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Abstrakt 

Státní energetická koncepce ČR je strategický dokument, kterým stát ovlivňuje těžbu, 

nakládání a využívání energetických surovin. Cílem práce je popsat dopady nové energetické 

koncepce na hutní podniky, především v oblasti těžby uhlí. Dále jsou v práci popsány 

problémy ochrany životního prostředí, energetické bezpečnosti a vývoje cen energetických 

komodit. Technologická část práce obsahuje možná řešení negativních dopadů na hutní 

podniky.  

Klíčová slova 

Energetická koncepce, uhlí, ropa, zemní plyn, energetická bezpečnost, ceny, komodity, 

metalurgie, ochrana životního prostředí, injektáž uhlí, ULCOS, CCS. 

 

Abstract 

National energy strategy of the Czech republic is strategic document, in which government 

influences extraction, handling and utilization of energy resources. The goal of the thesis is to 

describe the impact of the new national energy strategy on the metallurgical enterprises, 

especially in the field of coal mining. Secondly, the problems with environmental protection, 

energy security and price changes of energy commodities are also described there. The 

technological part suggests possible solutions, which could change the negative impacts on 

the steel companies.  
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Seznam zkratek 

SEK – Státní energetická koncepce, 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

OKD – společnost Ostravsko-karvinské doly, 

NWR – společnost New world resources (vlastník OKD), 

OZE – Obnovitelné zdroje energie, 

Ropovod IKL – Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov, 

MERO – Středoevropský ropovod, (Mitteleuropäische Rohölleitung),  

Ropa WTI – Americká ropa (West Texas Index), 

ČOV – čistírna odpadních vod, 

OPEC – Organizace exportéru ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries), 

CCS – Technologie pro zachycení a uskladnění CO2 (Carbon capture and storage), 

EUROFER – Evropské sdružení výrobců oceli, 

ETS – Systém prodej emisních povolenek, 

REACH – Evropský systém registrace, hodnocení, autorizace a restrikce chemikálií, 

OTE – Operátor trhu s elektřinou, 

NCG – Roční future kontrakt na zemní plyn, 

EEX – Evropská energetická burza v Lipsku, 

NYMEX – Newyorkská komoditní burza (New York Mercantile Exchange), 

IPE – Mezinárodní ropná burza v Londýně (International Petroleum Exchange), 

BRIC – Skupina rychle rozvíjejících se velkých zemí (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), 

DRI – Přímo redukovaná ruda (Direct reduced iron ore), 

ULCOS – Technologie výroby oceli za minimálních emisí CO2
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ÚVOD 

Státní energetická koncepce je strategický dokument, kterým vláda výrazně ovlivňuje budoucí 

vývoj hospodářství v ČR. K nejvíce ovlivněným odvětvím patří díky své vysoké energetické 

náročnosti i hutní průmysl. Pro něj jsou stěžejní především pasáže týkající se těžby a využití 

černého uhlí, které je nezbytné pro zajištění výroby surového železa. Rovněž by hutní 

podniky neměly opomíjet ani další zdroje energie – zemní plyn, ropu a elektrickou energii.  

Pro zajištění stability výroby a obchodu jsou rozhodující otázky zajištění energetické 

bezpečnosti. ČR je velmi otevřenou ekonomikou, což vyžaduje bedlivé sledování a analýzu 

blízkého i vzdáleného makrookolí, které rovněž silně ovlivňuje energetiku v ČR. Na 

konkurenceschopnost hutní výroby má v posledních letech stále větší vliv poměrně přísná 

ekologická legislativa, díky níž se mnohé podniky dostávají do silně znevýhodněné pozice 

vůči mimoevropské konkurenci. 

Další důležitým aspektem pro tvorbu strategie dalšího rozvoje je vývoj cen energetických 

komodit, jejichž cena by se v budoucnosti neměla výrazně snižovat, což povede hutní podniky 

k silnému konkurenčnímu boji, v němž budou rozhodovat inovace a efektivita výroby. 

Cílem diplomové práce je rozbor státní energetické koncepce a popis možných dopadů na 

hutní podniky v ČR. Dalším cílem je analýza vývoje cen dotčených vstupních surovin pro 

hutní výrobu. Rovněž budou v práci navržena opatření, která mohou snížit negativní dopad 

implementace energetické koncepce. Vzhledem k teoretickému řešení aktuálního problému se 

diplomová práce opírá kromě knih také o poměrně velké množství internetových článků, 

legislativních dokumentů a informací z oborových sdružení a mezinárodních organizací.  
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1. STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 

Státní energetická koncepce (SEK) patří k základním součástem hospodářské politiky České 

republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a 

dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její 

efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami 

udržitelného rozvoje. [1] 

Podle §3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je SEK strategickým dokumentem 

s dlouhodobým výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství 

v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního 

prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí. Návrh SEK 

vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a předkládá jej ke schválení vládě. 

Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let 

a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. [2]  

1.1. Aktualizace SEK 

Poslední aktualizace státní energetické koncepce byla provedena v roce 2004. Aktualizace 

SEK byla v minulosti připravována ministry Martinem Římanem a Martinem Kocourkem, 

avšak ani jedna z nich nebyla přijata. V současnosti připravuje MPO pod vedením ministra 

Martina Kuby její aktualizaci, která by měla být schválena v průběhu druhé poloviny roku 

2012. Nová energetická koncepce se bude zabývat především těmito otázkami: způsobem 

výroby elektrické energie, využitím obnovitelných zdrojů energie, prolomením těžebních 

limitů, teplárenstvím, snížením dovozní závislosti na politicky nestabilních zemích, 

dostupností a těžitelností zdrojů a efektivním využití energie.  

Vzhledem k několikrát odloženému schválení SEK byl pro potřeby diplomové práce použit 

předběžný návrh SEK ČR 2011-2060 revize A ze srpna 2011 vypracovaný MPO. Na novém 

znění SEK se bude podílet speciální mezioborová skupina odborných pracovníků pod 

vedením Dany Drábové a Václava Pačese (ten již navrhoval revizi SEK v roce 2009 v rámci 

tzv. Pačesovy komise). [3] 
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1.2. Kritika SEK 

K hlavním kritikům patří ekologické organizace (hnutí Duha, Greenpeace, ekologický institut 

Veronica), které zásadně nesouhlasí s navrhovaným prolomením ekologických těžebních 

limitů v severočeských dolech a s výstavbou nových jaderných elektráren. Ekologické 

organizace dokonce vydaly publikaci Chytrá energie, ve které představují své vlastní řešení 

energetických potřeb ČR. V ní prosazují mnohem vyšší podíl obnovitelných zdrojů na 

energetickém mixu ČR, efektivnější využívání energie, omezení těžby a dovozu fosilních 

paliv a snižování emisí oxidu uhličitého. Budoucnost vidí ve větší decentralizaci výroby 

elektřiny a tepla. Ve svých propočtech vycházejí z poměrně rychlého poklesu cen energie 

z obnovitelných zdrojů, které se postupně stanou konkurenceschopnými i bez dotací. [4] 

Odborníci z řad energetiků kritizovali původní návrh, který počítal se spuštěním až 14 

jaderných reaktorů do roku 2060, což by pokrývalo 80 % výroby elektřiny a ČR by se tak 

stala zemí s největším podílem jaderných elektráren v Evropě. Rovněž byly kritizovány 

nereálně vysoké hodnoty tuzemské spotřeby a exportu elektřiny z Česka (export až jedné 

třetiny celkové výroby elektrické energie). Nová energetická koncepce by se měla spíš 

věnovat následujícím dvěma desetiletím než výhledu do roku 2060.  

Hlavní prioritou SEK by už neměla být minimální závislost na dovozu paliv a energií, ale 

cenová přijatelnost energií pro spotřebitele, tedy firmy a domácnosti. Ta umožní bránit 

stěhování průmyslové výroby z Česka do mimoevropských zemí. České podniky by rovněž 

měly hrát co největší roli při výstavbě a modernizaci energetických zařízení v tuzemsku. 

Současně také klesá ochota dotovat obnovitelné zdroje energie, které vyrábějí energii výrazně 

dráže než klasické a jaderné elektrárny. Pokud však zelené technologie zlevní až na úroveň 

klasických zdrojů, stát nebude bránit jejich rozvoji. 
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2. ENERGETICKÉ ZDROJE VE STÁTNÍ ENERGETICKÉ 

KONCEPCI ČESKÉ REPUBLIKY 

2.1.Primární energetické zdroje 

2.1.1. Uhlí  

Podle SEK současný stav těžebních oblastí umožňuje pouze omezené využívání uhlí s tím, že 

hnědé uhlí by mělo zůstat disponibilní pro nové uhelné zdroje ve výstavě a pro teplárenství.  

Černé uhlí by mělo být využito především pro koksování, chemický průmysl a další 

technologické procesy. [5] 

Hlavní cíle energetické koncepce v oblasti těžby uhlí:  

- Optimalizovat využití domácích zdrojů z důvodů zajištění bezpečnosti dodávek a 

omezené dopravní dostupnosti ČR. 

- V oblasti těžby hnědého uhlí odstranit nesystémové administrativní překážky 

hospodárného využití domácích zásob hnědého uhlí, včetně zachování možnosti využití zásob 

za tzv. územními ekologickými limity, a současně zajistit přednostní využití hnědého uhlí pro 

teplárenství ČR.  

- Podporovat maximální prodloužení životnosti těžených černouhelných dolů, využít 

moderních těžebních technologií a umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát, 

resp. dalších lokalitách, s cílem získat dostatek informací pro rozhodnutí o dalším postupu. [5] 

3.1.1.1. Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí je v ČR primárně využíváno jako palivo pro tepelné elektrárny a teplárny. SEK 

upozorňuje na zásoby za tzv. „ekologickými“ limity, které by mohly být dále využity.  

