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ZE SPOLEČNOSTI

STATISTIKA

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ: 1012 (během 2 dnů)
POČET PREZENTUJÍCÍCH SE FIREM: 101
(z toho 39 mediálních partnerů)
POČET PŘEDNÁŠEK: 55
POČET ÚČASTNÍKŮ SPOLEČENSKÉHO VEČERA: 392

927×

932×

2016

2017

1012×

2018

POČET PŘEDNÁŠEK
53×

53×

55×

2016

2017

2018

ÚVODNÍK

O VÁŠNI, PAMĚTI A KNOFLÍCÍCH
Letošní Dny teplárenství a energetiky jsou
minulostí. Byl to pro celou redakci svátek.
Nejen kvůli tomu, že jsem lačný po novin‑
kách z oboru. Letos využila redakce k pře‑
pravě lidí a materiálu stroj JAWA 250 –
Kývačka, a to bylo něco! Cesta byla
výjimečná. Mnohdy bylo nutné rozvášnit
všech 12 elegantních koní, kterými tento
výdobytek československého strojírenství
padesátých let disponuje.
Vášeň staré „Kejvy“ ale nebyla nic proti tomu,
co se dělo v sálech. Jasně si vzpomínám, jak
jsem bezděky odstraňoval z kalhot cestou
nachytaný hmyz a přitom již naplno sledoval,
jak Mirek Topolánek vášnivě informuje plénum
o stávajícím stavu oboru.

Co mne zaujalo hned ze začátku, byla účast.
Kolikrát nebylo přes hustotu vidět na zem.
Opět jsem potkal a pozdravil spoustu zná‑
mých, ale také spoustu „mně neznámých
známých“. Neznámí známí jsou lidé, kteří mi
vehementně a srdečně třesou paží, ptají se mě
na zdraví, jak šlape redakce a jak se mají kole‑
gové, které znají křestním jménem, a já se pak
musím zeptat, kdo to byl. Trpím totiž celý život
nedostatkem vizuální paměti. Pro novináře
celkem nepříjemné.
Další ne příliš vhodnou vlastností, kterou
disponuji, je absence paměti na jména.
V kombinaci s výše popsaným problémem je
to již malá tragédie, ale musím žít dál. Prosím
tedy všechny, kteří se mi představili loni i letos,

zda bychom si to nemohli zopakovat příští rok.
A prosím dopředu o vizitky s fotkou. Vizitky bez
fotky pro mne nemají z výše uvedených důvo‑
dů význam. Příští rok přijdu našprtán, slibuji.
S vášní se mnozí pustili večer v Tereziánském
dvoře i do občerstvení. Někteří požitkáři po té
upadli do apatické letargie a potajmu rozepnu‑
tý knoflík u kalhot pomohl jen částečně. Ještě‑
že existují látky, které krátkodobě vzpruží tělo
i ducha. Po požití bylo možno na vlastní oči
vidět odhalené morální charakterové vlastnosti
osob, které jsou v normálním stavu distingova‑
né a rozvážné.
Jako třešnička na dortu se skvěla diskuze
v bloku, věnovanému energetickému využití

odpadů. V sále bylo narváno, židle muse‑
ly být přistavovány i na chodbu v předsálí.
Byl to fičák. Konfrontace dvou různých cest
je vždy zajímavá. Budila v posluchačích někdy
posměch, někdy dráždila a našli se i někteří
opravdu rozčilení jedinci. Tak působí na mysl
odborníka‑energetika argumenty skládkaře.
Éterem létala slova: Nepochopitelné, směšné,
demagogie, bláznovství, hlouposti, no a pak
i slova nepublikovatelná.
Dny teplárenství a energetiky 2018 byly
zážitkem, který ukázal směr a naznačil
řešení. Jsem přesvědčený o tom, že
pomohly a že měly velký smysl. Pořadateli
i organizátorovi za to patří velký dík a za mne
musím říci, že se těším na další ročník.

