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Přestože je, z hlediska energetické bez-
pečnosti a spolehlivosti zásobování
energetickými médii, důležitá spo-

lehlivost zásobování plynem, ropnými pro-
dukty, uhlím, teplem a vodou, zcela nejdů-
ležitější je zajištění spolehlivých a bezpeč-
ných dodávek elektrické energie, protože
ty jsou hlavním předpokladem pro fungo-
vání většiny ostatních prvků kritické infra-
struktury.

Zajištění dodávek elektřiny je mimo-
řádně důležitým faktorem pro celé národní
hospodářství i život obyvatelstva - rozpad
elektrizační soustavy s regionálním či celo-
státním přerušením jejích dodávek výrazně
ztíží život obyvatel na postiženém území.

Na elektřině jsou závislé například ve-
škeré telekomunikační a radiokomunikační
systémy, řídicí systémy všech oblastí ná-
rodního hospodářství, zajištění zdravot-
ních, hygienických, peněžních služeb, zá-
sobování vodou a teplem, všechny formy
dopravy atd… Vzhledem k tomu, že sy-
stémy zásobování elektřinou jsou velmi
zranitelné (vyřazení důležitých segmentů
elektrizační soustavy z provozu atmosféric-
kými vlivy, teroristickým činem či vlivem
lidského činitele, přenesení poruchy z pro-
pojených elektrizačních soustav států Ev-
ropy) je nutná důsledná systémová pre-
vence zaměřená jak na předcházení těmto
stavům, tak snižování jejich důsledků.

Z přecházejícího je patrné, že elektro-
energetika má strategický význam a je mi-
mořádně důležitou součástí kritické infra-
struktury státu, která si vyžaduje zvláštní
režim ochrany. 

K výše uvedeným skutečnostem je
vhodné připomenout, že vzhledem k závis -
losti tzv. rozvinutých zemí (tedy i ČR) na
bezpečných dodávkách elektřiny nejsou
tyto země v případě déletrvajícího blac-
koutu schopné zabezpečit základní potřeby
obyvatel nutné k přežití.

Obrácená pyramida potřeb podle Ma-
slowa naznačuje, jak může být během ně-
kolika sekund ohrožena nejen potřeba bez-
pečí, ale i uspokojení některých základních

Energetická bezpečnost hlavního města Prahy
v případě vzniku blackoutu
Energetická bezpečnost je obecně chápána jako zabezpečení kontinuity nezbytných dodávek energie
a energetických služeb pro zajištění chráněných zájmů státu a jeho obyvatel, zejména zachování
fungování životně důležitých řídících orgánů státu, integrovaného záchranného systému a všech
nezbytných prvků kritické infrastruktury resp. jiných objektů důležitých pro ochranu životů a zdraví
lidí, ochranu jejich majetku a v neposlední řadě i ochranu životního prostředí.
Ing. Jaroslav Rosa, CSc., Petr Trombík, et. al.
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fyziologických potřeb (viz Damoklův meč
21. století).

Damoklův meč 21. století

Výpadky dodávek elektřiny velkého roz-
sahu jsou v dnešním světě reálnou hroz-
bou. Zkušenosti z již proběhnuvších blac-
koutů v zahraničí v posledních cca 20 le-
tech byly promítnuty do řady studií zamě-
řených na omezení důsledků přerušení do-
dávek elektrické energie. Důvodem tohoto
zájmu jsou právě poznané nebo na základě
poznání odhadované dopady blackoutu. 

Blackout může mít různé příčiny. Stále
častěji to jsou živelní události (vichřice,
námraza, ledovka apod.), při kterých do-
chází k rozsáhlým poškozením nadzem-
ních elektrických vedení všech napěťových
úrovní, včetně přenosových soustav, tedy
i přenosové soustavy ČR, v délce jednotek,
desítek ale i stovek kilometrů, jejichž ob-
nova trvá od několika dnů až po několik
týdnů. Je též nutné připomenout, že nárůs-
tem prakticky neregulovatelné výroby
elektřiny z některých obnovitelných zdrojů
v určitých teritoriích, podporovaným ně-
kterými vládami členských států EU, do-
chází k velkým přetokům elektrických vý-
konů.

Tyto přetoky přenosové soustavy se ob-
tížně zvládají, což zvyšuje riziko jejího roz-
padu v důsledku přetížení. Dalšími důvody
vzniku blackoutu mohou být provozní po-
ruchy a havárie způsobené lidskou čin-
ností nebo úmyslným skutkem. Zejména
v posledních letech pak rychle narůstá ri-
ziko promyšlených teroristických útoků cí-
lených na poškození důležitých prvků elek-
trizační soustavy nebo kybernetických
útoků na řídicí systémy se záměrem do-
sáhnout blackoutu. V této souvislosti patří
elektrizační soustavy mezi nejzranitelnější.

Příkladem teroristického útoku může být
útok na elektrické zařízení společnosti
PG&E Metcalf Transmission substation
dne 16. dubna 2013 v noci. Toto zařízení
napájí významnou průmyslovou aglome-
raci Silicon Valley v USA. Dlouhodobému
blackoutu se podařilo zabránit jen díky
operativní změně konfigurace sítě a přede-
vším schopnosti elektráren umístěných
na území Silicon Valley zvýšit výrobu na
potřebnou úroveň a fungovat v ostrovním
provozu nezávislém na celostátní přeno-
sové soustavě. Oprava zařízení do obno-
vení jeho provozu trvala 27 dnů.

Kybernetická válka, jejímiž iniciátory
mohou být jak jednotliví hackeři, tak hac-
kerské skupiny vyvíjející činnost v rámci
soukromého či státního sektoru, se může
stát realitou. To by mohlo vést ke kolapsu
globální informační infrastruktury a násled-
nému blackoutu. Jednotlivé energetické
dispečinky komunikují v internetovém pro-
středí a systém při elektrickém výpadku od-
mítá komunikovat. Elektroenergetická sou-
stava je pro hackerský útok jako stvořená,
je to snadno zranitelný a lákavý cíl.

Doposud nejhorší následky měl blac-
kout, k němuž došlo 20. února 1998 v dů-
sledku provozní havárie s následným dal-
ším řetězením poruch v novozélandském
Aucklandu. Město bylo bez elektřiny
5 týdnů, došlo k jeho částečnému vylid-

nění, odchodu ekonomicky činných sub-
jektů a výraznému poklesu tvorby HDP. Dů-
sledky této události jsou ve městě pozoro-
vatelné dodnes.

Střední Evropa byla blízko zhroucení pře-
nosových sítí při událostech z 25. července
roku 2006. Po více než dvaceti letech byly
v České republice vyhlášeny regulační
stupně pro odběr elektřiny, které se však bo-
hudík týkaly pouze velkých odběratelů. Re-
gulace spotřeby trvala devět hodin. V posled-
ních letech dispečeři ČEPS, a.s., stále častěji
řeší kritické situace způsobené nadměrnými
toky elektřiny z oblasti severního Německa
přes území ČR a dále na jih Evropy. Došlo do-
konce již i k rozdělení přenosové soustavy ČR
na 3 samostatné ostrovy, provozované v os-
trovních režimech se sousedními přenoso-
vými soustavami. Riziko blackoutu způsobe-
ného rozpadem přenosové soustavy je tak
zcela reálné a stále narůstá. 

Současná úroveň techniky a technologií
umožňuje v případě krizových situací
v přenosové soustavě ČR nouzově zásobo-
vat domácnosti, kritickou infrastrukturu
a ostatní spotřebitele z elektrických zdrojů
rozptýlených v distribučních soustavách.
Principiální schéma přenosové a distri-
buční soustavy je znázorněno na následu-
jícím obrázku.

Možnosti ostrovního provozu
v distribuční soustavě
K obrázku je vhodné podat dále uvedené
vysvětlení.

Elektrický výkon velkých systémových
elektráren (centralizovaných zdrojů elek-
třiny) je v ČR vyveden do rozvoden nebo
vedení 400 kV, případně 220 kV přenosové
soustavy (výjimečně i do 110 kV) a přiveden
do napájecích uzlů distribučních soustav
400/110 kV (nebo 220/110 kV). Z nich je elek-
třina vedeními 110 kV distribuována do
elektrických stanic 110/22 kV nebo přímo
k největším průmyslovým zákazníkům. 

Z elektrických stanic 110/22 kV je elek-
třina rozváděna prostřednictvím vedení
22 V k menším velkoodběratelům a distri-
bučním transformátorovým stanicím
22/0,4 kV a odtud vedením nízkého napětí
je rozváděna institucím, podnikatelům
a domácnostem.

Do všech napěťových úrovní distribuč-
ního systému paralelně pracují, někde
více, někde méně, decentralizované zdroje
elektřiny. Některé z nich by byly schopné
při zajištění potřebných předpokladů sa-
mostatně nebo ve spolupráci s dalšími
zdroji autonomně zásobovat vyčleněnou
oblast distribuční soustavy v tzv. krizovém
ostrovním režimu. 

Na rozdíl od povodní, které jsou dnes již
alespoň několik dnů či desítek hodin do-
předu předvídatelné, postupují rychle, ale
očekávatelně a postihují pouze omezené
území, blackout udeří neočekávaně, v jed-
nom okamžiku a na velkém území. Není
výjimkou, že výpadek je přeshraniční a za-
hrnuje území několika států.

Zdroje a spotřeba v hlavním městě

Nejzranitelnější v případě blackoutu po-
stihnuvšího území České republiky je

Praha. Je třeba si uvědomit, že hlavní
město Praha spotřebovává asi 6,3 TWh
elektřiny ročně, tj. cca 11 % elektřiny
spotřebované v ČR, přitom na celkové
výrobě elektřiny v ČR se zdroje nacháze-
jící se na území města podílejí pouze cca
0,3 %. Podobně je na tom, pokud jde
o instalovaný výkon elektráren. Elek -
trárny situované na území hl. m. Prahy
se svým souhrnným výkonem 160,6 MW
podílejí na instalovaném výkonu všech
elektráren v ČR pouhými 0,8 %, ale re-
álně jsou schopny dodat maximálně
cca 80 MW, z toho asi 40 MW Teplárna
Malešice (v závislosti na dodávce tepla).
To znamená, že Praha jako celek je na-
prosto závislá na dodávce elektřiny
z přenosové soustavy.

Je třeba mít na zřeteli, že Praha je poli-
tickým, ekonomickým a společenským
centrem České republiky. Sídlí zde prezi-
dent republiky, zákonodárné orgány,
vláda, většina centrálních orgánů státní
správy, zastupitelské úřady cizích států
a orgány různých mezinárodních organi-
zací.

Podíl Prahy na tvorbě HDP České repub -
liky osciluje dlouhodobě kolem 25 %
(v roce 2013 dosáhl HDP České republiky
4 086 mld. Kč v běžných cenách).

V současné době na jejím území, o roz-
loze 496 km2, žije cca 1,25 mil. obyvatel, to
znamená hustotu 2 520 ob/km2, což je
21krát více než hustota obyvatel na zbýva-
jícím území republiky.

Počtu obyvatel a jejich hustotě také od-
povídá způsob zástavby (převážně vysoko-
podlažní domy v sídlištních celcích), řešení
dopravy (metro, tramvaje), vytvořené ob-
chodní sítě.

Praha pro svoji polohu a postavení hl.
města státu je také významným železnič-
ním uzlem a leteckou destinací.

Všechny zmíněné činnosti jsou závislé na
dodávkách elektřiny. Jak je uvedeno dále,
jejich narušení má také humanitní rozměr.

