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Abstract 

The main aim in this thesis, commisioned to me by the company TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY Inc., is to analyze energy sector.  It mainly targets to recommend a draft of 

strategic objectives, but also specifies concrete strategies to achieve those objectives with 

regard to the expected development in entreprises macro environment. It also takes into 

account the expected progression of energy sector, stated on the strengths and weaknesses of 

said company. In this work I theoretically characterized energy sector and current knowledge 

of strategic analysis and strategies that could be drawn from it. I performed an analysis of 

enterprise as well as macro analysis of company’s close environment. I used the Porter's five 

forces method. The purpose of this work is to design the recommended strategy for the energy 

sector for TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY Inc.  

 

Keywords: Energy; Strategic management; competition; product portfolio. 

 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce byla zadána společností TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. a jejím 

cílem je analýza sektoru energetiky a navrţení doporučených strategických cílů a konkrétní 

strategie dosaţení těchto cílů, vzhledem k předpokládanému vývoji makrookolí podniku a 

předpokládanému vývoji sektoru energetiky, s přihlédnutím k silným a slabým stránkám 

společnosti. V práci je teoreticky charakterizován sektor energetiky a současné poznatky 

z oblasti tvorby strategických analýz a strategií, vycházející z těchto analýz. Dále je 

provedena analýza makrookolí podniku a analýza nejbliţšího okolí podniku metodou 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Výstupem práce je návrh doporučené strategie 

pro sektor energetiky pro společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

 

Klíčová slova: Energetika; strategické řízení; konkurence; výrobkové portfolio. 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je stanovení doporučené strategie společnosti TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRENY, a. s., pro pravděpodobný vývoj v oblasti energetiky, opírající se o provedené 

analýzy očekávaného vývoje makroprostředí, sektoru energetiky a interní analýzy silných a 

slabých stránek společnosti.  

V první části je tato práce zaměřena na ekonomicko-technickou charakteristiku výše 

zmiňovaného podniku, teoretický rozbor odvětví energetiky, shrnutí současných poznatků 

z oblastí tvorby strategických analýz a tvorby strategií společností vycházející z těchto analýz.  

Následuje kapitola stručně popisující nejdůleţitější fakta analyzovaného vývoje odvětví 

energetiky. V této kapitole je postupně analyzován současný a prognózovaný budoucí vývoj 

odvětví energetiky v České republice (dále téţ ČR), Evropské unii (dále téţ EU) a ve světě. 

Tyto podkapitoly vývoje energetiky jsou dále rozšířeny další obecnější podkapitolou 

popisující trendy a nové objevy v odvětví energetiky pro jednotlivé dílčí oblasti tohoto 

odvětví. 

Analýza nejbliţšího okolí podniku je členěna podle Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil a zabývá se analýzou a popisem odběratelů společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRENY, a. s. 

a uplatněním jejich výrobků v sektoru energetiky, analýzou konkurence společnosti zahrnující 

shrnutí jejich v nejbliţší době provedených či plánovaných činností úplně či částečně 

ovlivňujících toto odvětví, a také analýzou hrozby vstupu nové konkurence, hrozby substitutů 

a vyjednávací síly dodavatelů. 

V závěru práce lze nalézt SWOT analýzu zobrazující silné stránky, slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby společnosti v analyzované oblasti, vycházející z jednotlivých analýz 

uvedených v předchozích kapitolách, interních dokumentů společnosti a diskuzí 

s kvalifikovanými pracovníky této společnosti. Následně také návrh doporučené strategie pro 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRENY, a. s. (dále také TŢ) v sektoru energetiky. 
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2 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Kapitola o ekonomicko-technické charakteristice podniku byla zpracována z oficiální 

Výroční zprávy TŢ [2]. 

TŢ jsou pokračovatelem dlouholeté tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Tato 

společnost byla zaloţena Těšínskou komorou arcivévody Karla Habsburského v roce 1839. 

V současnosti je největším výrobcem oceli v České republice (dále jen ČR) a strategií 

společnosti je „dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou a její řízení v budovaných výrobkových řetězcích“.  

Jediným akcionářem TŢ je obchodní společnost MORAVIA STEEL a. s. Výroba TŢ, 

v uzavřeném hutním cyklu, čítá ročně přibliţně 2,5 milionu tun oceli, coţ odpovídá téměř 

polovině současné celkové produkci oceli v ČR. Hlavním výrobkovým portfoliem společnosti 

jsou dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, taţená 

ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Dalšími výrobky TŢ jsou koks 

a vedlejší produkty vznikající během výroby, jako umělé hutné kamenivo a granulovaná 

struska.  

Výrobní provozy TŢ zahrnují kompletní cyklus od výroby koksu po finální za tepla 

válcovaný ocelový produkt. Provoz koksochemická výroba je tvořen dvěma koksárenskými 

bateriemi a chemickou částí. Tento vyrobený koks je spolu s rudnou vsázkou připravenou ve 

dvou aglomeracích spotřebován ve dvou vlastních vysokých pecích. Tato společnost rovněţ 

od roku 2013 vlastní zařízení pro injektáţ prachového uhlí do nístějí těchto vysokých pecí, 

jehoţ uvedení do provozu znatelně sníţilo spotřebu koksu v těchto pecích. Vyrobené surové 

ţelezo je zpracováváno v kyslíkové konvertorové ocelárně s kompletní pánvovou metalurgií a 

jedním blokovým a jedním sochorovým zařízením pro plynulé odlévání oceli. Menší část 

zejména speciálních vysokojakostních ocelí je vyráběna také v elektroocelárně. Výsledné 

bloky, sochory a v menší míře i ingoty z oceláren jsou dále vsázkou pro provozy válcoven 

nejen v Třinci (válcovna předvalků a hrubých profilů, střední trať, válcovny drátu a jemných 

profilů), ale také pro válcovnu trub v Ostravě, univerzální válcovnu v Bohumíně, či 

sochorovou válcovnu v Kladně. 

Doprovodné produkty, vznikající při hutní výrobě, jsou zpracovávány provozem 

druhotných surovin na umělé kamenivo a další stavební materiály. 



3 

TŢ vlastní podíl ve 29 společnostech, které jsou součástí výrobkových řetězců nebo 

poskytují sluţby a jsou umístěny v Třinci, Bohumíně, Kladně, Starém Městě, České Vsi, 

Ostravě, Dobré, Kyjově, Prostějově, Radomsku v Polsku a Miskolci v Maďarsku. 

Od zahájení výroby TŢ bylo vyrobeno více neţ 175 milionů tun oceli. Výrobky této 

společnosti dlouhodobě nacházejí své uplatnění jak na tuzemském trhu, tak na zahraničním 

trhu. Větší neţ poloviční podíl roční produkce kvalitních ocelových výrobků, které bývají 

označeny značkou společnosti (tři kladívka v kruhu), směřuje k odběratelům z více neţ 60 

zemí světa. 
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3 Teoretická východiska řešené problematiky 

V této kapitole je teoreticky rozebrán a definován pojem energetika včetně jednoho ze 

způsobů moţného členění energetiky, dále také teoretický popis současných metod v oblasti 

strategických analýz a strategického řízení a způsobu tvorby strategií společností 

vycházejících z těchto metod. 

3.1 Energetika 

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí 

všech forem energie. Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její 

distribuci prostřednictvím přenosové soustavy, ale také o těţbu, distribuci a vyuţití uhlí, ropy, 

zemního plynu, jaderného paliva či dřeva. Dále se můţe jednat o výrobu a zpracování propan 

butanu nebo o vyuţití energie vody, větru, přílivu, odlivu či energie geotermální. V širším 

slova smyslu zahrnuje téţ výstavbu a výrobu energetických zařízení. [31]  

Sektor energetiky lze rozdělit mnoha způsoby. V této práci je pouţito rozdělení na 

elektrickou energii, teplo a těţbu, zpracování a distribuci surovin. Oblasti týkající se 

elektrické energie a tepla jsou rozdělena podle zdrojů, ze kterých jsou produkovány od 

fosilních paliv aţ po obnovitelné zdroje energie (dále také OZE). Část týkající se těţby, 

zpracování a distribuce surovin je rovněţ strukturovaná dle jednotlivých druhů surovin.  

3.1.1 Elektrická energie 

Tato podkapitola je zpracována zejména dle webových stránek společnosti ČEZ [3], část 

týkající se výroby a vyuţití elektrické energie v domácnostech pak dle dokumentu [15]. 

Pojem elektřina označuje energetickou komoditu, u níţ je fyzikální podstatou zpravidla 

elektrická energie, která znamená schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou 

práci. Mnoţství vykonané elektrické práce je závislé na velikosti tohoto elektromagnetického 

pole. Všechna elektricky nabitá tělesa (tedy tělesa s elektrickým nábojem) mají určitý 

elektrický potenciál, který bývá pro elektrické zdroje udáván ve formě elektromotorického 

napětí. Hlavní význam elektrické energie spočívá v její schopnosti přeměny na jiné druhy 

energií, zejména na energii mechanickou, tepelnou či světelnou energie. 

Fyzikálním jevem, na němţ je ve většině typů elektráren zaloţena výroba elektrického 

proudu, je elektromagnetická indukce. Podle Faradayova zákona o elektromagnetické indukci 

se na koncích smyčky, která se otáčí v magnetickém poli, indukuje střídavé elektrické napětí. 
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Uzavřeme-li obvod, prochází smyčkou střídavý elektrický proud. Platí, ţe čím rychleji 

vodičem v magnetickém poli pohybujeme, tím je indukované napětí větší.  

Nejčastějším principem výroby elektrické energie je tedy přeměna mechanické energie na 

tuto energii elektrickou pomocí turbín pevně spojených s elektrárenským generátorem, ve 

kterém se vlivem této mechanické energie roztáčí elektromagnet, umístěný ve statoru, kterým 

je v podstatě cívka s jádrem z magneticky měkké oceli, ve které se indukuje napětí a proud. 

Tato mechanická energie je ve většině případů získávána z výše zmiňovaných turbín, které 

jsou roztáčeny většinou vodní párou, vzniklou ohřevem vody spalováním určitých surovin. 

Pára je po průchodu turbínou dále vedena do kondenzátoru, kde dojde k její přeměně zpět na 

kapalné skupenství (vodu). Ta je z kondenzátoru vedena zpět do kotle, kde dochází opět 

k jejímu ohřevu a přeměně na plynné skupenství a vzniklá vodní pára je znova pouţita 

k roztočení turbíny. V případě vodních a větrných elektráren funguje odlišný způsob výroby 

elektrické energie, jelikoţ jsou tyto turbíny roztáčeny silou samotného média (vodou či 

větrem).  

Dle způsobu výroby elektrické energie, lze samotné elektrárny rozdělit na: 

Elektrárny vyuţívající neobnovitelné zdroje surovin 

 Uhelné elektrárny 

V těchto elektrárnách dochází k přeměně vody na páru teplem vytvořeným spalováním 

uhlí. Uhelné elektrárny bývají nejčastěji uspořádány do tzv. výrobních bloků. Elektrárenský 

výrobní blok je samostatná jednotka obsahující turbínu s příslušenstvím, kotel, blokový 

transformátor, chladící věţe, generátor, odlučovače popílku a odsiřovací zařízení. Další části, 

které mohou být společné pro více výrobních bloků, jsou zauhlování, komín, vodní 

hospodářství (chemická úprava vody, čerpadla, přivaděče) nebo pomocná zařízení 

k odsiřování nebo odběru popílku. 

 Paroplynové elektrárny 

Ve většině případů se v tomto typu elektráren spaluje zemní plyn (méně častěji pak olej), 

v důsledku čehoţ je tento typ elektráren méně zatěţující ţivotní prostředí neţ klasické uhelné 

elektrárny. Moderní paroplynové elektrárny obsahují dva tepelné oběhy, parní a plynový. Po 

spálení plynu se jeho chemicky vázaná energie vyuţije nejprve v plynové turbíně a následně 

také ve spalinovém kotli k výrobě páry, která pohání parní turbínu. Elektrická energie tedy je 

tvořena jednak generátorem poháněným plynovou tak zároveň generátorem poháněným parní 



6 

turbínou, díky čemuţ je dosaţeno téměř dvojnásobené účinnosti výroby elektrické energie (aţ 

58% účinnost) oproti výrobě v klasických uhelných elektrárnách při mnohem niţší ekologické 

zátěţi na ţivotní prostředí.  

Tento typ elektráren je často vyuţíván k vykrývání špiček ve spotřebě elektrické energie, 

kvůli jejich vysoké flexibilitě, tzn. moţnost relativně rychlého připojení k síti. Rychlejší jsou 

jen vodní elektrárny. 

 Jaderné elektrárny 

Tyto elektrárny fungují na podobném principu jako uhelné elektrárny (výroba elektrické 

energie v generátoru poháněném parní turbínou). Zásadní rozdíl je ve způsobu získávání tepla 

pro přeměnu vody na vodní páru. Jaderné elektrárny vyuţívají řízené reakce při štěpení jader 

uranu v reaktorech, při které se uvolňuje velké mnoţství tepelné energie, která ohřívá vodu 

v primárním okruhu, jeţ je následně odváděna do parogenerátoru. Zde dojde k předání tepla 

mezi primárním a sekundárním vodním okruhem a ke vzniku vodní páry, která roztáčí parní 

turbínu a dále dochází k procesu výroby elektrické energie zmíněnému výše. 

Elektrárny vyuţívající obnovitelné zdroje energie (OZE) 

 Vodní elektrárny 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, u tohoto typu elektráren nedochází k ohřevu média (vody), ale 

pro roztočení turbíny bývá pouţito samotné energie proudu vody. Tato turbína je opět spojena 

s generátorem a tvoří tzv. turbogenerátor a její princip také odpovídá způsobu výroby 

elektrické energie uvedenému v začátku podkapitoly. Typ turbíny je závislý na významu a 

podmínkách jednotlivé vodní elektrárny. Nejčastěji bývají vyuţívány Francisovy či 

Kaplanovy turbíny (turbíny reakčního typu) v různých modifikacích, a to zejména pro menší 

spády. Rychlost otáčení těchto turbín je povětšinou větší neţ rychlost proudění vody. Pro 

větší vodní spády se převáţně vyuţívá akčních Peltronových turbín, kde rychlost otáčení 

turbíny je naopak menší neţ rychlost proudění vody. V malých vodních elektrárnách se lze 

setkat také s Bánkiho turbínami.  

Mezi vodní elektrárny se řadí také přečerpávající vodní elektrárny (dále také PVE) 

vyuţívající nejčastěji reverzní Francisovy turbíny s přestavitelnými lopatkami, které v případě 

zpětného chodu fungují jako čerpadla. 
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 Větrné elektrárny 

U větrných elektráren dochází, podobně jako u elektráren vodních, k otáčení turbíny, bez 

potřeby ohřevu jakéhokoliv média, samotnou silou větru. Větrná turbína umístěná na stoţáru, 

tvořená z listů se speciálním tvarovaným profilem, podobným křídlům letadel, převádí 

větrnou energii na rotační mechanickou energii. Dále je princip výroby elektřiny obdobný 

jako u ostatních elektráren, tedy přeměnou mechanické energie na elektrickou pomocí 

generátoru.  

U tohoto typu elektráren je velmi důleţité zajištění efektivní a rychle pracující regulace 

výkonu rotoru, aby nedošlo k mechanickému a elektrickému přetíţení, způsobenému vlivem 

nestálosti rychlosti vzdušného proudu a s ní spojenou vztlakovou silou. 

 Sluneční elektrárny 

Jedná se o zdroj výroby elektrické energie, který je nejméně zatěţující a znečišťující 

ţivotní prostředí. Rovněţ ve výhledu do budoucna lze očekávat dostatek tohoto energetického 

zdroje. Ačkoliv bylo odhadnuto, ţe výkon slunce 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu 

lidstva, v současnosti z něj lze vyuţít pouze jeho část a ve skutečnosti je vyuţívána jen jeho 

velmi malá část. Celkové dopadající záření na zemský povrch bylo odhadnuto na 180 milionů 

gigawattů, z čehoţ je asi 25 % odraţeno zpět do vesmíru, necelých 20 % je pohlceno 

atmosférou a téměř 50 % je na zemském povrchu přeměněno v teplo. Půl promile této energie 

je přeměněno na chemickou energii, pomocí fotosyntézy zelených rostlin a fotoplanktonu, 

a uloţeno v biomase. 

Tyto elektrárny v současné době fungují na 2 typech přeměny sluneční energie na 

elektrickou energii. Přímá přeměna vyuţívá fotovoltaického jevu (tzn. uvolnění elektronů v 

určitých látkách působením světla) a je zastoupena slunečními články vyrobenými 

z polovodičových materiálů s vodivostmi typu N či P. Druhým způsobem je Nepřímá 

přeměna, při které dochází k získávání tepla ze slunečních paprsků pomocí slunečních 

sběračů. Přeměna tepla na elektrickou energii poté vychází z tzv. Seebeckova jevu. Jedná se o 

vznik elektrického proudu v termoelektrickém článku, coţ je obvod tvořený dvěma různými 

vodiči s rozdílnými teplotami jejich spojů. Vlastnosti obou kovů, ze kterých jsou tyto vodiče 

vyrobeny a rozdíl teplot mezi teplým a studeným spojem určuje účinnost těchto článků. 

Jednotlivé termoelektrické články bývají vhodně sdruţovány v tzv. termoelektrických 

generátorech. 
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 Elektrárny spalující biomasu 

Jak jiţ bylo zmíněno u slunečních elektráren, část sluneční energie je uloţeno v biomase, 

coţ z ní dělá rovněţ důleţitou energetickou surovinu. Jedná se o spalování substance 

biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, ţivočišná 

biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady. Spalování biomasy nezatěţuje 

ţivotní prostředí skleníkovými plyny, jelikoţ mnoţství CO2 vypuštěného do ovzduší 

spalováním tohoto zdroje je přibliţně stejné jako mnoţství CO2 zpětně vázáné rostlinami v 

zemědělských a lesních porostech nebo na tzv. energetických plantáţích. Rovněţ emise oxidů 

síry jsou v porovnání s klasickými uhelnými elektrárnami niţší (dřevo nebo sláma - 0 aţ 0,1 

% S, hnědé uhlí - často více neţ 2 % S). Mnoţství vznikajících oxidů dusíku je moţno 

regulovat úpravou teploty spalování. 

Biomasa bývá nejčastěji pouţívána ve formě dřevěných pilin lisovaných ve formě pelet či 

briket, obilné slámy či slámy z olejnin (řepka) lisované ve formě granulí či rovněţ briket. 

Energetickými surovinami jsou pro tyto účely nejčastěji laskavec, konopí seté, sléz přeslenitý, 

pupalka dvouletá, komonice bílá, muţák prorostlý, čičorka pestrá nebo z hlediska 

energetického vyuţití nejperspektivnější šťovík krmný. Vyuţít lze i topoly, vrby, olše, akáty 

nebo platany charakteristické jejich rychlým růstem. 

Spalováním biomasy je dosaţeno výroby tepla pouţitého pro přeměnu vody na vodní páru 

a následnému roztočení turbíny napojené na generátor, pomocí této vodní páry, coţ opět 

odpovídá formátu nejčastějšího způsobu výroby elektrické energie rozepsaného výše.  

 Elektrárny spalující bioplyn 

Organické materiály jsou uskladněny bez přístupu vzduchu ve fermentačních nádobách, 

kde dochází během procesu anaerobní digesce ke vzniku bioplynu s vysokým obsahem CH4 a 

CO2. Tento bioplyn je spalován za účelem přeměny vody na vodní páru a výrobě elektrické 

energie stejným způsobem, jako je popsáno jiţ několikrát výše. Vedlejším produktem je také 

tzv. digestát, který se pouţívá ke hnojení.  

Bioplynové stanice zpracovávají vedlejší zemědělské produkty, průmyslové a komunální 

bioodpady. Mohou být zemědělské (provozovatel větší zemědělský podnik) nebo stanice 

komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod (provozovatel nejčastěji 

město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, 

který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů. 
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 Geotermální elektrárny 

Geotermální energie - projev tepelné energie zemského jádra vznikající rozpadem 

radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, 

horké prameny či parní výrony. Tato energie se vyuţívá ve formě tepelné energie (pro 

vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Obvykle bývá 

řazena mezi OZE, nemusí to však platit vţdy, některé zdroje této energie jsou v horizontu 

desítek let vyčerpatelné.  

Tento typ elektrárny má velmi malý negativní dopad na ţivotní prostředí, není závislý na 

dodávkách paliva (je schopna vydrţet při plném výkonu i desítky let), nevyţaduje výraznější 

mnoţství obsluhy a má v porovnání s jinými OZE relativně stálý výkon. Na druhou stranu 

tento typ elektrárny provází nejistota, zda se podaří vytvořit dostatečně velký tepelný výměník 

s ohledem na geologické podmínky. Teplo získané z geotermální energie je rovněţ pouţito 

k transformaci vody na vodní páru, jako u většiny ostatních typů elektráren. 

Principy výroby elektrické energie v jednotlivých elektrárnách byly zpracovány rovněţ dle 

webových stránek společnosti ČEZ [3].  

Malé elektrárny pro výrobu elektrické energie v domácnostech (zpracovány dle [15]) 

Jedná se o specifickou skupinu výroby elektrické energie, jejíţ obliba však rychle roste. 

Jejich účelem je výroba elektrické energie pro pokrytí spotřeby jednotlivých domácností 

a částečně odprodej přebytku této energie do přenosové elektrické soustavy. Jedná se tedy 

o výrobu elektřiny v relativně malých objemech v porovnání s velkými elektrárnami 

zmíněnými výše.  

Při samostatné výrobě elektrické energie (bez současné výroby tepla) převládají dva 

způsoby výroby, kterými jsou fotovoltaické systémy nebo malé větrné elektrárny. 

Z důvodů proměnlivosti zdrojů, které tyto systémy vyuţívají k výrobě elektrické energie 

a k proměnlivosti spotřeby této energie v domácnostech, je prakticky nemoţné vyrábět přesné 

mnoţství elektřiny, které potřebuje daná domácnost na pokrytí její okamţité spotřeby. 

Z tohoto důvodu bývají výkyvy v této výrobě a spotřebě vykrývány pomocí klasické 

přenosové energetické soustavy, kde dle výsledné bilance, snadno zjistitelné z údajů na 

elektroměru, proběhne vyúčtování sluţeb za připojení k distribuční soustavě.  

Další moţností, která v současné době zaznamenává rychlý rozvoj, je akumulace 

přebytečné elektrické energie pomocí speciálních baterií, zkonstruovaných k tomuto účelu. 
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3.1.2 Teplo 

Výrobu tepla lze rozdělit na centralizovanou – výroba a rozvod tepla z tepláren 

a decentralizovanou – výroba tepla v domácnostech.  

Centralizovaná výroba tepla bývá často kombinovaná s výrobou elektrické energie, 

způsoby popsanými výše, kde přebytečné teplo vzniklé spalováním dané suroviny, vyuţité 

k přeměně vody na vodní páru, je dopravováno do domácností v blízkosti těchto elektráren 

a vyuţíváno k jejich vytápění. Tento způsob bývá označován jako kogenerace neboli 

kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (dále také KVET) a při jeho vyuţití dochází ke 

znatelnému zvyšování stupně vyuţití energetických surovin. Současnými největšími 

kogeneračními zařízeními v současnosti jsou například kogenerační jednotka se spalovací 

turbínou, parní kombinovaná výroba elektřiny a tepla, paroplynová kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla, kogenerační jednotka se spalovacím motorem, kogenerační jednotky se 

záţehovými spalovacími motory či kombinovaná výroba elektřiny a tepla palivovými články 

[32]. 