Rozhovor

ROZHOVOR

JSOU TO NERVY KAŽDÝ ROK, ALE LETOS JSME NIC NEZAPÁLILI
V relativním klidu, bez zbytečných
emocí a napětí mohl výkonný ředitel
Teplárenského sdružení Martin Hájek
popřemýšlet a zhodnotit letošní
DéTéÉčka. Na klid a na přemýšlení si
po obrovském tlaku ze strany redakce
čas udělal. Hned poté, co přestal litovat,
že nám na sebe dal kdysi kontakt,
odpověděl na pár otázek.

CO UKÁZALA LETOŠNÍ KONFERENCE
Z HLEDISKA VŠECH HLAVNÍCH TÉMAT?

Martin Hájek,
výkonný ředitel
Teplárenského sdružení ČR

zařadili sekci věnovanou akumulaci
energie, což začíná být velmi důležité
téma a teplárny tu určitě mají nové
možnosti uplatnění. Stále důležitějším
tématem je péče o zákazníka, který je

VÍTE, ŽE…
… v dubnu 2018 se vyslala do světa první plovoucí jaderná elektrárna? Elektrárna se
vydala na cestu z ruského Petrohradu a v nadcházejících týdnech se bude plavit přes
Baltské a Norské moře do přístavu v Murmansku. Tam se do jejích dvou jaderných
reaktorů zaveze palivo.
Plovoucí elektrárna Akademik Lomonosov, nazvaná po ruském vědci z 18. století,
je 144 metrů dlouhá a 30 metrů široká. Má dva jaderné reaktory, každý z nich má
mít výkon 35 megawattů. Jedna taková elektrárna může snadno zásobovat teplem,
elektřinou a také čerstvou vodou město s počtem obyvatel více než 100 tisíc lidí.
Akademik Lomonosov se pohybuje průměrnou rychlostí kolem sedmi kilometrů
za hodinu a jeho konečným cílem je přístav Pevek na Čukotce. Tam by měl dorazit
v létě 2019.
Akademik Lomonosov je první plovoucí elektrárna na světě, vyrobená ke komerčnímu
využití. Projekt mobilní elektrárny s nízkým výkonem vyvinula ruská státní jaderná
energetická společnost Rosatom ve spolupráci s dalšími organizacemi. Podobnou
elektrárnu začala stavět koncem roku 2016 Čína, která počítá s nasazením do provozu
v roce 2020.

stále náročnější a je stále těžší si ho
udržet. Bylo vidět, že se tomuto tématu
řada tepláren už velmi aktivně věnuje
a přichází s novými nápady.

konference se tomu snažíme jít naproti, aby
byl prostor pro diskusi, ale nakonec vždycky
záleží na účastnících, jestli to přijdou jen
odsedět, anebo mají zájem diskutovat.
A letos opravdu o diskuse nebyla nouze.
Celkově mám pozitivní dojem z toho,
že kolegové v teplárnách nečekají se
založenýma rukama, co jim spadne do klína,
ale snaží se problémy aktivně řešit, a ono se
pak kupodivu ledacos podaří.

NĚJAKÉ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ?
Kdysi jsme konferenční centrum Aldis málem
zapálili při ohňostroji, když od rakety chytil
keř před areálem, takže ve srovnání s tím
letos k žádným mimořádným událostem
nedošlo. Bohužel se musel omluvit ministr
průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ale to je
život. Příští rok to snad vyjde.

JE NĚCO, CO VÁS MILE PŘEKVAPILO (MYŠLENO
JEDNAK ODBORNĚ A JEDNAK LIDSKY)?
Úplně „plný dům“, museli jsme na poslední
chvíli ještě přidávat židle, a živý zájem
účastníků o probíraná témata. Ve formátu

LEHKÁ POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK
Po letošku je laťka opravdu hodně
vysoko, ale samozřejmě ji chceme
přeskočit a být ještě lepší. V základním
formátu konference zásadní změny
nechystáme, ale budeme se snažit
vybrat atraktivní témata a získat
zajímavé řečníky s novými myšlenkami.
Vzhledem k dokončování legislativního
balíčku Čistá energie pro všechny
Evropany a celkově turbulentnímu vývoji
v energetice se nouze o témata nebojím.
A nejspíš se zase pustíme i do nějakého
dílčího experimentu. Jsou to vždycky
nervy, jak to dopadne, ale bez změn
bychom ustrnuli na místě.