V případě blackoutu je nutné počítat
s tím, že se tisíce lidí dostanou do svízelné
situace prakticky okamžitě po výpadku do-
dávky elektřiny neboť:
– v prvních minutách po výpadku dodávky

elektřiny dojde:
•  k uvíznutí lidí ve výtazích,
•  k vyřazení dopravní signalizace a do-

pravnímu chaosu v důsledku ucpání kři-
žovatek,

•  k zastavení provozu metra a železniční
dopravy, pasažéry je nutno zejména
z prostor metra bezpečně evakuovat,

•  k výpadku mobilní telefonní sítě, kabe-
lové televize, internetu, může být překro-
čena kapacita linek tísňového volání, ne-
dostatek informací může vést ke zmat-
kům, později k panice,

•  k ochromení provozu letišť,
•  ke zvýšenému nebezpečí, že přestanou

fungovat bezpečnostní zařízení a požární
hlásiče,

•  k zastavení provozu obchodních center
a k nebezpečí otravy oxidem uhelnatým
v jejich podzemních parkovacích gará-
žích po výpadku větrání,

•  ke zhasnutí plynových spotřebičů, jejichž
řízení vyžaduje elektřinu (zejména např.
plynových kotlů),
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•  ke zvýšené kriminalitě a násilí, zvláště
pokud dojde k výpadku po setmění,

– po několika hodinách trvání výpadku do-
dávky elektřiny lze očekávat, že:

•  většina podniků zavře své provozovny,
pokud nemá náhradní zařízení pro vý-
robu elektřiny,

•  bude ochromeno bankovnictví, finanční
trhy a elektronický platební styk, banko-
maty,

•  bude ochromeno zásobování vodou
a teplem,

•  značné problémy nastanou v zásobování
potravinami a v provozu restaurací,

•  po několika hodinách se vybijí baterie
v přístrojích, systémech UPS i baterie
nouzového osvětlení,

•  budou vznikat požáry v důsledku použí-
vání svíček a používání mobilních elek-
trocentrál (přetížení, nesprávné zapo-
jení),

•  bude ochromena ambulantní péče ve
zdravotnických zařízeních a lékárnické
služby.

Pokud nebude obnoveno zásobování
elektřinou v řádu desítek hodin, stane se
situace kritickou, až katastrofální, protože
vážnost krizové situace záleží nejen na roz-
sahu výpadku (velkosti zasaženého území),
ale i na době jeho trvání.

V návaznosti na předcházející text je
vhodné připomenout, že priority v zajištění
kontinuity základních služeb v krizových si-
tuacích musí vycházet z odolnosti lidského

organismu tak, jak je schematicky vyjá-
dřeno na obrázku. 

Priority podle odolnosti 
lidského organismu
Z obrázku vyplývá, že v prvé řadě musí být
zachována akceschopnost Integrovaného
záchranného systému IZS, dále musí být
zajištěny dodávky tepla, vody a potravin.

Je třeba též upozornit, že ekonomické,
politické, společenské a sociální důsledky
případného blackoutu v Praze budou mít
značné dopady na celou Českou republiku.

Cvičení orgánů 
krizového řízení v Praze
Představitelé hl. m. Prahy jsou si výše zmí-
něných skutečností plně vědomi, a proto
uskutečnili v únoru 2014 štábní cvičení or-
gánů krizového řízení k procvičení činnosti
orgánů krizového řízení, základních složek
Integrovaného záchranného systému a vy-
braných organizací při řešení simulace roz-
sáhlého výpadku dodávky elektrické ener-
gie na území hl. m. Prahy.

Přestože byl simulován blackout v době
víkendu, kdy je většina aktivit, zejména
ekonomických, ve městě utlumena, lze
konstatovat, že výsledky cvičení potvrdily,
že obavy z blackoutu, jeho důsledku pro
Prahu, jsou zcela opodstatněné.

Za alarmující je třeba považovat základní
poznatek z cvičení, že v případě déletrvají-

cího výpadku dodávek elektrické energie
na území Prahy je její samospráva v pod-
statě bezmocná.

V tíživé situaci budou i organizace Inte-
grovaného záchranného systému, neboť
kromě zajišťování základních funkcí např.
hašení požárů, zdravotní záchranné
služby a zajištění veřejného pořádku, se
čeká na to, až energetické společnosti ob-
noví provoz elektrizační soustavy. To, že
uvedená krizová situace není zvládnu-
telná složkami IZS, protože mnohoná-
sobně překračuje jejich kapacitu, ne-
ohrozí jenom základní funkce Prahy, ale
významně ochromí i řízení celého státu.
Závěry pražského cvičení BLACKOUT
2014 konstatují, že v případě výpadku do-
dávek elektřiny na území Prahy se větší
problémy dají očekávat po 5 hodinách
a po 18 hodinách se situace stane kritic-
kou.

Přerušení dodávek elektřiny (blackout)
vyvolá v Praze řadu negativních důsledků
v životě společnosti. Z pohledu obyvatel
a osob nacházejících se na jejím území
v případě déletrvajícího blackoutu je nej-
citlivější zásobování vodou, teplem, ply-
nem a zdravotnické a komunikační služby.
Do druhé kategorie patří potom doprava
a obchodní služby, do třetí pak ostatní
služby včetně služeb bankovních.

Vážným problémem bude i zachování
akceschopnosti nejvyšších ústavních or-
gánů České republiky (prezident, vláda,
poslanecká sněmovny, senát atd.).
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Dodávky vody

Akumulaci pitné vody pro hlavní město za-
jišťuje celkem 70 vodojemů s celkovým ob-
jemem 780 205 m3 vody. Tato zásoba je
schopna pokrýt pouze krátkodobé výpadky
elektrické energie. V případě dlouhodo-
bého výpadku elektrické energie lze reálně
uvažovat, že téměř 600 000 obyvatel Prahy,
kteří jsou zásobováni vodojemy, do nichž
je voda čerpána, by bylo v řádu několika
hodin bez dodávek pitné vody, část z nich
poměrně rychle po výpadku. Tyto vodo-
jemy jsou závislé na dodávkách el. energie
z veřejné distribuční sítě a nejsou vyba-
veny záložními zdroji elektřiny. Pravo-
břežní část Prahy by měla zajištěnu do-
dávku vody gravitačním způsobem, i když
nelze stoprocentně tvrdit, že ve všech mís-
tech a bez jakýchkoli výkyvů. 

V tomto případě je nutné zajistit nou-
zové zásobování pitnou vodou lokalit
s omezeným až přerušeným zásobováním.
V případě uzavření odtoků z vodojemů, do
kterých je přiváděna voda čerpáním z hlav-
ního distribučního systému, by bylo
vhodné vytvořit akumulované zásoby
vody jako zdroj pitné vody pro nouzové zá-
sobování především zdravotnických zaří-
zení v dané lokalitě. 

Omezení či výpadek dodávek pitné vody
se zvlášť projeví v nemocničních zaříze-
ních, která jsou zásobována vodou čerpá-
ním. V rámci nouzového zásobování
vodou bylo jednotlivými Městskými
částmi vyčleněno 177 míst, kam bude cen-
trálně distribuována pitná voda. Počet
těchto míst a nárok jednotlivých měst-
ských částí jde zásadně nad možnosti zá-
sobování silami IZS a Pražských vodovodů
a kanalizací. Lze se důvodně domnívat, že
při distribuci omezeného množství vody

by vznikaly nepokoje mezi obyvateli, neboť
není v silách IZS ani orgánů hl. města
Prahy a orgánů jednotlivých městských
částí zajistit spořádaný výdej pitné vody. 

Ještě vážnějším problémem by byla li-
kvidace odpadní vody.

Dodávky tepla

Z pohledu dodávek tepla na pravobřežní
straně Vltavy je rozhodující, že Pražská tep-
lárenská a.s., je závislá na dodávkách elek-
třiny pro systém nuceného oběhu zajišťu-
jícího dodávky tepla a teplé vody pro kon-
cové uživatele. Pražská teplárenská odha-
duje, že v případě blackoutu by bylo na 260
tisíc domácností (cca 650 tis. obyvatel) od-
říznuto od dodávek tepla. 

Je třeba připomenout, že v zimním ob-
dobí při přerušení dodávek elektřiny na
delší dobu a v závislosti na teplotě vzdu-
chu existuje nebezpečí zamrznutí potrubí
pro dodávky tepla a tím i jeho popra-
skání.

Jeho výměna by nebyla jednoduchá ani
levná a vyžádala by si značný čas.

V ostatních oblastech Prahy je pro zajiš-
tění tepla důležité topné médium a způsob
regulace a řízení. V naprosté většině pří-
padů půjde o středotlaký plyn u větších
zdrojů tepla i např. na bázi kogeneračních
jednotek a nízkotlaký plyn u lokálních top-
ných zařízení v rodinných domcích a by-
tech s plynovým topením a ohřevem vody.
Vzhledem k tomu, že řízení kogeneračních
jednotek a moderních topných systémů je
na elektřinu a že pro rozvod tepla se použí-
vají elektrická čerpadla pro jeho nucený
oběh, bude Praha v případě blackoutu
v podstatě bez dodávek tepla. Výjimku
budou tvořit pouze lokality, domy nebo
byty, kde jsou topnými médií pevná nebo

kapalná paliva skladovaná v dostatečném
množství.

Dodávky plynu

K 31. 12. 2013 Pražská plynárenská Distri-
buce, a.s., (PPD), provozovala 246 regulač-
ních stanic a 9582 domovních regulátorů.
Regulační stanice VTL/STL jsou vstupem
pro zásobování Prahy plynem s vysokou
spolehlivostí. Jsou automatické, proto ob-
sahují velké množství elektroniky a řídicí
systémy včetně komunikačního systému
pro přenos dat na plynárenský dispečink.
Ty jsou bez dodávek elektřiny nefunkční.
Dále zařízení pro regulaci obsahují elek-
tricky ovládaná šoupata. Z uvedeného vy-
plývá, že pokud budou nějaké dodávky
plynu, tak pouze vysokotlakým potrubím,
ostatní dodávky ke konečnému zákazníkovi
nebudou možné, protože pravděpodobně
není v silách PPD zajistit pro všech 246 re-
gulačních stanic záložní zdroje s neomeze-
nou dobou jejich fungování.

Zdravotnická záchranná služba
a zdravotní péče
Zdravotnická záchranná služba hl. m.
Prahy funguje v podstatě jako nástroj kri-
zového řízení permanentně, její akce-
schopnost i odborná připravenost zaměst-
nanců je na vysoké úrovni.

Je ovšem třeba počítat s tím, že poža-
davky na výjezdy vzrostou v případě blac-
koutu několikanásobně. V průběhu cvičení
BLACKOUT 2014 se projevila její schop-
nost analyzovat vzniklý stav a přicházet
s alternativními návrhy, jak jej řešit (např.
evakuace Nemocnice na Františku). 

Připravenost nemocnic na území hl.
města Prahy na dlouhodobý blackout je
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nedostatečná. Disponují sice záložními
zdroji, ale ty jsou schopné zajišťovat jenom
výrazně omezené fungování nemocnic po
časově omezenou dobu. 

Je si proto třeba stále klást otázku, jak je
město Praha připraveno či spíše nepřipra-
veno čelit hrozbě blackoutu. Dokud neza-
sáhly Prahu ničivé povodně v roce 2002,
nikdo žádná protipovodňová opatření ne-
zajišťoval, po nich se stala samozřejmostí.
V případě blackoutu nečekejme, až udeří.
Jeho dopad bude nesrovnatelně rozsá-
hlejší a škody budou řádově vyšší, než
tomu bylo u povodní 2002. 

Proto je nutné připomenout účinná opa-
tření, která omezí důsledky dlouhodoběj-
šího výpadku dodávek elektřiny (blac-
koutu) na funkce Prahy. A také to, že při-
pravenost na řešení problémů vzniklých
blackoutem v Praze má, s ohledem na vý-
znam Prahy pro Českou republiku a počet
jejích obyvatel, vysokou důležitost.

Řešení problematiky blackoutu 
pro Prahu
V zásadě je nutné mít snahu preventivními
opatřeními škodám způsobeným blackou-
tem předcházet, než je následně řešit. 

