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ÚVODNÍK

O STŘELBĚ, DŽÍNÁCH A NĚMČINĚ
Od začátku roku uběhlo již několik týdnů
a ať si kdo chce co chce říká, blíží se jaro.
Já to poznám podle toho, že vykasané
rukávy a odhodlání udělat se sebou něco
zásadního tají stejně jako sníh. Mluvím
o novoročních předsevzetích.
Kategorické nařízení dojít si letos konečně
k očnímu vyšumělo už po 5. pokusu
objednat se na nějaký rozumný termín.
První volný, tedy březnový, je pro mne
neakceptovatelný. To je jako kdybych
se objednával na daný den, hodinu
a minutu, ale v příštím století. Takže i dál
budu „číst“ knihy ve fonetické verzi,
dokumenty mi budou v práci číst kolegové
a příbalové letáky léků moje děti.

Kurz němčiny pro falešné začátečníky jsem
opustil po čtvrté lekci. Všichni se tam tvářili,
jak neumí a přitom mluvili plynně německy.
Pokrytci! Taková faleš! To jejich vytahování
se při skloňování zvratných zájmen mi
zatínalo pěsti a skřípění zubů bylo slyšet
až na chodbu. Připadal jsem si jako blbec
a dal si předsevzetí, které má obrovskou
šanci na úspěch: Už tam nikdy nepůjdu!
Minulý týden jsem v džínách našel sepraný
papír, který byl ještě před pár týdny platnou
roční permanentkou do fitka. Dle zbytků
záznamu jsem spočítal, že jsem tam byl letos
sedmkrát. Loni jsem skončil na čísle čtyři,
takže mám dojem, že jde o zásadní progres.

Co dodat? Z předsevzetí mi zbyla jen ochota
ráno vstát, navléknout si ponožky na vlastní
nohy bez cizí pomoci a být rád, že dýchám.
Takhle čas nakládá s předsevzetími.
Je to relativně krátký proces a s nikým
se moc nemazlí. Ovšem fakt, že držíte
v ruce TEPKY News naznačuje, že ne
se vším nakládá čas jako s předsevzetími.
To, že právě čtete tyto noviny, je důkaz
toho, že čas oproti předsevzetím, tuto
konferenci hýčká, modeluje, mění a všichni
doufáme, že zkvalitňuje. Čas hlavně říká,
že Dny teplárenství a energetiky 2018
se blíží a pokud vás první řádky neodradí,
dovíte se, o čem konference bude.

Doba klokotá a Evropa střílí ostrými.
Nad hlavami létají návrhy, nařízení,
doporučení, tu se objeví povolenky,
tam zas nějaké ty emisní limity, tady
balíček, onde TAPy. Témat je přehršel,
slyšet bude mnoho názorů a připomínek,
můžeme o nich polemizovat, můžeme se
pohádat, ale co se odsouhlasí, musíme
dodržet. A abychom Vás již pomalu naladili
na tu správnou notu, připravili jsme pro
vás TEPKY News. A byli bychom velmi
rádi, kdybychom vás prostřednictvím právě
těchto novin trochu vážně a také trochu
nevážně navnadili na letošní konferenci.
Doufám, že to bude příjemné počtení.

Rozhovor

ROZHOVOR

BANÁNY SE DAJÍ PĚSTOVAT I VE FINSKU, JENŽE…
Nad kávou, opřeni lokty o vysoký stolek,
jsme termínu „udržitelné teplárenství“
darovali úsměv. Na jednu stranu to
nejsou klacky, ale klády, které oboru
kdekdo hází pod nohy. Na druhou si
jen těžce lze představit život v našich
zeměpisných šířkách bez centrálního
vytápění.

výprask“ nebo něco podobného. Aby
bylo teplárenství udržitelné, musí projít
minovým polem hrozeb, kterým je dnes
tento obor a obecně energetika vystavena.
To samozřejmě souvisí s tím, že všichni
říkáme, že teplárenství je naší komparativní
výhodou. Myšleno výhodou České
republiky.

