2018
2. vydání

TEPKY NEWS 2018 – 2. vydání • Šéfredaktor: Pavel Mohrmann • Redakce: Martina Jandusová, Marina Kholomyeva, Mirka Kunčáková
• Vedoucí projektu: Mirka Kunčáková • Grafická úprava: republication.cz • Vydavatelství: Exponex, s. r. o., Pražákova 60, 619 00 Brno
• Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o., Trnkova 119, 628 00 Brno
• Inzerce: Mirka Kunčáková, tel.: 602 728 448, e‑mail: mkuncakova@exponex.cz

Vnější zlom

ÚVODNÍK

O EMOCÍCH, MEDAILÍCH A TAKÉ UŽ I O KONFERENCI
Právě v ruce držíte další vydání Tepky News,
což znamená, že konference se blíží.
Program je kompletní a pokud vše dobře
dopadne, budou opravdu mluvit ti, kteří
slíbili, že promluví. A já se na to těším.
Od chvíle, kdy vyšlo první číslo TEPEK,
se pro nás, jako národ, nezměnilo vůbec
nic. I přes to, že doba byla bouřlivá
a republika byla zmítána volebními emocemi
až hrůza. Jak ta větší polovina národa,
tak i ta menší ale zapomněla záhy. Na pár
chvil nás všechny opět svorně spojili naši
zlatí, stříbrní a bronzoví sportovci, kteří se
hrdě za naši malou zemi bili na sportovních
kolbištích v Pchjongjangu.
Vzpomínáte, jak se Ester Ledecká rozkošně

divila ze svého umístění v Super‑G? Kdo se
v té chvíli díval a přemýšlel o vnitropolitické
situaci, nechť vyhledá lékaře. Biatlonisté,
běžkaři, sjezdaři, skokani, sdruženáři a i ti
hokejisté, kteří nebyli sto v rozhodujících
chvílích semifinále trefit „zařízení“, dokázali
opět stmelit národ jako nikdo. V těchto
chvílích je vlastně celému národu putna,
kdo zůstal na hradě a kdo v podhradí,
nebo kdo je v demisi a proč.

Jedním ze zajímavých témat je kromě LCP,
životního prostředí a využívání odpadů v teplá‑
renství také akumulace energie. Tohoto téma‑
tu se dotýkáme i v tomto vydání Tepky News,
ale na konferenci proběhne řada přednášek,
které by nebylo moudré nechat si ujít.
Zcela určitě bude velmi zajímavé poslouchat
přednášky hned po slavnostním zahájení
v klimaticko – energetickém bloku.
Jak úspěšné je MŽP v jednáních o možných
výjimkách, či rozumnějších podmínkách pro
náš energetický průmysl na evropském poli,
poví Jan Slavík z MŽP.

Jenže olympiáda je minulostí a zpět na zem
nás sráží realita každodenního života.
Byť na tomto místě prohlašuji, že Dny
teplárenství a energetiky jsou vždy
nevšedním zážitkem. Už jen proto,
že diskutují nejaktuálnější dění v oboru
a sem tam je nastíněno i nějaké to řešení.

Pozoruhodný bude i blok Odpady a jejich
energetické využití. Jistě si nenechám ujít
přednášku o tom, jak se odpad energeticky

využívá v Evropě, nebo co přináší nejen
z hlediska environmentu do spalování
odpadů, instituce BREF.
Rozhodně doporučuji přednášku Pavla
Drápely, ředitele ZEVO Chotíkov o tom,
jak zatím hodnotí zkušební provoz zařízení.
Je všeobecně známo, že hlavní činností spa‑
lovny je vyvracení mýtů, pověr a nekonečné
administrativní a argumentační tahanice s kde
kým. Jakoby bokem ZEVO Chotíkov vyřešilo
odpady celému plzeňskému regionu a ulehči‑
lo významně místnímu životnímu prostředí.
Je tedy na co se těšit. A pozor, večer se bu‑
dou losovat správné odpovědi na Soutěž o zla‑
tého DéTéčáka, takže neváhejte a odpovídejte.
A nyní nezbývá než popřát hezké počtení.
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ROZHOVOR

EMISNÍ LIMITY NELZE SNIŽOVAT DONEKONEČNA.
PROBLÉMEM DNEŠKA JE DOPRAVA A LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ
Hlavním znečišťovatelem ovzduší
v Česku je doprava a lokální vytápění,
nikoliv velké zdroje. Ve svých vyjádřeních
to uvedla většina provozovatelů
uhelných elektráren v Česku a Svaz
průmyslu a dopravy. Návrh poslankyně
Dany Balcarové (Piráti), který mimo
jiné prosazuje zákaz výjimek z limitů
znečištění pro velké uhelné elektrárny,
podle nich míří na špatný cíl.
Jak jsou na tom s ekologizací v opatovické
teplárně a jaké mají budoucí vize, nám řekl
její výkonný ředitel Václav Pašek.

