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Děkuji za pozornost. 

Zdroj: Prezentace ČEZ, seminář IVD 18.6.2013





Energiewende – energetická revoluce

Cíle:

Výstup z jaderné energetikyVýstup z jaderné energetiky

Snížení emisí CO2

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

Řešení:   

 Úspory 

 Obnovitelné zdroje energie (OZE)



Zásadní proměna energetického 
systému. Flexibilita místo stability.

 Potřeba flexibilních záložních zdrojů  => Akumulace (voda, baterie, vodík,..)

 Přízpůsobení/řízení spotřeby (Demand-side-management)

 Elektrifikace sektoru tepla a transportu

 Lokální technologie  => Decentralizace => Demokratizace“ energetiky

 Energetická Unie – společné využívání evropského potenciálu OZE



Zdroj: Prognos/EWI/GWS 2014







Zdroj: ASEK 12/2015



Zdroj: Dopady zvýšení energetické účinnosti na českou energetiku, Úřad vlády, listopad 2014



 Škody na zdraví a živ.prostředí  z uhelné energetiky 50 mld.Kč/rok

 Opakované nadsazování spotřeby  - „strašení“ nedostatkem elektřiny/uhlí

 Nesmyslný export špinavé uhelné elektřiny a devastace SČ kraje

2. Česko 

 Nesmyslný export špinavé uhelné elektřiny a devastace SČ kraje

(za 15 let zbytečně spáleno 200 mil.t uhlí  =  1/4 uhlí za limity)

 Příliš nízké poplatky za dobytý nerost (pod 1%)

 Neskrývaná preference a podpora jaderné energetice

 Legislativní a technické překážky rozvoji OZE , podceňování  potenciálu úspor

 Plán na změnu distribučních tarifů – fixní platba, pokles motivace k úsporám Plán na změnu distribučních tarifů – fixní platba, pokles motivace k úsporám



ASEK 

„Optimalizovaný“ scénář ASEK:

 Předpokládá pokračující růst spotřeby  - ze 70 na 85 TWh

 Až 4 nové jaderné bloky, více než  50% elektřiny z jádra  

 Pokračování exportu elektřiny z uhlí

+ 5 dalších 
scénářů…,

 Pokračování exportu elektřiny z uhlí

 Podceňování potenciálu OZE 

scénářů…,
včetně tzv. 

„zeleného“…  



Tzv. „Zelený“ scénář ASEK:

 Stále předpokládán růst spotřeby, i když mírně nižší 

 Odstavení JEDU v 2025, JETE za 2045. Bez nových jaderných bloků

 Jen mírně vyšší rozvoj OZE než v optimalizovaném scénáři

 Deficitní bilance - import  elektřiny –scénář prohlášen za neakceptovatelný Deficitní bilance - import  elektřiny –scénář prohlášen za neakceptovatelný

Jen formálně 
zelený scénářzelený scénář



Potenciál větrné energie

Potenciál větrné energie je   až 16  TWh (2040)

Zdroj: Studie Komory OZE a ÚFA AV, www.csve.cz/clanky/potencial-vetrne-energie-cr/495
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Celkový potenciál výroby elektřiny z OZE v 2040 

(TWh)

ASEK
Optimalizovaný
scénář

2,28 5,88 9,6 2,53 0,14 20

ASEK
Zelený scénář

4,53 7,6 10,2 2,53 0,14 24

Skutečně zelený 
scénář

8,34-16,08 8-10 11-13 2,53 0,14 30-42

Potenciál OZE o 6-18 TWh vyšší než v „zeleném“ scénáři ASEK.

scénář



Reálný zelený scénář 



 „Chaos“ je příznakem začínající zásadní transformace energetiky

 Otevřená  debata všech účastníků trhu a sledování vývoje kolem nás. Otevřená  debata všech účastníků trhu a sledování vývoje kolem nás.

 Investice do jaderných bloků až po pečlivém zvážení, nespěchat.

Ing. Milan Šimoník
725 628 034
simonik.milan@gmail.com
http://milansimonik.blog.idnes.cz



Další info



Pokles výroby z jádra je nahrazován výrobou z OZE. Dočasný 
„ návrat“ k uhlí  (nízká cena uhlí a povolenek, zvýšený export)



Energetická unie 
(bezpečnost-dostupnost-udržitelnost)

 Integrace sítí – elektřina, plyn

 Liberalizace trhu, společné nákupy

 Využívání OZE Využívání OZE

 Nízkouhlíková energetika (jádro?)

 Energetická účinnost, Věda/výzkum

Dlouhá cesta k realizaci  
jednotné evropské  

energetiky.