- Za územními ekologickými limity Dolu Bílina je k dispozici dalších cca 104 mil. 

tun uhlí, v případě dolu ČSA cca 750 mil. tun uhlí, což společně reprezentuje 

téměř dvaceti násobek současné roční těžby hnědého uhlí. [5] 

V roce 1991 byly schváleny územní ekologické limity těžby uhlí, které měly ochránit území 

severních Čech před nekontrolovaným postupem těžby hnědého uhlí. Od té doby nebylo 

nalezeno žádné dlouhodobé řešení náhrady potřeby těžby hnědého uhlí, na kterém by byla 

většinová shoda. Ekologické organizace propagují místo těžby uhlí masivní zateplování 
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severočeských sídlišť a nahrazení hnědouhelných tepláren spalováním biomasy, případně 

zemního plynu. Rovněž kritizují vývoj elektřiny z hnědouhelných elektráren do zahraničí jako 

„vyvážení české krajiny“. [4] 

- Povolovací procedury nových energetických zdrojů využívajících uhlí vázat na 

průkaz zajištění uhlí. Zahájení těžby na nových lokalitách realizovat až po 

většinovém souhlasu místních obyvatel. [5] 

V 90. letech došlo k rekonstrukci a odsíření severočeských uhelných elektráren. Životnost 

těchto rekonstrukcí je 15 až 20 let a v současnosti je nezbytná rekonstrukce těchto zdrojů 

energie. Vzhledem k tomu, že od roku 2015 začínají platit přísnější evropské ekologické 

normy, jsou tyto rekonstrukce více než aktuální. U některých elektráren bude vzhledem 

k nedostatku hnědého uhlí ukončen provoz (Prunéřov I. 2015, Chvaletice 2020). [6] 

- V dlouhodobé koncepci využívání energetických surovin umožnit využití 

ekonomicky těžitelných disponibilních zásob uhlí i pro další generace, a to 

především úpravou legislativy ukončování těžební činnosti zavedením pojmu 

„přerušování těžební činnosti“ se všemi povinnostmi i právy vyplývajícími 

z přerušení těžební činnosti. [5] 

Předpokládaný vývoj těžby hnědého uhlí 

V důsledku poklesu vytěžitelných zásob hnědého uhlí v lokalitách Sokolovské uhelné a 

skupiny Czech Coal se v současnosti na trhu snižuje nabídka hnědého uhlí, a to v řádech 

milionů tun ročně. Tento trend se skokově prohloubí již v letech 2013-2021 především 

v důsledku nevyužití zásob hnědého uhlí za územními limity v lokalitě dolu ČSA. V důsledku 

poklesu nabídky hnědého uhlí lze očekávat:  

- v roce 2013 bude na trhu chybět 6 milionů tun hnědého uhlí (proti poptávaným 44 mil. 

tun budou společnosti schopny nabídnout jen 38 milionů tun) 

- riziko výpadku dodávek tepla pro Prahu, Mělník, Hradec Králové, Pardubice, 

Strakonice, Příbram, Zlín a Otrokovice, cca až 1 milion obyvatel ČR 

- rozpad centrálního zásobování teplem a růst cen tepla v řádu desítek procent 

- omezení nabídky tepla pro průmyslové podniky (v roce 2013 z 108 TJ na 79 TJ) 

- pokles výroby elektřiny až o 9 600 GWh ročně od roku 2016 (17 % spotřeby ČR) 

- snížení příjmu obcí, státního rozpočtu, nárůst nezaměstnanosti, zvýšení dovozní 

závislosti [7] 
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Je však nutné zdůraznit, že i v případě pokračování těžby za ekologickými limity se bude 

množství těžitelného uhlí i tak postupně snižovat, a bude ho nutné nahradit jinými zdroji – 

zemním plynem, jadernou energií, částečně i obnovitelnými zdroji energie (biomasa). [7] 

3.1.1.2. Černé uhlí 

V současnosti je černé uhlí těženo jen v Ostravsko-karvinském revíru. Slouží jak pro výrobu 

surového železa, tak k výrobě elektrické energie a tepla. Jedinou společností, která těží v ČR 

černé uhlí je OKD. Jejím vlastníkem je společnost NWR a v současnosti provozuje čtyři doly 

v Ostravsko-karvinském revíru, a to doly Karviná, Darkov, ČSM a Paskov. SEK do budoucna 

pro zajištění dlouhodobé dostupnosti černého uhlí navrhuje:  

- Modernizaci těžebních technologií k prodloužení životnosti v současnosti 

těžených černouhelných dolů [5] 

Společnost se dlouhodobě snaží o zvyšování produktivity těžby. V roce 2009 dokončila 

projekt Program optimalizace produktivity 2010 (POP 2010). Během dvou let společnost v 

rámci projektu nainstalovala 10 nových těžebních komplexů. Nová zařízení výrazně zvyšují 

produktivitu a efektivitu těžby, u vysokého porubu dokonce až o 129 %, u nižších porubů 

v řádu desítek procent. [8] 

- Dokončit průzkumné práce a rozhodnout o dalším postupu ve věci případného 

využití zásob dolu Frenštát, resp. z dalších lokalit. [5] 

Společnost NWR 26. září 2011 oznámila svůj záměr prozkoumat ložisko černého uhlí v 

lokalitě dolu Frenštát, jehož odhadovaný objem zásob dosahuje přibližně 1,5 mld. tun černého 

uhlí. Průzkum včetně jeho přípravy a závěrečného vyhodnocení by měl trvat zhruba 4 roky. 

Poté bude rozhodnuto o proveditelnosti dalšího rozvoje zdrojů v této lokalitě. Přestože NWR 

vlastní licenci k těžbě černého uhlí v dobývacím prostoru Dolu Frenštát, není ložisko zahrnuto 

do oficiálních zásob. Plány na rozvoj těžby uhlí však komplikuje bezprostřední blízkost 

CHKO Beskydy. S plánem těžby zásadně nesouhlasí představitelé i obyvatelé města Frenštát 

a přilehlých obcí, které se jakékoliv další těžbě uhlí včetně průzkumných vrtů silně brání. [9] 

- Podporovat těžbu plynu z důlních polí a využívání metanu z důlní degazace 

těžebních organizací pro výrobu energie. [5] 

Důlní plyny obsahují vysoké procento metanu (až 90 %), který vznikl při zuhelnění bilogické 

hmoty. V oblastech důlní těžby vystupuje na povrch a ohrožuje obce a města ležící v blízkosti 
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poddolovaných území. V koncentraci 5 % - 15 % je silně výbušný. V posledních letech nastal 

výrazný posun z hlediska zajištění bezpečnosti okolí, využití energie důlního plynu i ochrany 

životního prostředí v podobě výstavby kogeneračních jednotek, spalujících důlní plyn v 

místech jeho výskytu. Kromě uvedených přínosů není zanedbatelný ani ekonomický efekt z 

prodeje vyrobené elektřiny a tepla. V současné době jsou jen na Ostravsku a Karvinsku 

instalovány více než dvě desítky kogeneračních jednotek s výkonem od 400 – 2 000 kW. 

Kogenerační jednotky mají kontejnerové uspořádání, pro je lze po vyčerpání ložiska 

přesunout k novému zdroji. [10] 

- Ve spolupráci s polskou stranou podporovat možnosti využívání zdrojů černého 

uhlí v polské části hornoslezské pánve těžebními subjekty působícími v ČR. [5] 

Společnost NWR intenzivně pracuje na rozvoji těžby černého uhlí v polském příhraničí. 

Hlavní úsilí směřuje do dvou projektů, a to dolu Dębieńsko a dolu Morcinek. 

Projekt Dębieńsko  

Lokalita Dębieńsko se nachází ve městě Czerwionka-Leszczyny v blízkosti města Rybnik 

přibližně 40 km od české hranice. V zemi se ukrývá ložisko 190 milionů tun koksovatelného 

uhlí v hloubce 1,400 m. Společnost NWR získala v roce 2008 licenci k těžbě na 50 let. 

Počáteční investice budou stát několik set milionů eur. Polovina této částky bude využita na 

demolice, renovaci a výstavbě dolu. Otevření dolu vytvoří kolem 2 500 pracovních míst. [11] 
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Graf 3.1 Prognóza těžby v OKD 

 

Pramen: SLIVKA, Vladimír a kol.: Studie stavu teplárenství. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 

2.1.2. Zemní plyn 

Česká republika je ze 75 % závislá na dovozu zemního plynu z Ruska, zbývající část plynu 

pochází z Norska. Paroplynové zdroje jsou vhodné zejména pro překlenutí případných 

nedostatků výkonu po dobu výstavby jaderných elektráren, protože mají sice nižší náklady na 

výstavbu, ale poměrně drahý provoz. Česká plynárenská soustava rovněž disponuje zásobníky 

plynu, jejichž nezbytnost se projevila hlavně na počátku roku 2009 při výpadku zásobování 

plynem přes území Ukrajiny, a dokonce dokázala obrátit směr toku zemního plynu v potrubí a 

zásobit tak sousední státy postižené nedostatkem plynu. [5] 

Podle aktualizace státní energetické koncepce by bylo výhodné více diverzifikovat dodávky 

zemního plynu a zvýšit význam role ČR jako transportéra zemního plynu v ose sever/jih. 