A tak si Mirek Topolánek urval kousek
času z příběhu o kandidatuře na
prezidenta a promluvil o tom, co v něm
vyvolává spojení slov „udržitelné
teplárenství“:
Už samotný termín „udržitelné teplárenství“
mi připadá v této situaci jako oxymóron. Zní
to jako třeba „ohlušující ticho“, „příjemný

Máme tepelné sítě, které jsou přebudované
z parovodních na horkovodní za cenu
velkých investic. To snižuje ztráty a zvyšuje
účinnost kombinovaných výhod tepla
a elektřiny a obecně je tato skutečnost
známá, ví se o ní. A ví to i Němci, kteří
chtějí zdvojnásobit podíl dodávek tepla
z centrálního zásobování. Bohužel si všichni

společně díky laskavé péči evropských
byrokratů sami spoustu problémů
přinášíme a ty můžou teplárenství zahubit.
Minimálně to uhelné. Každá firma si musí
udělat nějaký plán tohoto minového pole
a procupitat jím. A já věřím tomu, že celá
řada teplárenských firem se minám vyhne
a přežije i následujících tři až pět let, které
jsou klíčové.

nějakých nových alternativních zdrojů.

Jakou roli v tom všem hraje
Evropská unie?
Mně připadá, že je to přesně v duchu
zemědělské politiky Evropské unie, která
umožňuje za jistých okolností pěstovat
banány ve Finsku, nebo budovat velmi
rozsáhlá a otevřená kluziště ve Španělsku,
aniž by ji nějak zásadně trápila výsledná
cena. Každá země má energetický mix
nastavený za prvé historicky, za druhé
z hlediska vlastních domácích zdrojů a za
třetí z hlediska potencionálního využití

Náš energetický mix jsme měli nastavený
poměrně šťastně. Byl postaven na jádru
a uhlí. Uhlím jsme udržovali jádro a to
zas umožňovalo postupně redukovat
výrobu uhlí, a tím nahrazovat výrobu jinými
substituty - biomasou nebo obnovitelnými
zdroji využitými s nějakou rozumnou
účinností, nebo odpady a pod.
Pokud ale během následujícího půl
roku nevyužijeme poslední příležitosti
rozhodnout o dostavbě jaderné flotily, tak
se dostaneme do situace, že po roce 2030
můžeme mít výkonovou nedostatečnost
celé té soustavy. Buď se staneme čistým
importérem, nebo budeme stavět plynové
zdroje, což sice uvítáme my plynaři, ale
ekonomicky je to nesmysl. Takže se
dostáváme k poslední šanci jak udržet
další naší energetickou výhodu a to je

INZERCE
Němců. Poslední skandál Volkswagenu,
který falšoval místní emisní limity, dotlačil
Němce k jasnému vyjádření: Půjdeme
cestou e‑mobility.
Rozumím tomu a myslím si, že e‑mobilita
muže být postupně zaváděna. Pak ale
Evropská komise nemůže vyhlašovat
závazné cíle razantního snižování spotřeby.
Šetřit energií a zavádět e‑mobilitu jsou cíle,
které jdou proti sobě. To si budou muset
úředníci v Bruselu ujasnit.
bezemisní nebo nízko emisní zdroj v jádru.
Tento zdroj je vysoce sofistikovaný, může
pracovat v baseloadovém zatížení, tedy
v baseloadové základní výrobě, která
nám může do budoucna zajistit postupný
přechod na jiné alternativní a bezemisní
technologie.

Co si myslí Mirek Topolánek
o elektromobilitě?
Pokud bych se rozhodoval, jestli elektrika
nebo CNG, což znamená využívání
zkapalněného plynu, tak bych šel cestou
CNG. Nelze podporovat ze státních zdrojů
obojí. To by se oba zdroje kanibalizovaly
navzájem. Elektrifikace je utkvělá představa

Takže proti e‑mobilitě nic nemám. Chci
ale říct, že všechny dotované výroby,
všechny dotované energie nakonec zbortí
a zdeformují trh, takže ve svém konečném
důsledku budou kontraproduktivní. Pokud
bychom nechali věcem přirozený průběh,
určitě dosáhneme lepších výsledků.

