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• Roman Portužák (VŠB–TU Ostrava)  
• Lubor Žežula (ÚJV Řež, a.s.)  
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Použité zkratky: 
 
AV ČR Akademie věd České republiky 
 
BAT  nejlepší dostupné technologie (best available technology) 
 
CCGT  Combined Cycle Gas Turbine 
CCS  Carbon Capture and Storage 
CNG  Compressed Natural Gas 
CNRA  NEA Committee on Nuclear Regulatory Activities  
CSNI  Committee on the Safety of Nuclear Installations 
CZT  centralizované zásobování teplem 
  
DS  distribuční soustava 
DDZ   denní diagram zatížení 
 
EK  Evropská komise  
EPRI  Electric Power Research Institute 
ES  elektrizační soustava 
EU  Evropská unie 
ETSON  European Technical Support Organisation Network 
 
GA ČR Grantová agentura České republiky 
GFR  rychlý reaktor chlazený plynem (gas fast reactor)  
GIF   Generation IV International Forum  
 
HDO  hromadné dálkové ovládání 
HRP  Halden Reactor Project 
HTR  vysokoteplotní reaktor (high temperature reactor) 
 
 
IEA OECD  International Energy Agency OECD 
IAP  Implementační akční plán 
ICT   Informační a komunikační technologie  
IFNEC  International Framework for Nuclear Energy Cooperation 
IGD-TP Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform 
IGCC  Integrated Gasification Combined Cycle 
I&C  měření a regulace (Instrumentation and Control) 
ITER  mezinárodní projekt termonukleárního experimentálního reaktoru 
 
JE   jaderná elektrárna  
JHR  Jules Horowitz reactor 
 
KE  klasická elektrárna 
KVET  kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 
LFR   reaktor chlazený olovem 
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LNG  zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas)  
LR0  výzkumný reaktor LR0 
LVR-15 výzkumný reaktor LVR-15 
LTO  long term operation 
 
MAAE  Mezinárodní agentura pro atomovou energii  
MDEP  Multinational Design Evaluation Programme  
MHD   městská hromadná doprava 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 
NAP  Národní alokační plán  
NAPEE II  Druhý akční plán energetické účinnosti pro Českou republiku 
NEA  OECD Nuclear Energy Agency 
 
NUGENIA  Nuclear Generation II & III Association (mezinárodní asociace zaměřená na 

výzkum a vývoj jaderných technologií se zaměřením na JE II aIII generace) 
 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
ORC  Rankinův cyklus 
OZE  obnovitelný zdroj energie 
 
PDS  provozovatel distribuční soustavy  
PEZ  primární energetické zdroje 
PFC   Plasma-Facing Components  
PFM  Plasma-Facing Materials 
PLIM/PLM  Product Life Cycle Management 
PPS  provozovatel přenosové soustavy 
PpS  podpůrné služby 
PS  přenosová soustava 
PSA  pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 
PWR  Pressurized Water Reactor 
 
RAO  radioaktivní odpady 
 
SCWR  superkritický lehkovodní reaktor 
SEK   státní energetické koncepce ČR 
SET Plan Strategický energetický technologický plán 
SFR   reaktor chlazený sodíkem 
SG  Smart grid 
SH  Smart House  
SM  Smart Metering  
SNETP Sustainable Nuclear Energy Technology Platform 
SVA   strategická výzkumná agenda 
SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů 
SZT   systém zásobování teplem  
 
TA ČR  Technologická agentura ČR 
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TBM   Test Blanket Module  
TČ  tepelné čerpadlo  
TNR   tlaková nádoba reaktoru  
TSO   Technical Support Organization 
TZB  technické zařízení budov  
TZL  tuhé znečisťující látky 
 
UPE   úspora primární energie 
 
VaVaI   výzkum, vývoj a inovace 
VGB  VGB Group (Vereinigung der Großkessel-Besitzer e. V.) 
VHTR  velmi vysokoteplotní reaktor (very high temperature reactor) 
VJP  vyhořelé jaderné palivo 
VVER  Vodo-vodní energetický reaktor 
 
ZEP   European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant  
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Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ 
 

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE) byla založena dne 21. května 
2009 s motivací sdružit významné podnikatelské subjekty, výzkumné instituce a technicky 
orientované vysoké školy pro podporu výzkumu, vývoje a inovací pro energetiku. TPUE je 
orientována komplexně přes všechny segmenty energetiky, především však do oblasti výroby 
a distribuce energie, podružným způsobem rovněž do využití energie. 

Cílem TPUE je především podílet se na strategické orientaci energetického výzkumu a vývoji 
v ČR a zintenzívnit mezinárodní spolupráci, především ve vazbě na SET Plan. Dalším cílem 
je zlepši spolupráci a komunikaci mezi zainteresovanými subjekty v oblasti v oblasti 
výzkumu, vývoje a demonstrace nových energetických technologií. Propojením 
s organizacemi terciárního vzdělávání se očekává lepší orientace na potřeby průmyslu. 
Smyslem napojení na aktivity SET Plan a v jeho rámci vzniklé evropské průmyslové 
iniciativy je posílit inovační intenzitu podniků v ČR a následně tak podpořit exportní 
potenciál a konkurenceschopnost ČR na poli energetických technologií. Význam SET Plan1 
spočívá v orientaci na výzkumu, vývoje a demonstrací perspektivních technologií , které 
významným způsobem přispějí k dosažení cílů evropské energetické politiky k rokům 2020 a 
výhledově 2050. V rámci SET Planu je připravován dokument „SET Plan Integrated 
Roadmap“, který má sloužit jako výchozí podklad pro přípravu výzev v rámci programu 
Horizon 2020 od roku 2016. TPUE v průběhu roků 2013 a 2014 zajišťovala podporu MPO 
ČR pro vypracování podkladů k jednání v rámci přípravy SET Plan Integrated Roadmap.  

TPUE je partnerem dalších relevantních technologických platforem a asociací v ČR a 
evropských technologických platforem. 

Integrální součástí aktivit je rovněž spolupráce s relevantního orgány státní správy (především 
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, MPO ČR, MŠMT ČR a TA ČR) a komunikace 
s veřejností.  

Skladba TPUE je zobrazena  v následující tabulce a obsahuje: 

- 2 význačné energetické organizace (zástupce výroby, přenosu i distribuce) 
- 2 dodavatele technologiií  pro energetiku 
- 7 výzkumných a inženýrských organizací 
- 4 hlavní technicky zaměřené univerzity v Čechách i na Moravě 

Skladba i zastoupení organizací v TPUE pokrývá všechny hlavní prvky energetiky ČR. 

Organizační uspořádání platformy 

• Nejvyšším orgánem TPUE je valná hromada, tvořená řádnými členy, zastoupenými 
buď svými statutárními orgány, nebo osobami s plnou mocí. 

• Kontrolním a revizním orgánem platformy je správní rada. 
• Výkonný výbor je statutárním orgánem Platformy a jejím nejvyšším orgánem 

v období mezi valnými hromadami.  
                                                 
1 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Brussels, 7.10.2009. SEC(2009) 1295. COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan). A TECHNOLOGY ROADMAP. 
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• Za zajištění organizace a činností Platformy a řízení jejích běžných provozních 
záležitostí, včetně hospodaření, je zodpovědný ředitel TPUE. 

 

Podrobnější informace o TPUE, jejích členech, organizační struktuře atd. jsou zveřejněny na 
webových stránkách www.tpue.cz. 

 

Členové TPUE 
 

Tab.: Přehled členů TPUE  

 
Energetické 
organizace Dodavatelé technologií 

Výzkumné 
a inženýrské 
organizace 

Univerzity  

Ř
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ČEZ, a.s. ŠKODA JS a.s. ÚJV Řež, a.s. ČVUT - České vysoké 
učení technické v Praze 

ČEPS, a.s. Doosan Škoda Power s.r.o. EGÚ Brno, a.s. VŠB - Technická 
univerzita Ostrava 

  Centrum výzkumu Řež 
s.r.o. 

VUT – Vysoké učení 
technické v Brně 

  Výzkumný a zkušební 
ústav Plzeň s.r.o. 

ZČU - Západočeská 
univerzita v Plzni 
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  EGP INVEST, s r.o.  

  ENVIROS, s.r.o. 
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1 Souhrn 
 
Předkládaný Implementační akční plán v energetice (IAP), verze 2, byl vypracován v rámci 
projektu č. 5.1 SPTP02/036 „Technologická platforma „Udržitelná energetika v ČR“ II“ 
v rámci dotačního programu podpory Spolupráce – Technologické platformy (Výzva II – 
prodloužení) z Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt probíhal dle schváleného 
časového plánu od 1.1.2013 do 31.12.2014. IAP propracovává tématické oblasti pro výzkum 
a vývoj v energetice a navrhuje systémová opatření pro zlepšení energetického výzkumu 
v ČR. Tento IAP navazuje na IAP, verze 1, který byl publikován 20.12.2012 a na 
Strategickou výzkumnou agenda v energetice (SVA), publikovanou 29.12.2010, která 
zmapovala potřeby ČR na všech úrovních výzkumu a vývoje v oblasti energetiky v delším 
časovém horizontu, identifikovala milníky, potenciální alternativy a definovala priority 
technologického vývoje. Oblasti výzkumu a vývoje navržené TPUE byly zohledněny 
v Národních prioritách výzkumu, vývoje a inovací (usnesení vlády č. 552/2012). 
 
Předkládaný IAP má za cíl dále podporovat zavedení strategického řízení výzkumu a vývoje 
v oblasti energetiky a jeho zaměření na prioritní potřeby energetiky a průmyslu ČR 
s pozitivními efekty na udržení a posílení konkurenceschopnost energetického průmyslu ČR a 
zapojení výrobních podniků do dodavatelských řetězců nových technologií. Potřeba 
podstatného zdokonalení organizace a řízení výzkumu a vývoje v energetice byla též 
formulována v rámci přezkumu energetické politiky ČR provedenou OECD IEA2,3.  
 
Klíčovým dlouhodobě navrhovaným opatřením TPUE pro orientaci energetického výzkumu a 
vývoje je specializovaný program (notifikovaný EU) „Energetika“ (pracovní název) 
s desetiletým časovým horizontem (modelově na 2015 – 2024) s uvažovanou roční podporou 
z veřejných zdrojů cca 700 mil. Kč. Smyslem je docílit věcného usměrňování obdobně jako je 
tomu u Rámcových programů EU. Pro program Energetika je navrženo členění do 
tematických oblastí uvedené v tomto IAP: 

1. Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích 
2. Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva  
3. Výroba a distribuce tepla a chladu  
4. Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES ČR  
5. Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na úrovni velkých měst nebo regionů 

(Smart Cities) 
6. Perspektivní energetické technologie k uplatnění v delším časovém horizontu 
7. Systémové analýzy pro podporu efektivního a udržitelného rozvoje energetiky  

Navržené tematické oblasti a témata IAP umožňují jeho účinné zaměření jak na podporu 
projektů specifických pro ČR, tak projektů v rámci mezinárodní a dvoustranné spolupráce, 
zejména v rámci Strategického energetického technologického plánu (SET Plan). 

                                                 
2 Energy Policies of IEA Countries. THE CZECH REPUBLIC. 2005 Review. International Energy Agency 2005. 
3 IEA Review of the Energy Policies of the Czech Republic 2009. Preliminary Findings and Recommendations. Presented to the 

Ministry of Industry and Trade. Prague, 27 November 2009. 
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2 Očekávaná změny v energetice v ČR na pozadí světových a evropských 
trendů – aktualizace 

 
Ve Strategické výzkumné agendě (SVA) TPUE byla provedena poměrně detailní analýza 
předpokládaných změn v energetice celosvětově, EU a ČR. Tato kapitola uvádí pouze nové 
skutečnosti a informace od doby vydání SVA.  
Z hlediska vlivů se uplatňují jak globální (ekonomické) trendy, tak Evropské vlivy a rovněž i 
koncepce vypracované v rámci ČR. Mezi určující  vlivy na budoucí podobu energetiky ČR 
však lze řadit řadu platných i nových směrnic od EU a doporučení Aktualizované státní 
energetické koncepce. 
 

2.1 Svět obecně a státy mimo EU 
 
Globální ekonomická recese  
Ekonomická recese, nastartovaná finanční krizí v roce 2008, se v různých regionech projevila 
rozdílně – USA prodělaly poměrně turbulentní vývoj a ekonomický růst bude v dalším období 
poměrně křehký, došlo k zpomalení ekonomického vývoje v Číně (spojené s poklesem 
poptávky po některých energetických surovinách), vývoj v Rusku je stále hodně spjat 
s exportní surovinovou politikou, země Eurozóny nadále trpí nerovnovážným vývojem skupin 
zemí se společnou měnou. Další vývoj je nejistý, nicméně v dlouhodobější perspektivě se 
očekává návrat k růstu taženému především státy jako je Čína a Indie. Globální energetické 
potřeby budou nadále saturovány především fosilními palivy díky poměrně bohatým zásobám 
rozložených v  podstatě na všech kontinentech. 
 
Významné využívání nekonvenčních zdrojů fosilních paliv 
Nekonvenční zdroje jsou suroviny, které se dosud významným způsobem nevyužívaly 
v důsledku technicko-ekonomických podmínek těžby a které se nyní začínají využívat vlivem 
dosaženého technického pokroku.    
Zásadní vliv v oblasti nekonvenčních surovin má prudký rozvoj těžby břidlicového plynu 
v USA (dnes krytí cca 25% potřeb v USA). Díky tomu došlo k poklesu využívání uhelných 
zdrojů a rovněž k zásadnímu poklesu emisí CO2. USA se stávají exportérem zemního plynu, 
což významným způsobem posiluje jejich energetickou bezpečnost. Globální trh s plynem je 
vázán především na rozšíření LNG. Jsou předpovídány značné zásoby břidlicového plynu i 
dalších zemích, otázkou je skutečné ověření těchto zásob a možné negativní vlivy těžby 
v regionech s hustým osídlením. Využívání břidlicového plynu v Evropě bude limitováno 
nedostatkem technické infrastruktury (firmy s příslušnými znalostmi a technických 
vybavením), striktními environmentálními pravidly svazujícími již fázi geologického 
průzkumu, obavami obyvatelstva z nerozšířené technologie doprovázené populistickými 
kroky politiků zamezit průzkumu a těžbě.  
Z této zkušenosti lze vyvodit i možnost nasazení průlomových technologií i pro další 
nekonveční zásoby fosilních paliv z dnešního pohledu ekonomicky nerentabilních. 
 
Další vývoj jaderné energetiky  
V březnu 2011 došlo k jaderné havárii na japonské elektrárně Fukushima Daichi v důsledku 
velmi silného zemětřesení a následné vlny tsunami. odhad škod je řádově v mld. USD, jejichž 
odstraňování bude trvat desítky let. Japonsko postupně odstavilo z provozu všechny komerční 
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jaderné reaktory (k 12/2012 jsou opět v provozu pouze 2 bloky). Příčiny havárie tkví jak v 
technických (nedostatky v designu a ochranách), tak v organizačních faktorech (nezvládnuté 
krizové řízení).  
Reakce na jadernou havárii v Japonsku byla v jednotlivých zemích odlišná. Logickou reakcí 
bylo vyhodnocení provozovaných jaderných reaktorů (popř. ve fázi výstavby či návrhu) 
z hlediska odolnosti vůči vnějším a vnitřním faktorům, které by mohly vést k havarijním 
stavům. svoji energetickou politiku. V Japonsku po havárii vláda v září 2012 oznámila, že 
japonské reaktory by měly ukončit provoz do roku 2040. V současné době Japonsko 
z ekonomických důvodů svou energetickou politiku mění zpět v prospěch jaderné energetiky. 
Před fukušimskou havárií pokrývaly jaderné elektrárny skoro třetinu japonské energetické 
spotřeby. Úplné opuštění jaderné energetiky by mělo velmi nepříznivé důsledky na 
ekonomickou konkurenceschopnost už tak velmi zadluženého Japonska.   
Celosvětové důsledky jaderné havárie se z počátku zdály z dlouhodobého pohledu nejasné, 
ale v současné době je zřejmé, že ve světě nedošlo ke zpomalení plánů rozvoje jaderné 
energetiky. Např. v Číně intenzivně pokračuje výstavba nových jaderných reaktorů. Ve 
Finsku pokračují přípravy na výstavbu 4. bloku v lokalitě Olkiluoto a 1. bloku v lokalitě 
Hanhikivi. V Polsku Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) uzavřela kontrakt na přípravné 
práce pro výběr lokality pro první polskou JE.  

 
Globální dohoda o ochraně klimatu 
V roce 2012 měly skončit závazky vyplývající z Kjótského protokolu (v platnosti od r. 2005) 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCC). Dosažení dohody o nástupnickém 
formátu protokolu bylo očekáváno od r. 2009 (Conference of Parties, COP 15 / MOP 5, 
v Kodani), politické reprezentace však dosáhly pouze dílčích úspěchů. Na COP 17 / MOP 7 
v prosinci 2011 bylo dosaženo dohody („Durban Platform on Enhanced Action“), která by 
měla tvořit základ pro nový režim. Rovněž bylo dosaženo dohody o financování opatření státy 
OECD ve výši 100 mld.USD ročně od roku 2020 pro státy mimo OECD. Recentně na COP 
18 / MOP 8 v Doha bylo dohodnuto prodloužení platnosti Kjótského protokolu o 8 let do roku 
2020 („The Doha Climate Gateway“). Dohoda se týká zemí emitujících pouze 15% 
celosvětových emisí CO2, neboť k dohodě se nepřipojily země jako USA, Kanada, Japonsko, 
Rusko či Ukrajina a největší emitenti nebyli součástí ani původního protokolu. Není tedy 
pravděpodobné, že jakákoliv účinná dohoda bude v platnosti před rokem 2020. Samostatnou 
analýzu zasluhuje postoj USA, protože odmítání podpisu Kjótského protokolu je významně 
vázáno na odlišnou kvalifikaci energetických přeměn ve srovnání s evropskou legislativou. 
 