Česká republika by měla mít zajištěnou kapacitu podzemních zásobníků, které pokryjí 

minimálně 40 % roční spotřeby zemního plynu. [5] 

V září 2011 došlo k propojení české a polské plynárenské soustavy. Toto propojení umožňuje 

ČR využít plyn z terminálu se zkapalněným plynem na severu Polska a Polsku zase zajistí 

možnost čerpat plyn z české plynárenské soustavy. Rovněž dochází k rozšiřování kapacity 

zásobníků zemního plynu, v roce 2011 byly dokončeny stavební práce na plynových 

zásobnících v Třanovicích a Tvrdonicích, které byly dotovány Evropskou unii. [15] 
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2.1.3. Ropa 

Ropa je do České republiky dopravována pomocí dvou ropovodů, a to ropovodem Družba 

z Ruské federace a ropovodem IKL (Ingolstadt) z Německa (arabská ropa). Ropovod 

Ingolstadt byl vybudován v 90. letech z důvodu snížení dovozní závislosti na ruské ropě, která 

tvoří 70 % z celkového dovozu ropy. Další ropa k nám proudí z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, 

Alžírska, Libye, Sýrie, Norska a dalších zemí. Cena ropy dovážené do ČR se řídí burzovní 

cenou směsné ropy Brent. Ropu a plyn do ČR dovážejí zcela privátní subjekty, kterým stát 

nemůže nařizovat, odkud mají na tuzemský plně liberalizovaný trh přivést tyto komodity. Stát 

tedy může v liberalizovaném prostředí pomocí další diverzifikaci dodávek těchto 

strategických energetických surovin pouze nepřímo, a to zejména podporou výstavby 

potřebné infrastruktury či požadavky na zajištění bezpečnostního standardu dodávek, kde jsou 

diverzifikované zdroje jedním z nástrojů. [5]  

Stát by měl pokračovat ve vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich řízení 

v souladu se směrnicemi EU s aktivním zapojením podnikatelské sféry. Dosáhnout stavu 

nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů nejméně na úroveň 120 dnů jejich 

čistých dovozů a zabezpečit jejich faktickou dostupnost z úrovně orgánů státu pro případ 

krizového stavu nebo stavu ropné nouze tak, aby poměr ropa/ropné produkty byl přibližně na 

úrovni 50/50.  

Důležitá je rovněž spolupráce tuzemského přepravce ropy, společnosti MERO ČR, 

s provozovateli ropovodů, kterými je do ČR dopravována ropa, a to zejména vzhledem 

k zajištění včasné informovanosti o případných obchodních či technických problémech, které 

mohou zapříčinit i částečné omezení či dočasné úplné přerušení dodávek ropy do ČR. [5]  

2.1.4. Uran 

Potenciální ložiska uranu na českém území jsou potenciální exportní příležitostí a mohou být 

efektivně využita na podporu dodavatelského průmyslu ČR při jeho zapojování do 

nadnárodních dodavatelských řetězců v oblasti jaderné energetiky. [5]  

V současnosti probíhá hlubinná těžba na postupně dotěžovaném ložisku Rožná. S ohledem na 

očekávaný příklon řady zemí (zejména třetího světa) k jaderné energetice, a to bez ohledu na 

události v japonské Fukušimě, což povede k velkému nárůstu celosvětové poptávky po uranu, 

je třeba považovat domácí produkci uranu za velmi důležitý příspěvek k surovinové a 

energetické bezpečnosti ČR. S ohledem na to je žádoucí maximálně prodloužit životnost 
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těženého ložiska uranu Rožná, a to i za cenu dalších investic do doplňujícího geologického 

průzkumu na lokalitě a získaný čas využít k vytipování a otevření nejvhodnější nové lokality 

pro zachování domácí produkce této vysoce strategické suroviny. [5]  

K hlavním cílům v oblasti těžby uranu patří: 

- Zajistit maximální možné prodloužení životnosti těženého ložiska Rožná, a to i v 

případě nezbytnosti dalších investic do doplňujícího geologického průzkumu na lokalitě. 

- Zajistit pokračování domácí těžby uranu výběrem nejvhodnější nové lokality pro 

domácí těžbu uranu. 

- Respektovat rozsáhlé domácí zásoby uranu v severních Čechách jako nerostnou 

pojistku pro budoucí možný kladný vliv na HDP. 

- Provést doplňující rozsáhlý geologický průzkum moderními průzkumnými metodami 

a důkladné posouzení ekonomické výhodnosti a reálnosti další těžby v případě investic ze 

strany státu. 

- Zvážit možnost výstavby zařízení na zpracování uranového koncentrátu v ČR s 

ohledem na posílení energetické bezpečnosti. [5]  

2.2. Druhotné zdroje energie 

Stát by měl podporovat výrazné zvýšení energetického využití druhotných zdrojů energie, 

pokud v daném čase není pro hospodářství ČR ekonomicky výhodné jejich materiálové 

využití, zejména vhodných průmyslových a komunálních odpadů. K této problematice je 

nutné nastavit ostatní související právní úpravy mimo oblast energetiky. V současné době se 

ročně produkuje téměř 4 mil. tun odpadu a z něj se skládkuje přibližně 2,2 mil. tun 

komunálního odpadu. Energetické využití odpadu by se mělo postupně zvýšit na trojnásobek 

současného stavu (tři spalovny – ZEVO Praha 310, SAKO Brno 240 a TERMIZO Liberec 96 

tisíc tun ročně).  

SEK v této problematice dále doporučuje: 

- Prioritně podporovat přímé (termické) využití odpadů bez předchozí úpravy v 

kogeneračních jednotkách pro lokální systémy zásobování teplem a regulační služby 

elektrizační soustavy s ohledem na kvalitu ovzduší a ochranu zdraví lidí.  
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- Minimalizovat ukládání biologicky rozložitelných odpadů v souladu s požadavky EU 

a podporovat energetické využití odpadu a alternativních paliv v oblasti procesního tepla v 

cementárnách a vápenkách.  

- Podporovat kogenerační výrobu energie z bioplynových stanic, které používají jako 

palivo biologicky rozložitelný odpad z využitelných komunálních a zemědělských odpadů, z 

ČOV a odpadů z potravinářského průmyslu v souladu s požadavky na ochranu životního 

prostředí. Klást důraz na maximální využití tepla z těchto zařízení. 

- Podporovat spolupráci energetických společností, měst a obcí jakožto původců 

komunálního odpadu od fyzických osob v této oblasti k maximalizaci energetického využití 

jinak hospodářsky nevyužitelného odpadu a podporovat společné projekty veřejného a 

soukromého sektoru v této oblasti.  

- Podpora výzkumu a vývoje a mediálních aktivit v oblasti využití druhotných zdrojů, 

především odpadů (např. pyrolýzní zpracování, plazmové technologie). [5]  

 

2.3.Výroba elektrické energie 

Hlavním cílem české elektroenergetiky je zabezpečení přebytkové výrobní bilance založené 

na optimálním palivovém mixu a maximálním využití tuzemských primárních zdrojů. 

Vzhledem k situaci v sousedních zemích, které omezily výrobu elektřiny v jaderných 

elektrárnách, nemůže ČR spoléhat na dovoz elektrické energie ze zahraničí. 

Výroba elektřiny v ČR je zhruba ze 60 % kryta výrobou v uhelných elektrárnách a teplárnách 

z domácího uhlí, 30 % je vyrobeno v jaderných elektrárnách a zbytek v mixu vodních, 

plynových, přečerpávacích a dalších zařízeních. Vysoký podíl uhlí sice vede k vysokým 

emisím skleníkových plynů, naproti tomu však výroba elektřiny z domácích uhelných zdrojů 

představuje vysoce stabilizující prvek pro bezpečnost dodávek i energetickou bezpečnost 

České republiky a má vysoce pozitivní dopad do HDP (minimální finanční prostředky pro 

dovoz paliv). [5]  
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Zdroje elektrické energie: 

2.3.1. Uhelná energetika 

Stát by měl podporovat další rozvoj uhelné energetiky jako významný zdroj výroby a 

elektřiny a zejména tepla a její postupnou transformaci směrem k technologiím vysoce 

účinného a čistšího spalování. Mělo by dojít k uvolnění části těžebních limitů, které omezují 

další těžbu hnědého uhlí, které je zdrojem energie pro většinu uhelných elektráren v ČR a 

legislativní podpoře zachování tepláren s kogenerační výrobou elektřiny a tepla. Finanční 

prostředky generované v systému kontroly emisí by měly směřovat do technologií pro 

zvyšování účinnosti a snižování a zachytávání emisí. Vzhledem ke snižujícím se zásobám 

hnědého uhlí by měl podíl elektřiny vyrobené spalováním uhlí postupně klesat. [5] 

2.3.2. Jaderná energetika  

Je hlavním pilířem české energetiky. Energetická koncepce jednoznačně podporuje další 

rozvoj jaderné energetiky jako bezuhlíkové technologie v souladu s bezpečnostními standardy 

pro jadernou bezpečnost. Životnost stávajících jaderných bloků lze prodloužit na 50 až 60 let. 

Státní energetická koncepce jednoznačně podporuje další rozšíření jaderné elektrárny Temelín 

a vznik nových elektráren. Jaderné palivo má velmi malé rozměry a může tvořit strategickou 

zásobu na několik let. Česká republika rovněž disponuje několika těžitelnými ložisky a 

jedním činným uranovým dolem, což umožňuje využití domácího paliva v jaderných 

elektrárnách. Jaderné elektrárny sice mají poměrně vysoké investiční náklady, jejich provoz je 

však levnější oproti většině ostatních zdrojů elektrické energie. [5]  

I přes havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě zažívá jaderná energetika svou 

renesanci, a to hlavně v silně rozvíjejících se Zemích (Čína, Rusko, Indie). V Evropě však 

některé země (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie) jadernou energetiku postupně 

opouštějí, přestože samy nejsou schopny svou domácí poptávku zcela uspokojit. ČR se však 

přes obavy některých evropských zemí rozhodla dále rozvíjet jadernou výrobu energie. O 

výstavbě nových jaderných elektráren však uvažuje nejen ČR, ale i Francie, Polsko, 

Slovensko a Pobaltské státy. V současnosti se v Evropě staví jen ve Finsku – elektrárna 

Olkiluoto – 3. reaktor, (Areva a Siemens) a v Ruském Kaliningradu – Baltiisk 1 a 2. 

