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Implementační akční plán v energetice vypracoval Tým TPUE pro IAP s následujícími 
odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti energetiky: 
 
1. Lubor Žežula (ÚJV Řež, a.s.) - Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích,  
 
2. Tomáš Dlouhý (ČVUT Praha – FSI) - Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva,  
 
3. Aleš Laciok (ČEZ a.s.) - Výroba a distribuce tepla/chladu (trigenerace),  
 
4. Jiří Ptáček (EGU Brno) - Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES,  
 
5. Roman Portužák (VŠB–TU Ostrava)  -  Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na 

úrovni velkých měst nebo regionů,  
 
6. Jan Kysela (CV Řež) - Perspektivní energetické zdroje,  
  
7. Josef Votruba  (ENVIROS) - Systémové analýzy pro podporu efektivního a současně 

udržitelného rozvoje energetiky  
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Použité zkratky: 
 
AV ČR Akademie věd České republiky 
 
BAS   Building automation systems 
BAT  nejlepší dostupné technologie (best available technology) 
 
CCGT  Combined Cycle Gas Turbine 
CCS  Carbon Capture and Storage 
CFD    Computational Fluid Dynamics 

CNRA 
CNG  Compressed Natural Gas 

Corium roztavená aktivní zóna jaderného reaktoru 
CSNI 
CZT  centralizované zásobování teplem 
  
DS  distribuční soustava 
DDZ   denní diagram zatížení 
 
EIISC   European Industrial Initiative Smart Cities 
EK  Evropská komise 
EPRI  Electric Power Research Institute 
ERP   Enterprise Resource Planning 
ES  elektrizační soustava 
EU  Evropská unie 
ETSON  European Technical Support Organisation Network 
 
 
F 
 
 
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 
 
IAEA  International Atomic Energy Agency 
IEA OECD  International Energy Agency OECD 
IAP  Implementační akční plán 
ICT   Informační a komunikační technologie 
IFNEC  International Framework for Nuclear Energy Cooperation 
IGD-TP 
IGCC  Integrated Gasification Combined Cycle 
I&C  Instrumentation and Control 
ITER  mezinárodní projekt termonukleárního experimentálního reaktoru 
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JE   jaderná elektrárna 
JHR  Jules Horowitz reactor 
 
KE  klasická energetika 
KM   knowledge management 
KVET  kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 
LFR   reaktor chlazený olovem  
LR0  výzkumný reaktor LR0 
LVR-15 výzkumný reaktor LVR-15 
LTO  long term operation 
 
MAAE  Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
MaR  měření a regulace 
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  2. Národního akčního plánu energetické účinnosti  
NaS 
NJZ   nové jaderné zařízení 
NUGENIA  Asociace zaměřená na výzkum a vývoj pro podporu jaderných technologií 
 
OZE  obnovitelný zdroj energie 
 
PDS 
PEZ  palivoenergetická základna 
PFM   
PLIM/PLM  Product Life Cycle Management 
PPS 
PS  přenosová soustava 
PSA  pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 
PWR  Pressurized Water Reactor 
 
RAO  radioaktivní odpady 
RVVI  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
 
SCWR  superkritický lehkovodní reaktor 
SEK   státní energetické koncepce ČR 
SET Plan Strategický energetický technologický plán 
SFR   reaktor chlazený sodíkem 
SG  Smart grid 
SNETP Sustainable Nuclear Energy Technology Platform 
SSG   Super Smart Grid  
SVA   strategická výzkumná agenda 
SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů 
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SZT   systém zásobování teplem  
 
TA ČR 
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 
VHTR  velmi vysokoteplotní reaktor (very high temperature reactor) 
VJP  vyhořelé jaderné palivo 
VVER  Vodo-vodní energetický reaktor 
VtE  větrná elektrárna 
 
Y 
 
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“ vznikla se dne 21. května 2009 na 
základě potřeby vhodného institucionálního nástroje pro podporu aktivit souvisejících 
s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, 
přenosu a spotřeby energie v ČR. Hlavním důvodem pro vznik byla potřeba seskupit 
významné podnikatelské a  výzkumné organizace v oblasti energetických technologií 
a umožnit jim lepší vzájemnou komunikaci a spolupráci v oblasti vývoje,  výzkumu a 
demonstrace nových technologií, využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu 
a spotřeby energie, propojení s organizacemi terciálního vzdělávání, a v neposlední řadě, 
potřeba informovanějšího a efektivnějšího zapojení do plánů a projektů státní energetické 
politiky a mezinárodních rámcových programů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ČR na 
poli energetických technologií. Součástí je též lepší informování veřejnosti.  

TPUE napomáhá zapojení českých subjektů do Strategického energetického technologického 
plánu1

TPUE přispívá ke koordinaci aktivit subjektů výzkumu a vývoje energetických technologií 
v ČR. Zajišťuje kvalitní informovanost členských subjektů o aktuálních projektech a trendech 
v oboru nových energetických technologií. TPUE definuje, reprezentuje, podporuje, hájí 
a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro 
uplatňování nových technologií v udržitelném rozvoji energetiky. 

 (SET Plan) Evropské komise, jejímž cílem je výzkum, vývoj a demonstrace nových 
technologií. Tyto mohou významným způsobem přispět k dosažení cílů Evropské energetické 
politiky pro léta 2020 a 2050 a obdobnému výzkumu, vývoji a demonstraci nových 
technologií pro specifické potřeby ČR. 

TPUE pokládá za své hlavní partnery ze státní správy v oblasti energetického výzkumu a 
vývoje Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace, MPO, MŠMT, TA ČR a GA ČR. 

Organizační uspořádání 

• 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.  
• 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. 

 
 
 

                                                 
1 SET Plan je soubor opatření, který by měl přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU, nastartovat výzkum nových 
„čistých“ technologií a pomoci v dosažení cílů Lisabonské strategie. Celý plán stojí na dosažení „synergického efektu“ mezi 
všemi zúčastněnými stranami při výzkumu, vývoji a implementaci moderních technologií do evropské ekonomiky. 

 

http://www.tpue.cz./�
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Členové TPUE 
 
Tab. 1.1: Přehled členů TPUE  
 

 Energetické 
organizace Dodavatelé technologií 

Výzkumné 
a inženýrské 
organizace 

Univerzity 

Ř
ád

ní
 č

le
no

vé
 T

PU
E

  
(k

 p
ro

si
nc

i 2
01

2)
 

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

ČEPS, a.s. ŠKODA POWER a.s. 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 

Př
id

ru
že

ní
 č

le
no

vé
  

(k
 p

ro
si

nc
i 2

01
2)

   EGP INVEST, s r.o.  

  AF- CityPlan, s. r .o. 

 

 

  ENVIROS, s.r.o. 
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1. Úvod 
 
 
Předkládaný Implemetační akční plán v energetice (IAP) byl vypracován v rámci projektu 
č. 5.1 SPTP02/003 „Technologická platforma „Udržitelná energetika v ČR“ v programu 
„Operačního programu Podnikání a inovace“ (OPPI) Technologické platformy – Výzva II 
agentury CzechInvest, který je spolufinancován Evropskou unií.  Projekt probíhal dle 
schváleného časového plánu od 1.1.2010 do 31.12.2012.  
 
V rámci projektu byla vypracována a publikována 29.12.2010  Strategická výzkumná 
agenda v energetice (dále jen SVA), 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. Projekt byl ukončen 
vypracováním tohoto Implementačního akčního plánu.  
 
Implemetační akční plán v energetice (návrh témat výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) 
v oblasti energetiky) byl vypracován v návaznosti na návrhy směrů VaVaI a demonstrací 
nových technologií vypracovanými Technologickou platformou „Udržitelná energetika ČR“ 
ve spolupráci s MPO a MŠMT v dokumentu „Strategická výzkumná agenda v energetice“ [1], 
v souladu s návrhem národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací 
vypracovaným v rámci projektu RVVI  PRIORITY 2030 [2] a v souladu s Aktualizací státní 
energetické koncepce České republiky [6].   
 
Předkládaný návrh témat výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oblasti energetiky formuluje 
přednostní oblasti a technologie, které zvyšují konkurenceschopnost českého hospodářství, 
mají exportní potenciál s vysokou přidanou hodnotou a přispívají k ochraně životního 
prostředí. Navrhovaná podpora je soustřeďovaná do oblastí, ve kterých je výzkum a vývoj 
v ČR již na evropské či světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody 
(tradice, know-how, geografické podmínky, existence infrastruktury, silné postavení na 
mezinárodním trhu včetně dlouhodobé mezinárodní spolupráce apod.). 
 
Předkládaný IAP má za cíl podpořit obnovení a strategického řízení výzkumu a vývoje 
v oblasti energetiky a jeho zaměření na prioritní potřeby energetiky a průmyslu ČR. Je 
nezbytné udržet konkurenceschopnost energetického průmyslu ČR a umožnit mu zapojení do 
dodavatelských řetězců výroby nových technologií.  
 
Potřeba strategického řízení výzkumu v energetice byla též indikována v rámci přezkumu 
Energetické politiky ČR, kterou provedla International Energy Agency organizace OECD 
(OECD IEA)2,3. Význam specifik VaVaI v sektoru energetiky je popsán též v publikaci 
„Reviewing R&D Policies“4

TPUE proto doporučuje vypracování programu VaVaI (notifikovaného EU) „Udržitelná 
energetika“ (pracovní název) na léta 2014 – 2020, s uvažovanou roční podporou z veřejných 
zdrojů cca 1 mld. Kč, věcně usměrňovaným obdobně jako jsou Rámcové programy EK a s 

. vydanou OECD IEA   

                                                 
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. 
4 REVIEWING R&D POLICIES. Guidance for IEA Review Teams. International Energy Agency 2007. 
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indikativním členěním do podprogramů dle struktury 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 (trigenerace)  
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 

Perspektivní energetické zdroje  
6. Systémové analýzy pro podporu efektivního a současně udržitelného rozvoje 

energetiky  
 

Navržený program „Udržitelná energetika“ představuje návrh základního nástroje 
strategického řízení VaVaI v oblasti 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)5

 

 Evropské unie (EU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 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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2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích 
 
Pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické i tepelné energie z jaderných 
zdrojů, vyřešení problematiky nakládání s vyhořelým (použitým) jaderným palivem a vysoce 
radioaktivními odpady byly definovány následující podoblasti výzkumu a vývoje, které 
reflektují základní priority energetického výzkumu a inovací v oblasti jaderné energetiky:  
 

1. Podpora bezpečnosti jaderných zařízení. 
2. Podpora dlouhodobého, spolehlivého a efektivního provozu JE. 
3. Vnitřní a vnější palivový cyklus a nakládání s odpady z jaderných zařízení. 
4. Ukládání radioaktivní odpadů a použitého jaderného paliva. 
 

Pro tyto podoblasti byla navržena témata s největším potenciálním přínosem pro energetiku 
ČR a pro exportní příležitosti pro český dodavatelský průmysl v energetice. Řešení 
navržených témat mimo jiné významným způsobem přispěje k akceptaci rozvoje jaderné 
energetiky v ČR zahraničními a nadnárodními subjekty. 
 
 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) 
v tematické oblasti jaderná energetika 
 
Ve světě je dnes v jaderných elektrárnách v provozu více než 430 reaktorů, převážně 
lehkovodních (tlakovodních a varných); nejvíce reaktory disponuje USA a Francie.  
V posledních letech došlo ke konsolidaci výrobních kapacit jaderných technologií, 
k formování globálních aliancí: Westinghouse – Toshiba, GE – Hitachi, Areva – Mitsubishi.  
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). 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. 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.  
 
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 dle směrnice 
2009/71/EU. 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 Strategii 2050 k nízkouhlíkové ekonomice – tzv. 
„roadmap“ ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 [2].  
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Z tohoto důvodu 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 státní 
energetická koncepce [6] 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. 
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.  

Kromě výroby elektřiny je zapotřebí zaměřit se i na využití tepla z jaderných elektráren a také 
tímto způsobem zvyšovat efektivitu využití jejich výrobních kapacit. 
 
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. 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 VaVaI v jaderné energetice zaměřuje na následující 
oblasti: 
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- 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. 
- Vývoj metodik a postupů pro přenos know-how provozního personálu jaderné 

elektrárny na personál zabývající se jejím vyřazováním. 
 
V  ČR existují dva hlavní orgány pro jadernou energetiku: 

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zajišťující přípravu legislativy, 
licencování a dohled nad jadernou bezpečností.  

- Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 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. 
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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. 
 
 
Podoblasti VaVaI v jaderné energetice ČR 
 
2.1 Podoblast 1.1:  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 
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 AZ. 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 (TNR). 
 
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 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, případně MAAE, ztratí schopnost objektivně posuzovat 
jadernou bezpečnost na nejvyšší odborné úrovni a vystavuje se riziku mezinárodních 
požadavků na odstavení nebo snížení využití JE.  
 
V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
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2.1.1 Téma 1.1.1 - Podpora bezpečnosti pro potřeby regulátora 
 
Téma:  Podpora bezpečnosti pro potřeby dozorných orgánů 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Zajištění kvalifikovaného know-how v oblasti jaderné bezpečnosti je zásadním krokem 

k naplnění strategických zájmů státu v oblastech, které jsou nutné ke zvládání hodnocení 
bezpečnosti a licencování JE, jako jsou např. termohydraulika, termomechanika, 
fenomenologie těžkých havárií, pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA), 
radiační bezpečnost, bezpečnostní aspekty LTO, analýzy elektrických systémů, 
spolehlivost digitálních I&C, seismicita a široké spektrum dalších externích hazardů, 
požární bezpečnost, apod.  

- Zajištění dostatečných znalostí, potřebných nástrojů a dat ve všech oblastech 
k průběžnému zajištění kvalitní legislativy, dozorné činnosti SÚJB a podpůrné činnosti 
TSO. 

- Zdokonalení systematických postupů hodnocení hloubkové ochrany  
- Rozvoj efektivních modelových nástrojů pro širší využití PSA při rizikově orientovaném 

rozhodování.  
- Rozvoj integrovaných přístupů hodnocení bezpečnosti s využitím deterministických i 

pravděpodobnostních metod. 
- Další vývoj nástrojů pro vyhodnocování průběhu havárie umožňující státním a dozorným 

orgánům rychlejší realizaci nápravných opatření. 
 
Cíle a náplň: 
 
- Průběžné zajištění kvalitní legislativy v oblasti jaderné bezpečnosti, dozorné činnosti 

SÚJB a dalších dozorných orgánů (požární bezpečnost atd.). 

- Rozvoj kvalifikované základny technické podpory, zajištění dozoru nad jadernou 
bezpečnosti provozovaných a nově stavěných JE na aktuální úrovni k trvale udržitelnému 
zajištění licenčních procesů a dozorných činností v ČR.  

- Vytvoření komplexních podmínek pro hodnocení bezpečnosti a licencovatelnosti nových 
jaderných zdrojů v TSO jako nezávislé expertní podpory SÚJB.  

- Vypracování systematického hodnocení hloubkové ochrany a bezpečnostních rezerv při 
projektových a nadprojektových zátěžích. 

- Zdokonalení a harmonizace metod pro hodnocení rozsahu poškození konstrukcí, 
komponentů a systémů jaderné elektrárny při působení jednotlivých nadprojektových 
extrémních zátěží a jejich kombinace a opatření pro eliminaci nebo zmírnění poškození 

- Zdokonalení metodických postupů, harmonizace kritérií a rozšíření aplikací  
pravděpodobnostních metod s důrazem na komplexnější zahrnutí vnějších extrémních 
rizik, jejich kombinací a následků těchto rizik,  působících dlouhodobě a současně na 
několika jaderných blocích. 

- Zpracování metodických postupů pro dekontaminační práce a nakládání s radioaktivními 
odpady v případě vzniku vážné havárie. 

- Analýza závažnosti lidských a organizačních faktorů pro zvládání havárií v podmínkách 
vysokého stresu a těžkých pracovních podmínkách, identifikace možností zlepšení 
podmínek práce obsluhy a vývoj efektivních pracovních pomůcek,  postupů a nástrojů. 

- Osvojení potřebných znalostí a metod demonstrace spolehlivosti a funkční způsobilosti 
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inovativních bezpečnostních systémů a komponentů, především systémů založených na 
pasivních principech fungování nebo aktivních principech fungování se zvýšenou 
spolehlivostí. 

- Experimentální studium interakce Coria s různými obětními materiály a materiály TNR. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Zajištění kvalifikovaného know-how  a podpory v oblasti jaderné bezpečnosti pro 

potřeby dozorných orgánů ČR (především SÚJB) 
- Rozšíření základny nezávislé expertní podpory v rozsahu činností požadovaných 

dozorným orgánem.  
- Získání kvalitního „knowledge management“ (KM), který zajistí přístup k informacím a 

znalostem pro odborníky zpracovávající analýzy.  
- Průběžná aktualizace legislativy v oblasti jaderné bezpečnosti zajišťující implementaci 

nejvyšších mezinárodních standardů pro plnění dozorné činnosti SÚJB a podpůrné 
činnosti TSO (přímo vyžadováno Směrnicí EU), potřeb provozovatelů a zajištění vysoké 
kvality potřebných odborníků. 

- Optimalizace efektivních pracovních nástrojů a postupů pro zvládání havárií. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
50-70 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty  
 
1. Převážná část výzkumu v této oblasti bude vázána na mezinárodní spolupráci, zejména s: 

a. MAAE,  
b. OECD-NEA/CSNI,CNRA 
c. OECD-NEA – Experimentální projekty (HRP apd.) 
d. European Technical Support Organisation Network – ETSON 
e. NUGENIA – asociace zaměřená na výzkum a vývoj pro podporu jaderných 

technologií se zaměřením na provoz jaderných elektráren Generace II a III   
f. pro oblast výstavby NJZ - MDEP s podporou OECD NEA CSNI. 
g. CEA-JHR 

2. Dále bude zajištěna účast v projektech EU (EURATOM) a rámcových programech EK 
(Horizon 2020) a ve dvoustranné spolupráci zejména s Francií, Ruskem a USA. 

 
3. 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 
potřebné. 
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2.1.2 Téma 1.1.2 - Podpora bezpečnosti provozovaných a připravovaných jaderných 
zařízení. 

 
Téma: Podpora bezpečnosti provozovaných a připravovaných jaderných zařízení 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Vytvoření komplexních podmínek pro hodnocení bezpečnosti a licencovatelnosti nových 

jaderných zdrojů pro potřeby provozovatele. 
- Potřeba zajistit odolnost jaderných zařízení proti extrémním přírodním vlivům 

(záplavám, zemětřesením) a zajistit schopnost jaderných zařízení zvládat i velmi vážné 
situace bez ohrožení okolí.  

- Pro potřeby kvantifikace bezpečnostních rezerv se kromě vypracování systematických 
postupů hodnocení hloubkové ochrany vyžaduje také dostatečně detailní kvantitativní 
metody hodnocení rozsahu poškození konstrukcí, systémů a komponentů při působení 
nadprojektových zátěží. V souvislosti s novou interpretací bezpečnostních rezerv (nad 
licenční hranice) je pro předpokládané budoucí analýzy třeba rozpracovat, harmonizovat 
a aplikovat metody hodnocení poškození zařízení. 

- Potřeba efektivních modelových nástrojů pro širší využití PSA při rizikově orientovaném 
rozhodování uplatňovaném v každodenním provozu jaderně-energetických zdrojů.  

- Zajištění kvalifikovaných ověřených metodik pro vypracovávání bezpečnostní 
dokumentace je nutné pro potřeby dlouhotrvajícího spolehlivého provozu JE.  

- Zajištění toku nových informací, dosažitelnost moderních výpočetních nástrojů a dat ve 
všech oblastech k zajištění kvalitního zpracování bezpečnostních analýz. 

- Potřeba vypracovat systematické hodnocení hloubkové ochrany a bezpečnostních rezerv 
při projektových a nadprojektových zátěžích Zdokonalení metodických postupů 
deterministických a pravděpodobnostních metod (a jejich aplikací při rizikově 
orientovaném rozhodování),, harmonizace kritérií hodnocení a rozšíření aplikací  
pravděpodobnostních metod s důrazem na komplexnější zahrnutí vnějších extrémních 
hazardů jejich kombinací a následků těchto hazardem působících dlouhodobě a současně 
na několika jaderných blocích v dané lokalitě. 

- Rozvoj efektivních modelových nástrojů pro širší využití PSA při rizikově orientovaném 
rozhodování uplatňovaném v každodenním provozu jaderně-energetických zdrojů.  

- Rozvoj metodických postupů pro rizikově orientovanou analýzu role obsluhy v odezvě na 
vznik mimořádného stavu a promítnutí jejích výsledků do návrhu opatření na zlepšení 
podmínek její práce a eliminaci potenciálu pro vznik projevů lidského faktoru.  

- Potřeba eliminace nejistot ve vstupech a výsledcích aplikací výpočtových modelů  zvláště 
v případě modelování dlouhodobých procesů.  

- Rozvoj a optimalizace problematiky radiologických následků při normálním provozu 
a při řešení mimořádných situací.,  

- Pokročilé metody hodnocení a zvládnutí radiační situace.  
- Zdokonalené postupy zvládnutí havarijní odezvy tj. realizace opatření na ochranu 

provozního personálu a obyvatelstva do vzdálenosti několik desítek kilometrů od 
elektrárny.  

Cíle a náplň: 
 
- Kritické zhodnocení stavu poznání, zdokonalení a validace moderních výpočetních 

prostředků pro komplexní hodnocení průběhu procesů v chladicím systému reaktoru a v 
kontejnmentu od jejich vzniku až po jejich možný rozvoj do fáze těžké havárie , s cílem 
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ocenění  neurčitostí vstupních dat a neurčitostí používaných fyzikálních modelů a 
korelací. Plnění uvedeného cíle je možné pouze v návaznosti na rozsáhlý experimentální 
výzkum, který je nejefektivněji realizován v široké mezinárodní spolupráci, minimálně v 
rámci EU, OECD-NEA, IAEA. 

- Zdokonalené metody řešení bezpečnosti bazénu skladování vyhořelého paliva v lokalitě 
elektrárny 

- Vývoj a ověření výpočetních postupů využívajících tzv. „Multiscale & Multiphysics 
modelling“ umožňujících 

- Na základě shora uváděných aspektů je třeba se v oblasti výpočetních metod soustředit 
zejména na řešení úloh v 3D geometrii a v rozšíření na efektivní využití  CFD  
(

využívání spojených výpočetních programů, tj. programů 
spojujících řešení chování sledovaného objektu (jaderně energetického bloku) z hlediska 
několika fyzikálních oblastí či rozdílných způsobů řešení (na příklad. Spojení 
systémového termohydraulického výpočetního programu s programen řešícím chování 
paliva, systémového programu s programem pro 3D neutronovou kinetiku a 
subkanálovou analýzu, s kontejmentem, spojení systémového programu s programen 
CFD a pod.) 

- Zdokonalení (aktualizace) vědomostní základny na moderní úrovni znalostí o příčinách 
vzniku, rozvoji a následcích těžkých havárií, vývoj jednoduchých výpočetních prostředků 
pro efektivní rozhodování při zvládání havárijních událostí, 

Computational Fluid Dynamics) výpočetních programů. Dále pak na využívání tak 
zvaných „multiphysics“ výpočetních programů, tj. programů spojujících řešení chování 
sledovaného objektu (jaderně energetického bloku) z hlediska několika fyzikálních 
oblastí či rozdílných způsobů řešení (na příklad. Spojení systémového 
termohydraulického výpočetního programu s programen řešícím chování paliva, 
systémového programu s programem pro 3D neutronovou kinetiku a subkanálovou 
analýzu apod.) 

a vývoj alternativních 
způsobů získávání informací o stavu bloků a o očekávaném rozvoji havárie. 
Kvalifikované ověření účinnosti opatření na základě aktualizované predikce rozvoje 
havarijní sekvence a

- Uplatnění prostředků deterministické a pravděpodobnostní analýzy a rizikově 
orientovaného rozhodování v rámci inženýrské podpory prevence vzniku mimořádných 
stavů včetně a těžké havárie.  

 s cílem rozšíření spektra strategií zvládání nadprojektových havárií 
(předcházení a zvládání těžkých havárií), určení pravidel pro včasné a nejefektivnější 
nastavení priorit strategií zvládání těžkých havárií a jejich implementace. 

- Řešení otázek lidského faktoru a orgnizačních faktorů systematickým, sofistikovaným 
a současně praktickým způsobem.  

- Zdokonalení stavu poznání, vývoj a ověření vhodných výpočetních prostředků pro 
hodnocení procesů s narušením odvodu tepla z bazénů vyhořelého paliva  včetně fáze 
rozvoje mimořádného stavu do těžké havárie s procesy degradace palivových elementů a 
systematické přehodnocení všech možností vzniku a rozvoje havárie v bazénech 
vyhořelého paliva včetně stanovení zdrojového členu uniklých radioaktivních látek.  

- Zdokonalení výpočetních nástrojů a zvýšení úrovně modelování radiologických následků 
havárií jaderných reaktorů, s vyšší flexibilitou respektování vazeb na procesy a činnosti 
probíhající na elektrárně, s přesnějším popisem podmínek pro transport radioaktivních 
materiálů do okolí elektrárny a vypracování návrhů na možnosti snížení zdrojového člena 
radioaktivních látek pro okolí elektrárny. 

- Hodnocení efektivnosti stávajících metod radiačního monitorování životního prostředí i 
dostupnosti a efektivnosti technických prostředků pro rekultivaci potenciálně 
kontaminovaného území 
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- Hodnocení současného stavu a návrh zdokonalení integrovaného záchranného systému na 
celostátní úrovni s důrazem na zvládání potenciálních havárií jaderných elektráren. 

- Zpracování metodických postupů pro dekontaminační práce a nakládání s radioaktivními 
odpady v případě vzniku vážné havárie. 

Využití výsledků a přínosy:  
 
- Průběžné zajištění kvalitního zpracování bezpečnostní dokumentace pro licenční procesy  

v oblasti jaderné bezpečnosti a zajištění vysoké kvality potřebných odborníků. 
- Využití nových výpočetních modelů k deterministickému i pravděpodobnostnímu řešení 

bezpečnostních analýz a prokazování plnění bezpečnostních kritérií.  
- Aktualizace postupů zvládání přechodových a havarijních stavů v celém rozsahu 

možných stavů jaderného bloku PWR (včetně VVER), II, III a III+ generace se 
zahrnutím bazénu skladování použitého paliva a ochranných obálek. 

- Využití kvalitních a stále dokonalejších PSA modelů ke každodenním aplikacím rizikově 
orientovaného rozhodování při on-line i strategickém řízení provozu jaderných 
elektráren. Využití sofistikovaných a co nejobjektivnějších metod analýzy projevů 
lidského faktoru ke zlepšování podmínek práce obsluhy a snížení potenciálu pro  její 
selhání. Využití závěrů z analýzy organizačních faktorů k udržování a zvyšování kvality 
procesů zapojení lidského prvku do všech složek organizování provozu elektrárny po 
celý životní cyklus . od fáze projektování, až po odstavení z provozu.  

- Aktualizace postupů zvládání těžkých havárií iniciovaných na plném výkonu nebo 
v ostavených stavech na jednotlivých provozovaných JE. Ověření návrhů strategií pro 
nové jaderné zdroje.  

- Aktualizace postupů zvládání těžkých havárií iniciovaných v bazénech skladování 
použitého paliva.  

- Zdokonalení integrovaného záchranného systému na celostátní úrovni s důrazem na 
zvládání havárií jaderných elektráren. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Metody pro analýzy vč. experimentálního ověřování: 30 – 40 mil Kč/rok 
Metody pro zvládání těžkých havárií: 10 – 15 mil. Kč/rok 
Bazény vyhořelého paliva: 7 – 10 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v nejbližších přibližně 5 letech (2013-2018), 
s možností rozšíření až do roku 2020 pro nové jaderné zdroje. 
 
Jiné specifické aspekty:  
 
- Dosažení vysoké úrovně technické podpory zpracovatele vyžaduje jeho přímé zapojení 

do výzkumných a experimentálních národních i mezinárodních programů OECD/NEA, 
MAAE a EUROATOMu v oblastech nutných k průkazu bezpečnosti zejména při 
licencování jaderně energetických zařízení (s důrazem na reaktory typu PWR – VVER 
všech generací - II, III a III+ generace). Důležitými oblastmi řešení je využití 
nejmodernějších metod a výpočetních prostředků v oblasti termo a hydrodynamiky, 
termomechaniky, neutronové reaktorové fyziky zaměřené nejen na řešení bezpečnostních 
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licenčních analýz ale také jako podpora pro pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 
(PSA), radiační bezpečnost, bezpečnostní aspekty LTO i další, které nejsou v současné 
době  řešeny komplexně a koordinovaně. Do řešení je pak dále nutno zahrnout další 
oblast, např. analýzy průkazu správné činnosti nového I&C a vliv širokého spektra 
externích hazardů.  

 
- 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. 
Převážná část výzkumu v této oblasti tak bude vázána na mezinárodní spolupráci, 
zejména s: 

− MAAE, 
− OECD-NEA/CSNI,CNRA 
− OECD-HRP 
− European Technical Support Organisation Network – ETSON 
− NUGENIA – nově založená asociace zaměřená na výzkum a vývoj pro 

podporu jaderných technologií se zaměřením na provoz jaderných elektráren 
Generace II a III   

− pro oblast výstavby NJZ je třeba se zapojit v rámci MDEP s podporou OECD 
NEA CSNI. 

− GRS 
− IRSN 
− CEA 
− PSI 
− Helmholtz Centrum Rossendorf 
− KFZ – Karsruhe Forsung Centrum 
− KFKI Budapešť 
− VUJE Trnava 
− IRNE Sofia 
− UNI Pisa 
− INEL USA 

 
 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 potřebné. 
 
 
Při plánování konkrétních projektů výzkumu a vývoje je možné uvedené oblasti vhodným 
způsobem kombinovat. 
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2.2 Podoblast 1.2:  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 
nejvyšší evropské a světové úrovni.  
Výzkum v této oblasti je nutné orientovat jak na podporu provozu stávajících, tak na výstavbu 
nových jaderných zařízení (NJZ) v ČR, včetně podpory, transferu technologických znalostí 
potřebných pro podporu dlouhodobého a spolehlivého provozu NJZ, jeho údržbu i následné 
inovace. 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.  
 