Do kategorie centralizované výroby tepla patří také teplárny, městské výtopny či větší 

kotelny, které získávají teplo spalováním energetických surovin, aniţ by vyráběly elektrickou 

energii. 

Decentralizovaná výroba tepla (výroba tepla v domácnostech), dle informací z [15], je 

velmi rozšířený a technologicky velmi jednoduchý způsob výroby tepla přímo 

v domácnostech, kde je toto teplo spotřebováno. Základním předpokladem je výroba tepla 

v mnoţství, které domácnost aktuálně spotřebovává a to vzhledem k setrvačnostem způsobené 

akumulací tepla konstrukcí budovy není velký problém. Rozšiřují se i technologie na 

akumulaci tepla v akumulačních nádrţích, které umoţňují plynulý a optimální chod zařízení 

na výrobu tepla a tedy zvyšování účinnosti jeho výroby. Nejčastější surovinou pro výrobu 

tepla v domácnostech je zemní plyn, fosilní paliva (hlavně uhlí), biomasa (palivové dříví 

nejčastěji ve formě peletek), méně často také v tepelných akumulátorech nahromaděné teplo 

ze slunečních paprsků či teplo nacházející se pod zemským povrchem, které je získáváno 

pomocí geotermálních tepelných čerpadel.  

Zmiňované suroviny se přeměňují na teplo nejčastěji pomocí technologií, jako jsou 

průtočné kotle na zemní plyn, kotle na dřevo či jiný druh biomasy, kotle na tuhá fosilní 

paliva, kotle na kapalná fosilní paliva, solární kolektory nebo různé typy krbů pro konkrétní 

suroviny.  



11 

Také v domácnostech lze nalézt KVET. Podstatou je výroba, v kogeneračních jednotkách, 

takového mnoţství elektrické energie a tepla, kterou daná domácnost sama spotřebuje, čímţ 

se maximalizuje úspora primární energie. K této výrobě bývají pouţívány palivové články 

s integrovanými kotly na zemní plyn, pístové parní motory, spalovací či Stirlingovy motory. 

3.2 Současné metody v oblasti strategických analýz a strategického 

řízení 

Část práce zabývající se strategickým řízením je zpracována dle [20] a část práce 

zaměřená na konkrétní nástroje tvorby strategie dle bakalářské práce zaměřené na strategický 

rozvoj podniku [26]. 

3.2.1 Etapy strategického řízení 

Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manaţeři formují a zavádějí strategie 

směřující k dosaţení stanovených cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším 

prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Toto řízení se uskutečňuje 

prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. 

Strategie je tedy postup k dosaţení cílů, při kterém se nejlépe uplatní přednosti podniku, 

coţ znamená, ţe jeden řídící subjekt usiluje o získání konkurenční výhody nad jiným řídícím 

subjektem. 

Ucelený proces tvorby a realizace strategie je reprezentován následujícím cyklem, viz 

Obr. 1: 

1. Analýza - identifikace vnitřních schopností podniku a identifikace a pochopení 

externích faktorů ovlivňujících vývoj prostředí, ve kterém se podnik pohybuje. Je 

potřebná pro formulaci úspěšné strategie.  

2. Návrh strategie - posouzení strategických variant, definování strategických cílů a 

výběr vhodné strategie pro jejich naplnění. 

3. Zavedení strategie.  

4. Zhodnocení strategie. 
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Obr. 1 Proces tvorby realizace strategie [20] 

Praktická část této diplomové práce se zabývá pouze fázemi analýzy a návrhu doporučené 

strategie. Vzhledem k tomu jsou dále popsány pouze nástroje tvorby strategie náleţící fázi 

analýzy a fázi vlastního návrhu strategie lze nalézt v samotném závěru této práce. 

3.2.2  Nástroje tvorby strategie 

Pro správné navrţení strategie společnosti je nutné provedení strategické situační analýzy, 

jeţ má za úkol detailní popis makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí společnosti, 

vyhodnocení všech faktorů působících na společnost a vzájemných vazeb mezi těmito 

faktory.  

Makrookolí podniku je charakteristické tím, ţe aţ na výjimky nemůţe být samotným 

podnikem ovlivněno, přičemţ tuto výjimku tvoří lobby a nejčastěji pouţívaným nástrojem, 

který se toto prostředí snaţí popsat je PEST analýza. Tato analýza rozděluje a popisuje tyto 

typy faktorů vyskytujících se ve zkoumaném makroprostředí: 

 Politické faktory - např. politické systémy včetně vládnoucího politického uskupení, 

kvalita a vymahatelnost legislativy či daně a regulace zkoumaného prostředí. 

 Ekonomické faktory - např. současný i prognózovaný vývoj ekonomiky, současný stav 

hospodářského cyklu, vývoj kurzu i inflace, vývoj cen a mnoho dalších ekonomických 

faktorů týkajících se analyzované oblasti.  

 Sociální faktory - zde spadá například vývoj demografické křivky, skladba 

obyvatelstva, významnost různých náboţenství, úroveň vzdělání či ţivotní úroveň 

obyvatelstva. 
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 Technologické faktory – jako např. technologie, inovace, pracovní postupy, 

technologické trendy a jejich srovnání s vlastní technologií podniku. 

Lze se však setkat také s PESTLE analýzou. Jedná se o PEST analýzu rozšířenou o 

legislativní a ekologické faktory, které však bývají v základní PEST analýzy zahrnuty jiţ 

v uvedených 4 faktorech. 

Mezoprostředí podniku, jak jiţ napovídá název, se nachází v těsnější blízkosti samotného 

podniku a je s ním daleko více spjato. Toto okolí můţe být společností znatelně ovlivňováno. 

Analýza tohoto prostředí se nejčastěji provádí pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Tento model se zabývá analýzou těchto pěti základních sil: 

 Hrozba nových produktů - jedná se o produkty firem, které dosud nejsou pro podnik 

konkurenčními produkty, ale existuje reálné riziko, ţe se těmito konkurenčními 

produkty stanou. Toto riziko je nejpatrnější zejména v dynamicky se rozvíjejících 

oborech s obvykle velkou četností inovací, jako je například elektronika či informatika. 

Riziko nově stupující společnosti do odvětví je omezována tzn. bariérami vstupu, 

kterými mohou být kupříkladu regulace vlády, know-how, patenty či vysoké náklady při 

vstupu na trh. 

 Stávající konkurence v sektoru - která vytváří tlak na pokles cen a růst kvality v 

dané oblasti podnikání. Konkurenti mezi sebou soupeří zpravidla prostřednictvím 

marketingových kampaní, zvyšováním kvality a mnoţství poskytovaných sluţeb, 

cenovým soupeřením aj.  

 Hrozba substitutů - popisuje zejména hrozby ovlivňující výrobek společnosti různými 

výrobky, kterými můţe být tento výrobek nahrazen, se zachováním pro zákazníka 

přípustné míry uţitných vlastností. S rostoucí atraktivitou substitučních výrobků roste 

míra ovlivnění ceny produktu.  

 Vyjednávací síla odběratelů - determinuje vliv odběratelů na sniţování cen produktů 

společnosti při vyjednávání o jejich ceně a na zvyšování kvality a sluţeb spojených 

s těmito produkty. Vyjednávací síla odběratelů roste s růstem produkce, kterou tito 

odběratelé odebírají nebo klesajícím mnoţstvím potencionálních odběratelů.  

 Vyjednávací síla dodavatelů – funguje na opačném principu jako vyjednávací síla 

odběratelů, jedná se tedy o tlak na zvyšování cen vstupů pro společnost, způsobený 

rostoucí vyjednávací silou dodavatelů. Vyjednávací síla dodavatelů roste s rostoucí 

závislostí společnosti na těchto dodavatelích. 
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Mikroprostředí podniku zahrnuji oblast samotného podniku. Jeho analýzou společnost 

odhaluje vlastní silné a slabé stránky a jejich porovnáním s konkurenčními firmami mapuje 

oblasti, ve kterých vyniká a naopak oblasti, ve kterých by se měla zlepšit. Nejpouţívanějším 

nástrojem této analýzy je tzv. hodnotový řetězec podle Portera, který člení podnik podle 

strategického významu jeho činností za účelem porozumění jeho vlastním nákladům a jejich 

rozdělení. Tento hodnotový řetězec rozděluje činnosti podniku na činnosti primární, 

zabývající se tvorbou výrobků, jejich prodejem, odbytem, marketingem a následným servisem 

a činnosti podpůrné, obstarávající vývoj technologií, logistickou podporu podniku, pracovní 

sílu, aj. 

Metodou pouţívanou k samotnému vytvoření návrhu strategie je SWOT analýza, ve které 

jsou často zkoumány vzájemné vazby výsledků výše zmiňovaných modelů. Tato analýza 

srovnává silné a slabé stránky společnosti v rámci interního prostředí a příleţitosti a hrozby 

v rámci externího prostředí. Výstupem této metody by mělo být vyuţití silných stránek a 

příleţitostí a snaha o minimalizaci hrozeb a posílení slabých stránek. [20] 
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4 Analýza současného stavu průmyslového odvětví Energetika 

Společností TŢ byl zadán poţadavek na zpracování detailní analýzy sektoru energetiky. 

Účelem této práce je detailní analýza současného stavu a předpokládaného vývoje v tomto 

odvětví, analýza nejbliţšího okolí podniku (mezoprostředí) a definice silných a slabých 

stránek společnosti. Poţadovaným výstupem této práce má být doporučení strategických cílů 

a strategie, vycházející z objevených příleţitostí a hrozeb, zohledňující silné a slabé stránky 

společnosti. Tato strategie by měla být zaměřena zejména na zvýšení odbytu vlastních 

výrobků společnosti v sektoru energetiky, ale očekává se přihlédnutí k této práci (nebo její 

části), také v oblastech strategického a investičního rozhodování podniku. 

Finální termín odevzdání analýzy sektoru energetiky v TŢ byl managementem společnosti 

stanoven na červen 2015. 

V této kapitole zaměřené na analýzu vývoje oblasti energetiky v ČR, EU a ve světě, je 

uveden zkrácený výčet nejdůleţitějších současných a očekávaných budoucích vývojů dílčích 

podskupin segmentu energetiky.  

4.1 Vývoj energetiky v České republice 

Kapitola pojednávající o vývoji energetiky v ČR je zpracována zejména dle aktualizace 

Státní energetické koncepce ČR (dále téţ ASEK) z prosince 2014 [1], dle Roční zprávy o 

provozu ES ČR 2014 vydané v roce 2015 [24]. Prognózy očekávaného budoucího vývoje 

byly převzaty převáţně z vnitropodnikové databáze TŢ [12]. Údaje ke stanovení trţních 

podílů společnosti byly také získány a vypočteny zejména z výročních zpráv a webových 

stránek jednotlivých společností. 

Poslání 

Hlavním posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k ţivotnímu prostředí 

šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za 

konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit 

nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování 

nejdůleţitějších sloţek státu a přeţití obyvatelstva. 

Vize 

Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udrţitelné 

zásobování domácností i hospodářství energií. Takto vymezená vize je shrnuta v trojici 
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vrcholových strategických cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost 

– udrţitelnost.  

Strategické cíle: 

Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele v 

běţném provozu i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky dodávek primárních 

zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy a útoky) v kontextu EU; cílem je garantovat rychlé 

obnovení dodávek v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek všech 

druhů energie v rozsahu potřebném pro „nouzový reţim“ fungování ekonomiky a zásobování 

obyvatelstva při jakýchkoliv nouzových situacích. 

Konkurenceschopnost energetiky a sociální přijatelnost = konečné ceny energie 

(elektřina, plyn, ropné produkty) pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné v 

porovnání se zeměmi regionu a dalšími přímými konkurenty + energetické podniky schopné 

dlouhodobě vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu. 

Udrţitelnost (udrţitelný rozvoj) = struktura energetiky, která je dlouhodobě udrţitelná z 

pohledu ţivotního prostředí (nezhoršování kvality ŢP), finančně-ekonomického (finanční 

stabilita energetických podniků a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje), 

lidských zdrojů (vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů 

(dostupnost). 

Strategickými prioritami energetiky ČR je vyváţený energetický mix primárních 

energetických zdrojů, zvyšování energetické účinnosti a dosaţení úspor energie v celém 

řetězci, rozvoj síťové infrastruktury ČR, podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující 

konkurenceschopnost české energetiky včetně podpory školství za účelem nutné generační 

obměny a zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti energetiky a zvýšení energetické 

bezpečnosti a odolnosti ČR. 

Současná situace energetiky v ČR 

Vývoj energetiky v ČR je charakterizován úsilím o zlepšování energetické politiky a 

ochrany klimatu, zajištění ropné a plynové bezpečnosti, liberalizace trhu s elektřinou, přínos 

pro rozvoj trhu s elektrickou energií ve středoevropském regionu a současně implementace 

politiky v oblasti energetické účinnosti. 

Spotřeba primárních energetických zdrojů (včetně jaderného paliva) odpovídá ukazateli 

dovozní energetické závislosti ČR okolo 50 % (jeden z nejniţších v EU). To je jedna ze 
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silných stránek tuzemské energetiky v oblasti energetické bezpečnosti. Česká republika je 

tedy plně soběstačná ve výrobě elektřiny a tepla. Struktura zdrojů elektřiny je stabilní.  

V důsledku podpory obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) se tento podíl v minulých 

letech zvýšil, ale zatím nedokázal nahradit významnější část fosilních zdrojů. V příštích letech 

lze očekávat další nárůst OZE, ten ale podle IEA, bude ještě min. 20 aţ 30 let, pouze 

doplňkovým zdrojem, který neřeší hlavní energetickou spotřebu, ale je vhodný pro malé a 

střední odběratele. Podle dat za rok 2013, ČR v roce 2013 překročila nebo téměř splnila 

stanovený cíl podílu OZE na celkové výrobě energie, jehoţ mělo být dosaţeno do roku 

2020. Tento cíl byl odvozen od celkového cíle EU. 

4.1.1 Elektrická energie 

V budoucnu se očekává mírný růst celkové výše konečné brutto spotřeby. Nejvíce u 

velkoodběratelů a maloodběratelů v podnikatelském sektoru, v důsledku očekávaného růstu 

HDP a rostoucího vyuţití elektrické energie v dopravě, sníţené o pokračující trend úspory 

energií. U domácností se růst spotřeby neočekává. Rostoucí komfort a elektronizace 

domácností bude vyváţena pouţíváním stále úspornějších spotřebičů a zařízení. Naopak ve 

vlastní spotřebě na výrobu elektrické energie a ve ztrátách v sítích se očekává pokles 

v důsledku zvyšování tlaku na efektivitu výroby i distribuce, investic do zvyšování kvality 

energetické soustavy a snahy o zamezení ztrát. 

Brutto výroba elektrické energie by se do roku 2022 neměla výrazněji změnit. Menší 

pokles bude moţno zaznamenat v důsledku vyřazování zastaralých uhelných elektráren, který 

bude kompenzován nárůstem výroby u jiných zdrojů surovin (BRKO, biomasa, bioplyn, 

větrná energie). Do roku 2022 se očekává mírný pokles čistého exportu elektrické energie. Od 

roku 2032 pak opětovné zvýšení brutto výroby elektrické energie vlivem nových jaderných 

bloků, které budou postupně uváděny do provozu. Tento nárůst však bude od roku 2035 

kompenzován vyřazením zastaralých jaderných bloků v Dukovanech. 

Největší podíl brutto výroby elektrické energie na trhu v tuzemsku připadá společnosti 

ČEZ (67,78 %) s celkovým instalovaným výkonem 13,4696 GW, dalším velkovýrobcem 

elektrické energie je také společnost Energetický a průmyslový holding (dále EPH) s podílem 

10 % a instalovaným výkonem 6,288 GW, všechna ostatní výroba je pak decentralizovaná a 

rozdělena mezi velmi malé producenty, zejména samostatné elektrárny kombinované 

s teplárenstvím (KVET) jako například RWE Energo.  
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Podíly výroby typů elektráren na celkové brutto výrobě v ČR v roce 2014 lze vidět na 

Obr. 2. 

 

Obr. 2 Podíl výroby jednotlivých typů elektráren na celkové brutto výrobě v roce 2014, zpracováno 

dle [24], pozn. Parní elektrárny zahrnují část OZE – biomasu 

Výroba elektrické energie v ČR: 

 Parní elektrárny 

o vyuţití hl. domácího hnědého a černého uhlí - v příštích letech očekáván prudký 

pokles, rovněţ se očekává vyuţití těchto paliv ve vysokoúčinné či kogenerační 

výrobě s min. účinností přeměny energie 60 %, 

o cíl do roku 2040 je dosaţení podílu 11 - 21 %, 

o pokles podílu elektráren spalujících tyto suroviny povede k mírnému růstu dovozu 

energetických surovin a k rozvoji nízkouhlíkových zdrojů. 

 Jaderné elektrárny 

o cíl do roku 2040 je dosaţení podílu 46 - 58 % na úkor parních elektráren, 

o vláda právě připravuje projekt na dostavbu 2 nových bloků v Dukovanech a 2 

v Temelíně - výběrová řízení by měla začít na konci roku 2016. Cena 1 bloku bude 

asi 120 - 150 mld. Kč a v současnosti se řeší způsob financování investice a garance 

ziskovosti. Stavba 1. bloku by měla začít v roce 2025 (uvedení do provozu 2037) 

[35], 

o dodavatelem paliva pro obě jaderné elektrárny je ruská společnost TVEL (patřící do 

Rosatom), dle uzavřené smlouvy do roku 2020 (s opcí aţ na 10 let). V roce 2015 
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proběhne výběrové řízení na dodavatele paliva pro Temelín od roku 2020 s více 

dodavateli za účelem diverzifikace dovozu tohoto paliva,  

o v ČR v současnosti není ţádný závod na zpracování jaderného paliva a s jeho 

vybudováním do budoucna se nepočítá. 

 OZE – 10,66% podíl na celkové hrubé výrobě elektrické energie v roce 2014 

o cílem do roku 2040 je dosaţení podílu 18 - 25 %, od roku 2016 by mělo dojít ke 

změně zákona – poplatek na podporu elektřiny z OZE se bude hradit nově podle 

kapacity jističe odběratelů, namísto současné podpory stanovované podle spotřeby. 

o Vodní energie 

 potenciál v ČR téměř vyčerpán, důleţité vyuţití přečerpávacích elektráren pro 

krytí špičkové spotřeby, částečný potenciál ještě u některých větších přehrad - 

očekává se postupné vyuţití, 

 největší hráč na trhu – ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. 

o Větrná energie 

 relativně omezené moţnosti, málo oblastí s dostatečně silným a stabilním větrem 

(spíše v horských a chráněných oblastech), 

 komora obnovitelných zdrojů přesto očekává nárůst - odhadováno dosaţení podílu 

10 % do roku 2025, do roku 2050 pak nárůst o 1000 větrných elektráren 

s výkonem 3 100 MW a výrobou skoro 10 TWh ročně [16]. 

o Solární energie 

 prudký nárůst v minulých letech (nepřiměřená podpora) naráţející na limity sítí a 

ochrany zemědělské půdy – podpora poté omezena, 

 budoucí očekávání vyuţití této energie je především u zdrojů malých výkonů na 

budovách – pojí se s novelou energetického zákona schválenou parlamentem ČR, 

která od roku 2016 usnadní instalaci malých solárních elektráren do 10 kW (jiţ 

nebude potřeba licence ani ţivnostenský list) – zájem vyrábět a prodávat tyto malé 

elektrárny jiţ zveřejnily velké energetické společnosti, jako ČEZ, RWE nebo 

PRE. 

o Geotermální energie 

 v ČR zatím neověřený potenciál, předběţně se však očekává, ţe můţe být 

významný, 

 ekonomicky opodstatněné vyuţití v širším měřítku bude případně záleţitostí 

vzdálenější budoucnosti. 
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o Účelově selektovaný komunální odpad 

 zatím nevyuţitý potenciál pro náhradu primárních energetických zdrojů pro 

výrobu elektřiny i tepla, v budoucnu se očekává nárůst vyuţití tohoto zdroje, 

 ve světě jsou k dispozici vyspělé technologie (vyhovující technických i 

environmentálním poţadavkům), 

 poţadavek EU je sníţení biologicky rozloţitelného komunálního odpadu (dále 

také BRKO) ukládaného na skládky - do roku 2016 na 35 % z celkové hmotnosti 

tohoto odpadu vyprodukovaného v roce 1995 – ČR se zatím nedaří poţadavek 

plnit, cílem Aktualizované státní energetické koncepce ČR (dále ASEK) je větší 

úspěšnost plnění tohoto poţadavku, 

 v tuzemsku provozována celkem 3 zařízení energetického vyuţití odpadů 

(zpracovatelská kapacita 654 kt ročně). 

Vývoj brutto výroby elektrické energie z OZE do roku 2024, lze vidět na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Brutto výroba elektřiny z OZE (GWh) dle [24], [12] 

Velmi rozvinutá rozvodná síť zajišťuje bezpečné dodávky elektřiny s vysokou 

spolehlivostí. Rozhodující část zdrojů a sítí je zastaralá a vyţaduje rozsáhlou obnovu a 

modernizaci (v následujících 10-15 letech). Předpokladem fungování tohoto trhu je tedy 

dobudování síťové infrastruktury a adaptace sítí zejména na úrovni nízkého napětí umoţňující 

další rozvoj malých výrobních zdrojů elektřiny.  

Výhradním provozovatelem přenosové soustavy je společnost ČEPS (41 rozvoden, 

71 transformátorů pro převod z přenosové do distribuční soustavy, 3508 km vedení (400 kV) 
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a 1910 km (220 kV). Dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit 

elektrické energie. V současnosti je její největší investicí stavba ochranných PST 

transformátorů v Hradci u Kadaně (2 mld. Kč), které by měly pomoci české přenosové 

soustavě odolávat nárazovým přívalům elektřiny ze severoněmeckých větrných elektráren, 

které jsou způsobeny nedostatečnou kapacitou elektrického vedení mezi severní části 

Německa, kde není dostatečný odbyt pro vyrobenou větrnou elektřinu, a jihem Německa nebo 

Rakouskem, kde se spotřebovává. Česká přenosová soustava pak slouţí jako spojení mezi 

zmíněnými územními částmi. Stavba projektu byla zahájena v červnu 2015 a do provozu by 

transformátory měl být uveden na konci roku 2016. [38]  

Regionální distribuce elektřiny (od společnosti ČEPS, a. s. ke konečným spotřebitelům) je 

v tuzemsku územně rozdělena mezi 3 společnosti, těmi jsou ČEZ distribuce (56,09 %), E.ON 

distribuce (33,1 %) a PREdistribuce (10,81 %). V závorkách jsou uvedeny trţní podíly 

jednotlivých společností na čisté spotřebě elektrické energie v ČR.  