Společnost ČEZ vypsala soutěž o dostavbu jaderné elektrárny Temelín, do které se přihlásily 

společnosti Westinghouse z USA, francouzská Areva a česko-ruské konsorcium Škoda JS, 

Gidropress a Atomstrojexport. 31. října 2011 byly společnosti vyzvány, aby do 2. července 
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2012 předložily své nabídky. O vítězi tendru by mělo být rozhodnuto v roce 2013. Dostavba 

Temelína by měla být největší zakázkou v Česku. Její hodnota se podle současných odhadů 

bude pohybovat kolem 200 miliard korun. Zakázka by měla rovněž pomoci českých 

stavebním a strojírenským firmám, které se na výstavbě elektrárny budou podílet. [13], [14]  

2.3.3. Zdroje na zemní plyn  

SEK je však kritizována plynaři, protože nezohledňuje možnost výroby elektřiny ze zemního 

plynu. Paroplynové zdroje jsou vhodné zejména pro překlenutí případných nedostatků výkonu 

po dobu výstavby jaderných elektráren. V současnosti staví společnost ČEZ plynovou 

elektrárnu v severočeských Počeradech, uvažuje se o stavbě elektráren v Mělníku a v Ústí nad 

Labem. Tyto elektrárny by měly nahradit současné uhelné zdroje. [16] 

Výroba elektřiny v těchto elektrárnách je však oproti jaderným a tepelným elektrárnám dražší, 

a proto jsou používány jako špičkové záložní zdroje, které jsou schopny zahájit provoz do 

několika minut. Další důvodem proto přílišnému rozvoji paroplynových elektráren je stále 

vysoká dovozní závislost Evropy na Rusku a politicky nestabilních zemích. Z důvodu zvýšení 

bezpečnosti výroby elektřiny a tepla z paroplynových elektráren by měla být přiměřeně 

posílena kapacita plynových zásobníků. [17] 

2.3.4. Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Obnovitelné zdroje energie chápeme jako zdroje, které lze využít opakovaně, což je jejich 

nesporná výhoda. Výroba energie z OZE má však své limity a omezení. Další rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie by měl reflektovat jejich ekonomickou efektivitu a přírodní 

geograficko-klimatické podmínky ČR. Podpůrné a regulační mechanismy by měly být 

nastaveny tak, aby mohly operativně reagovat na aktuální vývoj technologií a trhu a 

neumožňovaly spekulativní operace. [18] 

Obnovitelné zdroje energie představují i v ČR významný zdroj energie, a to především 

v decentralizované energetice. V celorepublikové bilanci budou OZE nabývat na významu 

především v oblasti zásobování teplem pro nízkoenergetické bydlení. Při předpokladu dnešní 

úrovně technologií by se z důvodu nižšího potenciálu neměl podíl OZE pro výrobu elektřiny 

zvyšovat. [5] 
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Biomasa 

V případě biomasy by se přednostně měly podporovat kogenerační systémy, které vyrábějí jak 

teplo, tak elektrickou energii. Přístup k biomase by měl být rovný a nediskriminující pro 

všechny odběratele, její využití vázat na dosaženou účinnost jejího využití, na celkové 

socioekonomické a environmentální dopady způsobu jejího využití. Měla by být rovněž 

zohledněna skutečnost, že velmi intenzivní využívání těžebních zbytků ovlivňuje nepříznivě 

živinovou bilanci lesních půd. Rovněž při pěstování energetických plodin a rychle rostoucích 

dřevin by zemědělci měli zabránit znehodnocení zemědělské půdy správným způsobem 

hospodaření. [5] 

Fotovoltaika 

V nejbližších 20 letech SEK nepočítá s dalším využitím fotovoltaiky. Její živelný rozvoj 

v letech 2009 a 2010, kdy bylo do jejího rozvoje investováno kolem 400 mld. Kč, přímo 

ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu. Následky systémově neregulované 

podpory fotovoltaiky se budou projevovat v energetice i ekonomice po celou dobu jejich 

podpory a významně ovlivní rozhodovací procesy v podpoře ekonomicky neprůchozích 

technologií.  

V souladu s pravidly předpokládaného nediskriminačního přístupu ke všem druhům energií 

by mělo být zajištěno zahrnutí nákladů k zahlazování následků ekologických likvidací 

použitých technologií v oblasti OZE do celkových nákladů také pro konečné uživatele. 

Solární panely nepředstavují nebezpečný odpad, proto po ukončení státní podpory by účelově 

založené solární společnosti pravděpodobně zkrachovaly a vzniklé problémy by opět musel 

řešit stát. [5] 

Větrná energie 

ČR nedisponuje lokalitami, které by byly vhodné pro výrobu větrné energie. Ty nejvhodnější 

leží často na území chráněných krajinných oblastí a národních parků. Navíc samotná výroba 

elektřiny je velmi nestabilní, například v podzimních měsících dochází v severním Německu 

k velké nadvýrobě větrné elektřiny, která ke svým odběratelům putuje přes českou 

energetickou soustavu. Tím dochází k její nestabilitě a vzniká nebezpečí jejího kolapsu. [5] 
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Vodní energie 

Vodní elektrárny jsou tradičním zdrojem elektřiny a jejich potenciál je dobře využívaný. 

Prostor pro vyšší výrobu je hlavně v rekonstrukcích stávajících zařízení za účelem lepšího 

využití daných lokalit. Nepoměr mezi využíváním elektrické energie v průběhu dne zajišťují 

přečerpávací elektrárny. [5] 

Graf 3.1 Instalovaný výkon v ČR v roce 2011 

 

Pramen: Energetický regulační úřad 

Graf 3.2 Výroba elektřiny v ČR v roce 2011 

 

Pramen: Energetický regulační úřad 
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3. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST A VÝVOJ ENERGETIKY 

V EVROPĚ  

3.1. Energetická bezpečnost 

Energie je základní podmínkou ekonomického růstu, proto jednotlivé země potřebují 

k udržení své hospodářské dynamiky energii – k průmyslové výrobě, k pohybu, ke 

každodennímu životu. Z těchto důvodů je zajištění dostatečného přísunu energie vitálním 

zájmem každého státu. Nejvíce jsou zranitelné státy s nejrozvinutějšími ekonomikami, 

protože mají největší spotřebu energie rozloženou do velkého množství sektorů. Zabezpečení 

svých vitálních zájmů se snaží zajistit dvěma způsoby, a to vlastními zdroji (energetickou 

soběstačností) a importem surovin za přijatelné ceny. [17] 

Jedna z definic energetické bezpečnosti říká, že „Energetická bezpečnost znamená dostupnost 

dostatečných dodávek za přijatelné ceny.“ Energetická bezpečnost se především opírá o čtyři 

základní principy, a to o: 

- Diverzifikaci dodávek surovin – hlavním cílem diverzifikace je snížení závislosti na 

jednom nebo několika málo klíčových dodavatelích. Diverzifikace dodávek surovin by 

měla být cílem jak odběratele, tak i dodavatele, jelikož výrazně zvyšuje stabilitu 

prostředí, které je tak méně náchylné k výkyvům. Například díky vysoké závislosti na 

dovozu ropy ze zemí OPEC došlo v 70. letech k silným ropným šokům v USA a 

Evropě.  

- Odolnost (elasticita) – odolnost země vytváří obranu proti šokům a napomáhá 

obnově po krizích a přerušení. Stát by měl disponovat dostatečnými zásobami a 

záložními zdroji energie, které umožní překlenout krátkodobý výpadek v zásobování. 

Tato odolnost se například projevila při plynové krizi v roce 2009, kdy došlo 

k výpadku dodávek zemního plynu přes Ukrajinu. Podniky v zemích bez zásobníků 

plynu přestaly vyrábět a domácnosti trpěly mrazem.  

- Integrace – trh, ve kterém se dnes pohybujeme, je tak neuvěřitelně propojený, a 

vyspělé státy využívají energii v tolika sektorech, v tak široké škále, že v podstatě není 

možné uvažovat o vymanění se ze závislosti na neobnovitelných zdrojích energie. 

Stav, ve kterém se dnes nacházíme, je stavem vzájemné závislosti, což je na jedné 

straně samozřejmě negativní, a to v případě, že proti nám stojí producentské země, jež 
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nesdílejí třeba hodnotový řád západního světa. Na druhé straně je to pozitivní, neboť 

tyto producentské státy jsou závislé na odběru, který z velké části lež v západním 

světě.  

- Informace – největší hrozbou a obavou je nestabilita, tedy obrovské výkyvy, které na 

jedné straně vedou k nadprodukci – tím se poškozují producenti, anebo vede 

k nedostatku – tím se poškozují spotřebitelé. Je tedy velmi důležité v dlouhodobé 

perspektivě vědět, kolik bude uhlí, ropy, zemního plynu a uranu k dispozici, v jaké 

kvalitě, kdo bude největším producentem a kdo největším spotřebitelem. [17] 

3.2. Energetika v EU 

Evropskou unii tvoří 27 zemí, které jsou velmi rozdílné ve struktuře své energetiky. Tyto 

rozdíly jsou dány geografickou polohou státu, surovinovými ložisky na jeho území a 

hospodářskou politikou. Například Rakousko, Německo a Švédsko se výrazně orientují na 

obnovitelné zdroje, Francie, Belgie, ČR, Slovensko a Slovinsko výrazně využívají jadernou 

energii, Británie a Nizozemí těží zemní plyn a státy na jihu Evropy pokrývají polovinu své 

energetické potřeby z ropy. Podle Lisabonské smlouvy má každá členská země EU právo si 

zvolit energetické zdroje, které bude využívat.  

V roce 1952 bylo založeno Evropské sdružení uhlí a oceli. Organizace měla za cíl kontrolovat 

průmyslovou výrobu poválečného Německa a zvýšení efektivity těžby uhlí a výroby oceli. O 

několik let později vzniklo sdružení Euroatom. Později se však jednotlivé země nedokázaly 

shodnout na společné energetické politice, a to ani po ropných šocích v 70. letech. Až v roce 

2005 definovala Evropská rada novou energetickou politiku se třemi základními cíli, a to 

udržitelnost, zabezpečení dodávek a konkurenceschopnost. Tyto cíle se překvapivě přesně 

shodují se základními cíli tehdy rok staré české energetické koncepce. V roce 2008 byl 

Evropskou komisí schválen akční plán tvořený pěti prvky: 

- Infrastrukturní potřeba a diverzifikace dodávek energie. 

- Vnější energetické vztahy. 

- Zásoby ropy a zemního plynu a mechanismy krizové reakce. 

- Energetická účinnost. 

- Co nejlepší využití domácích/lokálních energetických zdrojů EU.        