TEPLO BEZ STAROSTÍ
www.teplarny.cz

ČLÁNKY

OBČAS TADY FOUKÁ AŽ BĚDA ANEB ELEKTŘINA VERSUS TEPLO
Málokdo ví, že Česká republika ve sku‑
tečnosti v podílu obnovitelných zdrojů už
v roce 2012 předstihla Německo. Máme
větší podíl energie z obnovitelných
zdrojů (OZE) na hrubé konečné spotřebě
než Němci. Máme národní závazek 13%
a v roce 2015 jsme měli už 15%, Němci
jen 14,6 %. Zkrátka své západní, jak čas‑
to říkáme „vyspělé“ sousedy už několik
let předstihujeme.
Cíl pro rok 2020 už máme splněný, ale nebyla by to EU, aby nepracovala na ještě ambicióznějším cíli pro rok 2030. A Česko si bude
muset brzy začít lámat hlavu, jak ho splnit.
Oproti Německu na tom nejsme špatně
Odborná i laická veřejnost obor teplárenství
a energetiky podrobuje kritice. Ve zvyšování
podílu obnovitelných zdrojů byla údajně spáchána spousta chyb, které jsou nesmyslně
nákladné. „To je na jednu stranu pravda, na
druhou stranu je to velmi relativní, protože
i přesto, že využití obnovitelných zdrojů
stálo opravu hodně peněz, ve srovnání například s Německem jsme to pořád zvládli
velmi levně,“ upozorňuje Martin Hájek,
výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR.
V podílu energie z obnovitelných zdrojů
na občana platíme nesrovnatelně menší
peníze, a to i kdybychom započítali doplatky ze státního rozpočtu. Kdybychom vzali
celkové náklady na občana, zelená energie
by stála v ČR dokonce dramaticky méně než
v Německu. Tímto pohledem můžeme říct,
že to zatím nebyla špatná práce. Pokud tedy
budeme srovnávat v budování obnovitelných
zdrojů naši republiku s Německem. Jsou
totiž země, které dosáhly v OZE daleko
větších úspěchů a stálo je to mnohem méně
peněz než nás.

„Chyba Němců je dle mého názoru v tom, že
podíl energie z obnovitelných zdrojů splňují
výhradně v elektřině. V České republice se
podíl OZE zvyšuje prostřednictvím tepla, což
je podstatně levnější. Když se mluví o obnovitelných zdrojích, každý si představí elektřinu, vítr, slunce a vodu. Jenže teplo z OZE je
také energie a co víc, je levněji dosažitelná,
než ta elektrická,“ odkrývá Martin Hájek.
Z výše popsaných důvodů je mnohem snazší
a levnější splnit cíle EU v energii tepelné. Zde
je na místě říci, že elektrická OZE strategie
v Německu má svůj důvod. Cílem bylo podpořit německý průmysl. Strategie nasměrovat
Evropu do fotovoltaiky ale nevyšla. Německá
představa, že německé firmy budou vyrábět
fotovoltaické panely pro celou Evropu, vzala
za své ve chvíli, kdy se do toho vložila Čína.
Jak na to?
Otázkou dále zůstává, co s větrnou energií.
Tam jsou naši západní sousedé dál. V Česku jsou možnosti velmi omezené. Ne, že by
nefoukalo, občas to u nás fouká nad míru.
Překážky jsou bohužel jinde. Naše povolovací procesy jsou natolik komplikované a je
tak velmi snadné je zabrzdit, že si každý
investor toto martyrium záhy rozmyslí.
„V současné chvíli jsou v různém stupni
rozpracování projekty větrných elektráren
o výkonu přibližně 300 MW. Jsou vypracované projektové dokumentace, je nainvestováno do pozemků. Projekty jsou projednávané
na úřadech téměř 7 let a nebere to konce.
Investoři jsou frustrovaní. Stát prodloužil lhůty na dokončení projektů do října 2019. Kdo
to nestihne, nebude mít nárok na podporu.
Loni byl přitom dokončen jen jediný větrný
park Václavice s výkonem 26 MW. A jak to
tak vypadá, většina zmiňovaných projektů to
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Cíle roku 2020 v obnovitelných zdrojích má
ČR splněné již nyní. Je třeba ale řešit cíle
2030 a ty jsou cestou větrné energie asi
nedosažitelné. V oblasti energie z vody už
dojde k nárůstu zanedbatelnému a bioplyn
je sice podporován, ale zájem o něj není
takový, jaký se očekával. Situace by se
mohla změnit po schválení nové odpadové
legislativy. „Musí se ale také zlepšit sběr
bioodpadu. Lidé se bioodpad musí naučit
správně třídit, jinak prostor pro energii
z bioplynu nebude. Zatím do bioplynek
není dostatečné množství vhodného materiálu, který končí na skládkách,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení ČR.
Pro cíle 2030 se nabízí energie z fotovoltaických panelů. Ta ale není levná a bez
dotací nejsou ani domácnosti a ani firmy
ochotné fotovoltaiku realizovat. Přesto zde
prostor pro částečné navýšení a splnění
určitého podílu cílů roku 2030 je, ale ne
významný. Takže prostřednictví fotovoltaiky
cesta k cíli rovněž nepovede.
Kude cesta vede?
Než si zodpovíme tuto otázku, je třeba vědět,
kam se chceme dostat. Dá se předpokládat,
že EU nakonec dospěje k cíli 30% OZE.
Pro ČR se pak dá předpokládat navýšení
mezi 18-19 % energie z obnovitelných zdrojů.
To není nesplnitelné. „Můj názor je, že toto
číslo je splnitelné, ale musíme si dávat
velký pozor, jak k tomu přistoupíme. Jsme
v situaci, kdy máme omezené rozpočtové
zdroje a nejsme schopni utratit dalších
800 miliard korun za splnění cíle pro obnovitelné zdroje,“ upozorňuje Martin Hájek

