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Pane předsedo, jak byste charakterizoval
současnou situaci v českém teplárenství?

Pořád ještě topíme a svítíme. Nálada je
ale pod bodem mrazu. Většina lidí v ener-
getice je současným stavem frustrována,
protože není žádná perspektiva, na nic se
nedá spolehnout, tedy kromě fyzikálních
zákonů. Hozený kámen naštěstí pořád
ještě padá směrem k zemi a teplo přechází
z tělesa teplejšího na těleso chladnější.

Co Vy osobně považujete za jeho hlavní
problémy a proč? Na nedávné konferenci
TEP.KO jste to přirovnal k čekání na Go-
dota…

Hlavním problémem jsou fakticky tři
vrstvy regulace, nejprve máme vrstvu ev-
ropských směrnic, tam jde zejména o re-
gulace v oblasti životního prostředí, emise
klasických polutantů, emisní obchodo-
vání. Pak nastupuje vrstva regulace do-
mácí - například trh s elektřinou, ale také
třeba ekologické daně, poplatky za znečiš-
ťování ovzduší a tak dále. A pak je vrstva
třetí a to je regulace cen tepla. Ti regulátoři
spolu samozřejmě nemluví skoro vůbec
a je velmi těžké jim všem vyhovět a záro-
veň dodávat teplo a vytvářet zisk. Je to
jako v té Beckettově komedii, jenomže my
máme těch pánů tak 10 až 12, takže už to
vlastně ani není komedie, ale právě spíš
absurdní drama.

S čím vším se bude muset teplárenství
v nejbližších letech vyrovnat?

To radši snad ani nemá cenu vyjmeno-
vávat, je to velmi dlouhý seznam. Na prv-
ním místě bych jmenoval požadavky na
snižování emisí síry nebo oxidů dusíku,
s prachem už jsme skoro na nule. Ty limity
ale pořád ještě nejsou finální, takže
vlastně ani úplně nevíme, jakou přesně
modernizaci máme dělat, ani jaké palivo
budeme schopni využít.

Tím se dostáváme k zajištění hnědého
uhlí, jako základního paliva pro teplárny.
Je situace stále v mrtvém bodě nebo se
blýská na lepší časy?

Zatím to stále fakticky nikdo neřeší
a zjevně se to řešit nebude, dokud nějaké
teplárně uhlí opravdu nedojde. Pak věřím,
že se řešení najde velmi rychle. Nebude to
sice řešení pěkné a, jak se říká, systémové,
ale bude. Topit se musí.

Plynárenské společnosti vidí řešení situ-
ace v přechodu tepláren, ale i výtopen na
zemní plyn. Teoreticky to možné je, jak by
ale vypadala praktická stránka? 

Teoreticky je možné i letět na Mars.
V první řadě je ale naprostá hloupost pálit
domácí uhlí v kondenzačních elektrárnách
s nízkou účinností a kogenerační teplárny
s vysokou účinností využití primárního pa-

liva předělávat na drahý dovážený plyn.
To je s prominutím „turecké hospodář-
ství“ a tím se nechci nijak dotknout Turků,
protože jejich ekonomika dnes na rozdíl
od EU slušně roste.

Jednou z možných náhrad uhlí je energe-
tické využití odpadu. Bohužel, ani v tomto
případě se neblýská na lepší časy…

Já myslím, že se blýská, dokonce i tro-
chu zahřmělo, ale opravdový déšť pořád
nikde. Věřím, že se to zlomí, ale je potřeba
trpělivost. Minimálně pozoruji určitou
změnu v myšlení lidí. Důležitý je zahra-
niční příklad. Když to dělají Švýcaři, Švé-
dové, Dánové nebo Rakušané a Němci,
tedy nejzelenější národy Evropy, tak asi
energetické využití odpadu nebude tak od-
porný zločin, jak se nám přátelé neolitu
z různých rádoby ekologických iniciativ
snaží namluvit.

Samostatnou kapitolu tvoří spoluspalo-
vání biomasy. Podle některých informací
se zdroje, které takto fungují, dostaly do
hospodářské ztráty?