HLAVNÍ VÝSTUPY ZE DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

1

Apelujeme na vládu České
republiky, aby se zabývala obtížnou
ekonomickou situací teplárenství,
která v kombinaci s nerealistickými
požadavky v oblasti snižování emisí
může přerůst ve vážnou krizi a ohrožení
energetické bezpečnosti již kolem roku
2021 a může mít i dopad na ceny tepla.
Je potřeba nastavit podmínky podpory
vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla (KVET) pro další období
a podporu odpovídajícím způsobem
navýšit.

2

Teplárenství by mělo ve
IV. Obchodovacím období EU ETS
získat odpovídající podíl bezplatné
alokace emisních povolenek výměnou

za investice. Prioritou jsou rekonstrukce
tepelných sítí, přechod z páry na horkou
vodu a využití obnovitelných zdrojů energie.

3

vymezeným ve schválených národních
pozicích k jednotlivým legislativním
návrhům. V návaznosti na schválení balíčku
je pak nezbytné zahájit práce na novém
energetickém zákonu.

Považujeme za nezbytné zapojit
teplárny do konceptu smart grid,
a to včetně přiměřené úhrady
za služby, bez nichž se elektrické
sítě neobejdou v důsledku narůstající
decentrální výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie (OZE) a akumulace elektřiny.

5

Očekáváme, že Ministerstvo průmyslu
a obchodu bude věnovat maximální
pozornost vyjednávání balíčku
legislativy „Čistá energie pro všechny
Evropany“ a zejména specifikům teplárenství
a udržení jeho konkurenceschopnosti

6

4

Jsme přesvědčeni, že teplárenství
může hrát významnou roli při
naplňování klimaticko‑energetických
cílů České republiky do roku 2030,
je však zapotřebí připravit včas právní
rámec a stabilní předvídatelné podmínky
pro investory.
V souladu se Státní energetickou
koncepcí požadujeme srovnání
ekonomických podmínek
centralizovaných a decentralizovaných

zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších
externalit. V rámci nastolení rovnováhy je
třeba zavést uhlíkovou daň pro zařízení
nezahrnutá do systému emisního
obchodování a současně přesunout
dodávky tepla do nižší sazby daně z přidané
hodnoty (DPH).

7

V oblasti věcného usměrňování
ceny tepla požadujeme zajistit ve
střednědobém výhledu zjednodušení
celkového regulačního rámce a stanovit
regulační periodu i pro teplárenství tak, aby
se dala predikovat rentabilita legislativně
vyvolaných modernizací výroben tepla
a soustav zásobování tepelnou energií.
V dlouhodobém horizontu zvážit přístup
k systému fungování regulace v teplárenství.

Vás tady teda je. Snad to příště
nebudeme muset nafouknout.

HRADEC KRÁLOVÉ 24. A 25. 4. 2018

Klimaticko‑ energetický rámec roku 2030
dostává postupně stále konkrétnější
obrysy a je potřeba se na něj začít
připravovat. Teplárenství se bude muset
přizpůsobit novým trendům a požadavkům
v energetice, ale změny samozřejmě
přináší i nové příležitosti, které je potřeba
využít. Pomocnou ruku by měl podat
také stát, například tím, že by zopakoval
úspěšný program bezplatného přidělování
povolenek výměnou za čisté investice.
Povolenky na emise skleníkových plynů
by měly být ekonomickým nástrojem
pro transformaci energetiky, ne novou
daní pro plnění státního rozpočtu.
V odpadovém hospodářství je již
doslova na spadnutí finální schválení
legislativního balíčku k oběhovému
hospodářství, který má na jedné straně
výrazně zvýšit recyklaci a na druhé straně
omezit skládkování. Je zjevné, že Česká
republika bude potřebovat vybudovat nová
zařízení na energetické využití odpadu
i v případě, že bude plnit evropské cíle
v oblasti recyklace. Jedinou vážnou
slabinou v recyklaci je bioodpad, jinak
na tom ve skutečnosti nejsme s tříděním
odpadu vůbec špatně, velkou otázkou
je ale jeho další zpracování a skutečná
recyklace, zejména u plastů. Nově jsme