4.1.2 Teplo 

Prioritou dalšího vývoje je efektivnější vyuţití vyrobeného tepla. Většina soustav 

zásobování teplem pouţívá jako palivo domácí hnědé a černé uhlí. V horizontu roku 2020 je 

jedním z cílů, výše zmíněné ASEK, maximální odklon od vyuţívání uhlí v konečné spotřebě 

u decentralizované výroby tepla a jeho náhrada zemním plynem, biomasou, elektroteplem 

z tepelných čerpadel a solárními systémy. 

Dalším významným energetickým zdrojem je zemní plyn, vyuţívaný pro dálkové 

i individuální vytápění. Přímé uţití zemního plynu pro vytápění vyuţívá cca 27 % 

domácností. Spotřeba plynu se za posledních deset let sníţila o 20 %, a to přes nárůst počtu 

odběratelů o cca 800 tisíc, především v důsledku zateplování objektů, sniţování některých 

druhů průmyslové výroby, v důsledku vývoje ceny plynu pro domácnosti a také v důsledku 

teplejšího počasí v posledních letech. Významným sektorem vyuţití zemního plynu je také 

doprava, kde bude střednědobě slouţit k náhradě části kapalných paliv. Celkový podíl plynu 

na energetickém mixu by měl tedy stoupnout.  

Z obnovitelných zdrojů surovin pro potřeby teplárenství, je jediným dodatečným 

a dostupným zdrojem v ČR biomasa. Úspora produkce skleníkových plynů je u biomasy 

realizována s nejniţším nákladem na cenu uspořené tuny CO2. Teplárny s kogenerační 

výrobou, vedle výtopen malého výkonu, také představují nejefektivnější vyuţití biomasy 

a současně se tím řeší přijatelná úroveň koncentrace emisních škodlivin. 
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Ostatní obnovitelné zdroje jsou z technických a sociálně-environmentálních důvodů pro 

tyto účely omezené. Vyuţití geotermální energie v teplárenství má podobně jako ve výrobě 

elektrické energie neověřený potenciál, jenţ můţe být do budoucna významný. Vyuţívání 

geotermální energie je také zatím spojeno s vysokými náklady a je tedy zatím otázkou 

průzkumů a analýz výhodnosti vyuţívání těchto zdrojů.  

Energie větru a vody není pro teplárenství vhodná a vyuţití sluneční energie nemá 

dostatečný potenciál pro centralizované dodávky tepla.  

Výroba tepla je často realizovaná jako druhotný produkt výroby elektrické energie. Teplo 

vzniklé pro výrobu elektrické energie je poté distribuováno konečným spotřebitelům, kterými 

jsou například obyvatelé obcí či měst bydlící blízko takovýchto elektráren. Taková výroba 

bývá nazývána kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla (KVET).  

V budoucnu se očekává významný pokles spotřeby tepla z důvodu úsporných opatření 

u konečných spotřebitelů a sníţení ztrát v rozvodech tepla. Ve struktuře tepla lze očekávat 

pokles podílu černého uhlí, výrazný pokles u hnědého uhlí a naopak nárůst podílu OZE a 

druhotných zdrojů energie, zejména biomasy a odpadů (na odhadovaný 26% podíl na 

dodávkách tepla ze soustav zásobování teplem v roce 2040). U zemního plynu se předpokládá 

velmi mírný růst. 

Vývoj a strukturu dodávek tepla ze soustav zásobování teplem lze spatřit na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Vývoj a struktura dodávek tepla ze soustav zásobování teplem (PJ), zpracováno dle [24] 

Pokles uţívání tuhých paliv lze očekávat rovněţ u decentralizovaných zdrojů tepla, 

zejména domácností a firem, v důsledku tlaku ze strany státu, zapříčiněného snahou o ochranu 

ţivotního prostředí, a to zavedením uhlíkové daně, zvýhodněním topení zemním plynem 
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a dalšími kroky, které budou tento způsob vytápění činit nevýhodným. Tyto paliva 

pravděpodobně nahradí zemní plyn či biomasa. 

Největším distributorem tepla v ČR pomocí soustav centralizovaného zásobování teplem 

je společnost EPH s trţním podílem 20,23 % (vlastnící největší tepelnou soustavu v ČR 

společnost Praţská teplárenská) následovaný společností ČEZ teplárenská (7,48 %).  

EPH - v současnosti snaha o nákup společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové 

(0,5 mld. Kč), v roce 2015 zakoupila 95,6% podíl maďarské Budapesti Erőmű (60 % dodávek 

tepla pro Budapešť) – musí ještě schválit maďarský Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe.  

4.1.3 Těţba, zpracování a distribuce surovin 

V současnosti je v provozu 5 hnědouhelných dolů (těţba 38 197 kt v roce 2014). Těţbou 

hnědého uhlí se zabývají společnosti Severočeské doly (56,48 %), Vršanská uhelná 

(13,09 %), Sokolovská uhelná (16,72 %) a Severní energetická (13,71 %). V závorkách 

jsou procentními podíly těţby jednotlivých dolů na celkové těţbě hnědého uhlí v roce 2014, 

vypočteny dle [39]. Aktuálním tématem je prolomení těţebních limitů na hnědouhelných 

dolech Bílina a ČSA (rozhodnutí lze očekávat v příštích letech). Společností těţící černé uhlí 

v ČR je firma OKD a.s. Aktuálně se řeší ztrátový důl Paskov. Společnost po dohodě se 

státem přislíbila prodlouţení těţby aţ do roku 2017. Dle posledních prohlášení, se v tomto 

dole daří sniţovat náklady a zvyšovat efektivitu těţby a je moţné, ţe tento důl za příznivých 

podmínek (dosaţení konkurenceschopnosti na trhu) zůstane v provozu i po roce 2017.  

Spotřeba ropy se nezvyšuje (s výjimkou dopravy), pro výrobu tepla činí jen 2 %. Cílem 

ASEK je sníţit závislost na ropě v oblasti dopravy a to zejména vybudováním dostačující 

infrastruktury pro vozidla na alternativní pohon (zemní plyn, elektřina) nebo podporou 

výzkumu a vývoje v oblasti spalovacích motorů. Očekává se pokles spotřeby také zavedením 

uhlíkových daní na topné oleje. Návrh Národního akčního plánu čisté mobility předpokládá, 

ţe v roce 2020 by elektromobily měly tvořit 1 % a spolu s hybridy pak 1,9 %.  

V roce 2013 bylo 30 skutečně těţených loţisek ropy (2,27 % spotřeby ropy v tomto roce). 

Tuzemskou těţbou se zabývají společnosti MND a.s., LAMA GAS & OIL s.r.o. a Unigeo, 

a.s. Zbylý podíl spotřeby ropy byl do ČR dovezen, a to převáţně z Ruska (62,8 %), 

Kazachstánu (9,2 %), ostatních nečlenských zemí OECD (24,7 %) a také z Alţírska (1%).  
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4.2 Vývoj energetiky v Evropské unii 

EU je největším importérem v oblasti energií na světě – hlavně energetických surovin 

(import asi 53 % její energie, roční náklady cca 11 bil. Kč).  Současný průměr ukazatele 

dovozní energetické závislosti jednotlivých zemí EU se pohybuje na úrovni cca 60 %.  

 Snahou EU je vytvoření energetické unie, coţ zahrnuje vzájemné propojení 

přepravních tras energií jednotlivých zemí EU do jednoho systému (trhu). Vzhledem ke 

snahám o vytvoření této energetické unie, je nutná úprava energetických sítí, jeţ by měly tyto 

členské státy vzájemně propojit. Toho bude dosaţeno vybudováním nových a 

rozšiřováním stávajících vedení vysokého napětí a plynovodů. Očekává se také rozvoj 

technologií umoţňující skladování energií a rozšiřování současných skladovacích kapacit. 

[28] 

 Dalším cílem stanoveným EU je dosaţení 20% podílu OZE na celkové spotřebě 

energie v EU do roku 2020 a 27 % v roce 2030. V posledních letech byl zaznamenán výrazný 

pokles nákladů na pořízení zařízení na výrobu energií z OZE.  

 V současnosti je obrovské mnoţství finančních prostředků investováno do 

výstavby onshore i offshore větrných elektráren.  

 Dle hodnotící zprávy Evropské komise stanovené cíle podílu OZE na celkové spotřebě 

energie pro roky 2013 a 2014 splňuje 25 z 28 zemí. Stanovené predikce vývoje OZE v EU 

v dalších letech, však poukazují na to, ţe EU můţe mít současným tempem růstu výroby 

z OZE problém s plněním cílů stanovených do roku 2020.  

 Největší problémy s plněním těchto cílů jsou očekávány u Francie, Lucemburska, 

Malty, Nizozemska, Velké Británie nebo Německa, které výrazně zaostávají. Nynější dobrý 

výsledek EU je dán dosud relativně mírnými cíli, ty se s blíţícím se rokem 2020 se budou 

zpřísňovat. V důsledku toho je zvaţována další podpora výroby energie z těchto zdrojů 

(vyuţívání solárních termálních kolektorů, geotermálního vytápění, bioplynu a výstavby 

dalších offshore větrných parků).  

 EU se zavázala k sníţení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % (oproti 

hodnotám z roku 1990). Odvětví energetiky je zdrojem 80 % celkových emisí skleníkových 

plynů. Současným tempem plnění těchto cílů by mělo dojít do stanoveného roku ke sníţení aţ 

o 25 %. 
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Současná situace energetiky v EU 

19,2 % z celkové čisté výroby elektrické energie v EU v roce 2013 bylo vyrobeno 

v Německu, 17,7 % ve Francii a 11 % ve Velké Británii. Zbylé státy mají jednociferné podíly 

na této výrobě. Čistá výroba elektrické energie v EU je zobrazena na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Čistá výroba elektrické energie v EU (28) v letech 1990 - 203 (PWh), zpracováno dle dat z [27] 

Podíl jednotlivých typů elektráren na čisté celkové výrobě elektrické energie v roce 2013 

pak lze spatřit na Obr. 6. Do budoucna lze očekávat strmý pokles podílu fosilních paliv na 

úkor ostatních podílů zobrazených v grafu.  

 

Obr. 6 Podíl typu elektráren na celkové čisté výrobě elektrické energie v EU (28) v roce 2013, dle [27] 
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V roce 2014 byl v EU průměrný podíl OZE na celkové výrobě elektřiny 33 % (očekáván 

další nárůst). Největších podílů, větších neţ 60 %, bylo dosaţeno ve Švédsku, Portugalsku a 

Rakousku. Nejmenší podíl z celé EU byl v Maďarsku.  

Podle [14], lze očekávat v EU v příštích letech pokles celkové spotřeby v průmyslu 

(zvyšování energetické účinnosti) i v sektoru dopravy, naopak silný nárůst této spotřeby 

v domácnostech (růstem jejich počtu a nahrazováním fosilních paliv elektrickou energií) a 

sektoru sluţeb.  

Předpokládané investice do různých typů elektráren do roku 2050 podle scénáře LoREN 

(předpokládá cíl sníţení emisí CO2 do roku 2050 o 60 % oproti roku 1990) lze vidět na Obr. 

7. 

 

Obr. 7 Prognóza investic do jednotlivých typů elektráren do roku 2050 v mld. EUR dle scénáře 

LoREN, převzatá a upravena z [14]. Pozn. CCS – technologie zachycování a ukládání uhlíku 

Ceny elektřiny v EU od roku 2008 rostly u středně velkých domácností, relativně 

stagnovaly u středně velkých průmyslových podniků, viz Obr. 8. 
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Obr. 8 Cena elektřiny v EU - 28 (EUR/kWh), zdroj. Eurostat 

 Jaderná energie 

o V současnosti pouţívá pro výrobu elektrické energie jaderné elektrárny 14 z 28 států 

EU. 131 funkčních reaktorů tak tvoří čtvrtinu celkové výroby elektrické energie. 50 % 

z celkové výroby jaderné elektrické energie v EU se vyrobí ve Francii. Celková výroba 

jaderné elektrické energie v EU v roce 2013 byla 833,2 TWh.  

o Do budoucna se očekává mírný pokles současné jaderné kapacity v EU - uzavření 

reaktorů po skončení ţivotnosti nebo politickými rozhodnutími (ovlivněno hlavně 

Francií a Německem). Nicméně jsou známy plánované investice do nových jaderných 

kapacit, které budou nahrazovat starší zdroje po ukončení ţivotnosti nebo budou 

zvyšovat podíly jaderné energie v některých státech. Podle OECD počet jaderných 

reaktorů v Evropě do roku 2040 klesne o 18. 

o Stavby jaderných zařízení v současné době probíhají ve Finsku, Francii a Slovensku 

(celkový výkon 4362 MW). Plány na budování těchto zařízení do roku 2030 jsou 

známy pro Bulharsko, ČR, Finsko, Francii, Maďarsko, Litvu, Polsko a Spojené 

království. Celkem by se mělo jednat o 19 plánovaných a 15 navrhovaných jaderných 

reaktorů. Budoucnost jaderné energie v EU bude záviset na úspěšnosti realizace těchto 

projektů.  

o V roce 2013 bylo v jaderných elektrárnách pouţito 17 023 t uranu (27 % světové 

poptávky). Toto mnoţství bylo dovezeno z Kazachstánu (21 %),  Kanady (19 %), 

Ruska (18 %), Nigeru (13 %) a Austrálie (12 %). EU je silně závislá na obohacování a 

zpracování uranu v Rusku. 
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 OZE 

o V roce 2014 vzrostl instalovaný výkon nových solárních elektráren o 6,95 GW. 

Největší nárůst byl zaznamenán ve Velké Británii (2,4 GW), v Německu (1,9 GW), 

dále pak zejména ve Francii, Itálii, Rumunsku, Nizozemí. [42] 

o Nakročeno stát se lídrem větrné energie v EU má jednoznačně Německo. V roce 2015 

plánuje největší nárůst instalovaného výkonu offshore elektráren na světě (2071 MW, 

4x více neţ v roce 2014). Druhá by měla být Velké Británii s nárůstem instalovaného 

výkonu 813 MW. Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu větrných elektráren 

některých zemí EU, je zobrazen v příloze č. 3. 

 Plyn 

o EIA předpovídá během příštích 5 let zvýšení celkové spotřeby plynu aţ o 32 % 

(náhrada uhelných elektráren a očekáváný nárůst vyuţití plynů v automobilech). Také 

očekává pokles těţby zemního plynu v EU. Zvýšení spotřeby by mělo být pokryto 

hlavně zkapalněným zemním plynem (LNG) importovaným zejména z Austrálie a 

USA. Skutečný vývoj bude znám na začátku roku 2016 (Evropská komise bude 

vytvářet strategii pro LNG a jeho uskladnění). [8] Důleţitou událostí je také objev 

významného naleziště zemního plynu v Severním moři u pobřeţí Norska v oblasti 

Aasta Hansteen, která má být největší oblastí těţenou pomocí těţebních věţí, 

pouţívaných pro hlubokomořské vrty. Dalším významným objevem je loţisko 

Aphrodite na Kypru, kde se odhaduje výskyt 127 mld. m
3
 komerčně vyuţitelného 

plynu. 

Současná situace a konkrétní nejvýznamnější plánované projekty některých členských 

zemí EU, jsou uvedeny v příloze č. 1 v závěru práce. 

4.3 Vývoj energetiky ve světě 

Očekává se pokračující růst celosvětové výroby elektřiny, zobrazený na Obr. 9, vzhledem 

k stále pokračující elektrifikaci globálního prostoru. Také lze očekávat nárůst podílu OZE a 

pokles podílu uhlí na této výrobě. Podle EIA patří OZE v současné době na světovém 

energetickém mixu podíl okolo 22 % (uhlí 41 %). OZE by v roce 2030 mohly překročit 

hranici 32 %, překonat uhlí a stát se hlavním zdrojem elektrické energie (budou-li úspěšně 

plněny cíle stanovené jednotlivými státy). 
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Obr. 9 Vývoj výroby elektrické energie podle různých světových celků, převzato a upraveno z [43] 

Na Obr. 10 je zobrazena čistá výroba elektrické energie v zemích OECD (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj), která je od roku 2006 relativně na stejné úrovni. Došlo 

k mírnému poklesu výroby jaderné energie (lze očekávat opětovný nárůst). Naopak u vodní 

energie došlo v tomto období k nárůstu.  

 

Obr. 10 Čistá výroba elektrické energie v zemích OECD (TWh), dle jednotlivého typu zdroje [30] 

Ve vyspělých zemích se předpokládá do roku 2040 nárůst instalovaného výkonu o 

přibliţně 33 %. Zároveň se očekává nárůst vyuţití fotovoltaické energie – nejsilněji 

v rozvojových zemích (její cena by do roku 2040 měla klesnout aţ o 50 %). Další rozvoj se 

očekává u větrných elektráren (předpokládaný pokles ceny do roku 2040 aţ o 32 %).[11] 

Podíl jednotlivých surovinových zdrojů na celkové spotřebě elektřiny lze shlédnout 

na Obr. 11. 
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Obr. 11 Podíl zdrojů elektrické energie na energetickém mixu od roku 1965 do roku 2035, převzato 

z [43]. 

 Jaderná energie  

o v roce 2014 v zemích OECD - 18,5% podíl na celkové čisté výrobě elektřiny,  

o 1. dubna 2015 bylo v provozu 437 reaktorů (celkový výkon 380,77 GW), ve výstavbě 

65 reaktorů a plánovaná výstavba 165 reaktorů, 

o celkem se předběţně uvaţuje o stavbě dalších 316 reaktorů (výkon 363 GW). 

Celkové investice do OZE v roce 2014 byly okolo 6,8 bil. Kč. Zároveň OZE připadlo 

v tomto roce 50 % nového instalovaného výkonu elektrické energie.  

 Větrná energetika 

o v loňském roce významný růst (o 42 %),  

o celosvětový kumulovaný instalovaný výkon větrných elektráren v roce 2014 činil 369,6 

GW (31 % Čína, 17,8 % USA, 10,6 % Německo). V roce 2015 by měl vzrůst o 14 % 

na 425 GW. Do roku 2030 pak aţ na 2 000 GW (tzn. 20% světový podíl výroby 

elektrické energie). [16] 

 Solární energetika 

o v roce 2014 byl celosvětový nárůst kapacity 40 GW (překonal rekord 37 GW 

z předchozího roku) – nejvíce Čína (10,6 GW), Japonsko (9,7 GW) a USA (6,5 GW). 

Světový kumulovaný instalovaný výkon dosáhl hodnoty 178 GW, 

o absolutně největší nárůst výroby této energie probíhal v Evropě následován Asií,  

o očekávaný růst kapacit solární energie v budoucnu je dokonce větší neţ u větrné 

energie, zejména z důvodů rychlejší instalace a předvídatelnosti výroby.  

Současná situace a konkrétní nejvýznamnější plánované projekty některých světových 

zemí, jsou uvedeny v příloze č. 2 v závěru práce. 



31 

4.4 Trendy a nové objevy v energetice  

Současným trendem ve výrobě elektrické energie je (a dále pravděpodobně bude) 

sniţování výroby elektrické energie pomocí spalování fosilních paliv, způsobené 

environmentálními cíli na sniţování zátěţe na ţivotní prostředí (hlavně vypouštění 

skleníkových plynů). Největší podíl poklesu výroby elektřiny z těchto zdrojů bude nahrazen 

výrobou elektřiny z OZE, jenţ v současnosti zaţívají obrovský nárůst podílu. Lze očekávat 

další rapidní zvýšení podílu výroby elektrické energie z těchto zdrojů, největší u solární 

a větrné energie, také v příštích letech či desítkách let. Vzhledem k obrovským investičním 

nákladům během přechodu na tyto zdroje však můţe dojít k nárůstu ceny elektrické energie. 

Zároveň je však zřejmé, ţe tento přechod od fosilních paliv na OZE je dlouhodobou 

záleţitostí, tedy ţe fosilní paliva budou ještě několik desítek let zaujímat nezanedbatelný podíl 

na energetickém mixu jednotlivých států, proto lze očekávat i v této oblasti snahu o zvyšování 

efektivity vyuţití těchto zdrojů a sníţení jejích dopadu na ţivotní prostředí.  

Jeden ze způsobů by mohla představovat chystaná výstavba čističky vody za 100 mil. 

EUR (2,75 mld. Kč) ve Finsku, která vyuţije teplo vyprodukované při čištění vody k výrobě 

termální energie. Současně, během čištění vody, bude vyráběn také bioplyn, jenţ bude dále 

vyuţit a během jehoţ výroby rovněţ vzniká teplo. Pevné částice, vzniklé při procesu čištění 

vody, obsahující velké mnoţství ţivin, budou dodávány zemědělcům, kteří je pouţijí na 

hnojení půdy. Dokončení čistírny se očekává nejpozději v roce 2020. 

Sloţitější situace je v oblasti jaderné energetiky. Některé státy se rozhodly pro úplné 

ukončení výroby elektrické energie z těchto zdrojů, jiné naopak plánují zvýšení podílu jaderné 

energie na svém energetickém mixu. Z globálního hlediska lze tedy očekávat spíše stagnaci 

světové výroby jaderné elektrické energie, která však bude spojena s významnými investicemi 

do modernizace nebo budování nových jaderných elektráren za účelem nahrazování starších, 

dosluhujících, méně bezpečnějších a méně efektivnějších jaderných zařízení. V jaderné 

energetice lze očekávat také pokračující investice do výzkumu a vývoje a další zlepšování 

efektivity a bezpečnosti jaderných elektráren či výkonnosti jaderných reaktorů (také vznik 

nové generace jaderných reaktorů). K největšímu nárůstu jaderné energetiky by mělo dojít 

v asijských zemích (hlavně Číně a Indii), největší pokles se lze pak očekávat například u 

Německa či Francie. 

Výroba elektrické energie z OZE je šetrnější k ţivotnímu prostředí, však značně nestabilní 

a nestálá, měnící se podle klimatických podmínek či fází dne či části měsíce nebo roku. 
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Nestálost ve výrobě u těchto zdrojů lze řešit poměrně snadnou regulovatelností výroby 

u jaderných či plynových elektráren, coţ můţe nadále zachovat důleţitost těchto typů 

elektráren. Dalším řešením tohoto problému můţe být akumulace elektrické energie v období 

její nadvýroby a její následné čerpání v době nepříznivých podmínek pro tuto výrobu, tedy 

také v této oblasti lze očekávat obrovský rozmach a značné investice. Trendy v oblasti 

akumulace elektrické energie jsou rozebrány dále. 

Jak jiţ bylo zmíněno, největší nárůst podílu se očekává u elektrické energie z OZE. Jednou 

z nich jsou větrné elektrárny. Provedené analýzy dokazují, ţe při provozu těchto elektráren 

je mnoţství vypouštěných skleníkových plynů, na vyrobenou 1 kWh elektřiny, asi 120 x niţší 

neţ u uhelných elektráren. Průměrný větrný park vypustí asi 7 - 11 g CO2, kdeţto průměrná 

uhelná elektrárna 865 g tohoto plynu na vyrobenou 1 kWh. Průměrná plynová elektrárna pak 

vypustí 487 g CO2 na kWh vyprodukované elektrické energie. Dalším trendem je snaha 

o vývoj stále výkonnějších větrných elektráren. Nejvýkonnější větrnou elektrárnu 

provozovanou na moři má v současné době Japonsko. Tato elektrárna má instalovaný výkon 

7 MW a jedná se o tzv. plovoucí elektrárnu (není pevně přikotvena k mořskému dnu).  

Obecným trendem ve větrné energetice je přenášení větrných parků z pevniny na moře, 

díky čemuţ dochází k úspoře jinak vyuţitelné půdy, ale také k uspokojení obyvatel, kteří 

povaţují tyto parky za hlučné, nebezpečné nebo esteticky zhoršující vzhled krajiny. Další 

tendencí, která je spojena se zvyšováním výkonu těchto elektráren, je neustále zvyšování 

rozměrů jak vrtulí těchto elektráren, tak samotných elektráren. V současnosti největší pátá 

generace větrných elektráren má střed vrtule umístěn ve výšce aţ 135 m a lopatky vrtule 

dosahující délek aţ 65 m. Výkon jedné této vrtule je okolo 6 MW.  