 
Předpovědi Mezinárodní energetické agentury (IEA) OECD 
 
IEA (OECD) neustále upřesňuje predikce celosvětového využívání primárních energetických 
zdrojů, zdrojů výroby elektrické energie a konečné spotřeby.  
 
Podle hlavního modelu vývoje organizace IEA4 se předpokládá, že celosvětová energetická 
poptávka vzroste do roku 2040 o 37 %, rozvoj rostoucí světové populace a hospodářství však 
není tak energeticky náročný jako dříve. Podle hlavního modelu vývoje IEA růst celosvětové 
poptávky výrazně poklesne z více než 2 % ročně během posledních dvaceti let na 1 % ročně 
po roce 2025; je to důsledkem ceny i dopadů politiky a strukturálního posunu  v celosvětovém 
hospodářství směrem ke službám a oblastem lehčího průmyslu. Celosvětová distribuce 
                                                 
4 Prezentace F. Birola „Světový energetický výhled 2014“ Praha, 12.12.2014 
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energetické poptávky se promění mnohem dramatičtěji: spotřeba energie ve většině Evropy, v 
Japonsku, Koreji a Severní Americe se v podstatě nezmění, rostoucí spotřeba se soustředí do 
zbytku Asie (60 % z celosvětového objemu), Afriky, na Blízký východ a do Latinské 
Ameriky. Přelomem bude počátek 30. let 21. století, kdy se největším spotřebitelem ropy 
stane Čína a v USA spotřeba ropy klesne na nejnižší hodnoty v posledních desetiletích. V tu 
dobu však už převezmou hlavní roli jakožto motor růstu celosvětové energetické poptávky 
Indie, jihovýchodní Asie, Blízký východ a subsaharská Afrika. 
 
Elektrická energie je nejrychleji rostoucí koncovou formou energie, oblast energetiky přesto 
více než kterákoli jiná přispívá ke snížení podílu fosilních paliv v rámci celosvětové skladby 
zdrojů energie. Aby bylo možné držet krok s rostoucí energetickou poptávkou, je dle IEA 
potřeba vytvořit celkem asi 7 200 gigawattů (GW) kapacity a zároveň nahradit stávající 
elektrárny, které mají dosloužit do roku 2040 (v současnosti zhruba 40 % celkového počtu). 
Výrazný nárůst obnovitelných zdrojů energie v mnoha státech zvýší do roku 2040 jejich podíl 
na celosvětové výrobě elektrické energie na jednu třetinu. Bude zapotřebí odpovídajících 
cenových signálů, aby bylo možné zajistit včasné investice do nových termálních výrobních 
kapacit, což je – spolu s investicemi do obnovitelných zdrojů energie – nezbytné k udržení 
spolehlivosti dodávek elektrické energie. To bude v některých případech vyžadovat reformy 
trhu nebo určování ceny elektrické energie. Posun směrem ke kapitálově náročnějším 
technologiím a vysoké ceny fosilních paliv povedou ve většině států světa ke zvýšení nákladů 
na průměrné dodávky energie a cen pro koncového uživatele. Nicméně zisky v oblasti 
účinnosti na straně koncového uživatele pomohou snížit podíl příjmů domácností, který se 
utratí za elektrickou energii. 
 
Technologie pro výrobu obnovitelné energie se rychle prosazují za pomoci celosvětových 
dotací, které v roce 2013 dosáhly 120 miliard dolarů. Díky prudkému snížení nákladů a trvalé 
podpoře obnovitelným zdrojům energie IEA přičítá téměř polovinu přírůstku celkové 
produkce elektrické energie do roku 2040, zatímco využití biopaliv se více než ztrojnásobí na 
4,6 mb/d a využití obnovitelných zdrojů energie na produkci tepla se více než zdvojnásobí. 
Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie vzroste nejvíce ve státech OECD, dosáhne tak 
37 % a jejich růst bude odpovídat celkovému čistému nárůstu v oblasti dodávek energie ve 
státech OECD. Výroba energie z obnovitelných zdrojů nicméně poroste více než dvakrát 
rychleji ve státech mimo OECD, v čele s Čínou, Indií, Latinskou Amerikou a Afrikou. Z 
celosvětového hlediska za největší podíl růstu výroby energie z obnovitelných zdrojů (34 %) 
zodpovídá větrná energie, dále pak vodní energie (30 %) a solární technologie (18 %). Ve 
chvíli, kdy podíl větrné a solární energie na celosvětové skladbě zdrojů energie dosáhne 
čtyřnásobku, začne jejich integrace z technického i tržního hlediska představovat větší 
problémy, protože vítr bude představovat 20 % celkové výroby elektrické energie v Evropské 
unii a solární fotovoltaika bude pokrývat 37 % japonské poptávky během vrcholného léta. 
 
Politiky týkající se jaderné energie zůstanou podstatným znakem vnitrostátních energetických 
strategií, a to i ve státech, které jsou odhodlané tuto technologii postupně vyřazovat a které 
musí přijít s alternativním řešením. Celosvětová kapacita jaderné energie vzroste podle 
hlavního modelu vývoje vypracovaného IEA téměř o 60 % (z 392 GW v roce 2013 na více 
než 620 GW v roce 2040). Její podíl na celosvětové výrobě elektrické energie, který dosáhl 
vrcholu již téměř před dvěma desítkami let, nicméně vzroste o pouhý procentní bod – na 12 
%. Tento model růstu odráží problémy, kterým čelí na konkurenčních energetických trzích 
všechny typy kapacity nové termální výroby, specifický soubor dalších hospodářských, 
technických a politických problémů, které jaderná energie musí překonat. Růst se soustředí na 
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trzích, kde je elektrická energie dodávána za regulované ceny, služby jsou podporované 
státem a vlády jednají tak, aby podpořily soukromé investice. Z růstu výroby jaderné energie 
do roku 2040 je Čína zodpovědná za 45 %, zatímco Indie, Korea a Rusko dohromady tvoří 
zbývajících 30 %. Ve Spojených státech výroba vzroste o 16 %, v Japonsku se dočká oživení 
(ne však na úroveň před havárií v jaderné elektrárně Fukušima Daichi) a v Evropské unii 
klesne o 10 %. 
 
Jaderná energie je dle IEA jednou z mála možností, které jsou k dispozici pro snížení emisí 
oxidu uhličitého a které zároveň poskytují nebo nahrazují jiné formy produkce základního 
výkonu. Od roku 1971 se díky ní nevypustilo odhadem 56 gigatun CO2, resp. téměř takový 
objem emisí, jaký by se za současného stavu celosvětově vyprodukoval za pouhé dva roky. 
Množství emisí, které se v roce 2040 díky jaderné energii nevypustí (jakožto podílu 
předpokládaných emisí v této době), dosáhne v Koreji téměř 50 %, v Japonsku 12 %, ve 
Spojených státech 10 %, v Evropské unii 9 % a v Číně 8 %. Průměrná cena emisí ušetřených 
pomocí nové jaderné kapacity bude záviset na skladbě zdrojů energie a na cenách pohonných 
hmot, které nahrazuje, díky čemuž může sahat od velmi nízké hodnoty až po více než 80 
dolarů za tunu. 
 

2.2 Evropská unie 
 
Ekonomická recese v EU a zdroje růstu 
Recese v EU, pomineme-li externí faktory,  je dána především rozdílným ekonomickým 
výkonem států s jednotnou měnou, nehospodárnými politikami některých států a 
vnitrostátních regionů a nedostatečnou kontrolou rizikových operací bankovních institucí. 
V kumulaci s dalšími problémy (např. zhoršující se věková struktura odrážející se v množství 
práceschopného obyvatelstva, kvalita vzdělávacího systému, přeregulovanost a 
byrokratičnost) jsou fatálním důsledkem postupné ztráty konkurenceschopnosti ve srovnání 
s dalšími globálními hráči. Vzniká situace, kdy významná část výkonů (tvorby HDP) bude 
záviset na dotacích. Do budoucna není vyloučena ani zásadní restrukturalizace EU (odchod 
některých států z měnové unie, dvou rychlostní EU).  
 
Nové vize dlouhodobého směrování energetiky v EU – Roadmap 2050 
Energetická politika, resp. poskládání energetického mixu, je dosud v kompetenci 
jednotlivých členských zemí, byť tyto pravomoci jsou okleštěny mnoha společně závaznými 
pravidly.     
EU definovala 3 pilíře rozvoje energetiky: 

• konkurenceschopnost (dodávky energií za přijatelné ceny a posílení exportních 
příležitostí dodavatelského průmyslu v energetice), 

• bezpečnost dodávek energie (spolehlivost dodávek i v krizových situacích) a  
• dlouhodobou udržitelnost (skládající se ze tří požadavků: s přijatelným dopadem do 

životního prostředí, s přijatelnými emisemi skleníkových plynů a s udržitelnou 
dodávkou primárních energetických zdrojů).  

Aktuální cíle jsou vztaženy především k roku 2020 
• snížení emisí CO2 o 20% ve srovnání s rokem 1990 
• podíl 20% na hrubé konečné spotřebě 
• úspory ve výši 20% ve srovnání s trendem v roce 2005 
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V prosinci 2011 byla uveřejněna vize dlouhodobého směřování energetiky v EU do roku 
2050, COM(2011), 885/2 („Energy Rodmap 2050“). Její základní stavební kameny jsou: 

• snížení emisí CO2 o 85 až 90 % oproti emisím v roce 1990,  
• zásadní snížení spotřeby primární energie oproti roku 2005 (špička spotřeby), 
• snížení podílu ropy na spotřebě primárních paliv, zachování podílu plynu a jaderné 

energie, využívání uhlí převážně v režimu CCS a opatřování ostatní energie 
z obnovitelných zdrojů, 

• významně zvýšení podílu elektřiny na konečné spotřebě energie (což dokumentuje 
následující obrázek). 

Energy Roadmap 2050 pracuje celkem se sedmi scénáři ve dvou základních kategoriích: 
 
Scénáře současných trendů 

Referenční scénář Základní scénář s politikami a nástroji 
přijatými k březnu 2010 (především strategie 
20-20-20 a EU ETS). 

Scénář současných politik (CPI) Scénář jako předchozí s dalšími politikami – 
energetická účinnost, zdanění energií. 

Dekarbonizační scénáře 
Vysoká energetická účinnost Uplatnění vysoké účinnosti ve výrobě a 

mohutných úspor na straně spotřeby 
(spotřeba snížena o 41% v 2050 ve srovnání 
se špičkami v letech 2005-6). 

Diverzifikace technologií výroby Nepreferování žádné technologie – soutěž na 
trhu bez podpor. 

Vysoký podíl obnovitelných zdrojů Velká podpora obnovitelným zdrojům – 
zastoupení v hrubé konečné spotřebě 75% a 
podíl na spotřebě elektřiny 97% v 2050. 

Opožděné nasazování CCS Obdoba scénáře diverzifikace technologií 
s opožděným nasazením CCS vedoucí 
k zvýšenému podílu jaderné energie. 

Malý podíl jaderné energetiky  Obdoba scénáře diverzifikace technologií 
s žádnou výstavbou dalších jaderných 
reaktorů vedoucí k zvýšenému podílu 
uplatnění CCS. 
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Obr. 2.2.1: Podíl elektřiny v konečné spotřebě energie (% z celkové konečné spotřeby) ve      
dvou základních kategorií scénářů 

 

 

Obr. 2.2.2: Rozsah hrubé konečné spotřeby energie (Mtoe) ve dvou základních kategorií 
scénářů 
 
Naplnění vize bude mít rozdílné dopady na staré a nové členské země. Nové členské země 
stále dosahují v průměru pouze cca 30% výkonnosti EU-15 (HDP na hlavu). Dohánění 
evropského průměru bude spojeno s nárůstem spotřeby energie při plnění environmentálních 
cílů a závazků. To bude spojeno i s tlakem na ceny elektřiny. Naplnění vize bude mít následek 
zvýšení dovozní závislosti. 
 
Účinnost legislativních nástrojů – stávající a nové 
Podnikání v EU je značně ztíženo přeregulací, což platí dvojnásobně o podnikání 
v energetických odvětvích. Dosud není dokončena liberalizace trhu s energií, naopak 
postupně se vytrácejí standardní tržní signály a posiluje se závislost na dotačních, 
stimulačních a garančních politikách. 
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Jako nepříliš úspěšná se dosud jeví podpora kapalných biopaliv. Smyslem zavádění využití 
byla environmentálně příznivá náhrada fosilních paliv v dopravě. Ukazuje se však, že 
pozitivní ekologické vlivy mohou být neprůkazné a ž negativní (při hodnocení životních 
cyklů paliv). Velmi závažnými negativními důsledky jsou eskalace cen potravin a rovněž   
odlesňování hodnotných krajinných celků v tropech pro pěstování monokultur (palma olejná) 
– ztráta biologické rozmanitosti, degradace půdy, negativní vlivy na hydrologický cyklus.    
Nepříliš účinný je dosud systém emisního obchodování s povolenkami na CO2 (EU ETS), 
především v důsledku většího objemu povolenek v systému než je třeba pro vytváření tržních 
signálů ke změně emisně náročných technologií. V lednu 2013 vstoupí v platnost třetí 
alokační období (2013 - 2020), v kterém zahrnuto více skleníkových plynů, je dosaženo širší 
harmonizace a je nastaven na systém obchodování s třetími zeměmi či jejich regionálními 
uskupeními. Země s vysokým podílem využívání fosilních zdrojů požádaly o limitovaný podíl 
povolenek zdarma (derogace). Vzhledem k velkému převisu povolenek na jejich potřebou EK 
uvažuje o stažení jistého objemu povolenek v počátečním období (tzv. back-loading). 
 
Směrnice o průmyslových emisích (IED – Industrial Emissions Directive, 2010/75/EU) 
integruje několik dřívějších norem a je založena na několika principech: 

• Integrovaný přístup – Povolení musí obsahovat všechny relevantní složky životního 
prostředí, na něž povolované zařízení působí (vzduch, voda, půda, zvuk a vibrace, 
produkce odpadů, využití surovin, energetická účinnost, prevence havárií) 

• BAT (Best Available Technologies) 
• Flexibilita – Umožnění nastavení limitů podle místní situace odrážející konkrétní 

technicko-ekonomické podmínky.  
Směrnice zpřísňuje emise polutantů do ovzduší od roku 2016.  
 
Směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) zavádí závazné cíle pro dosažení úspor, 
zároveň však poskytuje poměrně velkou flexibilitu v implementaci konkrétních opatření 
odrážející podmínky ve státě a dosavadní trajektorii úspor – kalkulace úspor ve finální 
spotřebě či primárních energetických zdrojích, možnost zahrnutí sektoru dopravy do úspor či 
vymezení sektorů, kde bude úspor dosaženo. 

 

 
 
Obr.2.2.4: Očekávané zisky úspor z uplatnění směrnice o energetické účinnosti  
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Budoucnost jaderné energetiky 
V návaznosti na havárii v JE Fukušima Daichi se některé státy rozhodly přehodnotit svoji 
politiku využívání jaderné energie bez ohledu na výsledky provedených zátěžových testů či 
detailního vyhodnocení příčin havárie v samotném Japonsku – Německo prosadilo naprostý 
odklon od jaderné energetiky (okamžité ukončení provozu 8 elektráren a postupné ukončení 
provozu všech dalších do roku 2022), Itálie přerušila svoje plány na opětovné využívání 
jaderné energie, některé další státy deklarovaly ukončení provozu v současnosti 
provozovaných reaktorů v závislosti na jejich dožívání a ukončení plánů na výstavbu nových 
reaktorů (Belgie, Holandsko). 
 

2.3 Česká republika 
 
Státní energetické koncepce (SEK) je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti 
energetiky. Jeho úkolem je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou 
dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká 
republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích, a to 
v rozsahu nezbytném pro fungování obyvatelstva a nejdůležitějších složek infrastruktury 
státu. 
Poslední Státní energetická koncepce byla přijata vládou ČR v roce 2004 s tím, že do pěti let 
mělo dojít k její aktualizaci. Několik připravených verzí nenašlo dostatečný konsensus pro 
schválení vládou. Na podzim 2012 byla přijata strategie společného schválení SEK a 
surovinové politiky. K tomu bohužel však nedošlo a připravená verze SEK byla vzata vládou 
na vědomí s požadavkem dopracování příslušného posouzení koncepce z hlediska vlivů na 
životní prostředí.  
Aktualizace státní energetické koncepce úspěšně prošla procesem posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví SEA a získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního 
prostředí. V posledních měsících roku 2014 též skončilo již celkově třetí mezirezortní 
připomínkové řízení, ve kterém měly možnost se vyjádřit ostatní dotčené rezorty. Všechny 
připomínky byly vypořádány a zapracovány do návrhu Aktualizace státní energetické 
koncepce (ASEK). ASEK byla v prosinci 2014 připravena k předložení vládě České 
republiky. 
 