Rozhovor

ROZHOVOR

ALEŠ POHL, EXPONEX
Pořadatelem konference Dny teplárenství
a energetiky je Teplárenské sdružení
ČR. To ví každý. Co ví méně lidí, je, že
organizátorem této každoroční akce
je firma Exponex, a to už od r. 2014.
Dát dohromady důstojnou konferenci jak
tematicky, tak co do prestiže, není žádná
legrace a jsou za tím měsíce tvrdé práce.
Její výsledky jsme probírali s jednatelem
Exponexu Alešem Pohlem.

DO ORGANIZACE KONFERENCE JDETE
S NĚJAKOU PŘEDSTAVOU, KTERÁ SE
REALIZUJE. NAPLNILA TATO KONFERENCE
ORGANIZÁTOROVY PŮVODNÍ PŘEDSTAVY?
Program konference je týmová práce.
Ve spolupráci s programovým výborem
nejprve nastavíme základní tematické bloky.
Některé se zařazují opakovaně, jako třeba
ekonomika provozu a rozvoje teplárenských
soustav, odpady a jejich energetické využití,

či technika a technologie v teplárenství.
Pokračování má také velmi navštěvovaný
blok „Péče o zákazníky v teplárenství“,
který připravujeme s řadou partnerů.

UKÁZALA LETOŠNÍ KONFERENCE NĚCO
ZAJÍMAVÉHO, CO TU JEŠTĚ NEBYLO A PŘÍŠTÍ
ROK TO HODLÁTE ZAŘADIT? INSPIROVALA VÁS
K NĚČEMU NOVÉMU?

Samozřejmě komunikujeme s TS ČR,
snažíme se reagovat na aktuální situaci
na trhu a rozhodně pokaždé chceme
přinášet i nová témata. Letos to bylo
„Využití akumulace energie v teplárenství“.
Koncentrovali jsme se v něm na
problematiku akumulace elektrické
i tepelné energie.

Tak v první řadě jsme si poznamenali,
že příště musíme nachystat podstatně
více židlí pro posluchače. Jinak na návrhy
konkrétní strategie je ještě brzy. Musíme
si letošní akci vyhodnotit, vydiskutovat
s TS ČR, které je vlastníkem konference.
Už teď ale vím, že bychom chtěli
posílit program pro segment středního
managementu teplárenských provozů
a ještě více vyjít vstříc našim partnerům.

Následně pak tyto základní rámce
naplňujeme přednáškami. Společně
s TS ČR se snažíme získat zajímavé
odborníky, kteří mají k tématu co říct.
Zjišťujeme, co se aktuálně v konkrétních
oblastech děje, co se řeší, zkrátka co kde
’pálí’. Usilujeme o co nejvíce přednášek
z praxe, které často zabezpečují partnerské
společnosti, další přednášky vznikají
i ve spolupráci s některými teplárnami.

PŘEDSTAVY TEDY RÁMCOVĚ NAPLNĚNY JSOU?
Upřímně, jsou. Byl jsem trochu v obavách
z přednášek v bloku „odpady a jejich
energetické využití“, protože tam se
projevuje jistá stagnace na trhu. Očekával
jsem hodně od bloku „Péče o zákazníka“,
což se naplnilo a je to skvělé. Stejně jako
se naplnily představy o tématu „Akumulace
energie v teplárenství“.
Ostatní bloky jsou tradiční a do obsahu
konference patří dlouhodobě.
Účastníci tato slova evidentně potvrzují,
protože jich letos zase přišlo podstatně více
než vloni.