Předpokladem pro dostatečné množství biomasy je ale zásadní omezení exportu surového
dřeva. ČR je velmi významným exportérem této
suroviny. V roce 2014 bylo vyvezeno 5,2 mil m3
surového dřeva bez jakéhokoli zhodnocení. Těžba se u nás ročně pohybuje okolo
16 mil m3. Z toho plyne, že vyvážíme téměř třetinu těžby. Pokud by se uplatnily nástroje státu
pro podporu řekněme nábytkářského průmyslu
a oněch 5,2 mil m3 se zpracovalo na českém
území, částečně by to řešilo množství možného
energeticky využitelného odpadního materiálu.

VAŠE FIRMA BUDE
MÍT PROSTOR RŮST
POMŮŽEME VÁM S FINANCOVÁNÍM NOVÝCH PROJEKTŮ,
TECHNOLOGIÍ I ENERGETICKÝCH ÚSPOR. PORADÍME VÁM SE
ZÍSKÁNÍM DOTACÍ A FINANCÍ K USKUTEČNĚNÍ VAŠICH ZÁMĚRŮ.

prostě nestihne a bude zmařena. Myslím si
tedy, že větrná energie u nás v budoucnu už
moc nezazáří,“ říká Martin Hájek.
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„Naše představa není o tom, že vyváženou
dřevní hmotu budeme energeticky využívat. Kdyby však těchto 5,2 mil m3 bylo
v Česku zpracováno na výrobky, vznikla by
spousta energeticky využitelného dřevního odpadu. Při zpracování dřeva vzniká
zhruba třetina odpadu a to není zanedbatelné množství,“ řekl Martin Hájek.

a pokračuje: „Máme omezené přírodní
podmínky a máme omezenou technickou
základnu ve smyslu toho, co český průmysl
umí. Umíme vyrobit a postavit velmi kvalitní
malé vodní elektrárny. Umíme vyrobit velmi
kvalitní kotle na biomasu, umíme stavět kvalitní bioplynové stanice a velkou výhodou
je, že umíme vyrábět rozvody tepla – tedy
potrubí.“
Experiment
Pokud si ČR vybere levnější variantu dosažení
cílů OZE v roce 2030, tedy tepelnou energii,
mohlo by to být zvládnutelné se zlomkem
peněz, který stálo dosažení cíle pro rok 2020.
„Udělali jsme takový experiment. Chtěli jsme
si spočítat, zda by šlo splnit oněch 18 %
podílu energie z OZE pouze prostřednictvím
tepla. Předem jsme vyloučili navýšení množství lesní biomasy, protože drancovat české
lesy není naším cílem. Zjistili jsme, že se cílů
dá dosáhnout několika opatřeními,“ poodhalil
výsledky experimentu Martin Hájek.
„V první řadě je nutné lépe využít zdrojů
v oblasti biomasy a bioplynu. Bioplynové
stanice nedodávají téměř žádné teplo
a jejich účinnost je pod 40 %. Nějakou
tepelnou energii spotřebují bioplynky pro
ohřev fermentorů a zbytek, tedy více než
polovina draze zaplacené tepelné energie,
přijde bez využití vniveč.“
Druhé opatření, které by nemalou měrou
přispělo ke splnění cílů OZE 2030 je energetické využití komunálního odpadu. Toho v ČR
skončí na skládkách přes 2 mil. tun a biomasa je stále velmi významnou částí takto
zmařeného odpadu. A nejde jen o využití
v klasických zařízeních pro energetické využití
odpadu (ZEVO), ale také o bioplynové stanice
využívající odděleně sbíraný bioodpad.