Nový objev v oblasti větrných elektráren učinila španělská společnost Vortex Bladeless, 

která vyvinula revoluční turbínu, která umí sbírat energii z větru, ale nepotřebuje k tomu 

lopatky. Svému vynálezu říkají Vortex, turbína nepracuje na principu rotace, ale takzvané 

vírnatosti. S vírnatostí se přitom nejčastěji potýkají architekti, jejichţ budovy tato síla můţe 

rozvibrovat a rozkmitat, přinejhorším pak aţ zbortit. Inţenýři však tento efekt podél celé 

turbíny vyvolávají, a jejího rozkmitání pak vyuţívají pomocí uvnitř zabudovaných vzájemně 

se odpuzujících magnetů, které proti sobě začnou působit, tato síla je následně převáděna do 

elektrické energie prostřednictvím alternátoru, který pro zvýšení efektivity multiplikuje 

frekvenci oscilace celého stěţně. S největší pravděpodobností tak jde o další vyuţití principů 

takzvaného Flettnerova rotoru. Prototyp je vybudovaný z uhlíkových vláken a jeho tvar je 

modelovaný podle speciálního počítačového programu. Turbína také neobsahuje ţádné 
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pohyblivé části a je téměř bezhlučná. Tato turbína je o třetinu méně efektivní, neţ klasická 

lopatková turbína, ale umoţňuje dvojnásobně hustější osazení vymezeného území a je aţ o 51 

% levnější. [22] 

Společnost Gamesa (Španělsko) uvedla do provozu prototyp své nové turbíny G114 

s výkonem 2,5 MW. Instalovány byly celkem dvě turbíny, které jiţ vyrábějí elektřinu. Větrná 

turbína byla navrţena pro větrné oblasti typu II a proto má delší lopatky a výkon 2,5 MW, čím 

se dosahuje nejvyšší moţné účinnosti a výnosnosti. Oproti předešlému modelu turbíny G97 

od Gamesy turbína G114 vyrobí o 29 % více elektrické energie a zároveň sníţí cenu za 

energie o 10 %. Vývoj G114 o výkonu 2,5 MW je zaloţen na osvědčené technologii z modelů 

o menších výkonech. Turbíny s výkonem od 2 MW do 2,5 MW patří k nejspolehlivějším 

větrným turbínám na současném trhu a jsou instalovány celkem ve 34 zemích. Společnost uţ 

teď při začátku zkušebního provozu prototypu dostala několik objednávek na turbínu G114-

2,5 MW. První objednávka šesti turbín poputuje do Švédska, druhá objednávka sedmi turbín 

do Belgie a zatím největší objednávka je na 94 turbín do Skotska. [7] 

Dalším zajímavým trendem je v současnosti budování přílivových elektráren na 

ochranných vlnových bariérách. Největší taková, patří společnosti Tocardo, v současné době 

se nachází u břehů Nizozemska a skládá se z 5 turbín o celkovém výkonu 1,2 MW. Konkrétně 

se nachází na vlnové bariéře Eastern Scheldt (Oosterschelde barrier). Ta je součástí vodního 

díla Delta, která slouţí k ochraně pobřeţí Holandska před záplavami. Náklady na vybudování 

této elektrárny byly 12,4 mil. dolarů (téměř 304 mil. Kč) a společnost očekává v budoucnu 

zvyšování počtu turbín této elektrárny. 

Za trend lze povaţovat také přechod od manuálního čištění na automatizované čištění 

solárních panelů. Automatizované čištění je pro společnosti výhodné, zejména díky znatelné 

úspoře vody potřebné pro toto čištění (aţ 10% spotřeba vody oproti manuálnímu čištění) 

a téměř 75% úspoře času potřebného pro tuto činnost. Solární panely bývají také vybavovány 

tzv. jednoosými trackery, kdy je otáčeno více těchto panelů pomocí jednoho motoru 

v důsledku čehoţ je schopna elektrárna vyrobit aţ o 25 % elektrické energie.  

Dalším trendem je také stále častější přemisťování fotovoltaických elektráren na vodní 

plochy. Plovoucí fotovoltaické elektrárny (FVE), kromě ekologické výroby elektřiny a sníţení 

záboru jinak vyuţitelné půdy, také významně sniţují vypařování vody. Technologie se tedy 

jeví jako ideální pro vyprahlá nebo zalidněná území, jako jsou Austrálie, Kalifornie nebo 

Japonsko. Díky umístění panelů na vodní plochu dochází také k nárůstu účinnosti panelu, 
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jelikoţ je panel soustavně chlazen vodou, na které je umístěn. Podle studie Infratech 

Industries Inc. lze přemístěním těchto elektráren z pevniny na vodu zvýšit výrobu elektřiny aţ 

o 60 % a sníţit odpařování vody aţ o 90 %. Pro úspěšný rozvoj této technologie bude potřeba 

překonat zásadní problém, kterým jsou vyšší náklady na instalaci a údrţbu panelů v porovnání 

s umístěním na pevnině, coţ můţe omezit jejich rozšíření. Vyšší náklady prozatím nebrání 

rozšiřování technologie v Japonsku, kde je velmi ceněný faktor právě úspora místa. Podle 

vyjádření mluvčího společnosti Kyocera Corp., jeţ stála za instalací výše zmíněných 

elektráren, jsou v Japonsku plánovány další projekty na 30 vodních nádrţích s celkovým 

instalovaným výkonem kolem 60 MW. V současnosti je v Japonsku 5 těchto elektráren se 

souhrnným výkonem 7,4 MW. Další projekty jsou v plánu v Mexiku a USA. [40] 

V budoucích letech lze očekávat také snahu o objevy nových OZE či objevy nových 

technologií umoţňujících vyuţití dnes jiţ známých, však pro potřeby energetiky 

nevyuţitelných, OZE.  

Například o nový objev v oblasti sluneční energie se zaslouţila italská společnost Magaldi 

Group, kdyţ přišla se způsobem, jak vyuţít sluneční záření k ohřevu obyčejného písku na 

výrobu a akumulaci energie. Společnost plánuje tuto technologii, která vyuţívá termálního 

potenciálu písku, uvést do provozu v rámci demonstrativního projektu v Salernu. Princip je 

podobný jako u koncentračních solárních elektráren (CSP – Concetrated Solar Power), v 

tomto případě se vyuţívá zrcadel na soustředění slunečního záření na ohřev písku. Přímo 

rozţhavený písek poté produkuje páru, která dosahuje dostatečných vlastností, aby mohla 

pohánět turbíny a vyrábět elektřinu. CSP technologie se hojně vyuţívá po celém světě a často 

pouţívá k procesu i písek. Nejedná se tedy o průlomovou myšlenku, ale u CSP technologie se  

doteď pouţívaly pouze ţhavé roztavené soli namísto obyčejného křemičitého písku, který je 

mnohem levnější. Elektrárna by měla vyrábět aţ 500 kW z jedné turbíny. Časem se počítá s 

přidáním více turbín za účelem zvýšení celkového výkonu projektu. Velkou výhodou je, ţe 

elektrárna můţe na rozdíl od klasických solárních elektráren fungovat i v noci. V elektrárně je 

skladováno zhruba 270 t písku, který je po západu slunce schopen ještě 6 hodin produkovat 

páru z termální energie uskladněné v písku. Společnost tvrdí, ţe technologie bude vyuţitelná 

v odlehlých slunných oblastech, kde není dostupná elektřina konvenčními způsoby. Magaldi 

je jiţ v kontaktu s potencionálními klienty v Austrálii, Jiţní Americe a Střední Americe. [4] 

Dalším příkladem je případ vědců z Kolumbijské univerzity, kteří v rámci snahy najít 

další zdroj OZE začali zkoumat proces přeměny skupenství a vyvinuli takzvané 

hydroskopicky poháněné umělé svaly, které jen díky změnám ve vzdušné vlhkosti dokáţou 
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generovat elektřinu. Ti vyuţili znalost o mechanických vlastnostech spór půdní bakterie 

(Bacillus subtilis), které při kontaktu se vzdušnou vlhkostí zvětšují svůj objem, při vysychání 

jej naopak zmenšují. Tyto spóry pak v rozestupech nanesli na tenké elastické prouţky 

podobné těm z magnetofonových kazet. Kdyţ takto upravený prouţek vystavili vlhkému 

prostředí, nakrabatil se, kdyţ z jeho blízkosti odebrali vodní hladinu, z níţ se vlhkost 

odpařovala, se prouţek narovnal. To vedlo k soustavě takových prouţků, která dokázala př i 

nakrabacení zvednout závaţí o váze 0,09 aţ 0,3 kg, coţ je zhruba padesátkrát víc, neţ váha 

samotných prouţků. Těmto prouţkům vědci začali říkat hygroskopicky poháněné umělé svaly 

(hygroscopy driven artificial muscles, HYDRAs) a díky nim postavili první dva prototypy 

motorů. Významné je, ţe k vyuţití HYDRAs není třeba generovat páru, která by vlhkost 

vzduchu zvýšila, stačí jen do blízkosti soustavy vylít vodu a o zbytek se postarají fyzikální 

pravidla. Pokud by se prý tento princip dal vyuţít ve větším měřítku, tak by mohl být 

mnohem efektivnější, neţ klasické větrné turbíny. Vědci vyzvali odbornou i širokou 

veřejnost, aby jim pomohla nalézt další moţnosti k uplatnění tohoto objevu, zatímco svůj 

aktuální výzkum zaměřili na ověření funkčnosti HYDRAs ve větším měřítku. [21] 

Trendem v oblasti vedení a distribuce elektrické energie je snaha o co největší 

propojování elektrických sítí jednotlivých států. V důsledku toho lze očekávat vynakládání 

nemalých finančních prostředků na tuto činnost, tedy budování nových a opravy stávajících 

sítí vysokého napětí. Rovněţ rozvoj výroby elektrické energie z OZE, zmiňovaný výše, 

zapříčiní jistě potřebu tuto relativně decentralizovaně vyráběnou elektřinu dopravovat do 

centrálních sítí elektrického vedení, coţ bude znamenat vysokou poptávku po materiálech 

potřebných k budování těchto sítí, zmíněných v kapitole Analýza odběratelů a uplatnění 

výrobků TŢ v energetice. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, narůstající podíl výroby elektrické energie z OZE, které jsou 

nestálé, si vyţádá nutnost rozvoje metod akumulace elektrické energie v době nadvýroby 

a její vyuţití v době niţší výroby.  

S novým objevem v této oblasti přišli výzkumní pracovníci Kalifornské univerzity v Los 

Angeles, kdyţ vyvinuli novou technologii, jeţ umoţní skladovat energii ze Slunce aţ po dobu 

několika týdnů. Vědci se při vývoji této inovační technologie inspirovali procesem 

fotosyntézy, pomocí něhoţ získávají energii rostliny. Na rozdíl od tradičních fotovoltaických 

článků vyrobených z křemíku, vyuţívá tato technologie plasty. Kromě niţší ceny materiál 

přináší moţnost napodobit struktury vyskytující se v rostlinách. V procesu fotosyntézy 

vyuţívají rostliny vystavené slunečnímu záření důkladně uspořádané nanostruktury svých 
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buněk, pomocí nichţ jsou schopny rychle oddělit elektrony od pozitivně nabité molekuly 

a tím udrţují pozitivní a negativní náboje oddělené. Práce výzkumníků nyní spočívá 

v přenesení této technologie do podoby reálně vyuţitelných, efektivních solárních článků. 

[25] 

Na vývoji akumulátorů energie pro domácnosti v současné době pracují společnosti 

Tesla a Mercedes. Tyto baterie mají podobný princip jako baterie u elektromobilů a slouţit by 

měly zejména pro akumulaci přebytečné elektrické energie ze solárních panelů, která by tak 

mohla být vyuţita např. v noci. Například baterie, vyvinutá společností Mercedes, by měla 

mít kapacitu 2,5 kWh a v důsledku moţnosti kombinovat aţ 8 baterií, by tak mohlo být 

dosaţeno kapacity aţ 20 kWh. Ohlášení cen takovýchto baterií se očekává na září 2015. 

Společnost Tesla vyvinula dva typy baterií o kapacitách 7 kWh a 10 kWh a jejich ceny jsou 

3000 dolarů (asi 73,5 tis. Kč) a 3500 dolarů (přibliţně 85,5 tis. Kč). O tyto baterie je obrovský 

zájem a veškerá výrobní kapacita je zarezervována aţ do roku 2016. Další společností 

zabývající se výrobou tohoto typu akumulátorů je německá Sonnenbatterie v níţ nově náleţí 

menšinový podíl společnosti ČEZ. Současně francouzská společnost EDF testuje 

kontejnerové Li-ion baterie, které by měly splňovat podobný účel jako výše zmiňované 

baterie, však ve větším měřítku přímo ve velkých solárních elektrárnách. 

Jiným způsobem vyuţití přebytečné elektrické energie vzniklé z nadvýroby OZE, by 

mohlo současné uvedení do provozu Power to Gas stanice v Německu, za asi 17 mil. EUR 

(více neţ 467 mil. Kč), která slouţí k vyuţití přebytečného elektrického výkonu (aţ 6 MW) 

z větrných elektráren pro výrobu vodíku pro různé druhy průmyslů. Pouţívá technologii PEM 

(Proton Exchange Membrane) od společnosti Siemens a je největším zařízením pouţívajícím 

tuto technologii na světě. 

V oblasti tepelného hospodářství dochází k čím dále častějšímu vyuţívání kombinované 

výroby elektrické energie a tepla (tzv. KVET). Teplo vzniklé při výroby elektrické energie je 

vyuţíváno k vytápění obcí či měst nacházejících se v blízkosti elektráren. Obecně ve vytápění 

panuje tlak na sniţování podílu vytápění pomocí fosilních paliv, zejména uhlí, v soustavách 

centrálního zásobování teplem. Do budoucna lze však očekávat přenesení tohoto tlaku také na 

lokální topeniště v domácnostech, určitým způsobem znevýhodňování tohoto způsobu 

vytápění ze strany vládních představitelů, kteří budou pod stále větším tlakem stanovených 

ekologických cílů (např. vypouštění škodlivin do ovzduší). Náhradou za fosilní paliva 

v oblasti teplárenství se pravděpodobně stane spalování biomasy, BRKO či vytápění plynem. 

V menší míře můţe jako alternativní palivo, zejména u domácností, poslouţit také vyuţití 
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geotermální energie nebo vytápění elektrickou energií vyrobenou samotnými domácnostmi 

pomocí solárních panelů (v noci pak touto elektrickou energií akumulovanou pomocí baterií 

určených k tomuto účelu, které pravděpodobně zaznamenají velký rozmach). Současně lze 

očekávat pokračující pokles spotřeby tepla spojený s pokračujícím tlakem na efektivitu 

vytápění a sniţování ztrát tepelné energie (např. zateplováním). 

Trendem v oblasti distribuce médií do EU je snaha o maximální sníţení závislosti na 

jednom státu (hlavně na Rusku), v jehoţ důsledku jsou v současnosti budovány nové potrubní 

systémy nebo dochází k rozšiřování kapacit stávajících systémů. V příštích letech lze 

očekávat pokračující výstavbu nových potrubních systémů zejména z oblasti Balkánu, coţ 

povede k příleţitostem hlavně na trhu svařovaných trubek (částečně moţná také bezešvých 

trubek).  
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5 Analýza současného stavu řešení problému v daném podniku 

5.1 Analýza odběratelů a uplatnění výrobků TŢ v energetice 

Obecně trh oceli a ocelových výrobků zaţívá dlouhodobý propad cen ovlivněný propadem 

poptávky po těchto produktech a stále rostoucím nadbytkem výroby. Podle názorů některých 

expertů lze do budoucna očekávat nutné sniţování výrobních kapacit evropských společností 

a další tlak na investice do efektivity výroby i výzkumu a vývoje za účelem dosaţení lepších 

jakostí produktů s lepšími uţitnými vlastnostmi za cenu přijatelnou pro zákazníky. 

V této podkapitole jsou, vzhledem k poţadavku ochrany citlivých údajů, pouze obecně 

rozepsány konkrétní výrobky společnosti a jejich dceřiných společností a je uveden pouze 

obecný popis oblastí a společností, do kterých TŢ a dceřiné společnosti dodávají nebo jsou 

schopny dodávat své výrobky.  

Analýza současných zákazníků TŢ a jejich dceřiných firem v oblasti energetiky je 

provedena dle interní databáze těchto zákazníků společnosti TŢ, a.s. 

5.1.1 Analýza odběratelů 

TŢ a její dceřiné společnosti nejsou přímým dodavatelem do sektoru energetiky, avšak 

svými výrobky přispívají k jeho vybavení prostřednictvím dodávek výrobcům strojírenských 

součástek a výrobků, případně prostřednictvím stavebnictví (dodávky společnostem 

realizujícím stavby celých energetických celků). U těchto výrobců nachází uplatnění většina 

výrobků společnosti.  

Velká část dodávek výrobků do odvětví energetiky směřuje do kováren. Zde je uplatněna 

zejména tyčová ocel, lité ocelové polotovary nebo válcované bloky a bramy. 

Další dodávky směřují do strojírenských firem, servisních center, velkoprodejce pro 

výrobce součástek či výrobků pro strojírenské celky vyuţitelné v oblasti energetiky nebo 

přímo v energetickém strojírenství. Zde se uplatňují nejčastěji bezešvé trubky, profilová ocel, 

ocelové polotovary, ale také taţený nebo válcovaný drát, pruţiny a mnoho dalších.  

Značný podíl dodávek má také oblast budování přenosové a distribuční sítě, kde mohou 

TŢ dodávat betonářskou ocel pro stavební část soustavy, širokou ocel, válcovanou tyčovou 

ocel nebo bezešvé trubky line pipe pro vedení různých druhů médií. Dceřiná společnost ŢDB 

DRÁTOVNA a. s., pak do této oblasti dodává taţený pozinkovaný drát. Další dceřiná 

společnost Strojírny a stavby Třinec, a. s. je schopna pro tuto oblast dodávat i celé ocelové 

konstrukce (sloupy elektrického vedení vysokého napětí). 
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U energetického strojírenství, například výrobci energetických zařízení, jako generátory, 

turbíny větrných elektráren, aj. je společnost schopna dodávat ocelové ingoty, lité ocelové 

polotovary (kontislitky), válcovanou nebo taţenou tyčovou ocel pro výrobu mnoha 

polotovarů, výkovků či součástek, jako jsou například hřídele, krouţky, loţiska nebo 

spojovací díly pro větrné elektrárny, a mnoho dalších. Dalšími výrobky dodávanými pro 

oblast energetického strojírenství jsou bezešvé trubky nejčastěji pro potrubní systémy či 

tlakové části kotlů. Dceřiná společnost Kovárna VIVA a. s. je schopna pro tuto oblast dodávat 

také přímo vlastní výkovky. Dalšími výrobky pouţitelnými v této oblasti jsou výrobky 

dceřiných firem a to pruţiny, lana, šrouby. Dodávky společnosti do tohoto odvětví jsou 

v současné době limitovány zejména moţnostmi výroby poţadovaných značek ocelí, ale 

limitujícím faktorem je také poptávka, která není stabilní. 

Pro energetické stavby jsou TŢ schopny dodávat betonářskou ocel, plochou a širokou 

ocel, válcovaný i taţený drát, tyčovou ocel, speciální oceli do betonu jako např. předpínací 

pramence, předpínací dráty do betonu (maďarská dceřiná společnost D&D Drótáru Ipari és 

Kereskedelmi Zrt.) nebo granulovanou vysokopecní strusku, která se vyuţívá při výstavbě 

nových zařízení.  

Uplatnit lze také vysoce pevnostní taţené a pozinkované dráty nebo z nich vytvořená lana 

například v oblasti hlubinného kotvení ropných plošin či offshore větrných parků.  

V těţebním průmyslu jsou pak uplatnitelná zejména ocelová lana (ŢDB DRÁTOVNA a. 

s., D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt.), řetězy (Řetězárna a. s.), bezešvé trubky casing 

na vypaţení vrtů nebo strojní zařízení, na jejichţ výrobu lze dodávat ocelové polotovary, tyče, 

výkovky. 

5.1.2 Analýza výrobkového portfolia 

Tato část je zpracována, dle internetových stránek společnosti TŢ [13], jednotlivých 

stránek dceřiných společností a dle informací získaných v TŢ. 

Lité ocelové polotovary odlévány na blokovém zařízení plynulého odlévání buďto 

s obdélníkovým průřezem o rozměrech 350 x 300 a délce od 4 do 6,5 m, s čtvercovým 

průřezem 150 x 150 cm a délkou 10 – 12 m nebo kruhovými průměry 320, 410, 470 a 525 

mm. 

Válcované polotovary jsou rozděleny na čtvercové bloky s rozměry od 160 do 300 mm 

dlouhé od 2 do 6 m (výjimečně i od 1,2 m), čtvercové sochory od 100 – 150 mm a délce 2,8 – 

3,2 m (výjimečně jiţ od 2,5 m) a 10 – 12 m (výjimečně jiţ od 8 m) a obdélníkové bramy 190 
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– 400 mm × 120 – 200 mm nebo 410 – 520 mm × 120 – 140 mm o délkových rozměrech 2 – 

6 m (rovněţ výjimečně i od 1,2 m). 

Za tepla válcovaný drát válcovaný moderní technologií z nízkouhlíkových, 

vysokouhlíkových nebo speciálních vysoce jakostních ocelí o průměru od 5,5 do 50 mm, 

stáčený do svitků o maximální hmotnosti 2 100 kg.  

Ocelové tyče válcované z konstrukčních, uhlíkových, mikrolegovaných, cementačních a 

legovaných jakostí s kruhovým, čtvercovým nebo šestihranným průměrem. Rozměrová řada 

těchto výrobků je od 16 do 300 mm. 

Plochá ocel o rozměrech 25 × 5 - 150 × 60 mm a široká ocel o rozměrech  

160 – 520 × 5 - 70 mm. 

Profilová ocel pro listová péra, úhelníky, pluhové a klínové ostří, profily U a I. 

Ţebírkové tyče do betonu o průměru 10 - 32 mm. 

Bezešvé trubky z nelegovaných i legovaných ocelí o vnějších průměrech 60,3 aţ 406,4 

mm s tloušťkou stěny 5 mm a více. Společnost vyrábí mimo jiné přímo mechanické trubky 

pro energetiku nebo olejářské trubky (casing a line pipe). Tento výrobek lze, kromě vyuţití jiţ 

zmíněné v textu na začátku kapitoly, uplatnit dále ještě při výrobě energetických zařízení, 

tepelných výměníků a zásobníků, tlakových stanic, parovodů, komor, dále také k těţbě a 

rozvodům ropy, zemního plynu, vody a jiných médií. 