Energetický regulační úřad převzal po
novele zákona určitý prováděcí předpis,
a rozhodl se, že ho celý předělá. Bez
ohledu na to, že už tu běžela řada zařízení.
Výsledkem bylo, že právě spoluspalování
biomasy v kombinované výrobě elektřiny
a tepla se paradoxně přestalo vyplácet –
čím více kondenzační výroby elektřiny
z biomasy, tím méně byl dotyčný výrobce
novým přístupem úřadu poškozen. Vidím
to jako uzavřenou kapitolu, je potřeba se

dívat do budoucna, aby k takovým zvra-
tům nedocházelo.

Podmínky na trhu s teplem by mohla vy-
rovnat uhlíková daň, jak to vypadá s jejím
zavedením?

Za minulé vlády to nakonec spadlo pod
stůl. Co bude provádět ta nastupující, si
raději netroufám odhadovat.

V této souvislosti se nemohu nezeptat,
jestli má podle Vašeho názoru trh s emis-
ními povolenkami budoucnost nebo se
jedná o mrtvý projekt?

To záleží v první řadě na tom, jak se
bude vyvíjet celý model evropské energe-
tiky. Pokud budeme směřovat od volného
trhu s elektřinou, který se mimochodem
zatím stále tak docela nepodařilo vytvořit,
zpět ke státem direktivně řízeným národ-
ním energetikám, tak nemá emisní obcho-
dování vůbec žádný smysl. I v případě, že
se podaří trh s elektřinou v dnešním
smyslu slova udržet, je třeba si položit
otázku, co si od trhu s povolenkami
vlastně slibujeme. Pokud je cílem stabilní
a dlouhodobě předvídatelná cena vypuš-
těné tuny oxidu uhličitého, tak řešením je
jednoznačně uhlíková daň a nikoli trh – ten
je ze své podstaty nepředvídatelný, zvláště
pokud s ním manipuluje evropský byro-
krat nebo dokonce poslanec.

A jak to vidíte Vy? Dočkáme se liberalizo-
vaného trhu nebo bude nehrazen regu-
lací?

Tak to je otázka za milion. Bohužel s ne-
zvládnutou a nefunkční regulací trhu, re-
spektive jeho přeregulovaností logicky
rostou tendence národních států brát věc
do vlastních rukou a jednotný trh se prak-
ticky rozpadá. Komise tomu zatím jen při-
hlížela a k žádné skutečné akci se neod-
hodlala. První vlaštovkou je možná zahá-
jení vyšetřování Německa, které si v rámci
podpory domácího průmyslu formou úlev
z placení nákladů na obnovitelné zdroje
dělá z evropských pravidel hospodářské
soutěže již delší dobu trhací kalendář.
Jestli to ale někam skutečně povede, nebo
to nakonec vyšumí do ztracena, to je dnes
opravdu těžké předvídat. Je ale zřejmé, že
pokud nebude Komise jednotný trh dů-
sledně chránit a vymáhat, tak prostě ne-
bude. Ochranářská opatření jedné země
totiž logicky vyvolávají řetězovou reakci
a vzniká lavina, kterou je pak velmi obtížné
zastavit.

V připomínkovém řízení je aktualizace
Státní energetické koncepce, vláda by ji
měla projednat počátkem jara příštího
roku. Ze strany teplárenských společností
je k ní řada výhrad. Které to jsou přede-
vším? Myslíte si, že po nástupu nové

Doba je dnes pro jakékoli dlouhodobé koncepce 
mimořádně nepříznivá,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Mirek Topolánek, předsedu výkonné rady Teplárenského
sdružení ČR
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vlády obstojí nebo nás čeká další aktuali-
zace již několikrát aktualizované SEK?

Doba je dnes pro jakékoli dlouhodobé
koncepce mimořádně nepříznivá. Nachá-
zíme se v mimořádně turbulentním ob-
dobí permanentní energetické revoluce.
To není doba, kdy lze něco dlouhodobě
předvídat a naplánovat. Stačí se podívat,
co všechno je dnes jinak oproti stávající
koncepci, která byla přijata před pouhými
deseti lety. To byla dříve v energetice po-
měrně krátká doba, dnes je to málem věč-
nost. Myslím, že to ještě bude mít další
vývoj. Ekonomická realita se ale postupně
prosadí bez ohledu na to, co bude nebo

nebude v koncepci. Největší starosti mi
dělá ta zahleděnost do českého rybníčku.
Nemusí se nám líbit, co dělají v energetice
Němci, ale jako fakticky sedmnáctá spol-
ková země to prostě dost dobře nemů-
žeme ignorovat. Nejsme ostrov v Karibiku,
měli bychom trochu víc koukat kolem
sebe a snažit se předvídat příležitosti a vy-
užívat je.