ASEK vychází z těchto podmínek5: 
 

Vnější podmínky Vnitřní podmínky 
Posilovat integraci trhů s energií jak v evropském tak i 

světovém měřítku 
Udržovat vysokou míru soběstačnosti ve výrobě 

elektřiny a ve využití substitutů, v oblasti 
energetických rezerv a v budování energetické 
odolnosti 

S ohledem na vysokou míru nejistit zajistit co nejvyšší 
možnou diverzifikaci zdrojového mixu 

Snažit se omezit extrémní  prvky evropské strategie, 
respektovat závazky v efektivním nebo 

Udržet co nejvyšší míru dovozní nezávislosti 
Využít efektivně dostupné obnovitelné zdroje 
Zajistit  zvýšení podílu jaderné energetiky (účast 

průmyslu, snadnost udržení zásob) 
Efektivní využití domácího uhlí (udržení těžební 

schopnosti a flexibility, prodloužení role uhlí v 
energetice)  

Doplnit plynem s kapacitou zásobníků a diverzifikací 
tras 

Integrace trhu s elektřinou a plynem a využití tranzitní 

                                                 
5  
 Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, Praha – listopad 2012 
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Vnější podmínky Vnitřní podmínky 
nezbytném rozsahu 

Budovat bilaterální vztahy s producentskými a 
tranzitními zeměmi 

Využívat existující konkurenční výhody energetiky 
ČR 

polohy 
Udržení/obnova  technické inteligence a výzkumu 
Obnova + rozvoj infrastruktury (sever - jih) 
Udržení teplárenství 
Posílení odolnosti 
Energetická efektivnost 

 
Koncepce – hlavní směry: 

• Energetická účinnost a úspory (jako nástroj efektivity a bezpečnosti, nikoliv jako 
dogma) 

• Rozvoj efektivních OZE - postupné využití domácího potenciálu s respektováním 
ochrany přírody, krajiny a sídel 

• Jádro jako pilíř výroby elektřiny (ale nikoliv jediné – podíl okolo 50%) 
• Udržení systémů CZT  (uhlí, OZE a odpady, plyn) 
• Podpora využití odpadů 
• Udržení uhlí ve zdrojovém mixu (efektivní využití uhlí před limity, v případě potřeby i 

za nimi) 
• Nárůst využití plynu 
• Rozvoj infrastruktury (směr S-J, obnova, bezpečnost, odolnost) 
• Otevřenost vůči technologickému vývoji 
• Související Surovinová strategie 

 
Cílem je dosáhnout diverzifikovaný mix primárních zdrojů s touto strukturou 

� Jaderné palivo     30 – 35 % 
� Tuhá paliva      12 – 17 % 
� Plynná paliva       20 – 25 % 
� Kapalná paliva     14 – 17 % 
� Obnovitelné a druhotné zdroje   17 – 22 % 

 
Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky 
a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence 
v oblasti energetiky je jednou z pěti strategických priorit aktualizované SEK. S výzkumem a 
vývojem jsou spojena především tato opatření: 

� Zajistit do roku 2015 zvýšení objemu prostředků na výzkum a vývoj v energetických 
oborech a strojírenství na dvojnásobek aktuálních hodnot. Schválit strategii rozvoje 
vědy a výzkumu v oblasti energetických oborů a implementovat nástroje k její 
realizaci do roku 2014. V rámci toho zajistit účinnou koordinaci výzkumných projektů 
s účastí státních orgánů. V oblastech priorit SEK zajistit maximální zapojení do 
evropských projektů v rámci SET plánu. 

� Vypracovat Národní akční plán implementace inteligentních sítí  
� Vypracovat Národní akční plán čisté mobility (e-mobilita, plynový pohon)  
� Vypracovat Národní akční plán energetické odolnosti  
� Vypracovat Národní akční plán energetických úspor  

 
Aktualizovaná SEK je provázána s dalšími dokumenty zaměřenými na obnovitelné zdroje: 

• Nový zákon o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165 z r. 2012) a aktualizace 
Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů (usnesení vlády 
804/2012) – Předpokládá se podpora OZE odpovídající geografickým podmínkám ČR 
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a jen do míry naplnění závazků ČR vůči EU k roku 2020. Větší diverzifikaci podpory 
jednotlivých kategorií OZE již zohledňil ERÚ na rok 2013.   

• Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020 (usnesení vlády 659/2012). 
 
Připravená Surovinová strategie klade důraz na efektivní využití domácích surovin a 
připuštění rozumné míry závislosti na importu. Její schválení bude zřejmě navázáno na 
schválení velké novely horního zákona, které má vytvořit právní rámec v oblasti vyhledávání 
a těžby nerostů tak, aby bylo dosaženo vyváženého postavení občanů, státu, samosprávy, 
báňských podnikatelů a s respektováním ochrany životního prostředí. Novela má zavést 
kategorii strategických vyhrazených nerostů – hnědé a černé uhlí, uran, zlato a wolfram. Pro 
strategické nerosty bude státem iniciována systematická vyhledávací činnost podle priorit 
surovinové koncepce a stanovení průzkumného území a v případě pozitivních výsledků 
stanovení dobývacího prostoru. Následovat by měl výběr těžební společnosti a přidělení 
dobývacího prostoru. Při stanovování úhrad z vydobytých nerostů dojde k významnému 
navýšení těchto sazeb pro jednotlivé skupiny nerostů a navýšení by mělo představovat až 
150%. Vyvlastnění bude moci nastat pouze ve prospěch státu a na základě rozhodnutí vlády, 
které bude muset být vyvoláno celospolečenskými potřebami. 
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3 Témata výzkumu, vývoje a demonstrací pro energetiku 
 

3.1 Tematická oblast: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích 
 
Ve světě je dnes v jaderných elektrárnách v provozu 434 reaktorů6, převážně lehkovodních 
(tlakovodních a varných); nejvíce reaktory disponuje USA a Francie. Předpokládá se, že v 
první čtvrtině 21. století většina těchto elektráren dosáhne své plánované životnosti a v 
energetice budou potřebné značné investice do výstavby nových zdrojů. V období do roku 
2040 bude odstaveno téměř 200 reaktorů Toho drtivá většina v Evropě, Spojených státech, 
Rusku a Japonsku; problém, jak vyrovnat chybějící produkci, bude naléhavý hlavně v Evropě. 
Zároveň se ukazuje, že nové jaderné energetické technologie IV. generace se pravděpodobně 
průmyslově uplatní až po roce 2030. Ani u výzkumu jaderné fúze (například projekt ITER), 
nelze očekávat ve střednědobé perspektivě komerční uplatnění v energetice. Na významu 
bude proto nabývat zejména zvyšování efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti provozu jak 
stávajících jaderných elektráren II. generace, tak elektráren III/III+ generace, které jsou 
v současné době nabízeny dodavateli k výstavbě v ČR a jejichž výstavba se realizuje ve světě.  
V posledních letech došlo ke konsolidaci výrobních kapacit jaderných technologií, 
k formování globálních aliancí: Westinghouse – Toshiba, GE – Hitachi, Areva – Mitsubishi.  
 
Skutečnost, že jaderné energetické technologie využívající štěpení atomu, patří k 
technologiím s minimálními emisemi skleníkových plynů, vede k akceptaci jaderné 
energetiky jako nezbytného způsobu výroby elektřiny v řadě členských zemí EU a k přípravě 
závazných bezpečnostních standardů provozu jaderných elektráren v EU podle Směrnici Rady 
2011/70/EURATOM (Rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem). Jaderná energetika má potenciál významným způsobem 
přispět ke splnění závazku EU snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 a 
záměru snížit emise do roku 2050 až o 90 % jak je to uvedeno v Energy Rodmap 2050 
(COM(2011), 885/2). 
 
V současnosti je v ČR v provozu 6 bloků jaderných elektráren II/II+ generace o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 4 000 MW (JE Dukovany (EDU) se 4 reaktory VVER-440, 
uvedených do provozu v letech 1985-87, a JE Temelín (ETE) se 2 reaktory VVER-1000, 
uvedených do provozu v letech 2000-2002). Jaderná energetika představuje perspektivní 
bezemisní zdroj pro výrobu elektřiny a tepla a jaderná energetika tak zřejmě zůstane ve 
střednědobé i dlouhodobé perspektivě významnou složkou energetického mixu ČR. Současná 
aktualizovaná SEK předpokládá dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín a výhledově 5. blok JE 
Dukovany.  
 
Významným úkolem výzkumu a vývoje je zejména zvýšení/posílení úrovně bezpečnosti 
jaderných energetických zařízení, včetně získání znalostí a potřebných nástrojů a dat ve všech 
potřebných oblastech k průběžnému zajištění kvalitní legislativy, dozorné činnosti SÚJB a 
podpůrné činnosti Technical Support Organization (TSO), potřeb provozovatelů a zajištění 
vysoké kvality potřebných odborníků. Mimořádně významným úkolem je dobudování 
technické podpory (TSO) státnímu dozoru nad jadernou bezpečností na adekvátní úroveň. 

                                                 
6 Údaj IEA platný ke konci roku 2013 
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Perspektivně bude potřeba, aby TSO organizace zahrnovala podporu státního dozoru též 
v oblasti vývoje hlubinného úložiště.  
 
Významná je též aplikace poznatků na specifika reaktorů VVER provozovaných v ČR, 
zejména ve vazbě na bezpečnostní požadavky svázané s předpokládaným dlouhodobým 
provozem těchto zařízení a potřebnými informacemi o jejich stárnutí. Důležitý je také vývoj 
nových a z hlediska bezpečnosti dokonalejších materiálů. Další významnou oblastí jsou nové 
technologie na zvládání nebo prevenci těžkých havárií, včetně zdokonalení deterministické i 
pravděpodobnostní analýzy bezpečnosti, uplatnění principů rizikově orientovaného 
rozhodování, a simulování procesů probíhajících v jaderných elektrárnách při kumulování 
více nepříznivých příčin. Neméně důležitou oblastí je komplexní VaV podpora projektu 
hlubinného úložiště, zejména v oblasti dlouhodobé stability a bezpečnosti inženýrských 
bariér, modelování procesů, vývoje nástrojů pro hodnocení bezpečnosti, vývoje technických 
prostředků pro hlubinné úložiště v podzemní i nadzemní části, forem komunikace s veřejností, 
systému monitorování úložišť v dlouhodobém časovém horizontu (300 let) a také vytvoření 
TSO organizace pro podporu SÚJB. Znalosti získané v této oblasti VaV jsou využitelné i při 
řešení problematiky ukládání CO2 a obecně též při případném řešení skladování energie 
akumulované v médiích v geologických formacích.  
 
Významnou oblastí potenciálního výzkumu je i problematika vnitřního a vnějšího palivového 
cyklu. Vedle zlepšování provozu stávajících i nových jaderných elektráren je rovněž potřeba 
vyřešení bezpečného a ekonomicky přijatelného nakládání s radioaktivními odpady a 
vyhořelým jaderným palivem či zbytky po jeho přepracování, včetně řešení konce palivového 
cyklu ve vazbě na směrnici Rady 2011/70/EURATOM (Rámec Společenství pro odpovědné a 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem). Další významnou 
oblastí je jaderné opravárenství a dekontaminace a demontáže jaderných elektráren po 
ukončení provozu. 
 
Řada výzkumných aktivit nemůže být z ekonomických a kapacitních důvodů realizována 
pouze na národní úrovni s využitím domácích zdrojů a infrastruktury, ale musí probíhat v 
rámci mezinárodní spolupráce.   
 
V současné době se ve světě problematika VaV v jaderné energetice zaměřuje na následující 
oblasti: 

- Neustálé zvyšování znalostí a vývoj metodologie deterministické a pravděpodobnostní 
analýzy ve všech oblastech jaderné bezpečnosti jak pro potřeby státních dozorů, tak 
provozovatelů. 

- Výzkum ve všech oblastech souvisejících se spolehlivostí a zvyšováním efektivity 
provozu a jeho bezpečnostními dopady. 

- Inovace paliva, vnitřního palivového cyklu, nakládání s odpady (včetně vyřazování 
jaderných zařízení z provozu) a všech částí vnějšího palivového cyklu.  

- Výzkum, vývoj a inovace nových jaderných elektráren generace III/III+: standardizace 
designu, nové postupy při výstavbě (např. modularizace), prvky pasivní bezpečnosti, 
vyšší spolehlivost. 

- Výzkum a vývoj na podporu výstavby hlubinných úložišť pro ukládání vyhořelého 
jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů a inovace ukládání nízko a středně 
aktivních RAO a výzkum v oblasti ukládání velmi nízko aktivních odpadů zaměřený 
na vývoj úložišť pro velmi nízko aktivní odpady.. 

- Výzkum faktorů sociální akceptovatelnosti jaderné energetiky. 
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- Vývoj metodik a postupů pro přenos know-how provozního personálu jaderné 
elektrárny na personál zabývající se jejím vyřazováním. 

 
Regulatorním orgánem pro oblast jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost (SÚJB). 
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jakožto organizační složka státu je určena 
k zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů na území ČR. SÚRAO provozuje 
úložiště nízko a středněaktivních radioaktivních odpadů Richard, Bratrství a Dukovany. 
SÚRAO je dále a především odpovědná za přípravu a realizaci projektu hlubinného úložiště. 
Také má v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) klíčovou roli při koordinaci 
VaV v oblasti nakládání s RAO a zejména pak ukládání RAO.  
 
Z globálního pohledu v současné době pro zajištění dostatku energie pro rozvoj států a k 
posílení ekologických aspektů získávání elektřiny (snížení emisí skleníkových plynů), probíhá 
ve světě výstavba moderních jaderných elektráren generace III/III+. Plány na výstavbu 
nových reaktorů existují v zemích „tradičně jaderných“ (Francie, Velká Británie, Finsko, ČR), 
i v mnoha dalších zemích. Realizace výstavby největšího počtu nových JE se dnes odehrává 
v asijských zemích (Čína a Indie). Došlo též k přehodnocení dřívějších záměrů některých 
evropských států ukončit využívání jaderné energetiky (Švédsko). Na druhou stranu pod 
vlivem havárie ve Fukušimě se Německo rozhodlo do roku 2022 odstoupit od využívání 
jaderné energetiky.  
Navzdory havárii ve Fukušimě tvrzení o vysoké úrovni bezpečnosti existujících i 
připravovaných JE zůstává v platnosti. Havárie v JE Fukušima byla spíše důsledkem 
nedostatečně definovaných projektových východisek dané elektrárny a neadekvátně 
implementovaného programu zvyšování bezpečnosti než koncepčním, systémovým selháním 
přístupu k zajištění bezpečnosti opírajících se o mezinárodní bezpečnostní požadavky a 
standardy. Havárie ve Fukušimě nic nezměnila na důvodech pro zařazení jaderné energetiky 
jako významné součásti do energetického mixu v Evropě i v ČR, ani na argumentech o 
dlouhodobé udržitelnosti jaderné energetiky založené na štěpení uranu. Proto zůstává i 
potřeba co nejkomplexnějšího pokrytí prioritních směrů ve výše uvedených 4 podoblastech 
výzkumu a vývoje. 
 
Bez ohledu na toto zjištění je zřejmé, že bude nutné zaměřit větší pozornost i v oblasti 
výzkumu a vývoje na otázky jaderné bezpečnosti, jak to pro jadernou energetiku vyplývá z 
nastavených principů uplatňování zkušeností z provozovaných jaderných elektráren. Obecně 
definované (v dokumentu SVA) prioritní směry pro podporu jaderné bezpečnosti zůstávají v 
platnosti a dále nabývají na významu. Proto bylo nutné do tohoto implementačního akčního 
plánu zapracovat potřebnou reflexi na havárii JE Fukušima. 
 
Lze očekávat, že podobné cíle výzkumu a vývoje budou vymezeny i v jiných státech 
využívajících jadernou energetiku a také na mezinárodní úrovni, minimálně v rámci EU. 
Včasné zajištění řešení v ČR umožní inženýrským organizacím zapojit se do mezinárodních 
projektů částečně financovaných z prostředků EU a získat tak efektivním způsobem poznatky, 
které jsou pro bezpečné provozování současných i budoucích JE nezbytné. 
 

3.1.1 Podoblast:  Podpora bezpečnosti jaderných zařízení 
Do této oblasti patří vlastní výzkum a vývoj a účast v mezinárodních projektech na podporu 
bezpečnosti jaderné energetiky zaměřený především na specifika reaktorů PWR, včetně 



 
Implementační akční plán v energetice 

 

 

  23 

VVER provozovaných v ČR a to zejména ve vazbě na bezpečnostní požadavky svázané 
s předpokládaným dlouhodobým provozem těchto zařízení (60 let) a potřebnými informacemi 
o stárnutí jednotlivých zařízení. 
 
Velmi důležitým aspektem bezpečnosti jaderných zařízení jsou prvky a systémy zabraňující 
rozvoji havárií do nadprojektové oblasti a dále pak eliminující následky po těžkých haváriích 
jaderných reaktorů, kdy dochází vlivem ztráty odvodu tepla z aktivní zóny k roztavení 
palivových souborů a destrukci aktivní zóny. Cílem je zajištění prevence takových událostí 
nebo alespoň minimalizace jejich důsledků. Pro zajištění tohoto cíle významnou roli 
představuje také studium chování roztavené zóny a jeho interakce s obětními materiály a 
konstrukčním materiálem tlakové nádoby reaktoru. 
 
Při podpoře zajištění dostatečné bezpečnosti provozu jaderných elektráren a omezení vlivu 
hlavních rizikových přispěvatelů se uplatňují jak tradiční deterministické přístupy, tak 
moderní postupy pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti.  
 
Jaderná energetika je významným strategickým stabilním zdrojem energie pro ČR. Proto musí 
být expertní znalosti technické podpory dozorného orgánu a provozovatele  v oblasti 
hodnocení jaderné bezpečnosti na nejvyšší evropské a světové úrovni. Pokud se ČR nebude 
nadále v této oblasti rozvíjet a zapojovat do mezinárodních projektů, výzkumu a experimentů 
v rámci OECD, EC/EURATOMu, MAAE, ztratí schopnost objektivně posuzovat jadernou 
bezpečnost na potřené odborné úrovni a vystavuje se riziku mezinárodních požadavků na 
odstavení nebo snížení využití JE.  
 