Posledním navrhovaným opatřením pak
bylo přesunutí části biomasy z kondenzační
výroby elektřiny částečně do kogenerační
výroby a samostatné výroby tepla. Tímto
způsobem by ze stejného množství biomasy bylo možné získat zhruba dvojnásobek
užitečné energie, než je tomu nyní.
Pokud by ČR využila kombinace výše
popsaných opatření, mohla by navýšit podíl
energie z OZE na požadovaných 18 %
a splnit tak předpokládané cíle roku 2030.
Jde vlastně pouze o zefektivnění procesů,
mechanismů a technologií, které již ČR
má k dispozici. „Vzhledem k podmínkám,
které v ČR máme, si nedovedu představit,
že by se cílů dalo dosáhnout levněji, navíc
by bylo možné zapojit domácí výrobce
technologií,“ uzavřel Martin Hájek.

Rozhovor

ROZHOVOR

VYPADÁ TO, ŽE SI NAŠE TAP MŮŽEME VETKNOUT ZA KLOBOUK. ZATÍM…
Tuhá alternativní paliva (TAP) jsou léta
diskutovanou komoditou. Využívají se
při výrobě cementu v cementárnách.
V neuvěřitelném množství debat se
diskutovalo o spoluspalování TAP
v jiných zařízeních, hovořilo se o jeho
kvalitách a také o navýšení produkce
v nových technologiích různé a možná
i pochybné kvality.
Realita je jiná. TAP čas od času můžeme
najít na dvorech našich zařízení pro
energetické využití odpadu a v nejbližší
budoucnosti reálně hrozí, že TAP půjdou na
skládky. Debaty o výstavbě nových (levných)
technologií, které budou produkovat TAP,
přehlušila plně naložená nákladní auta valící
se ze západní Evropy k branám našich
cementáren s tím, že pokud jejich TAP
využijí, dostanou štědře zaplaceno.
Navíc si cementáři zahraniční TAP
pochvalují. Je prý kvalitativně stabilnější
a o dost kvalitnější. Rozčarovaní čeští
producenti v současné chvíli neví, co s tím.
Ředitel odboru odpadů Ministerstva
životního prostředí Jaromír Manhart
nám k tomu řekl:
Tuhá alternativní paliva nebo v Evropě
používaný pojem paliva vyrobená z odpadů
se v ČR vyrábějí bezpochyby více než
dvacet let. Za tu dobu změnily podstatně
své složení, kvalitu i koncové zařízení
pro jejich energetické využití. Právě
kvalita a složení mají ten největší dopad
na konkurenceschopnost českých paliv
z odpadů. Čeští výrobci nemají jednotnou,
Evropě blízkou a s Evropou srovnatelnou
recepturu založenou na třech základních

VÍTE, ŽE…
… první dálkové vytápění v republice mělo město Ústí nad Labem? A začalo to tím, že škole,
která stála přes ulici proti elektrárně, vypověděla službu kotelna. Techniky v elektrárně pohled na
zmrzlé děti činil mrzutými. Dali hlavy dohromady a napadlo je, že by potrubím mohli vyrobenou
páru přivést přes ulici a napojit ji na školní systém vytápění. Městská rada tehdy této novince moc
nevěřila a nechala se umluvit až po delších jednáních. V roce 1922 se ale projekt realizoval a byl
úspěšný. Vzhledem k tomu, že elektrárna stála na Špitálském náměstí, tedy ve středu města,
krom školy se záhy napojilo na parní síť i divadlo a další veřejné budovy, později i Masarykova
nemocnice. Levného tepla začali využívat i občané. Pravda, v zimních měsících se ve městě hůř
dýchalo a nebylo téměř vidět, zato bylo teploučko.
… nejstarší vodní elektrárnou, která je stále v provozu, je vodní elektrárna Ames, ležící na řece
San Miguel v americkém státě Colorado? Tenkrát byla doba zlaté horečky a doly potřebovaly
ke své činnosti energii. V roce 1890 se tedy počalo s výstavbou a o rok později již elektrárna
začala dodávat elektrickou energii do 4 km vzdáleného zlatého dolu. Generátor byl jednofázový,
poháněný Peltonovou turbínou. Měl napětí 3000 V a pracoval s frekvencí 133 Hz. Dokázal
dodat výkon až 100 koňských sil. Jak bylo řečeno, byla doba zlaté horečky. Chlapi tenkrát nebyli
žádná ořezávátka. Proto byl proud veden od elektrárny do dolu neizolovanými měděnými vodiči
a v dole poháněl motor o stejném výkonu, tedy 100 koňských sil. Pro dnešní bezpečnost práce
nemyslitelné, tenkrát zcela normální.