Dalším cílem EU by mělo být dokončení vnitřního energetického trhu. V současnosti 

například neexistují poplatky za dopravu elektřiny přes tzv. „tranzitní země“. Díky tomu 
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dochází v ČR k přetokům elektřiny mezi sousedními zeměmi, které jsou špatně regulovatelné. 

Zavedení těchto poplatků by umožnilo regulaci těchto přetoků. [19] 

Sjednocujícím prvkem pro evropskou energetickou politiku se stal boj proti globálnímu 

oteplování. Evropská unie usiluje o splnění své politiky 20-20-20 – tzn. do roku 2020 

dosáhnout 20 % snížení emisí oxidu uhličitého a 20 % podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě 

energie. Mělo by rovněž dojít ke snížení spotřeby energie díky zvýšení efektivity jejích 

využití. Trh s emisními povolenkami se pravděpodobně rozšíří na další odvětví (letectví, 

hutnictví). Dalším emisím CO2 byl měl zabránit masivní rozvoj technologií zachycujících 

tento plyn (CCS). [20] 

Politika snižování závislosti na dovozu fosilních paliv a zvyšování výroby energie 

z obnovitelných zdrojů sice částečně zvyšuje nezávislost evropské energetiky, zároveň však 

může poškodit její konkurenceschopnost vůči ostatním zemím, které využívají dosud stále 

výrazně levnější fosilní paliva. Ukázkovým příkladem může být neřízený rozvoj 

fotovoltaických elektráren v ČR. V důsledku stále rostoucích nákladů na ekologická opatření 

tak může podle evropského sdružení výrobců oceli EUROFER  v konečném důsledku dojít 

k přemístění průmyslu (a tedy i emisí) do mimoevropských zemí, které se otázkou emisí 

oxidu uhličitého nezabývají. [21]   

3.2.1. Energetika Německa 

Německá energetika v současné době prochází restrukturalizací. V důsledku jaderné havárie 

v Japonské elektrárně Fukušima došlo k okamžitému zastavení provozu sedmi jaderných 

elektráren v Německu, zbývajících devět elektráren by mělo být vyřazeno z provozu do roku 

2022. Tím se z Německa stal z výrobce čistý dovozce elektřiny. Tento výpadek by měl být 

nahrazen obnovitelnými zdroji, a to především větrnými a slunečními elektrárnami. Elektřina 

z obnovitelných zdrojů je však vyráběna na území bývalé Německé demokratické republiky, 

která je však se západní části země nedostatečně propojena. Díky tomu dochází k přetokům 

elektřiny přes území ČR a Polska. Tyto přetoky sítě silně zatěžují a ohrožují tak bezpečnost 

zásobování elektřinou v ČR a Polku.  

Těžba černého uhlí má v Německu dlouhou tradici a hrála významnou roli v průmyslovém 

rozvoji země. Poskytuje surovinu pro ocelářství a představuje zdroj levné energie. V 50. a 60. 

letech se v Německu vytěžilo kolem 150 milionů tun ročně. V současnosti však těžba výrazně 

poklesla, v roce 2010 bylo v šesti dolech vytěženo jen 14 milionů tun uhlí. Nevhodné 
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geologické podmínky a stále hlubší uložení zásob zatěžují těžbu uhlí stále vyššími náklady, a 

proto byl uhelný průmysl výrazně subvencován německou vládou a bez této podpory by nebyl 

ekonomicky životaschopný. V roce 1999 byly všechny doly sloučeny do společnosti Deutsche 

Steinkohle AG.  

Pod tlakem evropských hospodářských nařízení přistoupila vláda a Deutsche Steinkohle AG 

v roce 2007 k dohodě, že subvencovaná těžba uhlí v Německu bude až do konce roku 2018 

sociálně odpovědným způsobem omezována. Od roku 2013 bude těžba uhlí soustředěna po 

posledních třech dolů v Severním Porýní-Vestfálsku. V roce 2011 Německo dovezlo 47 

milionů tun černého uhlí, a to především z Polska, Ruska a Jihoafrické republiky. [22] 

Německo kromě černého uhlí těží ročně kolem 170 milionů tun hnědého uhlí (nejvíce v EU), 

které využívá k výrobě tepla a elektřiny. Po ukončení provozu několika jaderných elektráren 

tak výroba elektřiny z uhlí bude pravděpodobně dále nabývat na významu.  

Díky nově dokončenému plynovodu Nord stream získalo Německo přímý přístup k ruskému 

plynu. Tento plynovod však snižuje strategický význam plynovodu vedoucích přes střední 

Evropu a zhoršuje tak vyjednávací pozici těchto zemí vůči ruskému Gazpromu. [17] 

Graf 4.1 Podíl jednotlivých zdrojů na výrobu elektřiny v Německu v roce 2011 

 

Zdroj: Spolkové ministerstvo průmyslu a technologie 
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3.2.2. Energetika Polska 

Polsko těží nejvíc černého uhlí v Evropské unii, v roce 2008 produkce činila 84,3 milionů tun 

černého uhlí. Polské zásoby černého uhlí se nacházejí zejména v hornoslezské pánvi, která 

leží na jihozápadě země, podél hranice s ČR – okolo 80% pánve leží na polském území. 

Kvalita hornoslezského uhlí je obecně velmi vysoká, s relativně nízkou úrovní obsahu síry a 

popela. Jedna třetina prokazatelných zásob je považována za koksovatelné. Od roku 1998 

proběhla restrukturalizace těžebního průmyslu, některé nerentabilní doly byly uzavřeny. 

V současnosti probíhá obnova dolu v Debiensku, který bude provozovat společnost NWR, 

vlastník Ostravsko-karvinských dolů. [23] 

Polská elektroenergetika je zcela závislá na výrobě elektřiny z uhelných elektráren. Ty se 

podílejí na výrobě elektřiny z 90 %. V posledních letech dochází na pobřeží Baltského moře 

k výstavbě větrných elektráren. Rovněž je zvažována výstavba první polské jaderné 

elektrárny. Polsko má vybudovány přístavní terminály pro dovoz zkapalněného zemního 

plynu a třetinu spotřeby zemního plynu těží z vlastních zásob. Případný rozvoj těžby 

břidlicového zemního plynu by Polsku umožnit stát se zcela nezávislým na dovozu zemního 

plynu z Ruska. [17] 

3.2.3. Energetika Slovenska 

Slovensko prakticky 90 % primárních energetických zdrojů zabezpečuje mimo teritoria EU. 

Jediným významnějším domácím energetickým zdrojem tak zůstává hnědé uhlí, ze kterého se 

vyrábí teplo a elektrická energie. Poměrně zajímavým zdrojem jsou vodní elektrárny, zejména 

přehrada Gabčíkovo, které zabezpečují 16 % výroby elektrické energie.  

Výrobu elektrické energie z jádra zajišťují dvě jaderné elektrárny. V elektrárně Jaslovské 

Bohunice jsou v provozu dva reaktory, v elektrárně Mochovce jsou v provozu rovněž dva 

reaktory a další dva by měly být spuštěny do konce roku 2015. Po dokončení výstavby se 

Slovensko stane čistým vývozcem elektřiny. [24] 

3.2.4. Energetika Rakouska 

Pro Rakousku energetiku je charakteristický vysoký podíl obnovitelných zdrojů na hrubé 

spotřebě energie, který v roce 2011 činil 31 %. Většinu této energie získává z vodních 

elektráren. Dalším významným zdrojem jsou přečerpávací elektrárny, které vyrábějí 18 % 

elektrické energie. Rakousko je však zcela závislé na dovozu uhlí a zemního plynu. Jelikož 
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kapacita vodních toků je již prakticky vyčerpána, bude muset Rakousko elektřinu dále 

dovážet, a jeho energetická závislost se bude prohlubovat. Energetická koncepce Rakouska do 

budoucna nepočítá s výrazným nárůstem spotřeby energie, spotřeba energie v roce 2020 by 

měla zůstat na úrovni roku 2005 díky zvyšování energetické efektivnosti a úsporám energií. 

[25] 

Rakousko patří k nejhlasitějším odpůrcům jaderné energetiky. V roce 1978 byla na základě 

referenda (50,47 % platných hlasů)zastavena výstavba jaderné elektrárny Zwentendorf. Místo 

ní tak byla vybudována tepelná elektrárna spalující polské uhlí. Rakouští představitele rovněž 

kritizují rozvoj jaderné energetiky v ČR, zejména dostavbu jaderné elektrárny Temelín. [26] 
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4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1. Emisní povolenky 

Současným trendem v ekologické politice je snižování emisí skleníkových plynů. Dochází 

k přesunu od administrativních nástrojů (příkazy, zákazy, limity atd.) směrem 

k ekonomickým nástrojům (emisní obchodování, ekologické daně). Jedním z ekonomických 

nástrojů, který má zajistit zlepšení stavu životního prostředí s co nejnižšími náklady, je 

obchodování s emisemi. Systém funguje na principu snížení firemních nákladů na zamezení 

znečištění životního prostředí a prostřednictvím toho i snížení nákladů z hlediska 

celospolečenského. Každá firma, která se rozhodne pro snižování emisí (ať už pod tlakem 

autority, například státu, nebo z vlastní vůle), má jiné náklady spojené se snížením znečištění. 

[27]   

Díky systému obchodování (na rozdíl od zavedení limitů apod.) mohou firmy, jejichž mezní 

náklady na zamezení znečištění jsou vyšší než cena povolenek na trhu, nakupovat tyto 

povolenky od firem s nižšími náklady na zamezení znečištění a tím snížit své náklady spojené 

s redukcí znečištění. Obchodování s emisemi skleníkových plynů je využíváno v řadě států 

(Japonsko, Nový Zéland, Austrálie). V České republice v současnosti fungují dva navzájem 

propojené systémy – Evropský systém emisního obchodování a mechanismy Kjótského 

protokolu (Mechanismus čistého rozvoje, Projekty společné realizace a Mezinárodní emisní 

obchodování). [27] 

4.1.1. Přidělování emisních povolenek 

V současnosti mají podniky přidělené množství povolenek, které bude jednotlivým 

provozovatelům zařízení přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období.  