Jak se na vašem provozu podepisují
stále se zpřísňující emisní limity?
Samozřejmě mají vliv, nebudu říkat, že ne.
Každé zpřísnění limitů znamená velké
investice do zařízení. A každá taková
investice s sebou nese i rizika. Než se
vůbec začne realizovat, je třeba projít
dlouhým legislativním procesem. A pak je
samozřejmě dost složité projekt úspěšně
odřídit, ať už z pohledu dodavatelů
nebo omezení provozu. Vás určitě ale
zajímá, jak se projeví investiční náklady
v ceně tepla. Jsme regulované odvětví
s jasně danými pravidly. Do kalkulace se
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kromě jiného zahrnují i odpisy. Nicméně
naše dlouhodobě nejnižší cena na trhu
ukazuje, že jsme schopni se s tím úspěšně
popasovat. A věřím, že tento trend budeme
potvrzovat i v budoucnu.
Změnil se váš zdroj nějak zásadně
za posledních 20 let?
Letos je tomu právě 20 let od postavení
první odsiřovací linky. Ta měla velký pozitivní
efekt na životní prostředí. Od té doby se
změnilo mnohé. Došlo ke změně vlastníka,
která s sebou přinesla stabilitu dnes již
evropského hráče v energetice. Také jsme
v posledních čtyřech letech investovali téměř
3 mld. korun do ekologizace. Retrofitovali
jsme čtyři kotle, postavili čtyři filtry pevných
částic a dvě zbrusu nové linky odsíření.
Bez nadsázky se jedná o nejkomplexnější
obnovu teplárny v ČR. A za ni jsme
na Dnech teplárenství a energetiky obdrželi

ocenění Projekt roku v kategorii snižování
emisí. To, že jdeme správným směrem,
se ukazuje například i na tom, že v nejbližším
okolí našeho zdroje je přírodní rezervace,
kde naleznete vzácné druhy ptáků i mnoho
druhů chráněných rostlin.
Jak bude na Hradecku a Pardubicku
vypadat energetický mix v roce 2040?
To je otázka, na kterou nedokáže
v současné době odpovědět asi nikdo.
Je ale jasné, že bude pokračovat
pozvolný odklon od uhlí. Uhelné zdroje
s vysokoúčinnou kogenerační výrobou,
jako je ten náš, by ale měly fungovat
ještě několik desítek let, samozřejmě
za předpokladu, že zvládnou plnit přísné
emisní limity a budou konkurenceschopné
na trhu. A na obojí se u nás pečlivě
připravujeme. V příštím roce budeme
slavit 60 let od uvedení do provozu a já

mohu ubezpečit všechny naše odběratele,
že naše teplárna se do důchodu ještě
zdaleka nechystá. :-)
Bude v budoucnu čistá energie opravdu
pro všechny Evropany?
Odklon od uhelné energetiky určitě nebude
tak rychlý, jak se píše. Obnovitelné zdroje
nejsou samospasitelné. Samozřejmě se
však v dlouhém horizontu několika desítek
let na to, co přijde, pečlivě připravujeme.
Ať už to bude plyn, biomasa, odpady,
nebo něco jiného. Podstatné v tuto chvíli
je, že jsme technologicky ve vynikající
kondici, máme dlouhodobé kontrakty
na palivo a plníme přísné emisní limity.
Jsme tedy připraveni dodávat energii našim
odběratelům i jejich dalším generacím.
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VÍTE, ŽE…
… nejstarší doposud stojící kamna naleznete v areálu hradu Hohensalzburg, jenž se
nachází ve městě Salzburg? Tato kamna, postavená ze skvostně malovaných kachlů, jsou
datována do roku 1501.
Zlepšení obyvatelnosti obytných prostor prodělalo ve vrcholném středověku velký vývoj.
Otevřená ohniště byla postupně nahrazována kamny, jež byly občas i bohatě zdobeny,
čímž se prokazovala finanční síla a společenská prestiž majitele.
Kamna stavěná ve středověku byla samonosná, to znamená, že byla postavena
z jednotlivých kachlů spojených hrnčířskou hlínou. Uvnitř nebyla žádná speciální kovová
či keramická konstrukce. Tvar kamen mohl být různý – jsou známa kamna kopulovitá, na
hranaté kachlové základně nebo zděném hranění, soklu aj.
Přikládací prostor kamen mohl být přímo v místnosti, kde byla umístěna kamna, ale
nejčastěji byl umístěn za stěnou ve vedlejší místnosti. Dým se odváděl mimo vyhřívaný
prostor buď střechou anebo komínem.