Taţená ocel – tyče s průměrem kruhovým 5 – 65 mm, šestihranným 8 – 60 mm, 

čtvercovým 8 – 35 mm. Dále také tažený drát s průměrem 8 – 22,5 mm. 

Loupané tyče -  o průměru 15 – 290 mm a délce 3 – 8 m. 

Speciální oceli – nástrojové, nerezavějící, ţáruvzdorné, automatové oceli, ZF oceli pro 

mechanicky namáhané součásti a pruţinové oceli. 

Další dceřiné společnosti vyrábějící výrobky využitelné v sektoru energetiky jsou:  

VÚHŢ a. s. vyrábějící speciální válcované profily, odstředivé odlitky (nerezové válce, 

ţáropevné odlitky, speciální legované materiály, motorové válce). 

Strojírny a stavby Třinec, a. s. mimo v textu uvedené výrobky produkuje ještě tlakové 

nádoby, tepelné výměníky (nerezové rekuperátory), vstupní a výstupní sekce turbín 

(turbínová hrdla), opracované technologické svářence vč. povrchových úprav, základové 

rámy pro turbosoustrojí, olejové nádrţe, rotorové hvězdy, vany, kostry statorů, stěny 
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převodových skříní, loţisková tělesa, náhradní díly a komponenty pro energetiku, zakázkové 

konstrukční a vývojové činnosti, výkovky do 3 t jakosti od tř. 11 – 19 včetně nerezových ocelí 

tř. 17. 

ŢDB DRÁTOVNA a. s., která vyrábí ještě lana (důlní), pruţiny (stroje, transformátory, 

pojistné ventily). 

TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s. poskytující kompletní projektové, inţenýrské a 

konzultační sluţby. 

Slévárny Třinec, a. s. vyrábějící odlitky pouţitelné pro rekonstrukce stávajících nebo 

stavbu nových elektráren.  

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. (40% podíl TŢ) která se zabývá výrobou 

ţáruvzdorné keramiky.  

Společnost TŢ vlastní rovněţ dceřinou společnost ENERGETIKA TŘINEC, a. s., která 

zajišťuje všechny potřebné energie pro svou mateřskou společnost a přebytečnou energii je 

dále schopna prodávat mimo svou mateřskou společnost (hlavně elektrickou a tepelnou 

energii).  

Přibliţné procentní podíly dodávek společnosti TŢ a jejich dceřiných firem do různých 

oblastí energetiky lze shlédnout v Tab. 1. Zkratka OCTG (Oil Country Tubular Goods) 

označují trubky vrtné, paţnicové a čerpací. Zkratka OCTG – line pipe označuje trubky 

pouţívané pro přepravu medií na delší vzdálenosti (např. ropovody, plynovody) a zkratkou 

OCTG – casing jsou označovány kratší trubky pouţívané pro těţbu médií (např. na ropných 

plošinách). 

Tab. 1 Podíly dodávek společnosti TŢ do různých oblastí energetiky 

konstrukce/strojírenství 58 % 

energetika/tlakové nádoby 21 % 

OCTG - line pipe 13 % 

OCTG - casing 8 % 

5.2 Analýza konkurence v energetice 

Tato kapitola je zpracována dle interní marketingové databáze TŢ, ve které jsou sesbírány 

a setříděny informace, zprávy a prohlášení dostupné na internetu. 
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5.2.1 Výčet největších konkurentů v oblasti energetiky 

Konkurenční firmy pro společnost TŢ lze rozdělit do oblastí dle typů výrobků, které tato 

společnost vyrábí. Podle sortimentu výroby, lze tedy tyto firmy rozdělit na hlavní 

konkurenční firmy na trzích: 

Válcovaného drátu: ArcelorMittal Europe, CMC Zawiercie, Saarstahl, TATA Steel 

(Corus), Voestalpine.  

Taţené oceli: ArcelorMittal, Gerdau, Marcegaglia, Saarstahl, S+B, Trafilix, Voestalpine. 

Tyčové oceli: Acciaierie Bertoli Safau, ArcelorMittal - Polsko, Celsa, CMC Zawiercie, 

Georgsmarienhütte, Gerdau, Saarstahl, TATA Steel (Corus).  

Kruhový kontislitků: Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Ascometal, Asil Celik, 

Engineering Steel Belgium, Hüttenwerke Krupp Mannesmann a SBQ Ovako. 

Trub: Alchemia, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Benteler, Byelorussian 

Steel Works, Interpipe, Tenaris, TMK Group, Vallourec, Voestalpine, Z-Group Steel Holding 

a. s. - Válcovny trub Chomutov, Ţeleziarnie Podbrezová. 

Široké oceli: Acciaierie Venete, Beltrame, Capparo Merchant Bar, Celsa (válcovny), 

CMC Zawiercie, Duferdofin, Ovako, Riva Forni Elettrici, Rugui, Stahl Gerlafingen, Štore 

Steel, Warmwalzwerk Königswinter.  

5.2.2 Plánované a realizované aktivity konkurence v oblasti energetiky 

Z vnitropodnikových marketingových reportingů TŢ [12] nebo informací veřejně 

dostupných na internetu, převáţně webových stránek jednotlivých společností, jsou 

zpracovány informace o plánovaných aktivitách těchto společností: 

Acciaierie Bertoli Safau (ABS) z Itálie chystá v srpnu 2015 spuštění nového prototypu 

tratě tzv. "Rotoforge", která má být schopna výroby tyčové oceli, která bude mít parametry 

kovaných tyčí vysoké kvality za niţších nákladů. ABS investuje v letech 2014-2017 celkem 

360 mil. EUR do modernizace a renovace závodu v Udine na severu Itálie. 

Její chorvatská dceřiná společnost ABS Sisak (výroba sochorů) vyrobila 90 kt výrobků 

v roce 2014 a plánuje dosaţení aţ 140 kt v roce 2015. V posledním čtvrtletí 2014 tato dceřiná 

společnost přidala třetí směnu a zvýšila produkci na 16-18 kt/měsíc. Cílem je dosaţení aţ 21 

kt/měsíc a expanze na nové trhy. Zpočátku dodávala vsázku výrobcům přírub a trub 

a v poslední době také výrobcům pruţin a ţelezničních kol. Portfolio ABS Sisak zahrnuje 
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kulaté sochory v pěti průměrech od 210 do 410 mm a čtvercové 160 mm a 170 mm. Jsou 

dodávány do mateřské ABS, dále na trhy Itálie, Německa a Španělska. Za poslední 3 roky 

(doba, kterou patří ABS Sisak mateřské společnosti ABS) byla firma ABS Sisak v celkových 

ročních výsledcích ve ztrátě (pouze některé měsíce v zisku). 

Acciaierie Venete má od druhé poloviny roku 2014 v provozu novou blokovnu dodanou 

společností Siemens, který zvýšil produktivitu o 30 %, zlepšil kvalitu za tepla válcovaných 

výrobků a rozšířil rozsah jejich velikostí. Toto zařízení umoţňuje výrobu vysoce kvalitních 

ocelí například pro větrné parky nebo dodávky pro sektor ropy a zemního plynu.   

Alchemia (Polsko) avizovala zvýšení podílu trţeb pro sektor OCTG. 

ArcelorMittal v posledních pěti letech investoval v německých hutích 630 mil. EUR. 

Zároveň společnost investuje do nejmodernější válcovny drátů v Evropě v její pobočce 

v Duisburgu, která dodává mimo jiné polotovary pro kování, vysokopevnostní dráty a části 

obnovitelných zdrojů (například pobřeţních větrných farem) a spojovací materiály pro 

energetické strojírenství. Tato válcovna má být současně jedna z nejvýkonnějších 

a energeticky nejefektivnějších drátových tratí na světě pro speciální výrobu. Srdcem 

válcovny jsou šestistolicové a čtyřstolicové válcovací bloky, poháněné tzv. Meerdrive 

technologií a dodané výrobcem zařízení SMS Meer z Mönchengladbachu. Tato válcovna by 

měla být tvořena nejmodernějšími technologiemi. Momentálně se hovoří o výrobě 450 kt 

drátu ročně, maximální kapacita při třísměnném provozu se 170 zaměstnanci je 690 kt. Závod 

můţe vyrábět dráty z 200 různých typů ocelí nejen pro energetiku, ale také pro automobilový 

průmysl, strojírenství nebo stavbu mostů. Bude válcovat rovněţ vysokopevnostní druhy ocelí. 

Šířka sortimentu zahrnuje například telefonní dráty, pérové oceli v superčisté kvalitě, ocelové 

kordy, nástrojovou ocel aţ po předepnutou ocel pro betonářské stavební díly. Nová trať je 

o 60 % rychlejší neţ starší zařízení a investiční náklady na její vybudování činí 135 mil. EUR 

(více neţ 3,7 mld. Kč), coţ je za poslední dobu jedna z největších samostatných investic 

celého koncernu. 

Španělský závod ve městě Gijón, ArcelorMittal – Asturias, má dodat 23 kt ploché oceli 

pro větrné farmy v Baltském moři (75 km od Německého pobřeţí) o výkonu 350 MW. 

Termín dodání je mezi březnem 2015 a březnem 2016. Ocel bude slouţit jednak k ukotvení 

větrných elektráren k mořskému dnu, ale také k opláštění těchto elektráren. Společnost tuto 

zakázku vyhrála u společnosti Iberdrola v prosinci 2014.  
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Pobočka společnosti v ČR ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je největším 

producentem trubek v ČR a to jak bezešvých tak svařovaných (přibliţně 320 kt/rok). V roce 

2014 uvedla do provozu novou UV lakovací linku, která stála 48,2 mil. Kč a nejen zajistí 

zlepšení kvality a odolnosti lakované vrstvy proti mechanickému poškození, ale také korozní 

odolnost. Investice by měla mít rovněţ za následek zvýšení výrobní kapacity lakovaných 

trubek z 24 na 42 kt ročně. UV lakování je v současné době nejlepší dostupnou technologií 

lakování trubek. Na konci roku 2013 také spustila do provozu modernizované zařízení 

plynulého odlévání oceli, jeţ umoţňuje odlévat kruhové sochory o průměru aţ 400 mm.  

Asil Celik (Turecko) v květnu 2015 zahájila produkci kruhových kontislitků od 300 do 

600 mm na novém tříproudém kontilití (roční kapacita 600 kt). Dodavatelem zařízení je firma 

SMS Concast. Investice v hodnotě 16 mil. EUR pomůţe firmě rozšířit výrobkové portfolio, 

kvalitu a produktivitu a také dorovná produkci kontislitků (bloků) s produkcí surové oceli.  

Tato firma zároveň plánuje zdvojnásobit kapacitu výroby střední tratě aţ na 400 kt/rok. 

V důsledku toho dosáhne celková výrobní kapacita závodu v Orhangazi Bursa velikosti 650 

kt/rok. Současně bude rozšířen rozměrový sortiment u kruhových tyčí z max. průměru 73 mm 

na 100 mm a šestihranných tyčí ze 71 mm na 80 mm. Třístolicový RS blok dodá německý 

KOCKS, ostatní části zařízení italská DANIELI. 

Bentler, její divize Bentler Steel/Tube avizovala v roce 2014 nárůst trţeb o 5,2 % oproti 

předchozímu roku, kdyţ dosáhla trţeb ve výši více neţ 1 mil. EUR (27,5 mil. Kč). Nárůst 

trţeb byl podle této společnosti způsoben především nárůstem objemu prodeje a cenové 

úrovně na trhu v USA. Zároveň je od roku 2015 tato divize rozšířena o novou válcovnu 

bezešvých trub v USA a zahájení výroby tohoto výrobku v této zemi. Další expanzí mimo 

současné evropské trhy bude továrna v Číně, vybudovaná za účelem výroby svařovaných 

trub.  

Interpipe (Ukrajina) chce kvůli omezeným moţnostem dodávek do Ruska a propadu 

poptávky na domácím trhu zaměřit svůj export mimo země Společenství nezávislých států 

(dále SNS). Dosud byly hlavními vývozními trhy této společnosti zejména Rusko, Kazachstán 

a Bělorusko. Vývoz společnosti do těchto států byl negativně ovlivněn zejména zavedením 

antidumpingového cla těmito zeměmi nebo také devalvací rublu. Zpomalený prodej v zemích 

SNS ovlivnil i celkový prodej hotových výrobků Interpipe. Zatímco v loňském roce prodej 

kontislitků Interpipe (mimo země SNS) překročil 60 kt, prodej hlavních hotových výrobků, 

kterými jsou trubky a ţelezniční kola, v roce 2014 meziročně klesl o 22 % resp. 34 %, na 720 
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kt resp. 122 kt. Společnost plánuje v roce 2015 dodat mimo země SNS 60 % svých výrobků 

a nadále stupňovat prodej kontislitků.  Dodávky do Ruska jsou moţné jen po oţivení rublu. 

Ovako (Švédsko) expanduje ve výrobě válcovaných kruhů v závodě Hofors ve Švédsku, 

aby uspokojil zájem energetického sektoru, zvláště větrné energetiky. Plánuje investovat 7,5 

mil. EUR do zlepšení manipulace s pánví na ocelárně, na kovárně a do zvýšení kapacity 

ohřevu. Termín ukončení těchto investic je 3. kvartál roku 2016. Cílem je zvýšení hmotnosti 

litých ingotů na 20 t a zvýšení výšky ingotů pro zabezpečení poţadavků na větší válcované 

kruhy určené pro větrnou energetiku. Tato společnost předvídá v roce 2015 obdobnou 

poptávku po ušlechtilých ocelích jako v roce 2014. Firma zaloţila nové prodejní organizace 

v Číně, Itálii a východní Evropě a vyvíjí vyšší úsilí v USA a Rusku, kdy současné prodeje 

v těchto teritoriích jsou na úrovni 22% s očekáváním, ţe do roku 2017 vzroste tento podíl aţ 

na 30%. Firma v roce 2014 prodala 697 kt výrobků, 887 kt surové oceli a dosáhla tak 

provozního zisku 15 mil. EUR (asi 412,5 mil. Kč). 

Saarstahl (Německo) vykázala za rok 2013 ztrátu 131 mil. EUR (asi 3,5 mld. Kč), která 

byla důsledkem sníţení cen. Se zaměřením na výrobu oceli vysoké kvality se v roce 2014 

navrátila k ziskovosti, kdyţ dosáhla výsledku hospodaření před zdaněním 80 mil. EUR (cca 

2,2 mld. Kč). Podle této společnosti byla výroba tyčí a drátů v roce 2014 na vysoké úrovni, 

v důsledku dobré poptávky z oblastí automobilové a strojírenské výroby. Podíl výroby 

legovaných ocelí v Saarstahl neustále roste.  

Společnost bude investovat 30 mil. EUR (825 mil. Kč) v období od konce roku 2015 

a polovinou roku 2016 do rekonstrukce  drátotratě v závodě v Neunkirchen. Tato investice 

zvýší rychlost válcování, objem výroby a dojde díky ní k zlepšení parametrů drátu 

(mikrostruktura, tolerance, mechanické vlastnosti). V současnosti také probíhá modernizace 

válcovacích tratí za 46 mil. EUR (více neţ 1,25 mld. Kč). Pro oblast energetiky je z této 

modernizace důleţitá instalace dalších dvou válcovacích stolic a nůţek do jiţ existujícího 

4stolicového předválcovacího pořadí. Uvedení do provozu je plánováno na léto 2016 a vyţádá 

si, z výše zmíněného objemu peněz, částku 16 mil. EUR. 

Pro oblast energetiky je nejvýznamnější pobočka společnosti v Saarschmiede vyrábějící 

volné výkovky pro turbíny elektráren, komponenty generátorů, hřídele nebo plynové turbíny.  

Štore Steel (Slovinsko) zahájil investici do výstavby nového zařízení plynulého odlévání. 

Zahájení zkušebního provozu tohoto zařízení je plánováno na konec roku 2015. 
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Tenaris jedná s odbory za účelem sníţení počtu pracovních míst aţ o 400 na své EOP 

v Dalmine. Příčinou je pokles odbytu způsobený poklesem cen ropy, tedy také očekávaný 

pokles poptávky po olejářských trubkách o 30 %. Závod má roční kapacitu aţ 680 kt sochorů 

(ze šrotu).  

Tato společnost zároveň v současnosti realizuje investici do zavinovacího zařízení 

v kazachstánském Aktau za téměř 1 mld. Kč (roční kapacita 45 kt). Toto zařízení je budováno 

v rámci spolupráce na rozvoji ropných a plynových nalezišť Karachaganak a do provozu by 

mělo být uvedeno v lednu 2016.  

Zároveň Tenaris nyní realizuje projekt výstavby 600 kt válcovny trub blízko Bay City 

v Texasu. Ta má být uvedena do provozu na konci roku 2016. Dodávku a montáţ zařízení 

zajišťuje firma SMS Meer z Německa. Nová kontiválcovací stolice s technologií PQF bude 

válcovat trubky do průměru 244,4 mm s lepšími tolerancemi, je jednodušší na ovládání 

i údrţbu. Investice projektu činí 1,5-1,8 mil. dolarů (okolo 40,5 mil. Kč). Tento závod bude 

první válcovnou společnosti v USA a divize Tenaris North America tak posílí pozici na 

olejářském trhu. 

TMK Group (Rusko) sice vzrostl celkový prodej o 4 %, ale i tak zaznamenal pokles trţeb 

o 11 % oproti roku 2013. Největší mírou na tom přispělo oslabení Rublu, ale také vyšší 

výrobní náklady. Bez kurzových ztrát by trţby vzrostly o 278 mil. dolarů. Navzdory ostré 

devalvaci rublu, společnost vykázala ve 4. kvartále pozitivní vývoj, v důsledku oţivení 

prodeje o 18 % a očekává, ţe by růst poptávky po velkoprůměrových trubkách mohl 

pokračovat, a to nejen díky projektu Síla Sibiře (Power of Siberia) na Dálném východě 

a pravidelným dodávkám pro Gazprom a Transněft. 

Tato skupina koupila 100% podíl svého hlavního dodavatele, společnosti ChermetServis-

Snabzhenie, která se zabývá shromaţďováním, zpracováním a prodejem ţelezného šrotu 

a zajistil tak dodávky vstupu pro své elektrické obloukové pece. Tato investice je součástí 

strategie vertikální integrace skupiny TMK, vyţádala si více neţ 1 mld. Kč a má za cíl 

zvýšení účinnosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce. TMK tak sníţí svoje reţijní náklady 

na tunu odpadu a tím udrţí ceny na přijatelné úrovni. 

V roce 2014 evropská divize této společnosti, rumunská válcovna bezešvých trub TMK 

Artrom (Rumunsko) dodala na trh 154 kt bezešvých trub (meziroční pokles o 1,2 %). Pro rok 

2015 předpokládají podobný objem prodeje. TMK Artrom a další rumunská divize, výrobce 
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sochorů TMK Resita, avizovaly, ţe pociťují silnější konkurenci a negativní tlak na ceny 

ocelových trub, v důsledku ukrajinské krize. 

Ruská divize této společnosti TMK – Sinarsky v prosinci 2014 začala sériově vyrábět 

olejářské trubky v jakosti 13 % Cr, kdy vyhrála tendr na dodávku 591 trub L80 13% Cr 

s plynotěsy UP PF pro ruského klienta.  

Vallourec (Francie) sníţí své kapacity a zruší 2 000 pracovních míst (z toho ¾ v Evropě), 

čímţ se snaţí docílit sníţení svých výrobních nákladů. Jiţ v únoru firma sníţila počet 

pracovních míst o 1 400. Tato opatření jsou součástí dvouletého plánu zaměřeného 

na obnovení konkurenceschopnosti skupiny. Patří do něj také hledání většinového partnera 

v Saint-Saulve ve Francii. Cílem plánu je kaţdoroční sniţování nákladů ve výši 350 mil. EUR 

(více neţ 9,5 mld. Kč). 

Voestalpine je konkurenční firmou TŢ v oblastech válcovaného drátu a tyčové oceli 

a taţeného drátu. Skupina zaznamenala v posledním hospodářském roce 2014/2015 (1. 4. 

2014 – 31. 3. 2015) nárůst příjmů o 1 % z 11,1 na 11,2 mld. EUR (z 305 na 308 mld. Kč). 

Provozní výsledek hospodaření v tomto období činil 1,53 mld. EUR (více neţ 42 mld. Kč), to 

znamená nárůst proti předešlému období o 11,4 %.  Voestalpine provozuje poblíţ města Linz 

kapacity na taţení a zpracování drátů v objemu cca 120 kt/rok, jedná se o PC dráty 

a pramence, CHQ, HC a pruţinové dráty. V současnosti jí podařilo dokončit 100 % akvizice 

italského zpracovatele drátů Trafilerie Industriali S.p.A. Voestalpine tak posílí svoji pozici 

v segmentu taţených drátů (CHQ, lesklé a pokovené dráty) určených především pro 

automobilový průmysl. Trafilerie Industriali S.p.A. (s dosavadní úrovní výroby 50 kt/rok, 

trţbami v roce 2013 ve výši 44,8 mil. EUR) bude pracovat pod novým jménem Voestalpine 

Trafilerie Industriali.  

Voestalpine v roce 2014 investovala do zvýšení kapacity svého rakouského závodu 

v Kindbergu na 350 kt ročně. Nově je schopna vyrábět bezešvé trubky o průměru aţ 221 mm 

a tloušťce stěny 24 mm. Společnost se v dalších letech hodlá investičně zaměřit hlavně 

na oblast severní Ameriky. 

Z-Group Steel Holding a.s. – závod Chomutov chce v následujících letech investovat 

do modernizace chomutovského závodu 1 mld. Kč. Uvaţuje také o vybudování nové 

válcovací trati vedle současné, která zůstane v provozu. Podnik chce rozšířit sortiment 

a vyrábět i trubky větších průměrů a větší tloušťky stěn. 
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5.3 Analýza hrozby vstupu nové konkurence do odvětví energetiky 

Pro hutní průmysl jsou typickými bariérami vstupu do odvětví vysoké kapitálové náklady 

potřebné na vstup do tohoto odvětví, relativně nízký potenciál trhu pro novou společnost 

a silná loajalita zákazníků k zavedeným značkám zapříčiněná zejména dlouhodobými 

spolehlivými dodávkami výrobků. Dalším důvodem můţe být obtíţná schopnost konkurovat 

stále rostoucímu objemu levnější oceli z Číny, proti kterému se snaţí nejen tuzemské, ale 

i evropské, hutní společnosti bojovat zejména snahou o vyšší efektivitu svých výrobních 

procesů (tedy také niţší nákladovosti vlastní výroby) a vyšší jakostí vlastních produktů 

(zejména lepší uţitné vlastnosti těchto produktů). Tato čínská ocel je levnější, jelikoţ není 

zatíţena legislativními a environmentálními poţadavky, které jsou kladeny na výrobce v EU. 

Pro společnost nově stupující do odvětví by tedy bylo velmi obtíţné dosaţení konkurenční 

schopnosti v tomto odvětví a zajištění vlastního přeţití v tomto oboru. Z těchto důvodů se 

vstup nové společnosti do oblasti hutní výroby neočekává. 