V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
 
2.2.1 Téma 1.2.1 - Zajištění spolehlivosti a dlouhodobého provozu jaderných zařízení 
 
Téma: Zajištění spolehlivosti a dlouhodobého efektivního provozu stávajících a nových 
jaderných zařízení 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Zvýšení disponibility, zvyšování účinnosti a využití projektových rezerv jaderných 

zařízení  
- Zdokonalení a optimalizace programů řízení stárnutí a životnosti  
- Vývoj nových diagnostických metod pro provozní kontroly, optimální údržbu a opravy. 
- Optimalizace provozu a údržby včetně modernizace zařízení primárního i sekundárního 

okruhu JE. 
- Rozvoj deterministických a pravděpodobnostních podpůrných analýz,  
- Zajištění podpory výstavby nových jaderných zařízení (NJZ) v ČR a to podpory 

projektových a inženýrských organizací a dodavatelského průmyslu během osvojování 
technologií a výstavby. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Vývoj potřebných metodik pro přípravu řídících programů, postupů hodnocení stavu 
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zařízení a zjištění nezbytných dat umožňujících hodnocení. 
 Zajištění vývoje chybějící normativně-technické dokumentace. 
- Vývoj nových způsobů diagnostiky a provozních kontrol staveb a zařízení včetně vývoje 

použitelných zařízení a metodik jejich nasazení v rámci programů řízení stárnutí a 
prediktivní údržby. 

- Vývoj a zpřesňování nedestruktivních popř. málo invazivních metod stanovení míry 
provozní degradace materiálů a on-line monitoringu poškozování. 

- Výzkum nových přístupů umožňujících optimalizaci provozu (např. zjištění optimálních 
provozních podmínek) a údržby. 

- Vypracování postupů a metod hodnocení pro zajištění komplexního pohledu na technické 
možnosti a ekonomickou efektivitu dlouhodobého provozu minimálně na dobu 60-ti let. 

- Zajištění dostatečných dat pro potřeby komplexních technickoekonomických hodnocení a 
řízení znalostí, nejenom z provozu jaderných elektráren, ale i z provozu experimentálních 
zařízení (výzkumné reaktory, experimentální smyčky, ozařovací kanály, autoklávy atd.). 

- Výzkum dalších možností bezpečného zvyšování výkonu jaderných bloků a vyššího 
využití paliva. 

- Výměna informací na mezinárodní úrovni formou participace výzkumných a 
průmyslových organizací na mezinárodních projektech. 

- Vývoj nových postupů a nástrojů pro efektivní řízení konfigurace (udržení souladu mezi 
projektovými východisky a požadavky, dokumentací a skutečným stavem zařízení). 

- Vývoj ekvivalentních náhradních dílů a komponent umožňujících náhradu zastaralých 
zařízení. 

- Vývoj nových zařízení s jednodušší nebo zabudovanou diagnostikou jejich stavu a 
nízkými náklady a nároky na údržbu. 

- Výzkumná podpora výstavby JE pro potřeby státu (SÚJB, SÚRAO atd.) s maximálním 
využitím mezinárodní spolupráce: IAEA, OECD NEA, EC, , EUR a dvoustranné 
spolupráce s Francií, Ruskem atd. 

- Ve střednědobé perspektivě je cílem výzkum, vývoj a inovace designu a provozu nových 
jaderných elektráren III. generace, standardizace projektů, nové postupy při výstavbě 
(např. modularizace), výzkum a vývoj prvků pasivní bezpečnosti nebo aktivních prvků se 
zvýšenou spolehlivostí. 

- Aplikace multi-D projektování a využití PLIM/PLM (Product Life Cycle Management) 
- V dlouhodobé perspektivě je cílem zabezpečení dlouhodobého a spolehlivého provozu 

těchto nových jaderných elektráren III. generace a školení potřebného personálu pro 
správné a bezpečné provozování těchto bloků. 

- Rozvoj kvalifikované základny technické podpory (provozovatele a dozoru), která 
umožní zajištění dozoru nad jadernou bezpečnosti provozovaných a nově stavěných JE 
na aktuální úrovni, tj. na úrovni postupně se vyvíjejících direktiv EU a doporučení 
MAAE, WENRA a povede k trvale udržitelnému zajištění licenčních procesů a 
dozorných činností v ČR.  

Využití výsledků a přínosy:  
 
- Zvýšení spolehlivosti, životnosti a účinnosti jaderných zařízení 
- Předpokládaným přínosem bude zajištění pracovních míst pro vysoce kvalifikované 

odborníky v dané oblasti a významná podpora konkurenceschopnosti českého průmyslu.  
- Výrobci a poskytovatelé služeb, projekční a inženýrské organizace získají možnosti 

dodávek v rámci konkurenceschopných dodávek pro údržbu, servis, kontroly a 
modernizaci provozovaných zařízení.  

- Bude posílena konkurenceschopnost českého průmyslu 
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- Přínosem bude i zvýšení znalostí odborných pracovníků a možnost vytvoření nových 
pracovních míst. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
30 mil. Kč ročně + 80 mil. Kč na nové reaktory 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty  
Výzkum a vývoj musí flexibilně reagovat na provozní zkušenosti. V co největší možné míře 
je potřebné zapojení do mezinárodní spolupráce, zejména průmyslových iniciativ 
připravovaných v rámci SET Planu, Asociace pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje 
zaměřené na JE gen. II a III (NUGENIA) a využívání dvoustranných spoluprací, zejména s , 
Ruskem, Francií, Německem. Nedílnou součástí je i využití kapacit současných a 
budovaných výzkumných reaktorů v Evropě a blízkém okolí (LVR-15, LR0, HRP, JHR), 
také jejich experimentálních zařízení (smyčky, autoklávy) a zařízení pro vyhodnocování 
experimentů provedených v radiaci (polohorké a horké komory). 

 
 
2.2.2 Téma 1.2.2 - Progresivní materiály a technologie pro jadernou energetiku. 

 
Téma: Progresivní materiály a technologie pro jadernou energetiku 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Vývoj inovativních materiálů pro zajištění dlouhodobé životnosti klíčových komponent 

jaderných zařízení 
- Vývoj inovativních materiálů se zvýšenou odolností při havarijních stavech. 
- Výzkum, ověřování a zavedení nových technologií a modifikace stávajících zařízení pro  

zvyšování spolehlivosti efektivnosti provozu jaderných zařízení. 
- Výzkum a experimentální vývoj pasivních systémů a aktivních systémů se zvýšenou 

spolehlivostí. 
- Vývoj moderních robotických systémů pro inspekce a opravy v obtížně přístupném 

prostředí a v prostředí s vysokým dávkovým příkonem. 
 
Cíle a náplň: 
 
- Vývoj, testování a výroba nových konstrukčních materiálů pro jaderné zařízení se 

zvýšenou odolností pro dlouhodobou spolehlivou funkci v náročných pracovních 
podmínkách (korozní prostředí, vysoké dávky záření, vysokofrekvenční tepelná a 
mechanická únava materiálu).  

- Systematické vedení databáze materiálů a jejich vlastností Experimentální testování 
chování konstrukčních materiálů TNR a obětních materiálů při interakci s Coriem. 

- V podmínkách ČR přichází v úvahu zapojení do mezinárodní spolupráce zaměřené na 
vývoj nových materiálů pro současné (např. povlakové materiály) ale především pro nové 



 
Implementační akční plán v energetice 

 

 

  25 

reaktory (např. nízkoaktivovatelné a korozi odolné materiály pro vnitřní části reaktorů) 
- Osvojení potřebných znalostí a metod demonstrace spolehlivosti a funkční způsobilosti 

inovativních bezpečnostních systémů a komponentů. 
- Určení nezbytných vlastností nových materiálů a souvisejících postupů hodnocení pro 

doplnění normativně-technické dokumentace umožňující jejich nasazení. 
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a zvýšení účinnosti a disponibility jaderných zařízení 
- Umožnění zapojení českých výzkumných organizací do mezinárodní spolupráce 

zaměřené na vývoj nových materiálů pro stávající a nové reaktory. Vytvoření 
předpokladů pro průmyslové aplikace získaných poznatků a vytvoření příležitostí pro 
zapojení českého energetického průmyslu do dodávek jak na domácí tak na zahraniční 
trhy. 

- Udržení/vytvoření dostatečného počtu vysokokvalifikovaných potřebných odborníků a 
udržení/vytvoření pracovních míst pro tyto odborníky. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v nejbližších přibližně 5 letech (2013-2018). 
 
Jiné specifické aspekty  
 
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 potřebné. 
 
 
2.2.3 Téma 1.2.3 - Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu 
 
Téma: Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Vývoj potřebných metodik pro přípravu řídících programů, postupů a projektové 

dokumentace pro vyřazování jaderných zařízení z provozu (včetně hodnocení 
efektivnosti a bezpečnosti). 

- Vývoj moderních robotických systémů pro efektivní a bezpečnou dekontaminaci, 
fragmentaci a manipulaci s vysoce aktivními materiály.  

- Rozvoj účinných a efektivních metod a prostředků dekontaminace.  
 
Cíle a náplň: 
 
- Vývoj potřebných metodik pro přípravu projektové dokumentace, řídících programů a 
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postupů pro vyřazování jaderných zařízení z provozu včetně postupů pro hodnocení 
bezpečnosti a optimalizaci radiační zátěže a produkce sekundárních RAO.  

- Vývoj moderních robotických systémů pro efektivní a bezpečnou dekontaminaci a 
fragmentaci, monitorování a manipulaci. 

- Tvorba databází a systému analýz a hodnocení údajů potřebných pro plánování a řízení 
vyřazování. 

- Vývoj účinných a efektivních metod dekontaminace pro náročné podmínky a velké 
objemy materiálů. 

- Vývoj metodiky plynulého personálního zajištění vyřazování JE z provozu využitím 
provozního personálu JE. 

- Podpora vzdělávání v oblasti nakládání s RAO a vyřazování z provozu. 
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Zajištění a vytvoření dalších pracovních míst pro vysoko kvalifikované odborníky v dané 

oblasti a významná podpora konkurenceschopnosti českého průmyslu. Výrobci a 
poskytovatelé služeb, projekční a inženýrské organizace získají možnosti v rámci 
konkurenceschopných dodávek pro údržbu, servis, kontroly a modernizaci 
provozovaných zařízení. Přínosem bude i zvýšení znalostí odborných pracovníků a 
možnost vytvoření nových pracovních míst. 

- Vytvoření základních technických a odborných kapacit pro budoucí řešení projektů 
vyřazování, které umožní, aby klíčové a na znalosti nejvíce náročné činnosti při realizaci 
vyřazování byly prováděny domácími firmami.   

- Zajištění kvalifikovaných expertů pro řešení této oblasti v souvislosti s ukončením 
životnosti provozovaných bloků JE Dukovany (v horizontu nejpozději 20 až 30 let) a JE 
Temelín (v horizontu více než 40 let). Včasná příprava odborníků umožní definici potřeb 
pro provádění vyřazování jaderných zařízení a tím i možnost přípravy a následného 
zapojení českých firem do vlastních technologických procesů spojených s vyřazováním 
jaderných zařízení. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
30 mil. Kč ročně 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty  
 
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 vyřazování JE z provozu potřebné. 
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2.3 Podoblast 1.3: Vnitřní a vnější palivový cyklus a nakládání s odpady 
z jaderných zařízení 

 
Směrnice Rady 2011/70/EURATOM [7], kterou se stanoví rámec pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady, mj. 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 
[8]. Navrhované výzkumné směry a témata podporují cíle stanovené v Koncepci.       
 
V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
 
2.3.1 Téma 1.3.1 - Nástroje a metodiky pro optimalizaci a vyšší využití paliva 
 
Téma: Nástroje a metodiky pro optimalizaci a vyšší využití paliva  
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Rozvoj nástrojů a metodik pro optimalizaci střední části palivového cyklu 
- Zvyšování spolehlivosti provozu a  využití paliva. 
 
Cíle a náplň: 
 
- Zajištění optimalizace palivového cyklu s cílem efektivnějšího využití jaderného paliva, 

vylepšování nástrojů používaných pro jeho analýzy, plánování a monitorování (programy 
a knihovny jaderných dat). Docílení minimalizace produkce radioaktivních odpadů a 
následné snížení radiačních polí vně JE. 

- Ve střednědobé perspektivě je hlavním cílem jaderné energetiky v ČR dlouhodobé, 
spolehlivé a ekonomické využití už postavených a provozovaných jaderných bloků. Proto 
je třeba zvyšovat efektivitu jejich využívání jak zlepšováním v oblasti provozu, tak 
lepším využitím paliva (zvyšování výkonu elektrárny, prodlužování palivových kampaní, 
zvyšování efektiviy využití paliva, provoz paliva do vyhoření nad 70 MWd/tU).  

- Důležitý je vývoj umožňující prodlužování životnosti současných jaderných bloků. 
Pozornost je třeba věnovat vývoji a zpřesňování nedestruktivních popř. málo invazivních 
metod stanovení míry provozní degradace materiálů a on-line monitoringu jejich 
poškozování. Záměry prodloužení životnosti a zvyšování efektivity využívání jaderných 
elektráren vyžadují dozorné orgány podložit příslušnými deterministickými a 
pravděpodobnostními podpůrnými analýzami, prokazujícími přinejmenším udržení, 
v ideálním případě pak zvýšení stávající úrovně bezpečnosti provozu. 

 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Zajištění pracovních míst pro vysoko kvalifikované odborníky v dané oblasti a významná 

podpora konkurenceschopnosti českého průmyslu.  
- Výrobci a poskytovatelé služeb, projekční a inženýrské organizace získají možnosti 

v rámci konkurenceschopných dodávek pro údržbu, servis, kontroly a modernizaci 
provozovaných zařízení.  

- Zvýšení znalostí odborných pracovníků a možnost vytvoření nových pracovních míst. 
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Odhad finančních nákladů: 
 
20 mil Kč ročně 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty  
 
- Aktivity v této oblasti vyžadují mezinárodní spolupráci zejména s evropskými 

průmyslovými iniciativami v rámci SET Planu a dále s MAAE, OECD, International 
Framework for Nuclear Energy Cooperation (IFNEC) a dvoustranné spolupráce, zejména 
s Ruskem, Francií, Čínou,Korejí a USA.  

- Výzkum a vývoj v oblasti vyššího využití paliva musí flexibilně reagovat na provozní 
zkušenosti. V co největší možné míře je potřebné zapojení do mezinárodní spolupráce, 
zejména průmyslových iniciativ připravovaných v rámci SET Planu, Asociace pro 
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na JE gen. II a III (NUGENIA) a 
využívání dvoustranných spoluprací, zejména Ruskem a Francií. Nedílnou součástí je i 
využití kapacit současných a budovaných výzkumných reaktorů v Evropě a blízkém okolí 
(LVR-15, LR0, HRP, JHR), také jejich experimentálních zařízení (smyčky, autoklávy) a 
zařízení pro vyhodnocování experimentů provedených v radiaci (polohorké a horké 
komory). 

- Záměry prodloužení životnosti a zvyšování efektivity využívání jaderných elektráren 
vyžadují dozorné orgány podložit příslušnými deterministickými a pravděpodobnostními 
podpůrnými analýzami, prokazujícími přinejmenším udržení, v ideálním případě pak 
zvýšení stávající úrovně bezpečnosti provozu. 

 
 
2.3.2 Téma 1.3.2 - Progresivní metody nakládání s použitým jaderným palivem a s 

radioaktivními odpady (RAO)  
 
Téma: Progresivní metody nakládání s použitým jaderným palivem a s radioaktivními 
odpady (RAO)  
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Minimalizace produkce RA odpadů v celém palivovém cyklu, snižování radiačních polí a 

potenciální zátěže životního prostředí.  
- Optimalizace nakládání se vzniklými RAO.  
- Rozvoj progresivních metod dlouhodobého vyhodnocování stavu kontejnerů s použitým 

palivem a metod pro řešení havarijních stavů kontejnerů s použitým palivem. 
- Zpracování strategie dlouhodobého (nad 100 let) skladování  vyhořelého paliva  
 
Cíle a náplň: 
 
- Docílení minimalizace produkce primárních radioaktivních odpadů, hodnocení efektivity 

a bezpečnosti technologií zpracování a úpravy RAO a jejich optimalizace,  s následným 
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snížením radiačních polí vně JE a zátěže životního prostředí a optimálním využitím 
úložišť RAO. 

- Zefektivnění metod charakterizace RAO včetně charakterizace finálního produktu 
úpravy, zahrnující jak mechanické, tak fyzikální (podkritičnost, stínění) charakteristiky. 

- Podpora monitorování a hodnocení bezpečného provozu technologií zpracování a úpravy 
RAO na JE. 

- Podpora licencování, ověřování a uvádění do provozu technologií RAO v nových 
jaderných zdrojích a vytvoření a zavedení systému ověřování podmínek přijatelnosti a 
hodnocení dlouhodobé stability finálních forem úpravy RAO. 

- Podpora vývoje inovativních technologií pro zpracování a úpravu RAO a výzkumu a 
vývoje nových materiálů pro fixaci RAO. 

 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Výsledky výzkumu a vývoje využijí státní instituce (SÚJB, SÚRAO), provozovatelé 

jaderných zařízení, projekční a inženýrské organizace a dodavatelé. Přispějí k podpoře 
konkurenceschopnosti a zajištění nových pracovních míst. 

- Výsledky mají přímou návaznost na cíle Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
15 - 20 mil. Kč ročně  
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023 a dále. 
 
Jiné specifické aspekty: 
Aktivity v této oblasti vyžadují mezinárodní spolupráci zejména s evropskými průmyslovými 
iniciativami v rámci SET Planu a dále s MAAE, OECD, International Framework for 
Nuclear Energy Cooperation (IFNEC) a dvoustranné spolupráce, zejména s Ruskem, Francií, 
Čínou a Korejí.  

 
2.4 Podoblast 1.4: Ukládání radioaktivních odpadů a použitého jaderného 

paliva 
 
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 rozpadu 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 
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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 
 
Výsledky výzkumu a vývoje využijí státní instituce (SÚRAO), provozovatelé, projekční a 
inženýrské organizace a dodavatelé. Přispějí k podpoře konkurenceschopnosti a zajištění 
nových pracovních míst. 

VaVaI v této oblasti bude sloužit zejména pro potřeby SÚRAO. Spolupráce v této oblasti by 
měla být orientována zejména na MAAE, OECD, IGD-TP a dvoustranné spolupráce, zejména 
s evropskými státy, které nejvíce pokročily s projektem hlubinného úložiště (Švédsko, Finsko, 
Švýcarsko).  

V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
 
2.4.1 Téma 1.4.1 - Podpora bezpečného a spolehlivého provozu a výstavby úložišť 

nízko a středně aktivních RAO 
 
Téma: Podpora bezpečného a spolehlivého provozu a výstavby úložišť nízko a středně 
aktivních RAO 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Zajištění bezpečného a spolehlivého dlouhodobého provozu stávajících úložišť nízko a 

středně aktivních aktivních RAO (včetně institucionálních).  
- Zabezpečení aktualizace a hodnocení dat potřebných pro pravidelné bezpečnostní 

hodnocení úložišť.  
- Zajištění podkladů pro výstavbu a hodnocení bezpečnosti nových potřebných ukládacích 

kapacit (resp. případné rozšíření stávajících).  
- Vytvoření podmínek a nástrojů pro uzavírání a dlouhodobé sledování, monitorování a 

hodnocení bezpečnosti uzavřených úložišť (s předpokladem cca 300 let takové 
institucionální kontroly).   

- Potřeba výstavby a provozu včetně monitorování úložiště (skládky) pro velmi nízko 
aktivní RAO. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Výzkum a vývoj na podporu výstavby bezpečných úložišť pro ukládání nízko a středně 

aktivních odpadů (inženýrské bariéry, nástroje pro modelování, hodnocení, bezpečnostní 
rozbory a monitorování).  

- Vývoj inovací ukládání nízko a středně aktivních RAO (měření a hodnocení dlouhodobé 
stability bariér, metody jejich údržby a sanace, hodnocení dlouhodobé stability fixačních 
matric a dalších finálních forem úpravy, metodiky a postupy pro uzavírání a následné 
monitorování uzavřených úložišť).  

- Hodnocení, charakterizace a bezpečné skladování odpadů nepřijatelných do 
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přípovrchových úložišť. 
- Vývoj nástrojů a metodik pro uzavírání úložišť a monitorování a hodnocení bezpečnosti 

uzavřených úložišť po dobu jejich institucionální kontroly.   
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Výsledky výzkumu a vývoje využijí státní instituce (SÚJB, SÚRAO - provozovatel 

úložišť), projekční a inženýrské organizace a dodavatelé. Přispějí k podpoře 
konkurenceschopnosti a zajištění nových pracovních míst. 

- Výsledky mají přímou návaznost na cíle Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
10 -15 mil. Kč ročně 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023 a dále v dlouhodobém 
horizontu. 
 
Jiné specifické aspekty:  
 
VaVaI v této oblasti bude sloužit zejména pro potřeby SÚRAO. Spolupráce v této oblasti by 
měla být orientována zejména na MAAE, OECD, IGD-TP a dvoustranné spolupráce, 
zejména s evropskými státy, které nejvíce pokročily s projektem hlubinného úložiště 
(Švédsko, Finsko, Švýcarsko).  

 

 
 
2.4.2 Téma 1.4.2 - Podpora přípravy hlubinného úložiště, včetně posuzování vlivu 

ukládání alternativních odpadů 
 
Téma: Podpora přípravy hlubinného úložiště, včetně posuzování vlivu ukládání 
alternativních odpadů 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Rozvoj metod hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště 
- Vývoj a ověřování proveditelnosti výstavby a provozu hlubinného úložiště 
 
Cíle a náplň: 
 
- Komplexní výzkum a vývoj všech dotčených oblastí (geofyzika, geochemie, inženýrské 

bariéry, technické řešení, hodnocení bezpečnosti, socioekonomická přijatelnost, 
provozování a údržba) na podporu výstavby bezpečného  hlubinného úložiště pro 
ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů nepřijatelných do 
přípovrchových úložišť   

- Výzkum vlastností přepracovaného vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů. 
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- Výzkum, vývoj a bezpečnostní hodnocení inženýrských bariér (včetně materiálu pro 
úložný obalový soubor) potřebných pro uložení přepracovaného paliva z výzkumných 
reaktorů.  

- Vývoj dlouhodobě bezpečných úložných obalových souborů pro ukládání vyhořelého 
jaderného paliva, včetně materiálů na tyto kontejnery, metodik a nástrojů jejich kontroly 
a pro hodnocení bezpečnosti 

- Formulace strategie dlouhodobého (nad 100 let) skladování vyhořelého paliva 
v podmínkách meziskladů ČR a vývoj nástrojů pro hodnocení  a prodlužování životnosti 
kontejnerů a skladů VJP. 

- Výzkum socioekonomických faktorů, formy komunikace s veřejností.  
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Výsledky výzkumu a vývoje využijí státní instituce (SÚJB, SÚRAO – investor a 

provozovatel úložiště), provozovatelé skladů vyhořelého paliva, projekční a inženýrské 
organizace a dodavatelé.  

- Podpora konkurenceschopnosti a zajištění nových pracovních míst. 
- Výsledky mají přímou návaznost na cíle Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR. 
 
Odhad finančních nákladů: 
40 – 50 mil. Kč ročně 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2023 a dále v dlouhodobém 
horizontu do roku 2050. 
 
Jiné specifické aspekty  
 
- VaVaI v této oblasti bude sloužit zejména pro potřeby SÚRAO. Spolupráce v této oblasti 

by měla být orientována zejména na MAAE, OECD, IGD-TP a dvoustranné spolupráce, 
zejména s evropskými státy, které nejvíce pokročily s projektem hlubinného úložiště 
(Švédsko, Finsko, Švýcarsko).  

- Výstupy z řešení tématu jsou uplatnitelné pro projekty ukládání CO2 a pro případné 
projekty skladování energie v médiích v geologických formacích.   

- Téma předpokládá i spolupráci s vysokými školami (jaderně chemické a geochemické,  
obory, materiálové inženýrství, sociologie, psychologie a komunikace). 
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[5] Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
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3. Tematická oblast 2: 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 (KE) 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. 
 
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 vypoštění 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

• Omezené množství CO

 až po jeho 
trvalé uložení, včetně nezbytné regulace na straně státu.  

2

 

 by mohlo být též použito k výrobě syntetických paliv jako 
alternativního nosiče energie k vodíku při plnění podmínky ekonomické efektivnosti 
této produkce. 
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Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) 
v tematické oblasti klasická energetika 

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. 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. Širší rámec faktorů, které 
je třeba brát v úvahu při vytyčování prioritních oblastí budoucího výzkumu a vývoje v KE je 
následující. 
 

A. Mezinárodní závazky 
  
V evropském měřítku strategické plánování v energetice již dávno přestalo být výlučnou 
záležitostí každého státu. Energetická bezpečnost, propojení energetických soustav a globální 
vlivy přesahující rozměry státních hranic jsou důvodem, proč jsou klíčová rozhodnutí o 
směrování budoucího vývoje energetiky přijímána na úrovni Evropské unie. Z toho plynou 
mezinárodní závazky směrované především do oblasti omezování globálních dopadů provozu 
energetických zařízení na životní prostředí, kterými jsou pak jednotlivé členské státy povinny 
se řídit. Vytčené závazné cíle EU do roku 2020 jsou velmi ambiciózní. Klíčovým 
dokumentem je tzv. SET ) [ 1 ], což je o soubor opatření, který by měl přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů v EU a nastartovat výzkum nových „čistých“ technologií. Zaměřuje se 
především na modernizaci energetiky ve smyslu redukce emisí CO2

[ 3

, čehož má být dosaženo 
zaváděním bezemisních technologií, širším vyžíváním obnovitelných zdrojů a snižováním 
spotřeby PEZ. Některé z těchto cílů byly v rámci schválení tzv. klimaticko-energetického 
balíčku  ] v roce 2008 a třetího energetického balíčku [ 4 ] v roce 2009 transformovány do 
legislativní podoby. Tzv. klimaticko-energetický balíček z prosince 2008 má zajistit do roku 
2020 snížení emisí skleníkových plynů v EU o 20 %. 
Další závazky plynou z plnění národních emisních stropů a emisních limitů klasických 
polutantů, kam patří SO2, NOx, VOC, NH3

[ 6

, CO, TZL a další znečišťující látky. Pro ČR jsou 
v rámci EU stanoveny závazné emisní limity včetně dalších závazků, které vyplývají z 
revidované směrnice o průmyslových emisích  ]. 
 

B. Očekávané zpřísňování legislativy 
 
Zpřísňování domácí legislativy kopíruje vývoj v EU. Již nyní je v platnosti legislativa ve věci 
plnění emisních limitů, která předepisuje provozovatelům energetických zařízení nové, 
přísnější emisní limity či skupinové emisní stropy energetických 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. 
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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). 
 

C. Posilování energetické bezpečnosti 
 
Energetickou bezpečnost chápeme a definujeme jako zajištění kontinuity nezbytných dodávek 
energie a energetických služeb pro zajištění chráněných zájmů státu (životů a zdraví lidí, a 
majetku a životního prostředí). Nelze ji omezovat pouze na problematiku opatření ropy a 
zemního plynu, ale jako celý řetěz od získávání prvotní energie až po její konečné užití.  
V podmínkách ČR je největší důraz nyní kladen na bezpečnost zajištění PEZ, jejichž 
podstatný podíl se získává dovozem. Základním prvkem strategie pro zajištění energetické 
bezpečnosti je proto přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů s 
udržením přiměřené dovozní závislosti. 
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. 
 

D. Nutná změna palivové základny 
 
V současnosti je cca 58 % domácí spotřeby elektřiny v ČR kryto výrobou v uhelných 
elektrárnách a teplárnách. Tím dochází k rychlému čerpání zásob především hnědého 
energetického uhlí, které jsou omezené na několik budoucích desetiletí. Významná část těchto 
zásob byla zablokována tzv. ekologickými územními limity definovanými usnesením vlády 
České republiky č. 444 z roku 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 (SEK) [ 9 
], 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. Cílem SEK je 
neprohlubovat současnou dovozní energetická závislost ČR. Proto se neočekává výrazné 
uplatnění zemního plynu ani ropy pro výrobu elektřiny. Je plánováno, že výpadek výroby 
elektřiny z uhlí by měl být nahrazen širším využitím obnovitelných zdrojů energie a 
výstavbou nových jaderných bloků. 
 
Podoblasti VaVaI v klasické energetice ČR 

S ohledem na specifické podmínky energetiky ČR, udržitelnost jejího rozvoje, platné 
mezinárodní závazky a ekologické požadavky byly definovány dvě klíčové oblasti, na které 
by se měl výzkum a vývoj v ČR zaměřit: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1991�
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• Efektivní provoz fosilních elektráren a přechod na nové provozní režimy včetně plnění 
požadavků na klasické polutanty. 

• Potenciální využití CCS v ČR a exportní příležitosti průmyslu. 

3.1 Podoblast 2.1:  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.  
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.  
 
Pro tuto podoblast byla vytyčena následující klíčová témata VaV. 
 
3.1.1 Téma 2.1.1 - Zvyšování účinnosti a snižování vlastní spotřeby energetického 

bloku 
 
Zefektivňování provozu fosilních elektráren je tradičním cílem všech výzkumných a 
inovačních programů. Plnění tohoto cíle je obvykle kvantifikováno pomocí účinnosti výroby 
elektřiny vzhledem k energii ve spotřebovaném palivu. 
 
Téma: Zvyšování účinnosti a snižování vlastní spotřeby energetického bloku 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Zvýšením účinnosti elektrárny lze stejné množství elektřiny vyrobit z menšího množství 

paliva a tím docílit nejen odpovídajících ekonomických úspor, což má motivační efekt 
pro provozovatele, ale též omezit environmentální dopady spojené s těžbou paliva, jeho 
dopravou a spalováním, což je naopak velmi významný společenský přínos z 
ekologického hlediska. 

