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ÚVODNÍK

O FYZIČCE, POVOLENKÁCH A ZOO
Kdo si počátkem ledna koupil
permanentku do fitcentra a ještě tam
občas zajde, má můj obdiv. Tuto chybu
jsem udělal několik předcházejících
let, ale už ji neudělám. Zmoudřel jsem.
Konec malování vzdušných zámků a snah
o realizaci nesplnitelných snů. Letos jsem
si obstaral (Ježíšek přinesl) nádherně
designovaný „šlapací stroj“ a navrch
poukaz na jógu.
Už se těším, jak z té krabice vášnivě strhnu
vánoční papír, stroj sestavím a začnu
budovat fyzičku. Těším se i na jógu.
Tam začnu chodit hned, jak najdu
ten poukaz.

To všechno má ale čas. Rok se s rokem
sešel a přípravy Dnů teplárenství
a energetiky 2019 jsou již nyní v plném
proudu. První vydání TEPKY News jsou
toho důkazem. Hlavním tématem tohoto
čísla jsou povolenky, které jsou vlastně
hlavním tématem celého oboru teplárenství.
Nejpřesněji řečeno jejich cena.
Situace by se dala charakterizovat veršem:
Množství padá příkře k zemi,
cena letí vzhůru k nebi.
Tento plytký neromantický verš bez jakékoli
umělecké hodnoty (autorem je básnický
ignorant), budí ve tvářích zasvěcených trpký
úsměv.

Teplárny šetří, kde se dá. Snaží se
zefektivňovat své provozy a hledají úspory,
kde to jen jde. Snížení DPH pomohlo, ale
ani zdaleka dostatečně. A tak jsme připravili
nějaké názory na stávající situaci, kterou
někteří skeptici považují za bezvýchodnou.
Východiska ale existují. Snad. Třeba nejsou
vidět, jsou schovaná a přikrytá dekou
povolenek, ale někde tam snad jsou.
Světem teplárenství a energetiky ale nehýbe
pouze cena povolenek. Bohužel. Problémy
se hromadí, člověk by potřeboval vidle,
aby si to srovnal. Tak například máme
nový návrh Zákona o odpadech. Sledoval
jsem reakce různých stran. Majitelům
sofistikovaných technologií, investorům,

průmyslu, subjektům fandícím oběhovému
hospodářství a vůbec všem, kteří chtějí
změnit dosavadní nakládání s odpady, se
prý hurvínkovsky protočily oční bulvy, když
četli tyto revoluční řádky. Na druhou stranu
skládkaři a svozaři jsou nějak v klidu.
Jak vidno, témat na přetřes je mnoho.
Letošní konference se bude snažit pro obor
východiska najít. Možnou cestu naznačují
i témata novin, které držíte v ruce. Letošní
první TEPKY News se snaží stejně jako
loni přiblížit trochu nevážně vážná témata.
To ovšem posoudí čtenář sám a já doufám,
že se náš záměr povedl.

Rozhovor

ROZHOVOR

PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ SROVNAT PODMÍNKY NA TRHU
Mirka Topolánka nahradil nedávno
ve funkci předsedy výkonné rady
Teplárenského sdružení České republiky
Předseda výkonné rady Teplárenského
sdružení ČR Tomáš Drápela.

zlomek našich peněz ze státního rozpočtu,
které jsme tam díky povolenkám nasypali,
zase vrátí. A soustavy CZT tak nebudou
muset tolik zdražovat. To bude ale až
v roce 2020.

Asi to nebude procházka růžovým sadem.
Bude to spíše těžký boj o každou pozici.
Z rozhovoru s Tomášem Drápelou ale není
cítit stres z bezvýchodné situace. Světlo
na konci tunelu je. Je slabé, možná není
vidět a skomírá, ale někde tam je. Musí být.

Za druhé obecně chceme své peníze, které
nám statní rozpočet odčerpal, zase vrátit
zpět. V roce 2018 byl příjem z povolenek
naplánován na 6 mld. Kč. Ve skutečnosti
byl ale příjem téměř 15 mld. My prostě
chceme tyto prostředky zpět k nám
do systému CZT.