V poslední době se často mluví
o spalování odpadu. Co vy a toto téma?
Energetické využití odpadů je jistě
aktuální téma. Lokalita našeho zdroje se
z pohledu budoucí strategie odpadového
hospodářství jeví jako ideální. Máme tu
infrastrukturu, jsme na pomezí pardubického
a královéhradeckého kraje, zásobujeme
teplem 60 tisíc domácností, instituce

Kamna výrazně zpříjemnila prostředí v domácnosti, neboť uživatelé již nebyli obtěžováni
přímým kouřem. Takto konstruované topné zařízení však dokázalo místnost jen
temperovat, velké množství energie odebírala netěsná okna a kamenné zdi.
Na jedny z nejstarších dochovaných kamen v České republice, postavených patrně
v roce 1589, se dnes můžete podívat na zámku Velké Losiny u Šumperka.

i soukromé subjekty. Takže se v současné
době snažíme diskutovat s městy i kraji na
různých platformách o tom, zda má smysl
v budoucnu uvažovat o zařízení, které by bylo
schopno směsný komunální odpad spádové
oblasti energeticky využít. A musím říct, že
napříč regionem zatím nezaznamenáváme
žádné velké negativní reakce. Teplo, které
z odpadu vznikne, by pak bylo distribuováno
zpět našim odběratelům, tedy původcům
odpadu. Za nás je to ideální koloběh
nakládání s odpady.
Kdy tedy budete stavět?
Jedna věc je smysluplnost a shoda v rámci
regionu. Druhou věcí je výše investice
a ekonomika provozu. A ta zatím bohužel
nevychází moc dobře. Stát by měl pochopit,
že zvýšením poplatku za skládkování se
zvýší i podíl recyklace. Ale pořád zbude
odpad (směsný komunální odpad),
ze kterého lze vyrobit energii a dodat
ji koncovým odběratelům. Z našeho
pohledu by měla vzniknout jasně daná
legislativa podporující vznik nových zařízení
na energetické využití odpadů. Do té doby
je to pro nás pouze o naší připravenosti
a diskuzích napříč regionem.
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ČLÁNKY

LEŽÍ BUDOUCNOST TEPLÁREN V BATERIÍCH? ZDÁ SE, ŽE ANO
Není žádným tajemstvím, že teplárny
mají v plánu instalovat velká bateriová
úložiště elektrické energie. Tiskem tato
informace proběhla na počátku roku
společně s tím, že investice připravuje
již pět tuzemských tepláren.
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.
Teplárna? Ideální místo pro akumulaci
Krok je to racionální, neboť teplárny jsou
vynikající lokalitou pro instalaci akumulace

elektřiny. Mají totiž kapacitní elektrickou
přípojku, disponují místem a kapitálem,
jakož i kvalifikovaným personálem.
Výhodou je, že mají dost často zkušenosti
s regulací výkonu (PpS) a možnost vylepšit
si postavení v soustavě (například se
může stát výrobcem první kategorie pokud
není apod.)

pokles nákladů na jejich výstavbu a s tím
rostoucí kapacita a dostupnost baterií
zejména z východoasijských zemí,“
vysvětluje Rahma a doplňuje: „Bateriová
úložiště mohou totiž pomoci řešit
výkyvy výroby elektřiny z neřiditelných
obnovitelných zdrojů, jako jsou
fotovoltaické elektrárny nebo větrné
elektrárny, a tím přispět ke stabilizaci celé
energetické soustavy.“

Kombinování úložiště se stávajícím zdrojem
energie, kterým může být nejen teplárna,
ale i elektrárna, se obchodnímu řediteli
Veolia Energie ČR, Redu Rahmovi, jeví jako
logický a velmi efektivní směr. „Zásadním
momentem pro reálné úvahy o výstavbě
akumulačních úložišť se stal postupný

Kooperace s ČEPS
Spolupráce mezi poskytovateli podpůrných
služeb a ČEPS je dána smluvně, přičemž
technické a certifikační podmínky poskytování
těchto služeb jsou plně v kompetenci ČEPS.