Strategie prevence spočívá v tom, že
v případě trvalejšího přerušení dodávky
elektřiny z přenosové sítě se distribuční
soustava rozdělí na určitý počet autonom-
ních ostrovů zásobovaných z místních
zdrojů, schopných startu „ze tmy“. Zá-
měrné vytváření ostrovních provozů se
provádí automaticky adaptivní rekonfigu-
rací sítě v závislosti na stavu místní vý-
roby, zatížení a na době délky výpadku.
Podmínkou samozřejmě je, aby existovaly
vhodné lokální zdroje elektřiny, které
mohou zajistit zásobování takto vytvoře-
ných ostrovů. Zatímco v ostatních krajích
ČR takové zdroje existují, na území Prahy
chybí. 

Ve vyhodnocení cvičení BLACKOUT
2014 z pohledu energetické bezpečnosti
zaměřené na bezpečné dodávky elektřiny
v případě déletrvajícího výpadku dodávek
elektrické energie z přenosové soustavy
ČR, projednaného Radou hlavního města
Prahy se uvádí analýza spotřeby kritické in-
frastruktury v Praze.

Objekty společenské důležitosti byly ag-
regovány z podkladů hodinových měření
v seznamu společnosti PREdistribuce, a. s.,
„Celý rok 2012“, který obsahuje zatížení
vývodů 22 kV jednotlivých rozvoden, na
něž jsou napojeny objekty důležité pro za-
chování základních funkcí hlavního města
Prahy. 

Podle denní hodiny a ročního období se
potřebný výkon pro vyhrazená (prioritní)
vedení 22 kV mění v rozsahu cca 100 - 300
megawatů. 

Součtové průměrné roční zatížení vyhra-
zených vedení podle jednotlivých oblastí
kritické infrastruktury je nižší než maxi-
mální, což znamená, že při vhodném stupni
uplatnění regulačních opatření by zbylo ur-
čité množství elektřiny i pro uspokojení nej-
důležitějších potřeb obyvatelstva. 

Na základě těchto skutečností je zřejmé,
že vybudování krizového ostrovního pro-
vozu Praha je v současné době jediným

skutečně reálným řešením omezení dů-
sledků hrozícího blackoutu realizovatel-
ným v co možná nejkratším časovém ob-
dobí a s nejmenšími organizačními a tech-
nickými překážkami. Krizový ostrovní pro-
voz Praha by ve smyslu krizového zákona
(zákon č. 240/2000 Sb., v platném znění)
byl základním nekomerčním proaktivním
opatřením krizového řízení hlavního města
Prahy i České republiky v případě úplného
výpadku dodávek elektrické energie do
distribuční sítě spravované společností
PREdistribuce, a. s., z přenosové soustavy
České republiky nebo v případě rozsáhlého
narušení distribuční soustavy na území
Prahy způsobeného klimatickými vlivy, te-
roristickým útokem nebo jinými vlivy. Je
však koncipován tak, aby byl schopen
vzniku takové krizové situace i předcházet
(např. v případě nenadálého snížení napětí
v distribuční síti způsobené nedostatkem
elektrické energie), i když ještě nedošlo
k úplnému výpadku dodávek elektřiny, tj.
blackoutu.

Krizový ostrovní provoz Praha by zajiš-
ťoval bazální dodávky elektřiny pro fungo-
vání subjektů umožňujících základní chod
státu a města, orgánů krizového řízení,
objektů zajišťujících chod kritické infra-
struktury a objektů zabezpečujících ales-
poň základní životní potřeby obyvatel
města a osob na území města se nachá-
zejících. Na základě provedené analýzy
potřeby elektřiny zajišťující tyto bazální
dodávky, musí mít celkový výkon cca
300 MW.

Podle údajů PREdistribuce, a. s., jsou na
území hl. m. Prahy rozptýlené zdroje elek-
trické energie o celkovém instalovaném
výkonu 160,6 MW, který je však vzhledem
k tomu, že 122 MW je instalováno v Tep-
lárně Malešice, více než problematický
a fakticky v této hodnotě nevyužitelný.
V závislosti na dodávce tepla je Teplárna
Malešice schopna dodávat cca 40 MW.
Žádný z těchto zdrojů však nemá společ-
nou schopnost „startu ze tmy“ a „ostrov-
ního provozu“. Může však existující os-
trovní provoz doplňovat a být na něj připo-
jen, čímž se zvýší jeho výkon. V žádném
případě se nemůže stát páteřním zdrojem
takového ostrovního provozu.

Krizový ostrovní provoz představuje
provozní režim přesně vymezené části dis-
tribuce elektrické energie na napěťové
úrovni 110 kV zajišťovaný zmíněnými kri-
zovými zdroji elektrické energie (výkon 300
MW), vybranými distribučními transfor-
movnami 22/0,4 kV, vybranými odběrnými
místy, centrální řídící jednotkou a pro-
středky rozpadové a bilanční automatiky
na všech transformovnách 110/22 kV spo-
lečnosti PREdistribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s., se nemůže spoléhat
na využití zdrojů elektrické energie mimo
území hl. m. Prahy, jako např. Alpiq Gene-
ration (CZ), Kladno, Elektrárna Mělník apod.

Krizový ostrovní provoz Praha musí být
budován jako otevřený systém, umožňující
připojit všechny dostupné připojitelné
zdroje na území hl. m. Prahy i mimo území
hl. m. Prahy, pokud by jejich využití v re-
álně nastalé situaci bylo možné.

Je vysoce pravděpodobné, že blackout
způsobený rozpadem přenosové soustavy

postihne logicky nejen samotnou Prahu,
ale i její okolí a tyto zdroje (např. Alpiq Ge-
neration (CZ), Kladno, Elektrárna Mělník
apod.) budou využity především pro oživo-
vání provozu přenosové soustavy a zajiš-
ťování dodávek elektřiny v nejbližším okolí.

Z předcházejícího vyplývá, že předpo-
kládaný výkon krizového ostrovního pro-
vozu Praha by měl být 300 MW, což je cca
25 % celkové maximální spotřeby Prahy
v zimním období a cca 30 % její spotřeby
v letním období. Z toho lze odvodit, že od-
běrní místa zařazená do kritické infrastruk-
tury a další místa určená orgány krizového
řízení jako důležitá budou odebírat elek-
třinu v nezbytném rozsahu, méně důležitá
odběrní místa a domácnosti budou pokrý-
vána cyklicky v určitém časovém inter-
valu.

Podle analýzy uvedené v již zmíněném
dokumentu Vyhodnocení cvičení Blackout
2014, projednaného a schváleného Radou
hl. m. Prahy, krizový ostrovní provoz
Praha, by zejména vyřešil dále uvedené
potřeby města. Zajistí:
•  přiměřené dodávky elektřiny pro provoz

tramvají a metra, tím může být postupně
omezována náhradní autobusová do-
prava, v této souvislosti dojde k uvolnění
příslušníků armády pro jiné důležité úkoly,
než pro zajišťování pohonných hmot pro
rozšířenou autobusovou dopravu,

•  dostatek elektrické energie pro vodárny,
takže po jeho spuštění dojde k obnově
dodávek pitné vody na pravém i levém
břehu Vltavy, tj. i spotřebitelům závislým
na zásobování z vodojemů, do kterých je
voda čerpána, tato skutečnost uvolní síly
Integrovaného záchranného systému
a podniku Pražské vodovody a kanali-
zace, které by jinak byly vyčleněny pro
nouzové zásobování pitnou vodou,

•  dostatek elektrické energie pro nemoc-
nice na úrovni celé jejich spotřeby, pro-
voz nemocnic tak nebude od spuštění
KOP Praha omezen, uvolní se síly inte-
grovaného záchranného systému, které
by byly třeba k evakuaci některých ne-
mocných nebo i celých nemocnic,

•  dostatek elektřiny pro telekomunikace, tj.
jak pro mobilní operátory, tak i pro České
radiokomunikace, po spuštění KOP Praha
by neměl být žádný problém s komuni-
kací po mobilních sítích v Praze (s výjim-
kou možného přetížení těchto sítí).

Krizový ostrovní provoz Praha dále po-
čítá s dodávkami elektrické energie pro le-
tiště, banky, tunely spojující Smíchov
s Břevnovem, objekty státní správy, pro
energetiku a v neposlední řadě pro celou
centrální část hl. m. Prahy tak, aby byla
elektrickou energií zajištěna pracoviště kri-
zového řízení Prahy a státu včetně ústřed-
ních státních orgánů, vlády ČR, obou
komor Parlamentu ČR a sídla prezidenta
republiky.  �

Použité prameny:

Úvodní studie proveditelnosti Krizového ostrov-
ního provozu Praha, ViP s.r.o., 2014
Vyhodnocení Cvičení BLACKOUT 2014, schvá-
lené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1028 ze dne
20. 5. 2014



Pane řediteli, můžete nám v krátkosti
představit společnost ATOS?

Společnost Atos IT Solutions and Ser -
vices vznikla v roce 2011 spojením 
dvou významných evropských IT společ-
ností. Německé Siemens IT Solutions
and Services a francouzské Atos Origin.
V době sloučení měly obě společnosti
každá přibližně 40 tisíc zaměstnanců,
tudíž tak vznikla největší evropská IT
společnost. Tato společnost dále roste
a to nejen v Evropě, ale doslova po
celém světě. Mezi poslední akvizice patří
například francouzská společnost Bull,
která je významným hráčem v oblasti
speciálních bezpečnostních technologií
a High Performance Computingu. Velmi
zajímavé je, že Atos již od roku 2002 za-
jišťuje kompletní ICT služby pro všechny
olympijské a paralympijské hry, což je
jedna z nejnáročnějších úloh, které si
v tomto oboru můžete představit.
V České republice pracuje více než 300
lidí s širokou škálou znalostí a přibližně
stejný počet i na Slovensku. V posled-
ním roce dochází k výraznějšímu propo-
jování obou států na úrovni delivery
a top managementu. Sdílení expertních
znalostí a řešení v obou republikách,
které se více jak 70 let vyvíjely společně
a v mnoha oblastech jsou si velmi po-
dobné, nám dává smysl.  

Jste ředitelem Telco, Media a Utility. Co
vše spadá do vaší kompetence?

Jak již název napovídá, jsem zodpo-
vědný za rozvoj businessu se zákazníky
z telekomunikací, mediálními společ-
nostmi typu vydavatelství, televizní a roz-
hlasové společnosti a podobně a v ne-
poslední řadě se zákazníky z utilitních
firem, hlavně s energetickými společ-
nostmi. Vcelku tvoří rozmanité portfolio
zákazníků a jim na míru připravovaných
řešení. Díky tomu se jedná o velmi zají-
mavou a pestrou práci. Spolu se svým
týmem jsem zodpovědný za identifikaci
příležitostí, přípravu vhodných řešení
a jejich následnou implementaci. Naším
cílem je nebýt jen prodejcem powerpo-
intových řešení, ale skutečným partne-
rem, který je schopen přinést svému zá-
kazníkovi, partnerovi, řešení s reálnou
hodnotou.  

Nedávno jste vystoupil na konferenci
Česká energetika v proměnách času
s prezentací nazvanou Bohatství ukryté
v datech. Je možné v této souvislosti
konstatovat, že data jsou všemocná?

Data nejsou všemocná, data jsou ne-
zbytná. Chceme-li cokoliv řídit, vyhod-
nocovat a měřit, musíte k tomu mít data.
Žijeme v čase, který je díky novým tech-
nologiím Dobou datovou. A chceme-li
být úspěšní, musíme se dokázat zorien-
tovat v tom ohromném množství infor-
mací. Výzvou přítomnosti není data vy-

produkovat, ale data zanalyzovat, vy-
hodnotit a na jejich základě přijmout op-
timální a efektivní řešení. A to vše
v mnoha případech v reálném čase.

Energetika je nejkonzervativnějším
technickým oborem, přesto i ona pro-
chází určitým vývojem, který je evo-
luční, podle Vás se jedná o pohyb po
spirále. Můžete to konkretizovat?