- Požadavky na dosažení minimální účinnosti výroby elektřiny se postupně prosazují do 
různých předpisů a legislativních norem a stávají se tak závaznými pro nově budované 
nebo rekonstruované zdroje. Nejvýznamnější z této kategorie je Směrnice Rady 96/61/EC 
[ 11 ], která byla vydána s cílem dosáhnout integrované prevence a omezení znečištění 
pocházejícího z vybraných činností. Tím by mělo být dosaženo vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí jako celku. Ústředním bodem takového přístupu je obecná zásada, že 
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provozovatelé by měli přijmout veškerá opatření pro prevenci znečištění, zejména 
pomocí aplikace nejlepších dostupných technik (BAT), které jim umožňují zlepšit 
působení jejich provozů na životní prostředí. Nejlepší dostupné techniky byly 
rozpracovány pro širokou škálu činností. Pro fosilní energetiku je relevantní „Referenční 
dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení“ (BREF) [ 12 
] z května 2005, v němž jsou nejlepší dostupné techniky popsány, jsou zde uvedeny 
příklady jejich aplikací s dosaženým efektem a ekonomická náročnost jejich zavedení. 
Dále jsou zde doporučeny úrovně účinností a emisí, které se k aplikaci BAT vztahují. 
Dokument BREF byl vydán již v r. 2005, referenční příklady BAT v něm uvedené 
odrážejí stav techniky z konce 90. let. V současnosti probíhá proces aktualizace tohoto 
dokumentu s cílem promítnout do něho vývoj techniky v uplynulém období. 

- Významného zlepšení účinnosti elektrárny lze dosáhnout nejen širší aplikací tzv. 
klasických carnotizačních opatření, kam patří intenzifikace parametrů páry, zvyšování 
teploty napájecí vody, opakované přihřívání páry, ale též aplikací nových opatření, jako 
např. využitím odpadního tepla spalin a aplikací progresivních metod sušení uhlí. 
Odpovídajícího efektu lze též dosáhnout snižováním vlastní spotřeby klíčových 
komponent elektrárny, kterého lze docílit jejich důslednou optimalizací. Zde se otvírá 
prostor pro výzkumné a inovační programy firem, které tyto dílčí komponenty vyrábějí. 

 
Cíle a náplň: 
 
Cílem výzkumu a vývoje by mělo být kvantifikované zvýšení účinnosti elektrárny nebo 
snížení její vlastní spotřeby vyjádřené jak relativně tak i absolutně např. úsporou paliva a 
z toho plynoucích ekologických přínosů. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu lze orientovat 
na výzkum a vývoj opatření jak pro nová tak i stávající zařízení. Jejich náplň by měla 
pokrývat tyto oblasti: 
- Explorace technických možností (repowering, izolační materiály, optimalizace teploty 

spalin,…) – modelové nástroje a data, popř. ověřující testy v případě nových přístupů  
- Využití inovativních možností (tepelná čerpadla,..) 
- Návrh nových inovativních opatření, která by přispěla ke zlepšení účinnosti 

energetického bloku – konfrontace s BAT 
- Zvyšování účinnosti zdrojů KE přechodem na nadkritické parametry 

o Posouzení realizovatelnosti u současných zdrojů. 
o Vývoj klíčových prvků – turbínový stupeň: 

 s chlazeným lopatkováním,  
 s vyhřívaným lopatkováním, 
 stupeň optimalizovaný pro práci v mokré páře. 
  

Využití výsledků a přínosy: 
  
Profit z řešení tohoto tématu pokrývá široké spektrum subjektů, mezi které patří: 
- Stát: Hlavním přínosem je úspora PEZ, snížení emisí a produkce CO2 jakožto příspěvek 

k plnění mezinárodních závazků. 
- Provozovatelé: Motivující efekt má především úspora PEZ a z toho plynoucí ekonomické 

přínosy, které by se měly promítnout do snížení provozních nákladů. 
- Průmysl: Vývoj nových řešení vytváří nové příležitosti a zlepšuje konkurenceschopnost 

firem při jejich zapojení do domácích i zahraničních projektů. 
 
Odhad finančních nákladů: 
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30 mil Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
Časová náročnost řešení je odhadována v závislosti povaze a rozsahu jednotlivých projektů 
na 3 až 6 let. Projekty lze zadávat kdykoli v průběhu uvažovaného desetiletí 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Témata i náplň dílčích projektů je třeba konfrontovat s vývojem legislativy EU v oblasti 
zpřísňování emisních limitů a požadavků na BAT. Průběžně je třeba sledovat aktivity EPRI, 
VGB a na materiálové iniciativy EU. 
 
3.1.2 Téma 2.1.2 -  Optimalizace řízení bloku při přechodových režimech 
 
Provozované uhelné bloky byly původně navrženy pro základní nebo pološpičkový provozní 
režim, což znamená, že u nich bylo počítáno pouze s omezeným zapojením do regulace 
rychlých a krátkodobých změn v energetické soustavě. Aktuální vývoj struktury výrobních 
zdrojů jejich úlohu mění. Masivní rozvoj neregulovatelné výroby elektřiny v solárních a 
větrných elektrárnách klade nové požadavky na regulační vlastnosti uhelných elektráren, které 
by měly být schopny mnohem pružněji reagovat na změny v energetické soustavě. Tyto 
požadavky je třeba vnímat z více úhlů. Jednak je to technická způsobilost daná konstrukčním 
řešením zařízení elektrárny, dále je to vliv regulace na čerpání životnosti zařízení a 
v neposlední řadě zhoršení provozních ukazatelů, především účinnosti a produkce emisí, při 
přechodových režimech. 
 
Téma: Optimalizace řízení bloku při přechodových režimech 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Stávající řízení bloku je optimalizováno pro ustálený provoz, při němž je cílem dosáhnout 
maximální účinnosti a minimálních emisí. Dynamická stránka regulace těchto parametrů je 
zohledněna pouze okrajově nebo vůbec. Častější výskyt přechodových provozních režimů, 
k němuž v důsledku širšího zapojení klasických bloků do regulace soustavy musí zákonitě 
dojít, je novým dosud málo řešeným fenoménem. Je při tom známo, že právě 
v přechodových režimech se nedaří udržet produkci emisí pod limitními hodnotami a dochází 
i ke zhoršení provozní ekonomie bloků. Problém je řešitelný zlepšením jejich řídicího 
systému. Jedná se především o aplikaci nových, prediktivních systémů řízení kotlů, které 
jsou schopny s předstihem regulovat jejich provoz tak, aby i při změně výkonu byla úroveň 
produkovaných emisí co nejnižší s důrazem na dosažení maximální flexibility a ekonomie 
provozu. Vývoj a aplikace těchto systémů bude vyžadovat mimo jiné i doplnění dalších 
vhodných čidel a regulačních prvků do stávajících systémů MaR. Regulační vlastnosti 
zařízení lze též zlepšit jejich konstrukční úpravou, u nových zařízení pak jejich vhodným 
návrhem. 
Cíle a náplň:  
 
Cílem VaV prací by měl být návrh opatření a vývoj nových prostředků a nástrojů pro 
zkvalitnění provozních parametrů energetických bloků v přechodových provozních režimech. 
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Měřítkem by mělo být kvantifikované snížení produkovaných emisí, zvýšení účinnosti a 
flexibility. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu lze orientovat na výzkum a vývoj opatření 
jak pro nová tak i stávající zařízení. Jejich náplň by měla pokrývat tyto oblasti: 
- Technické možnosti zvyšování flexibility klasických zdrojů (stávající a nové typové 

zdroje) 
- Vlivy a důsledky flexibilního využívání zdrojů na emise a životnost zařízení a 

komponent 
- Analýza provozního režimu energetického bloku – zjištění jeho chování v přechodových 

režimech. 
- Návrh nového prediktivního řídicího systému včetně požadavků na doplnění nových sond 

a měřených parametrů. 
- Vývoj nových sond a měřících metod. 
- Aplikace nového řídicího systému, vyhodnocení jeho funkce a přínosů. 
- Možnosti záměny paliv 
Využití výsledků a přínosy: 
  
Profit z řešení tohoto tématu pokrývá široké spektrum subjektů, mezi které patří: 
- Stát: Hlavním přínosem je zvýšení energetické bezpečnosti zvýšením regulačních 

schopností klasických bloků, úspora PEZ, snížení emisí a produkce CO2 jakožto 
příspěvek k plnění mezinárodních závazků. 

- Provozovatelé: Motivující efekt má především získání plateb za poskytování 
kvalitnějších regulačních služeb, úspora PEZ a snížení produkce emisí, které by se měly 
promítnout do snížení provozních nákladů. 

- Průmysl: Vývoj nových řešení vytváří nové příležitosti a zlepšuje konkurenceschopnost 
firem při jejich zapojení do domácích i zahraničních projektů. 

Odhad finančních nákladů: 
 
15 mil Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
Cílem tématu je řešit nově vzniklý aktuální problém, výzkumné projekty by měly být zadány 
neprodleně. Časová náročnost řešení je odhadována v závislosti povaze a rozsahu 
jednotlivých projektů na 3 až 5 let.  
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Nejsou uvedeny.  
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3.1.3 Téma 2.1.3 -  Řízení životnosti – programy řízeného stárnutí klíčových 
komponent KE 

 
Přechod KE na nové provozní režimy popsaný v předchozí tematické oblasti 2.1.3 s sebou 
nese též rychlejší čerpání živostnosti jejich klíčových komponent. Je proto žádoucí vliv 
nových provozních režimů na čerpání životnosti zařízení KE sledovat a vyhodnocovat, aby 
bylo zaručeno spolehlivé, bezpečné a efektivní využití provozovaných i nově budovaných 
zdrojů. 
 
Téma: Řízení životnosti – programy řízeného stárnutí klíčových komponent KE 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Státní podpora využívání obnovitelných zdrojů energie je příčinou strmého nárůstu jejich 
instalovaného výkonu. Připojením těchto obtížně regulovatelných zdrojů do energetické 
soustavy stoupají nároky na jejich zálohování a poskytování regulačních služeb klasickými 
elektrárnami, které tak musí být provozovány v režimech, pro které nebyly původně 
navrženy. Častější odstavování a změny výkonu vedou k rychlejšímu čerpání živostnosti 
některých jejich komponent. Nedostatek zkušeností s tímto novým fenoménem vyžaduje 
zahájení systematického výzkumu a sledování čerpaní životnosti klíčových komponent KE 
pro zajištění jejich spolehlivého, bezpečného a efektivního provozu, který je nezbytný pro 
zajištění očekávané funkce v regulaci energetické soustavy. 
 
Cíle a náplň: 
 
Cílem VaV prací by měl být návrh nových prostředků a nástrojů pro sledování a 
vyhodnocování čerpání životnosti vybraných komponent KE a vývoj provozně použitelných 
metod. Měřítkem by mělo být kvantifikované čerpání živostnosti komponent, odhad jejich 
zbytkové životnosti a doporučení optimálního okamžiku výměny. Aktivity v rámci plnění 
tohoto tématu lze orientovat na výzkum a vývoj opatření jak pro nová tak i stávající zařízení. 
Jejich náplň by měla pokrývat tyto oblasti: 
- Vývoj metodik pro realizaci programů řízeného stárnutí – řízení životnosti 
- Diagnostika zbytkové životnosti, provozní kontroly 
- Optimalizace provozu a údržby 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Stát: Zajištění vyšší spolehlivosti a stability energetické soustavy v důsledku eliminace 

výskytu nahodilých výpadků KE. 
- Provozovatel: Získání vyšší disponibility a konkurenceschopnosti svých zdrojů. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
15 mil Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
Časová náročnost řešení je především s ohledem na provádění nezbytných dlouhodobých 
testů navržených metodik značná. Odhaduje se v závislosti povaze a rozsahu jednotlivých 
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projektů na 5 až 8 let. Projekty lze zadávat kdykoli v průběhu uvažovaného desetiletí 2013-
2023. 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Nejsou uvedeny.  
 
 
3.1.4 Téma 2.1.4 - Pokročilé materiály v klasické energetice 
 
Jednou z nejvýznamnějších možností, jak zlepšit účinnost klasických elektráren, je zvyšování 
parametrů páry. Současné moderní bloky pracují se superkritickými parametry páry na úrovni 
600 °C a 30 MPa. Ve vývoji jsou projekty s parametry 700 °C a 35 MPa, výhledově se počítá 
s dosažením hranice 800 °C při 38 MPa. Za těchto podmínek by se účinnost uhelných 
elektráren mohla dostat nad úroveň 50 %. Dosažení těchto cílů je závislé především na 
dostupnosti vhodných materiálů s dostatečnou žárupevností a korozní odolností. Materiálový 
výzkum je proto zcela po právu jedním z hlavních pilířů zajišťujících pokrok ve vývoji 
klasické energetiky. 
 
Téma: Pokročilé materiály v klasické energetice 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Vývoj nových materiálů pro konstrukci exponovaných komponent energetických zařízení je 
logickým krokem na cestě ke zvyšování parametrů a spolehlivosti klasických energetických 
bloků. Tato aktivita je důležitá nejen pro dosažení vysoké účinnosti nových zařízení, ale též 
pro potenciální zvýšení účinnosti stávajících elektráren v rámci jejich rekonstrukcí. Nové 
materiály je třeba před jejich použitím dlouhodobě testovat v simulovaných provozních 
podmínkách, aby byla ověřena stálost jejich vlastností, případně u nich včas odhalen sklon ke 
stárnutí a ztrátě původních parametrů. Jen tak je možné zaručit očekávanou spolehlivost 
z nich vyrobených komponent. Významné je též posouzení korozní odolnosti nových 
materiálů, případně jejich možná interakce s pracovním prostředím. 
 
Cíle a náplň:  
 
Cílem VaV prací by měl být vývoj nových materiálů pro konstrukci komponent 
energetických zařízení a testování jejich vlastností. Měřítkem by měla být specifikace 
materiálu, jeho vlastností, doporučené technologické postupy jeho zpracování a možnosti 
použití. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu by měly pokrývat tyto oblasti: 
- Systematické vedení databáze materiálů a jejich vlastností 
- Vývoj a testování vlastností nových materiálů 
- Zkoumání interakce materiálů s médii 
- Hodnocení mechanických vlastností a provádění mikrostrukturní analýzy 
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Provozovatelé: Energetická zařízení budou dosahovat lepších provozních parametrů, 

spolehlivosti a disponibility. 
- Výrobci: Možnost rozšíření výrobního portfolia materiálů a komponent s lepšími 
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parametry. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
20 mil. Kč/rok 

 
Délka řešení:  
 
Časová náročnost řešení je především s ohledem na provádění nezbytných dlouhodobých 
testů značná. Odhaduje se v závislosti povaze a rozsahu jednotlivých projektů na 8 až 10 let. 
Projekty lze zadávat kdykoli v průběhu uvažovaného desetiletí 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Průběžně je třeba sledovat aktivity EPRI, VGB a na materiálové iniciativy EU. 
 
 
 
3.1.5 Téma 2.1.5 - Snižování emisí polutantů a environmentální zátěže 
 
Zpřísňování ekologické legislativy a tlaky veřejnosti na omezování negativních dopadů 
provozu energetických zařízení na životní prostředí jsou i do budoucna předvídatelné. 
Restriktivní požadavky na regulaci dopadů spalování paliv v KE na životní prostředí jsou 
prosazovány jednak ekologickou legislativou, jednak nároky na aplikaci BAT. Vedle 
klasických polutantů přibývají do seznamu nové látky a v brzké době lze očekávat zavedení 
kontroly nad jejich emisemi.  
 
Téma: Snižování emisí polutantů a environmentální zátěže 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
V souvislosti s očekávaným zpřísněním emisních limitů po r. 2016 je třeba intenzifikovat 
nebo zvýšit účinnost odsíření spalin a u většiny stávajících kotlů doplnit deNOx. Při tom se 
často otvírá otázka technických možností dnes užívaných technologií na dostatečné snížení 
úrovně emisí. Je proto třeba hledat a vyvíjet nové metody a technologie pro snižování emisí 
klasických i nově sledovaných polutantů. Perspektivní se jeví vývoj multipolutantních 
systémů, které dokáží současně zachytit několik emisních látek současně. 
 
Cíle a náplň: 
 
Cílem VaV prací by měla být intenzifikace stávajících a vývoj nových metod pro snížení 
emisí polutantů a jiné ekologické zátěže KE. Měřítkem by mělo být kvantifikované snížení 
emise daného polutantu do okolí. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu by měly pokrývat 
tyto oblasti: 
- Optimalizace implementace deNOx pro typová spalovací zařízení 
- Možnosti dalšího snižování emisí SOx a prachu 
- Multipolutantní systémy 
 
Využití výsledků a přínosy: 
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- Stát: Zlepšení životního prostředí a dodržení mezinárodních závazků na snížení emisí. 
- Provozovatelé: Získání nákladově schůdných řešení. 
- Výrobci: Možnost uplatnění nově vyvinutých postupů a technologií v domácích i 

zahraničních komerčních projektech. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
45 mil. Kč/rok 

 
Délka řešení:  
 
Cílem tématu je řešit aktuální potřeby provozovatelů energetických zdrojů vyvolané 
schváleným zpřísněním legislativy. Výzkumné projekty by měly být zadány neprodleně. 
Časová náročnost řešení jednotlivých projektů může být velmi proměnná, lze ji odhadnout na 
3 až 8 let. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Významná je vazba na BAT a referenční dokument BREF pro velké spalovací zařízení, jehož 
novela se připravuje. 
 
 
 
3.2 Podoblast 2.2:  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 tak, 
aby zvýšení ceny vyráběné energie bylo únosné. Pro zajištění koordinovaného přístupu k 
demonstračním projektům v rámci EU byla v roce 2005 založena Evropská technologická 
platforma ZEP (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant), 
která si klade za cíl uvést do provozu až 12 demonstračních jednotek CCS pokrývajících 
spektrum perspektivních separačních technologií CO2 a různé geologické formace pro 
ukládání CO2
Směrnice EU 2009/31/EC 

. Zatím bylo vybráno 6 projektů a výběrový proces nadále pokračuje. 
[ 2 ], požadující CCS připravenost u nově stavěných elektráren, se 

vztahuje i na nově připravované elektrárny v ČR. Dle aktuálních zjištění Česká republika 
nemá ambice realizovat demonstrační projekt CCS. 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: 
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- 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 
- oxyfuel – spalování paliva s kyslíkem za vzniku spalin s vysokým obsahem CO2 
- post-combustion – separace CO2 ze spalin vzniklých běžným způsobem spalování se 

vzduchem. 
 
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. Tímto směrem jsou orientována i vytčená 
prioritní témata VaV. 
 
3.2.1 Téma 2.2.1 - Připravenost na možné mandatorní zřizování CCS 
 
Vytčené dlouhodobé cíle na omezování produkce CO2 bez zavedení CCS není možné splnit. 
Pokud nedojde k revizi mezinárodně deklarovaných závazků, je třeba zahájit přípravy na 
možné mandatorní zřizování CCS, a to i existujících energetických zařízení. Z tohoto důvodu 
je třeba mít zpracované scénáře možného vývoje, vybrané vhodné technologie zachycování 
CO2 a zvolený způsob transportu CO2 na vybrané uložiště, aby celý řetězec CCS fungoval. 
Paralelní vývoj různých technologií zachycování CO2 ze spalovacího procesu v KE vyžaduje 
jejich porovnání a podrobnou analýzu aplikovatelnosti u českých elektráren. Výběr 
nejvhodnější technologie je třeba podpořit zpracováním studií proveditelnosti a srovnávacích 
projektů. Stejně tak je třeba vybrat vhodné domácí lokality pro trvalé ukládání CO2

 

, případně 
hledat optimální způsob napojení na mezinárodní dopravní trasy.  

Téma: Připravenost na možné mandatorní zřizování CCS 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Připravenost na případné zavedení CCS je třeba řešit s předstihem a výběr nejvhodnější 
technologie podřídit specifickým podmínkám české klasické energetiky. Významnými 
kritérii pro výběr optimálního řešení jsou zastoupené typy zdrojů, použitá technologie, 
koncepční řešení a vlastnosti paliva. Nejistoty v možném legislativním vývoji jsou značné a 
v budoucnu nelze vyloučit povinné zavádění CCS i na existující energetické systémy 
menších výkonů. Z tohoto pohledu je nezbytné zpracovat pomocí vhodných nástrojů možné 
scénáře širšího plošného zavádění CCS včetně způsobu transportu CO2

 

 na potenciální 
úložiště.  
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Cíle a náplň: 
 
Cílem VaV prací by mělo být zpracování studií proveditelnosti a srovnávacích projektů 
aplikace separačního technologií u českých elektráren a širšího plošného zavádění CCS i u 
stávajících zdrojů menšího výkonu. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu by měly pokrývat 
tyto oblasti: 
- Detailní přehled a porovnání dostupných separačních technologií. 
- Posouzení možnosti nasazení separačních technologií do referenčních domácích zdrojů 

s práškovými a fluidními kotli. 
- Zpracování vzorových projektů, posouzení podmínek jejich realizovatelnosti, 

vyhodnocení investiční a provozní náročnosti, doporučení optimálního řešení. 
- Modelové nástroje pro simulace optimálního zavedení CCS 
- Možnosti transportu a ukládání CO2 – v ČR, návaznost na zahraniční transportní síť 
- Možnosti zřizování separačních jednotek CO2 u menších jednotek (teplárny) 
- Průběžné sledování světového vývoje (technologie, koncepční řešení, …) 
 
Využití výsledků a přínosy:  
 
- Stát: Získání objektivních informací o technické a ekonomické náročnosti plošného 

zavedení CCS. Výsledky projektů poslouží k objektivnímu získání informace pro 
formulaci SEK a umožní promítnout případné dopady do legislativní a sociální sféry. 

- Provozovatelé: Projekty poskytnou základní informace pro rozhodování o způsobu 
zavedení nejvhodnější technologie. 

- Průmysl: Zpracování studií pomůže při vytipování oblastí zájmu a zaměření vlastních 
aktivit. 

Odhad finančních nákladů: 
 
25 mil. Kč/rok 

 
Délka řešení:  
 
Přestože mandatorní zavedením CCS se zatím neočekává, se systematickým monitorováním 
situace v EU a s přípravou projektů je pro ověření realizovatelnosti je třeba začít neprodleně. 
Časová náročnost řešení jednotlivých projektů může být velmi proměnná, lze ji odhadnout na 
3 až 8 let. 
 
Jiné specifické aspekty:  
  
Pro získání aktuálních sdílených informací je nezbytné zapojení do hlavních mezinárodních 
iniciativ. 
 
 
 
3.2.2 Téma 2.2.2 - Snižování energetické náročnosti separace CO2 
 
Zpracované studie CCS předpokládají, že po jeho zavedení dojde ke zhoršení účinnosti KE o 
8 až 12 proc. bodů. Důvodem je především vysoká energetická náročnost pomocných 
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technologií. Tato okolnost představuje hlavní překážku v praktickém nasazení CCS 
v reálných podmínkách. 
 
Téma: Snižování energetické náročnosti separace CO
 

2 

Zdůvodnění potřeby:  
 
Snížením energetické náročnosti separačních technologií by bylo možné omezit zhoršení 
energetické účinnosti KE, a tím usnadnit zavádění CCS do praxe. Energetických úspor lze 
dosáhnout jednak zlepšováním stávajících a vývojem nových pomocných technologií (např. 
výroby kyslíku pro oxyfuel, separace CO2

 

 u postcombustion apod.), jednak důslednou 
optimalizací technologického schématu bloku s CCS a využitím odpadního tepla z dílčích 
procesů. 

Cíle a náplň: 
 
Cílem VaV prací by mělo být zpracování studií proveditelnosti a optimalizovaných projektů 
aplikace separačního technologií u českých elektráren. Aktivity v rámci plnění tohoto tématu 
by měly pokrývat tyto oblasti: 
- Analýza energetické náročnosti separačních technologií. 
- Návrh a vývoj energeticky úspornějších řešení. 
- Integrace vybraných separačních technologií do tepelných schémat referenčních 

domácích bloků – optimalizace návrhu – snaha o maximální využití odpadního tepla z 
procesů. Vyhodnocení investiční a provozní náročnosti, doporučení konečného řešení. 

- Průběžné sledování světového vývoje (technologie, koncepční řešení, …) 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Provozovatelé: Dojde ke zlepšení podmínek aplikovatelnosti těchto technologií, a tím i 

ke zvýšení zájmu provozovatelů o jejich zavádění. 
- Průmysl: Vývoj zařízení a koncepcí s nižší energetickou náročností zvýší 

konkurenceschopnost a usnadní začlenění domácích firem do přípravy na realizaci 
konkrétních projektů. 

-  
Odhad finančních nákladů: 
 
30 mil. Kč/rok 

 
Délka řešení:  
 
Časová náročnost řešení jednotlivých projektů může být velmi proměnná, lze ji odhadnout na 
3 až 8 let. Projekty lze zadávat kdykoli v průběhu uvažovaného desetiletí 2013-2023. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Pro získání aktuálních sdílených informací je nezbytné zapojení do hlavních mezinárodních 
iniciativ. 
 
 
 



 
Implementační akční plán v energetice 

 

 

  48 

Reference pro oblast 2: 
 
[ 1 ] Evropský strategický plán pro energetické technologie 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27079_en.htm 

[ 2 ] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
geologickém ukládání oxidu uhličitého 

[ 3 ] Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů 

[ 4 ] 3. energetický balíček - zahrnuje:  
- Směrnici 72/2009/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
- Směrnici 73/2009/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 
- Nařízení 713/2009/ES, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů 
- Nařízení 714/2009/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou 
- Nařízení 715/2009/ES o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním 

soustavám 

[ 5 ] Strategická výzkumná agenda v energetice. Zpráva TPUE z 29.10.2010 

[ 6 ] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o 
průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) 

[ 7 ] Akční plán energetické účinnosti podle čl. 14 Směrnice EP a Rady 2006/32/ES o 
energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách 

[ 8 ] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u 
konečného uživatele a o energetických službách 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/press/ks6_cr_akcni_plan.pdf 

[ 9 ] Aktualizace státní energetické koncepce. MPO, Praha 2010 

[ 10 ] EN 12952 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for 
pressure parts of boilers and accessories 

[ 11 ] Směrnice Rady 96/61/EC ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 
znečištění 

[ 12 ] Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení 
http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf 

[ 13 ] 7. rámcový program – energie -2013-2 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=
1pwTQFgC1hzRGLfnlPCCFsLhLp1pg2bJVWNySJsv3xy5p44JkhJx!1734699619?cal
lIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2 
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4. Tematická oblast 3: Výroba a distribuce tepla a chladu  
 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v oblasti 
teplárenství (trigenerace) 
 
 
Bude doplněno. 
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5. Tematická oblast 4: 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. 
 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v oblasti 
elektrických sítí 
 
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 o „Energetického plánu do roku 2050“ 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 skladování 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). 
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.  
Z pohledu výše uvedeného a z potřeby přehlednosti jsou navržená témata rozdělena do tří 
podoblastí: 

• Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR v dlouhodobém horizontu  
o model sítí ES ČR se zohledněním všech nových trendů vývoje energetiky v EU 

a v ČR v oblasti výrobních zdrojů (distribuovaná výroba, KVET), vlivu 
očekávaných změn v distribuční soustavě, elektromobility, akumulace 
elektřiny, uplatnění nových technologií, …… 

• Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR ve střednědobém horizontu 
v prostředí provozovatele distribuční soustavy 
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o model rozvoje distribuční soustavy, aplikace a rozvoj nových trendů 
v distribuční soustavě (Smart Grid), změn tarifního systému, rozvoj 
elektromobility, uplatnění nových technologií, …. 

• Integrace sítí a řízení rovnováhy ES ČR v evropském kontextu 
o vnější vlivy na ES ČR, přetoky elektřiny ze sousedních soustav, akumulace 

elektřiny v evropském kontextu, projekt Super Smart Grid atd. 

Podoblasti VaVaI v elektrických sítích 
 
5.1 Podoblast 4.1: 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 podoblast B.  
Souhrnně lze témata podoblasti A 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. 

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.  
V rámci podoblasti A jsou navržena dvě témata: 
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5.1.1 Téma 4.1.1: Vliv distribuované výroby a KVET na provoz ES ČR  
 
Analýza vlivu distribuované výroby a  KVET na provoz ES ČR a stanovení metodiky 
hodnocení jejich vlivu na bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR 
 
Téma: Vliv distribuované výroby a KVET na provoz ES ČR  
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- V rámci naplňování politik EU v oblasti konkurenceschopné nízkouhlíkové EU, 

efektivního využívání energií a plnění mezinárodních závazků snižování emisí, snižování 
energetické náročnosti a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů dochází k postupné 
změně energetického výrobního mixu od centrální výroby k decentrálním zdrojům včetně 
KVET a intermitentních OZE. Chybí posouzení a zhodnocení vlivu tohoto vývoje na 
spolehlivost a bezpečnost provozu ES ČR a výzkum, návrh a realizace opatření k zajištění 
těchto cílů. 

- Je potřebné provést analýzu vlivu jednotlivých typů decentrálních zdrojů a KVET na 
bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR jak z pohledu provozovatele přenosové soustavy tak 
provozovatele distribuční soustavy, vytvořit obecnou metodiku hodnocení tohoto vlivu 
pro stanovení podmínek pro dodržení bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR při 
zachování kvalitativních parametrů dodávky elektřiny. 

- Zcela chybí posouzení ekonomické efektivnosti nasazování distribuovaných zdrojů (bez 
podpor) a srovnání s variantou převážně centrální výroby.  

- Je potřebné provést výzkum, navržení a implementaci do praxe výsledků výzkumu 
integrace distribuované výroby do ES ČR a výzkum vlivu nasazování distribuované 
výroby na změny modelu provozování ES ČR (tok elektřiny z DS do PS). Vývoj modelu a 
návrh praktických opatření. 

 
Cíle a náplň: 
 
- provedení analýzy vlivu jednotlivých typů decentrálních zdrojů a KVET na bezpečný a 

spolehlivý provoz ES ČR jak z pohledu provozovatele přenosové soustavy tak 
provozovatele distribuční soustavy, 

- vytvoření obecné metodiky hodnocení tohoto vlivu pro stanovení podmínek pro dodržení 
bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR při zachování kvalitativních parametrů 
dodávky elektřiny, 

- posouzení ekonomické efektivnosti nasazování distribuovaných zdrojů (bez podpor) a 
srovnání s variantou převážně centrální výroby, 

- výzkum, navržení a implementace do praxe výsledků výzkumu integrace distribuované 
výroby do ES ČR, 

- výzkum vlivu nasazování distribuované výroby na změny modelu provozování ES ČR 
(tok elektřiny z DS do PS). Vývoj modelu a návrh praktických opatření,  

- vývoj pravděpodobnostních modelů výroby v distribuovaných zdrojích, 
- posouzení způsobu (z technického a ekonomického pohledu) akumulace elektřiny 

(centrální, decentrální, řízení akumulace), 
- vytvoření modelů dispečerské řízení distribuované výroby,  
- návrh řešení dispečinků klastrů distribuovaných zdrojů, 
- návrh pravidel koordinace chování distribuované výroby pro potřebu ES ČR,  
- výzkum vztahu centrální a decentrální výroby a jejich interakce a integrace do ES ČR, 
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- vývoj ICT podpory řízení a managementu distribuované výroby, 
- monitorování stavu distribuované výroby a jejího vlivu na provoz ES, 
- vytvoření modelu provozování ES ČR v případě přebytku elektřiny v distribuční soustavě, 
- vytvoření modelů pro analýzu a simulování ustálených a přechodných stavů v ES ČR pro 

elektrizační soustavu s distribuovanou výrobou, elektromobilitou a Smart distribuční 
soustavou, 

- návrh a definice požadavků na distribuované zdroje z hlediska ES ČR, 
- výzkum možností využití distribuovaných zdrojů pro řízení rovnováhy ES ČR. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- pro PDS – informace pro rozvoj a zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu DS 
- pro PPS – rozhodování o způsobu zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR 
- pro MPO – pro zpřesňování SEK, NAP 
- pro podnikatelskou veřejnost – podpora investičního rozhodování 
 
Odhad finančních nákladů:   
 
140 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
3 roky:  2013 - 2015 
 
Jiné specifické aspekty: 
Vysoká priorita řešení. 