Aktuality

aktivity patří „Výstavba a modernizace
zařízení na energetické využití odpadů
a související infrastruktury“ v ose 3 pro
Odpady a materiálové toky, ekologické
zátěže a rizika, kde částka 52 684 241 €,
alokovaná na podporu energetického
využívání odpadů, bude určena specificky
na vybraná zařízení a technologie s výjimkou
ZEVO, tzv. lidově řečeno spaloven. Možná
podpora projektů bude pouze na:
• v ýstavbu či modernizaci bioplynových
stanic pro zpracování biologicky
rozložitelných odpadů a gastroodpadů,
• v ýstavbu či modernizaci zařízení
pro tepelné zpracování odpadů
(např. pyrolýza odpadů nebo zplynování
odpadů),
• r ekonstrukci zařízení pro spoluspalování
odpadů (zlepšení jejich energetické
účinnosti) s cílem energetického využití,

parametrech klasifikace do tzv. palivové
třídy. Nejen výhřevnost, ale též obsah
rtuti a chloru jsou klíčové pro případný
„souboj“ na evropském odpadově‑palivovém
trhu. Je zde ale celá řada doplňkových
parametrů, které české palivo z odpadů
může posunout k prvotřídním nebo naopak
poslat je „ke dnu“ odpadové hierarchie.
Těmi parametry jsou těžké kovy, celá řada
anorganických prvků i prvků stopových.
Právě jasně stanovená pravidla pro četnost
odběru vzorků a chemických analýz činí
evropská paliva lepšími než jsou ta česká.
V Evropě řadu let platné EN normy
a v Česku ČSN EN 15357 – 9 a ČSN
EN 15440, ČSN EN 15442 – 3 jsou zatím
určujícími předpisy, jak vyrábět kvalitní TAP.
Proto se Ministerstvo životního prostředí
rozhodlo a připravilo novou vyhlášku pro
TAP. Její přesný název zatím není zcela
dokončen, ale vyhláška bude založena
na výše zmíněných normách s cílem
uvádět na trh kvalitní konkurenceschopná
paliva z odpadů jako výrobek určený
pro energetické zdroje o konkrétním
jmenovitém tepelném příkonu. Vyhláška
bude představena do poloviny roku 2018
a bude o ní vedena detailní, široká, odborná
diskuze, aby skutečně nikdo nemohl být
na pochybách, že neměl dost času na její
projednání.
Jak by se dala ovlivnit poptávka po TAP?
To se tedy týká teplárníků, elektrárníků
a cementářů. Je možné poptávku nějak
stimulovat?
V roce 2016 vyjednalo MŽP nové podmínky
na EU dotace z Operačního programu
životní prostředí. Mezi podporované

• instalaci kotlů na energetické využití
odpadů v teplárnách či elektrárnách
(zařízení musí být připojeno na centrální
zásobování teplem a splňovat podmínku
energetické účinnosti ≥ 0,65 pro zařízení
na energetické využití podle směrnice
2008/98/ES),
• výstavbu či modernizaci zařízení na
tepelné zpracování odpadních kalů
z čistíren odpadních vod,
• výstavbu příp. modernizaci logistických
center pro sběr, shromažďování, úpravu
a třídění odpadů s cílem jejich dalšího
využití materiálově i energeticky.
Doporučením pro část českého
průmyslu je tedy zvážit případné projekty
spojené s odpady, které by bylo možné
spolufinancovat z kohezních fondů EU.

AKTUALITA

V ČÍNĚ BUDE TEPLOUČKO
PŘÍMO JADERNÉ
Na konci loňského roku proběhla v čínském
hlavním městě zkouška malého lokálního
jaderného reaktoru pro centrální vytápění.
Test byl úspěšný a trval 168 hodin. Čínská
národní jaderná společnost (CNNC) model
prezentuje jako alternativního dodavatele
tepla pro region.
Něco vymyslet bylo nutné. Odklon severní
části země od uhlí má kromě zlepšujícího
se životního prostředí za následek časté
a především velmi nepříjemné výpadky
dodávek plynu a obyvatelé ve městech
pak mrznou.