Obecně si myslím, že veškerý vývoj je
pohybem po spirále a energetika není
výjimkou. Kdysi začínala od lokálních
zdrojů, využívala síly vody, později páry
a nejprve zásobovala elektřinou jen sa-
motného výrobce. Teprve později byly
nataženy první dráty do sousedních
domů. Následně vznikaly městské ener-
getické závody pro zajištění elektrifikace
měst. Až o mnoho později byly tyto lo-
kální distribuční sítě postupně propojo-
vány, až nakonec vznikly národní distri-
buční soustavy a se vznikem přenoso-
vých soustav vznikla i Panevropská
energetická síť. Dlouhou dobu pak byla
energetika v zásadě založená na toku
elektronů od zdroje připojeného do nej-
vyšších napěťových úrovní do míst
s rozvody nízkého napětí. A nyní při-
chází doba, kdy jsou výrobní zdroje při-
pojeny na nejnižší napěťové úrovni
a počet a výkon těchto zdrojů bude na-
dále růst. To způsobuje řadu před tím
neznámých problémů, které je třeba
řešit. Přetoky energie z nižších napěťo-
vých úrovní do vyšších, těžko predikova-
telnou výrobu z obnovitelných zdrojů,

potřebu vytvořit nová pravidla pro pro-
vozování distribučních soustav v takto
komplikovaném prostředí.       

Technologický vývoj, jak jste uvedl
v předcházející odpovědi, nelze zastavit.
Má své kladné i záporné stránky. Které
to jsou především?

Technologický vývoj naštěstí skutečně
nelze zastavit. A rozvíjet dědictví vědců
jakými byli například Nikola Tesla nebo
Thomas Alva Edison je velká výzva pro
vědecké týmy po celém světě. Nemám
rád konspirativní teorie, a proto nevě-
řím, že například vývoj baterií pro elek-
tromobily blokují těžaři ropy. Věřím, že
vědecké týmy hledají a vyvíjejí nová ře-
šení. Že já se dočkám účinného akumu-
látoru, který způsobí druhou průmyslo-
vou revoluci. A moje vnoučata budou
třeba využívat energii vytvořenou ter-
mojadernou fúzí.  Každá technologická
změna má svá úskalí. Tím největším je
správné načasování. I geniální řešení,
které přijde příliš brzy a svět na něj není
připravený, je odsouzeno k neúspěchu.
To co nám chybí je vize. Vize toho co
chceme a jak to chceme dosáhnout. Ale
to je spíš společensko-politický prob-
lém.

Podle Vás se v energetice nabízí para-
lela s telekomunikacemi. Přitom jejich
postavení ve společnosti je dosti od-
lišné. V čem je tedy ona paralela?

Energetika se nachází ve fázi, ve které
byli operátoři pevných linek při příchodu

Žijeme v čase, který je díky novým technologiím Dobou datovou,
řekl CzechIndustry Jiří Stich, ředitel Telco, Media a Utility společnosti Atos
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mobilních komunikací. Nejprve měli
pocit, že jim nic nehrozí, protože oni
mají ty dráty. Později se snažili s mobil-
ními operátory bojovat a nakonec se
propojili a využívají předností obou
technologií. Museli také urazit cestu od
prodeje komodity k prodeji služby, pro-
tože to je to, co je klíčem k úspěchu. Mu-
seli se naučit využívat data, která měla
ve svých sítích a od svých zákazníků
k dispozici. Na základě těchto dat pak vy-
víjet nové služby. Toto energetiky teprve
čeká.

Doba si žádá inteligentní měření v inte-
ligentních sítích… To jsou ovšem další
náklady, které v konečném „vyúčto-
vání“ uhradí koncový spotřebitel. Neši-
jeme si na sebe bič v podobě dalšího
růstu ceny elektřiny?

Myslím, že by bylo fair říkat lidem
pravdu. Je cílem Smart Metering nebo
chcete-li chytré měření spotřeby? Ne
není. Jsou efektivnější a levnější cesty
jak získat jednou za rok hodnotu z elek-
troměru. Například samoodečtem, kdy
uzavřu dohodu se spotřebitelem, že na-
hlásí-li mi přes internetový portál nebo
mobilní telefon hodnotu odečtenou z dis -
pleje elektroměru, tak já mu svoji
úsporu zohledním v ceně a jen si vytvo-
řím proces, kterým budu namátkově
kontrolovat, jestli mne zákazník nešidí
a případný postih za šizení bude mít na
zákazníka odrazující charakter, pak ne-
musím Smart Metering zavádět. Smart
Metering není cíl, je to zdroj dat, které
budou energetické společnosti potřebo-
vat, aby byly schopny uřídit své distri-
buční soustavy v nových podmínkách.
Hlavním cílem distribučních společností
bylo, je a bude zajistit bezpečnou a spo-
lehlivou dodávku energie. A v prostředí,
kdy budou střechy domů osazeny foto-
voltaickými panely, kdy díky novým aku-
mulátorům dojde k rozvoji elektromobi-
lity, kdy bude poptávka po inteligentních
domech, inteligentních domácnostech,
kdy velká část výrobních zdrojů bude
obtížně predikovatelná, kdy nás budou
ovlivňovat politicko-energetická rozhod-
nutí našich sousedů, kdy budeme muset
naplňovat cíle Evropské unie, bude za-
jištění bezpečné a spolehlivé dodávky
energie bez inteligentních sítí nemožné.
Nyní všichni považují elektřinu za samoz -
řejmost, zvykli jsme si na to, že nás ob-
klopují elektrospotřebiče a nedovedeme
si bez nich představit svůj život. Výpa-
dek komunikačních sítí nebude mít zda-
leka tak devastující dopad na společ-
nost, jaký bude mít případný elektrický
blackout. Chceme-li se mu vyhnout, ne-
zbyde než do inteligentních sítí investo-
vat. Měli bychom se tedy lidí zeptat,
jestli chtějí riskovat všechny negativní
dopady výpadků elektřiny nebo jestli
jsou ochotni spolupodílet se na nutných
investicích. Je třeba tuto otázku položit
co nejrychleji, protože čas běží a riziko
stoupá. Měli bychom využít toho, že
cena silové elektřiny je nepřirozeně
nízká a nevydrží už příliš dlouho. Většina
investic do distribučních sítí má dlouho-
dobý charakter a realizuje se s výhledem

na 20 a více let. Odkládáním potřebných
investic se vystavujeme nebezpečí, že až
je budeme realizovat v režimu krizových
opatření v době vyšších cen silové elek-
třiny, bude dopad na zákazníky nebo na
státní rozpočty výrazně dramatičtější
než by byl nyní. Současně musíme být
schopni připravit taková řešení, která by
přinesla přidanou hodnotu všem účast-
níkům trhu s energií, tedy výrobcům,
distributorům, obchodníkům, zákazní-
kům i státním orgánům. Na druhou
stranu souhlasím s tím, že stejná chyba
jako nedělat nic, je vyhazovat peníze
oknem. Vše bychom tedy měli předem
otestovat, využít potenciálu simulačních
nástrojů a data důkladně zanalyzovat,
abychom je správně chápali a interpre-
tovali. Zde vidím ohromný prostor pro
spolupráci expertů z řad energetiků,
z akademické sféry a z ICT společností.        

Výsledkem předcházejícího je Analýza
dat distribuční soustavy. Co přinese
energetickým společnostem, jak se s ní
dále budete nakládat?

Analýza dat distribuční soustavy je
jedním malým dílkem ze stavebnice In-
teligentních sítí. Slouží k identifikaci do-
stupných dat, k jejich rozdělení podle
typu, příjemců a hodnoty jednotlivých
dat, podle způsobu práce s nimi, pří-
padně určit chybějící data. Na základě
této analýzy lze vytvořit datový model
distribuční soustavy a díky tomu identi-
fikovat procesy a místa v síti, kde se
data duplikují, kde se dělají se stejnými
daty podobné úlohy s naprosto odliš-
nými a tudíž zkreslujícími výstupy. Ta-
ková analýza pomůže zodpovědným zá-
stupcům energetických společností ze-
fektivnit jejich provoz, stanovit priority
dalšího rozvoje sítí a otevře otázku, jak
nejlépe takováto data zhodnotit ve pros -
pěch businessu.

Atos ve stručnosti nabízí zúročení bo-
hatství, které je v datech. Je na to
česká, potažmo evropská energetika
připravena?

Ano, je. Některé společnosti více, jiné
méně, ale situace je rok od roku lepší.
Pamatuji si doby, kdy jsem byl pro ener-
getiky technologický snílek a utopista
a hovořili se mnou s blahosklonným
úsměvem. Nyní si i ti nejkonzervativ-
nější odborníci z řad energetiků uvědo-
mují, že se bude muset něco dělat.
Pořád se lišíme v detailech kdy a pokud
hned, tak v jaké míře, ale to, že se mu-
síme připravit na velké změny, na tom
se myslím již shodujeme. V některých
zemích je z tohoto pohledu situace lepší,
v dalších horší, ale věřím tomu, že zej -
ména energetika by mohla být výkladní
skříní České republiky v rámci EU, pro-
tože není mnoho oborů, ve kterých by-
chom mohli tak výrazně obohatit další
členské země expertními znalostmi na-
šich odborníků jako v energetice. Jen
bychom měli vylézt z ulity provinciona-
lismu a nízkého sebevědomí.

Vaše řešení je použitelné jen pro ener-
getiku nebo i další utility?

Neměli bychom se na Inteligentní sítě
dívat jako na izolovaná řešení. Inteli-
gentní sítě musí být budovány tak, aby
jejich přednosti mohlo využívat víc sub-
jektů, než jen energetici. Tou jednodušší
variantou je multiutilitní měření, kdy za
pomoci jednotné infrastruktury doká-
žeme provést odečty elektřiny, plynu,
vody a tepla. Tou sofistikovanější vari-
antou jsou Inteligentní domácnosti, kdy
na této infrastruktuře provádíme různé
automatizované procesy od zabezpečení
budovy, regulace osvětlení, teploty, ale
třeba i stahování hudby do elektromo-
bilu při dobíjení jeho akumulátoru. Je
důležité, abychom měli jasnou před-
stavu o očekávaných funkcionalitách
a vše budovali dostatečně otevřeně,
abychom zbytečně nevytvářeli x růz-
ných paralelních inteligentních sítí. To je
role nás vizionářů.

Jste povahou optimista nebo pesi-
mista? Jak se tedy bude vyvíjet energe-
tika, pokud tomu bude podle představ,
které prezentujete?

Jsem optimista. Svět optimistů je ve-
selejší a příjemnější. Někdy optimismus
přináší zklamání, ale většinou přináší ra-
dost. Energetika podle mne bude pos -
tupně zavádět nové technologie a bude
své sítě dělat stále inteligentnější a inte-
ligentnější. Rychlost této změny bude

záviset z velké části na vnějších vlivech.
Na ceně ropy a plynu, na situaci na vý-
chod od nás. Na tom, kdy dojde k prv-
nímu velkému evropskému blackoutu.
Protože jsem optimista, věřím, že v doh -
ledné době k žádné takové dramatické
události nedojde, ale už jen možnost, že
by k nim mohlo dojít, by nás mělo moti-
vovat k akci. Je třeba mluvit s lidmi. Vy-
světlovat jim proč je to nutné, co to
bude stát, co jim to přinese. Věřím, že
díky technologickému vývoji dojde ke
vzniku produktů, které způsobí tlak zákaz -
níků na zavádění technologických novi-
nek, podobně jako když Steve Jobs změ-
nil svět mobilních komunikací. Změna
pojetí energetiky není věcí energetiků, je
to věc nás všech. Náš společný prob-
lém, hrozba, která je zároveň výzvou
a podaří-li se nám s ní úspěšně vypořá-
dat i konkurenční výhodou naší ekono-
miky.