 
5.1.2 Téma 4.1.2: Nutné podmínky provozu ES z pohledu PPS a PDS  
 
Stanovení nutných podmínek pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR pro 
určený energetický výrobní mix (respektující zadání SEK a NAP, nárůst instalací 
distribuovaných zdrojů včetně KVET, plnění požadavku na snižování emisí skleníkových 
plynů) z pohledu provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav 
včetně posouzení jejich rolí. 
 
Téma: Nutné podmínky provozu ES z pohledu PPS a PDS 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Existuje výrazný tlak Evropské komise včetně Evropské rady a Evropského parlamentu na 

snižování emisí skleníkových plynů v EU nejnověji vyjádřený v dokumentech COM 
(2011) 112 „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050“ a navazující  COM(2011) 885 „Energetický plán do roku 2050“. Je nutné včas znát 
nutné podmínky pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR z pohledu 
provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav pro různé 
scénáře výrobního mixu směřujících ke splnění výše uvedené myšlenky nízkouhlíkové 
EU.  



 
Implementační akční plán v energetice 

 

 

  54 

- Je potřebné vytvořit pravděpodobné scénáře energetického mixu ČR v dlouhodobém 
horizontu (rok 2050) respektující trend nízkouhlíkové EU a v návaznosti stanovit a 
zkontrolovat plnění základních podmínek nutných pro udržení bezpečného a spolehlivého 
provozu ES ČR z pohledu zejména provozovatele přenosové soustavy. Tyto scénáře je 
třeba zpracovat na základě stávajících dokumentů ČR (SEK, NAP) a dokumentů EU. 

- Analyzovat dopady předpokládaného vývoje na možnou změnu rolí provozovatele 
přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav a vytvořit metodiky, 
simulačních nástroje a modely pro řešení a řízení ES ČR v nových podmínkách. 

 
Cíle a náplň: 
 
- na základě stávajících dokumentů ČR (SEK, NAP) a dokumentů EU vytvořit 

pravděpodobné scénáře energetického mixu ČR v dlouhodobém horizontu (rok 2050) 
respektující trend nízkouhlíkové EU a stanovit jejich prioritizaci, 

- stanovení a kontrola plnění základních podmínek nutných pro udržení bezpečného a 
spolehlivého provozu ES ČR pro zvolené scénáře energetického mixu zejména z pohledu 
provozovatele přenosové soustav, 

- vytvoření metodiky, simulačních nástrojů a modelů pro řešení výše uvedené 
problematiky, 

- analyzovat dopad předpokládaného vývoje na možnou změnu rolí provozovatele 
přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav,  

- výzkum a vývoj nových technologií a postupů a jejich aplikace do přenosové soustavy ČR  
- vytvoření modelů posuzujících vliv Smart distribučních soustav na bezpečnost a 

spolehlivost provozu ES ČR a možnost jejich využití pro řízení rovnováhy ES ČR, 
- vytvoření modelů akumulace a jejího využití pro řízení rovnováhy ES ČR, 
- vytvoření modelů pro aktivní monitorování stavu a plánování údržby a oprav zařízení PS, 
- vytvoření pravděpodobnostních modelů oceňující vliv nejisté výroby v distribuovaných 

zdrojích a možností řízení a dálkového ovládání spotřeby, 
- návrh modelu dispečerské řízení distribuované výroby pro potřeby ES ČR, 
- vytvoření nástrojů a technik předpovědí v oblastech výroby z distribuovaných zdrojů 

včetně solárních a větrných zdrojů a v oblasti spotřeby, 
- vývoj variant modelů trhu v ES ČR, 
- vývoj ICT podpory managementu řízení ES ČR, 
- výzkum potenciálu spotřeby podílet se na řízení rovnováhy soustavy, 
- vývoj řídicích systémů pro dálkový management uskupení distribuované výroby, 
- výzkum potenciálu Smart distribučních soustav pro poskytování podpůrných služeb a 

podpory pro řízení rovnováhy ES ČR, 
- vývoj nových technologií pro řízení napětí, řízení toků elektřiny v ES ČR,  
- výzkum vlivu a využití „ostrovních provozů“ ve stavech předcházení stavu nouze a ve 

stavech nouze a v jiných typech mimořádných situací v ČR, 
- vytvoření a aplikace modelů Ampacity (maximální proudové zatěžování vodičů s ohledem 

na vnější prostředí) k optimálnímu využití sítí prvků přenosového řetězce zejména 
v mimořádných stavech včetně definování dispečerských pravidel, 

- vytvoření metodiky plánů obrany a obnovy sítí po velkých výpadcích (případ blackoutů), 
- zvýšení observability (zvýšení výměny relevantních dat mezi PDS a PPS). 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- pro PDS – informace pro rozvoj a zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu DS 
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- pro PPS – rozhodování o způsobu zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR 
- pro MPO – pro zpřesňování SEK, NAP 
- pro podnikatelskou veřejnost – podpora investičního rozhodování 
 
Odhad finančních nákladů:  
 
120mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
11 let:  2013 - 2023 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Střední aktuální priorita řešení. 
Vysoká střednědobá priorita řešení. 
 
 
5.2 Podoblast 4.2: 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 projektů např.: Smart 
Grid, Demand Site Management, Demand Response, integrace zdrojů distribuované výroby, 
elektromobilita a další. 
Postupná příprava a realizace těchto projektů 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. 
V rámci podoblasti 4.2 jsou navržena čtyři témata: 
 
5.2.1 Téma 4.2.1: Model DS v nových podmínkách 
 
Model DS se zohledněním nových vlivů (např. decentrální výroba, OZE, akumulace, 
elektromobilita, řízená spotřeba) včetně stanovení metodiky přípustného množství zdrojů 
v uzlových oblastech DS v závislosti na spotřebě (velikost, charakter) 
 
Téma: Model DS v nových podmínkách 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Existuje nedostatek relevantních podkladů pro rozhodování o další koncepci vývoje 

distribučních sítí se zohledněním nových trendů provozování sítí z regionálního i 
lokálního pohledu mixu směřujících ke splnění výše uvedené myšlenky nízkouhlíkové 
EU. 
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- Chybí představa – modely možného vývoje budoucích distribučních sítí a strategie 
zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozování a dodávky elektřiny v DS včetně 
vazeb na okolní DS a PS. 

 
Cíle a náplň: 
 
- modelace budoucích distribučních sítí, stanovení podmínek a pravidel pro jejich bezpečné 

a efektivní provozování včetně vazeb na okolní PS a DS,  
- provedení analýzy stávajícího stavu, 
- výzkum vývoje nových trendů a jejich vlivu na provozování DS (decentrální výroba, 

akumulace, řízená spotřeba, …), 
- modelace provozu DS se zohledněním integrace všech nových prvků,  
- stanovení postupů a pravidel pro efektivní a bezpečné provozování sítí při zohlednění 

nových vlivů, 
- stanovení nových podmínek pro připojování decentrální výroby, akumulace a řiditelné 

spotřeby, 
- návrh postupů a pravidel pro návrh a optimální provoz autonomních oblastí,  
- modelace provozu autonomních oblastí DS, i s respektováním LDS 
- stanovení přístupu k řízení provozu v autonomních oblastech v DS se zohledněním 

nových vlivů, 
- návrh na vybavení uzlových oblastí DS novými technologiemi pro monitoring sítí 

s dálkovým přenosem,  
- vytvoření simulačního modelu optimalizovaného provozu sítí z lokálního a regionálního 

pohledu, 
- provedení analýzy a vyhodnocení dat ze simulačního modelu, 
- provedení analýzy rizik a příležitostí decentrální výroby, akumulace, elektromobility a 

řízené spotřeby, 
- návrh a aplikace optimalizace / rovnoměrné zatížení jednotlivých prvků soustavy, 
- posouzení potřebných změn legislativy, 
- návrh distribučních pobídek – finanční motivace pro provozovatele nových prvků DS, 
- posouzení technickoekonomických podmínek pro umístění akumulace v DS vzhledem 

k lokalizaci decentrální výroby, 
- demonstrační pilotní projekt SG pro efektivní a bezpečné řízení DS, 
- výzkum ostrovního energetického provozu a jeho vlivu na spolehlivost, bezpečnost i 

efektivitu přenosu i distribuce elektrické energie 
- výzkum využití elektromobility jako prvku akumulace elektrické energie a stabilizačního 

prvku distribuční soustav 
- návrh systémového řešení městské hromadné dopravy s úsporou elektrické energie 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- pro PDS – informace pro rozvoj a zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu DS, 
- pro MPO – pro SEK, pro podporu rozhodování v koncepčních otázkách, 
- pro investory – pro rozhodování o strategii a podmínkách výstavby nových prvků 

distribuční infrastruktury. 
 
Odhad finančních nákladů:  
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90 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
5 let:  2013 - 2017 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Střední aktuální priorita řešení. 
Vysoká střednědobá priorita řešení. 
 

 
5.2.2 Téma 4.2.2: Řízení distribučních sítí 
 
Řízení distribučních sítí, řídicí systémy v prostředí Smart Grid, dynamické řízení spotřeby a 
dodávky, např. Smart technologie a HDO 
 
Téma: Řízení distribučních sítí 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Existuje potřeba změny řízení odběrů a dodávek v DS v návaznosti na měnící se potřeby 
české elektroenergetiky. Je potřebné vypracovat návrh efektivního řízení DS, vymezení 
základních vztahů a vazeb a optimalizace a integrace řídicích systémů PS a DS 
 
Cíle a náplň: 
 
- návrh efektivního řízení DS, vymezení základních vztahů a vazeb a optimalizace a 

integrace řídicích systémů PS a DS, 
- popis současného stavu, 
- výzkum a návrh požadavků na řízení spotřeby a dodávky v měnícím se prostředí DS, 
- analýza možností řízení spotřeby a dodávky v závislosti na technologických možnostech 

SM, HDO, integrace HDO do SM, 
- nalezení optimálního technickoekonomického řešení integrace/náhrady HDO do SM, 
- analýza možností řízení spotřeby a dodávky v autonomních oblastech, 
- analýza řízení nových technologií – elektromobilita, akumulace, decentrální výroba, nové 

oblasti spotřeby, 
- modely dynamického řízení spotřeby a dodávky i výroby, 
- zpracování rozdílové analýzy schopností řízení a dodávek DS pro pokrytí nových 

požadavků, 
- definování požadavků na řídicí systémy v prostředí SG, 
- návrh rozsahu základního monitoringu sítí, 
- nastavení základních simulací stavu sítí k optimalizaci provozních parametrů, 
- návrh rozsahu řídicích systémů v prostředí SG, 
- návrhy řízení v autonomních oblastech se zohledněním vlivu nových technologických 

prvků, 
- analýza možností řízení spotřeby a dodávky v závislosti na velikosti dostupného výkonu 
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(přetoků) v autonomních oblastech, 
- analýza možnosti přímého (operativního) řízení pro dispečerské systémy ES ČR, 
- definování nových metod řízení pro rozvoj, dimenzování a design v DS, 
- rozdílová analýza řídicích systémů pro pokrytí předpokládaného vývoje nových 

požadavků, definování mezních hodnot / stavů, 
- vytvoření modelů pro výpočty sítí pro optimalizaci technických ztrát a alokaci 

netechnických ztrát s vazbou na technické a geografické systémy DS, 
- návrh požadavků na řídicí / operační centrum v SG v měnícím se elektroenergetickém 

prostředí, 
- definice vazeb mezi operačním centrem SM a řídicími systémy DS, 
- vytvoření simulačních / řídicích modelů pro řízení DS na regionální úrovni,  
- vytvoření simulačních / řídicích lokálních modelů pro řízení DS v autonomních oblastech, 
- vytvoření podmínek / motivace pro efektivní řízení odběrů a dodávek v DS, 
- posouzení potřebných změn legislativy, 
- ověření navrhovaných variant řízení v laboratorních podmínkách, 
- pilotní ověření navrhovaných variant řízení v rámci projektů Smart Grid, 
- definovat a aplikovat řízení kritických stavů vypínání náhodných mimořádných stavů 

(mechanické a elektrické veličiny) 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- pro PDS – pro koncepci a definici podmínek provozu řídicích systémů DS 
- pro PPS - pro možné využití řízení v ES ČR 
- pro MPO – pro SEK, pro podporu efektivních systémů řízení  
- pro výrobce – pro směřování vývoje řídicích systémů distribuční infrastruktury  
 

Odhad finančních nákladů:  
 
80 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
9 let: 2013 - 2021 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Střední aktuální priorita řešení. 
Vysoká střednědobá priorita řešení. 
 
 
 
5.2.3  Téma 4.2.3: Nové technologie v elektrických sítích včetně ICT  
 
Nové technologie v oblasti silové i v oblasti ICT. 
 
Téma: Nové technologie v elektrických sítích 
 
Zdůvodnění potřeby: 
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Existuje potřeba nalezení vhodných technologií pro řešení nových požadavků v měnícím se 
energetickém prostředí, zatím nejsou vhodné a dostupné ICT (Informační a komunikační 
technologie) pro oblast SG (Smart Grid) v ES ČR. 
 
Cíle a náplň: 
 
- nalezení nových technologií pro pokrytí požadavků SG v ES ČR, návrh stabilního 

robustního a bezpečného ICT řešení pro oblast SG, 
- analýza potřeb nových technologických řešení DS v měnícím se energetickém prostředí, 
- analýza potřeb nových regulačních technologií s možností vyšší automatizace řízení v DS, 
- definici a vývoj standardizovaných řešení v DS, 
- výzkum možností uplatnění nových technologických prvků,  
- posouzení nových technologií (supravodiče, …) s ohledem na ztráty v síti - zde se jedná 

primárně o ekonomické posouzení, ev. by mohlo jít o posouzení, jaké ztráty by byly 
v případě masivního nasazení SG se základní podmínkou regulace výkonu dispersních 
zdrojů dle lokálních potřeb sítě, 

- analýza stávajícího stavu ICT technologií v DS,  
- definice požadavků na ICT řešení v měnícím se energetickém prostředí, 
- rozdílová analýza parametrů stávající komunikační infrastruktury pokrytí budoucích 

požadavků, 
- vytvoření požadavku na národní komunikační protokol v podmínkách ČR,  
- vývoj komunikačních protokolů pro potřeby Smart Grid, 
- návrh komunikační technologie, splňující požadavky provozovatelů sítí,  
- definice podmínky interoperability technologického řešení SG, SM, SH, 
- návrh optimálního řešení ICT infrastruktury pro potřeby Smart Grid, 
- studie proveditelnosti ICT infrastruktury pro potřeby SG , 
- návrh bezpečnostní prioritizaci přenášených údajů, 
- návrh optimální míry zabezpečení osobních údajů,  
- ověření navrhovaného ICT řešení v laboratorních podmínkách, 
- ověření navrhovaného ICT řešení v rámci pilotních projektů Smart Grid. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- pro PDS – pro koncepci a využití v DS 
- pro MPO – pro SEK, pro rozhodování v koncepčních otázkách  
- pro výrobce – pro směřování nových provozních technologií a ICT řešení   
 
Odhad finančních nákladů:  
 
70 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
10 let: 2014 – 2023 
 
Jiné specifické aspekty: 
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Střední střednědobá priorita řešení. 
Vysoká dlouhodobá priorita řešení. 
 
  
5.2.3.1 Téma 4.2.4: Nové tarify pro odběr elektřiny a odhad chování zákazníků 
5.3  
Téma: Nové tarify a chování zákazníků 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Existuje potřeba navýšení řiditelné spotřeby a výroby na všech napěťových hladinách v ES 
ČR. Pro toto je třeba analyzovat možné nové tarifní systémy a odhadnout možné změny 
chování zákazníků. 
 
Cíle a náplň: 
 
- návrh nových podmínek, metodik a tarifních systémů v měnících se prostředí v ES ČR  
- zvýšení dynamiky řízení 
- zmapování zákaznického chování a nových obchodních trendů 
- analýza tarifů na všech napěťových hladinách,  
- porovnání v časových řadách, odhad potenciálu k přímému i nepřímému ovládání, 
- výzkum možnosti využití rezervované kapacity na všech napěťových úrovních, 
- výzkum a návrh distribučních a obchodních tarifů, 
- výzkum nových obchodních trendů, 
- zpracování odhadu potenciálu k motivaci přesunu ostatní spotřeby (cenové podněty, 

nepřímé ovládání), 
- návrh nové struktury tarifů, vč. dynamických, na všech napěťových hladinách, 
- výzkum vyšší flexibility operativního řízení spotřeby a výroby v reálném čase, 
- vymezení modelu s využitím nových tarifních nástrojů, 
- návrh cenových pobídek pro zákazníky, motivace pro aktivní přístup, 
- výzkum zajištění stabilního prostředí při nárůstu ostrovních provozů 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- pro PDS – pro koncepci a využití v DS 
- pro MPO – pro SEK, pro rozhodování v koncepčních otázkách  
- pro výrobce – pro směřování nových provozních technologií a ICT řešení   
 
Odhad finančních nákladů:  
 
80 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
5 let: 2016 – 2020 
 
Jiné specifické aspekty: 
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Vysoká střednědobá priorita řešení. 
 
 
5.4 Podoblast 4.3: 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 
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 Smart Grid (SSG) 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 SSG jak z hlediska možného 
exportu/importu tak především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu ES ČR. Bude 
výhodné mít jasný názor na projekt SSG zejména v oblasti východní a jihovýchodní Evropy 
včetně směru na východ. Aktivní role ČR může být v tomto smyslu přínosná.  
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 podoblasti C 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 Smart Grid, 
- způsoby akumulace elektřiny, 
- akumulace elektřiny pro ČR i pro EU účely 
- 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. 
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V rámci podoblasti 4.3 jsou navržena dvě témata: 
 
5.4.1 Téma 4.3.1: Zahraniční vlivy na ES ČR 
 
Vliv evropské energetické soustavy na ES ČR, analýza možností akumulace elektřiny v ČR 
pro potřebu ES ČR a evropské ES. 
 
Téma: Zahraniční vlivy na ES ČR 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Budování transevropského trhu s elektřinou a jednotné propojené energetické soustavy 

EU přináší nové dříve se výrazně neprojevující aspekty vzájemného ovlivňování a 
vzájemné závislosti národních elektrizačních soustav EU. Kromě zřejmých výhod 
propojení při poskytování vzájemné pomoci v případě poruch a výpadků, přináší toto 
řešení i vážná rizika způsobená neplánovanými toky elektřiny (rozdílně od teoretických 
toků obchodních) a rizika rozšiřování poruch nebo výpadků vzniklých v jedné národní 
soustavě i na soustavy ostatních propojených soustav včetně možnosti rozsáhlých 
„blackouts”. 

- Vzájemné ovlivňování propojených elektrizačních národních soustav v EU v pozitivním i 
negativním slova smyslu je skutečností. Původní cíl propojení spočíval ve snaze o zvýšení 
spolehlivosti propojených národních soustav a ulehčení mezinárodního obchodu 
s elektřinou. V době připojování ES ČR k soustavě UCTPE byl jednou z podmínek 
požadavek na schopnost ES ČR samostatného bezpečného a spolehlivého provozu. 
V současné době není již zcela jisté, zda elektrizační soustavy všech členských států EU 
jsou schopné tuto podmínku splnit a to ať z důvodů nedostatku výrobní kapacity tak 
z důvodu nevhodného výrobního mixu. Filozofie spolupráce národních elektrizačních 
soustav se mění a vzájemné ovlivňování, závislost národních soustav a nároky na 
spolupráci se zvyšují.  

Cíle a náplň: 
 
- analyzovat vlivy okolních elektrizačních soustav na ES ČR, 
- analyzovat možné příčiny rozšíření „blackouts“ z ES EU do ES ČR a navrhnout možná 

obraná opatření omezující vznik takovýchto situací, 
- analyzovat možné příčiny rozšíření „blackouts“ z ES ČR do ES EU a navrhnout obraná 

opatření omezující vznik takovýchto situací. 
- analyzovat možnosti akumulace elektřiny v ES ČR pro potřebu ES ČR a ES EU a návrh 

modelu, 
- posouzení možné role a kompetence PPS ČR v kontextu ES EU, 
- návrh modelu společného regionálního trhu s podpůrnými službami a návrh modelu, 
- návrh posílení kapacity mezinárodních vedení v ES ČR a návrh opatření, 
- výzkum možných řešení řízení toků elektřiny v rámci ES EU, 
- vývoj nových dispečerských systémů pro online monitorování stavu ES EU, 
- vývoj nových dispečerských systémů pro včasné varování stavu ES EU, 
- vývoj nových dispečerských systémů pro automatické provádění předem definovaných 

opatření ve vazbě na ES EU. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
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- pro MPO – pro probíhající mezinárodní jednání ES ČR 
- pro PPS – rozhodování o způsobu zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu 
- pro evropské instituce – pro koordinaci rozvoje jednotné elektrizační evropské soustavy 
 
Odhad finančních nákladů:  
 
60 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
6 let: 2014 – 2019 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Střední aktuální priorita řešení. 
Vysoká střednědobá priorita řešení. 
 
 
 
5.4.2 Téma 4.3.2: Projekt Super Grid v regionu východní a jihovýchodní Evropy 

(mezinárodní projekt) 
 
Téma: Projekt Super Grid v regionu východní a jihovýchodní Evropy  
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
Strategie EU obsahuje požadavek na snižování emisí skleníkových plynů a podporu rozvoje 
obnovitelných zdrojů. Jedním z důsledků této strategie je koncentraci výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů v okrajových částech Evropy: na jihu (solární energie) a severu 
(slapové jevy a energie větru). Novou významnou výzvou pro evropské sítě se tak stává 
zajištění transportu elektřiny z místa výroby do míst spotřeby, přičemž vzhledem k charakteru 
zdrojů se může jednat o elektřinu s poměrně vysokou variabilitou množství a směru dodávky. 
Koncept Super Grid (dále jen SG) 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 
uvažuje i s dalším rozšířením - s výstavbou a připojením solárních zdrojů v oblasti severní 
Afriky a s jejich vyvedením do jižních uzlů evropské supersítě.  
Kromě technické problematiky jsou v souvislosti se SG řešeny 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 SG jak z hlediska 
možného exportu/importu tak především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu ES 
ČR. Bude výhodné mít jasný názor na projekt SSG zejména v oblasti východní a 
jihovýchodní Evropy včetně směru na východ. Aktivní role ČR může být v tomto smyslu 
přínosná. 
 
Cíle a náplň: 
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- analýza současného stavu příprav realizace SSG v EU, 
- zjištění zájmu států východní a jihovýchodní Evropy podílet se aktivněji na přípravě 

realizace SSG v oblasti východní a jihovýchodní Evropy, 
- zpracování studie realizace SSG v východní a jihovýchodní Evropě jako součásti SSG 

EU, 
- posouzení možné role ČR v přípravě, realizaci a provozu SSG EU, 
- výzkum a model vlivu SSG na bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR pro variantu SSG je 

/není na území ČR, 
- výzkum vlivu vedení SSG stejnosměrného/střídavého provedení na životní prostředí, 
- výzkum vlivu SSG na napěťové, zkratové a další poměry v místě stanice vyústění SSG. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- pro MPO – pro probíhající mezinárodní jednání ES ČR 
- pro PPS – rozhodování o způsobu zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu 
- pro evropské instituce – pro koordinaci rozvoje jednotné elektrizační evropské soustavy 
 
Odhad finančních nákladů:  
 
50 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení:   
 
11 let: 2015 – 2025 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Střední střednědobá priorita řešení. 
Vysoká dlouhodobá priorita řešení. 
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6. Tematická oblast 5: Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na 
úrovni velkých měst nebo regionů (Smart Cities) 

 
Celosvětové trendy ke snižování emisí CO2

 

, ale i celkové emisní a imisní zátěže životního 
prostředí se promítají do evropské legislativy v oblasti energetiky, energetické náročnosti a 
dopravy. Platná i připravovaná Státní energetická koncepce předpokládá dlouhodobý trend 
snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické efektivity. 

Legislativní rámec EU, který se promítá i do českého právního řádu je jedním z klíčových 
impulsů, který vymezuje oblasti, kterým by měla být věnována náležitá pozornost v rámci 
výzkumu, vývoje, demonstrací, pilotních řešení a následné komercionalizace.  
 
Dlouhodobá politická diskuse o disproporcích zdrojů a spotřeby energie a z tohoto 
odvozované postavení energetického sektoru ve světové ekonomice vedených zejména 
v rámci Mezinárodní energetické agentury OECD a Evropské unie ve světle klimatických 
změn a bezpečnosti dodávek energie, vedly i Evropskou komisi a Evropskou Radu již v roce 
2007 ke schválení Energetické politiky v konkurenceschopné Evropě („Energy policy for a 
competitive Europe”6

 

). Tato strategická vize koncipuje možné směry řešení na bázi zajištění 
tří nedělitelných cílů: 

1. konkurenceschopnosti, 
2. bezpečnosti energetických dodávek a 
3. dlouhodobé udržitelnosti energeticko (klimatické dimenze - udržitelná redukce emisí 

skleníkových plynů a dlouhodobá zjistitelnost zdrojů – za horizont dnes dostupných 
zdrojů fosilních paliv). 

 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) 
 
Rostoucí urbanizace je jedním z tzv. megatrendů naší doby. Očekává se, 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: 

                                                 
6 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT AN 
ENERGY POLICY FOR EUROPE. Brussels, 10.1.2007. COM(2007) 1 final. 
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- 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 
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 zastřešující EIISC (European Industrial Initiative Smart Cities) 
v rámci SET Plan, která uvažuje s Roadmap uvedenou v příloze. 
 
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 se domníváme, že je nanejvýše vhodné nejen sledovat trendy v oblasti 
Smart Cities, ale aktivně se účastnit minimálně na dílčích pracích v oblasti výzkumu, vývoje, 
demonstrací a následné průmyslové produkce za účelem 
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- udržení a zvýšení konkurenceschopnosti, 
- udržení a zvýšení bezpečnosti energetických dodávek a 
- dlouhodobé udržitelnosti energeticko - klimatické dimenze. 
 
 
Podoblasti VaVaI ve smart cities pro ČR 
 
Oblast Smart Cities lze v podmínkách České republiky rozdělit do tří základních podoblastí, 
které odrážejí výše uvedenou Roadmap. Jedná se o: 
- inteligentní budovy a domy, 
- infrastrukturu a 
- dopravu. 
 
6.1 Podoblast 5.1:  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

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. 

 a v neposlední řadě 
se sníženou spotřebou energií sníží závislost na dovozu primárních paliv, a to zejména 
z oblastí mimo EU. 

V rámci podoblasti 5.1 byly identifikovány následující témata: 

 

6.1.1 Téma 5.1.1: Energetický management budov 
 
Téma: Energetický management budov 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
- Nové „inteligentní“ nebo také „smart“ budovy by měly napomoci naplnit energeticko-

klimatické cíle, konkrétně snížit náklady na energie a emise CO2

- Systémy energetického managementu by měly kromě snížení emisí CO

 o 20 až 30%. Oblast 
výzkumu a vývoje tak sleduje cíle a strategie EU založené na Směrnici 2010/31/EU 
Evropského parlamentu a Rady z 19. května 2010 o energetické náročnosti budov v 
podmínkách České republiky.  

2, nákladů na 
energie být i zajímavým artiklem pro výrobu. Bez výzkumu, vývoje a inovací v této 
oblasti se dá očekávat závislost v implementaci opatření 2. Národního akčního plánu 
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energetické účinnosti (NAPEE II) na dovozových technologiích. 
 

Cíle a náplň: 
 
- K naplňování cílů ve výzkumu, vývoji a demonstracích, s následným promítnutím do 

průmyslové produkce ve skupině energetického managementu inteligentních budov a 
domů by měly napomoci i technická zařízení budov a spotřebiče. V neposlední řadě se 
bude jednat o automatizované systémy budov (BAS – Building automation systems), 
inteligentní sítě elektronických zařízení, která monitorují a řídí dodávky energií, osvětlení, 
vytápění, klimatizaci, zásobování vodou, ale i zabezpečovací systémy. 

- V rámci iniciativy Smart Cities bude důležité propojení jednotlivých prvků v rámci 
urbanistického plánování změn stávajících územních celků, ale i dalšího rozvoje. 
V konečném důsledku to, co by mělo učinit dům chytrým, není jen připojení k internetu, 
ale zejména možnost osadit zařízení, která jsou schopná přijmout data a povely (jak 
zvenčí, tak zevnitř domu) a chovat se energeticky aktivně a efektivně, včetně integrace 
elektromobilů. 

- Výzkum a vývoj by měl směřovat rovněž do oblastí technického zařízení budov (TZB) a 
vybavení: 

- Vytápění a chlazení – energeticky efektivní technologie pro vytápění a chlazení 
(trigenerace). 

- Výměna vzduchu (větrání) – demonstrace a optimalizace výměny vzduchu. 
- Úsporné spotřebiče – úsporné spotřebiče, zvyšování účinnosti, spotřebiče, které 

jsou schopné přijmout data a povely (jak zvenčí, tak zevnitř domu) a chovat se 
energeticky efektivně 

- Osvětlení – úsporné světlení, efektivní konstrukce osvětlovacích těles, řízení 
osvětlení tak, aby bylo používáno jen tehdy, kdy je zapotřebí. 

- Měření, regulace a komunikace – vývoj a demonstrační nasazování prvků, které 
komunikují jak s technickým zařízením budovy, tak se spotřebiči a jsou rovněž 
schopny komunikace s vnějším okolím za účelem efektivního ovlivňování 
spotřeby v budově. 