3.1.2 Podoblast:  Podpora dlouhodobého, spolehlivého a efektivního provozu JE 
Jaderná energetika je jedním ze stabilních zdrojů elektrické energie pro ČR s podílem 33 % 
ve struktuře výroby a s potenciálem dlouhodobé udržitelnosti v řádu stovek let. V důsledku 
současné geopolitické situace a z toho vyplývajícího tlaku na ukončení výroby elektřiny 
v jaderných elektrárnách musí být expertní znalosti technické podpory provozovatele i 
podpory státních orgánů v oblasti dlouhodobého, spolehlivého a efektivního provozu JE na 
potřené úrovni.  
Výzkum v této oblasti je nutné orientovat jak na podporu provozu stávajících, tak na výstavbu 
nových jaderných zařízení v ČR, včetně podpory transferu technologických znalostí 
potřebných pro dlouhodobý a spolehlivý provoz nových jaderných zařízení. Z pohledu 
celospolečenských zájmů je klíčové zabezpečení účasti průmyslu ČR na dodávkách pro nové 
typy jaderných elektráren III. generace. 
Neoddělitelnou fází životního cyklu jaderných elektráren je jejich bezpečné, spolehlivé a 
efektivní vyřazování z provozu. Tato fáze představuje náročný projekt s trváním minimálně 
20 let. O bezpečném a efektivním způsobu vyřazení rozhodují především kvalitní nástroje pro 
plánování a řízení prací a v technickém smyslu jsou to především procesy dekontaminace 
(účinnost versus sekundární RAO a dávková zátěž personálu), tvorba sekundárních RAO 
(bilance množství a aktivity) a jejich zpracování a úprava (minimalizace objemu, 
uložitelnost), nároky na monitorování materiálu, charakterizaci RAO a měření pro uvolňování 
do životního prostředí, speciální techniky demontáže, dělení a fragmentace materiálu 
v radiačně velmi náročných podmínkách, radiační zátěž personálu a výpusti resp. celkové 
ovlivnění životního prostředí. Cílem takového vyřazování není jen vyjmutí zařízení 
z působnosti jaderné legislativy, ale uvolnění lokality pro další podnikatelské aktivity.  
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3.1.3 Podoblast: Vnitřní a vnější palivový cyklus a nakládání s odpady z jaderných 
zařízení 

 
Směrnice Rady 2011/70/EURATOM (Rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem) mimo jiné požaduje, aby 
vnitrostátní rámec pro tyto oblasti zahrnoval také oblast výzkumu a vývoje za účelem 
získávání, zachovávání a dalšího rozvoje nezbytné odborné způsobilosti a dovedností, a dále 
také, aby tento rámec byl zdokonalován při zohlednění poznatků získaných během vývoje 
příslušných technologií a výzkumu. Tyto požadavky jsou implementovány do Koncepce 
nakládání s RAO a VJP v ČR. 
 

3.1.4 Podoblast: Ukládání radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva 
Tato oblast je g gesci SÚRAO. V oblasti ukládání radioaktivních odpadů a použitého 
jaderného paliva je, v souladu s Koncepcí nakládání s RAO a VJP v ČR, potřebné výzkum a 
vývoj zaměřit na podporu přípravy výstavby bezpečného hlubinného úložiště pro ukládání 
vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů s dlouhým poločasem přeměny a 
inovace ukládání nízko a středně aktivních RAO. S tím souvisí vývoj  kontejnerů pro 
bezpečné dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného paliva a úložných obalových souborů 
pro bezpečné uložení (jako jedné z bariéry), včetně materiálů na tyto kontejnery. 
 
Z analýzy produkce RAO v souvislosti s pokračováním programu jaderné energetiky, 
s předpokládaným uzavřením úložiště Bratrství a též s ohledem na očekávanou produkci 
institucionálních RAO vyplývá potřeba řešit rozšíření těchto stávajících úložných kapacit. 
Z toho plyne potřeba výzkumné podpory pro: 
- zabezpečení bezpečného, spolehlivého a dlouhodobého provozu stávajících úložišť nízko 

a středně aktivních RAO  
- zabezpečení přípravy a výstavby nové úložné kapacity (rozšíření stávajících) pro nízko a 

středně aktivní RAO 
- výstavby a provozu úložiště (skládky) RAO s velmi nízkými aktivitami s cílem snížit 

náklady na ukládání RAO zejména vzniklých při vyřazování jaderných zařízení 
 
Spolupráce v této oblasti by měla být orientována zejména na IEAA, OECD, IGD-TP a 
dvoustranné spolupráce, zejména s evropskými státy, které nejvíce pokročily s projektem 
hlubinného úložiště (Švédsko, Finsko, Švýcarsko).  
 

3.2 Tematická oblast: Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva 
 
I přes neustálý rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a hledání nových technologií 
pro výrobu elektřiny představují klasické elektrárny založené na spalování fosilních paliv 
v celosvětovém i evropském měřítku základ energetik většiny vyspělých průmyslových států. 
Je to dáno především těmito těchto důvody:  
- elektrárna na fosilní paliva je dlouhodobě prověřená spolehlivá technologie pro různé 

výkonové řady,  
- technologii nabízí velké množství výrobců a dodavatelů, 
- k dispozici je dostatek ekonomicky využitelných zásob vhodných paliv, především uhlí, 

avšak stále i plynu. 
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Z dlouhodobého hlediska jsou zásoby uhlí výrazně větší než ropy a zemního plynu. V této 
souvislosti je uhlí uvažováno též jako potenciální zdroj, který by mohl ropu a zemní plyn 
částečně nahradit (výroba plynných a kapalných syntetických paliv). 
 
Světové trendy výzkumu v oblasti fosilní energetiky lze rozdělit do následujících skupin: 
- Zvyšování účinnosti uhelných elektráren přechodem na vyšší teploty páry s nadkritickým 

tlakem. 
- Vývoj systémů se zplyňováním uhlí, zejména paroplynného cyklu s integrovaným 

zplyňováním uhlí (IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle). 
- Inovace paroplynného cyklu (CCGT - Combined Cycle Gas Turbine) s cílem vyšší 

účinnosti a technologií vhodnou pro pre-combustion CCS (Carbon Capture and Storage).  
- Využití palivových článků ve vazbě na zemní plyn (dnes vzhledem k ceně je komerčně 

aplikováno jen pro specifické účely). 
- Pokročilé metody snižování emisí koncentrací klasických polutantů - SOx, NOx, TZL, 

popř. některých kovů. Ve vývoji jsou i multi-polutantní metody – odstraňování více 
složek v jednom společném zařízení. 

- Dekarbonizace – radikální omezení vypouštění CO2 ze spalování paliv do atmosféry. Celá 
technologie se skládá ze separace CO2, transportu na místo uložení a uložení do 
hlubinných geologických formací. 
• Technologie CCS se dále dělí na: 

- Pre-combustion (zplyňování uhlí). 
- Oxyfuel. 
- Post-combustion, zejména pro dovybavení provozovaných elektráren. 

• Využití CCS je podmíněno zvládnutím celého řetězce nakládání s CO2 až po jeho 
trvalé uložení, včetně nezbytné regulace na straně státu.  

• Omezené množství CO2 by mohlo být též použito k výrobě syntetických paliv jako 
alternativního nosiče energie k vodíku při plnění podmínky ekonomické efektivnosti 
této produkce. 

Energetika ČR byla historicky vybudována na spalování domácího uhlí. I když se s nástupem 
jádra a s rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů tato situace postupně mění, aktuálně je 
v klasických uhelných elektrárnách a teplárnách vyráběno stále cca 60 % elektřiny a lze 
očekávat, že tento poměr bude v příštím období klesat jen zvolna. Proto je pro energetiku ČR 
důležité aktivní zapojení do výzkumu a vývoje v tomto oboru. Významné je to i pro domácí 
průmysl, který má ve výrobě a dodávkách zařízení pro KE dlouholetou tradici. ČR s ohledem 
na omezené možnosti i kapacity není schopna pokrýt celé výše vymezené spektrum výzkumu 
fosilní energetiky ve světě. Proto je třeba vytyčit prioritní oblasti a cíle zaměření domácího 
výzkumu a vývoje, na které by se měly budoucí aktivity zaměřit. Při vytyčování těchto 
prioritních oblastí je třeba zohlednit více faktorů, které jsou dány nejen dostupnou palivovou 
základnou a technologickou skladbou domácí energetiky, ale např. též ekologickými 
požadavky a mezinárodními závazky, kterým bude třeba v příštím období dostát. Na 
využívání fosilních paliv v energetice, především pak uhlí, jsou kladeny náročné požadavky 
vyplývající z evropské legislativy. Jedná se především o: 

• Klimaticko-energetický balíček (2008) – Cílem zajistit do roku 2020 snížení emisí 
skleníkových plynů v EU o 20 %. 

• Směrnice o průmyslových emisích, která předepisuje provozovatelům energetických 
zařízení nové, přísnější emisní limity či skupinové emisní stropy energetických 
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zařízení od 1. 1. 2016. Tyto požadavky se již promítají do dnes vydávaných 
integrovaných povolení, v některých případech dokonce dochází k přepisování 
vydaných integrovaných povolení pro splnění přísnějších emisních limitů ještě před 
tímto datem. 

Zpřísňování je třeba očekávat i v oblasti efektivity využívání PEZ a účinnosti energetických 
zdrojů, které je uplatněno dvojím způsobem: přímo předepisováním minimální požadované 
účinnosti nových nebo rekonstruovaných zdrojů dle BAT a nepřímo např. přiznáním podpory 
výkupu elektřiny z kombinované výroby podle dosaženého stupně úspory primární energie 
(UPE). 
 
ČR má relativně velké zásoby uhlí, především pak hnědého. Jeho využití tak udržuje 
potřebnou míru energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Energetickou bezpečnost můžeme 
definovat jako zajištění kontinuity nezbytných dodávek energie a energetických služeb pro 
zajištění chráněných zájmů státu (životů a zdraví lidí, a majetku a životního prostředí). 
Významná část zásob uhlí je však vyňata z těžby v důsledku vládou stanovených 
ekologických limitů těžby (usnesení vlády ČR č. 444/1991). Tenčící se disponibilní zásoby 
domácího uhlí a průběžný pokles jeho těžby vyvolávají sílící tlak na prolomení těchto limitů. 
S částečným odblokováním limitů počítá i poslední aktualizace státní energetické koncepce 
ČR, kde je doporučeno využít kvalitní hnědé uhlí z lokalit dosud částečně blokovaných 
územními ekologickými limity, především na lomu ČSA s cílem předejít závažným 
problémům se zajištěním náhradního dostupného a kvalitního paliva zejména pro větší a 
střední systémy CZT. I v případě prolomení uhelných limitů bude těžba uhlí i nadále klesat a 
jeho úbytek v energetice bude třeba kompenzovat jiným způsobem.  
Poslední vývoj skladby energetických zdrojů s sebou přináší nové aspekty. Zvyšující se podíl 
instalovaného výkonu větrných a fotovoltaických elektráren s velmi proměnlivým využitím a 
omezenými možnostmi regulace jejích výkonu vyvolává nová rizika spojená se zajištěním 
stability energetické soustavy, z čehož vyplývají nové požadavky na řízení provozu 
klasických energetických bloků. Tyto bloky původně určené pro základní nebo pološpičkový 
provoz jsou nyní často využívány i pro primární a sekundární regulaci výkonu, což klade 
zcela nové požadavky na jejich řízení případně použitou technologii. 
 
Výše uvedené okolnosti, požadavky vyplývající z mezinárodních závazků a nové aspekty 
provozu zdrojů byly promítnuty do návrhu prioritních podoblastí a dílčích témat výzkumu pro 
klasickou energetiku. 
 

3.2.1 Podoblast:  Efektivní provoz fosilních elektráren a přechod na nové provozní 
režimy včetně plnění požadavků na klasické polutanty 

 
První vytčená podoblast výzkumu v sobě kombinuje několik vzájemně provázaných témat. Je 
zaměřena na neustálé zdokonalování fosilních elektráren, a to jak z hlediska zvyšování 
energetické účinnosti, tak z pohledu minimalizace ekologických dopadů, při respektování 
nových nároků na změnu jejich provozního režimu, který by měl umožnit poskytování širšího 
spektra služeb pro regulaci energetické soustavy.  
Výzkum a vývoj v této oblasti musí zajistit potřebné znalosti a nástroje k průběžnému plnění 
snižujících se limitů na emise z provozovaných uhelných, případně plynových elektráren a 
zvyšování jejich účinnosti.  
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Základním požadavkem bude doplnění komplexních znalostí a simulace k optimalizaci 
postupného, ekonomicky efektivního, přechodu těchto elektráren do režimů s nižším 
koeficientem využití v případě nárůstu cen emisních povolenek v přechodovém období 2013 
až 2020 a tomu odpovídající strategie údržby (očekávaný obrat situace na trhu s elektřinou; 
české uhelné elektrárny již pravděpodobně nebudou mít nejnižší variabilní náklady, jak je 
tomu dnes).  
Velká část výzkumných potřeb je specifická elektrárnám v ČR, část je však třeba doplnit 
mezinárodní spoluprací provozovatelů, doplněnou dvoustrannou spoluprací v širším měřítku.  
 

3.2.2 Podoblast:  Potenciální využití CCS v ČR a exportní příležitosti průmyslu 
 
Světový výzkum v oblasti CCS v současné době přechází od laboratorního výzkumu k 
pilotním jednotkám a k přípravě a realizaci demonstračních projektů. Cílem demonstračních 
jednotek je prokázat funkčnost celého řetězce technologie CCS a optimalizovat náklady a 
účinnost transformačních technologií s CCS tak, aby zvýšení ceny vyráběné energie bylo 
únosné (tj. aby takto vyráběnou energii bylo možné uplatnit na trhu). Pro zajištění 
koordinovaného přístupu k demonstračním projektům v rámci EU byla v roce 2005 založena 
Evropská technologická platforma ZEP. Cílem je uvést do provozu až 12 demonstračních 
jednotek CCS pokrývajících spektrum perspektivních separačních technologií CO2 a různé 
geologické formace pro ukládání CO2. Zatím bylo vybráno 6 projektů (v rámci European 
Econimic Recovery Plan) a výběrový proces nadále pokračuje (v rámci New Entrance 
Reserve – součást evropského systému obchodování s emisními povolenkami) . 
Směrnice EU 2009/31/EC (o geologickém ukládání oxidu uhličitého), požadující CCS 
připravenost u nově stavěných elektráren, se vztahuje i na nově připravované elektrárny v ČR. 
Vzhledem k perspektivám uhelné energetiky v ČR se nejeví jako účelné a ekonomicky 
zdůvodnitelné realizovat projekt demonstrační jednotky CCS v ČR. Pro domácí energetiku je 
aplikace CCS významná především z pohledu přijatých dlouhodobých mezinárodních 
závazků na omezení produkce skleníkových plynů. Dle aktualizované SEK by bylo možné 
závazků deklarovaných k r. 2020 dosáhnout rozvojem jaderné energetiky, širším využitím 
obnovitelných zdrojů a energetickými úsporami. To vede k určitému poklesu zájmu domácích 
firem o rozvoj technologií potřebných pro CCS. Dosažení dlouhodobého cíle k r. 2050 je však 
při zachování plánovaného využití uhlí bez CCS nereálné. 
 
Aplikace CCS vyžaduje zvládnutí několika na sebe navazujících procesů, přičemž dosavadní 
zkušenosti s jejich praktickým uplatněním jsou často dosti omezené. Jedná se o tyto procesy: 
- separaci CO2 – cílem je získat plyn s maximální koncentrací CO2, aby se tím 

minimalizovaly náklady na jeho dopravu a ukládání 
- dopravu CO2 na uložiště – je třeba vybudovat rozsáhlé potrubní trasy pro shromažďování 

a transport plynu do místa jeho uložení 
- vtláčení CO2 do podzemního uložiště, jímž mohou být vhodné geologické útvary nebo 

vytěžená ložiska ropy a zemního plynu – důležitou otázkou je dlouhodobé zabezpečení 
těchto uložišť 

Zatímco poslední dva body jsou společnou problematikou CCS u průmyslových odvětví, 
v nichž CO2 vzniká (kromě energetiky např. výroba cementu a vápna, výpal keramiky, 
případně jiné průmyslové a chemické výroby), způsoby separace CO2 jsou pro každou 
technologii individuální. Pro oblast klasické energetiky, kde CO2 vzniká při spalování 
fosilních paliv, jsou rozvíjeny tři možné způsoby jeho zachycování a separace: 
- pre-combustion – separace uhlíku (CO2) z paliva před jeho spálením 
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- oxyfuel – spalování paliva s kyslíkem za vzniku spalin s vysokým obsahem CO2 
- post-combustion – separace CO2 ze spalin vzniklých běžným způsobem spalování se 

vzduchem. 
 

 

Obr.3.2.1: Tři směry separace CO2 (podle EPRI) 
 
Výzkumné a vývojové aktivity České republiky v oblasti CCS by měly být spíše 
konzervativní. Měly by se orientovat především na monitorování stavu vývoje ve světě a na 
přípravu potenciálních realizací v případě, že vzniknou restriktivních požadavky či 
ekonomicky příhodné podmínky pro jeho zavedení.  

3.3 Tematická oblast: Výroba a distribuce tepla a chladu  
 
Zásobování teplem lze obecně rozdělit na centralizované zásobování teplem (CZT) a 
decentralizované zásobování teplem (DZT), obdobně i zásobování chladem lze dělit na 
centralizované (CZCH) a decentralizované (DZCH) zásobování chladem. Soustavy 
centralizovaného zásobování teplem jsou tvořeny vzájemně propojenými zdroji tepla, 
tepelnými sítěmi, popřípadě předávacími stanicemi a vnitřními spotřebitelskými zařízeními. 

• Zdroje SCZT jsou samostatně umístěné energetické výrobny, jejichž alespoň jeden 
produkt tvoří teplo dodávané do tepelných sítí. 

• Tepelné sítě jsou soubory zařízení určených pro dopravu tepla ze zdrojů 
k odběratelům, popřípadě k propojení zdrojů mezi sebou. 

• Předávací stanice jsou zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty 
požadované vnitřními spotřebitelskými zařízeními. 

• Vnitřní spotřebitelská zařízení (zpravidla otopné soustavy a rozvody TUV) jsou 
určena pro vnitřní rozvody tepla v objektech, nebo v souborech objektů jednoho 
odběratele. 