�
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Stavba se nachází v prostoru chladí-
cích věží každého hlavního výrob-
ního bloku. Předmětem prací jsou

zejména liniové stavby, potrubní trasy TVD
1, 2, 3 napojené na stávající potrubí TVD
(Technická voda důležitá) HVB  a nový KJT
(Koncový jímač tepla) jako nový technický
prostředek, jenž bude sloužit pro odvod
tepla ze systému TVD a který vyplynul ze
zátěžových testů v EDU. Trubní trasy jsou
tvořeny technologickým ocelovým potru-
bím DN 1000 mm. Jelikož trasy navrže-
ného potrubí křižují stávající propojovací
kanály v okruhu chladících věží, musí být
pod těmito kanály provedeny protlaky

z ocelového potrubí DN 1200 mm. Po jed-
notlivých trasách TVD  jsou umístěny dva
typy šachet. Jednak jsou to revizní šachty
a dále šachty v místech změn výškové
úrovně potrubí, právě v souvislosti s pro-
tlaky. Šachty jsou železobetonové monoli-
tické provedené technologií „bílá vana“. 

Součástí zakázky jsou další související
a doprovodné objekty, kabelové trasy pro
systémy TSFO, přeložka vnějšího osvět-
lení, kanalizace, železobetonové kabelové
kanály, demontáže stávajících potrubních
tras, prostupy v centrálních čerpacích sta-
nicích, komunikace, zpevněné plochy a te-
rénní úpravy.

V současné době máme úspěšně dokon-
čené veškeré práce v odstávkách. A to jak
napojení potrubí a připojovací železobeto-
nové šachty na stávající trasy TVD 1,2,3,
výměnu stávajících armatur v šachtách
u chladících věží, tak i práce v Čerpací sta-
nici. Během 3 odstávek, kdy každá trvala 10
dní, se pracovalo současně na 3 pracoviš-
tích.  Dále jsou dokončeny všechny pro-
tlaky, železobetonové protlakové šachty na
HVB II a téměř všechny potrubní trasy
TVD. Rovněž jsou provedeny železobeto-
nové kabelové kanály a předána stavební
připravenost pro elektro. 

Nyní provádíme zastropení železobeto-
nových protlakových šachet na HVB II
a zhotovení revizních šachet. Rovněž se
uskutečňují betonáže železobetonových
šachet na HVB I. Práce probíhají téměř bez
omezení, díky i mírné zimě. Na jaře potom
budou naplno pokračovat práce na trub-
ních trasách TVD, dokončením úseku TVD3
HVB II, připojením potrubí TVD1,2,3 do
vlastního Koncového jímače tepla.

Následně budou prováděny zásypy trub-
ních tras, kompletace veškerých železobe-
tonových šachet, zastropení kabelových
kanálů a realizace souvisejících objektů pro
kabelové trasy zabezpečení TSFO, ven-
kovní osvětlení. Na závěr budou prove-
deny komunikace a konečné terénní
úpravy. 

  
Další zakázkou realizovanou naší společ-

ností SMP CZ, a. s., v Elektrárně Dukovany
je Rekonstrukce systémů stabilního skrá-
pěcího zařízení za aerosolové stabilní ha-
sicí zařízení v hermetických prostorech,
kterou provádíme ve sdružení se spol. RU-
BING s.r.o, přímo pro investora ČEZ, a.s.,
kde  nyní probíhají projektové a přípravné

Stavby SMP CZ v Elektrárně Dukovany   
Od dubna minulého roku SMP CZ, a. s. divize 8 realizuje práce v Jaderné elektrárně Dukovany na akci
„Koncový jímač tepla“. Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Konečný termín realizace předmětu díla na bloku HVB I a HVB II je 01/2016. Hlavním úkolem
společnosti SMP CZ jsou práce na bloku HVB II a veškeré železobetonové konstrukce na obou
blocích, které provádí pro hlavního dodavatele akce, Metrostav a.s., divize 2.
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práce.  Předmětem tohoto díla je dodávka
a montáž systémů aerosolového stabil-
ního hasicího zařízení s napojením na de-
tekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení
zásadně mění celkovou koncepci zajištění
protipožárního zabezpečení vybraných ob-
jektů a prostor požárních úseků. Stávající
stabilní skrápěcí zařízení bude demonto-
váno a nahrazeno za aerosolové stálé ha-
sicí zařízení. 

Nová koncepce hasicí techniky spočívá
v instalaci aerosolového stabilního hasi-

cího zařízení, které působí na plameny po-
žáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasí-
cího aerosolu. Základní částí jsou generá-
tory hasícího aerosolu, které je nutno kom-
pletovat při montáži vhodným startérem.
Generátory jsou beztlaké plechové nádoby,
které emitují aerosol pouze v případě nut-
nosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou
dekompozicí zdrojové směsi zalisované do
generátoru při výrobě. Detekce požáru
bude zajištěna stávajícím systémem EPS.

Součástí bude rovněž instalace nadřa-
zené ústředny aerosolového stabilního ha-

sicího zařízení, která bude propojena okru-
hově jedním nebo dvěma kabely s dílčími
ústřednami pro jednotlivé požární úseky.

Realizace zakázky bude probíhat po eta-
pách v 6 odstávkách jednotlivých bloků
EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích
v rozmezí roků 2015 – 2017 a v době trvání
každé odstávky od 10 – 51 dnů.

Pevně věříme, že i tuto zakázku zvlád-
neme ke spokojenosti konečného zákaz -
níka ČEZ a.s., a navážeme tak na předchozí
úspěšně realizované stavby z oblasti ener-
getiky. �
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Ve světových médiích je nejvíce citova-
ným ekonomem z Německa. Pokud
tedy pozvedne svůj kritický hlas „fun-

dovaný a bojovný“ mnichovský profesor
Sinn, je na místě pozorně naslouchat jeho
argumentům. V posledních letech se argu-
mentace profesora Sinna vyvinula do násle-
dujících tezí, které opatřujeme v některých
případech zároveň vybranými typickými ar-
gumenty oponentů hlavně – ale nejen – z řad
strany Zelených. Přitom existují i oblasti, ve
kterých je prof. Sinn zajedno se svými opo-
nenty. Například ve vlivu lidské civilizace na
světové klima a oteplování planety, nutnosti
koordinovaného postupu v rámci EU, posí-
lení ekologických aspektů v energetice pod-
porou a skutečným rozvojem trhu s emis-
ními povolenkami. Nutnost omezení emisí
CO2 považuje prof. Sinn za jednu z největších
výzev světa pro další léta. Má ale jiný přístup
k výběru nástrojů pro řešení této výzvy
a Energiewende nepovažuje za správné ře-
šení. 
● Je třeba zásadně posílit evropský (mezi fir-

mami) resp. světový (mezi státy) trh
s emisními povolenkami a přesunout na
tento tržní nástroj hlavní těžiště tlaku na
změny v energetice, dopravě atd. - tedy ve
spotřebě primární energie. Pokud by tento
nástroj skutečně fungoval, tak s poměrně
nízkými náklady můžeme – a to v celé EU
– dosáhnout skutečného snížení emisí
CO2. Rizika nesprávné alokace obrovských
německých finančních prostředků –
v rámci Energiewende – by se tím výrazně
snížila. Také obchodování s emisními po-
volenkami mezi státy, které nyní zahrnuje
zhruba jednu třetinu světových emisí CO2,
je zapotřebí rozšířit na všechny země nebo
aspoň minimálně na ty rozhodující.
Hlavně se jedná o zapojení USA, Číny
a Indie – tím by se tato forma rozšířila na
sedmdesát procent světových emisí CO2.  

● Dosavadní opatření v Německu i samotná
Energiewende se soustřeďuje na snižo-
vání poptávky po fosilních surovinách.
Pokud se ale nesníží světová nabídka ropy
nebo plynu – a jejich toky ke spotřebite-
lům se pouze teritoriálně přesměrují, ne-
může dojít ke snížení emisí CO2 ve světo-
vém měřítku. Může dokonce dojít k tzv.
„zelenému paradoxu“- tedy, že na základě
oznámení více důležitých odběratelských
zemí o odchodu z fosilní energetiky se
producenti fosilních surovin budou snažit
využít poslední možnosti a vrhnou na svě-
tový trh dokonce ještě vyšší množství fo-
silních energetických surovin, než je jejich
současná světová nabídka. Proto je zapo-
třebí se ve svých opatřeních soustředit na
oblast nabídky fosilních surovin např. for-
mou emisních povolenek, které zdraží tuto
energii pro všechny.

● Energiewende uměle snižuje cenu emis-
ních povolenek. Proto se dnes např. ve
Španělsku nevyplatí postavit solární ele -
ktrárnu, protože nemůže konkurovat
uhelné elektrárně. Kdyby ale provozovatel
uhelné elektrárny musel platit odpovídající
částky za emisní povolenky, situace by se
obrátila. Proto také Energiewende vedla
k tomu, že je sice více zelených technologií
v Německu, ale méně ve Španělsku. 

● Energiewende je příliš drahým a přitom ris -
kantním projektem. Odhadované ná-
klady v Německu budou činit podle vý-
počtů Spolkového ministerstva životního
prostředí kolem 1 bilionů euro, což od-
povídá zhruba polovině dosavadních ná-
kladů spojených se sjednocením Ně-
mecka v průběhu posledních 25 let. Již
do roku 2010 instalované kapacity obno-
vitelných energií v Německu představují
závazek podpory ve výši okolo 100 mili-
ard euro.
Oponenti: Německo ročně platí zhruba 80

miliard euro za dovoz fosilních paliv pře-
vážně z politicky rizikových zemí (u celé EU
činí tato částka zhruba 400 miliard euro
ročně). Po první velké vlně vstupních investic
se obnovitelná energie i nadále bude zlevňo-
vat, současně zvyšovat svou technickou úro-
veň a tedy i svou efektivnost a nikdy nebude
spojena s extrémně vysokými náklady na li-
kvidaci svých výrobních kapacit jako je tomu
u jaderné energie. Energetický trh prakticky
nikdy nebyl zcela neregulovaný – připomí-
nány jsou mnohamiliardové subvence do
černého uhlí a výstavby jaderných elektrá-
ren. Většina nových technologií potřebuje
zpočátku podporu, aby se prosadila vůči
konkurenci. Příkladem je rapidní pokles cen

fotovoltaických panelů, které už dnes se fak-
ticky obejdou bez dotací.    

● Kvůli Energiewende je cena elektřiny pro
konečného spotřebitele jedna z nejvyšších
v Evropě – je například skoro dvojnásobná
ve srovnání s Francií – díky převážně ja-
derné energetice a trojnásobná vůči Te-
xasu.
Oponenti: V Texasu je také cena elektřiny

mnohem nižší než v Německu, ale přitom
tamní občané neplatí menší částky například
měsíčně za elektřinu než v Německu – jen se
s elektřinou více plýtvá. Německo se naopak
díky svým cenám naučilo zacházet s energií
tak efektivně, jako žádná jiná ekonomika této
velikosti. Kdyby si Německo zachovalo pů-
vodní monopolní strukturu na energetickém
trhu, mělo by dnes možná ještě vyšší ceny
elektřiny. Díky zavedení konkurence na ener-
getickém trhu a s přispěním Energiewende
je do budoucna možno dokonce dosáhnout
nižších cen, než jsou nyní. Je třeba se dívat
na celý systém z hlediska perspektivy: ros-
toucí světové populace, hladu po energii,
klesajících zásob fosilní energie a růstu její
ceny a naopak stále efektivnějších a levněj-
ších obnovitelných zdrojů, a v neposlední
řadě také z hlediska  klimatických a zdravot-
ních problémů způsobených spalováním fo-
silních paliv.