ASEK 2014 – scénáře



ASEK – hrubá spotřeba a výroba elektřiny 2040

„OPTIM ALIZOVANÝ“ scénář
Spotřeba 84 TWh, export 4 TWh

Tzv. „ZELENÝ“ scénář
Spotřeba 78 TWh, import 13 TWh

Zelený scénář dle MPO nesoběstačný a tedy neakceptovatelný.



ASEK – výroba elektřiny z OZE

OPTIMALIZOVANÝ scénář ZELENÝ scénář

Pouze formální zvýšení výroby elektřiny z OZE v zeleném scénáři 



Porovnání scénářů

Legenda: údaje do mínusu=export
SEK-84 TWh – optimalizovaný scénář ASEK 2014
SEK-78 TWh – zelený scénář ASEK 2014
ER-86 TWh – Energetická Revoluce(Greenpeace 2010)
CHE-66 TWh – Chytrá energie, 2008
SZ-78 TWh – modifikovaný zelený scénář ASEK 2014
D-620 TWH – německý scénář dle DENA 2011



Porovnání scénářů





Konečná spotřeba energie (OPTIMALIZOVANY scénář)

V ASEK verbální deklarace úspor, v číslech vše při starém…



Vývoj a struktura dodávek z CZT (OPTIMALIZOVANY scénář)

Přestože ASEK zdaleka nevyužívá potenciálu úspor tak ve všech scénářích 
se teplárenství obejde bez uhlí za limity na dole ČSA.



Současný jaderně-fosilní systém „dotujeme“ více než OZE 



Solární tunel – Fotovoltaika nemůže za neschopnost státu sledovat 
vývoj technologií a efektivně řídit alokaci zdrojů.



Energetika v evropských zemí se rychle mění. I dosud projaderná Francie 
ohlašuje Transition énergétique - podstatně sníží  spotřebu energií, sníží podíl 
jádra na výrobě elektřiny pod 50% a bude rozvíjet využívání obnovitelných 
zdrojů.  zdrojů.  

Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK) však tyto trendy ignoruje. MPO 
také zkrátilo oficiální řešené období ASEKu do roku 2040 a připouští že další 
vývoj nelze předvídat. Je proto absurdní, že plánuje stavbu několika jaderných 
bloků až ke konci řešeného období (kolem roku 2035), které se přitom 
neobejdou bez garance výkupní ceny jaderné elektřiny až do roku 2070. Je to 
drahé a hlavně zbytečné. 

Pokud Česko umožní rozvoj stále levnějších obnovitelných zdrojů a bude Pokud Česko umožní rozvoj stále levnějších obnovitelných zdrojů a bude 
podporovat šetření energií, žádné nové velké zdroje nebudeme nejméně do 
roku 2040 potřebovat. A co bude dál, nemá smysl nyní řešit. Proto by příprava 
jaderných bloků (která má během deseti let měla spolknout až 32 miliard 
korun) měla být zastavena.



Historie Energiewende

EW: Začala v 70.letech, reakce  na ropné krize, Černobyl, klimat. změny…







Odstup Německa od jádra je dlouhodobě plánovaný proces (od 2001)



Německo – konečná spotřeba energie do 2050

Úspory významným „zdrojem“ energie,  zvyšování podílu OZE.

Zdroj: 
http://energytransition.de/2014/12/infographs/ 



Vyrovnávání výroby a spotřeby elektřiny

 Integrování všech sektorů energetiky – max. využití akumulace
 DSM – Přizpůsobení spotřeby aktuální výrobě
 Evropská integrace – sdílení OZE, DSM, záložních zdrojů i akumulace



 Od stability k flexibilitě – řešení technických i legislativních změn „za 

pochodu“ (kapacitní platby, přetoky, posilování sítí, ) 

 Významná role státu/politiků - vítězové a poražení(přesun vlastnictví 

energ.zdrojů k domácnostem/družstvům/malým firmám), lobistický tlak 

Energiewende – trvalý proces změn

velkých energetik, nutné porozumění a podpora veřejnosti (NIMBY)

 Decentralizace – lokální/regionální odolnost (resilience)

 Technologická a strategická výhoda

 Rohstoffwende – bezodpadový surovinový cyklus

 Politická rozhodnutí předurčují budoucnost

Význam politiky:  Německý cíl:  
1 mil. elektromobilů do 2020= seriová

výroba+ VaV=snižování nákladů 



Europe wind potential



Závislost na importu energetických zdrojů

Geopolitické změny, „boj“ o zdroje, snižování EROEI - těžba 
nekonvenčních nalezišt (shale gas, tar sand oil, arctic oil)