Novou konkurenci v oblasti energetiky, pro společnost TŢ, lze s větší pravděpodobností, 

neţ u předešlého případu, očekávat od jiţ existujících a tradičních hutních společností, které 

však zatím nerealizují své produkty v oblastech energetiky, ale mohly by učinit rozhodnutí, se 

nově v tomto sektoru angaţovat. Hrozbou pro TŢ by v tomto případě byly společnosti, které 

by mohly získávat trţní podíl v tomto sektoru na úrok podílu TŢ, v případě, kdy by nabízely 

atraktivnější produkty s vyšší jakostí a vyššími uţitnými vlastnostmi, za přijatelnou cenu pro 

zákazníka. V tomto případě lze předpokládat ochotu současných zákazníků TŢ, k uzavření 

nových kontraktů, na dodávky hutních produktů, s těmito konkurenčními společnostmi.   

5.4 Analýza hrozby substitutů 

Mezi substituty pro ocelové výrobky v oblasti energetiky lze uvést jedině výrobky ze slitin 

(superslitin) na bázi niklu či keramické materiály a kompozity, které však většinou, vzhledem 

k jejich vyšším cenám, nacházejí uplatnění v částech vysoce náročných na určitou uţitnou 

vlastnost či více uţitných vlastností, u ocelových výrobků nedosaţitelných či dosaţitelných 

nákladnějším způsobem neţ u zmiňovaných slitin a kompozitů. Jiţ při navrhování zařízení či 

soustav zařízení, ve všech oblastech energetiky, by mělo docházet k důkladným porovnáním 

kaţdé části těchto zařízení za účelem stanovení potřebných uţitných vlastností materiálů 

pouţitých v těchto částech, aby bylo dosaţeno dodrţení poţadovaných vlastností s co 

nejniţšími moţnými náklady. Z těchto důvodů není v odvětví energetiky očekáván 

radikálnější přechod od ocelových výrobků. Tento přechod by ve větší míře mohl nastat 
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v případech, kdy by technologie výroby výrobků ze slitin, keramických materiálů 

a kompozitů rapidně pokročila a technologie výroby ocelových výrobků by za nimi zaostávala 

natolik, ţe by došlo k výrobě výrobků s lepšími vlastnostmi a niţšími náklady neţ 

u ocelových výrobků. 

Společnost TŢ se zabývá mimo jiné také výrobou válcovaných trub. Jako substituční 

výrobek k těmto trubkám lze uvést trubky svařované, jeţ jsou ve většině případů vyrobitelné 

s mnohem niţšími výrobními náklady, tedy i levnější na trhu. Tyto levnější svařované trubky 

tedy nedovolí příliš velké uplatnění válcovaných trub v oblasti transportu medií a surovin, 

jako například ropy či plynu, kde jsou pouţívány právě zmiňované svařované trubky. 

Válcované trubky jsou však mnohem spolehlivější při vysokých tlacích, coţ umoţňuje jejich 

pouţití právě v oblastech, kde je nutné, aby tyto trubky vysokým tlakům odolávaly. Z důvodu 

procesu výroby a dosahování mechanických vlastností jsou právě pro tyto náročné aplikace 

pouţívány bezešvé trubky.  

5.5 Analýza dodavatelů společnosti TŢ 

Velkou výhodou TŢ je jejich výroba v uzavřeném výrobním cyklu. Tato společnost je 

tedy schopna vlastního zpracování některých vstupních surovin, jako je například vlastní 

výroba koksu pomocí dvou koksárenských baterií či zpracování vsázky pro vysoké pece ve 

vlastní aglomeraci. Nejdůleţitějšími vstupními surovinami, potřebnými pro samotnou výrobu, 

které tato společnost nakupuje, jsou černé uhlí, hnědé uhlí, ţelezná ruda, ţelezný šrot a mnoho 

přísad potřebných pro tento výrobní proces (feroslitiny, bazické přísady).  

Černé uhlí je pouţíváno zejména pro výrobu koksu. Převáţná většina této suroviny je do 

TŢ dováţena z ČR a Polska. Na trhu černého uhlí je patrný dlouhodobý pokles cen a nadbytek 

této suroviny, způsobený mimo jiné nadměrnou těţbou černého uhlí a tlakem na jeho niţší 

vyuţívání, vzhledem k jejím negativním dopadům na ţivotní prostředí. Z tohoto důvodu lze 

konstatovat, ţe vyjednávací síla dodavatelů černého uhlí je velmi slabá, jelikoţ se sami 

potýkají s problémy s odbytem a chtějí-li tuto komoditu úspěšně prodat, jsou nuceni sami 

sniţovat vlastní ceny. 

Hnědé uhlí se pouţívá v největší míře pro injektáţ prachového uhlí do vysokých pecí. 

Situace na trhu s hnědým uhlím je velmi podobná, jako u černého uhlí. 

Ţelezná ruda je zpracovávána v aglomeracích spolu s uhlím, mletým koksem a ostatními 

přísadami (vápenec, okuje, kaly) na vsázku do vysoké pece. Tato ruda obsahuje vázané 

ţelezo, které je pomocí procesů probíhajících ve vysokých pecích přeměněno na surové 
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ţelezo, jenţ tvoří základ zejména pro výrobu oceli či litin. Z tohoto důvodu se jedná o další 

strategickou surovinu potřebnou pro moţnou výrobu v TŢ. Jelikoţ ţelezná ruda je do této 

společnosti dováţena převáţně z nejbliţších evropských zdrojů, existuje riziko spojené s jejím 

dovozem, vzhledem k nepředvídatelnosti dalšího vývoje vzájemných vztahů mezi těmito 

zeměmi a EU. Výhodou je dobrá dostupnost této suroviny na trhu pocházející z jiných zdrojů 

(Austrálie, Brazílie) a neustálý propad její ceny, podobně jako je tomu u uhlí, způsobený 

převáţně poklesem poptávky po této surovině v posledních letech. V budoucnu je 

prognózován další pokles cen této suroviny. 

Ostatní přísady potřebné pro výrobu a úpravu surovin v TŢ jsou nakupovány, oproti uhlí 

a ţelezné rudě, v daleko menších objemech a jejich dostupnost na trhu je rovněţ velmi dobrá. 

Z tohoto důvodu se nepředpokládá moţné ohroţení jejich dodávek ani zásadní tlak dodavatelů 

těchto komodit na zvýšení jejich cen. 

Další velkou výhodou společnosti je vlastnictví některých dceřiných firem, realizujících 

pro TŢ činnosti, které by jinak musela nakoupit od externích dodavatelů. Těmito 

společnostmi jsou například Energetika Třinec, a. s., realizující výrobu, rozvod a prodej 

elektrické energie, horké vody, vysokotlaké technologické páry a tepelné energie, Refrasil, s. 

r. o., která se zabývá ţárovzdornými materiály a sluţbami spojenými s jejich zabudováním, 

Strojírny a stavby Třinec, a. s., realizující pro TŢ mimo jiné zakázkovou konstrukční 

a vývojovou činnost či stavební činnosti, a další dceřiné společnosti mnoha různých zaměření.  
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6 Návrh rámcové strategie v oblasti energetiky společnosti TŢ 

6.1 SWOT analýza 

Navrţenou strategii v této kapitole lze chápat jako doporučený strategický záměr podniku, 

který reaguje na příleţitosti a hrozby v oblasti energetiky, s ohledem na silné a slabé stránky 

společnosti, za účelem dosaţení trvale udrţitelné konkurenční schopnosti a zvýšení vlastního 

trţního podílu v tomto sektoru.  

Pro snadnější stanovení úspěšné strategie je vhodné provedení SWOT analýzy, která 

vznikla na základě analýz provedených v předchozích kapitolách, interních dokumentů a 

konzultací s kompetentními pracovníky TŢ, a jejíţ výstupy jsou zobrazeny v Tab. 2. Tato 

SWOT analýza zahrnuje výsledky Porterovy analýzy, ale současně jsou zapracovány hrozby a 

příleţitosti z makrookolí a silné a slabé stránky zkoumaného podniku, to vše však pouze 

stručně, protoţe se nejedná o hlavní náplň diplomové práce.  

Tab. 2 Výstupy SWOT analýzy společnosti TŢ pro sektor energetiky 

Silné stránky společnosti (Strong) Slabé stránky společnosti (Weakness) 

 Výroba v uzavřeném výrobním 

cyklu. 

 Tradiční společnost s dobrým 

jménem. 

 Zkušenosti zaměstnanců v oblasti 

výroby ţeleza a oceli. 

 Vlastnictví mnoha dceřiných 

společností realizující některé 

procesy potřebné pro činnost TŢ. 

 Moderní technické a výrobní 

zařízení a neustálé investice do 

jejich modernizace či obnovu. 

 Schopnost výroby vysoce jakostních 

ocelí a ocelových výrobků 

poţadovaných v oblastech 

energetiky. 

 Vlastní útvar výzkumu a vývoje. 

 Nemoţnost dosaţení výroby 

za podobné náklady jako 

v některých zahraničních zemích 

(Čína, Ukrajina, Rusko, Bělorusko). 

 TŢ nejsou nadnárodní společností 

jako např. Arcelor Mittal. 

 V současnosti nízký podíl dodávek 

výrobků do oblasti energetiky. 

 Neobnovená platnost certifikátů 

potřebných pro dodávky do jaderné 

energetiky. 

 Investice ohromných finančních 

prostředků do nutných ekologických 

projektů (velké nákladové zatíţení). 

 Nízký podíl výroby ţárupevných 

a ţáruvzdorných ocelí uţívaných 

v energetice. 
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 Široké spektrum výrobkového 

portfolia se zaměřením na všechny 

průmyslové oblasti. 

Příleţitosti (Oportunities) Hrozby (Threats) 

 Obrovský tlak na přechod od výroby 

z fosilních paliv k OZE. 

 Plánované rozšiřování a 

modernizace sítě elektrického 

vedení v Evropě (vytvoření 

energetické unie). 

 Plánované masivní investice do 

oprav a zefektivnění fungování 

uhelných elektráren v Polsku. 

 Plánované investice do obnovení, 

realizace či výstavby nových 

jaderných elektráren (např. ČR, 

Polsko, Velká Británie, 

Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, 

Švédsko). 

 Přechod stávajících zákazníků ke 

konkurenčním společnostem 

v důsledku nabídky produktů 

s lepšími uţitnými vlastnostmi za 

přijatelnou cenu. 

 Propad cen oceli a ocelových 

výrobků na trhu způsobený 

převisem nabídky na trhu. 

 Nemoţnost konkurovat dovozu 

levné oceli z Číny, společenství 

nezávislých států CIS a Ukrajiny. 

 Rozhodnutí o úplném vyřazení 

jaderných elektráren nebo 

o znatelném sníţení podílu těchto 

elektráren 

na celkovém energetickém mixu 

některých států (např. Německo, 

Itálie, Francie). 

 

6.2 Rámcová strategie pro společnosti TŢ v oblasti energetiky 

Z výše sestavené SWOT analýzy, na základě posouzení silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb společnosti, lze doporučit následnou strategii vyuţívající těchto silných 

stránek (případně eliminující slabé stránky) pro potlačení hrozeb a vyuţití příleţitostí: 

 Získání a obnovení potřebných certifikátů pro dodávky do oblasti jaderné energetiky, 

provedení detailní analýzy plánovaných investic v této oblasti v Evropě, zjištění společností 

realizující tyto investice a jejich dodavatelů, stanovení potenciálních zákazníků v této oblasti a 

jejich následné oslovení za účelem navázání obchodních příleţitostí. Náklady na obnovení 

těchto certifikátů (pro 5 typů ocelí) jsou ve výši 100. tis. Kč a odhadovaná doba jejich 
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obnovení je 9 měsíců. Náklady na provedení analýzy potencionálních zákazníků, zahrnující 

návštěvy zákazníků, veletrhů a provedení studie podle statistik a průzkumů, byly ve 

spolupráci s marketingovým oddělením TŢ odhadnuty na 80 tis. Kč. Doba jejího provedení se 

pohybuje v rozmezí 6 aţ 9 měsíců.  

 Provedení detailní analýzy plánovaných projektů v oblasti budování a modernizace 

energetických přenosových a distribučních soustav v Evropě, společností realizujících tyto 

investice a jejich oslovení za účelem uplatnění výrobků společnosti, zejména taţeného drátu, 

ocelových lan, ocelových konstrukcí či betonářské oceli, v této oblasti. Náklady na provedení 

této detailní analýzy byly opět ve spolupráci s marketingovým oddělením TŢ odhadnuty na 

80 tis. Kč (s odhadovanou dobou provedení opět 6 – 9 měsíců). 

 Provedení detailní analýzy největších společností realizující výstavbu větrných parků 

včetně jejich subdodavatelů (např. výrobci spojovacích dílů, komponent pro převodovky, 

soukolí) a následné oslovení těchto společností za účelem uzavření nové obchodní spolupráce. 

Náklady na provedení této analýzy byly stejně jako v předchozím bodě odhadnuty na 80 tis. 

Kč (s dobou potřebnou pro provedení této analýzy 6 – 9 měsíců). 

 Analýza a oslovení společností, realizujících rozsáhlé modernizace uhelných 

elektráren v Polsku, za účelem uplatnění výrobků společnosti v těchto projektech. Finanční 

prostředky potřebné pro provedení této analýzy jsou odhadovány rovněţ na 80 tis. Kč (časová 

náročnost provedení této analýzy je rovněţ odhadována na 6 – 9 měsíců jako v případě 

předchozích bodů). 

 Investice do výzkumu a vývoje kvalitnějších materiálů s vyšší pevností, niţší 

hmotností a delší časovou ţivotností, jeţ by mohly být konkurenční výhodou společnosti TŢ 

při výběrech dodavatelů pro projekty v oblasti energetiky. 

 Další investice do zefektivnění procesů a sniţování nákladů společnosti za účelem 

posílení konkurenční schopnosti vůči rostoucímu podílu importované levné oceli, zejména 

z Číny. 

 Modernizace a dovybavení Ocelárny IV společnosti TŢ pro výrobu ţáruvzdorných a 

ţárupevných ocelí. Tato modernizace zahrnuje výstavbu nové pánvové pece pro zlepšení 

sekundární metalurgie, jejíţ cena se pohybuje okolo 60 mil. Kč a doba potřebná pro realizaci 

této investice je 4 – 5 let. Cena této investice a doba potřebná pro její realizaci byla odhadnuta 

ve spolupráci s pověřenými osobami ze společnosti TŢ. 
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7 Závěr 

V teoretické části této diplomové práce byla popsána společnost TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s., pro kterou byla tato práce provedena. Dále byl teoreticky charakterizován 

sektor energetiky včetně jeho rozdělení. Následně byly shrnuty současné poznatky z oblasti 

tvorby strategických analýz a způsoby tvorby strategií společností, vycházející z těchto 

analýz. 

Mezi teoretickou a praktickou částí se nacházela dále kapitola stručně uvádějící 

nejdůleţitější informace týkající se současného a prognózovaného budoucího vývo je sektoru 

energetiky v ČR, EU, ve světě a charakteristiky trendů tohoto odvětví a jeho nových objevů.  

V praktické části této diplomové práce byla provedena analýza oborového okolí podniku 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil, ve které byly analyzovány a popsány části 

týkající se odběratelů a uplatnění výrobku společnosti v odvětví energetiky, analýzy 

konkurence a jejich aktivit v této dané oblasti, rizik plynoucích ze vstupu nové konkurence do 

sektoru energetiky, rizik plynoucích ze substitutů, které by mohly nahrazovat vlastní výrobky 

společnosti a v poslední řadě také část popisující dodavatele společnosti a s nimi spojená 

rizika pro TŘINECKÉ ŢELEZÁRENY, a. s. plynoucí z jejich přílišné vyjednávací síly.  

Dále byla provedena SWOT analýza, která shrnuje nejdůleţitější výstupy jednotlivých 

předcházejících analýz, informace z interních dokumentů či konzultací s kvalifikovanými 

pracovníky společnosti, v níţ jsou přehledně zobrazeny silné stránky, slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby společnosti. 

Výstupem diplomové práce a jejím cílem je návrh doporučené strategie reflektující 

předpokládaný vývoj sektoru energetiky, sestávající se z jednotlivých dílčích bodů 

doporučení, zaměřených převáţně na provedení dalších analýz společností realizující různé 

projekty v konkrétních dílčích oblastech sektoru energetiky, jako například společností 

realizující stavby větrných parků, modernizace či stavby jaderných elektráren či uhelných 

elektráren v Polsku, a následné oslovení těchto společností za účelem navázání obchodní 

spolupráce a uplatnění vlastních výrobků společnosti v těchto projektech. Součástí 

doporučené strategie jsou také doporučení pro oblasti výzkumu a vývoje a investiční činnost. 

Jednotlivé dílčí body doporučení obsahují také informace o předpokládaných nákladech a 

odhadech potřebných časů pro jejich naplnění. 
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9 Přílohy 

Příloha č. 1 Současná situace a plánované nejvýznamnější projekty některých členských zemí EU 

(nebo zemí u kterých se očekává jejich přistoupení k EU) 

Bulharsko: Významnou českou společností na bulharském energetickém trhu je Energo-

Pro, která v této zemi provozuje 14 vodních elektráren a je distributorem elektrické energie na 

severu země. Dalším významným výrobcem a distributorem elektrické energie na tomto 

území je společnost ČEZ nebo rakouská společnost EVN. 

Černá Hora: Společnost Škoda Praha (skupina ČEZ) vyhrála tendr na stavbu uhelné 

elektrárny v Černé Hoře s výkonem 250 MW za 9 mld. Kč. Porazila tak 8 konkurentů v boji o 

tuto zakázku, mezi nimiţ byli např. Chian Machinery Engineering Corp, polské POL-MO 

nebo slovenské Istroenergo. Investorem a provozovatelem této elektrárny má být černohorská 

energetická společnost Elektroprivredy Crne Gore (EPCG), jejímţ většinovým vlastníkem je 

stát a 43,7 % podíl v ní náleţí italské společnosti A2A.  

Itálie: Brutto výroba této země činila v roce 2013 zhruba 288 TWh. Největší podíl na 

energetickém mixu měla výroba v elektrárnách plynových (38,2 %), vodních (18,4 %) 

uhelných (17,36 %), solárních (7,6 %), spalujících topné oleje (6,25 %) a větrných (5,2 %). 

Zbylou výrobu obstaraly menší zdroje. Čistý import této komodity činil 42 TWh (hlavně 

z Francie nebo Švýcarska). Energetická strategie vlády směřuje k zvyšování podílu větrných 

elektráren. Všechny jaderné elektrárny v této zemi byly jiţ v minulosti vyřazeny a jejich 

opětovné zavedení bylo v roce 2011 obyvateli zamítnuto v referendu.  

Nejvýznamnější společností na tomto trhu je společnost Enel, jenţ je největší 

elektrárenskou společností v Itálii. Tato společnost sídlí v Itálii a patří mezi největší 

mezinárodní společnosti v oblasti energetiky, operující ve více neţ 30 státech na 

4 kontinentech. Během příštího deseti let plánuje ve spolupráci s francouzskou společností 

EdF vybudovat jaderná zařízení o výkonu 6 400 MW. Další významnou společností je A2A 

Group SpA, která se zabývá výrobou, prodejem a distribucí elektrické energie, prodejem a 

distribucí plynu a provozuje také soustavu centrálního vytápění a vodohospodářství. Další 

společností na tomto trhu je český EPH, který v roce 2015 dokončil převzetí 6 plynových a 1 

uhelné elektrárny (celkem výkon 4500 MW) od společnosti E.ON. 

Finsko: Tato země patří tradičně mezi země s největší roční spotřebou elektrické energie 

na 1 obyvatele v Evropě. S brutto výrobou 70,9 TWh, tvořenou elektrárnami jadernými (33 

%), uhelnými (20,6 %), vodními (18,5 %), plynovými (10 %), spalujícími biopaliva (16,5 %) 
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se jedná o silného importéra elektrické energie (okolo 20 % spotřeby) a to převáţně ze 

Švédska či Ruska. 

Asi 66 % uhlí pro tepelné elektrárny je dováţeno z Ruska, zbylé mnoţství pak z Polska. 

Celý objem plynu pro plynové elektrárny je dováţen rovněţ z Ruska. Tato skutečnost dělá 

z Finska silně závislou zemi v oblasti energetiky. 

Podíl jaderné energie je vyráběn 2 jadernými elektrárnami Loviisa (provozována 

společností Fortum Corporation) a Olkiluoto (provozována společností Teollisuuden Voima 

Oy, dále TVO), které mají kaţdá po 2 reaktorech, nejbliţší termín vyřazení nejstaršího 

reaktoru připadá na rok 2027. V současné době je ve výstavbě nový jaderný reaktor typu EPR 

v elektrárně Olkiluoto, budovaný společnostmi Areva a Siemens, za 8,5 mld. EUR (skoro 234 

mld. Kč) po připočtení překročených nákladů a plánované uvedení do provozu je odhadováno 

v polovině roku 2016. Dále Finsko uvaţuje ještě o vybudování nové jaderné elektrárny 

Hanhikivi, jejíţ stavba by měla začít v roce 2018, kterou by měla dodat ruská firma 

a Rosatom Overseas (patřící do Rosatom Group). Na stavbě se bude podílet také česká 

společnost ÚJV Řeţ. Tuto elektrárnu by měla provozovat, společnost Fennovoima Oyi, která 

byla za tímto účelem zaloţena. Další plánovanou stavbou je nový jaderný reaktor v elektrárně 

Olkiluoto, jehoţ datum spuštění se odhaduje na rok 2021. Zmíněné investice by měly zemi 

osvobodit od vysoké závislost na importu elektrické energie a zvýšit tak její soběstačnost 

v budoucích letech. 

TVO nakupuje uran v Kanadě, Australii a Africe, zpracovává v Kanadě nebo Francii a 

obohacuje v Rusku. Výroba paliva pak probíhá v Německu, Švédsku a Španělsku. Fortum 

Corporation má pro svou jadernou elektrárnu zajištěny kompletní dodávky paliva a servis 

z Ruska. 

Francie: Francie je státem s největším podílem jaderné energie na svém energetickém 

mixu. Celkový objem brutto výroby 575 TWh v roce 2013 byl tvořen jádrem (73,5 %), vodní 

energií (13 %), spalováním uhlí (4 %), zemního plynu (4 %), bioplynů a odpadů (1,5 %) 

a solární energií a větrem (4,5 %). V současné době Francie vlastní 58 jaderných reaktorů 

provozovaných společností Electricité de France (EdF) a je významným exportérem jak 

jaderné techniky, a to zejména reaktorů (ve spolupráci s Mitsubishi Heavy Industries vývoj 

nových generátorů III. Generace), tak samotné elektrické energie (největší čistý export na 

světě). Zminěných 58 jaderných reaktorů je v současnosti touto společností renovováno a je 

prodluţována jejich ţivotnost. Francouzská vláda v roce 2014 rozhodla o poklesu podílu jádra 
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po roce 2025 na 50%. Tento pokles má být kompenzován obnovitelnými zdroji energie. 

Největší nejen Francouzskou, ale také světovou, společností zabývající se výstavbou 

a správou jaderných reaktorů je polostátní Areva, která je však v současnosti, po řadě 

chybných strategických rozhodnutí v obrovských ekonomických problémech a je v plánu její 

sloučení s elektrárenským kolosem EdF.  