Nedávno jste se postavil ke kormidlu
lodi s názvem Teplárenské sdružení
ČR. V posledních měsících se ozývá
z různých stran, že do lodi teče. V jakém
stavu je reálně, je schopná plavby?
Do lodi opravdu teče. A my vlastními silami
už nestačíme u čerpadel. Léta jsme zvyklí
na to, že nejsou srovnány podmínky na trhu
s teplem mezi „malými“ výrobci tepla
a námi jako systémy CZT. Světe div se, trh
s teplem existuje. Málokdo si uvědomuje,
že monopol teplárenských soustav
ve městech je již dávno pryč.
Musíme dbát na cenu tepla, protože ta
je rozhodující pro zákazníka. Pokud ji
máme zatíženou náklady, které ostatní
výrobci nemají, těžko jim pak konkurujeme.
Zákazník se pak bez větších problémů
odpojí a začne si energii vyrábět sám.
A třeba na ten svůj zdroj ještě dostane
dotace. Naší poslední ranou byl razantní
nárůst ceny emisní povolenky v roce 2018.
Dnes je její cena téměř 5× vyšší než v únoru
2018. Existenční problémy z toho vyplývající
mají především soustavy CZT v menších
a středních městech, kde používají jako
primární palivo uhlí.
Energetika jako obor je extrémně závislá
na politických rozhodnutích. Dnes
především z Bruselu. Tam je dnes většina
politiků i úředníků tak „zelená“, že se
děsíme každého zasedání, čehokoliv
a kohokoliv. Jakou hloupost zase vymyslí.
Díky tomu se v našem oboru vyrojila spousta
„šmejdů“, kteří se pod pláštíkem moderní
ekologické energetiky nehorázně pakují.
Samozřejmě vše s dotacemi. Podívejte se
dnes na účet za elektřinu.
Co je nutné primárně řešit, aby se
nenaplnily nejčernější scénáře?
Především se musí srovnat tržní podmínky
pro všechny výrobce energií na
trhu. Vláda to má ve svých
dokumentech jasně
uvedené. Jen se do toho
nikomu moc nechce.
Jako pozitivní jsme
přijali snížení DPH
na teplo. To je pro
občany dobrá
zpráva. Protože se

po zdroji a navrhnout mu nějaké konkrétní
řešení dalšího rozvoje tak, aby se ten
systém CZT zachoval. Je tu biomasa, plyn,
komunální odpad, vodárenské kaly a další
potenciální lokální primární
zdroje energie,
které uhlí
mohou

nahradit. Nebude to však z roku na rok.
Česká energetika ani teplárenství se bez
uhlí ještě nějaký čas prostě neobejdou.

Kterému tématu byste se chtěl
především na DTE 2019 věnovat
a proč?
Musíme řešit problémy menších
a středních soustav CZT.
My větší jim musíme nabídnout
pomocnou ruku. Chceme
dojednat s ministerstvem
životního prostředí a taky
ministerstvem obchodu
nějaký záchranný program.
A nebude to jednoduché.
Víte, kolik jsem potkal politiků
a různých energetických
„expertů“, kteří si myslí,
že teplárny jsou pohrobky
komunismu a už by dávno
neměly existovat?
Musíme s ministerstvy
a samozřejmě s jednotlivými
městy najít řešení, aby se ty
systémy živelně nerozpadly.
V těchto soustavách stačí, když
se odpojí nebo zkrachuje jeden
velký odběratel. Třeba mlékárna.
A problém je na světě. Ti zbylí
zákazníci, tedy hlavně občané, pak
musí nést celou tíhu tohoto odpojení.
Když se jednou rozpadne systém CZT
ve kterémkoliv městě, je to nevratný krok
a nikdy se už neobnoví.
Jak vidíte následující roky českého
teplárenství?
Nechci být nějaký velký pesimista, ale je
jasné, že malé a střední teplárny, které
spalují uhlí, to dlouhodobě nepřežijí.
Ve spolupráci s jejich majiteli,
většinou obcemi, musíme
vzít zdroj