Aleš Pohl, Exponex

JE NĚCO, CO VÁS PŘEKVAPILO A NEBYLO
TO ÚPLNĚ POZITIVNÍ?
Teplárenské sdružení je garantem
odbornosti konference, protože je
oborovým sdružením. My se staráme
o konferenci jako takovou, o branding,
o provozní věci s tím spojené. Z hlediska
organizace problémy nebyly, jenom už
teď víme, že budeme muset promyslet
uspořádání tak, aby přednášky mohlo
vyslechnout ještě více lidí.

A NĚCO POZITIVNÍHO?
Mluvíme o tom samém, pouze z jiného
úhlu - zatím nemáme čísla pohromadě,
ale došlo k nárůstu návštěvnosti. Odhaduji,
že o 10 – 15 %. Osobně se domnívám, že
za to může výborná spolupráce s partnery,
situace v teplárenství a také změny v naší
marketingové strategii, kdy jsme posílili
PR a ve spolupráci s Průmyslovou ekologií
začali vydávat tiskovinu Tepky News.
Vytvořili jsme něco nového, zajímavého
a vtipného, a z toho mám radost. Přesto,
že je to náročné z hlediska energie a času,
a koneckonců i financí. Myslím, že je to
originální cesta, která byla velmi pozitivně
vnímána.

ZE SPOLEČNOSTI

ROZHOVORY S ÚČASTNÍKY
Pořadatel a organizátor se může
plácat po ramenou jak chce a říkat
si o vydařeném ročníku, co chce.
Pokud ale není slyšet hlas účastníka,
nemůže být hodnocení hodné důvěry.
Proto jsme se zeptali těch, pro které
byla konference pořádána.
Účast kolegů ze Slovenska
povyšuje každoročně konferenci
na „mezinárodní“, proto jsme byli
zvědaví, co dal či vzal letošní ročník
Martinu Trickovi z Veolie Slovensko.
Nad svíčkovou v plné palbě zalévanou
nealkoholickým pivem jsme se zeptali:

PROČ JSTE NA KONFERENCI PŘIJELI?
Chtěli jsme získat všeobecný rozhled
o tom, co se děje i v sousedních zemích.
Protože to, co řešíte vy tady, řešíme i my
na Slovensku.

ZAUJALO VÁS NĚCO?
Je vidět, že tato konference je šitá hlavně na
českou legislativu, což jsou pro nás víceméně
sekundární informace. Ovšem, když evropská
legislativa ovlivňuje tu českou, může zde
být nějaká analogie s tím, co se děje na
Slovensku. V tomto úhlu pohledu lze říci, že
je to podobné, respektive jsou zde podobné
brandy jako u nás.
Konkrétní výsledky se ale člověk nedozví.
Většinou se mluví o legislativě, že toto
je nařízení EU a do určité doby se musí
aplikovat na území všech členských států.
Co se týče technologií (nové technologie,
využití, technika teplárenství atd.), které mne
zajímaly nejvíce, cítím zde menší přínos. Ač
tu byly nějaké moderní provozy, nebylo jich
mnoho. Konference se točí především okolo
legislativy, proto jsem poněkud rozčarovaný.

VÍTE, ŽE…
… v jednom z parků amerického
města Cambridge svítí lampa,
poháněná recyklací psích
exkrementů?
Tento geniální nápad patří
americkému umělci Matthew
Mazzotaovi, jehož inspirovaly
takzvané „metanové vařáky“,
poháněné výkaly a používané v Indii
k vaření jídla.
Myšlenka je docela jednoduchá:
poté, co psík vykoná svou potřebu,
jeho páníček exkrementy posbírá
do pytlíku z rozložitelného materiálu,
vhodí do speciálního kontejneru
a otočí pákou. O zbytek práce se
postarají mikroorganismy, které
z obsahu kontejneru vytvoří metan,
odváděný trubkami k zásobníku
lampy, která díky němu svítí.
Je spočítáno, že pouhých deset
„dávek“ může rozsvítit takovou
lampu až na dvě hodiny. V Česku
máme kolem 2.5 milionu psích
kamarádů, kteří nám denně (spíš
i dvakrát denně) zajišťují trvalý
přísun paliva v množství, které by
teoreticky stačilo pro roční osvětlení
čtyř parků.