Ve všech pádech je dnes skloňována ener-
getická bezpečnost. Názory na obsah to-
hoto pojmu jsou různé. Jak Vy osobně ji
vnímáte z pohledu České republiky, ale
i Evropy?

Energetická bezpečnost je úzce propo-
jená s energetickou nezávislostí a ta je
zase propojena s nezávislostí politickou.
Charles de Gaulle kdysi nezávislost defi-
noval jako možnost říci „ne“. Kdo chce ta-
kovou možnost mít, musí mít alternativní
variantu, která je možná nepříjemná, ale
ne zcela zničující. Zásadní chybou je, že se
EU v posledních letech soustředila jen na
environmentální vrchol energetického
trojúhelníku, tedy na udržitelnost, zatímco
bezpečnost a konkurenceschopnost zů-
staly kdesi daleko vzadu. Je potřeba to tro-
chu vyvážit a tento názor naštěstí v Evropě
postupně sílí. �

Bohužel, jako již několikrát, i na letošní
konferenci jsme museli konstatovat, že
stále v nedohlednu je nová Státní

energetická koncepce České republiky, která
by měla tuto otázku řešit. A čas běží. Otálení
při přijetí tohoto materiálu nabízí zásadní
otázku, zda stát teplárenství chce či potře-
buje. Zda jej podpoří nebo bude teplárenství
muset bojovat o své místo na slunci samo.
Stát by měl především jasně říci, že o zacho-
vání teplárenství jako strategicky význam-
ného oboru energetiky tohoto státu do bu-
doucna stojí a následně stanovit jasnou stra-
tegii pro vyřešení hlavních problémů. Vez-
meme-li v úvahu i potřebu modernizace
zdrojů pro splnění přísných emisních limitů
po roce 2016, je zjevné, že bez dlouhodobých
kontraktů na dodávku paliva ani není možné
vložit miliardy korun do těchto modernizací.
Teplárenství však nespí a nečinně nečeká na
konečné vyřešení otázky paliva a hledá i jiné
možnosti, jiná paliva. Jednou z možností je
využívání biomasy a především spalování
odpadů namísto jejich skládkování. I proto
byla tomuto tématu věnována letošní konfe-
rence. V rámci prezentací i odpolední diskuse
se účastníci pokusili hledat odpovědi a mož-
nosti řešení složité situace, v níž se zásobo-
vání tepelnou energií nachází. 

Chybí jasný postoj státu
Vzhledem k výše uvedenému lze aktuální
strategii v teplárenství nazvat čekáním na
Godota a vytloukání klínu klínem. Takový byl
i název prezentace prvního vystupujícího

Ing. Mirka Topolánka, předsedy výkonné
rady Teplárenského sdružení České repu-
bliky. Ve svém vystoupení shrnul, na co vše
teplárenství stále čeká, a proto se nemůže
pohnout dále: přidělení povolenek na emise
oxidu uhličitého na rok 2013; rozhodnutí
o provedení opatření na trhu s povolenkami;
finální schválení Přechodného národního
plánu (emise); schválení referenčního doku-
mentu pro velká spalovací zařízení (BREF
LCP) s emisními limity; stanovení podmínek
veřejné podpory pro období 2014-20; schvá-
lení klíčových strategických dokumentů ČR
(Aktualizace Státní energetické koncepce,
Surovinová politika, Plán odpadového hos-

podářství); vyjasnění disponibility zásob
hnědého uhlí; stanovení regulačního rámce
cen tepla po roce 2015; rozhodnutí o způ-
sobu transpozice článku 7 Směrnice EU
o energetické účinnosti.

K poslednímu bodu následně vystoupila
zástupkyně MPO ČR Ing. Marcela Juračková,
vedoucí oddělení energetických úspor, která
se podrobně zabývala možnostmi, jak Směr-
nici o energetické účinnosti transponovat do
české legislativy. Pro energetiku je přede-
vším významný již zmíněný článek č. 7, který
ukládá členským státům povinnost od 1. 1.
2014 každoročně vykazovat nové úspory
energie ve výši 1,5 % objemu ročního pro-