V současné době je v elektrárně Flamanville 3 ve výstavbě (od července 2012) nejnovější 

jaderný reaktor EPR s celkovým výkonem 1750 MW, který by měl být uveden do provozu 

v roce 2017.  

Palivo pro francouzské jaderné elektrárny je dodáváno společností Areva převáţně 

z Kanady, Nigeru, Ruska, Kazachstánu nebo Austrálie. Je tak plně soběstačnou zemí, jeţ pro 

vlastní jaderné elektrárny zajišťuje kompletní cyklus zpracování jaderného paliva a jaderných 

odpadů. 

Instalovaný výkon větrných elektráren v této zemi v roce 2014 byl téměř 9,3 GW. Cílem 

Francie je dosaţení 23% podílu OZE na výrobě elektrické energie do roku 2020, k jehoţ 

splnění je potřeba vybudovat do zmíněného roku elektrárny na OZE o výkonu ještě 7,6 GW, 

coţ odpovídá zvýšení ročních nárůstů na alespoň 1,6 GW. V důsledku toho lze v příštích 

letech očekávat větší investice do větrných parků v zemi. Pokud dojde ke schválení nového 

energetického zákona, s cílem dosaţení podílu OZE na výrobě elektřině ve výši 40 % do roku 

2040, lze očekávat po roce 2020 kaţdoroční nárůst větrné kapacity ve výši 3 GW.  

Paříţ zaţívá obrovský geotermální rozvoj. Dva 1800 metrů hluboké vrty v městečku 

Rony-sous-Bois vznikají díky státní podpoře ve výši 6,5 mil. EUR, jeţ pokrývá téměř 20 % 

investičních nákladů projektu. Jedná se o jeden z pěti projektů společnosti Engie, které jsou 

nyní ve výstavbě kolem Paříţe. Jiţ nyní se Paříţ můţe pyšnit nejvyšší koncentrací 

geotermálních vrtů připojených přímo do soustavy centrálního zásobování teplem na světě. 

Současný geotermální boom v okolí Paříţe navazuje na velký rozvoj vyuţívání geotermální 

energie v 80. letech, kdy bylo v této oblasti vybudováno kolem 30 geotermálních výroben. 

Společnost Engie plánuje do konce roku 2016 navýšit instalovaný výkon svých geotermálních 

elektráren v okolí Paříţe aţ na 100 MW. 

Další francouzský gigant EDF také buduje nový projekt v jiţní části metropolitní oblasti 

Paříţe. Nedaleko provozuje společnost Semhach geotermální tepelnou soustavu se dvěma 

novými vrty. Všechny tyto nové projekty posunou do konce letošního roku počet 

geotermálních výroben v okolí Paříţe na 40. [41] 
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Maďarsko: Brutto výroba elektřiny v Maďarsku v roce 2013 byla 30,3 TWh, na níţ 

největší podíl měly jaderné elektrárny (51 %), uhelné elektrárny (21 %) a plynové elektrárny 

(18,5 %). Zbylý objem výroby se dělí mezi menší zdroje. Čistý import v tomto roce činil 11,8 

TWh, coţ je relativně vysoká hodnota a řadí tuto zem mezi země silně závislé na dovozu 

(hlavně ze Slovenska nebo Ukrajiny).  

Tato země má 1 jadernou elektrárnu Pakš, obsahující 4 jaderné reaktory typu WER, 

z čehoţ provoz 2 reaktorů je plánován do let 2016 a 2017. U zbylých 2 reaktorů je schválena 

investice do modernizace a prodlouţení ţivotnosti. Vláda rovněţ plánuje zvýšení podílu 

jaderné energie na celkovém energetickém mixu výstavbou dvou nových jaderných reaktorů 

v této elektrárně s celkovým výkonem 2 400 MW za 12 mld. EUR (330 mld. Kč). Výstavba 

prvního z nich by měla začít v roce 2018 a druhého v roce 2020. Jejich vybudování realizuje 

ruská společnost Rosatom.  

Kompletní dodávky paliva pro Maďarské jaderné elektrárny zajišťuje společnost TVEL 

(Rusko). 

Německo: Celkový objem brutto výroby elektrické energie v této zemi, 635 TWh v roce 

2013, se skládal z energie z uhelných elektráren (47,1 %), přičemţ více neţ polovina plynula 

ze spalování hnědého uhlí, dále pak jaderné energie (15,3 %), energie ze spalování zemního 

plynu (10,6 %), bioplynu a odpadů (8,6 %), energie větru (8,5 %), vodní energie (4,2 %) 

a solární energie (4,8 %). Čistý export této komodity činil 32 TWh. 

Německo po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 rozhodlo 

o předčasném uzavření všech jaderných elektráren v zemi. Zbývajících 8 jaderných elektráren 

(převáţně provozované společnostmi E.ON, RWE nebo EnBW) by měly přestat dodávat 

elektřinu do sítě nejpozději v roce 2022. V roce 2015 došlo k uzavření jaderné elektrárny 

Grafenrheinfeld, v roce 2017 a 2019 by měly následovat elektrárny Gundremmingen B 

a Philippssburg a zbylé 3 jaderné elektrárny by měly být odstaveny v roce 2021 a 2022. Pro 

zemi to bude znamenat ztrátu téměř 8 000 MW výkonu. Jejich výkon by měly nahradit 

obnovitelné zdroje energie. Náklady na přechod od jaderné energie k energii z obnovitelných 

zdrojů odhaduje vláda na 1 bil. EUR. V důsledku toho dochází v současnosti k obrovskému 

rozmachu větrných elektráren. Plánem německého ministerstva hospodářství je do roku 2035 

dosáhnout podílu 55 aţ 60 % z OZE na celkové spotřebě elektrické energie Německo má 

nakročeno stát se světovým lídrem ve výkonu větrných elektráren instalovaných na moři 

v roce 2015. V tomto roce chystá zapojení nových zařízení o výkonu 2071 megawattů 
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(čtyřnásobek oproti roku 2014, kdy Německo zvýšilo výkon o 529 MW), coţ je největší 

nárůst tohoto typu elektráren ve světě [36].  

Evropská komise rovněţ schválila podporu větrných elektráren na moři (17 v Severním a 

3 v Baltském), která bude směřovat operátorům ve formě prémiového příplatku k trţní ceně 

elektřiny. Velikost kaţdé farmy je v rozmezí 252 MW aţ 688 MW a celkové investiční 

náklady těchto elektráren jsou 29,3 mil. EUR (téměř 806 mil. Kč). Všechny by měly být 

zprovozněny do konce roku 2019 a očekávaná produkce je 28 TWh ročně. 

I nadále je v plánu budováním větrných elektráren v Baltském a Severním moři, které si 

odhadem vyţádá dalších 12 mld. EUR (přibliţně 330 mld. Kč).  

V současné době však toto strategické rozhodnutí vede, také k nárůstu výroby elektrické 

energie z fosilních paliv, jeţ nahrazují v současnosti odstavované jaderné elektrárny a zvyšují 

tak celkové emise vypouštěné do atmosféry. Z důvodu se nedaří plnit omezení emisí, ke 

kterým se zavázala Německá vláda (sníţení o 40 % do roku 2020 proti úrovni roku 1990) a 

bylo zvaţováno uvalení speciální uhelné daně na elektrárny starší 20 let, které tyto limity 

nesplňují. Ministerstvo hospodářství však od této daně upustilo a přiklání se v současnosti 

k moţnosti uvedení elektráren do pohotovostního reţimu, kde bude státem dotován výpadek 

příjmů z nevýroby elektrické energie. Tyto elektrárny by slouţily pouze k vyrovnávání 

výkyvů ve výrobě této energie u OZE. Prozatím panuje shoda na zakonzervování pěti 

největších uhelných elektráren o celkovém výkonu 2,7 GW.  

Zatímco jaderné elektrárny stály především v průmyslových oblastech jiţního Německa, 

většina elektřiny z obnovitelných zdrojů se vyrábí na severu země. Sítě ze severu na jih 

Německa však nejsou dostatečně robustní, takţe část elektřiny do Bavorska proudí přes 

Česko. Čeští politici i energetici dlouhodobě upozorňují, ţe tyto přetoky výrazně zatěţují 

českou přenosovou soustavu a ohroţují její stabilitu. ČR se snaţí přetoky omezit i výstavbou 

ochranných PST transformátorů na hranicích. V současné době buduje německý provozovatel 

přenosové soustavy 50Hertz na hranicích s Polskem, podobně jako ČEPS v ČR a PSE v 

Polsku, ochranný PST transformátor proti nárazové nadvýrobě elektrické energie 

v německých větrných elektrárnách, který by měl ve spolupráci s českým a polským PST 

transformátorem zabránit přetíţení sítě a způsobení tzv. blackoutu. Dle plánu, by tento 

transformátor měl být v provozu od roku 2017. 

Německo také plánuje do roku 2022 obrovskou investici do modernizace (asi 1 500 km) 

a rozšíření (asi o 2 800 km) své distribuční a přenosové soustavy, která si odhadem vyţádá 
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20 mld. EUR (asi 550 mld. Kč). Současnými provozovateli těchto soustav v Německu jsou 

společnosti 50Hertz, Amprion, TenneT TSO a TransnetBW. Jednou z plánovaných investic je 

například vybudování vysokokapacitní přenosové soustavy ze severu země na jih zvané 

Südlink. Tato investice však v současnosti naráţí na odpor veřejnosti i Bavorské vlády, přes 

jejíţ území by měla tato soustava procházet. Místo stavby zhruba 60 km vedení od hesensko-

bavorské hranice k bavorské elektrárně Grafenrheinfeld nyní Bavorská vláda poţaduje stavbu 

150 km vedení přes území Bádenska-Württemberska, které by se tam napojilo na uţ existující 

přenosovou soustavu. Pokud se nepovede tuto soustavu vybudovat do roku 2022, hrozí, ţe 

provoz jaderných elektráren bude muset být prodlouţen nebo bude muset být chybějící 

elektrická energie na jihu Německa dodána bavorskou paroplynovou elektrárnou v Irschingu, 

u které se její konsorcium rozhodlo k ukončení jejího provozování k 1. 4. 2016, z důvodů 

nerentability výroby způsobené převáţně vysokými cenami plynu. Tato elektrárny by tedy 

musela být dotována státem, coţ by vedlo ke zdraţení elektrické energie pro spotřebitele. [37] 

Německo by mohlo mít problémy s plnění cíle podílu OZE na celkové spotřebě energie do 

roku 2020, vycházející z celkového cíle EU zmíněného v podkapitole Energetické politika 

EU. Dle dostupných dat za roky 2013, v tomto roce sice překročilo cíle o 3 procentní body, 

v příštích letech však bude muset zvýšit podíl zelené energie z 12,4 % na 18 %. V posledních 

letech přitom zvyšovalo pouze výrobu elektrické energie z těchto zdrojů, zatímco podíl této 

energie na výrobě tepla či v pohonných hmotách klesá. [17] Tato země také momentálně 

jedná o moţné podpoře rozvoje elektromobilů. Současným tempem růstu podílu těchto auto 

na celkovém počtu registrovaných aut, je podle Německé asociace automobilového průmyslu 

schopna dosáhnout sotva 0,5 mil. tohoto typu aut v roce 2020, namísto plánovaného 1 mil. 

Ministerstvo hospodářství plánuje rovněţ investovat v příštích čtyřech letech okolo 500 

mil. EUR (13,75 mld. Kč) do podpory KVET, coţ by mělo napomoci plnění stanovených 

emisních cílů. 

Nizozemsko: Podíl jaderné energie na celkové výrobě elektrické energie v této zemi, která 

je přibliţně 99 TWh, je téměř zanedbatelný. V roce 2013 činil pouze cca 4 %. Daleko větší 

podíl mají elektrárny na zemní plyn (53,5 %), uhlí (28,5 %), biopaliva a odpady (7,6 %) 

a větrné elektrárny (5,6 %). Čistý import byl 17,2 TWh (hlavně z Německa nebo Norska).  

Nízký podíl jaderné energie na energetickém mixu je důsledkem provozu pouze jedné 

jaderné elektrárny Borssele s jedním reaktorem typu PWR s ţivotností do roku 2033.  
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Energetická strategie počítá s vybudováním nového reaktoru typu PWR v této elektrárně. 

Plánovaný začátek stavby je mezi lety 2015 a 2016 s uvedením do provozu nejpozději v roce 

2021. Cílem této země do roku 2020 je také dosaţení 14% podílu výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, zejména výstavbou větrných elektráren. 

Významným zdrojem elektrické energie jsou a do budoucna pravděpodobně budou také 

přílivové elektrárny. V současnosti Nizozemsko vlastní největší elektrárnu tohoto typu na 

světě.  

Významnou společností na tomto uzemí je Nizozemská pobočka společnosti Urenco Ltd, 

která se zabývá výrobou jaderného paliva, konkrétně obohacováním uranu. 

Polsko: Brutto výroba této země ve výši přibliţně 164 TWh v roce 2013 byla tvořena 

převáţně uhelnými elektrárnami (85,5 %), dále pak také elektrárnami spalujícími zemní plyn 

(3,1 %), biopaliva (5,5 %) a větrnými elektrárnami (3,7 %). Čistý export elektrické energie 

této země se pohybuje okolo 2 TWh. V této zemi je očekáván silný nárůst spotřeby elektrické 

energie a pravděpodobně se tak do budoucna stane čistým importérem této komodity. Polsko 

plánuje od roku 2025 zavedení jaderné elektrické energie do svého energetického mixu, coţ 

by sníţilo jeho silnou závislost na uhlí a dováţeném plynu.  

Nejvýznamnějším podnikem v tomto oboru je státem vlastněná Polska Grupa 

Energetyczna SA (PGE). Ta hodlá investovat více neţ 330 mld. zlotých (více neţ 2 bil. Kč) 

mezi roky 2012 a 2035 do zvýšení své výrobní kapacity a dosaţení energetického mixu 36% 

podílu jaderné energie, 11% podílu elektrické energie ze zemního plynu, 14% 

z obnovitelných zdrojů, 33% z hnědého uhlí a 5% podílu z černého uhlí. PGE také plánuje do 

zmíněného roku zvýšení trţního podílu v Polsku ze 42 % na 46 %. Dalšími subjekty na tomto 

trhu jsou společnosti Tauron Polska Energia SA, Energa SA and Enea SA. 

Konkurz na řízení stavby jaderné elektrárny o výkonu 3 000 MW v Polsku vyhrála 

společnost AMEC Nuclear UK a začátek stavby je plánován na rok 2020, do provozu by měla 

být tato elektrárna uvedena v roce 2025. O realizační firmě, umístění a začátku provozu druhé 

jaderné elektrárny, také o výkonu 3 000 MW zatím nebylo rozhodnuto. 

Dvě třetiny polských uhelných elektráren je starších neţ 30 let. Zároveň 20 % těchto 

elektráren bylo nutno do roku 2015 vyřadit z provozu [44]. Podle dokumentu Energetická 

politika Polska si tato země dala za cíl dosaţení 15% podílu OZE na celkové brutto výrobě 

elektřiny do roku 2020 a 16% do roku 2030. Dalším cílem je dosaţení 10% podílu jaderné 

energie do roku 2030. Zbylých 74% podíl by měl být i nadále tvořen spalováním fosilních 
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paliv. Podle náměstka ministra pro ekonomiku Jerzy Pietrowicze je hlavním cílem této země 

nezvyšovat počet uhelných elektráren, ale investovat do energetické účinnosti jednotlivých 

uhelných bloků za účelem zvyšování jejich účinností, sniţování emisí a rozvoje tzv. smart 

gridů (inteligentní sítě fungující na principu vzájemné komunikace odběratelů elektrické 

a dodavatelů elektrické energie o aktuálních potřebách spotřeby a moţnostech výroby). 

V souvislosti s tímto prohlášením lze očekávat masivní investice do modernizace a oprav 

velkého mnoţství zastaralých uhelných elektráren nacházejících se na tomto území.  

V Polsku je také do konce roku 2015 plánovaná rozsáhlá výstavba větrných farem. PGE 

plánuje do konce tohoto roku dodat turbíny o celkovém výkonu 150 MW pro 6 aţ 7 projektů 

v Polsku. Od 1. 1. 2016 bude v této zemi fungovat nový systém výstavby elektráren 

z obnovitelných zdrojů, který bude zaloţený na aukcích. Z toho důvodu lze očekávat v roce 

2016 v tomto odvětví pokles v oblasti investic. V současnosti jsou zde v provozu větrné 

elektrárny o výkonu 4 GW a potenciál větrné energie je odhadován na více neţ 30 GW. [23] 

Stejně jako v ČR i Německu, je v současnosti v Polsku budován také PST ochranný 

transformátor, viz výše. Tento transformátor by měl být stejně jako ten německý v provozu od 

roku 2017.  

Podle prvních odhadů měly být v Polsku rozsáhlé zásoby břidličného plynu. EIA také 

řadila Polsko, podle odhadované zásoby břidličného plynu, mezi potenciálně nejbohatší 

evropské státy. Z výpočtů vyplývalo, ţe ve třech největších loţiscích má být uloţeno aţ 5,3 

bil. m
3
 zemního plynu. Byly zahájeny průzkumné práce, které odhadované mnoţství zásob 

sníţily a navíc odhalily ztíţené geologické podmínky, kvůli kterým by byly náklady těţby 

vyšší. Klesající ceny ropy přiměly producenty ke sniţování výdajů a k zastavení projektů, 

které jsou investičně méně slibné. Jediné firmy, které stále pokračují ve vrtech, jsou nyní 

polský distributor plynu PGNiG a zpracovatel ropy PKN Orlen. Podle šéfa plynárenské unie 

Jerome Ferriera však rozmach těţby břidlicového plynu v Evropě nenastane. [10] 

Slovensko: Celková brutto výroba elektřiny na slovensku byla v roce 2013 28,5 TWh, 

z čehoţ víc neţ polovina byla vyrobena z jádra (55 %) a zhruba 17 % tvořila elektřina z vodní 

energie. Slovensko mělo relativně malé zastoupení podílu výroby elektrické energie z uhlí 

a to 11,6 %. Zbytek energetického mixu pak tvořil zemní plyn (8,4 %), solární energie (2 %) 

a zbylých 6 % je součtem menších podílů ostatních zdrojů. Slovensko po vyřazení jaderného 

reaktoru V1 v Bohunicích přestalo být exportérem a stalo se importérem elektrické energie. 

Schválením dlouhodobého energetického plánu v listopadu 2014 se slovenská vláda zavázala 
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směřovat k většímu rozvoji jaderné energie, energie z obnovitelných zdrojů a omezení 

pouţívání uhlí. 

Slovensku jsou v provozu celkem 4 jaderné bloky, 2 bloky V2 v Bohunicích (očekávané 

ukončení provozu 2024 a 2025) a 2 bloky v elektrárně v Mochovci. Veškeré palivo pro tyto 

elektrárny dodává, stejně jako do ČR, ruská společnost TVEL. V současnosti na Slovensku 

probíhá výstavba 2 jaderných bloků elektrárny Mochovce 3 a 4 (patřící Slovenské elektrárne, 

a. s., dále také SE) o společném výkonu 942 MW, jenţ by měly být uvedeny do provozu 

v letech 2016 a 2017. Očekává se, ţe nové dva jaderné bloky budou při současných cenách 

elektrické energie ztrátové, coţ bude sniţovat hospodářské výsledky celé společnosti. Od roku 

2021 se také uvaţuje o stavbě nového jaderného bloku v Bohunicích o výkonu okolo 1 500 

MW. 

Společnost SE je dominantním hráčem na energetickém trhu. Je největším výrobcem 

elektrické energie a jedním z největších výrobců ve střední a východní Evropě. Kromě výroby 

elektřiny se zabývá také jejím prodejem, výrobou a prodejem tepla a poskytuje podpůrné 

sluţby pro elektrizační soustavu, provozuje 31 vodních, 2 jaderné, 2 tepelné a 2 fotovoltaické 

elektrárny [19]. SE je z 34% státním podnikem a z 66% patří italskému Enel SpA, který svůj 

dvoutřetinový podíl v současné době hodlá prodat. O tento podíl se uchází čínská státní 

společnost China National Nuclear Corporation (CNNC), provozující jaderné elektrárny, 

Energetický průmyslový holding (EPH), finský FORTUM anebo maďarský MVM Group. 

Česká polostátní společnost ČEZ se rozhodla nepodat nabídku na koupi této společnosti. 

Rovněţ slovenská vláda avizovala, ţe hodlá usilovat o získání 17% podílu na této společnosti, 

čímţ by se stala majoritním vlastníkem. Slovenský premiér také prohlásil, ţe nedovolí 

rozdělení SE na ziskové vodní elektrárny a ztrátové jaderné elektrárny. S tímto prohlášením 

však společnost ENEL nesouhlasí. K prodeji podílu pravděpodobně nedojde dříve, neţ budou 

dostavěny jiţ zmíněné 2 nové jaderné bloky elektrárny Mochovce. 

Na Slovensku se také nachází četné zásoby uranu. Jeho těţba však byla rozhodnutím vlády 

v květnu 2014 zakázána, zejména v důsledku nesouhlasu obyvatel této země s těţbou této 

komodity na jejím území a odporem opozice proti této těţbě.  

Slovinsko: Na území tohoto státu se nachází jaderná elektrárna Krsko s jedním reaktorem 

typu PWR, kterou vlastní tato země společně s Chorvatskem. Její podíl na celkové brutto 

výrobě 15,7 TWh je 35 %. Dalšími významnými producenty elektřiny jsou uhelné (32,5 %) 

a vodní (26%) elektrárny. Čistý vývoz elektřiny se kaţdoročně pohybuje okolo 0,9 – 2,1 
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TWh. Ţivotnost Krska končí v roce 2021, proto stát uvaţuje o její modernizaci a rozšíření 

ţivotnosti. Elektrárnu vlastní a provozuje státní společnost GEN Energija, konkrétně její 

dceřiná společnost Nuklearna elektrarna Krško. Další zvaţovanou investicí je vybudování 

nového jaderného reaktoru v této elektrárně. 

Španělsko: Energetický mix této země je relativně velmi dobře diverzifikovaný s nízkým 

podílem uhelných elektráren (14,6 %). Celková hrubá výroba v roce 2013 byla 285 TWh. 

Největší podíly připadly elektrárnám jaderným (20 %) a plynovým (20 %). Další významné 

podíly na tomto mixu připadly elektrárnám větrným (19,6 %), vodním (14,5 %), solárním (4,6 

%) a elektrárnám spalujícím biopaliva a odpady (2,1 %). Zbylá výroba připadá na ostatní 

zdroje. Čistý export 7 TWh směřoval převáţně do Portugalska, méně pak také do Maroka. 

Španělsko je velmi málo propojeno se zbytkem EU, proto je jeho strategií, v oblasti elektrické 

energie, usilovně dbát na soběstačnost. Podíl jaderné energie zajišťuje 5 jaderných elektráren 

sestávajících se ze 7 reaktorů většinou typu PWR (jeden typu BWR). Ţivotnost tří reaktorů 

skončí v roce 2020 a dalších tří poté v roce 2021. O podíly v těchto elektrárnách se dělí 

společnost Endesa (patřící do italského Enel Group) a španělská Iberdrola, která je rovněţ 

světovou společností. Menší podíl připadá také společnosti Gas Natural Fenosa. 