● Německo nemůže zůstat osamocené při
prosazování svých změn v energetice.
Zatím se prakticky žádná země nepřidala
a sousedící státy Německo irituje svými
energetickými přebytky,  které se do jejich
elektrických sítí přelévají. Tyto země se do
budoucna budou snažit technickými pro-
středky, instalovanými na hranici, zabránit
přelévání přebytků energie z Německa.
Oponenti: Podle agentury Bloomberg

New Finance z Wallstreetu se očekávají do
roku 2030 celkové světové investice do ener-
getiky ve výši 7 bilionů dolarů, z toho dvě
třetiny mají být nasměrovány do obnovi-
telné energie. V Číně je již nyní větší polovina
investic v energetice použita pro rozvoj OZE.
Skandinávie a zejména Dánsko dlouhodobě
intenzívně podporují obnovitelnou energii.
Ve Francii čeká na schválení v senátu zákon
o postupném omezení provozu jaderných
elektráren ve prospěch rozvoje obnovitelné
energie. Do roku 2025 by závislost Francie
na jaderné energetice měla klesnout z dneš-
ních asi 80 % na zhruba 50 %. Oponenti vět-
šinou souhlasí s nutností omezit energetické
přebytky, ohrožující elektrické sítě soused-
ních zemí. 

● Energiewende je v podstatě jakousi „dru-
hou průmyslovou revolucí“ a to cestou
„státního nařízení“, tedy v podstatě „cen-

ENERGIEWENDE má i v Německu své odpůrce, 
jedním z nich je profesor Sinn 
Jedním z dlouhodobých kritiků německé energetické reformy tzv. Energiewende je všeobecně
uznávaný ekonomický odborník - prezident mnichovského ifo institutu a řádný profesor ekonomické
fakulty Univerzity Ludvíka Maximiliana (LMU) v Mnichově Hans-Werner Sinn. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
– prezident ifo Institutu Mnichov Foto: ifo Institut



trálního plánování“. Ví snad stát resp.
strana Zelených skutečně lépe než inves-
toři, kteří investují své peníze, jaké jsou
budoucí tržní šance pro různé branže?
Žádná politická strana, ale ani spolková
vláda by si neměly osobovat právo odha-
dovat budoucnost na desítky let dopředu
a přitom podporovat vybraná odvětví
z peněz daňových poplatníků. Správné by
bylo pouze vytvořit stejnou startovací čáru
pro všechny a tím podpořit zdravou kon-
kurenci. Umělé státní zásahy jsou neža-
doucími regulacemi, které pokřiví tržní
podmínky a mohou být do budoucna
velmi riskantní. I historie ukázala, že po-
dobné pokusy vytvářet modely budouc-
nosti místo zachování tržních mecha-
nismů se nezdařily. Musíme se vrátit
k jádru problému - tedy k tématu zpoma-
lení klimatických změn snížením emisí
CO2. 

● Příznivci Energiewende hovoří o tom, že
se Německo stane průkopníkem a před-
jezdcem OZE a později se budou do ce-
lého světa vyvážet „zelená technika
a technologie“. Ale ve skutečnosti se na-
příklad většina fotovoltaických modulů
dováží z Číny.
Oponenti: To je sice pravda, ale přesto

větší část přidané hodnoty – asi 70 % zůstává
v Německu, protože projektování, montáž
a údržbu fotovoltaických zařízení provádějí
místní pracovníci. 

● Podíl obnovitelných zdrojů na konečné
spotřebě energie sice činí v Německu při-
bližně 12 %, ale podíl dvou hlavních pilířů
Energiewende – větrné a sluneční energie
činí pouze okolo 3 % konečné spotřeby
energie. Proto je zatím příspěvek obnovi-
telných zdrojů pro řešení klimatického
problému minimální. Stále totiž zůstává
zhruba 85 % konečné spotřeby energie,
která připadá na fosilní paliva – jedná se

hlavně o výrobu tepla pro průmysl, vytá-
pění budov, produkci teplé vody a v nepo-
slední řadě dopravu, která se podílí na ko-
nečné spotřebě energie více než čtvrtinou.
Pokud by se měla uskutečnit  Energie -
wende alespoň u výroby elektřiny (cca 
21 % konečné spotřeby energie), zname-
nalo by to zpětinásobit současné německé
kapacity ve větrné a sluneční energii. 

● Hlavní technický problém je kolísání vý-
roby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Hlavní potíž přitom není ani tak vyrovná-
vání krátkodobých výkyvů – formou uklá-
dání energie - (v hodinách, dnech, týd-
nech) jako sezonních výkyvů, např. mezi
ročními obdobími. Aby byla zajištěna spo-
lehlivost dodávek elektřiny, musí se udr-
žovat několikanásobně vyšší instalované
kapacity obnovitelných zdrojů – u větrné
energie v Německu například 7x vyšší než
jsou garantované dodávky elektřiny
z nich.

● Ukládání přebytečné energie v různých
formách je drahé a dochází k velkým ztrá-
tám. Např. přečerpávacích elektráren je
v současné době v Německu 35. Při velmi
střízlivém výpočtu je zřejmé, že by bylo za-
potřebí nejméně 500 dalších přečerpáva-
cích elektráren v Německu, což je nere-
álné. Při využití přebytečné elektřiny na
výrobu vodíku, metanu a zpětně na vý-
robu elektřiny (systém Power-to-Gas) do-
chází ke ztrátě zhruba tří čtvrtin vložené
elektrické energie. Navíc cena takto vyro-
beného metanu je více než sedmkrát vyšší
než pokud je dovezen z Ruska ve formě
zemního plynu. Pokud by v Německu sku-
tečně byl v roce 2020 milion elektromo-
bilů, jak deklarovala německá vláda, tak
by to pokrylo zhruba šest promile po-
třebné kapacity pro ukládání přebytečné
elektřiny z obnovitelných zdrojů.

● Skutečným FUNDAMENTÁLNÍM PROB-
LÉMEM ale jsou období, kdy se extrémně

vysoká výroba elektřiny setká s její mini-
mální spotřebou a dojde k přesahu jejich
výkyvů. Tato situace například v roce 2013
nastala v Německu třikrát. V tom případě
je v síti takový přebytek elektřiny, že musí
být prodán neprodleně do sousedních
zemí. Nikoliv však za běžné tržní ceny, pro-
tože se jedná v podstatě o „odpad“. Lze
zde hovořit o „negativních cenách elek-
třiny“- tedy, že se sousedním zemím za
odběr této přebytečné elektřiny platí.
Tento stav – znázorněný na grafech, se
bude v případě rostoucího podílu obnovi-
telné energie stále častěji opakovat. Flexi-
bilita konvenčních elektráren je přitom ne-
dostatečná – nelze je vypnout okamžitě,
ale přinejmenším v kategorii hodin. Pokud
dojde jen ke zdvojnásobení kapacit obno-
vitelných zdrojů – tedy k náhradě zbývají-
cích 9 atomových elektráren, které budou
ještě v Německu do roku 2022 odstaveny,
stanou se přesahy výkyvů mezi vysokou
výrobou a minimální spotřebou masovou
záležitostí – a to je důvod, proč nelze do
budoucna pokračovat ve zvyšování kapa-
cit obnovitelných zdrojů, aniž by se tento
problém vyřešil. Prof. Sinnovi však zatím
není známo žádné reálné řešení této prob-
lematiky.  
Poznámka: V tomto případě se jedná

o jednu z novějších tezí, ke které zatím ne-
máme k dispozici fundované reakce opo-
nentů.

● Prof. Sinn doporučuje zrušit zákon o pod-
poře obnovitelné energie v Německu (tzv.
EEG) při současném dodržení dosavad-
ních závazků, které z něj vyplývají a nechat
působit v EU skutečně účinně trh s emis-
ními povolenkami. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V., Mnichov
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Znázornění průměrné spotřeby a průměrné výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů v roce 2013 v Německu. V horní části grafu je znázorněn vývoj spotřeby
během roku s průměrnou hodnotou 52,9 GW. V dolní části se nachází vývoj
dodávek elektřiny z větrné a sluneční energie (součet) s průměrnou hodnotou
8,7 GW. Prostor mezi spotřebou a dodávkami z OZE je pomyslně zaplněn
fosilními zdroji a zbývající jadernou energií. Tři kroužky znázorňují body, ve
kterých přesahuje výroba spotřebu a nelze dostatečně rychle odstavit ostatní
zdroje energie – dochází k tzv. „negativní ceně elektřiny“, která navíc může
ohrožovat přenosové sítě sousedních zemí. Foto: autor článku

Již při zdvojnásobení současných kapacit větrných a slunečních
elektráren v Německu dochází k mnohonásobnému přesahu vysoké výroby
s nízkou spotřebou během roku – tedy k nadbytku elektřiny v Německu se
všemi souvisejícími potížemi. K dotažení Energiewende ve výrobě
elektřiny by ale bylo zapotřebí současné německé kapacity OZE
zpětinásobit. To považuje prof. Sinn za fundamentální problém dalšího
rozvoje obnovitelných zdrojů v Německu. Foto: autor článku
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Pane řediteli, Alpiq Generation (CZ) s.r.o.,
patří do skupiny švýcarské energetické spo-
lečnosti Alpiq. Můžete nám o ní říci více?

Alpiq působí ve velké části Evropy, a to jak
ve výrobě elektřiny a tepla, tak i v obchodě
s energetickými komoditami. Zároveň má ale
i silnou divizi, která se zabývá výstavbou ener-
getických celků a zařízení, a to od projektu po
vlastní realizaci díla. Příkladem takové schop-
nosti Alpiqu je výstavba bloku č. 7 v Kladně,
který realizovala sesterská společnost ze sku-
piny Alpiq - Kraftanlagen Power Plants.

Před několika lety se rozhodla investovat do
české energetiky, a to v čase, kdy některé za-
hraniční společnosti takříkajíc „balily“ kufry.
Bylo to správné rozhodnutí, co ji především
motivovalo k tomuto kroku?

Alpiq investoval do české energetiky v roce
2002 koupí kladenské elektrárny. V roce 2005
přikoupil zlínskou teplárnu, v témže roce jsme
v Kladně začali realizovat investici do plynové
turbíny 45 MW a v roce 2010 Alpiq schválil in-
vestici do nového uhelného bloku. Celkově in-
vestoval do české energetiky přes deset mili-
ard korun. Podmínky v energetice se od času
vstupu Alpiqu na český trh dramaticky změ-
nily.  V letech 2002 až, dejme tomu 2010, bylo
velmi pravděpodobné, že se vložená investice
v rozumné době vrátí. Ale i z dnešního po-
hledu se však všechna strategická investiční
rozhodnutí jeví jako správná. Oba energetické
zdroje Alpiqu jsou technicky velmi vyspělé,
jsou provozovány s relativně nízkými provo-
zními náklady, vykazují velmi vysokou dispo-
nibilitu, a stále hrají velmi významnou roli
v portfoliu zdrojů, které Alpiq vlastní v Evropě.

Alpiq Generation (CZ) provozuje dva zdroje,
a to elektrárnu v Kladně a teplárnu ve Zlíně.
Oba se zabývají kombinovanou výrobou elek-
třiny a tepla. V jakém poměru a jaký bude
podle Vás vývoj v oblasti elektřiny a tepla
v nejbližších letech?

Evropská legislativa aktuálně věnuje velkou
pozornost obecně snižování ztrát, zvyšovaní
účinnosti, kombinované výrobě elektřiny
a tepla a zvyšuje tím nároky na efektivitu vy-
užití primární energie v palivu. Směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti je ve fázi
implementace do právního rámce ČR.

Jako zodpovědná firma věnujeme maxi-
mální úsilí tomu, aby se podíl naší KVET neu -
stále zvyšoval, a to i přes to, že dodávka tepla
naším zákazníkům, kteří významně racionali-
zují své spotřeby, stagnuje. Připravujeme
proto projekty pro další využití tepla z našich
zdrojů. Situaci by napomohla finalizace regu-
lačního podpůrného rámce KVET v ČR, který
má bohužel zpoždění. 

V minulém roce jste uvedli do provozu nový
blok č. 7 elektrárny Kladno. Nebyla tato akce

v čase, kdy se investoři do výstavby nových
zdrojů příliš nehrnou, riskantní?