PŘIJEDETE PŘÍŠTÍ ROK?

Nezávisí to jen na mně, ale pokud bude
možnost, pak ano.
Poté nám cestu zkřížila Hana Pacáková,
která je vedoucí Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví a Oddělení ochrany
ovzduší a nakládání s odpady na Krajském
úřadě Jihočeského kraje.

CO VÁS NA KONFERENCI PŘIVÁDÍ?
Konference je pro nás tématicky
zajímavá, zejména proto, že se zde řeší
jak problematika teplárenství i odpadů
a případně jejich zpracováváním třeba
v energetických zdrojích. A jelikož jsem
z oddělení ovzduší a nakládání s odpady,
tak je jasné, že tématicky je to věc, která se
dotýká i našeho zaměření.

JE NĚCO, CO VÁS NA KONFERENCI POTĚŠILO,
NEBO ZKLAMALO?
Naprosto mě potěšil pan ředitel Manhart
z MŽP, a to informací, že ČR nebude vůbec
podporovat technologie MBÚ, což musí
rozumný člověk a odpadář přivítat a být
potěšen, a to jsem i já.
Zklamal mě výklad k tomu, jak se připravuje
vyhláška na TAP (tuhé alternativní palivo,
pozn. redakce). Tak, jak vše pan ředitel
Manhart popsal, ukazuje, že pro ty, kteří
by se vydali touto cestou, se až tak moc
nezmění. Pokud ale z hlediska ochrany
ovzduší budou platit stejné podmínky
jako dosud. Zatím to vypadá, že to tak
dopadne. Myslím si, že všichni, kdo by se
chtěli vydat touto cestou, to budou mít dost
komplikované.
Budete vyrábět TAPy z komunálu?
Aha. A že už na ně máte i kupce?

A CO PŘÍŠTĚ? DORAZÍTE?
Pokud budu mít čas, tak velice ráda.

Od reprezentantů státní správy
se přesuneme do praxe. Neboť
naším dalším respondentem byl
Pavel Drápela, který má na starosti
provozní záležitosti v ZEVO Plzeň Chotíkov a je koordinátorem celého
projektu.

CO PRO VÁS ZNAMENÁ TATO KONFERENCE?
Tato konference je skvělá příležitost potkat
lidi, které člověk normálně nepotká,
profesionály z různých oborů energetiky,
je to vždy skvělá akce a rád se sem
vracím.

PO KOLIKÁTÉ TU JSTE?
Asi popáté. Začal jsem sem jezdit, když
jsem začal dělat na projektu ZEVO Plzeň
a od té doby se snažím přijet každý rok.

ZAZNĚLO ZDE NĚCO, CO JE PRO VÁS
ZNEPOKOJUJÍCÍ?
Ani ne, musím říct, že na odpadovém bloku
je vždycky „veselo“, ale rozhodně ne nějak
znepokojivě.

PŘÍŠTÍ ROČNÍK BUDE OPĚT S VÁMI?
Doufám, že ano.
Nevyzpovídali jsme jen představitele
energetického využívání odpadu, ale
i zástupce skládkařských firem. A na
koho jiného jsme se mohli obrátit než na
Petra Havelku, který je ředitelem České
asociace odpadového hospodářství.