Tomáš Drápela,
Předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení ČR

ČLÁNKY

O DRAZUJÍ ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
ODPADU (ZEVO) OD RECYKLACE ODPADŮ?
Skládkové, svozové firmy, a především
nevládní neziskové ekologické
organizace tvrdí, že ZEVO odrazuje
od recyklace. Přesto mají premianti
v míře recyklace nejvíce ZEVO v Evropě.
Na otázku, jak je to možné, odpovídá
v následující úvaze Gareth Jones,
dlouholetý odborník na nakládání
s odpady v belgické společnosti Indaver,
která působí kromě Belgie také v Itálii,
Spojeném království, Irsku, Německu
a Nizozemsko a zpracovává ročně
5 milionů tun odpadu.
Uvádí se, že pět evropských zemí
s nejvyššími mírami recyklace (Německo,
Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Belgie)
patří mezi země s největším počtem ZEVO
v Evropě. Tyto země skládkují méně než
1 % odpadu, který vytvářejí, přičemž většinu
ho produktivně zpracují prostřednictvím
ZEVO. Ekologický přínos těchto zařízení
je mnohem větší, než mnozí tuší.
Abychom pronikli do zákulisí této
debaty, která se často potýká s mylnými
představami, a popsali výhody ZEVO,
je důležité nastínit způsob, jakým ZEVO
fungují ve spojení s recyklací, když využívají
odpad jako zdroj.
Za prvé, je důležité si uvědomit existenci
silných paralel mezi ZEVO a recyklací.
Mýtus sníženého úsilí o recyklaci se ukáže
jakožto neprůkazný ve chvíli, kdy se vyjeví
pozitivní dopad těchto zařízení. Recyklace

i ZEVO jdou ruku v ruce a dopady na životní
prostředí můžeme považovat za přínosné.
Je samozřejmé, že recyklace je
neuvěřitelně pozitivní metodou řešení všech
druhů plýtvání a velice jsme se v tomto
ohledu zlepšili. Například recyklace jedné
tuny hliníku šetří 14 000 kWh elektřiny
a počet recyklací nápojových plechovek
je neomezený, takže cyklus je nekonečný.
I když to vše je pozitivní, je třeba říci,
že proces není dokonalý. Cena plastu
klesla a výnosy se snížily, což způsobilo
dominový efekt v celém recyklačním
průmyslu.

FINANČNÍ DŮVODY
Navzdory tlaku na recyklaci mají v mnoha
zemích obce finanční důvody pro to, aby
obrovské množství plastu vyvážely spíše
na pochybné skládky než k recyklaci.
A to značí, že naše úsilí o recyklaci samo
o sobě nestačí k tomu, abychom se
vypořádali s odpadem.
Většina recyklačních center je omezena
na sběr pouze několika druhů plastů,
což omezuje šanci na úspěch. V důsledku
těchto výzev se recyklační průmysl
i nadále potýká s rozmanitostí a objemem
potenciálně recyklovatelného odpadu.
Abychom účinně udrželi náklady
na nízké úrovni, a přitom zůstali efektivní,
potřebujeme pro likvidaci i nakládání
s odpady řadu řešení.

Zatímco předcházení vzniku odpadů
a jejich recyklace musí být v popředí
každého přístupu k nakládání s odpady,
ZEVO ukazují, že recyklace nemusí být
naší jedinou metodou opakovaného použití
materiálu. Tato zařízení nám pomáhají se
vypořádat s omezeními stanovenými pro
recyklaci složitých materiálů a dokážou se
dobře doplňovat s úsilím o recyklaci.
Bylo zjištěno, že ZEVO vytvářejí 500 kWh
elektrické energie na tunu odpadu, což
jen dokazuje nepopiratelnou úroveň jejich
produktivity. Díky vládě, která se značně
zasadila o zvýšení povědomí a podporu
recyklace, se veřejnost stále více zajímá
o materiálové využití odpadu.
Navzdory všeobecnému úsilí však
stále v kontejnerech na tříděný odpad
nacházíme materiály nevhodné
pro recyklaci. ZEVO využívají tyto
nerecyklovatelné materiály na základě
nejlepších dostupných technik (BAT).
S pomocí ZEVO nakládáme se všemi
těmito materiály zodpovědným způsobem,
víme, kde tento odpad skončil, a současně
vytváříme energii.
Jednoduše řečeno, ZEVO jsou navrženy
tak, aby rozšiřovaly naši schopnost
regenerace a recyklace. Velké množství
železných materiálů může být získáno
ze spodního popela a samotný popel lze
použit jako sekundární agregát, který
aktivně přispívá k recyklaci.

Existuje řada faktorů, které mohou
negativně ovlivnit snahu o recyklaci,
včetně kontaminace, segregace a složitých
obalových materiálů. ZEVO pomáhá
řešit tyto nevýhody a pomáhá vyhnout
se problémům spojeným s celostátními
systémy recyklace.