Množství přidělených povolenek se řídí podle Nařízení vlády o Národním alokačním plánu 

pro obchodovací období roků 2008 – 2012. Až do konce roku 2012 jsou tak emisní povolenky 

alokovány každému státu v dostatečném objemu k pokrytí celkového objemu emisí CO2 

zdarma. 

Pro období 2013 až 2020 dochází k dramatické změně. V tomto období bude jednotlivým 

státům přidělována zdarma pouze část emisních povolenek potřebných k pokrytí emisí při 

výrobě oceli (podle relevantních ukazatelů), která je považována za sektor, v němž dochází 

k zásadní produkci CO2. Výrobci elektřiny budou navíc povinni nakupovat veškeré emisní 
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povolenky na trhu již od roku 2013, avšak v některých členských zemích EU existují určité 

výjimky, které platí i v ČR. [29] 

Kromě výroby oceli budou z obchodování s emisemi vyňaty další sektory, které jsou poměrně 

silně ohroženy možností vymístění výroby do zahraničí. Mezi ně patří například výroba 

cementu, plastů, chemický průmysl, výroba zbraní a další. Tyto sektory jsou producenty 

přibližně dvou třetin emisí, které spadají do evropského systému emisního obchodování (EU 

ETS) a budou i po roce 2013 získávat emisní povolenky bezplatně. [28] 

Bohužel z obchodování s emisemi nebyla vyňata společnost Evraz Vítkovice Steel, protože 

bezplatné povolenky mohou totiž dostat jen hutě, které mají buď vysokou pec nebo 

elektroocelárnu. Společnost tak bude muset výrobu oceli buď ukončit, nebo bude investovat 

2,8 miliardy korun do nové elektroocelárny. Za stávajících podmínek by musela ročně na 

povolenkách zaplatit 75 milionů korun, přičemž cena povolenek bude pravděpodobně stále 

narůstat. [30] 

4.1.2. Částečné přidělení emisních povolenek pro energetické společnosti 

Výrobci elektrické energie budou od roku 2013 za emisní povolenky platit plnou cenu. Díky 

rozhodnutí vlády však získají třetinu povolenek zdarma, pokud je použijí na snížení zátěže na 

životní prostředí. [31] 

Díky výše uvedeným skutečnostem musela například společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

vyčlenit výrobu elektřiny do samostatné dceřiné společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, 

s.r.o. Tato změna byla nezbytná, jelikož povolenky zdarma může získat společnost s čistě 

hutní výrobou a naopak část emisních povolenek vázaných na snížení ekologické zátěže 

životního prostředí může získat společnost zabývající se výhradně výrobou elektřiny a tepla. 

[29] 

4.1.3. Globální oteplování 

Pojem globální oteplování se ve vědeckých kruzích poprvé objevil v 60. letech. Při dopadu 

slunečního záření na povrch planety dochází k jeho odrazu zpět do vesmíru. Při zvýšení 

množství skleníkových plynů, jako jsou například oxidu uhličitý,vodní pára, metan, oxidy 

dusíku, ozón nebo freony, dochází v atmosféře k absorbování tepla odraženého z povrchu 

země. Jedná se však o jev mnohem komplexnější než je pouhá změna teploty, na níž navazuje 

celá řada řetězících se reakcí na globální i regionální úrovni.  
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Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl Mezivládní panel pro změnu 

klimatu. Tohoto panelu se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich výsledky pak slouží 

jako podklad pro politická jednání a následná rozhodnutí. Reakce na nastávající i 

předpokládané změny lze rozdělit do dvou skupin. První z nich je aktivní snaha o snížení 

emisí skleníkových plynů, aby rozsah změn byl ještě snesitelný. Druhou skupinou jsou pak 

opatření, která nám umožní určité přizpůsobení se těmto změnám. 

V roce 1997 byl přijat tzv. Kjótský protokol, jehož cílem je do roku 2012 snížit emise 

skleníkových plynů v celkovém průměru o 5,2% v porovnání s rokem 1990. V prosinci 2011 

zasedá summit o klimatických změnách v jihoafrickém Durbanu. [1] 

4.1.4. Názory na politiku ochrany klimatu 

Globální oteplování se v poslední době stalo symbolem a vlastně prototypem sporu pravda vs. 

propaganda. Byla nastolena jedna politicky korektní pravda a oponovat jí není snadné, ač 

nemalý počet lidí, mezi nimi špičkových vědců, problém klimatických změn a jejich příčin a 

důsledků vidí úplně jinak. Obhájci a propagátoři hypotéz o globálním oteplování jsou 

většinou vědci a politici, kteří na tomto problému finančně, vědecky a politicky profitují. Jiné 

názory jsou označovány jako nepřijatelné.  

K významným názorům proti globálnímu oteplování patří tzv. Heidelberský apel, který 

podepsalo více než 4 000 vědců, mezi nimi i 72 nositelů Nobelovy ceny. Podle něj neexistuje 

vědecký konsenzus o významu oteplování. Podobný názor mají i signatáři Oregonské petice, 

podle níž neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že lidské uvolňování skleníkových plynů 

způsobuje katastrofické změny klimatu.   

Podle vědeckých zjištění docházelo ke změnám klimatu již v minulých stoletích, příkladem 

mohou být zemědělské usedlosti v Grónsku, sněžení uprostřed léta, pěstování vinné révy 

v kanadském Newfoundlandu nebo zamrzávající pobřeží Evropy. Od poslední doby ledové 

došlo ke zvýšení mořské hladiny o 120 metrů. Podle J.M. Hollandera došlo k oteplení 

zemského povrchu od roku 1860 do současnosti o 0,6 °C. Přitom v období 1940 – 1980 došlo 

k mírnému ochlazení o 0,1 °C a v letech 1980 – 2000 k oteplení o 0,3 °C. V celém období 

však docházelo k neustálému nárůstu spotřeby fosilních paliv, především ropy. [32] 
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4.2. Ekologické daně 

Ekologická daň bývá označována jako tzv. „uhlíková daň“. Tyto daně byly zavedeny 

v souladu s podmínkami členství ČR v EU. Předmětem daně jsou zemní plyn, pevná paliva a 

elektřina. U jednotlivých případů však existují výjimky: 

- Zemní plyn – od daně je osvobozen plyn využívaný v metalurgických procesech či 

minerálních postupech, plyn k výrobě elektřiny a pro výrobu tepla v domácnostech. 

- Pevná paliva – od daně jsou osvobozeni výrobci elektřiny, koksu, dále chemické 

metalurgické a mineralogické procesy, včetně technologických účelů v podniku, ve 

kterém byla pevná paliva vyrobena. 

- Elektřina – od daně je osvobozena elektřina vyrobena ze zdaněných výrobků, pokud 

jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně a 

ekologicky šetrná elektřina. [33] 

V současnosti se vzhledem k nízkým příjmům státního rozpočtu uvažuje navýšení těchto daní 

a omezení jednotlivých daňových výjimek.  

4.3. Reach 

Program Reach byl Evropskou komisí zaveden v roce 2008 s cílem zlepšit ochranu zdraví lidí 

a ochranu životního prostředí, při současném udržení konkurenceschopnosti na evropském 

trhu. Legislativa pokrývá více než 30 000 substancí, včetně mnoha základních kovů, 

minoritních kovů a feroslitin. Celý projekt Reach (registrace, hodnocení, autorizace a 

restrikce chemikálií) je však bohužel organizačně a finančně poměrně nákladný. Mnoho 

menších společností díky němu přestalo obchodovat s určitými kovy, protože náklady na 

Reach přesahovaly výnosy z jejich obchodů. Počet obchodních společností a obchodovaných 

komodit je v konečném důsledku redukován, což trh přesouvá směrem k monopolům. [34]  

4.4. Nový zákon o ochraně ovzduší  

V současnosti probíhá schvalování nového zákona o ochraně ovzduší. Největší spor je veden 

v otázce poplatků za znečišťování ovzduší (prachové úlety, oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé 

organické látky). České teplárenské sdružení a další průmysloví výrobci prosazují snížení a 

ukončení vybírání těchto poplatků. Jejich hlavním argumentem je prodražení výroby tepla, 

elektřiny a průmyslových výrobků. Rovněž upozorňují na stále zpřísňující se integrovaná 

povolení pro provoz zdrojů znečištění, bez jejichž splnění nebude v budoucnosti možné tyto 
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zdroje provozovat (po roce 2016 budou platit přísnější požadavky na nejlepší dostupné 

techniky). V EU se tyto poplatky nevybírají. [35] 

Za udržení poplatků za znečištění naopak lobují zástupci měst, krajů, ministerstvo životního 

prostředí a ekologické organizace. Podle nich naopak tyto poplatky motivují firmy 

k ekologičtější výrobě. Navíc tyto peníze jsou využívány ve Státním fondu životního 

prostředí. [36]   

4.5.Investice do ochrany životního prostředí 

V Moravskoslezském kraji je kumulován těžký průmysl, osídlení a doprava. Spojení vysoké 

koncentrace obyvatel v území obklopeném pohořím Beskyd a Nízkého Jeseníku vytváří 

ideální kombinaci pro vznik smogové situace, zvláště při zimním inverzním počasí, kdy 

znečišťující látky zůstávají v nejnižších vrstvách atmosféry.  

Regulace výroby 

V době smogových situací dochází k uplatňování vyhlášky 553/2002 Sb., která stanoví 

hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho 

provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro 

vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 

informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.  