Určitě to bylo správné rozhodnutí, i za sou-
časného stavu, přestože se podmínky pro
podnikání v klasické energetice, od doby, kdy
toto rozhodnutí padlo, změnily. Jakákoliv in-
vestice v tomto období je z hlediska přípravy
a realizace během na dlouhou trať. I přes vý-
znamný pokles cen silové elektřiny je to inves-
tice výhodná. Umožnila rozšířit rozsah posky-
tovaných podpůrných služeb i významně na-
výšit výrobu elektrické energie. Samozřejmě
je férové říci, že návratnost prostředků bude
delší, než s jakou se počítalo v době schvalo-
vání projektu. Ale i tak to bylo rozhodnutí
správné.  

Které hlavní argumenty přesvědčily majitele
investovat do jeho výstavby?

V době přípravy projektu a rozhodování
o jeho realizaci jsme kromě dvou fluidních
bloků, které byly uvedeny do provozu v roce
2000, provozovali ještě uhelný blok s turbínou
o výkonu 30 MWe, uvedený do provozu v roce
1976. Tento blok by nemohl splňovat nové
emisní limity, které budou platit od příštího
roku, a tím pádem by mohl být provozován
jen do konce roku 2015. Měli jsme tedy v zá-
sadě dvě možnosti. První – nedělat nic, to zna-
mená provozovat starý blok do konce roku
2015 a po jeho odstavení provozovat pouze
dva relativně nové fluidní bloky.

Druhá varianta byla nahradit starý blok
novým, moderním, s vyšším výkonem. Blo-
kem, který bude v provozu po celý rok a ne
jenom zhruba 7 měsíců jako ten starý, určený
primárně pro teplárenství. Porovnáním obou
variant jednoznačně vychází výhodnost reali-
zace investice. Jak jsem již uvedl v odpovědi

na předchozí otázku, nový blok, na rozdíl od
toho odstaveného, může poskytovat pod-
půrné služby. Jeho tepelný výkon je dosta-
tečný a nedochází tedy ani k limitaci rozsahu
podpůrných služeb z původních fluidních
bloků. Došlo k navýšení výroby elektřiny
a máme také možnost větších dodávek tepla
zákazníkům z moderního zdroje s daleko vyšší
spolehlivostí a efektivitou výroby.  

Z Vašich slov je zřejmé, že se jednalo o stra-
tegicky správné rozhodnutí, kdy jste před-
běhli čas o několik let…

Ano, dlouhodobě se snažíme uvažovat stra-
tegicky a firmu posouvat dopředu. Byť je to
v současných podmínkách velmi obtížné.

S jakými hlavními problémy jste se potýkali
při výstavbě a naopak, co Vás v této souvi-
slosti příjemně překvapilo?

Výstavba nového bloku byla náročná akce,
realizovaná v areálu běžící elektrárny, která
nesměla ovlivnit výrobu v existujících blocích.
Na velmi malém prostoru bylo ve stejném
čase velké množství techniky a zaměstnanců
společností, které výstavbu realizovaly. Vzhle-
dem k velkému zapojení zahraničních firem,
bylo na staveništi mnoho cizojazyčně mluví-
cích pracovníků. Přes všechny překážky
a problémy, které zákonitě při takovéto akci
vzniknou, se podařilo realizovat výstavbu bez
větších problémů. Podařilo se nám dosáhnout
dvou zásadních úspěchů. Za prvé se výstavba
realizovala přesně dle časového harmono-
gramu a blok byl uveden do komerčního pro-
vozu 1. ledna 2014 tak, jak bylo v plánu a za
druhé se nám podařilo podkročit plánovaný
rozpočet. A to nikoliv šetřením na úkor kvality,
ale zejména díky kvalitně provedeným výbě-
rovým řízením a zároveň také důslednou kon-
trolou během celé výstavby. Podle mého ná-
zoru jsou oba tyto faktory dnes v českém pro-
středí tak trochu vzácností. Překvapujícím zjiš-
tění pro mne bylo to, že mnohé české firmy,
poptané na subdodávky menšího rozsahu,
byly dražší než firmy zahraniční, a ty pak sa-
mozřejmě dostaly přednost.

Jako palivo používáte v elektrárně hnědé uhlí
a od roku 2008 spoluspalujete biomasu.
V čem jsou hlavní přínosy, nakolik se vás dot -
kla změna legislativy a nastavení podpory,
k němuž došlo od 1. ledna 2013?     

Po provozní zkoušce v roce 2007 jsme na
základě tehdejšího zákona č. 180/ 2005 Sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie, zahájili náhradu části hnědého
uhlí a související úsporu emisi CO2 spoluspa-
lovaním dřevní štěpky. Spotřeba se vyšplhala
až k 120 kt/rok a příslušná úspora emisí CO2

překročila 130 000 t/rok. Od roku 2013 je
množství vyrobené elektřiny z biomasy při
spoluspalování s fosilními palivy stanoveno

Mezi naše největší úspěchy patří to, že všechny naše
investice byly realizovány podle plánů, s náklady, 
které nepřekročily schválené rozpočty,

řekl CzechIndustry Milan Prajzler, generální ředitel a jednatel Alpiq Generation (CZ) 

Ing. Milan Prajzler, MBA, generální ředitel
a jednatel Alpiq Generation (CZ) 
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podle podílu energie biomasy na energii
všech spotřebovaných paliv. Z provedených
analýz nám vyšlo, že jsme sice ještě schopni
produkovat pozitivní provozní marži, v žád-
ném případě však nejsme schopni krýt stálé
náklady. Od příštího roku spoluspalovaní
a příslušnou úsporu CO2 spolu s ukončením
podpory a při aktuálních cenách elektřiny
a emisních povolenek CO2 v Kladně zcela za-
stavíme.

Máte zajištěný dostatek uhlí i do příštích let,
jak Vy osobně vnímáte tolik diskutované pro-
lomení limitů těžby?

Na tuto věc mám dlouhodobě ustálený
názor. Uhlí zůstane i v budoucnosti význam-
ným palivem pro výrobu elektřiny a tepla
v České republice. I přes logicky klesající podíl
výroby elektřiny a tepla z uhlí, svůj význam
mít bude. A nevidím důvod, proč bychom ne-
měli využít domácích zdrojů. Proto prolomení
těžebních limitů považuji za správnou věc,
pokud se k tomuto kroku přistoupí rozumně
se snahou minimalizovat vliv tohoto rozhod-
nutí na obyvatelstvo, které by tímto krokem
bylo dotčeno.

Z logiky věci vyplývá, že nový blok navyšuje
výkon elektrárny v Kladně a do budoucna za-
jistí spolehlivé dodávky tepla pro město
Kladno. Počítáte s dodávkami tepla do Kladna
nebo i do Prahy. Pokud vím, tak se o této al-
ternativě uvažovalo?

Dodávky tepla do Kladna jsou realizovány
dlouhodobě a jejich rozsah je daný odběrateli.
Velikost dodávek je stagnující. Připojování no-
vých objektů do CZT, které vlastní a provozuje
společnost TEPO Kladno, se neprojevuje na-
vyšováním dodávek tepla. Důvodem je to, že
dochází k úsporám a snižování dodávek do
existujících objektů jejich zateplováním, a také
je patrný vliv toho, že odběratelé více šetří.
Kapacita dodávek tepla z kladenské elektrárny
je vyšší, než jsou současné dodávky, a tak se
úvaha dodávek tepla do Prahy jeví jako

správná. Do části Prahy, kde jsou dnes
předev ším lokální plynové zdroje, by bylo při-
vedeno teplo z Kladna. I přes zhruba dvaceti-
kilometrovou vzdálenost by mělo být toto
teplo levnější než teplo vyrobené z plynu.
V Praze by poklesly emise, které by, ve stejné
výši jako dnes, „zůstaly“ v Kladně.

Z cvičení připravenosti na blackout, které se
konalo v minulém roce v Praze, vyplynulo, že
hlavní město potřebuje 300 megawattů, aby
byla udržena v ostrovním provozu nezbytná
infrastruktura. Teoreticky byste mohli dodat
z Kladna část potřebného výkonu. Je to re-
álné nebo by se v takovém případě veškerá
elektřina „spotřebovala“ ve Středočeském
kraji?

Celková dodávka může dosáhnout až 450
MWe (mimo města Kladna) s tím, že jak by byl
dodávaný výkon rozdělen, závisí na rekonfi-
guraci sítí 110 kV pro blackout a samozřejmě
na případné dohodě mezi primátorkou města
Prahy a hejtmanem Středočeského kraje, ja-
kožto předsedajících krizových štábů, pod
které z krizového zákona spadá řešení krizo-
vých situací. Technicky to samozřejmě prove-
ditelné je, neboť stávající, resp. v současnosti
rekonstruovaná vedení 110 kV na severozá-
padě Středočeského kraje a Prahy mají dosta-
tečnou přenosovou kapacitu. Samotné město
Kladno by bylo napájeno z nejbližší rozvodny
110/22 kV v katastru města Kladno (přímo
spojené s vyvedením výkonu z Elektráren
Kladno) a představuje, jak prokázaly již prove-

Úspěšný projekt CSR programu firmy 
je hokejbalový tým HBC Alpiq Kladno

Alpiq Generation (CZ) – Teplárna Zlín
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dené studie a simulace takového stavu,
zhruba 25 MW.

V Kladně vlastníte i distribuční síť. V jakém je
stavu?

Distribuční síť vlastníme v obou lokalitách,
tedy v Kladně i ve Zlíně. Po technické stránce
je v dobrém stavu, prochází postupnou rekon-
strukcí, zejména se provádí výměny distribuč-
ních transformátorů. Největším problémem
distribuční sítě není její technický stav, ale
především neustále se opakující krádeže ka-
belů. Distribuční síť se nachází v průmyslo-
vých zónách s mnoha různými společnostmi
a vlastníky, velká část těchto zón je veřejně
přístupná a velmi obtížně se provádí její os-
traha.   

Výroba elektřiny a tepla je vaší prioritou, nic-
méně velká pozornost je věnována životnímu
prostředí a také bezpečnosti práce. Můžete to
konkretizovat?

Otázce životního prostředí se věnujeme
velmi intenzivně. Naše činnosti jsou v souladu
s platnou legislativou a jsme připraveni na
zpřísněné emisní limity. Nový blok č. 7 samo-
zřejmě splňuje emisní limity, které začnou pla-
tit od 1. ledna 2016. Na fluidních blocích z roku
2000 jsme vloni realizovali výstavu zařízení
DENOx, a tak i tyto bloky již nyní splňují bu-
doucí limity emisí NOx. Vloni jsme také uvedli
do provozu novou čistírnu odpadních vod.
Pravidelně provádíme měření hluku tak, aby-
chom naše okolí neobtěžovali. Významnou
část odvozu popelovin jsme přesměrovali
z automobilové dopravy na železnici, přesto,
že železniční doprava je dražší. Chceme být
dobrým sousedem, a tak se snažíme dělat
i něco navíc. Prostřednictvím našeho sponzor-
ského programu dlouhodobě podporujeme

více jak dvacet subjektů v Kladně a ve Zlíně.
V otázce bezpečnosti práce se nám podařilo
přesvědčit zaměstnance, že jde o jejich vlastní
zdraví. Na bezpečnost práce klademe opravdu
velký důraz. Náš systém BOZP  byl několikrát
pozitivně ohodnocen – jsme držiteli například
mezinárodního ocenění RoSPA, titulu Bez-
pečný podnik a Podnik podporující zdraví.
Nejlepším důkazem je ale to, že pracujeme již
více než 10 let bez úrazu, který by vyžadoval
pracovní neschopnost delší tří dnů.

Energetika se dnes nachází na rozcestí,
v tomto desetiletí se vytváří její podoba pro
21. století. Jaká podle Vás bude?

Určitě jiná než dnes. Větší důraz bude kla-
den na obnovitelné zdroje, vyspělejší formy
ukládání a uchovávání energie a na řízení spo-
třeby. Bude to kombinace „velké“ energetiky
s decentralizovanou energetikou s chytrými
sítěmi. Je to ale ještě opravdu běh na dlouhou
trať.