VYTVOŘENÍ POZITIVNĚJŠÍ BUDOUCNOSTI
Je všeobecně přijímáno, že ZEVO jsou zde
jen proto, aby vytvořily řešení pro zbytkový
odpad, zatímco veřejnost by se měla
i nadále angažovat a povzbuzovat směrem
k recyklaci. Chceme‑li vytvořit pozitivnější
budoucnost pro životní prostředí a nakládání
s odpady, je důležité nadále zvyšovat
povědomí a pomáhat veřejnosti pochopit
všechny aspekty recyklace a výroby energie.
ZEVO nejsou čmoudící a krajinu hyzdící
stavby, jak si veřejnost často představuje.
Cílem je navrhovat je v takové podobě,
která ladí s okolím a poskytuje ekonomické
hodnoty okolním obcím.
Žádný z odpadů, které se odváží na skládky,
není přeměněn na opětovně použitelný
materiál či zdroj a produkuje se zde jen
málo energie. ZEVO jsou schopna vyrábět
energii z předmětů, které nemohou být
recyklovány do udržitelné podoby.
Veřejnost by měla být povzbuzována k tomu,
aby věci zkoumala a kladla si otázky.
Pak by zjistila, co odborníci na celém světě
již vědí: ZEVO jsou stále úspěšnějším
odvětvím průmyslu, které vede k pozitivnímu
environmentálnímu a ekonomickému růstu,
čímž posiluje náš cíl vidět odpad jako zdroj.
Zdroj: https://waste‑management‑world.
com/a/in‑depth‑do‑waste‑to‑energy‑plants
‑discourage‑recycling
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K DO SE JEDNOU ODPOJÍ,
UŽ SE NEPŘIPOJÍ
Některé velké teplárenské celky
s obrovskými obraty v letošním roce
využívají stále ještě zásob povolenek
nakoupených v období, kdy byly za cenu
více než směšnou. Tedy pokud se na ni
podíváme z dnešního pohledu. Menší
teplárny jsou na tom podstatně hůře.
Klatovská teplárna je klasický příklad
menší teplárny s instalovaným výkonem
do 50 MW.
Přes neradostnou atmosféru nejrůznějších
regulativních opatření je Petr Beránek,
ředitel Klatovské teplárny, lehkým
optimistou.
Je to opravdu tak, že malé teplárny
budou mít větší problémy a ty velké
přežijí?
Je pravdou, že větší teplárenská uskupení
mohou lépe čelit vlivům různorodých
změn, které nám přináší každodenní
pracovní život. A nejsou to jen nyní hodně
diskutované povolenky.
A když se zmiňujete o povolenkách,
jak je na tom Klatovská teplárna?
Naše teplárna sice měla nějaké povolenky
z minulých let, ale meziroční raketový
nárůst cen pro nás znamená nárůst výdajů
za povolenky v řádu milionů korun.
Ročně jich musíme koupit téměř 11 tisíc.
Když se cena za povolenku dotkne
například 26 €, jako počátkem ledna,
je jednoduché si spočítat, o kolik peněz
musíme vynaložit více než loni.

Hledáme proto možné řešení, jak ze systému
ETS vystoupit, a věříme, že nejsme sami.
Některé teplárny jsou stejně jako ta naše
předimenzovány, mají na potřeby současných
odběratelů zbytečně velký výkon. Pokud
je potřeba příkon nižší než 20 MW, dá se
systém ETS opustit, a to je myšlenka, kterou
se v současné době vážně zabýváme.
Jak bude tento skokový nárůst nákladů
za nákup povolenek působit na cenovou
politiku a tím i na koncového zákazníka?
I když děláme všechno proto, aby nedošlo
ke skokovému nárůstu ceny za teplo,
navýšení se neubráníme. Snižujeme náklady
jinde, hledáme rezervy, kde se dá, jen
abychom tyto náklady alespoň částečně
vykompenzovali.
Úplně to samozřejmě vykompenzovat nejde.
Na rok 2019 počítáme s navýšením ceny
tepla o cca 7,5 %. Jedná se o předběžnou
cenu. Jaká bude konečná cena samozřejmě
záleží na výši skutečných nákladů.
Jak vypadá portfolio odběratelů tepla
v Klatovech?
My dodáváme teplo pro vytápění a přípravu
teplé vody více než 4 tisícům domácností.
Kromě obyvatelstva zásobuje naše teplárna
i nebytové odběry. Mezi ty největší patří
Klatovská nemocnice a.s., Jitona a.s.,
Primagra a.s. a několik dalších. Je to tedy
různorodé odběratelské portfolio.
Pakliže náklady na povolenky porostou
takto hrozivě dál, mohlo by dojít
i k odpojování od systému CZT?