 

Systémy centralizovaného zásobování chladem jsou systém tvořené jedním nebo více 
centrálními či objektovými zdroji chladu, ze kterých je chlad pomocí vhodného média 
rozváděn vnější nebo vnitřní potrubní sítí k více odběrným místům, přičemž vzhledem ke 
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značně špičkovému charakteru potřeb jsou zpravidla využívány akumulátory chladu. 
Decentralizované systémy zásobování teplem i chladem jsou tvořeny individuálními 
(objektovými, nebo lokálními) zdroji tepla či chladu, na které mohou navazovat i vnitřní 
rozvody teplonosného, nebo chladícího média.  

Teplo se využívá pro průmyslové a rezidenční účely. Teplota v místnosti (teplota vzduchu a 
teplota okolních stěn a oken) patří mezi klíčové faktory vnitřního prostředí ovlivňujícími 
zdraví, produktivitu a pohodu člověka. Při požadované vnitřní teplotě 20 až 22oC a 
průměrných teplotách venkovního vzduchu v našich klimatických podmínkách je zřejmé, že 
po větší část roku je třeba vnitřní prostory vytápět, po určitou, avšak výrazně kratší část roku, 
je účelné obývané prostory i vhodným způsobem vychlazovat.  

V ČR má historicky velký význam centralizované zásobování teplem, dnes často označováno 
pojmem „teplárenství“.  Teplárenství zde bylo rozvíjeno od počátku 30-tých let minulého 
století a v průběhu jednotlivých let samozřejmě prošlo určitým vývojem. 
 

OBDOBÍ 
CHARAKTERISTIKA  

30. a 40. léta 
20. století 

50. a 60. léta 
20. století 

70. a 80. léta 
20. století 

přelom 
tisíciletí 

20. a 30. léta 
21. století 

Charakteristika vývoje 
teplárenství v ČR 

vznik 
teplárenství 

extenzivní 
rozvoj 

technické 
zaostávání 

ekologizace 
racionalizace 

intenzifikace 
kvalita 

Typické zdroje nově 
budovaných SCZT 

teplárny 
(výtopny) 

elektrárny 
(teplárny) 

výtopny 
(elektrárny) 

malé 
teplárny 

všechny 
typy 

Typické druhy  
používaných paliv 

uhlí uhlí topné oleje 
(uhlí) 

zemní plyn všechny druhy 
(biomasa) 

Typicky používaná 
teplonosná látka 

pára horká voda 
(pára) 

horká voda teplá voda 
(horká voda) 

teplá voda 

Charakteristika 
zásobované oblasti 

průmysl 
(sídliště) 

města 
(průmysl) 

sídliště 
(průmysl) 

sídliště části 
měst 

Používaný způsob 
uložení tepelných sítí 

nadzemní 
(kanálové) 

kanálové 
(nadzemní) 

kanálové bezkanálové 
podzemní 

bezkanálové 
podzemní 

Běžné používané typy 
odběrných zařízení 

přímé odběry 
(objektové PS) 

okrskové PS okrskové PS objektové PS 
(přímé odběry) 

objektové PS 
(přímé odb.) 

Tab.3.3.1: Charakteristiky období vývoje teplárenství v ČR 
 
Do konce 80-tých let minulého století byla definice a hranice mezi CZT a DZT poměrně 
jednoznačně dána (CZT byly soustavy se zdroji nad 6 MW), v současné době již tomu tak 
není. Dnes lze pod pojmem „centralizované“ chápat subjekty (zdroje) státem nějakým 
způsobem evidované, a pod pojmem „decentralizované“ subjekty (zdroje) státem 
neevidované.  

Přijmeme-li takovéto členění, zbývá ještě určit, podlé jaké jurisdikce se u tzv. „evidovaných“ 
budeme řídit. Zde je několik (bohužel vždy ne zcela sourodých) možností, jako např. : 

• Podle energetické legislativy (s licencemi – bez licencí) 
• Podle environmentální legislativy (v REZZO – neevidované, v NAP – mimo NAP) 
• Podle daňové legislativy (plátce – neplátce některého druhu daně) 
• Podle legislativy ke statistice (podléhající zjišťování – nepodléhající; MPO, ČSÚ, 

ERÚ) 
 

Specifikem českého teplárenství je značný podíl využívání tuzemského hnědého uhlí jakožto 
základního paliva a velký rozsah parních, původně převážně průmyslových systémů 
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distribuce tepla.  Pro decentralizované zásobování teplem je charakteristický značný rozvoj 
plynofikace (na evropské poměry).  
 

 

Obr. 3.3.2: Byty připojené na CZT využívající uhlí 

Zatímco v původních zemích EU (EU15) teplárenství vykazuje stabilní a trvalý růst, 
teplárenství v nově přidružených zemích (z bývalého tzv. socialistickém bloku) zaznamenalo 
citelný pokles dodávek tepla. Tento byl způsoben zejména restrukturalizací průmyslové 
výroby (odklon od energeticky náročného těžkého průmyslu) a úsporami ve spotřebě 
rezidenčních objektů (zateplování, měření a regulace). Poklesy dodávek tepla v uplynulých 20 
letech v systémech CZT (týká se i ČR) však nelze hodnotit jako rozpad těchto systémů, ale 
jako jejich postupnou, zatím stále nedokončenou transformaci.  
 
Obdobným způsobem lze dokumentovat i rozvoj centralizovaného zásobování chladem 
v zemích EU. 
 

Země  Počet CZCH Poznámka 

Dánsko 3 Kodaň, Harlev, Herning 
Finsko 1 Helsinky 
Norsko 1 Baerum 

Švédsko 16 
Gotebork, Stockholm, Vasteras, Malmo, Lund, Upsala, 
Jonkoping, Linkoping, Norkoping, Umea, Boras, atd. 

Holandsko 11 Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haag, Waarle, Zwolle 

Francie 12 
Paris City Centr, Paris La Défense, Bordeaux, Lyon, 
Monaco, Motpellier, atd. 

Německo 10 
Bayreuth, Berlin, Bremen, Chemnitz, Dresden, Giessen, 
Hamburk, Hanover, Kasel, Manheim 

Lichtenštejnsko 1 Lichtenstein 
Rakousko 1 Linz 
Velká Británie 4 Canel, Kent, London, Manchester 
Portugalsko 1 Lisabon 
Španělsko 2 Barcelona, Valadolid 

Itálie 15 
Milano, Brescia, Bologna, Genova, Alba, Cremona, 
Ferrara, Mantova, Torino, atd. 

CELKEM 78  + další v ostatních zemích 
  

Tab. 3:3.2: Využití CZCH v EU 
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Tab. 3.3.3: Využití CZCH v EU 
 
V české republice je řešeno zásobování chladem v drtivé většině jako decentralizované 
systémy na bázi kompresorových chladících jednotek, nicméně je možno identifikovat i první 
systémy CZCH s absorpčními chladícími jednotkami integrované na soustavy CZT (Plzeň, 
Ostrava). 

Výzvy a rizika budoucího rozvoje teplárenství 
 

Výhody teplárenství Nevýhody teplárenství 
• Lokalizace zdrojů znečištění mimo 

obytná centra 
• Celkově výrazně nižší a kontrolovatelné 

emise oproti lokálnímu vytápění 
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
• Využití méněhodnotných domácích paliv 
• Využití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie 

• Vyšší investiční náročnost výstavby 
• Ztráty tepla v rozvodech 
• Složitější měření, řízení a regulace 
• Náročná adaptace na změny odbytu 
 

 
Nejen na straně výroby energie, ale i na straně její distribuce je co zlepšovat. Konkrétně 
v případě teplárenství bude velkou výzvou do budoucna redukce ztrát tepla v rozvodech, a to 
zejména formou přestavby původních, předimenzovaných parních rozvodů na rozvody 
horkovodní, nebo teplovodní. 
 

Obvyklé ztráty tepla v rozvodech 
systémů CZT 

Malé SCZT 
do 5 MW 

Velké  SCZT 
do 200 MW 

Rozsáhlé SCZT 
nad 200 MW 

Ztráty v sekundární distribuci – teplovody 6 % 7 % 7 % 
Ztráty v primární distribuci – horkovody - 10 % 11 % 
Ztráty v primární distribuci – parovody - 16 % 18 % 

Ztráty v dálkových napáječích – horkovody - - 4 % 
Ztráty v dálkových napáječích – parovody - - 10 % 

Tab. 3.3.5: Charakteristiky rozvodných soustav 
 
V teplárenství lze do budoucna očekávat výrazné změny, vyplývající zejména z : 

• Úspor na straně spotřeby (zateplování), jejichž důsledkem pro systémy CZT jsou 
změny denních odběrových diagramů, předimenzované rozvody s nárůstem poměrné 
ztráty rozvodem a jiné požadavky na dynamiku a způsoby provozu zdrojů. 

million AC units
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• Změn v disponibilitě paliv, tj. změn jak v kvantitě, tak i v kvalitě využívaných paliv, 
změn v podmínkách ochrany ovzduší a změn ve způsobu a rozsahu využívání OZE, 
zejména biomasy. Tyto změny vyvolávají potřebu jiných „typových“ řešení 
technologie teplárenských zdrojů (kotle, turbíny, atd.) a souvisejících provozů. 

• Potřeb a účelnosti vyššího rozsahu energetického využití průmyslových, 
zemědělských a zejména komunálních odpadů, kdy ekonomická efektivnost a často i 
technická realizovatelnost některých technologií (např. čištění spalin) je schůdná 
pouze u velkých zařízení, energetická efektivnost (účinnost) je úzce spjata s rozsahem 
využití tepla 

• Trendu liberalizace trhu, projevujícího se instalací nových lokálních zdrojů, zpravidla 
na bázi OZE (solární ohřevy, TČ, ale třeba i přebytky elektřiny z OZE v ES) a 
projevujících se požadavkem na přístup třetích stran do tepelných sítí. 

• Rostoucího tlaku na úsporu primárních paliv a celkově vyšší energetickou účinnost 
tepláren, zejména ve vazbě na novou směrnici EU o energetické účinnosti, nebo na 
kondenzační malusy dle návrhů SEK. 

 

3.4 Tematická oblast: Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES 
ČR 

 
Výkonný a účinný, bezpečný, spolehlivý a ekonomický přenos a distribuce elektřiny je 
základním požadavkem pro fungování ekonomiky a pro zabezpečení očekávané životní 
úrovně obyvatelstva. Přenosová soustava a distribuční soustavy čelí v současnosti a v blízké 
budoucnosti velkým výzvám plynoucích z rostoucích požadavků na spotřebu elektřiny, na 
zabezpečení transevropského trhu s elektřinou a integraci nových druhů zdrojů elektřiny 
distribuovaného charakteru včetně obnovitelných.  
Cílem navrhovaných témat pro implementační akční plán v energetice v oblasti sítí je podpora 
rozvoje sítí směrem k udržení její bezpečnosti a spolehlivosti zvyšujícím 
konkurenceschopnost ČR a současně umožňujícím plnění cílů v oblasti životního prostředí a 
udržitelnosti rozvoje. Je rovněž nezbytné se věnovat otázkám spolupráce s provozovateli sítí 
evropských států. 
 
Při návrhu témat bylo nutné vzít v úvahu státní politiku v oblasti energetiky (SEK a NAP) 
společnou politiku EU v oblasti energetiky, společný trh s elektřinou, desetileté plánování 
potřeb infrastruktury a probíhající diskuzi o „Energetickém plánu do roku 2050“, směřujícího 
k dekarbonizaci EU při zabezpečení bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny a 
konkurenceschopnosti průmyslu v ČR. 
 
Z představy Energy Rodmap 2050 (COM(2011), 885/2) vyplývá, že pro přenesení elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů na místní úrovni je nezbytné zajistit inteligentnější 
distribuční síť (Smart Grid) schopnou rozvést výrobu elektřiny při proměnlivém výkonu z 
mnoha distribuovaných zdrojů, jako jsou např. sluneční fotovoltaické elektrárny, ale také lépe 
reagovat na poptávku. S nástupem větší decentralizace výroby, inteligentních sítí, nových 
uživatelů sítí (např. elektrická vozidla) a reakcí na poptávku stoupá potřeba integrovanějšího 
přístupu k přenosu, distribuci a akumulaci elektřiny. Na využívání obnovitelných zdrojů 
elektrické energie ze Severního moře, Středozemního moře a center koncentrované výroby ze 
solární energie bude zapotřebí vybudovat další rozsáhlou infrastrukturu i na úrovni 
mezinárodní nadřazené soustavy (Super Smart Grid). 
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Kromě přenosu a distribuce elektřiny je úkolem provozovatelů sítí (v současné době 
provozovatele přenosové soustavy) zabezpečovat rovněž online rovnováhu mezi spotřebou a 
výrobou elektřiny v ČR a mezinárodní spolupráci (výměna informací a kooperace) 
s provozovateli přenosových soustav členských států.  
 

3.4.1 Podoblast: Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR 
v dlouhodobém horizontu 

 
Tato podoblast se soustřeďuje na témata týkající se problematiky sítí ES ČR převážně 
z pohledu provozovatele přenosové soustavy, přičemž zkoumá i vliv změn v distribučních 
soustavách na chování ES ČR a vzájemné ovlivňování přenosové soustavy a distribučních 
soustav ČR. Témata týkající se vnitřní problematiky a podrobného řešení v oblasti 
distribučních soustav řeší následující podoblast.  
Souhrnně lze témata této podoblasti charakterizovat jako výzkum podmínek pro udržení 
bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR při akceptování vlivu nových politik a trendů 
rozvoje ES ČR jako jsou:  
• energetický výrobní mix (respektující zadání SEK a NAP, nárůst instalací distribuovaných 

zdrojů včetně KVET, plnění požadavku na snižování emisí skleníkových plynů, …), 
• model distribuční soustavy (Smart Grid) a jeho vliv a využití pro řízení ES ČR, 
• možné změny rolí provozovatele přenosové a distribučních soustav, 

• možné změny dispečerského řízení („low level“ dispečink), 
• Smart Grid na úrovni přenosové soustavy pro řízení provozu a oblasti údržby a rozvoje, 

• vliv sousedních ES na ES ČR, 
• nástup, vývoj a využití nových technologií v přenosové soustavě, 
• možnost plateb za rezervovanou  kapacitu zdrojů (Capacity payment) jako jiný přístup pro 

zajištění zdrojového mixu. 
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Obr.3.4.1: Regiony se zvýšenými požadavky na připojení zdrojů a centra růstu spotřeby  
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Negativním dopadem obnovitelných zdrojů na provozovatelnost soustavy je nutnost navýšení 
podpůrných služeb a celkově vyšší náklady na udržení rovnováhy výroby a spotřeby, nebo, 
při stejné úrovni zajištění podpůrných služeb, výrazné snížení bezpečnosti provozu až 
omezenou provozovatelnost v některých situacích; vysoký podíl obnovitelných zdrojů může 
mít negativní vliv rovněž na provozovatelnost síťové infrastruktury a dodržení požadovaných 
parametrů kvality elektrické energie, zejména tam, kde je výroba z OZE vyvedena do nižších 
napěťových úrovní 
Hlavní dopady provozu obnovitelných zdrojů v ČR do provozu ES lze jak na základě analýz, 
tak prováděných měření charakterizovat takto: 

• Vysoká výroba v OZE na celém území ČR má hlavní dopad do soustavových bilancí 
výkonu, kdy se výrazně snižují, až otáčí, přetoky výkonu z PS do DS. Dochází 
k vytlačování klasických zdrojů ze zdrojového mixu (s dopadem na PpS i omezení 
možností regulace U/Q) a rostou požadavky na export. Dochází k odlehčení PS 
s dopady na růst napětí.  

• Proměnný charakter dodávky z OZE zvyšuje potřebu regulačních služeb 
poskytovaných stávajícími zdroji nejen z pohledu činného, ale i z pohledu jalového 
výkonu. 

• Podpůrné služby jsou v ES nastaveny pro danou skladbu zdrojů, jejich poruchovostí 
a požadovanou spolehlivost. Provoz OZE do tohoto vnáší: 

- náhodné kolísání části výroby dle přírodních podmínek, 
- nové riziko nepřesného odhadu výroby OZE do bilancí, 
- vlivem vynucené výroby z OZE jsou z mixu zdrojů vytlačovány 

klasické zdroje se schopností regulovat. 
• OZE však mají dopad i na řízení napětí, na zkratové poměry a na kvalitu dodávky 

v distribučních sítích (kolísání napětí, flikr, vyšší harmonické). 
• Pro napěťové poměry v PS je významné, že masivní, resp. plošná výroba v OZE 

zvyšuje využití systémových zdrojů v oblasti Q a snižuje rezervy Q pro další regulace 
v PS. 

• V sítích 110 kV může být regulace U/Q ovlivněna od OZE více, a to již regionálně. 
Důvodem může být vytlačení klasických zdrojů v sítích 110 kV z mixu, nebo např. 
i otáčení směrů výkonů z DS do PS a změny přenosů v oblasti. 

• Zkratové poměry jsou OZE rovněž ovlivněny, ale ve většině případů bez přímého 
dopadu na potřebu vyššího dimenzování. Výjimkou jsou rozvodny nebo oblasti, kde je 
zkratové dimenzování již v současnosti na mezi zkratové odolnosti a vlivem i malého 
příspěvku od OZE dochází k jejímu překročení. 

 
Jsou připravovány nové technologie pro začlenění do PS, jedná se především o: 

• FACTS (Flexible AC Transmission Systems – flexibilní střídavé přenosové systémy) 
– patří sem systémy s prvky výkonové elektroniky umožňující zvýšení přenosových 
schopností sítí 

• PST (Phase Shift Transformers) – Transformátory s příčnou regulací umožňují 
regulaci přenášeného výkonu po určitém vedení v daném profilu propojené sítě. 
Transformátory PST se zapojují sériově s přenosovým vedením, na kterém má být 
přenos elektřiny regulován. Jejich praktické využití je především při potřebě regulace 
přenosu výkonu po mezistátních profilech přenosové soustavy a vyrovnání toků mezi 
různě zatížitelnými větvemi profilu. Toto technické řešení se již v současnosti využívá 
jak pro eliminaci zatížení u mezistátních propojení (Francie), tak i pro omezení 
přetěžování vnitrostátních linek (Rakousko, Německo). 
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• Vysokoteplotní vodiče s větší maximální zatížitelností – Mají umožnit maximální 
trvalou proudovou zatížitelnost až o cca 50 % vyšší než u stávajících vodičů.  