Teplárenství nespí a nečinně nečeká 
na konečné vyřešení otázky paliva
Při výběru námětů, která měla být na konferenci TEPKO 2013 akcentována, se organizátoři -
Teplárenské sdružení České republiky a JMM consulting - orientovali opět na aktuální téma. Minulý
rok se konference zabývala problematikou kombinované výroby elektřiny a tepla jako nedílné
součásti moderního teplárenství. V roce 2011 se TEPKO věnovalo problematice zajištění dostatku
kvalitního a cenově přijatelného paliva, hnědého uhlí, pro teplárenství. 
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deje energie koncovým zákazníkům, tedy do
roku 2020 celkem uspořit 47,84 PJ. Možná ře-
šení jsou v zásadě dvě – buď bude tato po-
vinnost uložena distributorům a prodejcům
energie nebo tuto povinnost vezme na sebe
stát a bude ji prosazovat prostřednictvím le-
gislativních opatření. Kterou cestou se Česká
republika vydá, zatím nebylo jasno. 

Poslední vystoupení v tomto bloku se zabý-
valo problematikou ochrany ovzduší ve vazbě
na Státní energetickou koncepci. Ing. Jan
Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
ČR se věnoval především nástrojům rezortu
na ochranu ovzduší (požadavky na kvalitu
paliv, požadavky na stacionární zdroje a jejich
kontrolu, požadavky na emise) a Přechod-
nému národnímu plánu, který umožňuje od-
klad plnění nových emisních limitů u starších
energetických zdrojů. Rovněž informoval
o přípravě vyhlášky k ekonomické přijatelnosti
tepla ze soustav zásobování teplem a bez -
emisních zdrojů. 

Po vyslechnutí toho, s čím se má české
teplárenství vyrovnat v blízké budoucnosti,
nelze než konstatovat, že tato budoucnost
nevypadá příliš růžově a bez podpory státu
to určitě nepůjde. Tím se ale dostáváme opět
na začátek, tedy, že chybí jasný postoj státu
k teplárenství, že chybí aktuální Státní ener-
getická koncepce.

Naprostou novinkou na TEPKO bylo vy-
stoupení lékaře – respektovaného genetika
a předsedy Komise pro životní prostředí AV
ČR MUDr. Radima Šráma, který doložil vý-

znamný vliv lokálního a nedokonalého spa-
lování na lidské zdraví. Ing. Pavel Bartoš a ve-
doucí zkušebny Výzkumného energetického
centra VŠB-TU  Ing. Jiří Horák, kteří ukázali,
jak škodí lokální topení ve srovnání s centrál-
ním zásobováním teplem. Každý z účastníků
konference si při těchto vystoupeních uvědo-
mil, že neexistuje lepší PR argumentace vy-
zdvihující teplárenství a nyní je jen otázkou,
jak toho teplárenství při projednávání svých
požadavků na stát dokáže využít.

Znehodnocení investic…
Odpolední program se pak zaměřil na prob-
lematiku odpadů a biomasy, jako možných
palivových zdrojů pro teplárenství. Vstupní
referáty do této problematiky byly dva.
Ing. Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního
a ekologického inženýrství FSI VUT Brno se
zaměřil na energetické využití odpadů a bio-
masy na „různých frontách“ s podtitulem
„Iluze a skutečnost“. V referátu se zabýval
možnostmi a technologiemi pro spalování
odpadů i otázkou zda budovat velké či malé
spalovny odpadů. Druhé vystoupení poskytlo
informace o důsledcích změn výše podpory
a legislativy na trh s dřevní biomasou. Refe-
rující Ing. Jan Vondráš, ředitel společnosti In-
victa Bohemica, shrnul výchozí stav, tedy vý-
stupy studií z let 2009 až 2011. Následně pre-
zentoval výsledky aktualizace studií z letoš-
ního roku, kdy z průzkumu u 115 společností
vychází tyto závěry: většina zdrojů vykazuje

v roce 2013 ze spoluspalování hospodářské
ztráty oproti 2012; mnoho subjektů přestalo
jak lesní, tak ostatní biomasu odebírat; u ně-
kolika tzv. „duálních zdrojů“ došlo k částeč-
nému přesunu do čistého spalování, kde je
podpora trojnásobná; důsledkem je propad
dodávek biomasy, znehodnocení investic jak
na straně tepláren, tak na straně dodavatelů,
zde navíc propouštění zaměstnanců s dopady
na regionální zaměstnanost.  