Novela č. 383/2009 Sb. vyhlašuje nově signál upozornění a signál regulace i pro překročení 

24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částice PM10, a to při překročení přes 

100 µg.m-3 – signál upozornění, při překročení přes 150 µg.m-3 – signál regulace. Regulaci 

podle ústředního regulačního řádu podléhají v Moravskoslezském kraji tyto provozy: 

- ArcelorMittal Ostrava, a.s., - závod 4 - Energetika a závod 12 - Vysoké pece, 

- Dalkia Česká republika, a.s., - elektrárna Třebovice a Teplárna Karviná, 

- ČEZ, a.s., elektrárna Dětmarovice a Energetika Vítkovice, 

- TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., výroba surového železa,  

- ENERGETIKA TŘINEC, a.s., provoz Teplárny.  [37] 

V roce 2010 byl vydán Krajský regulační řád Moravskoslezského kraje, který při překročení 

suspendovaných částic PM10 reguluje další hutní podniky a provozy, a to: 

- ArcelorMittal Ostrava, a.s., - závod 10 - Koksovna, závod 13 – Ocelárna, 
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- EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

- OKK Koksovna, a.s. - Koksovna Svoboda, 

- TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., - Koksochemická výroba, Ocelárenská výroba, 

- ŽDB GROUP a.s. - Ocelárna, Topenářská technika Viadrus.  [38] 

Signál regulace je vyhlašován na základě předpovědi meteorologických prvků a rozptylových 

podmínek pro Moravskoslezský kraj zpracovaných Českým hydrometeorologickým úřadem. 

Dodržování regulace sleduje Česká inspekce životního prostředí.  

Důsledky 

Při signálu regulace dochází k významnému omezení výroby v hutních podnicích. Například 

společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. na aglomeraci přerušila provoz jednoho spékacího 

pásů, provoz ostatních pásů byl omezen. Omezeno je i chlazení a třídění aglomerátu. 

Chybějící aglomerát byl ve vysokých pecích nahrazen dražšími peletami. Rovněž byla 

omezena výroba ve vysokých pecích, v ocelárně a na koksovně. Úměrně jsou sníženy emise 

prachových částic z obslužných provozů, jako je teplárna, doprava a manipulace se 

surovinami a vsázkou, zpracování strusky a nakládání s odpadními produkty (popílek, prach). 

Veškerá tato omezení se však negativně odráží na hospodaření podniku. [39] 

Řešení 

Jedním z řešení snižujícím emise prachu v Moravskoslezském kraji jsou dotace na 

modernizaci hutních provozů. Operační program Životního prostředí lze využít ke zlepšení 

kvality ovzduší a snižování emisí. Na spolufinancování se podílí EU, například v miliardovém 

projektu Třinecké energetiky na snížení emisí znečišťujících látek hradí 40 % nákladů. [40] 

Prostředky z operačního programu lze vyčerpat až do výše šesti miliard korun. Peníze budou 

směřovat především do projektu odprášení, snížení spotřeby paliv, změny paliv a změnu 

způsobu spalování. 

Například Energetika Třinec projektuje instalaci kotle s fluidním spalováním uhelných paliv a 

s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. V případě Třineckých železáren 

dojde ke snížení sekundární prašnosti pomoci záchytných zařízení zakončených filtrační 

technikou, identický projekt vznikne i ve společnosti Evraz Vítkovice Steel, a.s. ArcelorMittal 

Frýdek-Místek, a.s. nahradí stávající uhelný zdroj tepla zdrojem plynovým a nainstaluje 

kogenerační jednotku pro společnou výrobu tepla a elektřiny. ArcelorMittal Ostrava, a.s. sníží 

emise při výrobě koksu a část jeho výroby nahradí technologii injektáže prachového uhlí. [41] 
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5. CENY ENERGETICKÝCH VSTUPŮ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 

5.1.Cena uhlí 

Ceny uhlí jsou zpravidla historicky nižší a stabilnější než ceny ropy a plynu. Uhlí 

pravděpodobně zůstane cenově nejdostupnějším palivem pro výrobu elektrické energie 

v mnoha rozvojových i průmyslově vyspělých zemích po celá desetiletí. V posledních letech 

však došlo k prudkému růstu cen energetických surovin. V zemích s energeticky náročnou 

průmyslovou výrobou je dopad zvýšení cen energií ještě umocněn. Vysoké ceny energií 

mohou vést ke ztrátě konkurenční výhody a následně může dojít k likvidaci celých odvětví. 

Země s přístupem k domácím zdrojům paliv nebo k palivům, která jsou dobře dostupná na 

světových trzích, tak může těmto negativním vlivům předejít, což umožní její další 

ekonomický rozvoj a růst. [42] 

Obchod s černým uhlím se za posledních 25 let silně změnil. Byl zaveden elektronický 

systém obchodování, který zvýšil transparentnost obchodování. Postupně došlo k utlumení 

těžby ve vyspělých západoevropských zemích ve prospěch nárůstu dovozu. Do světového 

obchodu se postupně zapojily postkomunistické země a Čína.  I přes velké investice do těžby 

a přepravy uhlí došlo v posledních letech k rapidnímu nárůstu cen uhlí, a to především díky 

poptávce z Číny. [43] 

Uhlí má v současnosti největší vliv na výslednou cenu produktů hutní výroby. V posledních 

letech však došlo jednak ke zkrácení dodavatelských smluv ze strany těžařů uhlí z jednoho 

roku na jednotlivá čtvrtletí, případně dokonce na jednotlivé měsíce. Rovněž docházelo 

k výrazným výkyvům ceny uhlí. Díky nesouladu s rychlým nárůstem ceny uhlí na jedné 

straně a dlouhodobými kontrakty s odběrateli na druhé straně tak dochází hutních podniků 

k poklesu zisků a hospodářským ztrátám.  

České hutní podniky uzavírají s těžaři uhlí (převážně s OKD) čtvrtletní smlouvy, které se 

odvíjejí od cen na světových trzích. V posledních letech dochází k nárůstu dovozu uhlí do 

ČR, a to především z Polska, Ruska a Ukrajiny. Přestože je ČR čistým vývozcem černého uhlí 

(v roce 2010 bylo vyvezeno uhlí v hodnotě 19,4 mld. Kč a dovezeno v hodnotě 5,6 mld. Kč), 

přispívají tyto dovozy ke zvýšení konkurenčního prostředí v ČR a snižují tak dominantní 

postavení společnosti OKD. [44] 
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Graf 6.1 Vývoj cen černého uhlí 

 

Pramen: Mezinárodní energetická agentura 

5.2.Cena elektrické energie 

Cena elektrické energie se skládá ze dvou základních části, a to z regulované části a 

neregulované části. Regulovaná část obsahuje platby za jednotlivé regulované položky 

stanovené Energetickým regulačním úřadem. Druhá část faktury obsahuje vlastní platbu za 

neregulovanou silovou elektřinu včetně obchodní marže dodavatele. K výsledné ceně za 

dodávku elektřiny je nutné dále připočíst daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty. [45] 

5.2.1. Složení ceny elektrické energie 

Regulovaná část ceny: 

- Cena za distribuci – platba za distribuci je rozdělena na pohyblivou a pevnou složku. 

Pohyblivá složka ceny distribuce, tj. platba za odebrané množství elektrické energie v 

Kč/MWh, kryje náklady na ztráty v sítích, které jsou přímo úměrné odběru elektřiny. 

Pevná složka ceny distribuce (měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe) respektuje fixní náklady dodavatele spojené se zabezpečením 

dodávky elektřiny v definované kvalitě a v kterémkoliv okamžiku. 
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- Cena za systémové služby – tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové 

soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. Podpůrné 

služby jsou, zjednodušeně řečeno, pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí 

elektřinu pro dodávku konečným zákazníkům, ale pracují jako záložní zdroje pro 

případ náhlého výpadku jiného zdroje či náhlé změny zatížení v elektrizační soustavě 

vyvolané skokovou změnou odběru či výroby. 

- Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů  - kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. 

V České republice je s ohledem na závazky vůči EU podporována výroba elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a dále z kombinované výroby elektřiny a 

tepla. Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou však obecně vyšší než z 

klasických elektráren (uhelných a jaderných), proto se všichni koneční zákazníci 

podílí na hrazení těchto vícenákladů formou regulovaného příspěvku. 

- Cena za činnost operátora trhu – jedná se o společnost OTE, a.s., která zajišťuje 

zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování 

odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny 

mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilanci dlouhodobé 

spotřeby v ČR apod. [45] 

Neregulovaná část 

Stály plat i cena za dodávku elektřiny jsou určovány jednotlivými obchodníky na tržním 

principu. Cena za dodávku elektřiny se odvozuje od ceny na energetické burze. Obchodníci 

s elektřinou v současnosti nabízejí elektřinu buď za fixní cenu na delší časové období, nebo 

nabízejí kontrakty, u nichž je cena vázána na vývoj cen na burze.  

Před vypuknutím krize došlo k růstu cen silové elektřiny jednak v důsledku propojení trhu 

s okolními státy, kde byly ceny silové elektřiny vyšší díky její nedostatečné výrobě, a jednak 

v důsledku spekulativního růstu cen energetických komodit, který vyvrcholil v roce 2008. 

Ceny silové elektřiny na pražské energetické burze po skoku v roce 2008 s drobnými výkyvy 

vytrvale klesají. Pokud však dojde k výraznějšímu omezení výroby elektřiny (například 

ukončení provozu zbylých jaderných elektráren v Německu), může cena elektřiny začít opět 

rychle narůstat. V současnosti se cena silové elektřiny pohybuje okolo 1 300 Kč/MWh. [45] 
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Graf 6.2 Vývoj ceny elektřiny na Pražské energetické burze 

 

Pramen: Pražská energetická burza 

5.2.2. Vliv obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie 

Energetický regulační úřad každoročně zveřejňuje odhad nákladů na podporu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 

energetických zdrojů. Až do roku 2009 byly náklady na podporu těchto zdrojů zanedbatelné, 

pohybovaly se v jednotkách haléřů z každé spotřebované kilowatthodiny. Mezi roky 2004 až 

2009 přitom cena elektřiny vzrostla o 1,32 Kč/kWh. V roce 2010 se však výše příspěvku 

zvýšila o více než 10 haléřů na kWh a pro rok 2011 byla výše příspěvku vyčíslena na téměř 

0,58 Kč/kWh. Díky solární dani a dalším odvodům však byla výše příspěvku snížena na 0,37 

Kč/kWh a pro rok 2012 na 0,42 Kč/kWh. [46] 

Výše příspěvku na obnovitelné zdroje snižuje konkurenceschopnost českého průmyslu, 

protože výrobci z ostatních zemí nejsou těmito poplatky zatížení. Celkové náklady v roce 

2012 na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů budou totiž činit téměř 38 miliard 

korun.  Například podle personálního ředitele společnosti ArcelorMittal Ostrava Petra Rafaje 

musela huť v roce 2011 utratit 400 milionů korun na podporu obnovitelných zdrojů, přestože 

využívá vlastní vyrobenou energii. Lze tak říci, že tyto vícenáklady pokrývají zhruba mzdové 

náklady 800 zaměstnanců, kteří byli na začátku roku 2012 propuštěni.  
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Podobný problém s cenou elektřiny zvýšenou o příspěvek na obnovitelné zdroje řeší i 

německá vláda. Ta zajistila speciální odškodnění energeticky náročných firem, jejichž 

konkurenceschopnost díky vysoké závislosti na ceně elektřiny silně poklesla. Naproti tomu 

česká vláda kompenzuje vysoké ceny elektřiny všem spotřebitelům díky uvalení tzv. „solární 

daně“ na výrobce elektřiny z fotovoltaických elektráren. [47] 

5.3. Cena zemního plynu 

Dodavatelé plynu v České republice mají dvě možnosti, jak pořídit komoditu, kterou následně 

nabízejí koncovým zákazníkům. Plyn je možné nakoupit buď na základě dlouhodobých 

kontraktů od producentů plynu z Ruska a Norska nebo na krátkodobých spotových trzích. 