V nejbliţší době je plánován začátek modernizace a zvýšení výkonu obou reaktorů 

v jaderné elektrárně Almaraz, jenţ prodlouţí její ţivotnost o 10 let.  

Ve Španělsku se podle předběţných zpráv nachází značný potenciál těţby uranu. 

Předběţné studie hovoří o 34 000 t této komodity.  

Švédsko: Švédská brutto výroba v roce 2013 byla 152,5 TWh. Největší zásluhu na této 

výrobě měly dva typy elektráren a to elektrárny jaderné (43 %) a vodní (40 %). Zbylou část 

vyprodukovaly větrné elektrárny (6,65 %), elektrárny spalující fosilní paliva (3,35 %) nebo 

biopaliva a odpady (7 %). Čistý vývoz v tomto roce byl 10 TWh.  

V současnosti jsou v této zemi v provozu 3 jaderné elektrárny (Oskarshamn, Ringhals a 

Forsmark) zahrnující 10 jaderných reaktorů typu BWR nebo PWR. Předpokládá se předčasné 

ukončení provozu dvou jaderných reaktorů v elektrárně Oskarshamn nejpozději do roku 2019. 

Důvodem uzavření jsou hlavně vysoké poplatky do fondu jaderného odpadu, jeţ silně sniţují 

výhodnost provozu jaderných elektráren ve Švédsku. Rozhodnutí uzavřít tyto jaderné reaktory 

předcházelo rozhodnutí vlády na zvýšení tohoto poplatku od srpna 2015. Ze stejného důvodu, 

největší švédská společnost Vattenfall (100% státní), rovněţ rozhodla o uzavření 2 jaderných 

bloků v elektrárně Ringhals nejpozději do roku 2020 (dříve plánováno ukončení provozu 
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v roce 2025). Tato společnost však avizovala záměr zbylé 2 reaktory jaderné elektrárny 

Ringhals a tři reaktory ve Forsmark nadále provozovat a to minimálně do roku 2040. Ve 

Švédsku lze očekávat také silný růst elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kromě 

vodních zdrojů energie), jelikoţ cíle stanovené touto zemí je do roku 2020 dosáhnout brutto 

výroby 30 TWh/rok z těchto zdrojů (v současnosti asi 18 TWh/rok). Švédsko se tradičně řadí 

mezi země s největší roční spotřebou elektrické energie na 1 obyvatele. 

Většinu paliva pro jaderné elektrárny je do Švédska dováţeno, nicméně se zde nachází 

jedno zařízení na výrobu jaderného paliva patřící americké společnosti Westinghouse. 

Švédská společnost Vattenfall patří mezi největší světové společnosti v oblasti energetiky 

a v současnosti chystá obří investice do většinou pobřeţních větrných parků v Německu, 

Dánsku a Velké Británii. Předpokládaná investice do těchto parků je aţ 1 mld. EUR ročně (asi 

27,5 mld. Kč) a prostředky pro tyto investice by mohla získat prodejem německého 

hnědouhelného portfolia, o které projevily zájem například společnosti ČEZ nebo EPH. 

Společnost Vattenfall je v současnosti druhým největším provozovatelem pobřeţních 

větrných parků, jelikoţ vlastní kapacitu těchto elektráren přesahující 1 GW. Zejména 

Německo je pro tuto společnost klíčovým trhem, jelikoţ zde provozuje přibliţně 60 % svých 

zahraničních investic a zdroje z prodeje německého hnědouhelného portfolia by měly být 

reinvestovány opět právě v této zemi. [34] 

Provozovatelem elektrické distribuční a přenosové soustavy je společnost Svenska 

Kraftnät.  

Velká Británie: Celková brutto výroba této země v roce 2013 činila 357 TWh. Největší 

podíl připadal uhelným elektrárnám (36 %), plynovým elektrárnám (27 %) a jaderným 

elektrárnám (19,7 %). Menší podíly pak výrobě elektřiny z větru (7,7 %), biopaliv a odpadů 

(5,7 %), vodní energie (2,1 %) a solární energie (0,6 %). Země je dovozcem z Francie 

a Nizozemska. Podíly jednotlivých typů elektráren na brutto výrobě elektrické energie za rok 

2014 jsou předběţně hlášeny v tomto sloţení: jaderná elektrárny (20,5 %), uhelné elektrárny 

(33,6 %) a plynové a paroplynové elektrárny (30,9 %). Vývoj energetiky v této zemi odpovídá 

vývoji energetiky ve většině zemí EU, tedy sniţování podílu uhlí a zvyšování podílu plynu 

a jádra a obnovitelných zdrojů na energetickém mixu. 

Do roku 2020 je plánováno uzavření elektráren vyrábějící čtvrtinu britské elektrické 

energie. Z jaderných elektráren to v prosinci 2015 bude reaktor v elektrárně Wylfa 1 (poslední 

typu Magnox). Poté bude mít Británie v provozu 15 jaderných reaktorů. Další odstávky 
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jaderných reaktorů nejsou do roku 2019 plánovány. Většina z uzavřených elektráren budou 

staré ropné, uhelné a plynové elektrárny, jeţ nesplňují emisní limity. 

Jaderné elektrárny v této zemi vlastní společnost Electricite de France (EdF), dceřiná 

společnost EdF Energy. EdF utratí přibliţně 600 mil. liber ročně (asi 22,5 mld. Kč) na 

vylepšení pro 8 jaderných elektráren na prodlouţení ţivotnosti elektráren s reaktory typu 

AGR. V lednu 2015 také schválila desetileté prodlouţení ţivotnosti elektrárny Sizewell B – 

reaktor typu PWR. Vláda Velké Británie, také předpokládá stavbu a zařazení nových 

jaderných elektráren mezi léty 2025 a 2030. První z plánovaných nových jaderných elektráren 

je Hinkley Point C o celkovém výkonu 3 260 MW s náklady na stavbu ve výši 24,5 miliard 

liber (necelých 920 mld. Kč) [29], druhou plánovanou investicí je stavba nové jaderné 

elektrárny Sizewell C s celkovou kapacitou 3 260 MW. Obě elektrárny by měly mít po dvou 

nových EPR reaktorech od společnosti Areva, jenţ zatím ve světě nejsou v provozu (jsou 

právě ve výstavbě ve Francii, Finsku a Číně), kaţdý z nich by měl mít kapacitu 3 260 MW 

a dohromady by měly vyrábět 13 % z celkové výroby elektrické energie v této zemi. Uvedení 

Hinkley Point C, jako první z nich je plánováno na rok 2023. [33]  

Dalšími moţnými novými jadernými elektrárnami, budovanými v této zemi jsou Horizont 

a NuGeneration o jejichţ schválení zatím nebylo rozhodnuto. Projednávání těchto elektráren 

je předpokládáno do roku 2018. 

Británie je plně soběstačná ve výrobě jaderného paliva. S výjimkou dovozu uranu 

zajišťuje všechny ostatní kroky palivového cyklu, jako obohacování uranu, výroby paliva 

a přepracování a nakládání s odpady, sama. Obohacováním uranu se zabývá společnost 

Urenco Ltd. 

Největší podíl výroby elektrické energie z OZE ve Velké Británii má Skotsko, a to téměř 

50 %. To se zároveň zavázalo, ţe bude do roku 2020 vyrábět z OZE veškerou v zemi 

spotřebovanou elektrickou energii. Skotsko investuje obrovské finanční prostředky hlavně do 

rozvoje větrné energetiky a v současnosti se zde ve větrných elektrárnách vyrobí 30 % 

z celkového podílu výroby elektrické energie z OZE ve Velké Británii. Další rozvoj větrných 

parků v této části Británie lze však velmi těţko odhadnout v důsledku prohlášení vlády 

o ukončení podpory onshore větrných elektráren (elektráren umístěných ve vnitrozemí) 

od dubna 2016. V celé Británii byla tato podpora například v roce 2014 ve výši 800 mil. liber 

(přes 30 mld. Kč).  
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V roce 2015 hodlá Británie vybudovat také nové pobřeţní větrné elektrárny o výkonu 813 

MW (3. největší nárůst tohoto typu elektráren ve světě). V červnu 2015 byl ve Walesu 

zahájen provoz druhého největšího námořního větrného parku na světě, na jehoţ vybudování 

spolupracovaly společnosti RWE, Stadtwerke München a Siemens (kapacita parku je 576 

MW). Sestává se ze 160 turbín, 2 rozvoden a 134 km elektrického vedení a jeho vybudování 

stálo více neţ 2 mld. liber (76 mld. Kč).  

Spojené království provozuje vysokonapěťové propojení s Francií (2 000 MW) a také 

plánuje vybudovat vedení vysokého napětí (s kapacitou 1400 MW) s Norskem o délce okolo 

700 km.  

V ropném vrtu Horse Hill se odhadují větší zásoby ropy, neţ se původně předpokládalo. 

Podle nových studií by mohlo jít aţ o 104 mil. barelů ropy na km
2
. V oblasti jsou plánovány 

další průzkumné vrty a vyhodnocení kapacity loţiska pro případné budoucí rozšíření těţby 

oproti současným desítkám těţebních vrtů v současnosti. 

V roce 2015 dojde k úplnému ukončení hlubinné těţby v této zemi, zejména z důvodu 

nerentability této těţby a nízkým cenám uhlí na trhu. 

Maďarsko a Ukrajina: Maďarský Földgázszállító Zrt. a ukrajinský Ukrtransgaz chystají 

vzájemné propojení jejich plynových soustav. Toto propojení proběhne za účelem posílení 

bezpečnosti dodávek energií ve východním regionu a zároveň rozvoj vnitřního trhu 

s energiemi. 

Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko: Tyto země v současnosti budují 

vzájemné propojení plynových potrubních sítí, které umoţní i zpětný tok plynu. Toto opatření 

má rovněţ přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti ve střední Evropě a napomohou sníţení 

závislosti pouze na jednom plynovodu, zejména v případě, ţe by se nakonec budování 

plynovodu Nabucco nebo South Stream neuskutečnilo.   

Česká republika, Polsko, Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Lucembursko, 

Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko a Norsko: Očekávané vytvoření energetické unie v rámci 

níţ lze očekávat rozšíření národních sítí a propojovacího vedení. 

Velká Británie a Belgie: Energetický gigant Siemens a japonský J-Power Systems uspěli 

ve výběrovém řízení na propojení těchto dvou země podmořským kabelem, coţ sníţí závislost 

Británie, jakoţto ostrovního státu, na vlastní výrobě elektrické energie. Toto spojení doplní 

současné dva podmořské propojení Britským královstvím s Francií a Nizozemskem. Projekt 

zvaný NEMO LINK, jeţ bude stát 500 mil. EUR (zhruba 13,75 mld. Kč), bude mít délku asi 
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140 km a návrh projektu a jeho příprava začne na konci roku 2015. Zahájení provozu se 

očekává v roce 2019. [5] 

Velká Británie a Norsko: Podobně jako mezi Británií a Belgií, je plánováno také 

podmořské elektrické propojení mezi Británií a Norskem se zahájením provozu od roku 2021, 

které by mělo být nejdelším podmořským elektrickým vedením na světě (730 km) a stát by 

mělo okolo 2 mld. EUR (55 mld. Kč).  [6] 
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Příloha č. 2 Situace a plánované aktivity, některých světových zemí 

Austrálie: V této zemi je nejčetnější výskyt malých solárních elektráren 

vlastněných domácnostmi na světě (asi 1,5 mil. domácností). Schválením nového 

energetického zákona v červnu 2015 byly stanoveny nové cíle podpory energie 

z obnovitelných zdrojů. Do roku 2021 se očekává zvýšení výrobní kapacity elektrické energie 

z OZE o 7,7 GW, z čehoţ 50 % by měly tvořit velké solární elektrárny. Na rozvoj výroby 

elektrické energie z OZE byly vyčleněny prostředky ve výši 10 mld. EUR (asi 275 mld. 

EUR). 

Čína: Tento stát je v současnosti podle různých studií největším znečišťovatelem 

ţivotního prostředí vypouštěním CO2 obecně (tzn. nikoliv jen v energetice). Cílem 

představitelů této země je do roku 2030 sníţení emisí tohoto plynu o 60 % oproti emisím 

vypuštěných v roce 2005.  Země je největším investorem do obnovitelných zdrojů na světě, 

kterými se snaţí tyto elektrárny nahrazovat. V této zemi pracuje v oblasti obnovitelných 

zdrojů 3,4 mil. lidí (z čehoţ 1,6 mil. lidí v oblasti fotovoltaiky), coţ je nejvíce na světě. 

Vzhledem k nahrazování uhelných elektráren a snahou o sníţení mnoţství emisí 

vypouštěných do ovzduší v Číně rapidně poklesla spotřeba uhlí (podle údajů Greenpeace 

Energydek za první čtyři měsíce roku 2015 o 8 %). Cíle této země je sníţení podílu uhlí 

v energetice do roku 2020 z 65 % na max. 62 % a zároveň sníţit podíl této komodity na 

vytápění ze současných 50 % na 40 %. Dalším nástrojem nahrazování uhelných elektráren 

jsou jaderné elektrárny. V současnosti je zde v provozu 23 jaderných reaktorů, dalších 26 ve 

výstavbě a 64 je prozatím v plánu ještě vybudovat. Podle předpovědi OECD by měla do roku 

2040 v počtu jaderných reaktorů překonat USA i EU, vzhledem k tomu, ţe středního scénáře 

OECD, by do tohoto roku měl jejich počet narůst aţ na 149 reaktorů. Plánováno je také 

navýšení kapacity větrných a solárních elektráren do roku 2020 o 100 % a dosaţení podílu 

nízkouhlíkatých zdrojů energií na výrobě energií ve výši 15 % do roku 2020 a 20 % do roku 

2030. 

Tato země v současnosti vstupuje na trh s novým reaktorem třetí generace nazvaným 

Chua-lung I, který má výkon 1000 MW. Tyto reaktory plánuje vyváţet také do Evropy, 

v důsledku čehoţ společnost CNNC zahájila jednání o partnerství mimo jiné také s českou 

společností ČEZ. Tato spolupráce by měla v první řadě zajistit hlavně zisk posudku 

evropského Sdruţení provozovatelů jaderných elektráren pro tento jaderný reaktor. 

Rovněţ lze v této zemi očekávat obrovský rozmach těţby Břidličného plynu. Státní 

společnost Sinopec spustila letos v dubnu v nalezišti Fulin komerční těţbu v očekávaném 
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objemu 1 mld. m
3
/rok (příští rok plán aţ 5 mld. m

3
). Příští rok se k Sinopeku přidá i druhý 

čínský ropný gigant PetroChina. Ten rozvíjí břidlicové naleziště v provincii S’-Čchuan, kde 

hodlá příští rok vytěţit 2,6 mld. m
3
 plynu. Čínská vláda chce napodobit břidlicovou revoluci 

ve Spojených státech. Kromě rostoucí spotřeby energie ji k tomu vedou i nejvyšší světové 

zásoby, které se pod povrchem Číny skrývají a dosahují 31,6 bil. m
3
. Pro rok 2015 vláda 

stanovila cíl vytěţit 6,5 mld. m
3
. Přesto půjde jen o šest procent celkové těţby zemního plynu 

v Číně. Loni pocházelo z břidlic méně neţ procento čínského zemního plynu. Stále však její 

roční plán těţby tohoto plynu odpovídá týdennímu objemu těţby této komodity v USA 

(hlavně z důvodu geologicky sloţitějších podmínek těţby této suroviny v Číně oproti USA i 

přes podstatně větší zásoby této komodity v Číně oproti USA). [18] 

Egypt: Tento stát začátkem června 2015 uzavřel dohodu s německým koncernem Siemens 

na stavbu 3 plynových (24 turbín typu H) a 12 větrných parků (celkem 600 turbín) v hodnotě 

8 mld. EUR (220 mld. Kč), které by měly zvýšit dosavadní výrobu elektrické energie o 50 % 

a zajistit tak pokrytí rychle rostoucí spotřeby a rovněţ zamezit častým výpadkům elektřiny 

v této zemi. Uskutečněním kontraktu dojde k navýšení instalovaného výkonu na 16,4 GW.  

Indie: Je zodpovědná za téměř 50 % světových emisí skleníkových plynů z uţívání 

fosilních paliv. Cílem země je sníţení celkového mnoţství emisí do roku 2025 o 35 % oproti 

roku 2013. 

Nový energetický plán počítá s nahrazováním dříve upřednostňovaných větrných 

elektráren elektrárnami solárními. Do dubna roku 2016 je plánována stavba větrných 

elektráren o výkonu 2400 MW a solárních elektráren o výkonu 2500 MW. Tento plán má za 

cíl zvýšit výrobu elektrické energie z OZE v zemi pětinásobně, coţ by mělo napomoct 

zajištění stability dodávek elektřiny a sníţit znečištění plynoucí z odvětví energetiky popsané 

výše. Do roku 2022 je v plánu dosaţení instalovaného výkonu solárních elektráren ve výši 

100 GW (v současnosti 4,1 GW). Investice do přechodu z uhelných elektráren 

k obnovitelným zdrojům energie si dle předběţných odhadů vyţádají 200 mld. dolarů (asi 4,9 

bil. Kč).  

Jižní Korea: Tato země je pátým největším výrobcem jaderné elektrické energie ve světě. 

V roce 2029 by měla začít stavba dvou nových jaderných reaktorů. Mělo by tak dojít ke 

zvýšení počtu těchto reaktorů v zemi na 36. Země očekává nárůst spotřeby do roku 2030 o 2,2 

%, tzn. téměř 657 GWh.  



76 

Kanada: Tento stát vlastní třetí největší zásoby ropy na světě. Jiţ dříve oficiální průzkumy 

potvrzovaly mnoţství vytěţitelných zásob vytěţitelné suroviny v zemi na aţ 172 mld. barelů, 

z čehoţ 95 % se nachází v provincii Alberta. Podle nových odhadů Národního energetického 

výboru a oblastní geologické sluţba by mohla tato zásoba značně narůst díky novým 

odhadům ve dvou břidlicových loţiscích Canol a Bluefish, které by mohly obsahovat celkově 

aţ 200 mld. barelů ropy. Průzkumem těchto loţisek se zabývaly společnosti Shell nebo 

ConocoPhillips, které ale průzkumné vrty, v důsledku poklesu cen ropy, pozastavily. V této 

zemi se v současnosti těţí 3,5 mil. barelů denně a dle Kanadské odvětvové asociace se 

odhaduje do roku 2030 nárůst těţby aţ na 7 mil. barelů. 

Norsko: Norsku patří prvenství mezi evropskými zeměmi v podílu OZE na celkové brutto 

výrobě elektrické energie. V roce 2014 pokrývala podle odhadů výroba elektřiny z OZE, 

stejně jako v roce předešlém, 105,5 % celkové spotřeby elektřiny v zemi. Přebytečná zelená 

elektřina byla tedy vyváţena do okolních států. Téměř 100% podíl na této výrobě pak připadá 

zejména vodním elektrárnám. Norská elektrická energie je také v porovnání například s touto 

energií ve Velké Británii levnější. [6] 

Uruguay: Tato země zaţívá obrovský boom v oblasti větrných elektráren. Plánováno je 

zde vybudovat větrné elektrárny za 2,3 mld. EUR (více neţ 63 mld. Kč). Cílem státní 

společnosti UTE je dosaţení 38% podílu výroby elektrické energie z větrných elektráren do 

konce roku 2017. Dle Světové asociace pro větrnou energii byl vloni tento stát nejrychleji se 

rozvíjejícím trhem s větrnou energií na světě. Kapacita instalovaných větrných elektráren se 

za rok 2014 téměř osminásobně zvýšila. Rozvoji tohoto typu elektráren napomáhají převáţně 

nízké náklady na provoz tohoto typu elektráren, snaha o ochranu před suchem (dosavadní 

silný podíl výroby elektrické energie z vodních elektráren) nebo také výborné povětrnostní 

podmínky. Cílem státu je dosaţení celkové kapacity 800 MW v roce 2015 a 1400 MW v roce 

2016. [9] 

USA: V této zemi produkovalo v roce 2013 elektrickou energii 105 jaderných reaktorů. 

Podle střední varianty prognózy OECD tento počet do roku 2040 vzroste o dalších 13 

reaktorů. Aktuální problém řešený v USA je v současnosti opět spojen s vysokým 

vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší z uhelných elektráren. Prezidentova klimatická 

agenda počítá se sníţením emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % oproti roku 2005. 

Plánované regulace se mají týkat také jiţ fungujících uhelných elektráren. Toto opatření se ve 

Spojených státech setkává v současnosti s obrovskou kritikou a nevůlí. Tento plán bude mít 

určitě silný dopad na těţbu uhlí a očekává se tak do budoucna pokles poptávky po této 
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surovině. Největší podíl poklesu uhelné energie však s největší pravděpodobností v počáteční 

fázi pokryjí plynové elektrárny, vzhledem k obrovským zásobám břidličného plynu v USA. 

Dále pak lze očekávat nahrazování také solárními a větrnými zdroji energie. Očekávat lze 

také investice do modernizace stávajících uhelných elektráren a částečně také do výstavby 

nových jaderných bloků. 

Ve Spojených státech je v současnosti v provozu 320 aktivních vrtů, těţících břidlicový 

plyn. USA má odhadované zásoby ve výši 18,8 bil. m
3
 této suroviny a vlastní výhodu 

v těţebních technologiích. V roce 2014 se v této zemi těţilo 8,7 mil. barelů ropy denně. Do 

roku 2020 se odhaduje zvýšení těţby této komodity nad 10 mil. barelů denně (odpovídá 

současné těţbě Saudské Arábie a Ruska).  

Společnost Energy Transfer zajišťuje provoz plynovodů a ropovodů. V současnosti se 

snaţí převzít konkurenční firmu Williams, jeţ provozuje v této federaci 53 tis. km plynovodů.  

USA také vlastní 3 největší solární elektrárny na světě. Největší je elektrárna Solar Star 

v Kalifornii o kapacitě 579 MW, trochu menší kapacitu (550MW) mají pak elektrárny Topaz 

Solar a Desert Sunlight.  

Rusko: Protiruské sankce zavedené EU v současné době zahrnují zákaz exportu 

technologií na průzkum a těţbu ropy do této země. Nicméně i přes ochlazené vztahy EU a 

Ruska je vzájemná spolupráce v oblasti energetiky dále rozšiřována (např. plánované 

rozšíření plynovodu Nord Stream), coţ je vzhledem k závislosti obou celků na druhém 

z partnerů pochopitelné.  

Rusko je také spolu se Saudskou Arábií největším producentem ropy ve světě. V květnu 

2015 například předstihlo zmíněnou zemi v dodávkách ropy do Číny, která je druhým 

největším spotřebitelem komodity na světě. Květnová dodávka byla ve výši 3,92 mil. tun ropy 

(dodávka Saudské Arábie byla 3 mil. tun). V budoucnosti se očekává zvyšování dodávek této 

zemi, i s ohledem na uzavřený kontrakt, dle kterého jí má Rusko dodat během 25 let 365 mil. 

t ropy. 
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Příloha č. 3 Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu větrných elektráren některých zemí EU, zpracováno dle [12] 
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