- Projekty výzkumu a vývoje musí rovněž zohlednit komunikaci inteligentních systémů v 
budovách s externími systémy v rámci Smart City, zahrnujících reakce na nové 
energetické toky mezi objekty z alternativních a decentralizovaných zdrojů energie a 
využívání hybridních systémů, které zahrnou různé typy budov (např. bytové domy, 
rodinné domy, nemocnice, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, nákupní a 
logistická centra a ostatní).  

 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Výstupy výzkumu a vývoje by měly být jednak metodiky a modelové nástroje 

parametrického charakteru, použitelné obecně pro konkrétní urbanistický celek, které 
propojí jednotlivé části intravilánu a extravilánu např. podle užití půdy (LANDUSE) tak, 
aby výsledný výstup umožňoval zohlednění konkrétních podmínek pro optimalizaci 
energetické náročnosti daného urbanistického celku (Smart City) a minimalizaci dopadů 
na životní prostředí při zajištění efektivní dopravní obslužnosti. 

- Předpokládanými konkrétními uživateli jsou firmy, vyrábějící materiály, zařízení budov a 
vybavení, dalšími uživateli jsou projekční a stavební firmy, jakož i koneční uživatelé.  

- Výzkum a vývoj by krom již zavedených firem a kontinuálního rozvoje technologií mohl 
a měl pomoci vytvořit nové technologické a posléze pak výrobní firmy a navýšit tak 
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konkurenceschopnost průmyslu působícího v ČR. 
-  
Odhad finančních nákladů: 
 
Energetický management budov a domů se dotýká komplexu iniciativ. Pro vytipovaná témata 
byl proveden kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Roční financování podoblasti 
energetického managementu, především výzkumu a vývoje je odhadováno ve výši cca 23,1 
mil. Kč. 
 
Délka řešení:  
Bude záviset na finančních prostředcích. Základní délka řešení bude respektovat Roadmap 
EU, která je ilustrativně uvedena v příloze v kapitole SET Plan. Základní časový horizont je 
rok 2020. Dá se očekávat, že konkrétní projekty nebudou pokrývat veškeré spektrum 
možných aktivit.  

Z uvedeného je zřejmé, že se očekává, že po roce 2015 by všechny nové budovy měly 
dosahovat téměř nulového standardu. Tomuto cíli a předchozímu testování by měla odpovídat 
délka řešení v rámci výzkumu, vývoje a demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit technologie 
vyvinuté a odzkoušené v ČR na mezinárodních trzích. 

Jiné specifické aspekty: 
  
- Jednotlivé státy EU zahájily podporu spolupráce mezi firmami vyrábějícími technologické 

systémy a výzkumnými institucemi s cílem zajištění udržitelného regionálního rozvoje a 
zajištění energeticky a environmentálně inteligentních regionů.  

- Průmysl ČR by měl být schopen stavět budovy a nabídnout řešení pro proměny regionů v 
souladu s touto novou situací. Uvedené skutečnosti jsou velkou výzvou pro inovace 
výrobků, zboží a služeb. Jsou současně i velkou výzvou pro aplikovaný výzkum a vývoj. 

 
 
6.1.2 Téma 5.1.2: Materiály budov 
 
Téma:  Materiály budov 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Pokud mají „inteligentní“ nebo také „smart“ budovy naplnit očekávané cíle v oblasti úspor 
energií, neobejde se to bez nových materiálů, které budou mít specifické vlastnosti zejména 
z hlediska energetické účinnosti. Výzkum a vývoj by měl napomoci rovněž 
konkurenceschopnosti ČR a v neposlední řadě i oživení sektoru stavebnictví s materiály 
s vysokou přidanou hodnotou. 
Systémy energetického managementu by měly kromě snížení emisí CO2

 

, nákladů na energie 
být i zajímavým artiklem pro výrobu. Bez výzkumu, vývoje a inovací v této oblasti se dá 
očekávat závislost v implementaci opatření 2. Národního akčního plánu energetické účinnosti 
(NAPEE II) na dovozových technologiích. 

Cíle a náplň: 
 
- K naplňování cílů ve výzkumu, vývoji a demonstracích, s následným promítnutím do 

průmyslové produkce mohou významným způsobem napomoci nové materiály pro 
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výstavbu nových a renovaci stávajících budov.  
- Inteligentní budovy zahrnují jak administrativní budovy, tak různá nákupní a logistická 

centra, budovy pro společné bydlení i domy pro individuální bydlení. Jednou ze součástí 
by měl být výzkum a vývoj nových materiálů směřovaný do tří základních oblastí, a to: 

o Konstrukční materiály 
o Izolační materiály  
o Spojovací materiály 
o Součástí by mělo být i využívání stavebního odpadu a nedeficitních materiálu při 

výrobě stavebních hmot. 
- Dalším aspektem výzkumu a vývoje materiálů budov je rozdělení mezi objekty vhodné 

pro rekonstrukci a nové objekty s téměř nulovou spotřebou energie. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Předpokládanými konkrétními uživateli jsou firmy, vyrábějící materiály, projekční a 

stavební firmy, jakož i koneční uživatelé.  
- Výzkum a vývoj by krom již zavedených firem a kontinuálního rozvoje technologií mohl 

a měl pomoci vytvořit nové materiály a navýšit tak konkurenceschopnost průmyslu ČR. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Materiály budov a domů se dotýkají zejména izolačních materiálů budov. Byl proveden 
kvalifikovaný odhad ročních nákladů, který zohledňuje jednak možnosti veřejného 
financování, ale i skutečnost, že většina firem, vyrábějících materiály v ČR je vlastněna 
zahraničními vlastníky, takže se předpokládá výzkum, vývoj a demonstrace v rámci 
mezinárodní spolupráce. Roční financování podoblasti materiálů, především výzkumu a 
vývoje je odhadováno ve výši cca 6,9 mil. Kč.  
 
Délka řešení:  
Základní délka řešení bude respektovat Roadmap EU, která je ilustrativně uvedena v příloze 
v kapitole SET Plan. Základní časový horizont je rok 2020. Předpokládá se, že po roce 2015 
by všechny nové budovy měly dosahovat téměř nulového standardu. Tomuto cíli a 
předchozímu testování by měla odpovídat délka řešení v rámci výzkumu, vývoje a 
demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit materiály vyvinuté a odzkoušené v ČR na 
mezinárodních trzích. 

Jiné specifické aspekty: 
  
Jednotlivé státy EU zahájily podporu spolupráce mezi firmami vyrábějícími materiály pro 
stavebnictví a a výzkumnými institucemi s cílem zajištění udržitelného regionálního rozvoje 
stavebnictví realizujícího budovy s téměř nulovou energetickou spotřebou.  
Průmysl ČR by měl být schopen stavět budovy a nabídnout řešení pro proměny regionů v 
souladu s touto novou situací. Oživení stavebnictví by znamenalo přínos pro průmysl a 
hospodářství ČR.  
 
 
6.1.3 Téma 5.1.3: Zásobování budov energiemi  
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Téma: Zásobování budov energiemi 
 
Zdůvodnění potřeby:   
 
„Inteligentní“ nebo také „smart“ budovy by měly naplnit očekávání budov s tzv. téměř 
nulovou spotřebou. Je jasné, že se nejedná o reálně nulovou spotřebu, ale energie by měly být 
vyráběny v místě s minimem dodávek energií z vnějších sítí, a pokud, tak bezemisních. Toto 
vytváří potenciál pro výzkum a vývoj těchto decentrálních zdrojů energií a jejich 
implementaci do systému inteligentních budov. 
 
Cíle a náplň: 
 
- K naplňování cílů ve výzkumu, vývoji a demonstracích, s následným promítnutím do 

průmyslové produkce by měly přispět distribuované systémy zásobování energií, včetně 
OZE a možná akumulace energií.  

- Výzkum a vývoj by měl směřovat do oblastí, které souvisí s nezávislým zásobováním 
budov energiemi: 

o Mikrokogenerace – demonstrace a analýza možností využití mikrokogererace na 
úrovni budov a bytů. 

o Využití OZE – využití OZE v rámci budov pro zásobování teplem, elektřinou, 
energetická akumulace a využívání nízkopotenciálního tepla, možnosti 
dlouhodobého sezónního skladování tepla.  

o Akumulace energie v inteligentních budovách a domech. V zásadě akumulace 
tepelná, elektrická při použití vhodných technologií (setrvačníky, NaS, 
superkapacitory)  

- Projekty výzkumu a vývoje musí rovněž zohlednit komunikaci inteligentních systémů v 
budovách s externími systémy v rámci Smart City, zahrnujících reakce na nové 
energetické toky mezi objekty z alternativních a decentralizovaných zdrojů energie a 
využívání hybridních systémů.  

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Výstupy výzkumu a vývoje by měly být jednak metodiky a modelové nástroje 

parametrického charakteru, použitelné obecně pro konkrétní urbanistický celek, které 
propojí jednotlivé části tak, aby výsledný výstup umožňoval zohlednění konkrétních 
podmínek pro optimalizaci energetické náročnosti a energetického generelu daného 
urbanistického celku (Smart City).  

- Kromě plánovacích a urbanistických nástrojů se předpokládá využití u výrobců 
jednotlivých typů decentralizovaných zdrojů, dalšími uživateli jsou projekční a stavební 
firmy, jakož i koneční uživatelé.  

- Výzkum a vývoj by krom již zavedených firem a kontinuálního rozvoje technologií mohl 
a měl pomoci vytvořit nové technologické znalosti pro průmysl, navýšit tak 
konkurenceschopnost průmyslu a snížit dovozní závislost ČR na výrobcích vyvinutých a 
vyráběných mimo ČR. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Pro podoblast zásobování budov energiemi byl proveden kvalifikovaný odhad ročních 
nákladů, který zohledňuje jednak možnosti veřejného financování, ale i skutečnost, že většina 
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firem, vyrábějících zdroje, které jsou v současnosti známé a jsou součástí inovací, je vlastněna 
zahraničními vlastníky, takže se předpokládá výzkum, vývoj a demonstrace v rámci 
mezinárodní spolupráce. Výjimku tvoří oblast akumulace energií v budovách, kdy 
komercionalizace výzkumu je spíše v počátečních stádiích, a to podle typu média a finanční 
náročnosti. Roční financování podoblasti zásobování budov energiemi, především výzkumu a 
vývoje je odhadováno ve výši cca 18,5 mil. Kč. 
 
Délka řešení:  
- Základní délka řešení bude respektovat Roadmap EU, která je ilustrativně uvedena 

v příloze v kapitole SET Plan. Základní časový horizont je rok 2020.  
- Z uvedeného je zřejmé, že se očekává, že po roce 2015 by všechny nové budovy měly 

dosahovat téměř nulového standardu. K tomuto datu by měly směřovat první aktivity 
z hlediska zásobování budov energiemi, včetně akumulace energií.   

 

Jiné specifické aspekty: 
 
Jednotlivé státy EU již intenzivně pracují a podporují provázaný výzkum, vývoj a 
demonstrace tak, aby připravily řady nových produktů a udržely konkurenceschopnost.  
 
 
6.2 Podoblast 5.2: Infrastruktura 
 
Inteligentní (Smart) město nemůže být inteligentní bez odpovídající infrastruktury. Jedná se o 
vzájemně propojené systémy. Cílem je zaměřit se na integrovaný systém, který zajistí, že 
všechny prvky sítě komunikují navzájem, tedy i s prvky inteligentního města jako jsou 
budovy, domy, dopravní systémy atd. 

Elektrizační soustava zůstane páteří i přes rozvoj diverzifikovaných zdrojů a pro její 
bilancování bude klíčový rozvoj skladovacích kapacit energie. 

V rámci podoblasti 5.2 byly identifikovány následující témata: 

 

6.2.1 Téma 5.2.1: Teplo a chlad  
 
Téma: Teplo a chlad 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Systémy zásobování teplem prochází v současné době proměnou, kdy spotřeba tepla a teplé 
vody klesá, distribuční sítě jsou s ohledem na odběr předimenzované a v případě zastaralých 
parních systémů mají i značné technické ztráty a v neposlední řadě je otevřená otázka 
udržitelnosti dodávek primárních paliv. Hlavní impulzy pro výzkum a vývoj v oblasti 
dodávek tepla a chladu v rámci inteligentních měst vyplývají z nutnosti zaměření se na 
výrobu s vysokou účinností a minimálními emisemi, distribuci a spotřebu tepla, teplé vody 
s minimálními ztrátami a vysokou efektivitou. Výroba a dodávka chladu vyplývá z možnosti 
zefektivnit výrobu v rámci celého roku, kdy v zimě se vyrábí a dodává teplo a v létě chlad, 
čímž dojde k efektivnímu využití zdrojů. Současně je nutná vhodná kombinace stávajících 
centrálních velkých a středních zdrojů s efektivním využíváním energie z nových 
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alternativních a netradičních zdrojů.  
 

Cíle a náplň: 
 
- Výzkum a vývoj by se měl dále soustředit na technologie vysoce účinné kombinované 

výroby tepla a chladu, které budou odpovídat nejlepším dostupným technologiím (BAT) 
se zaměřením na domácí primární zdroje energií. Značný potenciál v tomto směru mohou 
znamenat odpady. Pro tyto účely bude vhodné změření na nové spalovací procesy, které 
zohlední jednak materiál primárního paliva, tak dopady na životní prostředí a následně 
odpovídající výkony a výkonové řady těchto jednotek. V rámci iniciativy Smart Cities 
bude v této souvislosti zkoumán i vliv možných lokálních zdrojů na bezpečnost 
zásobování města energií a udržení v tzv. „greyoutu“, což znamená zajištění minimálních 
dodávek energií, které umožní fungování základních funkcí města v případech výpadku 
dodávek energií z vnějších zdrojů, zejména se jedná o výpadky dodávek elektřiny 
z elektrizační soustavy. 

- technologie vysoce účinné kombinované výroby tepla a chladu,  
- nové materiály,  
- způsoby distribuce, nízkopotenciální distribuce,  
- akumulace tepla a chladu, 
- vývoj a demonstrace nasazování velkoplošných solárních polí v systémech zásobování 

teplem (SZT),  
- vývoj, demonstrace a nasazování absorpčního chlazení,  
- metody optimalizace spotřeby tepla a chladu. 
- Projekty výzkumu a vývoje v rámci této aktivity musí zohledňovat celkový koncept Smart 

City, tedy vyvážený mix centrálních a lokálních zdrojů tepla a chladu i v návaznosti na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro zvýšení energetické bezpečnosti měst. 

 

Využití výsledků a přínosy: 
 
- Výsledky budou využity v rámci energetických generelů inteligentních měst, 

urbanistického plánování a zajištění bezpečnosti zásobování obyvatel elektřinou, teplem a 
chladem. 

- snížení spotřeby enegií, snížení emisí s pozitivním vlivem na ceny. 
- Dalšími očekávanými uživateli jsou firmy, vyrábějící jednotlivé technologické celky, 

jedná se o v ČR tradiční energetický průmysl, strojní firmy v oblasti výroby a distribuce 
tepla a chladu, s exportním potenciálem. Přínosem je zvýšení konkurenceschopnosti 
průmyslu na základě BAT technologií s vysokou přidanou hodnotou. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
- Skupina teplo a chlad se dotýká komplexu iniciativ. Pro vytipovaná témata byl proveden 

kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Z hlediska priorit výzkumu a vývoje bylo 
doporučeno zaměření zejména na spotřebu a distribuci tepla a chladu v rámci 
inteligentních měst.  

- Roční financování podoblasti tepla a chladu, zejména distribuce a spotřeby, především 
výzkumu a vývoje je odhadováno ve výši cca 11,6 mil. Kč. 

 
Délka řešení:  



 
Implementační akční plán v energetice 

 

 

  74 

 
Bude záviset na finančních prostředcích. Základní délka řešení bude respektovat Roadmap 
EU, která je ilustrativně uvedena v příloze v kapitole SET Plan. Z uvedeného je zřejmé, že se 
očekává, že po roce 2018 je snaha, aby 50% potřeby dodávek tepla a chladu bylo realizováno 
z OZE, a to v 10-ti demonstračních městech. Tomuto cíli a předchozímu testování by měla 
odpovídat délka řešení v rámci výzkumu, vývoje a demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit 
technologie vyvinuté a odzkoušené v ČR na mezinárodních trzích. 
 

Jiné specifické aspekty: 
  
Česká republika má v rámci EU specifické postavení v tom, že v podílu kombinované výroby 
elektřiny a tepla je na třetím místě. KVET využívá palivo s vysokou účinností, proto je 
vhodné postupovat dále i v oblasti výzkumu a vývoje. Rovněž zde existuje poměrně solidní 
prostor pro další rozvoj a následné uplatnění při naplnění cílů snižování energetické 
náročnosti. 
 
 
 
6.2.2 Téma 5.2.2: Elektřina  
 
Téma: Elektřina 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Efektivní hospodaření s energiemi a celková koncepce Smart Cities nabírá v posledních letech 
na významu po celém světě a postupně se stává důležitou součástí mnoha provozů i ve 
středoevropském regionu, respektive České republice. Hlavním motivem je nárůst poptávky 
zejména po elektrické energii, důraz na ekologicky šetrná a ekonomicky úsporná a udržitelná 
řešení. V neposlední řadě závislost na elektřině je značně vysoká, což vyvolává potřebu 
věnovat pozornost bezpečnosti a spolehlivosti dodávek.  
 
Cíle a náplň: 
 
- Výzkum a vývoj v oblasti infrastruktury pro elektrickou energii v rámci inteligentního 

města bude soustředěn do následujících oblastí: 
- Výroba, přenos a distribuce elektřiny – optimalizace procesů, nové BAT technologie, 

bilancování v rámci ostrovních provozů měst a městských aglomerací, řešení souvisejících 
otázek jako, chránění, přechodové jevy, stabilita sítí, zpětné vlivy decentralizované 
výroby, predikční algoritmy, řízení na straně spotřeby (vazba na kapitolu 4) 

- Infrastruktura pro provoz elektromobilů – výzkum, vývoj a demonstrace rozvoje 
infrastruktury, spolupráce s distribuční soustavou, modelování chodu ve spolupráci 
s decentralizovanou výrobou, možnosti optimalizace diagramu zatížení 

- Demonstrace a testování možností využití elektromobilů jako akumulačních jednotek a 
regulačních prvků infrastruktury, včetně využití elektromobilů a akumulátorů 
k vyrovnávání denního diagramu zatížení (DDZ). 

- Akumulace elektřiny pro infrastrukturu, zejména akumulátory velkých objemů energie 
(NaS, průtokové baterie, syntetický metan-palivový článek případně další)   
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Využití výsledků a přínosy: 
 
- Výsledky budou využity v rámci energetických generelů inteligentních měst, 

urbanistického plánování a zajištění bezpečnosti zásobování obyvatel, terciální sféry, 
integrovaného systému a firem elektřinou. Přínosy budou snížení spotřeby, emisí 
s pozitivním vlivem na ceny. 

- Dalšími očekávanými uživateli jsou firmy, vyrábějící jednotlivé technologické celky, 
jedná se o v ČR tradiční energetický průmysl, strojní firmy v oblasti výroby a distribuce 
elektřiny s exportním potenciálem. Účastí na výzkumu, vývoji a demonstracích se rovněž 
předpokládá získání know-how v dané oblasti a tím možnost zapojení v rámci realizačních 
projektů, výrobě komponent a výstavbě infrastruktury.  

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Skupina elektřina se týká komplexu iniciativ. Elektřina je v tomto smyslu klíčová, protože bez 
elektřiny nefunguje voda, teplo ani plyn. Pro vytipovaná témata byl proveden kvalifikovaný 
odhad ročních nákladů. Z hlediska priorit výzkumu a vývoje bylo doporučeno zaměření 
zejména na demonstrace a testování možností využití elektromobilů jako akumulačních 
jednotek a regulačních prvků a akumulaci elektřiny. Roční financování podoblasti elektřiny je 
odhadováno ve výši cca 32,9 mil. Kč.  
 
Délka řešení:  
 
Bude záviset na finančních prostředcích. Základní délka řešení bude respektovat Roadmap 
EU. Z uvedeného je zřejmé, že se očekává tlak na zavádění inteligentního měření a integraci 
OZE do chodu sítí. Tomuto cíli a předchozímu testování by měla odpovídat délka řešení 
v rámci výzkumu, vývoje a demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit technologie vyvinuté a 
odzkoušené v ČR na mezinárodních trzích. 
 
 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Z hlediska provozu infrastruktury zde existuje značný potenciál pro další výzkum, vývoj a 
demonstrace, včetně možné standardizace. Jelikož Česká republika čelila (plynová krize 
2009) a čelí (přetěžování přenosové soustavy vlivem VtE v SRN) různým krizovým stavům, 
je v řešení této problematiky mezi evropskou špičkou, existuje zde poměrně solidní prostor 
pro další rozvoj a zejména následné uplatnění i mimo Českou republiku. 
V oblasti řešení inteligentních měřičů je Česká republika rovněž dlouhodobě na čele ve 
znalostech potřeb a možností uplatnění. 
 
 
 
6.2.3 Téma 5.2.3: Veřejné osvětlení  
 
Téma: Veřejné osvětlení 
 
Zdůvodnění potřeby:  
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Veřejné osvětlení se liší od osvětlení interiérů budov a domů. Významným impulsem je 
potenciál úpor, který je zde rovněž nezanedbatelný. Dalším faktorem je otázka tzv. světelného 
znečištění, které ovlivňuje světelné pozadí měst a regionů.  
 
Cíle a náplň: 
 
- Výzkum a vývoj v oblasti veřejného osvětlení by se měl pokrývat zejména oblasti: 

o analýza možností úspor prostřednictvím instalace pokročilé osvětlovací techniky,  
o výzkum a vývoj nových svítidel pro veřejné osvětlení. 

- Vývoj modelů pro optimalizaci konstrukce osvětlovacích těles veřejného osvětlení 
znamená maximalizací osvětlení pracovních prostor při zachování parametrů jasu, osvitu, 
barevného podání a dalších, při minimalizaci ztrát rozptylem odraženého difúzního světla, 
což rovněž sníží tzv. světelné znečištění a sníží světelné pozadí měst a regionů. Tím dojde 
k optimalizaci příkonu pro osvětlovací soustavy a úsporám energie. Zachovány musí být 
hygienické a bezpečnostní podmínky. 
 

Využití výsledků a přínosy: 
 
 Výsledky budou využity v rámci energetických generelů inteligentních měst, urbanistického 
plánování a zajištění bezpečnosti obyvatel díky realizaci efektivního veřejného osvětlení. 
Účastí na výzkumu, vývoji a demonstracích se rovněž předpokládá získání know-how v dané 
oblasti a tím možnost zapojení v rámci realizačních projektů, výrobě komponent, projektování 
a výstavbě veřejného osvětlení.  
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Skupina veřejné osvětlení je specifická svým zaměřením. Pro vytipovaná témata byl proveden 
kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Z hlediska priorit výzkumu a vývoje bylo doporučeno 
zaměření zejména na svítidla pro veřejné osvětlení. Roční financování je odhadováno ve výši 
cca 11,5 mil. Kč. 
 
Délka řešení:  
 
Bude záviset na finančních prostředcích. Podoblast veřejné osvětlení je z pohledu výzkumu a 
vývoje řešitelná v očekávaném časovém horizontu roku 2020 s postupnými výsledky 
v průběhu let od roku 2015.  
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Na veřejné osvětlení je nutno pohlížet jak z hlediska potenciálních úspor, ale i z hlediska 
bezpečnosti osob ve městech a dopravy ve městech i mimo, a dále kvality života obyvatel a 
hygieny životního prostředí ve městech (barevné podání vidění, světelné znečistění, oslňování 
apod.).  
 
 
6.2.4 Téma 5.2.4: Další infrastruktura  
 
Další infrastrukturou v rámci inteligentních měst je oblast zemního plynu, vody a odpadů 
(kanalizace, čištění odpadních vod a odpadové hospodářství). Protože z hlediska priorit se 
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tyto podoblasti dostaly na poslední místa, zmiňujeme je zde jen rámcově pro úplnost. 
S ohledem na vlastnictví těchto sítí se předpokládá výzkum, vývoj, inovace, demonstrace a 
realizace z neveřejných (soukromých firemních) zdrojů.  
 
Bylo doporučeno směřovat projekty výzkumu a vývoje v oblastech zemního plynu, vody a 
odpadů v rámci inteligentního města (Smart City) do oblastí: 
- Voda a odpady – energeticky efektivní pohony pro zásobování vodou, optimalizace 

distribuce vody, recyklace a opětovné využití vody, minimalizace ztrát podle „Waste 
Water Treatment Directive“. Energetické využití odpadů, zejména biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů jako primárního zdroje pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla. 

- Rozvoj metod pro efektivní přepravu a distribuci zemního plynu, skladování s vysokou 
účinností a minimalizace ztrát, demonstrace a rozvoj infrastruktury pro plnění CNG na 
úrovni měst a regionů pro nízkoemisní dopravu. 

- Optimální začlenění malých plynových jednotek do velkých celků, včetně bioplynu, 
skládkových, čistírenských, hutních, pyrolýzních a dalších plynů.  

 
Z hlediska priorit výzkumu a vývoje se nepředpokládá v této fázi financování z veřejných 
zdrojů.  
 
 
6.2.5 Téma 5.2.5: Ochrana kritické infrastruktury měst a regionů 
 
Téma: Ochrana kritické infrastruktury měst a regionů 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Déletrvající výpadek zásobování elektřinou velkého rozsahu (blackout) je vnímán jako jedno 
z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti obyvatel a ekonomického vývoje.  Řízenou dodávkou 
elektřiny pro vybrané spotřebitele a spotřebiče je možné následky blackoutu zmírnit, pokud 
dokážeme udržet chod nemocnic, bankomatů, vodáren, kanalizace a dalších významných 
systémů kritické infrastruktury, které bereme již jako samozřejmé, ale bez nichž může a také 
dochází k tragickým důsledkům pro životy obyvatel. 
 
Cíle a náplň: 
 
Výzkum a vývoj v oblasti ochrany kritické infrastruktury by měl obsahovat výzkum, 
modelování a ověřování metod ochrany kritické infrastruktury, kombinace metod fyzické 
ochrany s predikčními metodami a následnými prvky přechodu do ostrovních provozů, 
modely přechodu z black outu do grey outu. Detailněji by se měl zabývat rovněž metodami a 
demonstracemi, které budou založeny na následujících dílčích částech: 
- analýza výkonové bilance mezi reálnou výrobou a požadavky kritické infrastruktury a 

nouzového zásobování domácností elektřinou, 
- určení napájecích bodů kritické infrastruktury ve vztahu k topologii napájecí distribuční 

soustavy, 
- topologické rozložení sítě krizového ostrovního provozu a přesné definování dělících míst 

v příslušné části distribuční soustavy, 
- technologické přizpůsobení vhodných místních zdrojů pro práci v krizové ostrovní oblasti 
- způsob začlenění zdrojů do paralelního chodu a zajištění regulace frekvence a výkonu 
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v ostrovní oblasti, 
- technologické vybavení části distribuční soustavy (rozpadová a bilanční automatika, 

změna parametrů nastavení stávajících ochran a automatik), 
- analýza možností a sestavení plánu selektivního odlehčení spotřeby 
- příprava krizových plánů dispečerského řízení krizového ostrovního provozu, 
- plán dispečerského dělení distribuční soustavy podle priorit zásobování kritické 

infrastruktury (po instalaci inteligentních elektroměrů lze nahradit dispečerským 
omezováním – nikoliv vypínáním – méně důležité spotřeby) 

- vazba na možnou akumulaci elektřiny pro infrastrukturu, zejména akumulace velkých 
objemů energie.   

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Výsledky budou využity v rámci energetických generelů inteligentních měst, krizového 

plánování, urbanistického plánování a zajištění bezpečnosti zásobování obyvatel, terciální 
sféry, integrovaného systému a firem energií.  

- Dalšími očekávanými uživateli jsou firmy, vyrábějící jednotlivé technologické celky pro 
běžné, ale i krizové zásobování, můžeme očekávat vývoj nových komplexnějších systémů, 
včetně systémů řízení ostrovních provozů, zaměření se může týkat i tradičního 
energetického průmyslu při rozvoji kombinovaných systémů pro zajištění běžného, ale i 
krizového, ostrovního, zásobování urbanistických celků energií. Účastí na výzkumu, 
vývoji a demonstracích se rovněž předpokládá získání know-how v dané oblasti a tím 
možnost zapojení v rámci realizačních projektů, výrobě komponent a přípravě 
infrastruktury.  

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Výzkum a vývoj v oblasti ochrany kritické infrastruktury se týká komplexu iniciativ. 
Elektřina je v tomto smyslu klíčová, protože bez elektřiny nefunguje voda, teplo ani plyn. Pro 
vytipovaná témata byl proveden kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Jelikož vhodným 
zdrojem pro využití v krizovém ostrovním režimu jsou městské teplárny nebo závodní 
elektrárny s tepelným technologickým schématem obsahující kondenzační odběrové 
turbosoustrojí vyvedené elektricky do distribuční soustavy, je doporučeno zahájit výzkum a 
vývoj jejich využití, přechodu do automaticky vydělovaných ostrovů v krizových stavech a 
demonstrace modelových scénářů, při optimalizaci nasazení pro ochranu kritické 
infrastruktury. Roční financování podoblasti je odhadováno ve výši cca 6,9 mil. Kč.  
 
Délka řešení:  
 
Bude záviset na finančních prostředcích. Základní délka řešení bude respektovat Roadmap 
EU. Z uvedeného je zřejmé, že se očekává tlak na zajištění ochrany kritické infrastruktury 
měst a regionů. Tomuto cíli a předchozímu testování by měla odpovídat délka řešení v rámci 
výzkumu, vývoje a demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit technologie vyvinuté a 
odzkoušené v ČR na mezinárodních trzích. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Z hlediska bezpečnostního výzkumu v oblasti infrastruktury zde existuje značný potenciál pro 
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další výzkum, vývoj a demonstrace, včetně možné standardizace. Jelikož Česká republika je 
v řešení této problematiky mezi evropskou špičkou, existuje zde poměrně solidní prostor pro 
další rozvoj a zejména následné uplatnění i mimo Českou republiku. 
 
 

 

6.3 Podoblast 5.3: 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 (MHD). 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

V rámci podoblasti 5.3 byly identifikovány následující témata: 

 a dalších znečišťujících látek. 