CO PRO VÁS TATO KONFERENCE ZNAMENÁ?
Je to velice důležitá konference. Myslím
si, že je i dobře zorganizovaná. Jezdí
sem zajímaví lidé z oboru energetiky,
kteří má blízko i k odpadům. Dává mi
jednoznačně smysl sem jezdit a já jsem
tak každoročním návštěvníkem. Jsem rád,
když zde můžu vést diskuzi s odborníky
z energetiky.

bude s největší pravděpodobností platné od
června tohoto roku, to, co budeme promítat
do české odpadové legislativy, a pro nás
je důležité, abychom sdělili, že jako ČR
počítáme s tím, že kromě intenzivního
materiálového třídění a recyklace, patří
energetické využití odpadů do moderního
oběhového hospodářství.

Kuřecí, vepřové, hovězí..,
to je přeci lidské.

Šmankote, kam teď?

Zároveň chceme původce odpadů připravit
na to, aby počítali se zvyšujícími se cíli
recyklace zejména komunálních odpadů
a s postupným tlumením skládkování.
Chceme je připravit na významné omezení

JE NĚCO, CO VÁS NA KONFERENCI POTĚŠILO
NEBO TŘEBA ZKLAMALO?
Velice kvalitní a příjemný je určitě
společenský večer. Diskuze s kolegy tohoto
neformálního rázu je milá a přínosná. Stejně
tak mě těší i diskuze, která je následující
den, na plénu. Je přínosné probrat vzájemné
pohledy na věc říkat si argumenty. Takže
to jsou určitě pozitivní věci. A negativní?
Letos nepršelo, takže ani to počasí mě
nezklamalo, všechno je v pořádku.

A CO PŘÍŠTÍ ROK, PŘIJEDETE?
Na tuto kvalitní akci velice rád přijedu
i příští rok.
Minout jsme nemohli ani kolegy od
tisku. O svém názoru na DTE 2018 nás
informovala šéfredaktorka časopisu
Odpady Jarmila Šťastná.

JEZDÍTE SEM ČASTO. JEZDÍTE RÁDA?
Jezdím sem ráda, protože se zde
sejdou lidé z oboru. Hlavně to však není
konference čistě odpadářská, je zaměřena
energeticky. To je dnes důležité, protože
musíme mluvit o energetickém využití
odpadů. Komunální odpad je energetický
zdroj a jako takový by se měl brát. Líbí
se mi, že se konference tomuto tématu
věnuje.

VÍTE, ŽE…
… 18. září 2003 byla ve státě Queensland
na jihovýchodním pobřeží Austrálie oficiálně
otevřena první světová elektrárna, poháněná
ořechovými skořápkami? Elektrárna se
nachází ve městě Gympie v blízkosti zařízení
na zpracování makadamových ořechů.
Ročně elektrárna vyrábí přibližně
5500 MWh elektřiny z tohoto obnovitelného
zdroje, redukuje množství skládkovaných
odpadů a snižuje emise skleníkových plynů
o více než 5100 tun oxidu uhličitého ročně.
„Zelený generátor“, který stál 3 miliony
australských dolarů, je výsledkem
společného projektu vládní firmy Ergon
Energy a společnosti Suncoast Gold
Macadamias, největšího australského
zpracovatele makadamových ořechů.
Ořechové skořápky jsou spalovány v parním
kotli o výkonu 6 MW. Pára se používá
k sušení ořechů a k napájení parní turbíny
o výkonu 1,4 MW. 80 % generované
energie je exportováno do lokálni sítě.
Každou hodinu by měla elektrárna
zpracovávat až 1680 kilogramů skořápek
a produkovat 1,5 megawattů elektrické
energie.

JE NĚCO, CO VÁS ZDE MILE PŘEKVAPILO?

PŘIJEDETE I PŘÍŠTÍ ROK?

Nevím, zda je to milé překvapení, ale někteří
přednášející byli prostě báječní. Například
ředitel pražské spalovny Aleš Bláha je
zcela kompetentní, vzdělaný a přinesl
takový evropský pohled. Byla to nádherná
přednáška, a to mě baví.

