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EW: Reakce  na ropné krize, Černobyl, klimat. změny… 







Závislost na importu energetických zdrojů 

Geopolitické změny, „boj“ o zdroje, snižování EROEI - těžba 

nekonvenčních nalezišt (shale gas, tar sand oil, arctic oil) 



Energiewende – energetická revoluce 

Cíle: 

 Snížení závislosti na dovozu paliv (ropa, plyn, uran) 

 Výstup z jaderné energetiky (rizika, odpady) 

 Snížení emisí CO2 

 

Řešení: Úspory + OZE (jediné v Evropě dostupné zdroje) 

 

Důsledky: 

 Fluktuující, na přírodních podmínkách závislé zdroje 

 Decentralizace / Dálkové přenosy  

 „Dočasná“ potřeba flexibilních konvenčních zdrojů 

 Akumulace, Řízení spotřeby (Demand-side-

management) 

 Elektrifikace/Plynofikace sektoru teplo a transport 

 Evropská integrace 
 

 



Odstup Německa od jádra je dlouhodobě plánovaný proces 

(od 2001) 



Úspory jako významný zdroj energie 



Zdroj: EDPD, wind onshore, 25% load factor 

Velký potenciál levné elektřiny  z OZE v Německu - zejména vítr 



Politické rozhodnutí - Systematická podpora:   

rozjezd seriové výroby a dalších vývoje 



Zvyšování koef. ročního využití (0,25-0,4), využívání 

slabšího větru 



Zdroj: EDPD, wind onshore, 25% load factor 

Energias de Portugal: Větrná elektřina je nejlevnější 



Nutnost akumulace elektřiny až od r.2030. (50% OZE) 



Energiewende 2.0 – Od výkupních cen k „market integration“ 

(aukce, CfD.)  



Kolem 2020 přestává být prostor pro baseload zdroje, nutné 

flexibilní a záložní zdroje, postupně přechod k akumulaci 



Trend: Fluktuující(nízká) cena silové elektřiny + kapacitní složka 



Potřeba  

max. 80 GW  --- 

Uhelné a plynové elektrárny jako záložní zdroje   

se snižujícím se ročním využitím.   Import levné elektřiny? 

Instalovaný výkon a produkce do 2050 

Zdroj: Deutsche Netzagentur(DENA), 2011 



Vyrovnávání výroby a spotřeby elektřiny 

 Integrování všech sektorů energetiky 

 DSM – Přizpůsobení spotřeby aktuální výrobě 

 Evropská integrace – vyrovnávání výkyvů poptávky i nabídky 

 Záložní zdroje 

 Akumulace elektřiny – baterie(Li-Ion, Redox), P2G(vodík, metan) 

 

  
 

Plán:  

Milion elektromobilů do 2020 



Integrace všech sektorů energetiky - využívání všech 

akumulačních schopností (média: elektřina, syntetický metan)  



Decentralizace a demokratizace energetiky, deprivatizace 

elektrických sítí, důraz na lokální ekonomiku/národní ekonomiku 

(ucpávání děr) 



Nové linky budou součástí budoucího celoevropského systému  



Phase-shifters jsou jen prvním krokem v rozvoji evropských sítí  



Neviditelná ruka trhu? 



Pokles výroby z jádra je nahrazován výrobou z OZE. Jen dočasný  

„ návrat“ k uhlí  (nízká cena uhlí a povolenek – zvýšený export) 



Vítězové a poražení – „boj“ o odstavení uhelných elektráren 



Cena elektřiny pro průmysl z velké části osvobozena od 

poplatků na OZE, vše „táhnou“ domácnosti, ale přesto náklady 

na elektřinu tvoří průměrně  jen 2,5% výdajů domácností 



http://www.renewablesinternational.net/german-deindustrialization-how-is-that-going/150/537/80081/ 

Průmysl z Německa neodchází 



 

 Skutečná revoluce – tedy nelze čekat úplně hladký průběh 

(přetoky, uhlí, kolaps trhu s elektřinou) 

 Od stability k flexibilitě – řešení technických i legislativních změn 

„za pochodu“ (kapacitní platby, sítě) – trvalý proces změn 

 Významná role státu/politiků - vítězové a poražení, lobistický tlak 

velkých energetik, nutná podpora veřejnosti 

 Decentralizace – lokální/regionální odolnost (resilience) 

„ucpávání děr“ 

 Technologická a strategická výhoda 

 

Různé podmínky i zájem v evropských zemích - vícerychlostní 

Evropa na principu regionální dobrovolné spolupráce 

 

A to není všechno: 

 Rohstoffwende – bezodpadový surovinový cyklus 

 

 

 

Závěr 

A co na to Česko?  



 Externí náklady české uhelné elektroenergetiky 65 mld.Kč ročně 

 Dotace těžařům – dostávají uhlí  prakticky zadarmo (za 1,5% tržní ceny) 

 Problémy jaderné energetiky (náklady, nepružnost, ukládání odpadů, 

nedostatečně pojištěné riziko havárie) 

 Trik s dočasnou podporou přímotopů pro zdůvodnění Temelína 

 Opakované „strašení“ nedostatkem elektřiny. 

 Rozumná politická rozhodnutí mohou naopak podstatně urychlit 

zavádění nových technologií i rozvoj  

moderních odvětví ekonomiky. 

Mýtus: Návrat k „volnému“ trhu 

Současný jaderně-fosilní 

systém „dotujeme“ více než 

OZE  



ASEK 2014 
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Složení plných nákladů na výrobu 1 MWh 

Investiční náklady Palivové náklady (Upstream)

Palivové náklady (Downstream) Náklady na CO2

Proměnné náklady Stálé náklady

Decommissioning Akumulace

Externality, pojištění JE, predikce nákladů OZE do budoucna, 

výkupní cena JE včetně indexace,…  



 Ve vývoji evropské i světové energetiky příliš mnoho 

neznámých. Česko do roku 2035 nepotřebuje nové velké zdroje, 

proto o stavbě nových jaderných bloků rozhodněme až po využití 

všech dalších možností, dle vývoje v Evropě a až to bude 

opravdu nutné. Na rozhodnutí je nejméně 5 let čas. 

ASEK 2014 

Přes verbální podporu úspor a decentralizace koncepce MPO 

pokračuje ve starých kolejích: 

1. Tlak na podporu a stavbu nových jaderných zdrojů 

2. Podceňování potenciálu OZE do budoucna i úsporných opatření 

3. Bránění rozumnému rozvoji OZE (novela POZE – usnadnění aspoň 

domovních instalacích pro vlastní spotřebu? Kdy net-metering?). 

4. Ignorování vývoje v Německu. Nekompatibilita „jaderné“ 

elektroenergetiky s fluktuujícími OZE.  Půjdeme vlastní cestou? 



www.zeleni.cz 

Evropská energetická unie 2050 ? 

 Maximální osobní/regionální soběstačnost  

 Využívání evropského potenciálu OZE 

 Rozvoj DSM a akumulace. 

 Uran a uhlí „až naposled“. 

Děkuji za pozornost. 

 
Ing. Milan Šimoník  

Vedoucí energetické sekce Strany zelených 
Tel. 725 628 034  

milan.simonik@zeleni.cz 

http://energetika.zeleni.cz 

http://www.facebook.com/zeleni.energetika 
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