Vyvinutý reaktor dosahuje výkonu 400 MW,
mohl by tedy dodávat teplo až 200 tisícům
čínských domácností. Předpokládá se,
že finanční prostředky na výstavbu malého
reaktoru dosáhnou 1,5 mld. Juanů (cca 5 mld.
Kč) a celá realizace bude trvat 3 roky.
Model je složen z jádra reaktoru, které je
ponořeno do nádrže s vodou o objemu
olympijského bazénu. Vývojáři se domnívají,
že jde o mnohem bezpečnější model, než
jsou ty běžné. Teploty totiž nepřesahují
100 °C a reaktor by mohl být zapojen přímo
do stávajících otopných soustav.

VÍTE, ŽE…
… kráva je velmi zásadním producentem skleníkového plynu metanu? V některých
zemědělských státech se chov krav podílí na emisích tohoto plynu téměř z poloviny.
A pozor! Pokud má kráva prachobyčejné větry, není to pro tvorbu metanu tak zásadní,
jako když říhá. Dalo by se říci, že říhání skotu otepluje planetu zásadněji, než když jde
plyn spodem. Lépe řečeno zadem. Kráva ve své vrcholné formě může ročně vyprodukovat
až 100 kg metanu. Celosvětové stádo krav a býků má 1,5 bilionů kusů, a to už je něco
metanu. Jakási řešení situace existují. Emisní povolenky zatím neprošly, přeučit skot
konzumovat něco jiného než trávu se nedaří. Vědci ale zjistili, že pokud budou krávy a býci
přikusovat k hlavnímu jídlu jako přílohu česnek, emise metanu se zásadně sníží. Je tedy
možné, že se již záhy dočkáme vypsání dotačních titulů pro rozvoj pěstování česneku,
který by mohl postupně vytlačit z polí a lánů tradiční monokultury řepky a kukuřice.

Do pokročilých jaderných technologií,
včetně malých modulárních reaktorů, vkládá
Čína nemalé finanční prostředky. Chce

vytvořit portfolio, ve kterém budou reaktory
schopny napájet města, ostrovy, lodě, auta
i letadla.

ZE SPOLEČNOSTI

PROGRAM DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2018
24. 4. 2018
Klimaticko‑energetický rámec 2030
• Zahájení konference
• Balíček EU – Čistá energie
• Reforma systému emisního
obchodování
• PANELOVÁ DISKUSE: Teplárenství
v nejisté době
Péče o zákazníky v teplárenství
• Odpojení × připojení - výhody × nevýhody
• Co je pro zákazníka ještě přijatelné?
Pohled družstev jako zákazníka na
dodávky tepla
• Pohled měst a obcí na teplárny

•S
 imulace odpojování s cílem
komunikace s úřady a samosprávou
(zpracovala VŠ Báňská)
• Úskalí rozúčtování tepla + případy
z praxe
• Monitoring, regulace
• Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé
partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)
• Komfort pro zákazníky, co se nám
osvědčilo, průzkumy zákaznické
spokojenosti
• Vliv marketingu na udržení zákazníků
• S tabilizace ceny - Temelín
PANELOVÁ DISKUSE:
Teplárny Brno, Plzeňská teplárenská,
ČEZ Teplárenská, MVV, Teplárna České

Ekonomika provozu a rozvoje
teplárenských soustav
• Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci
cen tepla
• Řešení překompenzace a budoucí
podpora OZE
• Zkušenosti z aukcí podpory KVET
v Německu

Technika a technologie v teplárenství
• I mplementace LCP BREF - udělování
výjimek
•M
 ezní náklady na zamezení emisí
•M
 onitoring a snižování emisí Hg z velkých
a středních energetických zdrojů
•Ř
 ešení emisí rtuti - pohled ČEZ a.s.
•S
 nižování emisí - požadavky směrnice
o národních emisních stropech
• Efektivní správa provozní dokumentace
•R
 izika vzniku požáru v teplárnách,
elektrárnách a ostatních provozech

Využití akumulace energie v teplárenství
• Reforma trhu s elektřinou v EU problematika akumulace
• Poskytování podpůrných služeb
v distribučních soustavách
• U platnění bateriové akumulace
v provozu tepláren
• Nové decentrální zdroje s akumulací
elektřiny
• Akumulace elektřiny v teplárně
• Akumulátory tepla - provozní
a ekonomické aspekty
• Akumulace elektřiny - „není baterka
jako baterka“ aneb co baterky umí
a co ne