 
Rozvoj přenosové soustavy zabezpečující bezpečnost a spolehlivost ES ČR je dlouhodobou 
záležitostí a vyžaduje pečlivou přípravu tak, aby vyhověl všem reálným scénářům vývoje 
elektrizační soustavy a potřebám zákazníků. Zároveň je úlohou provozovatele přenosové 
soustavy sloužit jako záložní systém pro vyrovnávání odchylek ve výrobě či spotřebě. Sítě 
v ČR (EU) jsou od svého vzniku budovány hierarchicky na principu „shora-dolu“, kdy 
elektřina teče směrem dolu od nejvyšších napěťových hladin k nižším napěťovým hladinám a 
tento princip se v současné době částečně mění. Vzhledem ke lhůtám realizace rozvoje 
přenosové soustavy, které jsou ve většině případů delší než lhůty požadované různými 
politikami a trendy rozvoje společnosti, a stále trvajícímu požadavku na nepřetržitou, 
bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny, je naprostou nutností věnovat velkou pozornost 
výzkumu a vývoji v oblasti přenosové soustavy tak, aby se předešlo investičním ztrátám 
v případě chybných rozhodnutí založených na nedostatku informací a poznatků.  
 

3.4.2 Podoblast: Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR 
v střednědobém horizontu v prostředí provozovatele distribuční soustavy 

 
Vývoj v EU posledních několika letech se významným způsobem projevil v nových 
požadavcích na distribuci elektřiny. Politiky EU zaměřené na efektivní využívání primárních 
zdrojů, podporu obnovitelných zdrojů a snah o snížení emisí skleníkových plynů vyvolaly 
reakci u provozovatelů distribučních soustav a iniciovaly vznik mnoha konceptů např.: Smart 
Grid, Demand Site Management, Demand Response, integrace zdrojů distribuované výroby, 
elektromobilita a další. 
 
Postupná příprava a realizace těchto konceptů vyvolává řadu dalších otázek k řešení zejména 
v oblasti řízení toků elektřiny, napětí a jalového výkonu, mění zaběhlé modely fungování 
distribuce elektřiny a vyžaduje vývoj nových technologií nutných pro zabezpečení 
bezpečného a spolehlivého provozu distribučních soustav a kvality dodávky elektřiny. 
 
Z hlediska nových technologií se jedná především o: 

• Reclosery 
• Regulační distribuční transformátory 
• Regulátory napětí 
• Inovativní měřící technika v DS 
• Prvky pro řízení rozptýlené výroby 
• Linkové kondicionéry 
• Akumulační technologie 

3.4.3 Podoblast: Integrace sítí a řízení rovnováhy ES ČR v evropském kontextu 
Tato podoblast se soustřeďuje na témata týkající se problematiky sítí ES ČR z pohledu jejího 
začlenění v evropské elektrizační soustavě. Zkoumá vzájemné ovlivňování propojených 
soustav a jejich závislosti s respektováním politik ČR a EU. 
Strategie EU preferující rozvoj obnovitelných zdrojů, vede a v budoucnu povede k další 
koncentraci výroby elektřiny z těchto zdrojů v okrajových částech Evropy - na jihu (solární 
energie) a na severu (slapové jevy a energie větru). Novou významnou výzvou pro evropské 
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sítě tak bude v budoucnu představovat transport této elektřiny do míst spotřeby, přičemž 
vzhledem k charakteru zdrojů se může jednat o elektřinu s poměrně vysokou variabilitou 
množství a směru dodávky. Koncept Super Grid představuje technické řešení ve formě 
stejnosměrných/střídavých páteřních vedení evropské “supersítě“, která zajistí dálkové 
přenosy z výrobních oblastí do center spotřeby. Koncept v dalších etapách svého rozvoje 
počítá i s dalším rozšířením - s výstavbou a připojením solárních parků v oblasti severní 
Afriky (projekt DESERTEC) a s jejich vyvedením do jižních uzlů evropské supersítě.  
Kromě technické problematiky jsou v této oblasti otevřeny i otázky financování investičního i 
provozního, vlastnictví sítě a způsobu jejího provozování. Pro další dlouhodobý rozvoj ES ČR 
je důležité znát výhody a rizika přímého propojení ES ČR s Super Grid jak z hlediska 
možného exportu/importu tak především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu ES 
ČR. Koncepční vize Evropské přenosové supersítě (supergrid) je uvedena na následujícím 
obrázku 3.4.2. Bude výhodné mít jasný názor na projekt Supergrid zejména v oblasti 
východní a jihovýchodní Evropy včetně směru na východ. Aktivní role ČR může být v tomto 
smyslu přínosná.  

Typ elektrárny 

 Větrná

Biomasa

Geotermální

 Vodní

Termosolární

Fotovoltaická

 

Obr. 3.4.2: Koncepční vize Supergrid 
 
Vzájemné ovlivňování propojených elektrizačních soustav členských států EU je v současné 
době realitou, do popředí se postupně dostává i vzájemná závislost. Jako příklad lze uvést 
přetoky elektřiny ze soustavy SRN do ES ČR a s tím spojené problémy nebo závislost 
provozovatelnosti elektrizační soustavy SRN na okolních soustavách sousedních států a s tím 
související problematiku akumulace elektřiny v evropském kontextu. 
Souhrnně lze témata této podoblasti charakterizovat jako výzkum podmínek pro udržení 
bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR v podmínkách propojené evropské elektrizační 
soustavy při akceptování vlivu nových politik a trendů EU jako jsou:  
- rozvíjení společného evropského trhu s elektřinou, 
- plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
- podpora rozvoje distribuovaných a zvláště obnovitelných zdrojů (offshore větrné 

elektrárny, solární energie), 
- uvažovaný projekt Super Grid, 
- způsoby akumulace elektřiny, 
- akumulace elektřiny pro ČR i pro EU účely 
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- koncepty řízení ES panevropského typu 

Rozvoj ES ČR nemůže probíhat izolovaně od rozvoje ES EU. Rozvoj ES EU má a bude mít 
přímé dopady na bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR a na konkurenceschopnost ČR. 
Z tohoto důvodu je nezbytně nutné se aktivně podílet na rozvoji ES EU a zkoumat vlivy a 
dopady na ES ČR a hledat metody, způsoby a technologie udržující ES ČR minimálně na 
evropské úrovni jako rovnocenného partnera ostatních provozovatelům sítí v Evropě. 
 

3.5 Tematická oblast: Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na 
úrovni velkých měst nebo regionů (Smart Cities) 

 
V rámci ostoucí urbanizace se očekává, že v roce 2050 bude na zemi dalších 3 mld. obyvatel, 
z toho 70% bude žít v městech a tato města budou produkovat 80% globálních emisí a budou 
spotřebovávat 75% energií. Dnes je mnoho z městských infrastruktur na hranici technické 
způsobilosti, např. ve vztahu zajistit bezpečné zásobování energií, doprava, budovy, 
zdravotnictví, bezpečnost, vodu a zpracování odpadů.  
 
Města a urbanizované oblasti mohou být při zohlednění požadavku na ekologii dále mnohem 
lépe intenzivně rozvíjena, a to za využití nových technologií, které se dnes označují 
přívlastkem smart, který odkazuje na pokročilost ve smyslu inteligence či přesněji 
přizpůsobivosti technologií okolním podmínkám. Smart Cities kombinují udržitelnost 
intenzivního rozvoje, tvorbu příležitostí pro další růst a kvalitu života, tyto tři prvky jsou 
vzájemně provázané. Proto se předpokládá, že Smart city bude „Systém Smart systémů“. 
 
Obecnou výzvou je dosažení udržitelného rozvoje a tvorby dalšího růstového potenciálu, 
který učiní Evropská města globálně konkurenceschopná. Toho by bylo možné dosáhnout 
různými prostředky: 

- Evropská města jsou obecně rozvinutá, ale budou potřebovat zásadní renovaci 
existující infrastruktury ve všech oblastech, včetně s tím spojeného financování. Tato 
renovace je příležitostí k dalšímu ekonomického, ale i společenskému růstu. 

- Komplexnost práce, spojené s rekonstrukcí existující infrastruktury je jednou 
z hlavních výzev. 

- Dostupnost prostoru/místa v městech je obvykle omezená (vysoká hustota zástavby), 
takže jedním z klíčových problémů je udržení či zlepšení životních podmínek obyvatel 
a to zejména z pohledu emisí hluku či zplodin a bezpečnosti. 

 
Konečnými cíli tedy je zejména (shrnuto): 

- dosažení vyšší efektivity při využití energií, 
- snížení emisí škodlivých plynů a CO2, 
- navýšení know-how technologických firem 
- navýšení růstového potenciálu průmyslové výroby. 
 

Českou republiku v současné době čekají v oblasti tvorby předpisů a rozvoje stavebnictví, 
dopravy a energetiky kroky k zajištění účinného a udržitelného využívání přírodních zdrojů. 
Bez zásadní modernizace stávajících energetických a technických sítí a systémů měření a 
regulace nebude možné energii z alternativních zdrojů v rámci měst a regionů efektivně a 
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inteligentně využívat, bezpečnost sítí může být ohrožena, příležitosti pro úspory energie a 
energetické účinnosti budou zmařeny a vnitřní trh s energií se bude vyvíjet mnohem pomaleji.  
Pro úspěšný přechod k budoucím udržitelným inteligentním energetickým systémům v 
regionu, musí být zapojeny všechny příslušné zainteresované strany, tzn. výrobci, dodavatelé, 
spotřebitelé a regionální orgány odpovědné za plánování rozvoje regionu.  
Výše uvedené parametry, vycházející z legislativy, regulace, ale i plánu výzkumu a vývoje 
vymezují prostor pro budoucí potenciální rozvoj, směřování výzkumu a vývoje a budoucí 
potenciální směřování průmyslu za účelem zachování konkurenceschopnosti a exportního 
potenciálu zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou . 
 
Z pohledu iniciativy a konceptu Smart Cities je zřejmé, že se jedná o integrační záležitosti, 
takže v některých oblastech se bude jednat o transfer nejlepších dostupných technologií a 
zkušeností, doplněný výzkumem a vývojem dalších, nadstavbových integračních prvků, 
nicméně i konkrétních technických a technologických částí. 
Součástí budou modely, analytické nástroje a metodiky, které by měly zohledňovat 
zkušenosti, získané v průběhu výzkumu, vývoje, demonstračních a pilotních projektů. Cílem 
přijatého programu nových strategických energetických technologií (SET Plan) je integrovat 
úsilí subjektů EU na výzkum, vývoj a demonstraci prioritně těch technologií, které mají 
potenciál významně přispět k dosažení cílů EU pro léta 2020 a 2050. 
Evropská komise definovala iniciativu „European Initiative on Smart Cities“ (EISC) v rámci 
SET Planu. 
Pokud by Česká republika zůstala stát mimo iniciativu, pak se dá očekávat, že výsledky 
budou vznikat mimo a výzkum, vývoj a následně ani průmysl takto nedokáže využít 
potenciál, který je možné v dané oblasti vidět a tím nebude posilovat svou 
konkurenceschopnost. 
 
Z tohoto pohledu je v oblasti Smart Cities nanejvýš žádoucí nejen sledovat trendy, ale aktivně 
se účastnit minimálně na dílčích pracích v oblasti výzkumu, vývoje, demonstrací a následné 
průmyslové produkce za účelem 
- udržení a zvýšení konkurenceschopnosti, 
- udržení a zvýšení bezpečnosti energetických dodávek a 
- dlouhodobé udržitelnosti energeticko - klimatické dimenze. 
 
Celkově je oblast Smart Cities dynamická a rozvíjí se různým způsobem, v rámci 
jednotlivých řešení jsou kladeny priority na různé oblasti (jiný přístup má např. Amsterodam 
a jiný např. Salamnka nebo Manchester). Z tohoto důvodu i dále uváděné priority odpovídají 
současným znalostem a zkušenostem a může dojít k jejich dynamickému přehodnocení, proto 
byly jednotlivé iniciativy v této oblasti navrženy pokud možno flexibilně.  
 
Navíc zde existuje silná provázanost s ostatními oblastmi. Ilustrativně lze uvést oblast 
distribuce tepla nebo aktivity paralelně uváděné v kapitole 3.4.2., týkající se zabezpečení 
spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR v střednědobém horizontu v prostředí 
provozovatele distribuční soustavy. Protože provozovatelé distribučních soustav působí 
v městech, je pochopitelný průnik a provázanost některých aktivit zejména v oblasti 
infrastruktury, tedy sítí. 
 
Oblast Smart Cities je principiálně rozčleněna do tří podoblastí (budovy, infrastruktura a 
doprava), ale současně zohledňují průřezovou roli informačních a komunikačních technologií 
(ICT) při zachování bezpečnosti (v pojetí Safety & Security, tedy bezpečnosti dodávek, 
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kybernetické bezpečnosti i bezpečnosti fyzické). Tyto atributy by pak měly být zahrnuty do 
celkového rámce urbanistického plánování. 
 
Principiálně by bylo vhodné předpokládat, že konkrétní projekt, který by měl mít přínos pro 
Smart City (a měl by mít tedy i přívlastek Smart) by měl naplňovat provázání alespoň dvou 
podoblastí při zohlednění využití moderních ICT a při zabezpečení nezbytné bezpečnosti. 
Různá města mohou mít různé priority a proto i řešení a projekty, ale podmínka propojování 
by měla být neopominutelná. 

3.5.1 Podoblast:  Inteligentní budovy a domy 
 
Hlavním mottem by mělo být „Budovat prostředí“. Vývoj Smart měst v Evropě a následně 
globálně vyžaduje komplexní přístup, tedy tvorbu prostředí provázaných systémů či struktur, 
a nikoliv jen budování a renovace budov či samostatných celků. 
Základní úvaha je, že snížením spotřeby energií v budovách se jednak sníží náklady na 
energie, čímž se podpoří konkurenceschopnost, dále se sníží emise CO2 a v neposlední řadě se 
sníženou spotřebou energií sníží závislost na dovozu primárních paliv, a to zejména z oblastí 
mimo EU. 
Jelikož tyto cíle jsou dlouhodobě podrobovány revizím a z cílů indikativních se stávají cíle 
závazné, pak zde může nastat situace, že pokud se Česká republika nebude účastnit na 
výzkumu a vývoji, a to alespoň v rozsahu, který odpovídá sávajícímu postavení průmyslu, 
působícímu v ČR, buď nebudou naplňovány cíle, definované EU, což může mít dopad do 
státního rozpočtu ČR, sníží se konkurenceschopnost a exportní výkonnost, opět s negativním 
vlivem na státní rozpočet, případně bude naplňování cílů možné za použití dovozových 
technologií, opět s negativními dopady na státní rozpočet, dovozní závislost a náklady občanů 
ČR. 

3.5.2 Podoblast: Doprava 
 
Města budou potřebovat zlepšenou síť inteligentních dopravních systémů, které budou 
dostupné, bezpečné, spolehlivé a udržitelné, a to bez omezení mobility obyvatel. 

Součástí smart měst musí být budování infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a to včetně 
městské hromadné dopravy. Nedílnou součástí bude řešení dopravních systémů, které umožní 
zlepšenou průchodnost dopravy městy, optimalizaci provozu a tím snížení měrné spotřeby 
primárních paliv a následně snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek. 
 

3.6 Tematická oblast: Perspektivní energetické technologie k uplatnění 
v delším časovém horizontu 

 
Pro Evropskou Unii je přechod na nové bezuhlíkové energetické systémy vnímán jako 
nezbytnost jak z důvodů ekologických, tak z důvodu zajištění energetické bezpečnosti. Nárůst 
poptávky po fosilních palivech, limity světových zásob ropy a zemního plynu a jejich 
geograficky nerovnoměrné rozložení vytvářejí situaci, která vede k dramatickému růstu cen 
paliv a vytváří vážnou hrozbu společnosti a ekonomice. 
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Má-li být dosaženo přijatých cílů v redukci CO2 a zabezpečeno zásobení energií při 
přijatelných cenách, je nezbytné výrazně zvýšit výzkumně-vývojové úsilí v oblasti 
perspektivních energetických zdrojů. 
 
Využívání energie z fosilních paliv v ČR přináší vedle nesporných výhod i negativní 
důsledky, především  zvýšení  zátěže životního prostředí v důsledku emisí škodlivých látek a 
významné snižování zásob primárních fosilních zdrojů. Pro českou energetiku to znamená 
zvyšování závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů.  Pro dosažení trvale 
udržitelného rozvoje je žádoucí zásadní změna energetického systému, tj. nalezení alternativy 
k současným fosilním palivům. 

3.6.1 Podoblast:  Výzkum a vývoj reaktorů čtvrté generace  
 
Hnací silou energetické politiky EU je kompletní dekarbonizace odvětví elektřiny do roku 
2050. K  přechodu do roku 2050 musí dojít při současné: 

• zaručené bezpečnosti dodávek (Security of supply - SoS) 
• přijatelné ceně pro občany a pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu 
• přijatelných dopadech na zdraví, bezpečnost a na životní prostředí 

 
Dle Energetického plánu do roku 20507 (Energy 2050 Roadmap) celkové náklady na 
energetický systém (které zahrnují náklady na paliva a elektrickou energii a investiční výdaje, 
investice do zařízení, energeticky účinné výrobky atd.) by v roce 2050 mohly představovat o 
něco méně než 14,6 % evropského HDP ve srovnání s úrovní politických iniciativ v roce 
2005, která činila 10,5 %. Ze všech scénářů vyplývá, že elektřina bude nutně hrát mnohem 
větší roli než dosud (její podíl na konečné spotřebě energie se do roku 2050 téměř 
zdvojnásobí a dosáhne 36–39 %). Jaderná energie bude nezbytná z hlediska významného 
přínosu do procesu přeměny energie v těch členských státech EU, kde je využívána. I nadále 
zůstává hlavním zdrojem výroby nízkouhlíkové elektrické energie. Nejvyšší míru rozšíření 
jaderné energie přináší scénář opožděného CCS (18 % primární energie) a scénář dodávek na 
základě diverzifikace technologií (15 % primární energie), které vykazují nejnižší celkové 
náklady na energii. 
 