A v České republice?
Česká republika se tomuto vývoji přizpů-

sobí.  V nejbližší budoucnosti ale zůstane zá-
kladem výroby elektřiny kombinace jaderné
a uhelné výroby. Podíl výroby z uhlí bude kle-
sat, ale technicky efektivní zdroje budou mít
své místo ve výrobním mixu

Pět let se aktualizuje Státní energetická kon-
cepce. Myslíte si, že její současná podoba,
která byla předložena vládě, odpovídá našim
potřebám?

Domnívám se, že jde o rozumný kompro-
mis. Měli bychom být schopni využít své pří-
rodní zdroje a podpora jaderné energetiky je,
podle mého názoru, také správná. Je důležité
podporovat výrobu z obnovitelných zdrojů,
ale podstatně rozumněji, než tomu bylo dopo-
sud a nedopustit takovou „extrémní“ situaci,
která nastala v případě fotovoltaických zdrojů.
Na jejich podporu bude ještě dlouho doplácet
celá společnost.   

Otázka na závěr: co považujete za největší
úspěch, kterého dosáhla společnost Alpiq Ge-
neration (CZ) pod Vaším vedením a jaké máte
plány do příštích let?

Mezi naše největší úspěchy patří to, že
všechny naše investice byly realizovány podle
plánů, s náklady, které nepřekročily schválené
rozpočty.  Dále je to skutečnost, že pracujeme
tak dlouho bez úrazu, že naše společnost má
dobré jméno, a že se vždy chováme společen-
sky odpovědně. Vážím si také toho, že pracuji
s kolektivem profesionálů, na které je spoleh-
nutí, protože bez nich by nebylo našich úspě-
chů možné dosáhnout.

A plány do příštích let? Rádi bychom posílili
pozici Alpiqu v České republice, a proto pra-
cujeme na strategii společnosti pro příští ob-
dobí. Konkrétní věci bych si ale v tuto chvíli
nechal ještě pro sebe.  �

Alpiq Generation (CZ) 
- Elektrárna Kladno I 

Alpiq Generation (CZ) 
- Elektrárna Kladno II



Úvod

Energetika malá i velká (centralizovaná
i decentralizovaná) má v Evropě jasně na-
stavený směr. Společné ekologické důvody
a z nich plynoucí cíle, které jsme si stanovili
do roku 2030, počítají se snížením emisí
skleníkových plynů o 40 % oproti referen-
čnímu roku 1990 a 27 % snížení energetické
náročnosti oproti stavu z roku 2005.

Na stanovených cílech se bude podílet
ruku v ruce zvyšování účinnosti jak na
straně zdrojů a přenosových soustav, tak
na straně spotřeby.

Počítáme s přesunem palivové zá-
kladny zdrojů k palivům s nižšími dopady
na životní prostředí. Jasnou zprávou z let
minulých je přikročení k podpoře obno-
vitelných zdrojů energie (OZE). Značnou
roli v oblasti paliv sehrává zemní plyn,
protože je jedním z nejčistších paliv pro
vytápění u nás dostupných. 

Jeho vysoké oktanové číslo, čistý trans-
port a výborná infrastruktura mu v kombi-
naci s kondenzační technologií a kogene-
rací zabezpečují v decentralizované ener-
getice významné místo. Samozřejmě vy-
vstává politická otázka stability jeho dodá-
vek, protože zemní plyn v našem regionu

pochází z větší části z Ruska. Zde bychom
se však mohli upokojit, protože vzhledem
k vysokým globálním zásobám zemního
plynu bude v ekonomickém zájmu Ruska
plyn prodávat a zároveň bude Evropská

unie diverzifikovat dodavatele zemního
plynu.

Když už máme dostupné palivo s výbor-
nými parametry, chceme ho využít co nej-
efektivněji. Za tímto účelem vznikla ply-

Tepelná čerpadla s plynovým spalovacím motorem
Technologický pokrok z kogenerace se přenáší do dalšího segmentu
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Obr. 1. Plynové tepelné čerpadlo 
TEDOM Polo 100

Obr. 2. Technologické schéma plynového tepelného čerpadla



nová tepelná čerpadla, která kromě spalo-
vání plynu využívají ještě teplo z okolí.

Plynová tepelná čerpadla nabízejí alter-
nativu ke kondenzačním kotlům a elektric-
kým tepelným čerpadlům. Koncept tepel-
ného čerpadla není vůbec nový a v našem
regionu se s myšlenkou plynem poháně-
ného tepelného čerpadla zabývaly už v 80.
letech minulého století i firmy jako např.
ČKD.

Dostat tuto technologii na trh ovšem po-
mohl až nedávný pokrok ve zvýšené spo-
lehlivosti, účinnosti a snížení emisí u spa-
lovacích motorů.

Motor

Řada kroků v posledních dvou dekádách
dovedla pístové spalovací motory na
plynná paliva na vyšší úroveň. Dnešní sta-
cionární motory těží z rapidního pokroku
v automobilovém průmyslu a navíc nabízí
robustnost a vyšší účinnost. Za zmínku stojí
vývoj polohy svíčky, elektronického řízení
zážehu a design hlavy válce, které přispívají
k čistějšímu a efektivnějšímu spalování.
Spolu s pokrokem v syntetických olejích,
automatickém doplňování a filtraci oleje se
prodloužil servisní interval nad 3 000 pro-
vozních hodin. Variabilní časování ventilů
umožnilo přechod ke komplikovanějším cyk -
lům, jako Atkinsonův nebo Millerův.

Motory do 120 kW mechanického vý-
konu na hřídeli se standardně provozují na
stechiometrických parametrech (λ=1), což
pro stacionární aplikace znamená nejenom
nižší emise, ale také možnost zkondenzo-
vání spalin při nejvyšších možných teplo-
tách. Emise dále redukuje vícecestný kata-
lyzátor. Dostáváme se pod hodnoty
150 mg CO i NOx na Nm3 spalin, což jsou
parametry vyšší, ale přesto srovnatelné se
spalovacími kotli a turbínami.

Okrajově bych ještě zmínil např. pokro-
čilé povrchové úpravy, které snížily zakle-
pávání ventilů a vodítka ventilů, jež daly
sbohem konstantní potřebě oprav ventilů
a jejich vůle.

Okruh s chladivem
Obě tepelná čerpadla, elektrické i plynové,
mají okruh s chladivem identický. Kompre-

sor saje odpařené chladivo při nízké tep-
lotě z výparníku a páry chladiva z výtlaku
jsou kondenzovány v kondenzátoru při
vyšší teplotě. Chladivo pak už jen projde
elektronicky řízeným škrtícím ventilem,
aby se dostalo do výparníku, a takto se
proces opakuje pořád dokola. Mechanická
práce, kterou kompresor spotřebuje, je do-
dávána buď z hřídele elektromotoru, nebo
z hřídele spalovacího motoru. Pokud je pro
pohon kompresoru použit spalovací
motor, můžeme přímo v místě instalace
počítat s topným výkonem o 50 % vyšším
než u elektrického tepelného čerpadla.
Vyšší bude proto, že 1/3 tepelného výkonu
plynového tepelného čerpadla činí příspě-
vek tepelného výkonu motoru a spalin. 

Stupeň využití paliva

Tradiční metody vytápění našich objektů
fosilními palivy spočívají v co možno nej-
efektivnějším využití paliva, nikdy ale ne-
překročí 100 % energie, kterou v palivu do-
dáme. Realita je taková, že provoz spalo-
vacích kotlů dosahuje účinnost 90 – 95 %
v závislosti na odladění soustavy, do které
teplo dodává. V kontrastu k této technolo-
gii máme plynová tepelná čerpadla, která
využijí přivedenou energii a transformují ji
na mechanickou práci motoru, abychom
mohli přemístit teplo ze studeného rezer-
voáru na teplý za pomocí okruhu s chladi-
vem. Množství tepla, které dokážeme pře-
čerpat, je v příznivých podmínkách větší
než energie přivedená k motoru.

U tepelných čerpadel s elektrickým po-
honem se standardně setkáváme s číslem
COP, které vyjadřuje poměr topného vý-
konu v závislosti na přivedeném elektric-
kém příkonu.
Číslo COP tedy běžně dosahuje hodnoty 4
a více.

V případě tepelných čerpadel s pístovým
pohonem bychom museli do jmenovatele

této rovnice dosadit mechanický výkon
motoru, aby byla čísla srovnatelná, pro-
tože příkon v plynu a elektrický příkon pro
pohon motoru nejsou stejné. Protože pro-
vozovatelům jde o spotřebu, zavádí se po-
užití stupně využití paliva, který se v litera-
tuře označuje jako α a pohybuje se v praxi
v intervalu 1,4 až 2 v závislosti na pracov-
ních teplotách.

Plynové tepelné čerpadlo nejenže do-
káže využít výhřevnost paliva efektivně, ale
u většiny provozních podmínek dokáže
taky zkondenzovat vlastní spaliny tak, aby
zákazník byl schopen využít i tuto přidanou
hodnotu zemního plynu. Tepelné ztráty
z kapoty se také dají využít, a to odvede-
ním pod suchý chladič při venkovní insta-
laci vzduch-voda.

Srovnání elektrického a plynového
tepelného čerpadla
Elektrické tepelné čerpadlo využívá elek-
trickou energii, která byla transformována
z paliva ve vzdálené elektrárně. Tam se pri-
mární palivo využívá s tepelnou ztrátou 50
- 60 % energie v něm obsažené. Dále je po-
třeba odečíst ztráty ve vedení a při trans-
formaci elektrické energie, což je dalších
3 – 5 %, a u spotřeby ztráty samotného
elektrického motoru další 2 - 4 %. Primární
palivo se v konečném důsledku využívá
z pouhých 32 %.

Ve srovnání se spalovacím motorem,
kde je mechanická účinnost těch nejmen-
ších 25 %, ale už u 40 kW motorů dosahuje
35 %, se celková účinnost využití paliva do-
stává přes 90 %.

Provedení systému 

Známe několik konfigurací plynových te-
pelných čerpadel. Z hlediska způsobu pro-
vozu je můžeme rozdělit na:
1.  tepelná čerpadla s mechanickým kom-

presorem hnaným spalovacím moto-
rem,

2.  tepelná čerpadla s absorpčním okru-
hem.

Tepelná čerpadla lze dělit i dle zdroje tepla
na:
1.  tepelná čerpadla vzduch-voda s venku

umístěným výparníkem,
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Obr. 3. Závislost stupně využití paliva na vypařovací teplotě



2.  tepelná čerpadla voda-voda, kde je
zpravidla deskový výměník.

Tyto čtyři kategorie se v praxi kombi-
nují, takže máme v podstatě čtyři druhy
zařízení, každé vhodné pro jiný typ insta-
lace.

Stupeň využití paliva (α), čili i výkon te-
pelného čerpadla, je funkcí teploty zdroje
a teploty výstupu. Přitom platí, že čím blíž
jsou teplota zdroje a teplota výstupu

k sobě, tím plynové tepelné čerpadlo do-
sahuje lepší α. V případě tepelného čer-
padla vzduch-voda, kdy klesá venkovní
teplota a s ní i teplota vypařovaní, to má
za následek pokles sacího tlaku v kompre-
soru a hmotnostní tok kompresorem
klesá. Výsledkem toho je, že se sníží
i množství přečerpaného tepla. Z toho
plyne i skutečnost, že výkon i α tepelného
čerpadla bude nejhorší v největších mra-

zech. Ovšem na přípravu TÚV pro sídliště
nebo ohřev bazénu v létě je tepelné čer-
padlo naprosto ideální.

Teplota výstupní vody záleží na aplikaci
a na nasazeném chladivu. V konfiguraci
vzduch-voda není problém dosáhnout vý-
stup nad 50 °C, a když je dostupný teplejší
zdroj (teplý vzduch z kotelny v zimě a teplý
vzduch zvenčí v létě, mezichladič směsi vel-
kého motoru, kondenzátor jiného chlazení,
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Obr. 4. Ztráty energie při jejím přenosu

Obr. 5. Spojení plynového tepelného čerpadla TEDOM Polo 100 a kogenerační jednotky
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