 

6.3.1 Téma 5.3.1: Dopravní systémy (telematika) 
 
Téma: Dopravní systémy (telematika) 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Hlavní impulsy vyplývají z potřeby snižovat emisní zátěž měst a spotřebu energie, zlepšit 
průjezdnost. V neposlední řadě se jedná o parkování a eliminaci kolon, kdy toto způsobuje 
zvýšené emise a spotřebu.  
 
Cíle a náplň: 
 
- Hlavním cílem výzkumu a vývoje jsou: 

- Nové metody monitorování, modelování, řízení, ovlivňování a podpory mobility – 
řešení úloh spojených s efektivním plánováním rozvoje dopravní infrastruktury, 
regulací poptávky, vytvoření komplexní informační nadstavby nad dopravou s 
využitím nových nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících 
telematických systémů. 

- Dynamické modely řízení mobility, zohledňující dopravní, emisní a energetické 
parametry, včetně predikčních funkcí pro řízení dopravy v intravilánu, extravilánu 
a tranzitu přes region.  

- Efektivním plánování rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s urbanistickým 
plánováním města musí být podpořeno analyticko-syntetickými metodami modelování, 
které zohlední regulaci poptávky a vytvoření komplexní informační nadstavby nad 
dopravou.  

- Data pro nové nástroje dopravní informatiky mohou v principu pocházet z několika 
skupin existujících zdrojů: 

- snímače integrované do dopravní infrastruktury (indukční smyčky, mýtné systémy 
atd.), 

- kamerové systémy, 
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- dispečerské systémy dopravců, 
- informační systémy přepravních firem, 
- informační systémy zasilatelských firem, 
- informační systémy logistických center, 
- zdroje informací o dopravní infrastruktuře (ŘSD, firmy zabývající se pořizováním 

navigačních dat atd.) 
- a další, která by měla být předmětem výzkumu a vývoje 

- Efektivní nasazení bude vyžadovat optimalizaci stávajících softwarových nástrojů, 
případně vývoj zcela nových algoritmů a metod, které budou optimálně využívat 
výkonných hardwarových prostředků. Předpokládá se výzkum a vývoj v oblasti 
částečného využití stávající geoinformační technologie, především prostorové databáze, a 
vývoj vlastních nástrojů pro ukládání, indexování a dotazování časoprostorových dat. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Výstupem výzkumu, vývoje a demonstrací by měla být komplexní databáze mobility osob 

a zboží tak, aby definované a realizované funkcionality mohly být dále využívány ideálně 
v režimu reálného provozu. 

- Potenciál je v oblasti systémů pro optimalizaci dopravy. Předpokládanými uživateli jsou 
města, ale i firmy, vyrábějící telematické systémy a ERP (Enterprise Resource 
Planning) systémy, dalšími potenciálními uživateli jsou subdodavatelé pro systémy 
monitorování a řízení dopravy, projekční a stavební firmy. Přínosy by měly být zejména 
v oblasti zvýšení resp. udržení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti firem se 
zbožím s vysokou přidanou hodnotou a know-how.  

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Skupina dopravní systémy má více iniciativ. Jedná se zejména o optimalizační, komunikační 
a informační systémy. Pro vytipovaná témata byl proveden kvalifikovaný odhad ročních 
nákladů. Při očekávaném rozdělení prostředků mezi státní a soukromé financování pak na 
oblast dopravních systémů vycházelo roční financování především výzkumu a vývoje ve výši 
cca 4,6 mil.Kč.  
 
Délka řešení:  
 
- Základní délka řešení celé oblasti dopravy bude respektovat Roadmap EU, která je 

ilustrativně uvedena v příloze v kapitole SET Plan. Základní časový horizont je rok 2020.  
- Do roku 2015 se očekává realizace demonstračního programu na optimalizaci dopravy, 

včetně hromadné dopravy, a to v 10-ti demonstračních městech. Tomuto cíli a 
předchozímu testování by měla odpovídat délka řešení v rámci výzkumu, vývoje a 
demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit technologie vyvinuté a odzkoušené v ČR na 
mezinárodních trzích. 

 
Jiné specifické aspekty: 
 
Výstupem výzkumu, vývoje a demonstrací by měla být komplexní databáze mobility osob a 
zboží tak, aby definované a realizované funkcionality mohly být dále využívány ideálně v 
režimu reálného provozu. V oblasti dopravních systémů bude nutné brát v úvahu, že nebude 
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existovat jedno řešení, ale pro každé město se bude lišit podle místních podmínek. Nástroje 
proto musí být maximálně flexibilní.  
 
 
6.3.2 Téma 5.3.2: Čistá mobilita 
 
Téma: Dopravní systémy (telematika) 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Hlavní impulsy vyplývají z potřeby snižovat emisní zátěž měst a spotřebu energie. Téma je 
aktuální a řeší jej řada zemí jak EU, tak dalších. Vyplývá rovněž ze snižujících se zásob ropy 
a tím i ceny paliv.  
 
Cíle a náplň: 
 
Čistou mobilitou se míní zejména oblast elektromobilů, nicméně nelze pominout i jiné 
systémy jako CNG, stlačený vzduch případně využití vodíku. Výzkum a vývoj v oblasti čisté 
mobility se zaměří na:  

- Elektromobily – pilotní testování provozu elektromobilů v intravilánu a extravilánu města, 
návaznost na infrastrukturu, vlivy na elektrizační soustavu, meziakumulace, způsoby 
nabíjení a vybíjení na úrovni vozidla, technologie pro zvyšování dojezdu elektromobilu, 
technologie komunikace, modely zpracování a přenosu dat, identifikace vozidla jako 
odběrného – dodacího místa a komunikace se systémy provozovatele distribuční soustavy 
a dodavatelem případně odběratelem energie a služeb.  

- Elektřina v hromadné dopravě – vývoj a demonstrace využití různých systémů 
v hromadné dopravě, trakční elektřina, indukční nabíjení pohonů, stanoviště vozidel 
hromadné dopravy, meziakumulace. 

- Elektřina v dálkové dopravě – vývoj a demonstrace využití různých systémů v hromadné 
dopravě, indukční nabíjení pohonů, stanoviště vozidel dálkové dopravy, meziakumulace, 
systémy výměny baterií, bilanční modely. 

- Hybridní systémy – vývoj a demonstrace využití různých hybridních systémů, zvyšování 
účinnosti palivových článků, technologie výroby a skladování vodíku, bezpečnostní 
výzkum, bilanční modely, skladování energie. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Potenciál je jak v oblasti elektromobility, souvisejících prvků jako jsou inteligentní 

stanice, tak i navazujících systémů, které budou řešit příslušné business modely. 
- Předpokládanými uživateli jsou firmy, vyrábějící automobily (elektromobily, hybridy) a 

jejich komponenty, akumulátory, telematické systémy a ERP (Enterprise Resource 
Planning) zúčtovací systémy, dalšími potenciálními uživateli jsou subdodavatelé 
automobilek, firmy energetického průmyslu a distributorů energie (nejen elektřiny), ale i 
dodavatelé energií (nejen obchodníci s elektřinou).   

- Přínosy by měly být zejména v oblasti zvýšení resp. udržení konkurenceschopnosti a 
exportní schopnosti firem se zbožím s vysokou přidanou hodnotou a know-how.  

 
Odhad finančních nákladů: 
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Skupina čistá mobilita zahrnuje řadu potenciálních zajímavých a perspektivních výzkumných 
problematik. Jedná se jak o samotné elektromobily resp. čistou mobilitu, ale i infrastrukturu 
pro čistou mobilitu a navazující IT zúčtovací systémy. Pro vytipovaná témata byl proveden 
kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Očekává se, že na řešení se bude podílet řada 
nadnárodních soukromých firem, proto při očekávaném rozdělení prostředků mezi státní a 
soukromé financování pro oblast čisté mobility vycházelo roční financování především 
výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů ve výši cca 27,7 mil. Kč. 
 

Délka řešení:  
 
- Bude záviset na finančních prostředcích ze soukromých zdrojů a zapojení automobilového 

a ICT průmyslu. Základní délka řešení bude respektovat Roadmap EU. Základní časový 
horizont je rok 2020.  

- Rozvoj alternativních paliv pro dopravu a mobilitu by měl proběhnout do roku 2020. 
Tomuto cíli a předchozímu testování by měla odpovídat délka řešení v rámci výzkumu, 
vývoje a demonstrací tak, aby bylo možné uplatnit technologie vyvinuté a odzkoušené 
v ČR na mezinárodních trzích. 

 
Jiné specifické aspekty: 
  
- Výstupem výzkumu, vývoje a demonstrací by měla být aktivace potenciálu v oblasti čisté 

mobility, zejména elektromobility, ale i souvisejících prvků jako jsou inteligentní stanice, 
včetně stanic, které budou součástí inteligentních budov, a dále i navazujících systémů, 
které budou řešit příslušné business modely.  

- Některé země EU již deklarovaly cíle v podílu elektromobilů pro rok 2020, což znamená, 
že se problematice intenzivně věnují, a pokud ČR nebude aktivní ať již v rámci vlastního 
výzkumu, tak v rámci mezinárodní spolupráce, může ztratit tradičně dobré postavení 
v této oblasti. 

 
 
6.3.3 Téma 5.3.3: Akumulace elektřiny v dopravě 
 
Téma: Akumulace elektřiny v dopravě 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Klíčový bude vývoj v oblasti baterií tak, aby se snížily náklady, zvýšila kapacita, dojezd a 
umožnil se nárůst elektromobilů. Elektromobily by měly hrát roli jednak jako dopravní 
prostředky, ale i jako zařízení na skladování energie.  
 
Cíle a náplň: 
 
Výzkum a vývoj v oblasti dopravy se zaměří na:  
- optimalizace spolehlivého stacionárního úložiště elektrické energie,  
- bilancování v rámci dopravních systémů měst a regionů,  
- rozvoj krátkodobých akumulačních systémů pro překonávání špiček (meziakumulace), 
- systémy pro prodlužování dojezdu elektromobilů, 
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- rychlodobíjení a předcházení krátkodobým výkyvům napětí.  
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Potenciál v oblasti akumulace pro elektromobilitu souvisí s optimalizací chodu 

energetické sítě, zásobující města i prvků jako jsou inteligentní stanice. 
- Předpokládanými uživateli jsou firmy, vyrábějící automobily (elektromobily) a jejich 

komponenty, akumulátory, ale i dobíjecí stanice, telematické systémy a ERP zúčtovací 
systémy. Přínosy by měly být zejména v oblasti zvýšení resp. udržení 
konkurenceschopnosti a exportní schopnosti, ale i stabilita zásobování měst elektřinou.  

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Pro vytipované téma byl proveden kvalifikovaný odhad ročních nákladů. Při očekávaném 
rozdělení prostředků mezi státní a soukromé financování pak na oblast akumulace pro 
dopravu vycházelo roční financování především výzkumu a vývoje z veřejných prostředků ve 
výši cca 6,9 mil. Kč.  
 

Délka řešení: 
 
 Základní délka řešení bude respektovat Roadmap EU v návaznosti na rozvoj čisté mobility, 
konkrétně elektromobility. Dá se očekávat, že konkrétní projekty nebudou pokrývat veškeré 
spektrum možných aktivit. Akumulace je předpokladem pro další řešení, proto by jí měla být 
věnována trvalá pozornost. První výsledky by bylo vhodné demonstrovat do konce roku 2015. 
  
Jiné specifické aspekty: 
  
Výstupem výzkumu, vývoje a demonstrací by měly být demonstrační a pilotní řešení 
související s elektromobilitou a nasazováním elektřiny do hromadné dopravy. Bude nutná 
mezinárodní spolupráce a rovněž propojení se soukromou sférou.  
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7. Tematická oblast 6: Perspektivní energetické zdroje 
 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) 
v tematické oblasti perspektivních energetických zdrojů 
 
Globální oteplování je vnímáno jako významná dlouhodobá hrozba pro lidstvo a přechod na 
nové energetické systémy bez produkce škodlivin (uhlíku) je vnímán jako nezbytnost. Pro 
Evropskou Unii a řadu dalších oblastí světa je ještě závažnějším problémem bezpečné 
zásobení energií za přijatelné (dostupné) ceny. 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. 
 
Důležitost drastické změny této situace zavedením nových a dokonalejších energetických 
technologií je v nápadném kontrastu s veřejnými investicemi do energetického výzkumu. To 
platí také pro Evropské Rámcové programy, kde podíl prostředků na energetický výzkum a 
vývoj klesl podle z 66 % v prvním Rámcovém programu (léta 1983–1986) na 10,5 % 
v sedmém Rámcovém programu (2007–2013). Tato skutečnost je ještě zhoršena faktem, že 
průměrná podpora výzkumu a vývoje je v Evropě stále pod hranicí 3 % hrubého domácího 
produktu, stanovenou pro r. 2010 Lisabonskou strategií pro výzkum a vývoj. 
 
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. 

Podoblasti VaVaI v perspektivních energetických zdrojů 
 
Byly definovány následující podoblasti výzkumu a vývoje, které reflektují základní priority 
výzkumu, vývoje  a inovací v oblasti perspektivních energetických zdrojů:  

1. Výzkum a vývoj reaktorů čtvrté generace (GIV) 
2. Malé a střední reaktory 
3. Vodíkové technologie 
4. Fúze 
5. Akumulace energie a termodynamické cykly 

 
7.1 Podoblast 6.1:  Výzkum a vývoj reaktorů čtvrté generace (GIV) 
 
Cílem tohoto výzkumného programu je vybudovat velká experimentální zařízení umožňující 
výzkum a vývoj v oblasti IV. generace jaderných reaktorů. V těchto reaktorech je přenos tepla 
zprostředkován médii, o jejichž chování neexistuje dostatek informací, a to především v 
oblasti jejich působení na konstrukční materiály, termodynamických a termohydraulických 
vlastností, nejsou známy výrobní technologie, neexistují potřebné komponenty atd.  
 
Experimentální data získaná v těchto zařízeních jsou potřebná pro vývoj daného reaktoru a 
rozšiřují stávající znalosti o jejich chování při daných parametrech, které budou využity pro 
zdokonalení výpočetních kódů, databází vlastností látek apod. V rámci tohoto projektu budou 
studována tato média: 
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- superkritická voda; médium pro primární okruh superkritického lehkovodního 
reaktoru (SCWR); 

- helium; médium primárního okruhu vysokoteplotního reaktoru (VHTR/GFR); 
 
Cílové skupiny uživatelů výstupů a výsledků jsou konstruktéři demonstračních jednotek 
vybraných typů reaktorů IV. generace, sdružení do mezinárodního fóra Generation IV 
International Forum (GIF) 
 
V této podoblasti jsou navržena následující výzkumný směr/téma: 
 
7.1.1 Téma 6.1.1 - Reaktory chlazené superkritickou vodou (SCWR) 
 
Téma: Reaktory chlazené superkritickou vodou (SCWR) 
 
Zdůvodnění potřeby: 
  
- Reaktory chlazené nadkritickou vodou jsou jeden ze šesti základních směrů výzkumu 

reaktorů čtvrté generace. Tento typ vychází z koncepce lehkovodního tlakovodního 
reaktoru a reaktoru varného a představuje jejich konstrukční zjednodušení.  

- Velkou výzvou tohoto typu reaktorů jsou materiály, které musí odolat vysokým teplotním 
tokům, vysokým teplotám a radiaci. 

- Zkušenosti výzkumu tohoto typu reaktorů jsou založeny zejména na zkušenostech 
získaných při provozu tlakokovodních a varných reaktorových vodních smyček. 

- Superkritická voda (SCW) je médium s velmi slibnou budoucností v mnoha 
průmyslových oborech. Nesporné výhody použití superkritické vody jsou ovšem 
zastíněny základní překážkou širšího průmyslového uplatnění tohoto média a to velmi 
intenzivnímu koroznímu působení SCW na konstrukční materiály (zejména kovové). Pro 
správnou volbu konstrukčního materiálu pro zařízení pracující se SCW, případně pro 
správnou protikorozní ochranu těchto zařízení je nutné proces koroze v SCW velmi dobře 
znát. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Vybudování experimentální smyčky pro kvalifikaci paliva a pokrytí pro použití 

v superkritickém vodním reaktoru. Zajištění licencování této smyčky. 
- Ověření funkce havarijních systémů smyčky. Ověření chování palivového proutku včetně 

pokrytí během stacionárního provozu, při přechodových a havarijních stavech. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
Cílové skupiny uživatelů výstupů a výsledků jsou konstruktéři demonstračních jednotek 
vybraných typů reaktorů IV. generace, sdružení do mezinárodního fóra Generation IV 
International Forum (GIF). 
 
Odhad finančních nákladů:  
 
60 mil.Kč/rok 
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Délka řešení:  
 
2014-2025 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
- Pro výzkum, vývoj a zavedení této technologie bude potřebná a užitečná mezinárodní 

spolupráce, zejména v rámci GIV 
- Dále bude nezbytná účast na projektech v rámcových programech EU (EURATOM) a a 

na dvoustranné spolupráci zejména se společnostmi z Ruské federace a z USA. 
 
 
7.1.2 Téma 6.1.2 - Reaktory chlazené heliem (VHTR, GFR) 
 
Téma: Reaktory chlazené heliem (VHTR, GFR) 
 
Zdůvodnění potřeby: 
    
- V těchto reaktorech je přenos tepla zprostředkován médii, o jejichž chování neexistuje 

dostatek informací, a to především v oblasti jejich působení na konstrukční materiály, 
termodynamických a termohydraulických vlastností, nejsou známy výrobní technologie, 
neexistují potřebné komponenty atd.  

- Experimentální data získaná v těchto zařízeních jsou potřebná pro vývoj daného reaktoru 
a rozšiřují stávající znalosti o jejich chování při daných parametrech, které budou využity 
pro zdokonalení výpočetních kódů, databází vlastností látek apod. 

- Pro některé průmyslové aplikace je potřeba vysoko potenciálového tepla. Toto teplo 
může být odebráno z vysokoteplotních reaktorů chlazených heliem ať už pracujících  
s termálními neutrony nebo s neutrony rychlými. 

- Problematika kompatibility materiálů s heliem při vysokých teplotách včetně nezbytné 
chemie helia a jeho nečistot představuje oblast velkého zájmu výzkumu u budoucích 
provozovatelů těchto elektráren.  

- V ČR existují unikátní zařízení, která modelují prostředí a v budoucnu i radiaci v 
reaktorech VHTR/GFR. 

- ČR je klíčovým členem v projektu ALLEGRO - výzkum a vývoj demonstrátoru reaktoru 
GFR 

 
Cíle a náplň: 
 
- Vybudování experimentálních okruhů s vysokoteplotním heliem o možnosti zkoušek 

materiálů pro vnitroreaktorové komponenty při současném působení helia o vysoké 
teplotě až 1000 °C, radiace a mechanického namáhání. 

- Cílem projektu je získání nových znalostí a zkušeností z degradací materiálů v různých 
prostředích, mimo jiné ve vysokoteplotním heliu, a následné hodnocení této degradace 
pomocí specielních pokročilých metod. 

- Na zprovozněné vysokoteplotní heliové smyčce ověřit charakteristiky oběhového 
kompresoru v modelovém měřítku. Ověřit funkci systému čištění a analytiky plynného 
helia, včetně kinetiky čištění od stopových množství korozivních nečistot. 

- Vybudovat experimentální zařízení pro výrobu vodíku vysokoteplotní elektrolýzou vody 
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s využitím vysokoteplotního helia a rekuperací tepla. 
- Provozovat unikátní zařízení pro testování konstrukčních materiálů, vodních režimů  

a materiálů pokrytí superkritickou vodou chlazených reaktorů SCWR, reaktorů 
vyvíjených v rámci spolupráce GIV s účastí Kanady, Japonska, Číny, RF, EU a USA. 

- Výzkum koroze, radiolýzy vody v superkritickém stavu a optimalizace vodního režimu 
na základě daného konceptu reaktoru SCWR. Studium transportu aktivovaných 
korozních produktů v okruhu – aktivace, koroze, transport, rozpustnosti a usazování. 

- Zabezpečení účast výzkumných a průmyslových organizací ČR na vývoji 
vysokoteplotního rychlého reaktoru v rámci projektu ALLEGRO. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
  
 
Odhad finančních nákladů:  
 
50 mil.Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
2014-2025 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
- Pro výzkum, vývoj a zavedení této technologie bude potřebná a užitečná mezinárodní 

spolupráce GIV 
- Dále bude nezbytná účast na projektech v rámcových programech EU (EURATOM) a a 

na dvoustranné spolupráci zejména se společnostmi z Ruské federace a z USA. 
 
 
7.1.3 Téma 6.1.3 - Reaktory chlazené tekutými kovy (SFR, LFR) 
 
Téma: Reaktory chlazené tekutými kovy (SFR, LFR) 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 

 Reaktory chlazené tekutými kovy, těžkými tekutými kovy (HLM), tj.olovem, eutektikem 
olova s bismutem (LBE) a sodíkem, patří mezi reaktory čtvrté generace, které jsou vyvíjeny 
v EU i v Rusku. 
 
Cíle a náplň: 
 
- Korozní a mechanické zkoušky v HLM (tahové, SSRT, lomová, houževnatost, únava, 

creep, iniciace trhliny, rychlost růstu trhliny), 
- podíl na vývoji povlakových vrstev pro vestavbu a palivo reaktorů chlazených HLM, 
- podíl na vývoji ODS ocelí odolných HLM. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
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Cílové skupiny uživatelů výstupů 1 – 3 a výsledků 1 – 11 jsou konstruktéři demonstračních 
jednotek vybraných typů reaktorů IV. generace, sdružení do mezinárodního fóra Generation 
IV International Forum (GIF).  
 
Odhad finančních nákladů:   
 
20 mil./rok  
 
Délka řešení: 
 
2014-2020 
 

 Jiné specifické aspekty: 
  
- Pro výzkum, vývoj a zavedení této technologie bude potřebná a užitečná mezinárodní 

spolupráce GIV 
- Dále bude nezbytná účast na projektech v rámcových programech EU (EURATOM) a a 

na dvoustranné spolupráci zejména se společnostmi z Ruské federace a z USA. 
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7.1 Podoblast 6.2:  Malé a střední reaktory (Small and Medium Reactors, 

SMR) 
 
Jaderné reaktory kategorie „malé a střední reaktory“ jsou významnou skupinou zájmu 
energetických strategií zaměřených na ekologicky udržitelné „bezuhlíkové“ technologie 
výroby energie. Vyznačují se flexibilitou v umístění, v časovém rozložení investic a 
v aplikačních možnostech. Ve světě  je vyvíjeno přes 40 konceptů a projektů inovativních 
reaktorů této kategorie ve více než patnácti průmyslových i rozvojových zemích, a to jak pro 
výstavbu v odlehlých lokalitách s omezenou přístupností, tak i pro umístění v osídlených 
aglomeracích.  
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 
 
V této podoblasti je navržen následující výzkumný směr/téma: 
 
7.1.1 Téma 6.2.1 – Analýza a výzkum hlavních aspektů malých a středních reaktorů 

z hlediska jejich začlenění do energetického hospodářství země  
 
Téma:  Analýzy a výzkum aspektů rozhodujících pro začlenění malých a středních 
reaktorů do energetického hospodářství země  
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Aspekt zabezpečení energie pro hospodářství a společnost: Podle strategických 

dokumentů ČR se zásoby energetického uhlí v ČR rychle vyčerpávají. Ve střednědobém 
horizontu se tedy bude těžba energetického uhlí snižovat a energetika ČR stojí před 
problémem, jak fosilní zdroje nahradit. Časově naléhavý je především problém zajištění 
centralizovaného zásobování teplem, na němž závisí 

- Ekologické aspekty: 

přibližně 35 % domácností – kromě 
dalších odběratelů.  

- Aspekty udržitelného rozvoje v kontextu s evropskou energetickou politikou: Česká 
republika jako člen EU respektuje a naplňuje energetickou politiku EU, jejíž Strategický 
plán rozvoje energetických technologií (Strategy Energy Technology Plan − SET Plan) 
považuje jadernou energetiku za nedílnou součást „bezuhlíkové“ energetiky EU a stanoví 
její cíle v oblasti výzkumu a vývoje, včetně výzkumu, vývoje a zavádění neelektrických 
aplikací jaderné energie - výroby tepla pro vytápění, průmysl, výrobu vodíku apod. 

Jedním z hlavních cílů při dalším vývoji české energetiky je snížení 
emisí skleníkových plynů i ostatních znečišťujících látek. K tomu lze významně přispět 
zvýšením podílu jaderné energie na výrobě tepla – jednak využitím tepla z velkých 
jaderných elektráren, jednak vhodným využitím malých jaderných zdrojů, které mohou 
sloužit pro dodávky tepla pro obyvatelstvo i pro vybrané průmyslové procesy. 

- Aspekty infrastruktury: ČR disponuje jadernou infrastrukturou  v oblasti výzkumné, 
inženýrské, průmyslové, provozovatelské, legislativní a vzdělávací, která je orientována 
na energetické reaktory tlakovodního typu. Předmětem analýz a výzkumu by mělo být  
zjištění aktuálních schopností všech složek infrastruktury a vymezení potřeb jejich 
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dobudování nebo rozšíření pro eventuální zavedení technologie malých reaktorů v oblasti 
uživatelské ale i dodavatelské.  

- Aspekty aplikační a uživatelské: SMR mají potenciálně širokou škálu aplikací: typy 
chlazené vodou jsou určeny pro kogeneraci elektrické energie a tepla pro vytápění, typy 
s vyšší výstupní teplotou vody a zejména vysokoteplotní plynem chlazené reaktory 
mohou kromě toho dodávat vysokopotenciální teplo pro průmyslové procesy 
(metalurgický průmysl, chemický a petrochemický průmysl apod.) a pro efektivní výrobu 
vodíku. Je nezbytné provést průzkum a analýzy zájmu a potřeb průmyslových uživatelů 
vysokopotenciálního tepla v ČR, jak se nyní děje např. v Evropě (projekt FP7 
EUROPAIRS, průmyslová iniciativa Jaderná kogenerace N2IC) a jinde ve světě 
(Japonsko, Rusko, USA). 

- Ekonomické aspekty: Metodiky hodnocení ekonomiky SMR jsou předmětem analýz, 
výzkumu a srovnávání s velkými jadernými reaktory. Tvorbě metodik a nástrojů pro 
hodnocení ekonomiky a konkurenceschopnosti SMR se věnuje řada mezinárodních 
organizací (OECD NEA, MAAE, INPRO, GIF, JRC) a také projektové a dodavatelské 
společnosti, které hodlají se SMR proniknout na trh. Ekonomika SMR závisí na řadě 
faktorů, z nichž některé v tomto srovnání jsou ve prospěch SMR, některé naopak jsou 
v jejich neprospěch. Obě skupiny těchto faktorů je nutno náležitě specifikovat a 
objektivně vyhodnotit s využitím optimálních metodik. Obecným problémem je 
dostupnost technickoekonomických dat potřebných pro vstup do analýz a možnost 
verifikace metodik a nástrojů, používaných pro hodnocení ekonomiky. 

- Bezpečnostní aspekty: Vysoká bezpečnost je považována za jednu z hlavních předností 
SMR. Všechny projekty SMR jsou řešeny s ohledem na zajištění vysoké úrovně 
bezpečnosti a tedy na splnění bezpečnostních standardů MAAE, je uplatněna strategie 
ochrany do hloubky, založená na vícenásobných bariérách proti úniku radioaktivních 
látek, jsou využívány principy a prvky inherentní a pasivní bezpečnosti. Ochrana SMR 
proti vnějším událostem a zásahům je řešena bezpečnou konstrukcí a uložením 
kontejnmentů. U projektů SMR je deklarována vysoká bezpečnost proti zneužití 
jaderných materiálů.  

- Aspekty mezinárodní spolupráce: Vývoj SMR lehkovodního (i těžkovodního) typu, které 
nevyžadují rozsáhlejší výzkum a realizaci prototypu, probíhá převážně na úrovni států 
nebo účelových technicko-komerčních společností. Totéž v podstatě platí u typů 
chlazených roztavenými kovy, které se technologicky odvíjejí od lodních (ponorkových) 
reaktorů. U typů, které jsou v kategorii SMR a současně spadají do systémů IV. generace 
(V/HTR, GFR, SFR, LFR), probíhá vývoj i na mezinárodní bázi (GIF, EU-Euratom, 
SNETP). V rámci evropské technologické platformy pro udržitelnou jadernou energetiku 
(SNETP) je jedna část zaměřena na výzkum, vývoj a zavádění neelektrických aplikací 
jaderné energie - výrobu tepla pro vytápění, průmysl, výrobu vodíku apod. 

- Společenské aspekty: SMR jsou považovány za jaderný zdroj perspektivně přijatelný pro 
veřejnost. Důvodem je jednak malá akumulace radioaktivity, energie a médií, jednak 
jejich aplikace pro bezprostřední prospěch populace, které intenzívně podporuje MAAE 
(výroba tepla a zejména výroba pitné vody odsolováním mořské vody).  

 
Cíle a náplň: 
 
- Provést principiální analýzu potřeby, vhodnosti a možností aplikace malých reaktorů 

v energetickém hospodářství ČR včetně regionální a lokální energetiky/teplárenství a 
průmyslových aplikací.  

- Zapojit se do mezinárodních programů podporujících vývoj a zavedení malých a 
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středních reaktorů (MAAE, EPRI) i aplikace těchto reaktorů pro kogeneraci elektřiny a 
tepla a pro průmyslové aplikace (SNETP, průmyslová iniciativa Jaderná kogenerace 
N2IC aj.) 

- Vytvořit, přizpůsobit a implementovat metodiky a nástroje, navrhnout kritéria pro 
hodnocení všech výše uvedených hlavních aspektů pro rozhodování o možnostech 
uplatnění malých a středních reaktorů v ČR. 

- Analyzovat potřeby a možnosti využití malých a středních reaktorů pro centrální 
zásobování teplem jako náhradu dožívajících zdrojů na fosilní palivo i jako náhradu při 
poklesu zásob uhlí a růstu jeho ceny. Analyzovat ekologické přínosy (pokles emisí CO2) 
v regionálním i v celostátním měřítku. 

- Analyzovat potřeby a možnosti využití SMR chlazených tavenými kovy a zejména 
vysokoteplotních reaktorů pro dodávky vysokopotenciálního tepla pro průmyslové 
procesy – pro metalurgii, chemický a rafinérský průmysl, výrobu syntézního plynu a 
zejména vodíku. Posoudit vhodné lokality s koncentrovaným průmyslem, potřebou tepla 
a potřebou regionálního zlepšení životního prostředí (např. severomoravský a 
severočeský region). Analyzovat přínosy v úsporách fosilních paliv a zlepšení životního 
prostředí.  