Jaderná energetika (štěpení – fission) je v rámci SET Planu uznaná jako nízkouhlíková 
technologie (low-carbon technology). Jaderná energetika má přirozenou schopnost uspokojit 
najednou jak SoES (Security of Electricity Supply) za přijatelnou cenu rozhodující pro 
konkurenceschopnost průmyslu, tak skvělé aspekty udržitelnosti vzhledem k CO2, ale je 
potřebný další VaV v problematice zajištění bezpečnosti a nakládání s odpady. 
Je zde aktuální potřeba dalšího VaV pro snížení nákladů a zlepšení spolehlivosti provozu 
jaderných elektráren – jak pro stávající JE , tak především vývojem JE Generace IV.  

 
Cílem této podoblasti je proto zapojení výzkumných organizací ČR do výzkumu a vývoje v 
oblasti IV. generace jaderných reaktorů v rámci SET Planu a jeho Evropské průmyslové 
iniciativy (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative - ESNII). V reaktorech generace 
IV je přenos tepla zprostředkován médii o jejichž chování neexistuje dostatek informací 
(např. jejich působení na konstrukční materiály, jejich termodynamické a termohydraulické 
vlastnosti), nejsou často známy potřebné výrobní technologie, neexistují potřebné 

                                                 
7 KOM(2011) 885 v konečném znění 
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komponenty atd. Podstatná podpora VaV z veřejných prostředků je potřeba pro budoucí 
inovativní jaderné systémy v oblasti testovací  infrastruktury, palivových cyklů a materiálů 
 
V rámci VaV v ČR doporučujeme zaměřit pozornost na tato chladící média: 

- Helium - médium primárního okruhu plynem chlazených reaktorů (GFR/VHTR);  
- superkritická voda - médium pro primární okruh superkritického lehkovodního 

reaktoru (SCWR); 
- těžké tekuté kovy (olovo, olovo-bismut) – médium primárního okruhu rychlého 

reaktoru (LFR). 

3.6.2 Podoblast:  Malé jaderné reaktory pro výtopenské a teplárenské účely 
Jaderné reaktory kategorie malé, resp. malé a střední reaktory (SMR, small and medium 
reactors) jsou významnou skupinou zájmu energetických strategií zaměřených na ekologicky 
udržitelné „bezuhlíkové“ technologie výroby energie. V rámci tohoto Implementačního plánu 
zahrnuje tato podoblast jednak analýzy a výzkum aspektů rozhodujících pro začlenění malých 
a středních reaktorů do energetického hospodářství země včetně dodávek tepla pro komunální 
vytápění a pro průmysl, jednak vlastní výzkum, vývoj a účast v mezinárodních projektech 
výzkumu, vývoje a aplikací technologie malých a středních reaktorů.  

3.6.3 Podoblast: Vodíkové technologie 
 
Pro sektor energetiky a dopravy ČR jsou nejnadějnějšími kandidáty alternativy k současným 
fosilním palivům elektřina z jádra a z obnovitelných zdrojů vodík.  
Vodík není klasické palivo, ale nosič energie a jako takový se dá využít v řadě aplikací, 
především v energetice pro výrobu elektřiny a tepla a v dopravě pro pohon dopravních 
prostředků. Předností vodíku je široké spektrum látek, ze kterých jej lze vyrobit (především 
voda) a vysoká výhřevnost. Nevýhodou je jeho plynný stav za normálních podmínek a tedy 
nutnost jeho komprese nebo zkapalnění pro další využití. 
Motivace pro využívání vodíku vede k intenzivnímu výzkumu a vývoji vodíkových 
technologií a k postupnému budování vodíkového hospodářství ve všech průmyslově 
vyspělých zemí světa. V souladu se směrováním světového výzkumu je i v ČR výzkum a 
vývoj vodíkových technologií potřeba směřovat k výzkumu a vývoji technologií schopných  
ekonomicky konkurenceschopného komerčního nasazení.   

3.6.4 Podoblast: Jaderná fúze 
 
Energie jaderné fúze je potenciální hlavní nový zdroj pro základní dodávku elektřiny 
s atraktivními rysy: nulové emise skleníkových plynů, bohaté a celosvětově dostupné zdroje 
paliva (deuterium z vody a lithium) a principy inherentní bezpečnosti zajišťující, že nevznikne 
potřeba evakuace obyvatelstva v souvislosti s provozem fúzní elektrárny. Nízkoaktivní 
radioaktivní materiály jakožto produkt fúzní energie budou mít tu výhodu, že radioaktivní 
odpady mohou být recyklovány v rozmezí sta let a řada z nich dokonce v době podstatně 
kratší. 
 
Výzkum a vývoj fúze prodělal v posledních deseti letech významný pokrok a je v současné 
době zaměřován k realizaci hoření plazmy v reaktorových rozměrech. Evropa hraje hlavní roli 
v tomto vývoji, který je dnes zásadně soustředěn na Tokamak a částečně na směr Stellaratoru. 
. 
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Joint European Torus (JET), dosud největší fúzní zařízení na světě, dosahuje rutinně teplot 
v řádu více jak 100 milionů stupňů a generovalo fúzní výkon v řádu megawattů po dobu 
sekund. Kromě JET hrají velmi důležitou roli rovněž menší experimentální zařízení, 
především Compass-D, ASDEX-UG, DIII-D, JT60U a další. Vhodně volené programy na 
těchto zařízeních doplňují výsledky získávané na JET a pomáhají sestavovat s rozumnou 
důvěryhodností například předpovědi provozního chování ITER. 
 
Významný pokrok v mnoha směrech byl dosažen také v oblasti fúzní technologie. Jedná se 
např. o ohmický ohřev, přídavné systémy ohřevu injektáží svazků neutrálních částic, 
pokročilé palivové techniky atd. Materiálový výzkum poskytl slibné slitiny pro konstrukční 
oceli s nízkou aktivací, keramické izolátory a další konstrukční prvky, které vytváří základ 
pro vývoj reaktorových konstrukčních a funkčních materiálů. 
 
Dlouhodobým základním cílem fúzního programu EURATOMu, zahrnujícím všechny fúzní 
aktivity v členských státech a asociovaných třetích zemích, je vývoj vědomostní báze pro 
realizaci ITER jakožto hlavního kroku vpřed, vytvoření prototypu reaktorů pro elektrárny, 
které budou bezpečné, udržitelné, ohleduplné vůči okolí a ekonomicky životaschopné. 
Program jaderné fúze představuje i významnou výzvu pro zapojení českého průmyslu do jeho 
realizace. 

3.6.5 Podoblast: Pokročilé technologie akumulace energie a termodynamické cykly 
 

Stále rostoucí celosvětové požadavky na energii vyvolávají potřebu hledání nových, 
účinnějších, ekologičtějších a především ekonomicky konkurence schopných způsobů jejího 
získávání. Jednou z takových cest je využití nadkritických parametrů pracovních médií 
okruhů elektráren nejen klasických (s fosilními palivy), ale i jaderných. 
Česká republika vždy držela krok se světovým vývojem v oblasti energetiky, a to jak v oblasti 
výzkumu a vývoje, tak i v oblasti průmyslové realizace výsledků výzkumných prací. Pro 
uplatnění v oblastech vývoje navrhovaných v tomto projektu jsou k dispozici mnohaleté 
zkušenosti s alkalickými kovy (především sodíkem), získané při vývoji sodíkem chlazených 
rychlých reaktorů a dále s technologickými problémy využití CO2 (vývoj a realizace atomové 
elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích). 
Vývoj jaderných reaktorů IV. generace je zaměřen mimo jiné na zjednodušení jaderných 
systémů a zvýšení účinnosti přeměny energie. Z tohoto hlediska je tepelný oběh s CO2 
atraktivní alternativou splňující oba tyto požadavky a nadkritický parní oběh je logickým 
dalším krokem ve snaze o zvýšení účinnosti budoucích jaderných bloků.  
 
V rámci řešení stability a regulace elektrických sítí ve kterých jsou zapojeny intermitentní 
zdroje jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny se stále více ukazuj potřeba získání nových 
průmyslových technologií akumulace energie. V tomto IAP je navržen výzkum a vývoj 
technologie tepelné energie do tekutých solí. Tato problematika může částečně využít synergii 
s vývojem jaderných reaktorů IV. Generace. 
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3.7 Tematická oblast: Systémové analýzy pro podporu efektivního a 
udržitelného rozvoje energetiky 

 
Systémové analýzy energetického hospodářství a ES a dlouhodobé rozvojové energetické 
projekce se používají ve všech rozvinutých zemích. Potřeba dlouhodobých rozvojových 
energetických projekcí je dána dlouhodobým reprodukčním cyklem energetických systémů a 
zařízení, jejich dlouhodobou životností, finanční nákladovostí projektů, síťovým charakterem 
odvětví, závažnými vlivy na životní prostředí a v neposlední řadě cenovými dopady, které 
nejsou řešitelné jen samotnými tržními mechanismy.  
Významnou součástí systémových analýz je výzkum metod těchto analýz a vývoj potřebného 
zajištění informačními databázemi a modelovými technikami. Do těchto metod patří 
vytváření a udržování rozsáhlých databází ekonomických, energetických a environmentálních 
údajů, mezinárodních komparací, zjišťování závislostí mezi vývojem ekonomických a 
energetických veličin, výzkum modelů pro vypracovávání ekonomických a energetických 
predikcí a scénářů, citlivostních analýz pro ověřování dopadů změn významných parametrů 
na budoucí spotřebu zdrojů energie. Změny v energetickém hospodářství vyžadují neustálé 
hledání optima mezi požadavky ochrany životního prostředí, spolehlivosti v zásobování zdroji 
energie a ekonomikou. Nedostatek systematičnosti se ukázal např. při nezvládnutém rozvoji 
fotovoltaických elektráren nebo v poslední době při výkyvech způsobených zpomalením 
ekonomiky. Většina opatření vzešlých z práce komisí nebo jednorázových zakázek jsou až 
následná a mají charakter dodatečných nápravných opatření, která většinou neznamenají 
žádoucí efektivnost. V určitém slova smyslu je to i důsledek neexistence dlouhodobé 
hospodářské politiky ČR. Tematická oblast 7 s názvem „Systémové analýzy pro podporu 
efektivního a současně udržitelného rozvoje energetiky“ má tuto mezeru v systematičnosti 
zaplnit.  
V energetice stále přetrvává nejistota, pokud jde o jednoznačnost cest dalšího rozvoje. 
Přestože EU vyvíjí značné aktivity v oblasti dlouhodobého rozvoje energetiky a sbližování 
energetik členských zemí, na řadě okolních zemí a na rozdílnosti jejich energetických politik, 
pokud jde třeba jen o úlohu jaderné energetiky, vidíme jednu z příčin těchto nejistot. Uvést by 
se mohly i další. V elektroenergetice je opouštěno centralizované energetické hospodářství. 
Stále více se prosazují zdroje decentralizované, menších výkonů, obnovitelné, 
s přerušovaným provozem a potřebou dotací. Jejich stále větší pronikání do energetického 
mixu má za následek dosažení bodu, od kterého dochází k prudkému zdražování elektrické 
energie. Bezpečnost zásobování při přerušovaném provozu zdrojů si vyžaduje akumulaci 
energie a pro ní stále vedle přečerpávacích vodních elektráren neexistují vyhovující 
technologie. Východisko se spatřuje v rozvoji „smart grids“, „smart cities“ a v energetickém 
mixu s převážným zastoupením jádra a obnovitelných zdrojů.  
Usilovně se hledají a prosazují úspory energie. Trvání nejistot v budoucnosti energetiky, 
pokud jde o velikost spotřeby, její krytí zdroji klasickými, jadernými, obnovitelnými a 
alternativními, bezpečnost provozu těchto zdrojů, zabezpečenost v zásobování energií, 
opatřování primárních zdrojů vlastních nebo z dovozu, jak dál v zásobování teplem, cenový 
vývoj ale i neočekávané krizové situace nebo změny v chování spotřebitelů, rovněž volají po 
analytickém pracovišti nebo pracovištích, které by se analytickými otázkami a projekcí 
rozvojových variant energetiky zabývaly, včas upozorňovaly na problémy a na nastolené 
otázky doporučovaly řešení.  
Pro tyto analýzy a projekce jsou charakteristické dlouhodobost, komplexnost záběru a vysoký 
vliv EU, lobbistů, politiků a vlád při zásazích do nich, při jejich přípravě, využití a realizaci. 
Výstupem těchto aktivit jsou mimo jiné i vládní dokumenty Energetická politika, resp. Státní 
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energetická koncepce, Národní akční plány úspor energie nebo rozvoje obnovitelných zdrojů, 
rozvojové koncepce krajů a měst a soubory realizačních nástrojů a opatření. Zpracování 
těchto dokumentů předchází řada rozvojových analýz a projekcí, opřených o rozsáhlé 
databáze informací, o osvojené metody predikcí , a o vyhodnocování rozvojových variant. 
Tyto práce vyžadují připravené výzkumné zázemí a aktivizaci, trvalé zapojení výzkumných 
pracovišť, vysokých škol, odborné týmy, spolupráci s energetickými společnostmi i orientaci 
v energetické politice EU, jedním slovem odborné zázemí typu „think tank“.  

3.7.1 Podoblast: Systémové analýzy a výzkum směrů rozvoje energetického 
hospodářství a energetiky ČR v kontextu priorit EU 

  
Smyslem směřování podoblasti je ukázat kam se EH a ES dostane v nejbližším období, kam 
by se mělo dostat, zda bude v souladu s prioritami EU, zda bude potřebný rozvoj ČR, zvláště 
průmyslu, zabezpečen energiemi a energetické zdroje potřebnými palivy, za jakou cenu a jaké 
nástroje bude potřeba k prosazení požadovaných rozvojových trendů, zda se energetické 
hospodářství ČR obejde po roce 2030 bez uhlí. Všechny tyto informace budou 
demonstrovány na projektových scénářích v potřebném rozsahu údajů generovaných 
výpočtovými modely.    
 
I když energetická politika nepatří mezi aktivity s kompetencí předanou EU, pomocí směrnic 
a dalších přímo aplikovatelných dokumentů EU ovlivňuje rozvojové trendy a dlouhodobé 
priority v energetickém hospodářství každé členské země. Pro energetickou politiku EU 
aktuálně platí řada konkrétních cílů, střednědobých, časově orientovaných k roku 2020 a 
dlouhodobých k roku 2050. 
Pilířem střednědobých cílů je strategie 20 – 20 – 20, znamenající konkrétně úspory energie o 
20% do roku 2020, snížení emisí CO2 o 20% a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů o 20% 
v celé EU. Pokud jde o dlouhodobý cíl, uvažuje se na úrovni orgánů Evropské unie o velmi 
ambiciózním a razantním cíli snižování skleníkových plynů v období do roku 2050, a to až o 
85 až 90 % proti současnému stavu. Zejména pro Českou republiku, která má díky 
převažujícímu průmyslu a strojírenství stále ekonomiku náročnější na energii než zbytek EU, 
přičemž ale spotřeba obyvatelstva zaostává za vyspělými zeměmi, bude nesmírně těžké 
převést energetické hospodářství na trajektorií kopírující a blížící se těmto cílům. O to citlivěji 
musí ČR reagovat na podněty přicházející z EU, ať již jde o indikativní nebo skutečné 
závazky a ověřovat jejich reálnost vhodným souborem analytických a predikčních modelů. 
Ve své podstatě pro ČR se jedná o cíle kontraverzní. Ideálně pro snížení emisí se nabízí 
jaderná energetika, pro řadu zemí v EU však odmítaná a ekonomicky nacházející se v 
neurčitostech. Významně snížit emise mohou i obnovitelné zdroje, ale ČR nemá vhodné 
přírodní podmínky pro jejich rozvoj, který se neobejde bez dotací. Řešením může být 
výstavba v zahraničí.  Klasické zdroje na uhlí jsou ekonomickými, konkurenceschopnými, 
odmítány jsou však z důvodů ekologických a výhledově se budou potýkat s docházejícími 
těžitelnými zásobami uhlí a normami na vypouštění emisí.  Zdroje na plyn mají výhody 
ekologické, zvyšují však naši závislost na dovozech a mají charakter spíše zdrojů špičkových 
než pro krytí základního zatížení. Za tohoto stavu budoucí optimalizace a výzkum směrů 
rozvoje energetického hospodářství nabývají na významu.  