Provozovatel přenosové sítě teď plánuje
změnit pravidla pro poskytování podpůrných
služeb. „Jsme tradičním poskytovatelem
podpůrných služeb a tento trh je velice
náročný. Vstup na něj je vázaný na
splnění náročných technických podmínek
a získání potřebných certifikátů – bez
ohledu na použitou technologii, tedy
včetně akumulace elektřiny. Naše zdroje
jsou z hlediska poskytování podpůrných
služeb velmi vhodné a případné doplnění
akumulačním zařízením jejich parametry
ještě vylepší,“ říká Red Rahma.
V tuto chvíli je příliš brzy na to, hodnotit
dopad akumulačních úložišť na trh,
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INZERCE
přinejmenším u nás. „V ČR existují zatím
pouze dvě úložiště o kapacitě každé 1 MW
a také zkušenosti ze zahraničí jsou spíše
omezené,“ tvrdí Red Rahma. U každého
nového projektu je nutné vyřešit, zda
bude ekonomicky výhodný nebo alespoň
přijatelný pro všechny strany a investor musí
zvážit všechna rizika.

1,2 MWh společnost Solar Global.
Společnosti E.ON uvedla do zkušebního
provozu bateriové úložiště s kapacitou
až 1,75 MWh, což je podle firmy největší
kapacita u nás a opět v areálu teplárny.
Ukládat energii do baterií má v plánu
i ČEZ, který by měl s výstavbou začít letos,
a o mnoha dalších se uvažuje.

„Stejně tak nejsou jasná budoucí pravidla
týkající se akumulačních zařízení. Je to
určitě zajímavý směr, ale předpokládáme,
že akumulační zařízení budou spíše
fungovat jako doplněk k neřiditelným
případně ke klasickým zdrojům energie,“
podotýká obchodní ředitel.

V zahraničí lze nalézt příklady, kde
velkokapacitní úložiště energie již fungují.
Za všechny můžeme zmínit poslední
realizaci, ke které došlo na konci loňského
roku v Jižní Austrálii. Tesla zprovoznila
bateriové úložiště Hornsdale Power
Reserve, jenž se nachází u větrné elektrárny
a využívá lithium‑iontovou technologii. Výkon
úložiště je 100 MW s kapacitou bateriového
systému 129 MWh.

Přesto lze říct, že velkokapacitní systémy
pro ukládání energie rostou jako houby po
dešti. V loňském roce otevřela bateriový
systém na ukládání energie o kapacitě
Vnější zlom

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.

2

Bude nás to stát 28 miliard. Akorát, že
euro. Ještě máme výhodu, že korunu
si můžeme natisknout. Až budeme mít
euro, bude to složitější.

3

Budovy budou mít nově indikátor
chytrosti. Takže spotřebitel bude vědět,
zda si kupuje chytrou či hloupou, anebo
úplně blbou budovu.

4
5
6
7

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.

8

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.

9

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

Rozhovor

ROZHOVOR

SEKTOR SE BUDE MUSET VYROVNAT SE ZMĚNOU PALIVOVÉ ZÁKLADNY
Legislativa je mocná čarodějka. Obor je
třeba regulovat a je regulován mnohdy
i v případech, kdy regulace není potřeba.
Jak přívětivé pro obor je aktuální
legislativní prostředí jsme se zeptali
ředitele Odboru elektroenergetiky
Ladislava Havla.
Jaké jsou v současné době legislativní
a i jiné podmínky pro kombinovanou
výrobu energií?
KVET je energeticky efektivní zdroj energie
s ohledem na úsporu primárního paliva
a účinnost a je podporována v legislativních
předpisech, a to jak národních, tak také
evropských. Z pohledu české legislativy jde
Vnitřní zlomo zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energie (především v ustanovení § 4 a § 9a)
a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov. Z pohledu
evropské legislativy jde především
o směrnici EP a Rady č. 2012/27/EU
o energetické účinnosti.
Provozování zařízení KVET se dnes
neobejde bez provozní podpory.
Základní pravidla a podmínky poskytování
provozní podpory pro zařízení KVET
jsou uvedeny v § 6 zákona č. 165/2012
Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů a dále také
v prováděcí vyhlášce č. 37/2016 Sb.
o elektřině z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla a elektřině
z druhotných zdrojů. Vykazování údajů
pro poskytnutí provozní podpory se řídí
vyhláškou č. 145/2016 Sb., o vykazování
elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů
a k provedení některých dalších ustanovení
zákona o podporovaných zdrojích