- Provést marketingový průzkum zájmu o použití malých a středních reaktorů pro dodávky 
tepla pro centralizované vytápění a pro průmyslové aplikace. Výsledky analyzovat a 
vyhodnotit. 

- Vypracovat a implementovat strategii komunikace vůči veřejnosti s důrazem na 
vysvětlení pozitivních přínosů SMR pro regiony a společnost. 

- Navrhnout doporučení pro další postup v této oblasti. 
 
Využití výsledků a přínosy  
 
- Vytvoření metodik hodnocení důležitých faktorů aplikace malých a středních reaktorů. 
- Získání kvalitní báze znalostí o perspektivním oboru a o možnostech jeho využití 

v energetickém hospodářství země. 
- Vytvoření přehledu o zájmu potenciálních uživatelů o aplikace SMR v oblastech 

centralizovaného zásobování teplem a využití tepla v průmyslu. 
- Získání přehledu o možných přínosech SMR v oblastech zabezpečení dodávek energie, 

zejména tepla a o přínosech pro ekonomiku a ekologii regionů i státu. 
- Získání přehledu o postojích veřejnosti k realizaci SMR v potenciálních regionech.  
- Výsledky využít pro vytvoření dalšího postupu v této oblasti. 
-  
Odhad finančních nákladů: 
 
15-20 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
Časový rámec řešení úloh se předpokládá v letech 2013-2018. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
- Pro výzkum, vývoj a zavedení této technologie bude potřebná a užitečná mezinárodní 

spolupráce, zejména s: 
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o MAAE, 
o SNETP. 

- Dále bude nezbytná účast na projektech v rámcových programech EU (EURATOM) a a 
na dvoustranné spolupráci zejména se společnostmi z Ruské federace a z USA. 

- V rámci evropské platformy SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) 
probíhá příprava průmyslové iniciativy EU „Jaderná kogenerace“ (Nuclear Industrial 
Initiative Cogeneration, N2IC). 

 
 
 
7.2 Podoblast 6.3: Vodíkové technologie 
 
Využívání energie z fosilních paliv 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 
palivům. Pro sektor energetiky a dopravy jsou nejnadějnějšími kandidáty elektřina z jádra a z 
obnovitelných zdrojů a 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 směrování m světového výzkumu je i v ČR výzkum a 
vývoj vodíkových technologií rozvíjen na poměrně dobré úrovni. S ohledem na potřeby 
tuzemské energetiky je třeba, aby pokračoval  ještě intenzivněji  a vyvíjené technologie byly 
dovedeny ke komerčnímu užívání.   
 
V této podoblasti je navržen následující výzkumný směr/téma: 
 
7.2.1 Téma 6.3.1 – Akumulace energie prostřednictvím vodíku   
 
Téma: Akumulace energie prostřednictvím vodíku   
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- V současné době jsou k dispozici čtyři technologie pro skladování vodíku: 

o Skladování vodíku pod tlakem (hydrogen pressurization) 
o Hydridy kovů (metal hydrides) 
o Tekutý vodík (liquid hydrogen storage) 
o Uhlíková mikrovlákna (carbon nanofibres) 

- První dvě technologie jsou již velice dobře propracovány, ale přesto zbývá pro výzkum 
několik podstatných úkolů. Skladování vodíku probíhá dnes pod tlakem 200-250 bar, pro 
potřeby akumulace energie je nutné uvést na trh zásobníky s tlakem 700–1000 bar, což 
vyžaduje materiály adekvátní danému tlaku. Hydridy kovů mají zatím nízkou absorpční 
kapacitu a vyžadují sofistikovanou regulaci teploty, neboť absorpce je exotermická 
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reakce (uvolňuje teplo). Zbývající dvě technologie nenacházejí zatím širší uplatnění. 
Teplota skladování tekutého vodíku je -253 °C, což znamená vysoké energetické nároky 
na zkapalnění, nehledě na vysoké úniky vodíku během skladování (až 3 % denně). U 
uhlíkových mikrovláken zatím probíhá hledání vhodných materiálů a optimalizace 
provozní teploty a tlaku. 

- Parní reforming zemního plynu je zatím nejlevnější a nejrozšířenější technologií. Jeho 
nevýhodou je vysoká produkce oxidu uhličitého. Dále nezbavuje ČR závislosti na 
fosilních palivech a na zemích, jež je těží. Nízkoteplotní elektrolýza je efektivní pouze 
v případě, kdy je k dispozici zdroj levné elektrické energie (OZE). Snaha zvýšit provozní 
teplotu až nad 100 °C je omezena dostupností vhodného polymerního elektrolytu.  

- Vysokoteplotní elektrolýza vyžaduje provozní teploty 600–1000 °C a má vysoké 
materiálové nároky. S jejím širším využitím se počítá až s nástupem jaderných rektorů 
IV. generace.  Při výrobě vodíku z biomasy vyvstává nutnost čistit plyn od vedlejších 
produktů zplyňování. 

- Tlakovodní rektory nemají dostatečně vysoké teploty (okolo 320 °C) ani pro parní 
reforming, ani pro vysokoteplotní elektrolýzu vody. Až čtvrtá generace jaderných 
reaktorů pracuje s výstupní teplotou chladiva do 1000 °C. Lze zde propojit část jadernou 
zajišťující výrobu energie, tak část chemickou- parní reforming, vysokoteplotní 
elektrolýzu. 

- V současné době chybí infrastruktura pro transport a čerpání vodíku, který je obecně 
dostupný jen jako vedlejší produkt chemických výrob. Nejrozšířenější technologií pro 
ukládání jsou vysokotlaké nádoby na stlačený vodík, jejichž nevýhodou je nízká hustota 
energie uskladněného vodíku. Pro širší využití je potřeba zvýšit hmotnostní procento 
(podíl hmotnosti paliva k celkové hmotnosti plné nádrže) alespoň o dvojnásobek. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Specifikace požadavků na vodíkové vysokotlaké vodíkové zásobníky. 
- Vývoj vysokotlakých vodíkových zásobníků (700 –1000 bar) schopných udržet vodík po 

dostatečně dlouhou dobu. 
- Zvládnutí sériové výroby takových zásobníků. 
- Praktické testování vlastností zásobníků pro rozličné aplikace (stacionární, mobilní). 
- Výzkum materiálů s výrazně lepšími izolačními vlastnostmi pro výrobu kryogenních 

zásobníků. 
- Zvýšení životnosti, kinetiky absorpce a desorpce u kovových hydridů 
- Výzkum možností reformování zemního plynu v rámci výroby energie v jaderných 

elektrárnách s rektory IV. Generace. 
- Výzkum možností vybudovat malé jednotky parního reformingu v místě spotřeby (on-

site). 
- Výzkum možností absorpce oxidu uhličitého. 
- Snížení ekonomické a energetické náročnosti celého procesu akumulace energie do 

vodíku. 
- Výzkum a vývoj materiálů pro elektrolyt a elektrody, jak v oblasti nízkoteplotní, tak 

v oblasti vysokoteplotní elektrolýzy. 
- Optimalizace jednotlivých systémů pro elektrolýzu. 
- Výzkum možností propojení chemické a jaderné části. 
- Řešení bezpečnostních požadavků na takové propojení. 
- Řešení ztrát tepla v celém procesu. 
- Řešení kombinovaného provozu obou částí. 
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- Podporovat napojení na německou Hydrogen Highway. 
- Zkoumat možnosti rozšíření čerpací a transportní infrastruktury v ČR 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Vytvoření alternativy k nejvíce rozšířenému druhu akumulace energie v energetice, 

k přečerpávacím vodním elektrárnám. 
- Odstranění problémů elektrizační sítě s OZE trpící nestabilitou. 
- Rychlejší budování vodíkové infrastruktury. 
- Zbavení se závislosti na externích zásobách fosilních paliv jiných zemí. 
- Základní podmínka pro trvale udržitelnou výrobu vodíku, z hlediska kvality i kvantity. 
- Zbavení se závislosti na externích zásobách fosilních paliv jiných zemí. 
- Vytvoření stabilní infrastruktury patří mezi základní podmínky pro komerční využití 

vodíkových technologií v oblasti dopravy. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
160 mil. Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
 Časový horizont: 

- 2020: způsoby akumulace a výroba vodíku. 
- 2030: transport a ukládání vodíku. 
- 2035: možnost výroby vodíku pomocí JE. 

 
Jiné specifické aspekty:  
Vzhledem k finanční náročnosti výzkumu je nutné co nejvíce se zapojit do evropských 
projektů a pracovat v součinnosti s celou Evropskou unií. 
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7.3 Podoblast 6.4: Jaderná fúze 
 
Energie 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 . 
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”. 
Do programu fúze je třeba také výrazně zapojit průmysl.  
 
V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
 
7.3.1 Téma 6.4.1 - Účast na výstavbě ITER v oblasti blanketu a první stěny 

 
Téma 6.4.1 se zabývá probíhajícím výzkumem materiálů první stěny blanketu tokamaku 
ITER. V současné době se v ČR testují konstrukční materiály první stěny s beryliovým 
pokrytím a dále probíhá výzkum nástřiku wolframových slitin. 
 

Téma: Účast na výstavbě ITER v oblasti blanketu a první stěny 
 
Zdůvodnění potřeby: 

    
- Vědecko-výzkumné instituce v ČR mají v současné době rozsáhlý znalostní potenciál 

k studiu PFC materiálů. Kromě výzkumu v oblasti nástřiku wolframových vrstev na ÚFP 
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AV ČR, v.v.i., také v Centru Výzkumu Řež s.r.o. probíhají poměrně intenzivní zkoušky 
berylliem pokrytých maket primární stěny a to jak v neaktivním prostředí na zařízení 
BESTH, tak v reaktoru LVR-15 v sondě TW3. Využití těchto znalostí, optimálně 
v kombinaci, by vedlo k širšímu zapojení ČR do vědecko-výzkumné komunity zabývající 
se problematikou PFM. K dispozici je také technologické zázemí, které umožňuje 
zahájení výzkumně-vývojových prací na nových PFM.  

- Problematika PFM je ve světle dostavby tokamaku ITER a zahájení prací na elektrárně 
DEMO velmi ožehává a stále ještě nedořešená – byť existuje obecný konsenzus pro 
použití beryllia, wolframu a CFC na PFC  v blanketu, jednotlivé typy beryllia, možné 
kombinace CFC s wolframem a různé druhy přípravy wolframových nástřiků dávají 
široké možnosti pro výběr finální technologie PFM komponent.  

- V posledních letech se také začíná vynořovat možnost wolframového nástřiku na CFC 
podklad – takto vzniklé PFC bude odolnější k tavení než jednolitý („bulk“) wolfram, ale 
zachová si erozní odolnost wolframové povrchové vrstvy. Tato problematika je 
v současné době velmi zajímavá a v odborných kruzích nabývá na popularitě; její 
aplikace do průmyslové výroby by vedla ke zlevnění vybraných PFC, resp. celkové 
úspoře nákladů ve fúzních energetických zařízeních.  

- Byť ještě nepadlo finální rozhodnutí o výběru PFM na jednotlivé komponenty blanketu, 
je velmi pravděpodobné, že beryllium bude v této oblasti hrát velmi významnou roli – 
studium geometrických změn na beryliových destičkách při vysokých teplotách je proto 
zásadní z hlediska dalšího vývoje problematiky PFC.  

 
Cíle a náplň: 
 
- Cílem vědecko-výzkumných prací na PFM bude prohloubení znalostní báze materiálů 

blanketu, širší zapojení do mezinárodní diskuze k výběru materiálů PFC pro budoucí 
fúzní zařízení, identifikace a eliminace kritických hrdel při vývoji nových PFM, zavedení 
mezinárodních praktik do výzkumu materiálů pro fúzní aplikace v ČR, posílení pozice 
ČR v materiálové problematice a vývoj materiálů, metodik a systémů pro výzkum PFM.  

- Náplní prací bude ozařování vzorků z vybraných PFM při dlouhodobém zatěžování 
cyklickým tepelným tokem. Takto testované vzorky budou dále zkoumány pro zjištění 
vzniku trhlin.  

- Dále budou zkoumány technologické postupy pro zvýšení generovaného tepelného toku 
na vybrané materiály PFC a to jak v aktivním, tak v neaktivním prostředí. U vybraných 
PFM bude také studován radiační ohřev od reaktorového záření z výzkumných reaktorů.  

- Studium obecné problematiky transientních stavů, vznik trhlin, působení erozních 
mechanismů a vývoj predikčních metodik bude další náplní daného výzkumu.  

- V neposlední řadě je možné se věnovat hlubšímu užití uhlíkových kompozitů pro použití 
na divertoru.  

 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Výsledky budou použity k širšímu zapojení vědecko-výzkumné báze ČR do 

mezinárodního projektu fúzních zařízení ITER a DEMO.  
- Dalším přínosem bude vývoj nový metodik, materiálů, systémů a výrobních postupů 

z oblasti pokročilých aplikací wolframových slitin, beryllia a CFC.  
 

Odhad finančních nákladů:   
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50 mil.Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
2012-2030,  resp. zavedení finální verze blanketu do tokamaku ITER. 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
- Problematika PFM/PFC je velmi rozsáhlá a ve světě velmi široce řešená – v současné 

době se ale většina výzkumu omezuje na neaktivní materiálové zkoušky. ČR má 
jedinečnou příležitost zapojit se s dostupnými ozařovacími kapacitami a zahájit ve větším 
měřítku materiálové testy v radiačním poli. Znalost vlastností aktivovaných PFC 
materiálů je velmi zásadní; v současné době ani v blízké budoucnosti však zřejmě nebude 
zprovozněno ozařovací zařízení IFMIF, které by testy radiačních vlastností použitých 
materiálů dokázalo spolehlivě ověřit ve fúzním spektru. Nabízí se proto možnost použít 
neutronové spektrum dostupných výzkumných reaktorů a na něm přibližně simulovat 
podmínky fúzních zařízení.  

- Ve fúzních zařízeních budou matriály vystavovány kumulované dávce cca. 5,3 dpa a 
s ohledem na tuto skutečnost je nutné u použitých materiálů počítat s radiačním 
křehnutím, napucháním a také s nutnosti likvidovat PFC jako radioaktivní odpad. 
 

 
7.3.1.1 Téma 6.4.2 - Plodivý blanket a jeho výzkum na reaktoru ITER 
 
Test Blanket Module (TBM) je první jadernou komponentou, která je projektovaná, vyráběná 
a provozovaná v podmínkách relevantních budoucím provozním, i když stále ještě vzdáleným 
od konečných cílů platných pro fúzní energetická zařízení. Strategie přijatá pro vývoj TBM a 
jeho tetování byla orámována třicetiletým programem DEMO a mezinárodními souvislostmi. 
Zahrnuje: Vývoj konstrukčních a funkčních materiálů a jejich ověření v IFMIF, volbu 
chladiva (He, LiPb, H2O, dvojí nebo jediné chladivo), výrobu a testování modulů na ITER, 
problematiku dálkové údržby a výměny. Program TBM byl vyvinut na základě PPCS. 
Doporučenými řešeními jsou pevný breeder (Model B) a heliem chlazené LiPb (modifikovaný 
Model A jako výsledek volby helia jakožto jediného chladiva pro obě koncepce, Model AB). 
EFDA a AHG se dohodli, že program TBM musí být co nejpružnější, aby umožnil testování i 
dalších (mimo přijatá doporučení) atraktivních pokročilejších technologií, vyvinutých 
v paralelních výzkumně vývojových programech. Vyvinuté verze projektu Modelu C jsou na 
programu další etapy. Tyto pokročilé koncepce mohou představovat alternativní volby pro 
blanket DEMO nebo referenční volby blanketu pro komerční reaktor, který bude testován na 
DEMO. Je třeba připomenout, že pro projekt DEMO mohou být použitelné pouze informace, 
získané během prvních deseti let provozu ITER. 
Kromě toho by měl program TBM respektovat také možné změny v experimentálním 
programu ITER, vedoucí k redukci experimentálního času v souvislosti s kratší 
„hydrogenovou fází“ ITER. 
 
Téma: Plodivý blanket a jeho výzkum na reaktoru ITER 
 
Zdůvodnění potřeby: 
    
Motivace pro aktivní participaci v evropském programu „Test Blanket Module“ (TBM): 
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- Zkoušky jednotlivých systémů TBM v experimentálním fúzním reaktoru ITER budou 
vůbec prvním provozně experimentálním ověřením koncepce blanketu produkujícího 
tritium, které má být palivem pro fúzní reakci v demonstrátoru DEMO. Testy a následný 
provoz TBM poskytnou unikátní experimentální a provozní data. 

- Výrazná podpora materiálového výzkumu v souvislosti s vývojem nových funkčních a 
konstrukčních materiálů společně se speciálními antikorozními a antipermeačními 
vrstvami vhodnými pro provozní podmínky TBM typické vysokou teplotou, 
radioaktivitou a neutronový tok a také ve vysoce korozivním prostředí.  

- Rozvoj perspektivních a inovativních technologií svázaných s vývojem TBM a 
dálkových manipulátorů 

- Rozvoj existující či zcela nové vědecko-výzkumné infrastruktury v rámci materiálového 
výzkumu a kvalifikačních testů komponent a podsystémů TBM 

- Prohloubení spolupráce se zahraničními vědecko-výzkumnými i průmyslovými subjekty 
při realizaci programu TBM a hlubší zapojení českých VaV institucí/organizací 

 
Cíle a náplň: 
 
Hlavní cíle evropského programu vývoje systémů zkušebního plodivého blanketu (koncepce 
HCLL a HCPB), kterého by se měly účastnit české vědecko-výzkumné organizace, budou 
následující: 
- dopracování koncepce a návrhu zařízení HCLL a HCPB TBM včetně všech jejich 

podsystémů (modul plodivého blanketu, pomocné chladící a čistící okruhy, extraktor 
tritia ad.) a dílčích celků, 

- vývoj jednotlivých podsystémů a dílčích celků pro HCLL a HCPB TBM 
- funkční zkoušky všech jednotlivých podsystémů a dílčích celků pro HCLL a HCPB 

TBM před instalací do ITERu a uvedením ITERu do provozu, 
- integrace zařízení HCLL a HCPB TBM a jejich podsystémů do ITERu, 
- vývoj a testy funkčních a konstrukčních materiálů pro komponenty a subsystémy TBM 

společně s vývojem a testy speciálních antikorozními a antipermeačními vrstev 
určených pro provozní podmínky TBM, 

- vývoj zařízení a procedur dálkové manipulace pro provozní inspekce, údržbu a opravy 
společně s jejich ověřením na externích experimentálních zařízení a posléze i na ITERu 

- provozní zkoušky systémů TBM v různých fázích provozu reaktoru ITER, 
- ověření vlivu magnetického pole na provoz a provozní vlastnosti TBM a jeho 

podsystémů, 
- experimenty na zařízení TBM za jeho provozu na ITERu, 
- získání všech významných dat a informací týkajících se plodivého blanketu s cílem 

ověřit výpočetní kódy zamýšlené pro návrh plodivého blanketu demonstrátoru DEMO, 
- zpracování experimentálních dat z experimentálního i různých fází běžného provozu 

zařízení TBM a jeho podsystémů na ITERu. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
Zapojení do problematiky zkušebních plodivých modulů TBM pro DEMO, jejichž koncepce 
a provozně technické vlastnosti budou testovány na fúzním reaktoru ITER bude mít 
jednoznačně pozitivní přínos, protože umožní: 
- účast vědecko-výzkumných i průmyslových subjektů z ČR ve všech fázích vývoje a 

provozu systémů TBM pro fúzní reaktor ITER, 
- vytvoření a rozvoj experimentální infrastruktury a testovacích kapacit v ČR, 
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- přístup k unikátním experimentálním datům, 
- osvojení a rozvoj používání nových materiálů a technologi, 
- rozšíření stávající spolupráce se zahraničními vědecko-výzkumnými organizacemi a 

navázání nových kontaktů, 
- možnost použití těchto nových materiálů a technologických znalostí také v jiných 

odvětvích metodou spin-off, 
- příprava výroby a samotná výroba dílčích celků a podsystémů pro oba typy TBM (HCLL 

a HCPB), 
- Podpora českých dodavatelů komponent a služeb pro realizaci projektu ITER. 
 
Odhad finančních nákladů:   
 
50 mil.Kč/rok 
 
Délka řešení:  
 
- 2012-2030 
- Po celou dobu realizace programu TBM pro ITER a následně i pro demonstrační fúzní 

reaktor DEMO. 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
 
 
7.3.2 Téma 6.4.3 - Demonstrační elektrárna s fúzním reaktorem (DEMO) 
 
V návaznosti na dílčí nebo celkový úspěch projektu výzkumného reaktoru ITER je zapotřebí 
paralelně realizovat přechodnou etapou nazvanou DEMO jako poslední stupeň před 
spuštěním energetického fúzního reaktoru.  
Tato potřeba je jasně zdůvodněna srovnáním řady parametrů plánovaných pro pokusný 
reaktor ITER a experimentální fúzní elektrárnou typu DEMO, zejména pak srovnáním 
energie z jaderné syntézy, plazmového impulsu délky a dostatečnosti výtěžnosti 

- 
tritia: 

fúzní výkon 500 MW ve srovnání s 2000–3000 M
- puls délky pouze 300–500 sekund ve srovnání s ustáleným stavem po dobu až 10 

hodin 

W 

- ITER má pouze funkční zkoušku možnosti výtěžnosti tritia 

Cílem výzkumu je proto pečlivé zvážení role DEMO na postupu k realizaci plně funkční 
fúzní elektrárny. 

v porovnání s plnou 
dostatečností tritia pro DEMO 

 

Téma: Demonstrační elektrárna s fúzním reaktorem (DEMO 
 
Zdůvodnění potřeby: 

    
- Zajištění materiálů pro fúzní energetiku z hlediska konstrukčního i technologického 

s optimální životností. 
- Zajištění optimalizace funkce modulu obalu z hlediska přestupu tepla. 
- Zajištění soběstačnosti fúzního reaktoru z hlediska dodávky tritia. 
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- Vytvoření špičkového evropského testovacího zařízení typu „High Heat Flux Testing 
Facility“. 

- Zajištění bezpečného provozu fúzního reaktoru. 
- Dosažení ekonomické konkurenceschopnosti fúzních reaktorů v investiční oblasti. 
- Dosažení ekonomické konkurenceschopnosti fúzních reaktorů v oblasti provozu zařízení. 
Cíle a náplň: 
 
Dosažení přechodového stádia od experimentální fáze fúzních zařízení k provozu 
demonstračního reaktoru s energetickým výstupem při zajištění materiálových a 
konstrukčních požadavků a optimalizací provozního využití při postupném získávání 
konkurenční výhody oproti ostatním zdrojům energie. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
- Účast místních výzkumných i průmyslových subjektů ve všech fázích vývoje a provozu 

fúzních reaktorů včetně vytvoření místních testovacích kapacit a osvojení používání 
nových materiálů a technologií. 

- Možnost použití těchto materiálů a technologických znalostí v jiných odvětvích metodou 
spin-off. 

 
Odhad finančních nákladů:  
 
60 mil.Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
- Časový horizont: 2030 
 
Jiné specifické aspekty: 
  
Projekt experimentální fúzní elektrárny je vyvíjen souběžně s dalšími výzkumnými projekty 
jako je zejména IFMIF – „

 

International Fusion Materials Irradiation Facility“ – zařízení na 
výzkum materiálů pod vlivem záření připravovaný společně za účasti EU, Japonska, Ruské 
Federace a Spojených států amerických. 

 
 
7.4 Podoblast 6.5: 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 
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rychlých reaktorů a dále s technologickými problémy využití CO2

 

 (vývoj a realizace atomové 
elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích). 

Vývoj budoucích jaderných reaktorů IV. generace se zaměřuje na čtyři základní oblasti: 
bezpečnost a spolehlivost, ekonomičnost, udržitelný rozvoj a zamezení případnému zneužití 
jaderných technologií. První tři body vedou ke snaze o zjednodušení jaderných systémů a 
zvýšení jejich účinnosti. Z tohoto hlediska je tepelný oběh s CO2

 

 atraktivní alternativou 
splňující obě tyto podmínky, a nadkritický parní oběh je logickým dalším krokem ve snaze o 
zvýšení účinnosti budoucích jaderných bloků. Okrajově se uvažuje i o dalších nadkritických 
médiích 

Vývojová činnost inovující a ověřující provozované jaderné reaktory vyžaduje mít 
odpovídající vybavení, umožňující realizovat potřebné experimentální práce. Rovněž při 
vývoji nových typů například fúzních reaktorů, kde se jedná o kvalitativně jiné materiály a 
vysoké parametry, je třeba mít k dispozici odpovídající vybavení k experimentální činnosti. 
Příjemce a spolupříjemci a spoluřešitelé tohoto projektu jsou zapojeni do mezinárodní 
spolupráce na vývoji materiálů a technologií pro pokročilé typy jaderných reaktorů. Finanční 
podpora MPO by mezinárodní zapojení České republiky do těchto projektů prohloubila a 
umožnila by intenzivněji plnit zadané úkoly. Projevilo by se to jistě i na vyšší zaměstnanosti 
na těchto pracovištích. 
 
V této podoblasti jsou navrženy následující výzkumné směry/témata: 
 
7.4.1 Téma 6.5.1 – Pokročilé termodynamické cykly 
 

Téma: Pokročilé termodynamické cykly 
 
Zdůvodnění potřeby: 

    
- Potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje nových typů konverze 

energie – získání potřebného know-how a udržení odpovídající vědomostní základny 
v ČR 

- Vybudování experimentální infrastruktury pro výzkum a vývoj a ověřování klíčových 
technologií využití nových typů konverze energie 

- Potřeba zapojení průmyslu ČR do dodávek komponent a zařízení pro výstavbu prototypů  
- Zajištění podpory průmyslu ČR pro dodávky komponent technologie nových typů 

konverze energie 
- Zajištění transferu technologických znalostí a spin-off technologií potřebných 

propotřebnou technickou podporu a potřebného vývoje pro průmyslové technologie  
 
 
Cíle a náplň: 
 
- Optimalizace cyklů s nadkritickými parametry medií (Oběh s nadkritickým CO2 ) 
- Výměník sodík – nadkritický oxid uhličitý  
- Přestup tepla v nadkritických médiích  
- Výzkum tepelných oběhů, ve kterých je v primárním v sekundárním okruhu nebo přímo 

okruhu využito nadkritického média,  
- Výměníky tepla k zařízením pro budoucí realizaci Braytonova oběhu s CO2  
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Využití výsledků a přínosy: 
  
- Vývoj budoucích jaderných reaktorů IV. generace se zaměřuje na čtyři základní oblasti: 

bezpečnost a spolehlivost, ekonomičnost, udržitelný rozvoj a zamezení případnému 
zneužití jaderných technologií. První tři body vedou ke snaze o zjednodušení jaderných 
systémů a zvýšení jejich účinnosti. Z tohoto hlediska je tepelný oběh s CO2

- Možnost zapojení do programů EU v programu tzv. „Innovative concepts“ a to: 

 atraktivní 
alternativou splňující obě tyto podmínky, a nadkritický parní oběh je logickým dalším 
krokem ve snaze o zvýšení účinnosti budoucích jaderných bloků. Okrajově se uvažuje i o 
dalších nadkritických médiích. 

- program nadkritického reaktoru HPLWR 
- program sodíkem chlazených reaktorů EISOFAR  
- program olovem chlazených reaktorů ELSY  
- výzkumná infrastruktura pro výzkumné reaktory MI3  

- Důležitým výstupem je vznik nových možností pro český průmysl. Tím vzniká možnost 
zapojení českého průmyslu jak pro výstavbu nových bloků v ČR, tak i výrazně zvyšuje 
možnost exportu, protože proces zavádění nadkritických bloků a nových technologií je 
celosvětový. 

- Základní analýza kritických komponent má svůj významný přínos v důležité ekologické 
oblasti – ukládání oxidu uhličitého. Především analýza oběhového kompresoru je projekt 
plně využitelný i oblasti ukládání oxidu uhličitého a tím přínos pro řešení celosvětově 
sledovaného ekologického problému 

- Možnost zapojení do spolupráce v rámci evropského výzkumu ESA (European Space 
Agency), který by v budoucnu měl vyvíjet malý evropský reaktor pro pohon kosmických 
lodí. 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
30-40 mil. Kč/rok 
  
Délka řešení: 
 
- Časový horizont: 2025 
-  
Jiné specifické aspekty: 
  
Vývojová činnost inovující a ověřující provozované jaderné reaktory vyžaduje mít 
odpovídající vybavení, umožňující realizovat potřebné experimentální práce. Rovněž při 
vývoji nových typů například fúzních reaktorů a reaktorů čtvrté generace, kde se jedná o 
kvalitativně jiné materiály a vysoké parametry, je třeba mít k dispozici odpovídající vybavení 
k experimentální činnosti. Příjemce a spolupříjemci a spoluřešitelé tohoto projektu budou 
zapojeni do mezinárodní spolupráce na vývoji materiálů a technologií pro pokročilé typy 
jaderných reaktorů. Finanční podpora státu by mezinárodní zapojení České republiky do 
těchto projektů prohloubila a umožnila by intenzivněji plnit zadané úkoly. Projevilo by se to 
jistě i na vyšší zaměstnanosti na těchto pracovištích. 
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7.4.2 Téma 6.5.2:  Pokročilé technologie ukládání energie 
 

Téma: Pokročilé technologie ukládání energie 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Potřeba mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje nových typů skladování 

energie – získání potřebného know-how a udržení odpovídající vědomostní základny 
v ČR 

- Vybudování experimentální infrastruktury pro výzkum a vývoj  a ověřování klíčových 
technologií využití nových typů skladování energie 

- Potřeba zapojení průmyslu ČR do dodávek komponent a zařízení pro výstavbu prototypů  
- Zajištění podpory průmyslu ČR do dodávek komponent  v ČR a to: 

o podpory projektových a inženýrských organizací a dodavatelského průmyslu 
během osvojování technologií nových typů skladování energie 

- Zajištění transferu technologických znalostí a spin-off technologií potřebných pro: 
o potřebnou technickou podporu a potřebného vývoje pro průmyslové technologie  

 
Cíle a náplň: 
 
- Korozní a materiálový výzkum systémů využívající tekuté soli jako teplonosného media 
- Vývoj technologie tekutých solí k využití ke skladování energie 
- Vývoj ODS ocelí odolných HLM. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
  
 
Odhad finančních nákladů:  
 
20 mil.Kč/rok 
 
Délka řešení: 
 
2015-2020 
 
Jiné specifické aspekty   
 
- Pro výzkum, vývoj a zavedení této technologie bude potřebná a užitečná mezinárodní 

spolupráce, zejména EU. 
- Dále bude nezbytná účast na projektech v rámcových programech EU (EURATOM) a a 

na dvoustranné spolupráci zejména se společnostmi z Ruské federace a z USA. 
- Zapojení do evropské platformy SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology 

Platform) 
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8. Tematická oblast: 7 - Systémové analýzy pro podporu efektivního a 
současně 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.  
 
Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) 
v tematické oblasti systémové analýzy 
 
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. 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. 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. 
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Výstupem těchto aktivit jsou mimo jiné i vládní dokumenty Energetická politika, resp. Státní 
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“.  
 
Podoblasti VaV v tematické oblasti systémové analýzy  
 
Oblast je rozdělena na tři podoblasti 
1. Systémové analýzy a výzkum směrů rozvoje energetického hospodářství a energetiky ČR 

v kontextu priorit EU, 
2. spotřeba a energetický mix,  
3. vývoj modelů potřebných pro bilancování rozvoje energetiky. 
 
8.1 Podoblast 7.1: Systémové analýzy a výzkum směrů rozvoje 

energetického hospodářství a energetiky ČR v kontextu priorit EU. 
  
Za systémové považujeme rozčlenění této oblasti aplikovaného výzkumu do následujících 3 
témat: 

- stav a vývoj EH a energetiky ČR včetně vnějšího předurčování cílů a rozvojových 
změn ze strany EU téma, 

- optimální podobu EH a ES ČR, 
- nástroje k ovlivňování žádoucích změn. 

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. 
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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.  
 
Téma 7.1.1: Systémové analýzy stavu a vývoje EH ČR 
 
Systémové analýzy stavu a vývoje EH a energetiky ČR, jejich specifik a odlišností, výhod a 
slabých stránek, vnější zadání dílčích cílů v EU vč. mezinárodního porovnání, „smart“ 
aktivity a benchmarking. 
 
Téma: Systémové analýzy stavu a vývoje EH ČR 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Priority EU jsou prostřednictvím směrnic Rady a Parlamentu EU promítány do 

energetické legislativy a věcných cílů a ne vždy plně odpovídají prioritám pro efektivní, 
konkurenceschopný a udržitelný rozvoj energetiky ČR. Rozvoj energetiky nepatří pod 
sdílené aktivity, a proto ČR vypracovává podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií svoji energetickou strategii a rozvoj se všemi vazbami na EU. Přesto je nezbytné 
trvale sledovat priority energetické strategie EU, které budou jedním z faktorů 
projektovaných změn EH ČR do roku 2020 a 2050 a ovlivňovat vznik této strategie 
v orgánech EU. 

- Nedostatek aktuálních a komplexních informací o stavu a trendu EH ČR, o působících 
tendencích včetně jejich porovnání s relevantními zeměmi EU, chybějící databáze.  

- Nedostatečná znalost změn na trzích forem energie vlivem probíhajících výkyvů 
ekonomiky, na úrovni centrálních orgánů i velkých energetických společností, při 
přeshraniční spolupráci v rámci V4, změnách majitelů velkých zdrojů. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Analýzy stavu a trendu EH a ES a působících tendencí jsou základem všech dalších prací 

zabývajících se návrhy na další rozvoj EH a všech jeho sektorů. 
- Analýzy stavu EH a ES, vývoje všech energetických bilancí, rozbory působících 

tendencí, identifikace výhod, slabých stránek a rizik a specifických čs. příležitostí 
energetických sektorů, včetně mezinárodního porovnání, analýzy vlivu ekonomické 
recese na poptávku po zdrojích energie a na trhy forem energie přispějí ke zvýšení 
informovanosti pro přijetí zásadních rozhodnutí. Pro tyto potřeby udržovat a aktualizovat 
databáze informací o spotřebě zdrojů energie, o kvalitě hospodaření se zdroji energie, o 
stavu výrobně-technické základně EH a ES ČR a rozvíjet metody statistických a 
ekonomických analýz.  

- Udržovat přehled o prioritách rozvoje energetiky EU, odborně posuzovat jejich časovou 
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vhodnost pro současné období i pro období po roce 2020 a porovnávat 
s předpokládanými potřebami ČR. Při posouzení se zaměřit na jejich efektivnost a 
udržitelnost, kriticky posoudit indikativnost a závaznost cílů vyhlašovaných EU, přísnější 
přístup EU k veřejnému sektoru. K těmto potřebám vyvinout a aplikovat nezbytný 
metodický aparát. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Analytické práce poskytnou informace pro: 

o Strategické a rozvojové dokumenty, 
o Tvůrce energetické strategie a legislativy, 
o Přeshraniční spolupráci v rámci V4, 
o Vládu ČR hlavně prostřednictvím resortů MPO a MŽP,  
o Státní instituce odpovědné za chod EH a ES ČR,  
o Operativní poskytování podkladů pro účast českých zástupců v pracovních 

orgánech EK, týkajících se energetiky a udržitelného rozvoje. 
o Regionální orgány a instituce, 

 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
- Systémové analýzy stavu a vývoje EH mají vazbu na celkový rozvoj ekonomiky a jsou 

závislé na dalších odvětvových politikách (průmyslová politika, politika životního 
prostředí, surovinová, vzdělávací, vědeckovýzkumná a další politiky). 

- Řešit optimalizaci energetické infrastruktury, do které patří energetická a návazné státní 
politiky, energetická legislativa, státní instituce podílející se na řízení energetiky, výzkum 
a vývoj na národní i mezinárodní úrovni, vliv municipalit na rozvoj energetiky, všechny 
energetické sítě. 

- Směrování dotací a podpor ze zdrojů EU. 
 
 
8.1.1 Téma 7.1.2:  Základní parametry optimální podoby EH a ES ČR 
 
Základní parametry budoucí optimální podoby EH a ES ČR v rámci energetické strategie EU, 
vyhodnocení konvergence, změn a specifik při formování budoucí podoby EH a ES do r. 
2020 a 2050 
  
Téma: Základní parametry optimální podoby EH a ES ČR  
 
Zdůvodnění potřeby: 
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Rozhodující materiály zabývající se energetikou ČR musí obsahovat dlouhodobou strategii 
jejího rozvoje. Chybí systém jejich aktualizace v čase, chybí systematický výzkum a vývoj 
energetických scénářů poskytující věrohodný a nezpochybňovaný soubor predikčních metod 
pro ověřování možných rozvojových variant. Chybí systematické srovnávání variantních 
scénářů pomocí kritérií udržitelnosti. 
Vedle věrohodného souboru optimalizačních modelů pro kvantifikaci budoucích potřeb EH, 
chybí podle zákona rovněž metodika pro pravidelné sledování, vyhodnocování a aktualizaci 
programu rozvoje energetiky. 
 
Cíle a náplň: 
 
- Vypracovat návrh metodiky pro sledování, vyhodnocování a aktualizaci programu 

rozvoje energetiky ČR, která pracuje s tzv. rozvojovými koridory bez bližšího upřesnění 
zdrojů, paliv a investic.  

- Provádět výzkum optimalizačních a predikčních modelů a metod rozvoje EH (je 
samostatnou podoblastí Tematické oblasti č. 7 – podoblast 7.3).  

- Aplikovat optimalizační a predikční modely na scénáře rozvoje EH do roku 2050, 
s výběrem pravděpodobných variantních kvantitativních a kvalitativních charakteristik 
dlouhodobého rozvoje EH do roku 2020 a 2050. 

- Provádět testování scénářů rozvoje EH z hlediska jejich průchodnosti elektrizační a 
plynárenskou soustavou a citlivostní analýzy.   

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- MPO, MŽP a další centrální orgány pro aktualizaci všech politik souvisejících 

s energetickou politikou ČR, 
- Regionální orgány a instituce, 
- Velcí producenti el. energie a další energetické společnosti, 
- Investoři a energetické firmy pro své rozvojové záměry, 
- Výrobci energetického zařízení, 
- Těžařské a stavařské firmy 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
- Vazba na jiné státní politiky. 
- Vazba na dlouhodobé energetické projekce Mezinárodní energetické agentury a na státní 

energetické koncepce zemí EU, především zemí sousedících s ČR včetně V4. 
- Mimoevropský rozměr rozvoje energetiky ČR, dovozní závislosti mimo EU. 
- Účinnost podpůrných programů, návrh účinnějších nástrojů než jsou dotace. 
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8.1.2 Téma 7.1.3:  Výzkum a ověřování nástrojů pro hodnocení EH a ES 
 
Výzkum a ověřování nástrojů k zajištění kvalitativních změn v budoucí optimální podobě EH 
a ES ČR. 
 
Téma: Výzkum a ověřování nástrojů pro hodnocení EH a ES 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
K dosažení základních parametrů budoucí optimální podoby EH a ES ČR není kompletně 
formulován soubor realizačních nástrojů. 
Poměrně rychlé změny v EH a ES ČR vyžadují časté posuzování nástrojů působících ve 
prospěch kvalitativních změn. Rozvoj centralizované i decentralizované energetiky a soulad 
státní a municipálních strategií vyžadují posílit ingerence státu a jeho institucí na celkový 
rozvoj energetiky jakožto síťového odvětví.  
 
Cíle a náplň: 
 
- Návrh budoucí optimální podoby EH a ES ČR (v rámci tématu 7.1.2) je nezbytné 

doprovodit návrhem souboru realizačních nástrojů. Tyto navrhované nástroje je nutné 
v rámci výzkumu ověřovat a testovat pomocí specifických modelů a simulací, před jejich 
doporučením řídící sféře.  

- Vyhodnocovat účinnost používaných nástrojů v čase. Odvozovat postupně z nové role 
centralizované a decentralizované energetiky, „smart“ přístupů, uplatnění OZE v ES a 
přímo u konečných spotřebitelů potřebné zásahy do používaných nástrojů a energetické 
legislativy ČR, aby bylo dosaženo všech kvalitativních cílů, jež jsou změnami sledovány.  

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
Vláda ČR, MPO, MŽP, EGÚ a SEI 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
 
8.2 Podoblast 7.2: Predikce efektivní spotřeby energie 
 
Podoblast je zaměřena na: 
- predikci efektivní spotřeby energie v ČR v čase, 
- určení energetického mixu pro krytí spotřeby a jeho změny, 
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- energetickou efektivnost a úspory 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 
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 podoblasti 7.3. 
  
8.2.1 Téma 7.2.1: Analýzy vývoje spotřeby energie 
 
Analýzy vývoje spotřeby energie a jejího zhodnocování čistou produkcí, vč. mezinárodního 
porovnání. 
 
Téma: Analýzy vývoje spotřeby energie 
 
Zdůvodnění potřeby: 
 
- Dosáhnout „decoupling“ mezi rozvojem národního hospodářství a spotřebou 

energetických zdrojů.  
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- Nedostatek detailních znalostí o vývoji spotřeby energie a faktorů jí ovlivňujících. 
Spotřeba energie je výchozí klíčovou informací o chodu EH. Bez fundovaných analýz 
spotřeby energie nelze zpracovávat energetické prognózy.  

- Program národních reforem klade důraz na snižování surovinové a energetické náročnosti 
národního hospodářství, na nutnost snížit spotřebu primární energie na jednotku 
produkce.  

- Potřeba pravidelně vyhodnocovat míru snižování energetické náročnosti národního 
hospodářství a plnění přijatých cílů v úsporách energie především v sektorech bydlení, 
dopravy a průmyslu. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Pravidelné podrobné analyzování spotřeby zdrojů energie, tendencí ve vývoji spotřeby a 

identifikace faktorů změn ve spotřebě pro jejich následné využití v prognózách spotřeby. 
- Kompletace podrobných databází o spotřebě zdrojů energie (oborových, sektorových, 

regionálních). 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Centrální orgány podílející se na zpracování energetické politiky a strategie, podpůrných 

programech ke snižování energetické spotřeby  - ČSU, MPO, MD, MMR a MŽP, 
- Státní instituce ERÚ, SEI, ČEPS 
- Podnikatelské subjekty z oblasti výroby energie a těžařské firmy.  
- Profesní unie a Svazy 
- Organizace typu ESCO 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Nejsou uvedeny. 
 
 
8.2.2 Téma 7.2.2: Analýza disponibility a dostupnosti jednotlivých zdrojů energie. 
 
Analýza disponibility a dostupnosti jednotlivých zdrojů energie, životnost rozhodujících 
výroben energie a možnosti jejich náhrady, úloha distribuovaných zdrojů. 
 
Téma: Analýza disponibility a dostupnosti jednotlivých zdrojů energie 
 
Zdůvodnění potřeby: 
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- Energetika se nachází na rozcestí, kdy tradiční zdroje jsou postupně vyčerpávány, řada 
z nich je ekologicky odmítána, nové energetické technologie s přerušovanou výrobou 
jsou neověřené praxí a často ekonomicky nekonkurenceschopné. Pro rozhodovací sféru 
chybí potřebné podklady o disponibilitě zdrojů energie (tuzemských, zdrojů na světovém 
trhu), vč. analýz logistiky jejich dopravy. 

- Rozhodující částí výrobní základy energetiky jsou velké výrobny energie (systémové 
elektrárny, teplárny provozované nezávislými výrobci). Jejich životnost je ovlivňovaná 
jejich technickým stavem, schopností dodržet zásadně změněné podmínky a limity 
ochrany ovzduší a dále disponibilitou používané palivové základny. 

- Životnost velkých výroben energie je nezbytné trvale analyzovat a připravovat opatření 
jejich náhrady při jejich dožití pro udržení plynulosti a efektivnosti v zásobování zdroji 
energie. Tím může být jejich náhrada jinou novou výrobnou na původní palivo, 
přechodem na jiné palivo, resp. náhrada její produkce decentralizovanou výrobou. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Vypracování analýz disponibility primárních zdrojů energie (tuzemských i zdrojů na 

světovém trhu, neobnovitelných i obnovitelných) s analýzami jejich kvalitativních 
parametrů a s projekcemi jejich cen. 

- Trvalé sledování technických, výrobních a dalších parametrů rozhodujících výroben 
energie, zpracování přehledů životnosti výroben energie, vč. úbytků výrobních kapacit. 

- Rozbor faktorů rozhodujícím způsobem ovlivňujících životnost výroben energie. 
- Vypracování s využitím SET plánu přehled energetických zdrojů, jejich technické a 

ekonomické parametry, očekávaný trend změny těchto parametrů v čase, dostupnost 
paliv pro jejich provoz, dostatek územních ploch v případě OZE a lokalit v případě 
zdrojů klasických. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Centrální orgány MPO, MŽP, MD, MMR, ČEPS, 
- Municipální orgány,  
- Energetické společnosti, 
- Těžařské společnosti, 
- Profesní Unie a Svazy 
- Zpracovatelé územních plánů, 
- Investoři a podnikatelské subjekty 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Nejsou uvedeny. 
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8.2.3 Téma 7.2.3: Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování úspor energie 
 
Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování úspor energie, jejich efektivnosti, úspory ve 
státním a veřejném sektoru, nástroje stimulující úspory energie, financování úsporných 
opatření včetně využití metody EPC. 
 
Téma:  Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování úspor energie 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
- Potřeba pravidelně vyhodnocovat míru snižování energetické náročnosti národního 

hospodářství a plnění přijatých cílů v úsporách energie především v sektorech bydlení, 
dopravy a průmyslu 

- Snížení energetické náročnosti, potřeba dosažení dalších významných energetických 
úspor. 

- Vzrůstající zájem o financování energetických úspor včetně využití realizace projektů 
metodou EPC především v sektoru veřejném, ale i potřeba nahradit stávající dotační 
systémy účinnějšími podpůrnými nástroji. 

 
Cíle a náplň: 
 
- Podpora novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti a Národního 

akčního plánu rozvoje OZE. 
- Vypracovat pro podmínky ČR metodiky hodnocení úspor energie metodou top-down a 

bottom-up, reálné hodnoty indikátorů energetické náročnosti a životnosti jednotlivých 
energeticky úsporných opatření, připravit kritéria zavedení energetických úspor do 
veřejných zakázek, vypracování systému a šablon pro sledování úspor na různých 
úrovních. 

- V návaznosti na schválený Národní akční plán energetické efektivnosti sledovat jeho 
plnění a připravovat návrhy na jeho změny včetně vyhodnocování účinnosti programů a 
nástrojů na podporu úspor energie. 

- Vypracování a aktualizace příručky se způsobem financování energetických úspor 
metodou EPC, poskytování a rozsahu záruk a garancí, využití vzorových smluv, metod 
vykazování energetických úspor, různých podpor spojených s poskytováním 
energetických služeb a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyhledávání nových možností a 
nástrojů pro financování energeticky úsporných opatření v podnikatelském i veřejném 
sektoru. Aplikace praktických příkladů. 

 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Centrální orgány - ČSU, MPO, MD, MMR a MŽP, 
- SEI, AEA, APES 
- Podnikatelské subjekty typu ESCO, 
- Subjekty poskytující energetické služby, příjemci projektů,  
- Profesní asociace 
- Poradenské firmy. 
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Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Nejsou uvedeny. 
 
 
8.3 Podoblast 7.3: 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 podoblast 7.3 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, 
- posuzování provozu elektrizační soustavy jakožto významného a relativně samostatného 

subsystému v rámci celého energetického hospodářství, 
- posuzování průchodnosti rozvojových energetických scénářů plynárenskou soustavou.   
 
 
8.3.1 Téma 7.3.1: Výzkum a vývoj a implementace matematických modelů pro tvorbu 

scénářů možného vývoje EH 
 
Výzkum a vývoj a implementace matematických modelů pro tvorbu scénářů možného vývoje 
energetického hospodářství (EH). 
 
Téma: Výzkum a vývoj a implementace matematických modelů pro tvorbu scénářů 
možného vývoje energetického hospodářství 
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Hledání národohospodářského optima rozvoje energetického hospodářství je bez 
matematických modelů, které dokáží zpracovat velké objemy vstupních dat, nemožné.  
Dochází tak k nedostatečným znalostem o velikostech budoucích nároků doprovázejících 
předpokládaný vývoj nejen na národní, ale i regionální úrovni. 
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Cíle a náplň: 
 
- Vývoj modelů zahrnujících celý řetězec od získávání primární energie, přes její 

transformace až po konečnou spotřebu a které jsou schopny nalézt optimální budoucí 
rozvoj energetického hospodářství při respektování podmínek ekonomických, 
politických, sociálních, environmentálních apod. 

 
- Předpokládané typy řešených úloh: 

- výpočty scénářů dle zadaných podmínek (základní výpočet); 
- citlivostní analýzy na změny zvolených parametrů; 
- dopady energetických dotací a daní; 
- výpočet nákladových křivek na redukci emisí (marginální náklady). 
 

Využití výsledků a přínosy: 
 
- Investoři a energetické firmy pro své rozvojové záměry, 
- MPO, MŽP, MD, MMR, MZ a MŽP, 
- Vláda ČR – Státní energetická koncepce. 
- Profesní Unie a Svazy 
- Poradenské firmy. 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
 
Využití modelů pro zjišťování marginálních nákladů na redukci emisí a dopadů 
energetických dotací a daní. 
 
8.3.2 Téma 7.3.2: Vývoj a implementace matematických modelů pro ověření 

průchodnosti variantních scénářů EH  
 
Vývoj a implementace matematických modelů pro ověření průchodnosti variantních scénářů 
EH elektrizační a plynárenskou soustavou. 
 
Téma:  Vývoj a implementace matematických modelů pro ověření průchodnosti 
variantních scénářů EH  
 
Zdůvodnění potřeby:  
 
Při analýzách národohospodářského optima se průchodnost elektrizační soustavou netestuje. 
Z instalovaných elektrárenských výkonů a výrob na nich nelze usuzovat, zda bude 
elektrizační soustava v navržené konfiguraci skutečně provozovatelná. 
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Cíle a náplň: 
 
- Vytvoření modelu, který bude schopen prověřit odolnost elektrizační soustavy z hlediska 

spolehlivosti proti stavům nouze, definovat možná ohrožení síťové infrastruktury 
elektřiny, plynu a větších teplárenských soustav.  

- Sledovat reálné možnosti náhrad jednotlivých paliv při stavech nouze. 
 
Využití výsledků a přínosy: 
 
- Investoři a energetické firmy pro své rozvojové záměry, 
- MPO, MŽP, MD, MMR, MZ a MŽP, 
- Vláda ČR – Státní energetická koncepce. 
- Profesní Unie a Svazy 
- Poradenské firmy 
 
Odhad finančních nákladů: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Délka řešení: 
 
Viz souhrnná tabulka 
 
Jiné specifické aspekty: 
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9. Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že sektor energetiky má strategický význam pro hospodářství ČR a svá 
specifika z hlediska dlouhé doby životnosti a výstavby jednotlivých zařízení, vyžaduje 
modifikovaný přístup veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále VaVaI). 
 
Jako základní překážku pro projekty s podílovou účastí průmyslu (obdobně jako je tomu u 
Rámcových programů EK) v oblasti energetiky, Technologická platforma „Udržitelná 
energetika ČR“ identifikovala absenci strategického řízení podpory VaVaI z veřejných zdrojů 
v této oblasti. TPUE proto doporučuje vypracování programu VaVaI (notifikovaného EU) 
„Udržitelná energetika“ (pracovní název) na léta 2014 – 2020, s uvažovanou roční podporou 
z veřejných zdrojů cca 1 mld. Kč, věcně usměrňovaným obdobně jako jsou Rámcové 
programy EK a s indikativním členěním do podprogramů dle struktury tematických oblastí 
uvedené v tomto IAP: 
 

7. Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích 
8. Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva  
9. Výroba a distribuce tepla a chladu (trigenerace)  
10. Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES ČR  
11. Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na úrovni velkých měst nebo regionů 

Perspektivní energetické zdroje  
12. Systémové analýzy pro podporu efektivního a současně udržitelného rozvoje 

energetiky  
 
Navržený program „Udržitelná energetika“ představuje návrh základního nástroje 
strategického řízení VaVaI v oblasti 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)7

 
 Evropské unie (EU). 

                                                 
7 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. 


	1. Úvod
	2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v tematické oblasti jaderná energetika
	Podoblasti VaVaI v jaderné energetice ČR
	2.1 Podoblast 1.1:  Podpora bezpečnosti jaderných zařízení
	2.1.1 Téma 1.1.1 - Podpora bezpečnosti pro potřeby regulátora
	2.1.2 Téma 1.1.2 - Podpora bezpečnosti provozovaných a připravovaných jaderných zařízení.
	2.2 Podoblast 1.2:  Podpora dlouhodobého, spolehlivého a efektivního provozu JE
	2.2.1 Téma 1.2.1 - Zajištění spolehlivosti a dlouhodobého provozu jaderných zařízení
	2.2.2 Téma 1.2.2 - Progresivní materiály a technologie pro jadernou energetiku.
	2.2.3 Téma 1.2.3 - Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu
	2.3 Podoblast 1.3: Vnitřní a vnější palivový cyklus a nakládání s odpady z jaderných zařízení
	2.3.1 Téma 1.3.1 - Nástroje a metodiky pro optimalizaci a vyšší využití paliva
	2.3.2 Téma 1.3.2 - Progresivní metody nakládání s použitým jaderným palivem a s radioaktivními odpady (RAO) 
	2.4 Podoblast 1.4: Ukládání radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva
	2.4.1 Téma 1.4.1 - Podpora bezpečného a spolehlivého provozu a výstavby úložišť nízko a středně aktivních RAO
	2.4.2 Téma 1.4.2 - Podpora přípravy hlubinného úložiště, včetně posuzování vlivu ukládání alternativních odpadů
	Reference pro oblast 1:
	3. Tematická oblast 2: Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v tematické oblasti klasická energetika
	Podoblasti VaVaI v klasické energetice ČR
	3.1 Podoblast 2.1:  Efektivní provoz fosilních elektráren a přechod na nové provozní režimy včetně plnění požadavků na klasické polutanty.
	3.1.1 Téma 2.1.1 - Zvyšování účinnosti a snižování vlastní spotřeby energetického bloku
	3.1.2 Téma 2.1.2 -  Optimalizace řízení bloku při přechodových režimech
	3.1.3 Téma 2.1.3 -  Řízení životnosti – programy řízeného stárnutí klíčových komponent KE
	3.1.4 Téma 2.1.4 - Pokročilé materiály v klasické energetice
	3.1.5 Téma 2.1.5 - Snižování emisí polutantů a environmentální zátěže
	3.2 Podoblast 2.2:  Potenciální využití CCS v ČR a exportní příležitosti průmyslu
	3.2.1 Téma 2.2.1 - Připravenost na možné mandatorní zřizování CCS
	3.2.2 Téma 2.2.2 - Snižování energetické náročnosti separace CO2
	4. Tematická oblast 3: Výroba a distribuce tepla a chladu 
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v oblasti teplárenství (trigenerace)
	5. Tematická oblast 4: Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES ČR
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v oblasti elektrických sítí
	Podoblasti VaVaI v elektrických sítích
	5.1 Podoblast 4.1: Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR v dlouhodobém horizontu
	5.1.1 Téma 4.1.1: Vliv distribuované výroby a KVET na provoz ES ČR 
	5.1.2 Téma 4.1.2: Nutné podmínky provozu ES z pohledu PPS a PDS 
	5.2 Podoblast 4.2: Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR v střednědobém horizontu v prostředí provozovatele distribuční soustavy
	5.2.1 Téma 4.2.1: Model DS v nových podmínkách
	5.2.2 Téma 4.2.2: Řízení distribučních sítí
	5.2.3  Téma 4.2.3: Nové technologie v elektrických sítích včetně ICT 
	5.2.3.1 Téma 4.2.4: Nové tarify pro odběr elektřiny a odhad chování zákazníků
	5.4 Podoblast 4.3: Integrace sítí a řízení rovnováhy ES ČR v evropském kontextu
	5.4.1 Téma 4.3.1: Zahraniční vlivy na ES ČR
	5.4.2 Téma 4.3.2: Projekt Super Grid v regionu východní a jihovýchodní Evropy (mezinárodní projekt)
	6. Tematická oblast 5: Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur na úrovni velkých měst nebo regionů (Smart Cities)
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku)
	Podoblasti VaVaI ve smart cities pro ČR
	6.1 Podoblast 5.1:  Inteligentní budovy a domy
	6.1.1 Téma 5.1.1: Energetický management budov
	6.1.2 Téma 5.1.2: Materiály budov
	6.1.3 Téma 5.1.3: Zásobování budov energiemi 
	6.2 Podoblast 5.2: Infrastruktura
	6.2.1 Téma 5.2.1: Teplo a chlad 
	6.2.2 Téma 5.2.2: Elektřina 
	6.2.3 Téma 5.2.3: Veřejné osvětlení 
	6.2.4 Téma 5.2.4: Další infrastruktura 
	6.2.5 Téma 5.2.5: Ochrana kritické infrastruktury měst a regionů
	6.3 Podoblast 5.3: Doprava
	6.3.1 Téma 5.3.1: Dopravní systémy (telematika)
	6.3.2 Téma 5.3.2: Čistá mobilita
	6.3.3 Téma 5.3.3: Akumulace elektřiny v dopravě
	7. Tematická oblast 6: Perspektivní energetické zdroje
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v tematické oblasti perspektivních energetických zdrojů
	Podoblasti VaVaI v perspektivních energetických zdrojů
	7.1 Podoblast 6.1:  Výzkum a vývoj reaktorů čtvrté generace (GIV)
	7.1.1 Téma 6.1.1 - Reaktory chlazené superkritickou vodou (SCWR)
	7.1.2 Téma 6.1.2 - Reaktory chlazené heliem (VHTR, GFR)
	7.1.3 Téma 6.1.3 - Reaktory chlazené tekutými kovy (SFR, LFR)
	7.1 Podoblast 6.2:  Malé a střední reaktory (Small and Medium Reactors, SMR)
	7.1.1 Téma 6.2.1 – Analýza a výzkum hlavních aspektů malých a středních reaktorů z hlediska jejich začlenění do energetického hospodářství země 
	7.2 Podoblast 6.3: Vodíkové technologie
	7.2.1 Téma 6.3.1 – Akumulace energie prostřednictvím vodíku  
	7.3 Podoblast 6.4: Jaderná fúze
	7.3.1 Téma 6.4.1 - Účast na výstavbě ITER v oblasti blanketu a první stěny
	7.3.1.1 Téma 6.4.2 - Plodivý blanket a jeho výzkum na reaktoru ITER
	7.3.2 Téma 6.4.3 - Demonstrační elektrárna s fúzním reaktorem (DEMO)
	7.4 Podoblast 6.5: Akumulace energie a termodynamické cykly
	7.4.1 Téma 6.5.1 – Pokročilé termodynamické cykly
	7.4.2 Téma 6.5.2:  Pokročilé technologie ukládání energie
	8. Tematická oblast: 7 - Systémové analýzy pro podporu efektivního a současně udržitelného rozvoje energetiky
	Hlavní trendy a výzvy (v krátkodobém a dlouhodobém měřítku) v tematické oblasti systémové analýzy
	Podoblasti VaV v tematické oblasti systémové analýzy 
	8.1 Podoblast 7.1: Systémové analýzy a výzkum směrů rozvoje energetického hospodářství a energetiky ČR v kontextu priorit EU.
	Téma 7.1.1: Systémové analýzy stavu a vývoje EH ČR
	8.1.1 Téma 7.1.2:  Základní parametry optimální podoby EH a ES ČR
	8.1.2 Téma 7.1.3:  Výzkum a ověřování nástrojů pro hodnocení EH a ES
	8.2 Podoblast 7.2: Predikce efektivní spotřeby energie
	8.2.1 Téma 7.2.1: Analýzy vývoje spotřeby energie
	8.2.2 Téma 7.2.2: Analýza disponibility a dostupnosti jednotlivých zdrojů energie.
	8.2.3 Téma 7.2.3: Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování úspor energie
	8.3 Podoblast 7.3: Vývoj a implementace optimalizačních modelů pro komplexní dlouhodobé energetické projekce
	8.3.1 Téma 7.3.1: Výzkum a vývoj a implementace matematických modelů pro tvorbu scénářů možného vývoje EH
	8.3.2 Téma 7.3.2: Vývoj a implementace matematických modelů pro ověření průchodnosti variantních scénářů EH 
	9. Závěr