INZERCE

25. 4. 2018
Odpady a jejich energetické využití
• Balíček oběhového hospodářství
• Pražská spalovna - strategický přehled
• Sokolovská uhelná - spuštění MBÚ
• SAKO Brno - stavba 3. kotle
• BREFY pro spalovny
• Čistírenské kaly - příklad použití
• Energetické využití odpadů
• V yhodnocení zkušebního provozu
ZEVO Plzeň

Budějovice, Svaz českých a moravských
bytových družstev, Svaz měst a obcí

•S
 tatistická analýza teplárenství
• N ovelizace zákona o hospodaření
energií
• III. Výzva programu úspory energie
v SZT
• N ový standard využití paliva pro
teplárenské aplikace
• Evropský projekt KeepWarm
• S trategie Teplárny České Budějovice
do roku 2040
• N ová aplikace pro řízení teplárenských
soustav - DYMOS nové generace
• Skutečná spotřeba tepla pro přípravu
teplé vody v panelovém domě

sledujte na www.eop.cz/uhlikova-cesta

Stav k datu 6. 2. 2018
Změna programu vyhrazena

HLÁŠKY

SOUTĚŽ O ZLATÉHO DÉTÉČÁKA:
Poznáte autory hlášek?

Rok 2030 si přece logicky žádá cíl
ve výši 30 %, stejně jako rok 2020
vyžadoval cíl 20 %. Cíl 27 %, na němž
se na základě „vědeckých“ podkladů
Evropské komise shodla v roce 2014
Evropská Rada by si nikdo nepamatoval.
Bude nás to stát 28 miliard. Akorát, že
euro. Ještě máme výhodu, že korunu
si můžeme natisknout. Až budeme mít
euro, bude to složitější.

Budovy budou mít nově indikátor
chytrosti. Takže spotřebitel bude vědět,
zda si kupuje chytrou či hloupou, anebo
úplně blbou budovu.
Myslím, že pokud si Komise hraje
s těmito věcmi, je to ještě dobrý. Kdo si
hraje, nezlobí.
Komise se raději neptáme, protože platí
pravidlo: Kdo se moc ptá, moc se dozví.
Žádná povolenka nesplnila predikce do
ní vkládané. Nikdy.

V emisích CO2 je zcela evidentně
problém na straně lokálních topenišť
a dopravy. Tak proč to neřešíme?
Protože na to nemáme politickou
odvahu. Vyzývám vás tedy k tomu,
abyste volili ty, kteří k tomu odvahu mít
budou.
Katastrofická témata jsou velice
oblíbená. Kdyby nebylo katastrofických
témat, nefunguje televize, noviny,
časopisy ani rádio. Říkat změna klimatu
je už málo strašidelné, brzy se začne
hovořit o rozvratu klimatu.

Správné odpovědi napište na:
martina.jandusova@prumyslovaekologie.cz.
Stačí alespoň 2 správně přiřazené hlášky,
abychom Vás zařadili do slosování.
Ze správných odpovědí budou odměněni
4 vylosovaní. Výsledky budou vyhlášené
na společenském večeru dne 24. 4. 2018
v Tereziánském Dvoře.
Nápověda:
Mirek Topolánek, Martin Hájek,
Tomáš Drápela, Jiří Feist, Petr Havelka,
Pavel Noskievič, Jaromír Manhart,
Milan Šimoník, Pavel Drahovzal

My už těch strategií máme plné šuplíky,
nikdo se v tom nevyzná.

VÍTE, ŽE…
… největší a nejvýkonnější elektrárnou
na světě je čínská vodní elektrárna Tři
soutěsky? Celkový instalovaný výkon
činí 22 500 MW, což je skoro výkon
všech elektráren v České republice
dohromady. Stavba spotřebovala
27 milionů m3 betonu a 360 tisíc tun
oceli. Hráz je 2300 m dlouhá a 185 m
vysoká a umí zadržet 39 miliard m3
vody. Plocha nádrže je dvakrát větší
než naše hlavní město. K dokončení
stavby došlo v roce 2005 a trvalo
5 let, než byla nádrž napuštěna. V roce
2014 vyrobila elektrárna rekordních
98,8 milionů MWh.
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