energie (vyhláška o vykazování energie
z podporovaných zdrojů).
Co je nutné vyřešit v nejbližší době
v energetice a teplárenství, abychom
ochránili zájmy tohoto průmyslu?
Podíváme‑li se do budoucnosti, uvedené
sektory se budou muset vyrovnat
především se změnou palivové základny,
která souvisí s postupným útlumem
těžby uhlí a přechodem na jiná paliva.
Nejen v posledním období se mluví
o decentralizaci energetiky, resp. výroby
elektřiny. S tím musíme počítat i s ohledem
na zvyšující se požadavky na energetickou
náročnost budov, tj. při nové výstavbě
a rekonstrukci budov. Po roce 2020 budou
stavěny pouze budovy s téměř nulovou
spotřebou energie (z tohoto hlediska je
tedy třeba počítat s nižšími požadavky
na spotřebu elektřiny a tepla).
Oba sektory musí směřovat svůj zájem
do nejefektivnějších technologií s vysokou
účinností. Energetika se musí vypořádat
se stále se zpřísňujícími ekologickými
požadavky. V tomto ohledu byly již
vynaloženy desítky miliard korun a emisní
limity, platné od roku 2020, vyžadují ještě
další značné investice. To má dopady
na teplárenství, resp. na ceny tepla.
Výrazný dopad na oba sektory mají nízké
ceny elektřiny na velkoobchodním trhu.
V neposlední řadě se oba sektory budou
muset vypořádat s novými podmínkami,
vyplývajícími z energetické legislativy
EU, které budou platné na období 2021
až 2030, a které se v současné době
projednávají jako legislativní balíček

s názvem „Čistá energie pro všechny
Evropany“.

Balíček je koncipován s cílem umožnit
spotřebitelům elektřiny všech kategorií
účast na trhu s elektřinou ve všech
jeho podobách. Orientuje se na rozvoj
krátkodobých trhů s elektřinou –
denní, vnitrodenní, a na vytvoření nebo
rozšíření trhu s flexibilitou a s akumulací.
Má být usnadněna činnost tzv. aktivním
zákazníkům, kteří chtějí optimalizovat
svůj odběr elektřiny a účet za elektřinu
využíváním možností, které jim trh poskytne.
Zároveň je samozřejmě zmíněna povinnost
nediskriminovat neaktivní zákazníky.
V návaznosti na přijaté síťové kodexy
se změní i trh s podpůrnými službami.

ve větším rozsahu než dosud. Technologií
pro akumulaci energie, které jsou
předmětem vývoje, nebo už i praktického
zavádění, je celá řada. Nejen baterie pro
skladování elektřiny, setrvačníkové systémy,
nebo zmíněná akumulace do vody. Zřejmě
neexistuje univerzální recept a je potřeba
k akumulaci přistoupit podle účelu, podle
konkrétních podmínek a podle možností
konkrétní technologie.

Co tento balíček bude znamenat
pro český průmysl?
Vliv balíčku „Čistá energie pro
všechny Evropany“ je potřeba hodnotit
v souvislostech s okolím, nikoliv izolovaně.

Významný vliv na český průmysl může mít
způsob implementace balíčku v ostatních
státech, zejména v sousedních. Jakékoliv
úlevy pro průmyslové podniky nebo
netržní opatření zavedená v jiných státech
a notifikovaná Komisí mohou znevýhodnit
naše podniky v konkurenci na trzích uvnitř
EU i v třetích zemích.

Vnější zlom

VÍTE, ŽE…
… mezi první konstruktéry
elektromobilu na světě patří také
český elektrotechnik a významný
vynálezce Dr. Ing. František Křižík?
V roce 1895 dokončil svůj první
elektromobil, poháněný pětikoňovým
(3,7 kW) elektromotorem, jenž se uváděl
v chod a brzdil pedály. Elektromotor
a olověné akumulátory byly uloženy
v zadní části vozu, směrové ovládání
probíhalo pomocí ruční páky a později
i volantu. Vůz měl navíc pásovou brzdu
na předlohový hřídel.
První elektromobily byly velmi populární
a dobře prodejné, na rozdíl od hlučných
automobilů se spalovacím motorem.
V roce 1890 elektrický automobil
Vnitřní zlom
dokonce jako první vozidlo na světě
stanovil rychlostní rekord 105 km/h.
Díky jednoduchosti konstrukce
a tichému chodu popularita
elektromobilů rostla a na začátku
20. století po USA jezdilo více
elektromobilů než automobilů se
spalovacím motorem. Elektrický pohon
měla většina vozů taxislužby v New
Yorku, Bostonu a Berlíně. Elektrický
akumulátor využil Ernst Werner von
Siemens i k pohonu lokomotiv, jehož
akumulátorové posunovací lokomotivy
jezdily i na pražském Hlavním nádraží.
Nevýhodou elektromobilů však byla
velká hmotnost a vysoká cena, což
posloužilo jako hlavní impulz pro rozvoj
cenově dostupných aut se spalovacím
motorem, jejichž hromadnou výrobu
zahájila v roce 1913 firma Henry Ford.