Budu citovat svou drahou přítelkyni: „Když
dožiji, tak přijedu.“

A NĚCO NEMILE?
Tady nebudu tak konkrétní, ale někteří
přednášející, zejména ti, kteří lobbují za
věci, za které by se podle mě lobbovat
nemělo, ve mně vyvolávají adrenalinové
reakce.

skládkování v roce 2024 a na zásadní
odklon bioodpadů ze skládek. A tohle
všechno nám konference umožňuje,
zároveň nalézt i cestu k tomu, kdy
materiálově využitelné odpady se ze dne na
den mohou stát materiálově nevyužitelnými,
např. jako reakce na omezení příjmu
plastových odpadů v Číně v loňském roce.
Konference může ukázat směr, že
i materiálově nevyužitelný odpad může být
za jasně stanovených podmínek využit jako
tuhé alternativní palivo nebo palivo vyrobené
z odpadů, tedy energeticky.

Nakonec jsme si nechali ministerstvo.
A to konkrétně Ministerstvo životního
prostředí, kde je ředitelem odboru
odpadů Jaromír Manhart.

V ČEM JE TATO KONFERENCE
PRO MŽP PŘÍNOSNÁ?
Z pohledu ministerstva chceme už nyní
před schválením evropského balíčku
k oběhovému hospodářství představit to, co

JE NĚCO, V ČEM VÁS KONFERENCE POTĚŠILA?
Potěšila mě v tom, že v Malém sále bylo
přeplněno, a posluchači měli židle dokonce
na chodbě. Potěšil mě také dopolední blok,
kde byla velká diskuze ať už k prezentaci
MŽP, tak i k prezentaci ČAOH.

JE NĚCO, CO VÁS PŘEKVAPILO NEMILE?
Docela nemile mě překvapilo, že na můj dotaz,
zda někdo bude mít zájem o tuhá alternativní
paliva (TAP), bylo reakcí sálu naprosté ticho.

A CO PŘÍŠTÍ ROK, MÁTE V PLÁNU PŘIJET?
Zcela určitě a budu rád.

VÍTE, ŽE…
… se z člověka může stát baterka?
Lidské tělo v klidu produkuje výkon asi 100 wattů, jako stowattová žárovka. Při lehké
zátěži, třeba za chůze, zhruba dvakrát víc, a při těžké práci nebo náročném sportu
až 700 Wattů. Ti nejlepší sportovci pak dokážou krátkodobě dosáhnout výkonu až
2000 wattů. Pro představu, to je zhruba jako výkon varné konvice.
Když se nehýbeme, většinu tepla do okolí vyzáříme jako infračervené paprsky, ale při
větší zátěži se tělo zbavuje přebytečného tepla hlavně tvorbou potu a jeho odpařováním.
Kdyby se v menší místnosti na hodinu sešlo například třicet lidí, jejich těla by celkem
„vygenerovala“ asi 3 KWh tepla, stejně jako akumulační kamna.
Teplo a pohyb jsou ideální způsoby, jak tělesnou energii přeměňovat na elektřinu a dál
využívat. Vědecké týmy po celém světě dnes pracují na způsobech, jak energii vyráběnou
lidským tělem přeměňovat na elektřinu.
Například americká společnost Perpetua Power vyvinula speciální senzorové zařízení,
které dokáže přeměnit lidské teplo v elektřinu. Takový generátor lze jednoduše zabudovat
například do fitness náramků, pro něž může sloužit jako zdroj energie.
Dalším zdrojem energie v lidském těle je pohyb svalů. Za pomoci piezoelektrických
měničů, zabudovaných do oblečení nebo obuvi, se dá přeměnit i energie toho
nejmenšího pohybu v elektrickou.
Zařízení, která získávají energii přímo z lidského těla, by mohla posloužit také armádě.
Dnešní vojáci s sebou musí přenášet těžké a objemné baterie, které zásobují jejich
vybavení potřebnou energií. Možnost získávání části této energie z vlastního těla by
mohla jejich práci velmi usnadnit.

Ta už snad nikdy nespadne.