VÍTE, ŽE…
… nejstarší svítící žárovka The Centennial Light svítí nepřetržitě od roku 1901, tedy
kromě několika krátkých výpadků. Najdete ji v hasičské stanici v Livermore v Severní
Kalifornii. Žárovku vyrobila společnost Shelby Electric. Je nastavená na výkon
cca. 4 wattů. Podle profesorky fyziky D. Katz z United States Naval Academy je její
vlákno osmkrát silnější a je vyrobeno s největší pravděpodobností z uhlíku, díky čemuž
se stává lepším vodičem elektřiny. Je zapsána v Guinessově knize rekordů.

VÍTE, ŽE…
… v roce 1882 postavil T. A. Edison v New Yorku první vodní elektrárnu na světě
o výkonu 90 kW. První vodní elektrárna v Evropě byla postavena v roce 1883
ve švýcarském Lausanne. U nás byla uvedena do provozu vodní elektrárna v Jindřichově
Hradci v roce 1888. Na elektrizaci menších měst a obcí hlavně pro účely osvětlení se
začaly podílet malé hydroenergetické zdroje instalované ve mlýnech, na pilách apod.
Jednotlivé elektrárny pracovaly do vlastní elektrické sítě.

ČLÁNKY

JAK UNIKNOUT Z PASTI EU ETS?
Povolenky straší tradiční výrobce tepla
přes den a v noci ve snech. Není úniku.
Kdo si může dovolit snížit bez nějakých
fatálnějších následků výrobu pod 20 MW
na příkonu, intenzivně o tom přemýšlí.
Dá se ale předpokládat, že jakmile se
o tomto českém kreativním řešení dozví
někdo v Bruselu, vymyslí nástroj pro zdroje
vyrábějící právě pod touto hranicí. Asi by to
bylo jen oddálení, nikoli řešení problému.
Řešením by bylo investovat obrovské peníze
do nových technologií a začít využívat
energie z jiných paliv. Kde je ale vzít?
Teplárny do ekologizace daly v minulém
období miliardu korun, dalšími patnácti

Petr Beránek,
ředitel Klatovské teplárny

K tomu by mohlo dojít a byl by to veliký
problém, protože by to mělo vliv na další nárůst
ceny pro zbývající odběratele. Dodávka tepla
bude nižší, fixní náklady zůstanou stejné a tím
se jednotková cena tepla zvýší.

vlastníka. Zatím jsme teplárnou čistě
na fosilní paliva. Využíváme uhlí, částečně
plyn a mazut. Využívat energii z jiného
možného zdroje by vyžadovalo úplně jinou
technologii a velké investice.

Prozatím v Klatovech nedochází
k výraznému odpojování našich odběratelů.
Cenu tepla se snažíme držet na
konkurenceschopné výši. Je ale pravda, jak
vím od kolegů, že v jiných regionech existují
poměrně výrazné tlaky na odpojení, a to je
velmi špatný signál. Z mé mnohaleté praxe
v teplárenství vím, že kdo se jednou odpojí,
v drtivé většině se již zpět nikdy nepřipojí.

Pokud nakreslíme černý scénář, co by
předcházelo úplnému konci činnosti
Klatovské teplárny?
Černým scénářem by mohlo být neustálé
zvyšování nákladů, tím i zvyšování ceny tepla
a současně odpojování odběratelů. Pokud
by se společnost dostala do této spirály,
bylo by to špatné, ale děláme vše pro to,
aby k tomu nedošlo.

A jak se dívá vlastník Klatovské teplárny
na využívání jiného než fosilního paliva?
Například odpadů?
Klatovskou teplárnu vlastní ze 100 % město
Klatovy. Nerad bych mluvil za našeho

Jaké hospodářské výsledky očekáváte
v letošním roce?
Hospodářský výsledek plánujeme
v obdobné výši jako v roce 2018 a věříme,
že ho splníme.

INZERCE

miliardami naplnily státní rozpočet. Asi by
stálo za to soustředit se na jejich získání
zpět právě do projektů, které by naše staré,
dobré, tradiční teplárenství zachovalo.
Řešením by asi také bylo zavřít teplárny
a začít vyrábět třeba rohlíky, nebo hračky,
nebo prostě něco jiného. Nebo nedělat nic.
Není ale jisté, zda by to bylo řešení šťastné.
Pakliže někdo začal tento text číst s nadějí,
že se doví odpověď na otázku v názvu,
bude zklamán. Pokud ale na tu otázku
někdo umí smysluplně odpovědět, nechť tak
neprodleně učiní na letošních DTE 2019,
nebo řešení pošle do redakce. My ho pak
zveřejníme a budeme slavní.