Zvětšuje se tedy významně prostor pro
volbu strategií chování spotřebitelů na trhu.
Pro aktivní průmyslové zákazníky, kteří již
existují, se rozšíří prostor pro optimalizaci
jejich podnikání.
Balíček má rozšířit možnost spotřebitelům
a samovýrobcům využívat volatilitu cen
v energetice, a zároveň sleduje cíl umožnit
integraci velkého objemu obnovitelných
zdrojů elektřiny do systému bez ohrožení
jeho stabilního a spolehlivého fungování.
Investice do infrastruktury, spojené
s nutnými změnami celého systému,
a zajištění jeho spolehlivého fungování
znamenají zvýšení nákladů, které bude
nutné promítnout do regulovaných cen.
Současně jsou investice do nových
řešení v ČR i v zahraničí příležitostí pro
průmyslovou výrobu účastnit se tohoto
rozvoje svými dodávkami.
V případě elektráren se hodně skloňuje
akumulace energie. Má budoucnost?
Cíl zvýšit podíl výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů s intermitentní
výrobou klade nové požadavky na řízení
sítí a vyžaduje větší možnost regulace.
Jedním z prostředků je využívání akumulace

Můžeme očekávat, že pro akumulaci
elektřiny v rozsahu řádově hodin pro
vyrovnání např. výkyvů ve výrobě elektřiny
z fotovoltaické elektrárny, budou
využívány baterie. Pro mezisezónní
akumulaci např. podzim - zima je taková
akumulace těžko realizovatelná. Uplatní
se tedy pravděpodobně jiné technologie,
např. power to gas.

Legislativní balíček „Čistá energie pro
všechny Evropany“ se akumulací zabývá
obecněji se záměrem podpořit vytvoření
trhu s akumulací energie. Konečné
znění dokumentů balíčku očekáváme
ke konci roku 2018. Úkolem ČR bude
v plném rozsahu transponovat směrnice
v následujícím období (obvykle 18 měsíců).
Akumulace jako technologie a vytvoření
trhu s akumulací, ale také např. s řiditelnou
flexibilitou na straně výroby i spotřeby, jsou
jedním z prostředků pro integraci velkého
podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
které nejsou přímo řiditelné (fotovoltaické
zdroje, větrné elektrárny). To znamená,
že její význam i objem akumulované energie
se bude zvyšovat jak velkými instalacemi
v řádu desítek nebo stovek MW, ale velkým
množstvím malých jednotek až desítek kV
v nízkém napětí u zákazníků.

Akumulace energie ve formě tepla
do vody (nebo jiného media) je použitelná
např. pro vytápění. Významným způsobem
z hlediska provozu elektrizační soustavy je
optimalizace výroby elektřiny teplárenského
soustrojí, doplněného velkým objemem
akumulace tepla do vody. V době vysoké
ceny může takové soustrojí omezit odběr
tepla a zvýšit výrobu elektřiny. Užití elektřiny
ve formě tepla, akumulovaného do vody,
vypadá na první pohled docela jednoduše.
Při všech aplikacích je však potřeba
uvažovat s náklady, s účinností celého cyklu
a z toho vyplývající návratností. Akumulace
elektřiny do vody v případě přečerpávacích
vodních elektráren (PVE) má samozřejmě
jiné technologické, ekonomické
i společenské souvislosti než akumulace
tepla ve vodě pro vytápění.

INZERCE

Akumulace elektřiny do baterií, resp.
podnikání v tomto oboru, není zatím
v právních normách definováno samostatně.
V legislativě ČR je umožněno využívání PVE
na základě licence na výrobu elektřiny
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ZE SPOLEČNOSTI

PROGRAM DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2018
ÚTERÝ 24. 4. 2018

8:30–9:30 Registrace účastníků
9:15 Zahájení výstavy
9:30 Vyhlášení a předání čestných medailí
zasloužilým energetikům

MALÝ SÁL

KLIMATICKO‑ ENERGETICKÝ RÁMEC 2030
Moderátor: Daniela Písařovicová

9:45 Zahájení konference
Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR

10:00 Legislativní rámec energetiky do roku 2030
a záměry MPO

Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu

10:20 Aktuální agenda a záměry Energetického
regulačního úřadu

14:55 Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo,
průzkumy zákaznické spokojenosti

Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno, a.s.

