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V roce 2017 si připomínáme 

20 let od dojednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 

o klimatických změnách 

20 let od premiéry filmu „Vrtěti psem“ 

100 let od bolševické revoluce v Rusku 

120 let od vynálezu vznětového motoru Rudolfa Diesela 

170 let od narození Františka Křižíka 
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Cíle snižování emisí EU 28 

Zdroj: EEA 

„Pokud se budeme vždy držet  

reálných dat, nedosáhneme 

žádných výsledků.“ 
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Emise CO2 na hlavu 
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Velká Británie: Dekarbonizace + regulace = energetická chudoba 

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila záměr zavést 

cenový strop pro standardní tarifní ceny elektrické 

energie a zemního plynu. Rostoucí náklady na energie trápí 

velkou část britských odběratelů, jejichž účty za poslední 

desetiletí vzrostly v průměru na dvojnásobek. 
 

„I když podporujeme svobodné trhy, vždy budeme 

podnikat kroky k jejich nápravě, pokud budou narušeny a 

vždy se postavíme monopolům a osobním zájmům, když 

budou zadržovat lidi. Jedním z nejlepších příkladů 

v dnešní Británii je nefunkční energetický trh,“ uvedla 

premiérka Theresa Mayová. 
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V Německu neplní národní cíl snížení emisí a debatují o Kohleausstieg 

„Najdeme způsoby, jak splnit náš 40% cíl do roku 2020. 

To Vám slibuji,“ řekla Angela Merkelová jedné z divaček v 

předvolební diskusi. 
 

„Bez odstupu od uhlí to nebude s ohledem na rok 2020 

možné,“ tvrdí Andreas Kuhlmann stojící v čele Německé 

energetické agentury. 
 

„Cíl ve výši 40 procent je dosažitelný pouze s nižší výrobou 

elektřiny z uhlí. Máme tak velký přebytek ve výrobě elektřiny, že 

náš energetický systém může zvládnout velký krok směrem k 

odklonu od uhlí,“ uvedla ministryně životního prostředí Barbara 

Hendricks ve svém prohlášení. 
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Plnění cíle snížení emisí CO2 mimo EU ETS do roku 2020 

Splní 

Nesplní Podle posledních 

národních projekcí se 

očekává, že Německo 

nesplní svůj cíl o 3,3 

procentního bodu. 

 

Cíl nesplní také Irsko, 

Malta, Belgie, 

Lucembursko, 

Rakousko a zřejmě i 

Finsko. 
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Vzniká Jamajská koalice 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyzunKoojXAhVH7RQKHXDjDoQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.statnivlajky.cz%2Fjamajka&psig=AOvVaw0WMXKQCiF9fEOfF9HAUoOK&ust=1508900514158495
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Uhelný Holocaust v EU 

Země Rok ukončeni provozu 

Finsko 2030 

Nizozemí 2030 

Velká Británie 2025 

Itálie 2025 

Rakousko 2025 

Francie 2022 

Švédsko 2022 

Portugalsko 2020 

Diskutuje se: Slovensko, Chorvatsko, Německo, Dánsko, Irsko  

Zlikvidováno: Belgie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr 



sdružení podnikatelů v teplárenství 

www.tscr.cz 

            Světový bestseller konečně v České republice.  

 

2 000 000 prodaných výtisků pouze v Německu 
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Instalovaný výkon v Německu 2010 a 2016 (GW) 
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Nasazení zdrojů v Německu 22. až 25. ledna 2017 
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Role KVET v Německé Energiewende 

Proud 2030: Dlouhodobé trendy – úkoly pro nadcházející léta 

Zpráva o výsledcích k trendu 7: Moderní zařízení KVET vyrábějí 

reziduální proud a přispívají k Wärmewende 
 

Tepelné sítě mají jako pro budoucnost způsobilá 

infrastruktura strategický význam 

Trend je jasný: V hustě osídlených oblastech by měly převzít 

zásobování teplem převážně tepelné sítě 

Změní se jejich role – sbírat teplo z různých zdrojů a 

rozdělovat spotřebitelům = přechod na nižší teploty 

Měla by být umožněna včasná rozhodnutí pro důležitou 

infrastrukturu jako tepelné sítě = městské teplárenské plány 
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Role KVET v Německé Energiewende 

Tepelné 

sítě 

Geotremální 

energie 

Technologie tepla z OZE Technologie elektřina - teplo 

Flexibilní vyrovnávací technologie 

Solární 

energie 

Zásobníky 

tepla 

  Špičkové kotle 

(bio, plyn, elektro) 

Tepelná 

čerpadla 

KVET 

(bio, plyn, odpad) 
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Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 

„Pro střednědobý výhled zdrojové základny ČR bude na úrovni velkých 

zdrojů určující právě provozování stávajících výroben elektřiny, jelikož z 

dostupných informací (např. smlouvy o připojení do přenosové soustavy) 

vyplývá, že v současnosti neprobíhá příprava žádného nového 

systémového zdroje, který by mohl být do ES ČR připojen ve 

výhledu roku 2030. Veškerý další rozvoj lze tedy předpokládat zejména 

na úrovni decentrálních zdrojů.“ 
 

Budoucí provoz zdrojů využívajících fosilní paliva je v současnosti 

konfrontován s množstvím nepříznivých faktorů. Mezi ty patří 

dožívání výrobních technologie, požadavky na další zpřísňování 

emisních limitů podle závěrů o BAT, nízké velkoobchodní ceny elektřiny, 

očekávaný růst nákladů na povolenky CO2 a v neposlední řadě i stále ne 

zcela vyjasněné využití tuzemského hnědého uhlí pro jednotlivé zdroje. 
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Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 

Celkově lze mezi lety 2017 a 2030 u zdrojů využívajících fosilní 

paliva očekávat odstavení více než 4 GW instalovaného výkonu. 
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Čistá energie pro všechny Evropany 

Příležitosti  Hrozby 

Podílet se na zajištění podílu OZE do 

roku 2030 (Biomasa, komunální 

odpad) 

Odsátí biomasy z ČR do zahraničí 

Nerealistický model přístupu třetích 

stran převzatý z elektro/plynárenství 

Zajistit podpůrné služby a akumulaci 

energie nezbytnou pro integraci 

elektřiny z intermitentních OZE 

Další devastace trhu s elektřinou 

pomocí kapacitních plateb a dotací do 

akumulace elektřiny 

Zlepšit služby zákazníkům díky 

chytrému měření tepla 

Požadavky na měření tepla mimo 

nákladovou efektivitu 

Modernizace tepelných sítí, přechod z 

páry na vodu, nízkoteplotní rozvody 

Tlak na úspory v konečné spotřebě 

bez ohledu na nákladovou efektivitu, 

povinné schéma úspor 

Náhrada lokálního vytápění z 

fosilních paliv 

Ekonomické znevýhodnění v 

konkurenci s lokálními zdroji tepla 
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Jak se dožít roku 2030? 

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani 

ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se 

dokáže nejlépe přizpůsobit.“ 

 

Charles Darwin 

 