www.ruml-group.cz

ZE SPOLEČNOSTI

PROGRAM DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2019
Péče o zákazníka
• Povinné schéma úspor a jeho dopady
• K apitálový vstup zákazníka do teplárny
• Pohled SČMBD
• Chytré měřicí systémy
• Přechod z páry na vodu - co na to zákazník?
• Etický kodex ERÚ pro teplárny, nekalé
praktiky prodejců kotlů
• Lokální kotelny × teplárny - příležitost
nebo hrozby
• Věrnostní program a aktivity k podpoře
dobrého jména

Technika a technologie v teplárenství
• N apojení Bohumína a rozvoj jeho SZT,
vytápění skleníků z El. Dětmarovice
a jejich potenciál
• Denox technologie SCR pro střední
a menší zdroje s širokou škálou paliv
• Měření emisí rtuti
• Zpřísňování emisních limitů NOx, příprava
na nové BATy
• Realizace systému chemické analýzy
vody a páry
• Automatizace návrhu, tvorby výrobní
dokumentace a výrobního procesu KPS
• Analýza stavu komponent energetických
zařízení pro predikci zbytkové životnosti
• Úprava různých paliv pro teplárny
a technologie v teplárenství

Energetické úspory, měření a akumulace
•R
 eforma trhu s elektřinou a podpůrnými
službami v kostce
•M
 ožnosti prodeje elektřiny z malých
tepláren
• Integrované energetické centrum
Červený mlýn
•A
 kumulace energie v teplárně
Odpady a jejich energetické využití
• J ak dál v odpadovém hospodářství?
•P
 ohled měst a obcí na odpadové
hospodářství
•V
 yužití kalů pro výrobu tuhého
alternativního paliva
•P
 erspektivy energetického využití TAP
z SKO
•M
 ultipalivové kotle pro spalování TAP,
biomasy a uhlí

• Malé spalovny pro okresní město
• Malé MBÚ - případová studie
Ekonomika a legislativa v teplárenství
• N ovela zákona o podporovaných zdrojích
energie
• N ovela zákona o hospodaření energií
a revize směrnice o energetické účinnosti
• N ovela zákona o obchodování
s povolenkami
• Dopady zavedení uhlíkové daně
• V ýzva z programu podpory Úspory
energie v SZT
• Trendy v teplárenství a provoz
teplárenských soustav

www.dnytepen.cz

VÍTE, ŽE…

VÍTE, ŽE…

VÍTE, ŽE…

… největší pobřežní větrná farma
dánské energetické skupiny Orsted leží
v Anglii na území 145 km2, což představuje
rozlohu asi 20.000 fotbalových hřišť.
Má instalovaný výkon 659 megawattů, což pokryje
potřeby 600.000 domácností. Projekt Walney
Extension sestává ze 47 turbín vyrobených
společnostmi Siemens Gamesa a 40 od firmy
MHI Vestas. Vysoké jsou 195 metrů a jsou
největšími větrnými turbínami, jaké jsou
na světě v provozu. Kapacita každé
z nich činí 8,25 megawattu.

… jeden z nejstarších systémů
podlahového topení se zachoval v Koreji.
Je znám jako: „Ondol“ a první dochované
informace pochází z let 37 př. n. l. Ondol
doslova znamená „teplý kámen“. Krb či kamna
sloužila primárně na vaření a byla umístěna
pod úrovní podlahy. Vyhřívanou podlahu pak
tvořila síť podzemních transportních komínků,
které přepravují teplo z kuchyně do dalších
místností. Podlahové topení tak mělo vliv
i na rozvoj zvyklostí jako je zouvání
bot při vstupu do domu a sezení
na podlaze.

… nejvýkonnější vodní elektrárna
v Česku je Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně. Má největší reverzní vodní
turbínu v Evropě – 325 MW, největší spád
v ČR – 510,7 metrů a největší instalovaný výkon
v ČR – 2× 325 MW. Jelikož se areál elektrárny
nachází uvnitř CHKO je z ekologických důvodů
celý provoz umístěn v podzemí. Horní nádrž
je z elektrárny dostupná po silnici (o délce
zhruba 12 km). Pro případ její nesjízdnosti
(zejména v zimním období) je horní nádrž
dostupná i tunelem s 2400 schody,
který je opatřen plošinovými
zubačkovými výtahy.

Stav k datu 10. 2. 2019

Klimaticko‑energetický rámec
do roku 2030
• Zimní balíček a trendy v energetice
• Legislativní rámec energetiky do roku
2030 a záměry MPO
• Malé jaderné elektrárny