15:10 Vliv marketingu na udržení zákazníků
a obchodní politika pro udržitelnost CZT
Tomáš Kollarczyk, Teplárna České Budějovice, a.s.

15:40–16:40

14:55 VTZ – plynové, regulace zemního plynu vs.
bezpečnost

Luboš Hron, GMR Gas, s. r. o.

15:10 Využití čerpadel WARMAN v energetice
Petr Hroch, Weir Minerals

15:25 Průmysl 4.0 a provozní dokumentace
Zdeněk Potměšil, TECHNODAT Elektro, s.r.o.

Panelová diskuse
• Teplárny Brno
• Plzeňská teplárenská
• ČEZ Teplárenská
• MVV - Tomáš Mičánek, MVV, ředitel strategie
• Teplárna České Budějovice
• Svaz českých a moravských bytových družstev

15:40 Bezdrátový sběr a správa dat pomocí technologií IoT

LABSKÝ SÁL

Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

Vladimír Vlk, člen rady ERÚ

Vnitřní zlom10:40 Reforma systému emisního obchodování
Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí

Stav k datu 28.3.2018.
Změna programu vyhrazena.

Moderátor: Pavel Noskievič, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Jakub Vojta, Plzeňská teplárenská, a.s.

15:25 Komunikace se zákazníkem

www.dnytepen.cz

Petr Hasman, ZAT, a. s.

15:55 Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách
a ostatních provozech

Tomáš Polák, KLIKA‑BP, a. s.

PŘÍSÁLÍ

VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

12:45 Zahájení moderátorem
12:50 Reforma trhu s elektřinou v EU

11:20 Panelová diskuse: Teplárenství v nejisté době
11:50–13:00 Oběd

12:35 Zahájení moderátorem
12:40 Implementace LCP BREF - udělování výjimek

13:20 Poskytování podpůrných služeb v distribučních

PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ

12:55 Mezní náklady na zamezení emisí

12:30 Zahájení moderátorem
12:35 Odpojení × připojení - výhody × nevýhody

13:10 Monitoring a snižování emisí rtuti z velkých

11:00 Zimní balíček a očekávané trendy v energetice
Blahoslav Němeček, EY

Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR

Ondřej Vojáček, IREAS, Institut pro strukturální
politiku, o.p.s.

a středních energetických zdrojů

Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s.r.o.

Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla
Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

13:20 Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady

soustavách

Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí

Moderátor: Daniela Písařovicová

12:55 Co je pro zákazníka ještě přijatelné?

Martin Šik, ERÚ

Lukáš Pilař, ČVUT Praha

13:25 Řešení emisí rtuti - pohled ČEZ, a. s.
Petr Snopek, ČEZ, a.s.

Roman Polák, ČEZ, a.s.

13:40 Uplatnění bateriové akumulace v provozu tepláren
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a. s.

14:00 Technické aspekty aplikací bateriových úložišť,
speciální aplikace

Martin Panáč, Siemens, s.r.o.
14:20–14:50 Coffee break

14:50 Rozšíření akumulačních schopností výrobního
zdroje Červený mlýn

13:40 Nový standard využití paliva pro teplárenské

Ladislav Ochrana, Teplárny Brno, a. s.

a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)

aplikace

Radim Sobotík, ČEZ Teplárenská, a. s.

Tomáš Caha, GE Power Services Czech Republic

15:10 Akumulace elektřiny v teplárně

zdroje na základě predikce počasí

15:30 Nové decentrální zdroje s akumulací elektřiny

13:40 Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe
Petr Holyszewski, ENBRA, a.s.
14:00–14:25 Coffee break

14:25 Monitoring, regulace

13:55 Zvýšení využití odběru tepla z kogeneračního

a rozvoj CZT v Pelhřimově)

Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava, Jaroslav Konvička,
ORGREZ, a. s., Ostrava

Tomáš Daníček, Systherm, s.r.o.

14:10 Snižování emisí - požadavky směrnice o národních
emisních stropech

Martin Hruška, Data‑ing, s.r.o.

14:40 Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství

Libor Doležal, C‑energy Planá, s. r. o.

Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí
14:25–14:55 Coffee break

SPOLEČENSKÝ VEČER, TEREZIÁNSKÝ DVŮR
19:00 Zahájení společenského večera moderátorem
Představení projektů roku 2017 - vyhlášení
oceněných projektů na slavnostním večeru

Hana Zíková, MBA/IROMEZ, s. r. o., člen skupiny MVV Energie CZ
Vnější zlom

STŘEDA 25. 4. 2018

11:45 Energetické využití odpadu - jediná možná cesta

PŘÍSÁLÍ

12:05–13:05 Oběd
13:05 BREFY - spalování odpadů

pro materiálově nevyužitelné odpady

8:30–9:30 Registrace účastníků

ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:00 Zahájení moderátorem
9:05 Balíček oběhového hospodářství

Karel Jelínek, Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.

aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně
nezvyšovat náklady obcí a měst

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

10:05 Spalování odpadů v Evropě - současnost
a budoucnost

Aleš Bláha, Pražské služby, a.s.

10:25–11:00 Coffee break
11:00 Možnosti a limity cirkulární ekonomiky

Václav Král, Teplárna České Budějovice, a.s.

11:10 Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice
Rostislav Horák, ČEZ ESCO, a.s.

Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR

11:35 III. Výzva programu úspory energie v SZT

Dalibor Roik, Strategie ČEZ, Miroslav Krpec, Energotrans, a.s.

12:00 Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad

13:30 Budoucnost elektrárny Mělník
13:50 Vyhodnocení zkušebního provozu spalovny
ZEVO Plzeň

Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:35 Desatero moderního odpadového hospodářství,

10:15–10:45 Coffee break
10:45 Strategie Teplárny České Budějovice do roku 2040

Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.

14:10 Energetické využití odpadů

Michal Stieber, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

14:30–15:00 Coffee break

Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

na teplárenství

Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetické a informační
bezpečnost (NÚKIB)
12:25–13:30 Oběd

13:30 Statistická analýza teplárenství

Miroslav Zajíček, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

13:50 Evropský projekt KeepWarm

MALÝ SÁL

Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR

EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV

14:10 Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav DYMOS nové generace

Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.

9:00 Zahájení moderátorem
9:05 Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla

využití odpadů

9:30 Novelizace zákona o hospodaření energií

11:25 Primární a sekundární odpady pro energetické
Martin Pavlas, Ústav procesního inženýrství, VUT Brno

Jan Pokorný, člen rady ERÚ

Jan Havelka, ORTEP, s.r.o.

14:30 Skutečná spotřeba tepla pro přípravu teplé vody
v panelovém domě

Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
14:50–15:20 Coffee break

Milan Šimoník, COGEN Czech

VALNÁ HROMADA TEPLÁRENSKÉHO SDRUŽENÍ ČR

9:55 Zkušenosti z aukcí podpory KVET v Německu
Vnitřní zlom

VÍTE, ŽE…

VÍTE, ŽE…

… nejdelší elektrické vedení na světě najdete v Brazílii?

… fotovoltaika je původně kosmickou
technologií, vyvinutou pro zásobování
družic a vesmírných lodí elektřinou?

Přenosové vedení o délce přibližně 2400 km a kapacitě 3,15 GW
slouží k přenosu elektřiny, vyrobené dvěma vodními elektrárnami
v Porto Velho na severozápadě Brazílie do města São Paulo.
Přenos elektřiny na tak velkou vzdálenost je umožněn díky technologii
HVDC (z angl. High Voltage Direct Current - stejnosměrný proud velmi
vysokého napětí), zajišťující přenos obrovského objemu elektrické
energie vysoce účinnými kabely s minimálním dopadem na životní
prostředí.
Nicméně na překonání světového rekordu se už těší Čína, kde se
plánuje výstavba HVDC přenosového vedení o délce 3000 km
s rekordním napětím 1100 kV a přenosovou kapacitou 12 GW.

První solární článek vytvořil již v roce
1883 americký vynálezce Charles Fritts
a jednalo se o pouhý laboratorní vzorek
s účinností 1%, což vzhledem k vysoké
ceně bylo pro výrobu elektřiny nevyhovující.
Až v roce 1954 vznikly první prakticky
využitelné křemíkové fotovoltaické články,
ale i tehdy mohli jen nenapravitelní
optimisté předpokládat, jak daleko se
s tímto vynálezem v budoucnu dostanou.
Již za pár let se začala fotovoltaika používat

v kosmonautice jako zdroj energie pro
vesmírné družice. První družicí, na níž
byly použity sluneční články, byla v roce
1958 americká družice Vanguard I. Dnes
fotovoltaika tvoří prakticky jediný zdroj
elektřiny pro umělé družice Země.
Na začátku sedmdesátých let se solární
články dostaly z vesmíru i na zem, z velké
části díky ropným společnostem, těžícím
v Mexickém zálivu. Jsou využívány na
automatických ropných plošinách jako zdroj
elektrické energie pro osvětlení (maják)
a pro ochranu proti korozi.