Po těchto vystoupeních se k přednášejícím
přidali další účastníci panelové diskuse, kteří
vystoupili s krátkými příspěvky. Ing. Egon 
Čierný, manažer pro energetické finance KB,
informoval o možnostech financování ener-
getických projektů a připravenosti banky je fi-
nancovat. Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel
České asociace odpadového hospodářství se
zabýval principy hospodaření s odpady
a možnostmi ekologického a ekonomického
nakládání s nimi. Zdůraznil, že asociace je pro
energetické využívání odpadů, ale preferuje
jejich prvotní zpracování na palivo a teprve
potom jejich spalování. Dále seznámil s ital-
ským předpisem k palivům z odpadů, jako
možné cestě i v České republice. Ing. Jiří Ho-
loubek, obchodní ředitel Plzeňské tepláren-
ské, a.s., se s účastníky podělil o zkušenosti
s přípravou velké spalovny odpadů v Chotí-
kově. Poslední účastník diskuse Ing. Otakar
Rýdl jménem finské společnosti Metso Power
ukázal moderní spalovnu na zplyňování od-
padů ve finském Lahti a výhody tohoto způ-
sobu energetického využití odpadů. �

Budoucnost českého teplárenství
a energetiky. Téma, které v odborné
i laické veřejnosti rezonuje stále čas-

těji. Nové trendy a směry se dotkly také nej-
větší konference v oboru. S novým názvem
i koncepcí se Dny teplárenství a energetiky
uskuteční v dubnu v Hradci Králové. Nava-
zují na 19 ročníků konference pořádané
Teplárenským sdružením ČR. „U příležitosti
20. výročí námi pořádané konference mě-
níme tvář i program akce. Kromě tradičního
obsahu chceme zdůraznit i technickou část
a rozšířit působení na ostatní související
obory,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplá-
renského sdružení ČR. 

Dálkové zásobování teplem, na které je
v ČR napojeno více než 1,5 milionu domác-
ností, se ocitá ve složité situaci a jeho bu-
doucnost může být nejistá. Ceny energetic-
kých surovin, emisní povolenky, přísné
emisní limity, prolomení limitů těžby uhlí,
úspory tepla – to všechno jej může ovlivnit.
Dokáže se české teplárenství vyrovnat se
všemi změnami a dokáže obstát v konku-
renci s dalšími způsoby dodávek tepla?

Na tyto a další otázky se pokusí odpově-
dět nejen zástupci Teplárenského sdružení

ČR a vrcholového managementu tepláren-
ských a energetických společností a státní
správy. Konference také přivítá jejich tech-
nické pracovníky, předsedy bytových druž-
stev, starosty, představitele správy byto-
vého fondu měst a obcí i technologické

firmy. Po diskusích nad prolomením těžeb-
ních limitů pro potřeby tepláren nás čeká
debata nad mírou její využitelnosti.

Na jednotlivých konferencích a seminá-
řích v královéhradeckém kongresovém cen-
tru ALDIS se bude diskutovat nejen o tech-
nice a technologiích pro soustavy zásobo-
vání teplem a chladem, ale také o nových
tématech, jako jsou energetická náročnost
budov, rozúčtování nákladů na teplo nebo
uzemní energetické koncepce, které s teplá-
renstvím úzce souvisí. Na hosty konference
čekají také zajímavé exkurze – do uhelné
teplárny v Opatovicích a malé vodní elek -
trárny Hučák. 

„Dny teplárenství a energetiky jsou příle-
žitostí pro osobní setkání, diskuze i udržo-
vání kontaktů, které k podnikání neodmys-
litelně patří. Proto se v našich přípravách
soustředíme i na posílení společenské
stránky akce,“ uvedl Aleš Pohl ze společ-
nosti Exponex, která akci organizačně při-
pravuje. 

Aktuální informace i zajímavosti z příprav
akce naleznou zájemci na stránkách
www.dny-tep-en.cz, registrovat se mohou
u organizátora akce. �

Dny teplárenství a energetiky otevírají registraci
Tradičně a s novým názvem. Dny teplárenství a energetiky otevírají registraci pro účast na
nejprestižnější konferenci v oboru, která se uskuteční ve dnech 23. až 25. 4. 2014 v Hradci Králové.
Navazují na 19 ročníků konference pořádané Teplárenským sdružením ČR, nyní s novým názvem
a koncepcí. Jde o vrcholné setkání firem, VIP osobností a příznivců oboru teplárenství a energetiky.