3.7.2 Podoblast: Predikce efektivní spotřeby energie 
 
Spotřeba energie a její trendy jsou jedním z hlavních sledovaných údajů o chodu 
energetického hospodářství a to jak ze statistického hlediska tak i okamžitých potřeb řízení 
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chodu energetických soustav. Prognózy spotřeb energie, její kvalita, místo spotřeby a potřeba 
v čase spolurozhodují o dimenzování a skladbě zdrojů a energetických soustav. Dostatečnost 
zdrojů a dimenzování sítí jsou předpokladem pro zajištění spolehlivých, bezpečných a k 
životnímu prostředí šetrných dodávek energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR a to 
i za mimořádných situací.  
Spotřeba energie ovlivňuje energetickou náročnost, ve které se ČR v současnosti nachází nad 
průměrem členských zemí EU.  Je dán orientací ČR na průmysl, ale jistě existuje významný 
potenciál energetických úspor a to jak na straně konečné spotřeby provázené nízkou 
účinností, tak i na straně primární, kde nové technologie znamenají mnohem vyšší účinnost 
primárních energetických přeměn. Změny v této oblasti jsou pomalé a investičně náročné, 
úsporná energetická opatření a zavádění nových úsporných technologií mají rozdílné 
ekonomické a multiplikační efekty.  
Sledování a predikce vývoje spotřeby energii v potřebných detailech a členění na 
spotřebitelské sektory má zásadní význam pro dimenzování energetických zdrojů a sítí, ale i 
pro sledování a vyhodnocování úspor energie, efektivnosti těchto úspor a volby vhodných 
nástrojů stimulace těchto úspor. 
Smyslem směřování podoblasti B je prognózovat, kam se spotřeba energie dostane 
v nejbližším období, kam by se měla dostat a stanovit, ve kterých oblastech a která 
energeticky úsporná opatření jsou nejefektivnější a přispívají významně ke snižování 
energetické náročnosti ČR. Po určení predikce spotřeby energie se pak přistoupí 
k optimálnímu složení energetického mixu. 
Podobně jako EU pracuje s prioritami i v dlouhodobém rozvoji ČR pro energetické 
hospodářství platí priorita týkající se energetického mixu. Ta v podstatě říká: „ Potřebujeme 
vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech 
dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s 
dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie“. 
Naplňování této priority bude určující pro prognostické práce v navrhované podoblasti B. 
Určujícím směrem rozvoje bude postupný přechod od energetického mixu zdrojů 
s převažujícím spalováním uhlí na portfolio zdrojů ekologicky šetrnějších s vyspělými 
technologiemi a v dlouhodobém horizontu s konkurenceschopnými obnovitelnými zdroji. 
Těžištěm výzkumu budou vlastnosti různých energetických zdrojů, porovnávání se zdroji 
existujícími a podle požadavků BAT, náhrady a záměny zdrojů a v neposlední řadě vytvoření 
databáze pro vstupy do optimalizačních predikčních matematických modelů připravovaných 
v třetí podoblasti. 
 

3.7.3 Podoblast: Vývoj a implementace optimalizačních modelů pro komplexní 
dlouhodobé energetické projekce 

 
Podoblast je zaměřena na tyto stěžejní úkoly:   
- vývoj modelu pro matematické modelování možného vývoje energetiky,bilancování  

rozvojových variant. 
- matematické modelování průchodnosti variantních scénářů elektrizační a plynárenskou 

soustavou. 
 
V rámci této podoblasti je navržena orientace na vývoj a demonstraci matematických modelů 
zaměřených na: 
- analýzy a predikce vývoje energetického hospodářství, které zahrnují celý řetězec od 

získávání primární energie, přes její transformace až po konečnou a užitečnou spotřebu, 
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- posuzování provozu elektrizační soustavy jakožto významného a relativně samostatného 
subsystému v rámci celého energetického hospodářství, 

- posuzování průchodnosti rozvojových energetických scénářů plynárenskou soustavou.   
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4 Organizace a financování výzkumu, vývoje a demonstrací 
 
Terminologie používaná v rámci IAP TPUE: 
 
• Výzkum – Fáze ověřování klíčových fyzikálních předpokladů důležitých pro vývoj 

nových výrobků (průmyslový výzkum8 dle nového Rámce). Výzkum se může týkat 
rovněž metodik, postupů či služeb. Výsledkem výzkumu jsou zpravidla nové znalosti. 

• Vývoj – Fáze, kdy v laboratorních podmínkách (ve zmenšeném měřítku oproti provozním 
potřebám) je ověřována funkčnost dílčích komponent technologie. Vývoj zpravidla končí 
sestrojením prototyp, na kterém se ověřuje funkčnost, spolehlivost a účinnost celého 
zařízení („malá demonstrace“). Vývoj může být zaměřen na metodiky, postupy či služby. 

• „Velká demonstrace“ – Výstavba a provoz velkých technologických celků a infrastruktur 
zpravidla v měřítku využitelném pro energetiku (pro provoz). Demonstrační projekty 
(technologií) zpravidla nedosahují požadovaných ekonomických parametrů pro praxi 
z důvodu ověřování technických parametrů spojených s měřením, odstávkami, větší 
poruchovostí, atd. Takovéto projekty jsou zpravidla jednoúčelové či naopak po 
demonstrační periodě přecházejí do běžného provozu.    

• Inovace – Začlenění nové technologie, postupu nebo metody do praxe s intencí vylepšit 
ekonomické, bezpečnostní či environmentální parametry ve srovnání s dřívějším 
obdobím. Inovace v konkrétním subjektu může být výsledkem výzkumu a vývoje, ale 
nemusí nezbytně být. 

Pozn.: Termíny výzkum a experimentální vývoj z obecného pohledu definuje zákon č. 
130/2002 Sb. 
 
Výdaje na výzkum a vývoj pro energetiku se týkají téměř výhradně průmyslového výzkumu a 
vývoje, jelikož jsou tyto činnosti realizovány za účelem přípravy nových technologií, nástrojů 
a postupů. V současné době však nelze beze zbytky konstatovat, že veřejnými zdroji na 
základní výzkum nejsou výjimečně financovány i projekty průmyslového výzkumu a naopak.   
 
Výdaje na výzkum a vývoj v oborech se zjišťují poměrně nesnadno a výsledky jsou zatíženy 
mnoha nejistotami. Relativně spolehlivá jsou data jsou o výdajích z veřejných prostředků. 
Zdroje dat jsou: 

a) Český statistický úřad 
b) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 
c) Data získaná od jednotlivých organizací za r. 2007 při přípravě dlouhodobých směrů 

základního výzkumu 
 
Tab. 4.1 Podpora VaV z veřejných prostředků na oblast energetiky (vztaženo k roku 2010, 
mil. Kč, dotace ze SR, expertní odhady zatížené mnoha nejistotami): 
 

Účelová podpora Institucionální podpora 
Grantové projekty 16 Dlouhodobý rozvoj 

výzkumných organizací 
210 

MŠMT – 180 
MPO - 30 

 

                                                 
8 dříve aplikovaný výzkum 
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Účelová podpora Institucionální podpora 
Programové projekty 600 Operační program Výzkum 

a vývoj pro inovace 
* 

Specifický vysokoškolský 
výzkum 

60 Mezinárodní spolupráce 50 

Velké výzkumné infrastruktury 27   
* Položka operační program Výzkum a vývoj pro inovace představuje komplementární 

dofinancování 15% ze státního rozpočtu k 85% nákladů z evropských zdrojů. Z povahy 
věci se tak jedná především o investiční prostředky. 

 
Veřejné zdroje jsou uvedeno podle členění zákona 130/2002 Sb. Je otázkou, zda toto členění 
je zcela logické – např. zda specifický vysokoškolský výzkum nemá charakter spíše 
institucionální podpory či naopak dofinancovávání projektů z operačních programů není svým 
charakterem podporou účelovou 
Obecně by bylo žádoucí, kdyby institucionální podpora poskytovala nezbytnou míru stability 
pro výzkumná pracoviště (s logickým klíčem pro odvození takovéto podpory neprotěžující 
základní výzkum a umožňují vznik pracovišť nových) a účelová podpora byla předmětem 
soutěže pro identifikaci excelentních projektů. 
  
Tab. 4.2 Náklady soukromého sektoru na VaV (vztaženo k roku 2010, v mil. Kč, zpracované 
na základě dat z ČSÚ):  
Kofinancování programů 350 
Vlastní výzkum 19 
Daňový odpočet 2 

Nakoupený výzkum 108 
Celkem cca 480 
 
Využití programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací pro 
programovací období 2014-2020 
 

• Posílení účasti podniků a výzkumných organizací v operačních programech (OP) 
v letech 2015-2020  v rámci strategie RIS3 9  

 
„Strategie inteligentní specializace ČR10“ (národní + 14 krajských příloh) vytváří nástroj pro 
efektivní zacílení evropských, národních, krajských a soukromých finančních prostředků na 
aktivity vedoucí k posílení výzkumné a inovační kapacity a do prioritně vytyčených 
perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a v 
jejich kombinaci, a tak podpořit snižování nezaměstnanosti a posílit konkurenceschopnost 
ekonomiky. 
Jedná se zejména o účast v operačních programech zaměřených na podporu výzkumu, vývoje 
a inovací pro programovací období 2014+, které se finalizují, jsou OP PIK (Operační program 
Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost) a OP VVV (Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání je plně v gesci MŠMT). OP PIK bude plně implementován agenturou 
CzechInvest a bude opět čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 

                                                 
9 Research and innovation strategy for smart specialisation 

10 Národní RIS3 strategie, 26.11.2014 
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• Zapojení do programů Technologické agentury ČR (TA ČR) 
 
TPUE podporuje efektivnější využití národních programů TA ČR podporujících aplikovaný 
výzkum; více informací o aktuálních výzvách lze nalézt  na oficiálních stránkách agentury 
zde. 

 
 

5 Posílení mezinárodní spolupráce  
 
Klí čová opatření 
 
• Posílení účasti českých subjektů v projektech programu EU Horizont 2020 a dalších 

mechanismech 
Dosud není zastoupení subjektů z ČR v projektech  rámcových programů EU (Framework 
Programmes) v částech energetiky na odpovídající úrovni. V 7. rámcového programu 
v tématické prioritě Energy se týmy z ČR účastní 17 projektů - celkové uznatelné náklady 
těchto projektů je 131,700 mil. EUR, příspěvek EK 75,896 mil. EUR, uznatelné náklady 
českých účastníků na tyto projekty činí 7,406 mil. EUR a finanční příspěvek EK činí 
4,019 mil. EUR. V tematické prioritě Jaderné štěpení (Fission) se týmy z ČR účastní 42 
projektů – celkové uznatelné náklady těchto projektů činí 236,645 mil. EUR, příspěvek 
EK 110,424 mil. EUR, uznatelné náklady českých účastníků na tyto projekty činí 8,399 
mil. EUR a finanční příspěvek EK činí 4,472 mil. EUR. 
Zastoupení českých subjektů na projektech Výzkumného fondu uhlí a ocele (Research 
Fund for Coal and Steel) je zanedbatelné. 
 

• Účast českých subjektů v rámci strategie RIS311 v letech 2015-2020 v operačních 
programech (OP) 
„Strategie inteligentní specializace ČR“ vytváří nástroj efektivní zacílení evropských, 
národních, krajských a soukromých finančních prostředků na mezinárodní aktivity na 
regionální úrovní vedoucí k posílení výzkumné a inovační kapacity a do prioritně 
vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i 
krajské úrovni a v jejich kombinaci, a tak podpořit snižování nezaměstnanosti a posílit 
konkurenceschopnost ekonomiky. 
 

• Pokračování v identifikaci možné účasti na demonstračních projektech SET-Planu 
Demonstrační projekty představují jedinečnou příležitost pro začlenění českých subjektů 
do evropského výzkumu, využití dotačních titulů, popř. i příležitost pro dodavatelský 
sektor.  
 
1) Oblast elektrických sítí 
 
novační klastry oblastí relevantní pro přenosové soustavy: 

                                                 
11  Národní RIS3 strategie, 26.11.2014 
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Inovační klastry oblastí relevantní pro distribuční soustavy: 

 
 
Inovační klastr relevantní pro přenosové i distribuční soustavy: 

 
 
2) Oblast jaderné energetiky 
Klíčovými projekty jsou: 
* rychlý reaktor chlazený sodíkem (ASTRID) 
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* vysokoteplotní reaktor (ALLEGRO) 
 
3) Oblast inteligentních měst 
Tato oblast zatím není příliš strukturovaná, nejsou zřejmé mechanismy podpor takovýchto 
projektů a kritéria jejich výběru. Pro vážný návrh takovéhoto projektu je však nezbytná 
podpora municipality.   

 
• Velké výzkumné infrastruktury - zvážit začlenění projektů z ČR v aktualizované cestovní 

mapě evropských velkých výzkumných infrastruktur (k 2016) a zajistit optimální účast 
na stávajících uznaných infrastrukturách  
* K možnému začlenění za ČR, resp. země střední Evropy – projekt ALLEGRO 
* Stávající infrastruktura - Jules Horowitz Reactor (JHR) 
 

• Rozšíření spolupráce na programech a projektech OECD IEA a NEA 
Zvážení účasti na dalších implementačních plánech IEA. 
 

• Udržení a rozšíření účasti ČR  v European Energy Research Aliance (EERA) 
Centrum výzkumu Řež získalo pozici v řídícím výboru EERA. Aktivní účast je především 
v jaderné části, akumulace energie a separace a ukládání CO2. 
Prostor je pro uplatnění dalších subjektů z ČR na oblastech společného zájmu (Joint 
Programmes). 
Rovněž je potřebné zvážit účast na nově koncipovaných oblastech (např. Economic, 
Environmental and Social Aspects). 
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6 Indikátory implementa čního akčního plánu TPUE 
 

Indikátor Splnění indikátoru 
Vznik specializovaného programu 
výzkumu a vývoje „Energetika“ 

Schválení a notifikace programu tak, aby první 
výzva byla realizována v roce 2016 
Objem veřejných prostředků nebude menší než 
600 mil Kč/rok v průměru 

Intenzivnější účast v evropských 
projektech výzkumu a vývoje – 
Horizont 2020 

Objem získané podpory subjekty s ČR bude 
minimálně na stejné úrovni v části Fission 
(Euratom) a minimálně dvojnásobný v části 
Energy v období 2014 – 2020, resp. 2022, ve 
srovnání se sedmým rámcových programem 

Intenzivnější spolupráce ve výzkumu 
a vývoji mezi vysokými školami a 
průmyslem 

Objem smluvního výzkum a vývoje bude větší 
o 50% v období 2018 - 2020 oproti 
srovnávacímu období (průměr 2010 – 2012) 

Prosazení demonstračního projektu 
inteligentního města (Smart City) 
mezi projekty uznávanými EU a 
získat na něj financování 

Prosazení projektu do roku 2016 včetně 
zajištění jeho financování 
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Příloha 1: Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů  
(usnesení vlády č. 552/2012) 
 

Oblast Podoblast Cíle VaVaI 

1. Udržitelná energetika 

1.1 Obnovitelné zdroje 
energie 

1.1.1 Vývoj ekonomicky efektivní solární energetiky 

1.1.2 Vývoj ekonomicky efektivního využití geotermální energie 

1.1.3 Vývoj ekonomicky efektivního využití biomasy 

1.2 Jaderné zdroje 

energie 

1.2.1 Efektivní dlouhodobé využití současných jaderných 

elektráren 

1.2.2 Podpora bezpečnosti jaderných zařízení 

1.2.3 Výzkum zajišťující podporu výstavby a provozu nových 

ekonomicky efektivních a bezpečných bloků 

1.2.4 Výzkum a vývoj palivového cyklu 

1.2.5 Ukládání radioaktivního odpadu a použitého paliva 

1.2.6. Výzkum a  vývoj v oblasti  reaktorů IV. generace, zejména 

efektivních a bezpečných rychlých reaktorů 

1.3 Fosilní zdroje 

energie 

1.3.1 Ekonomicky efektivní a ekologická fosilní energetika a 

teplárenství 

1.4 Elektrické sítě 

včetně akumulace 

energie 

1.4.1 Kapacita, spolehlivost a bezpečnost páteřních přenosových 

sítí elektřiny 

1.4.2 Modifikace sítí pro „demand-side management“ 

1.4.3 Akumulace elektrické energie včetně využití vodní energie 

1.4.4 Bezpečnost a odolnost distribučních sítí 

1.5 Výroba a distribuce 

tepla/chladu, včetně 

kogenerace 

a trigenerace 

1.5.1 Odběr tepla z elektráren v základním zatížení 

1.5.2  Vysokoúčinná  kogenerace  (trigenerace) ve zdrojích SCZT 

v provozech s dílčím zatížením (systémové služby) 

1.5.3 Distribuovaná kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu 

ze všech typů zdrojů 

1.5.4 Přenos a akumulace tepla 

1.5.5 Efektivní řízení úpravy vnitřního prostředí 

1.5.6 Alternativní zdroje – využití odpadů 

1.6 Energie v dopravě 

1.6.1 Zvyšovat podíl kapalných biopaliv jako náhrada fosilních 

zdrojů 

1.6.2 Zvyšovat podíl využití elektrické energie pro pohony jako 

náhrada fosilních zdrojů 

1.6.3 Výhledově zavádět využití vodíku jako zdroje energie pro 

pohon v dopravě 

1.7 Systémový rozvoj 

energetiky ČR v 

kontextu rozvoje 

energetiky EU 

1.7.1 Systémové analýzy pro podporu vyvážené státní energetické 

koncepce (SEK), dalších příbuzných strategických dokumentů 

státu a regionálních rozvojových koncepcí s ohledem na rámec EU 

1.7.2 Integrální koncepce rozvoje municipalit a regionů s 

ověřováním demonstračními projekty (vazba na SET Plan – Smart 

Cities a Smart Regions) 
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Oblast Podoblast Cíle VaVaI 

2. Snižování energetické 

náročnosti hospodářství 

2.1 Snižování 

energetické 

náročnosti 

hospodářství 

2.1.1 Energetické bilance materiálů a paliv za plnou 

dobu cyklu 

2.1.2 Výzkum a vývoj nových energeticky úsporných 

průmyslových technologií 

2.1.3 Zvyšování užitné hodnoty a trvanlivosti staveb 

2.2 Nové technologie 

a postupy 

s potenciálním 

využitím v energetice 

2.2.1 Zapojení VaV do mezinárodních aktivit v oblasti 

využití jaderné fúze 

2.2.2 Nové metody a metodiky v oblasti diagnostiky pro 

zvyšování spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti 

energetických zařízení 

2.2.3 Biotechnologie, bioinženýrství a genetika 

3. Materiálová základna 
3.1 Pokročilé 

materiály 

3.1.1 Dlouhodobá perspektiva zajištění surovin pro 

ekonomiku ČR 

3.1.2 Pokročilé materiály pro konkurenceschopnost 

3.1.3 Inovace a udržitelnost klasických materiálů 

3.1.4 Využití nanomateriálů a nanotechnologií 

 

 


