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P oslední dobou se množí hlasy českých politiků i různých aktivistů, kteří se vyslovují

pro to, aby hnědé uhlí už po roce 2033 nebylo využíváno pro českou energetiku

a teplárenství. Think-tank Realistická energetika a ekologie (https://realisticka.cz/) se k tomuto

postoji staví kriticky.

Nahradí tedy hnědé uhlí tzv. obnovitelné zdroje? Ne. Nepravidelná produkce

z obnovitelných zdrojů energie (OZE) závisejících na klimatických podmínkách se totiž míjí s vrcholy

poptávky spotřebitelů v nejexponovanějších chladných měsících roku. Do konce roku 2022 také kvůli

přísným ekologickým normám skončí nebo bude zásadně omezena výroba řady uhelných elektráren

s kapacitou 3600 MW. Pak už nebude kapacita na export elektřiny z ČR z emisních zdrojů, a skončí tak

dlouholetá debata o etičnosti tohoto vývozu.

Členové think-tanku s využitím dat z listopadu 2020 namodelovali situaci v listopadu 2034, kdy už by

měly být předčasně odstaveny zdroje závislé na fosilních palivech. Model zahrnuje ambiciózní

představy Komory obnovitelných zdrojů prezentované v Uhelné komisi, jež předpokládají navýšení

instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie až na 15 800 MW.

Dle výpočtů expertů think-tanku (graf v článku na www.realisticka.cz (https://realisticka.cz/)) by v tomto

modelovém případě bylo možné z OZE pokrýt spotřebu elektrické energie jen po několik hodin, a to

pouhé dva dny z celého měsíce. Po odstavení stabilních turbínových zdrojů by tak bez efektivní

náhrady nebylo možné tyto propady produkce elektřiny kompenzovat. Ani zemní plyn není řešením.

Vědci se shodují v tom, že použití zemního plynu se zahrnutím ztrát při těžbě a dálkové dopravě má

srovnatelné emise ekvivalentu CO  jako hnědé uhlí spalované v elektrárnách v místě těžby. Rovněž

neexistují velká bateriová úložiště pro skladování přebytků z OZE a jejich využití pro zásobování

elektřinou. Slouží jen ke stabilizaci frekvence, než naběhnou stabilní zdroje.

Strategie přechodu na OZE také pomíjí fakt, že suroviny pro ně ovládá z většiny Čína a v případě

plynu Rusko. OZE nejsou zdaleka čisté zdroje, protože se ideologicky záměrně vynechává povinnost

provádět hodnocení vlivů za celý životní cyklus OZE. Studie už prokázaly devastující vliv, jejž mají

OZE od své výroby až po skončení životnosti s problematickou recyklací.

Německá strategie sázející na obnovitelné zdroje povede v kontextu zastavení všech německých

jaderných elektráren v roce 2022 k nedostatku elektřiny ve střední Evropě a k dalšímu růstu cen

i pro Českou republiku.

Nizozemsko proto nyní zvažuje výstavbu 10 jaderných bloků. Ale vláda ČR se zatím nedobrala

rozhodnutí ani o náhradě zastarávajících bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Reálně se nedočkáme

náhrady či dalších nových bloků před rokem 2040. V tomto období asi skončí životnost všech čtyř

jaderných bloků v Dukovanech a řada uhelných. Kumulativně má skončit kolem let 2038−2040 zhruba

45 % současné instalované kapacity elektrických zdrojů včetně OZE.

Kauza fotovoltaických elektráren z roku 2010 a další obnovitelné zdroje budou stát české daňové

poplatníky do roku 2030 bilion korun, tedy ekvivalent nákladů na šest nových jaderných bloků, jež

mají s 60 lety třikrát delší, stabilní a v konečném efektu větší �nanční efektivitu než obnovitelné

zdroje. Je třeba také předejít prudkému zdražení dodávek tepla po zatím uvažovaném přechodu z uhlí

na plyn. V řadě zemí Evropské unie se už náklady na dekarbonizaci pojí s termínem energetické

chudoby, jež hrozí zasáhnout velkou část populace.
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Před 15 min

 České spořitelně (ČS) klesl loni neauditovaný
konsolidovaný čistý zisk meziročně o 43,6 procenta na...

Říkal jsem, že to bouchne. Babiš Vojtěcha
převálcoval, říká epidemiolog Maďar. Na
lockdown podle něj dojde
(//domaci.ihned.cz/c1-66889050-rikal-jsem-ze-to-bouchne-babis-vojtecha-
prevalcova-rika-epidemiolog-madar-na-lockdown-podle-nej-dojde)

Před 2 min

 "Nejpozději v srpnu se mělo zasáhnout, Vojtěch
chtěl zpřísnění prosadit, ale byl převálcován...

VÝSLEDKY DVTV

Dnes

První Bidenova vojenská akce: USA
bombardovaly zařízení proíránských
milicí v Sýrii, šlo o odplatu

Před 1 hod

V paralelním světě průmyslu covid
neexistuje
(//nazory.ihned.cz/c1-66889030-v-paralelnim-
svete-prumyslu-covid-neexistuje)

Před 2 hod

Ranní brí�nk Petra Honzejka: Totální
lockdown je za dveřmi, Teslu brzdí
čipový hradomor a proč nebrat

Proto je požadavek na ukončení těžby uhlí do roku 2033 jen nezodpovědným pokusem získat přízeň

části veřejnosti bez vědomí následků. Je to hazard s energetickou bezpečností země. Bude-li

realizována Státní energetická koncepce, i dohodnutý termín ukončení energetického využívání uhlí

v roce 2038 bude velkou výzvou.

Proto vyzýváme odpovědné politiky, aby v kontextu tlaku na uzavírání klíčových uhelných kapacit

respektovali doporučení odborníků z vládní Uhelné komise o konci využití uhlí s nezbytným

předchozím splněním doprovodných podmínek. A aby rovněž v souladu s platnou Státní energetickou

koncepcí bezodkladně přijali rozhodnutí zachovat, případně i posílit jadernou energetiku jako jediné

známé stabilní, funkční, dlouhodobé a �nančně efektivní zajištění nejen energetické, ale i celkové

ekonomické bezpečnosti, prosperity průmyslu a všech obyvatel České republiky.

Podepsáni členové think-tanku Realistická energetika a ekologie, plné znění článku naleznete na 

www.realisticka.cz (http://www.realisticka.cz)
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Týden v komentářích HN
Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily v
Hospodářských novinách. Těšit se můžete na texty Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše
Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů
(https://www.economia.cz/zpracovani-osobnich-udaju/) za účelem příjmu newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
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