5.3.1. Dlouhodobé kontrakty 

Cena plynu pro Českou republiku nakoupená na základě dlouhodobých kontraktů závisí na 

několika faktorech. Prvním z nich je vývoj konkurenčních komodit jako jsou topné oleje a 

černé uhlí na světových trzích a druhým faktorem je vývoj měnových párů USD/CZK a 

EUR/USD. 

Cena plynu nakupovaného na základě dlouhodobého kontraktu není pevně dána, ale je 

počítána z cenové formule. Konkrétní podoba cenového vzorce ale vždy závisí na obchodní 

dohodě. Nákupní cenu plynu je možné odvozovat i od jiných komodit než od cen lehkého a 

těžkého topného oleje. Např. v nákupním kontraktu pro ČR je také uvažováno s cenou 

černého uhlí. Dalšími komoditami mohou být ceny elektrické energie, ropy atd. 

Cenový vzorec je postaven na rozdílu mezi bazickou hodnotou vstupního parametru a mezi 

průměrnou hodnotou několika posledních měsíců. Délka období, za které je průměrná 

hodnota počítána se může značně lišit, v cenách pro ČR je pro každou komoditu použito jiné 

období, přičemž nejdelší je devítiměsíční. Tento princip má funkci jakési bezpečnostní 

pojistky, která zabraňuje prudkým výkyvům, které by mohly vzniknout kolísáním aktuálních 

cen komodit. [48] 

V současnosti dochází rovněž k nekonvenční těžbě tzv. „břidlicového“ zemního plynu, který 

může v budoucnosti silně ovlivnit trh se zemním plynem. Například díky nekonvenční těžbě 

zemního plynu v USA došlo ke zvýšení jeho nabídky na trhu a k výraznému snížení ceny 

zemního plynu v posledních letech.  
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5.3.2. Spotový trh 

Alternativní možností, jak mohou obchodníci pořídit plyn, je jeho nákup na několika 

spotových trzích (energetických burzách) v Evropě. Jedná se zejména o platformu NCG na 

německé energetické burze EEX a spotový trh v Nizozemí. Na těchto burzách je cena 

nabízeného plynu utvářena tržními mechanismy, aktuální nabídkou a poptávkou. Obchoduje 

se v EUR/MWh, výsledná cena pro zákazníky v ČR je tak ovlivněna kurzem EUR/CZK. 

Graf 6.3 Vývoj ceny ruského zemního plynu 

 

Pramen: Indexmundi.com 

Graf 6.4 Vývoj cen amerického zemního plynu. Díky objevu břidlicového plynu došlo u 

amerického plynu k výraznému snížení ceny.  

 

Pramen: Indexmundi.com  
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5.4. Cena ropy 

Surová ropa je nenahraditelnou komoditou ve světové ekonomice. Je základní surovinou pro 

výrobu benzínu, leteckého paliva, plastů a jiných. Poptávka po ropě velmi závisí na globální 

makroekonomické situaci, která je důležitým činitelem v ceně ropy. Vysoké ceny ropy mají 

zpětně poměrně velký negativní vliv na hospodářský růst. Při růstu cen ropy dochází nejen 

k nárůstu cen přepravy zboží, ale i k nárůstu cen potravin a průmyslové výroby. Cena ropy 

výrazně reaguje na v podstatě jakoukoliv možnost ohrožení její ceny (válečný konflikt, 

přírodní katastrofa, teroristický útok, havárie tankeru či ropovodu).  

Cenou ropy se většinou rozumí cena WTI/Light Crude ropy obchodované na newyorské 

komoditní burze (NYMEX), nebo cena ropy typu Brent obchodované na Mezinárodní ropné 

burze (International Petroleum Exchange - IPE) v Londýně. Cena ropy velmi závisí na jejím 

druhu (který je určen například její hustotou a obsahem síry) a také na jejím původu. Velká 

většina ropy se neprodává na burzách, ale pomocí přímých transakcí, které se ovšem cenami 

na burze řídí. IPE tvrdí, že 65 % veškerých obchodů s ropou vychází z její burzovní ceny ropy 

typu Brent. Další důležité referenční burzovní ceny jsou v Dubaji, Tapisu nebo cenový koš 

OPEC. [49] 

Často se říká, že cenu ropy určuje kartel OPEC a její skutečné náklady na těžbu na Blízkém 

východě jsou výrazně nižší. Tyto názory však nezohledňují náklady na hledání nových 

ropných nalezišť a investice nutné k zahájení těžby. Za posledních 30 let byly investice do 

rozvoje těžby díky „levné“ ropě poměrně nízké a těžařům se nevyplácelo těžit hůře dostupná 

ložiska ropy. Až prudký rozvoj ekonomik zemí BRIC a dalších rozvíjejících se zemí 

odstartoval výrazný nárůst poptávky po ropě. Podle prognózy Světové banky by se cena WTI 

ropy v příštích deseti letech měla pohybovat kolem 100 dolarů za barel. [50] 
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Graf 6.5 Vývoj cen WTI ropy. 

 

Pramen: Mezinárodní energetická agentura 

Graf 6.6 Prognóza vývoje cen uhlí, ropy a zemního plynu 

 

Pramen: Světová banka 
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6. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

6.1. Potenciál inovací ve snižování energetických nákladů v metalurgii 

Metalurgie je odvětví s největší spotřebou energie. V současnosti tvoří náklady na energie 

přibližně 20 % celkových nákladů produkce oceli, číslo však stále roste. V průběhu 

posledních desetiletí dosáhlo ocelářství několika výrazných zlepšení, včetně snížení spotřeby 

energie. Výzkumné kapacity v sektoru dosud obvykle pracovaly intenzivně a úspěšně. Byly 

podporovány společně soukromým i veřejným sektorem a lze očekávat další rozvoj a 

zlepšení. [51] 

Podle zprávy Amerického institutu železa a oceli existují tři cesty jak dosáhnout úspor ve 

spotřebě energie: 

- Zavádění a neustálé zlepšování současně známých technologií 

- Intenzivnější a systematičtější výzkum a vývoj zaměřený na převratná zlepšení 

současných technologií 

- Výzkum a vývoj zcela nových technologií, výrobních procesů a energetických 

zdrojů.  

V inovační terminologii lze tyto tři cesty označit za inkrementální (krokovou), radikální a 

systematickou inovací. 

Úspora energií je rozhodující pro zajištění konkurenceschopnosti průmyslu a minimalizaci 

dopadů na životní prostředí. Ocel je rovněž známá z pohledu produkce energie, přenosu a 

úspor energie v průběhu životního cyklu produktu skrz její potenciál lehké váhy, trvanlivosti a 

100% recyklovatelnosti. Recyklování se setkává s názorem na trvalý udržitelný rozvoj, a to 

nejen z ekologické stránky, ale i z ekonomické.  

Sílící konkurence z Indie a Číny, pokles poptávky hlavních spotřebitelů oceli v důsledku 

recese, zvyšující se ceny energetických vstupů, stejně tak fluktuace dodavatelů a v neposlední 

řadě environmentální tlaky nutí výrobce oceli k tomu, aby hledali úspory ve spotřebě energií 

s větší intenzitou. [51] 
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6.2. Technologie snižující náklady v hutnictví 

6.2.1. Inovace ve výrobě surového železa 

Ve výrobě surového železa se postupně objevila celá řada možností snížení energetické 

náročnosti.  

6.2.1.1. Oblasti možnosti snížení nákladů 

1. Snížení celkové spotřeby energie díky maximalizaci účinnosti vysoké pece. Zvýšení 

účinnosti lze dosáhnout pomocí: 

- Zlepšení přípravy vsázky a její rozložení v peci, 

- Snížení obsahu strusky, 

- Zlepšení kvality koksu, 

- Snížení obsahu křemíku ve vsázce, 

- Zvýšení tlaku uvnitř vysoké pece, 

- Zvýšení teploty uvnitř vysoké pece, 

- Použití částečně redukované rudy, 

- Recyklací odpadu, 

- Automatizací řízení. 

2. Snižování množství koksu pomocí: 

- Injektáže uhlí, ropy a organického odpadu, 

- Zvýšení množství vodíku ve vysoké peci (plasty, nestabilní polykarbonáty, 

koksárenský plyn, zemní plyn, metanol) 

- Využití redukčního plynu vyrobeného z méně kvalitního uhlí, odpadu nebo 

zemního plynu, 

- Nahrazení části vsázky koksu uhlím. 

3. Vývoj technologií na separaci CO2 a recyklaci vysokopecní plynu 
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4. Využití alternativních zdrojů energie z: 

- Obnovitelné zdroje energie, 

- Elektrická a jaderná energie, 

- Plasma. 

5. Rozvoj konkurenceschopnosti přímé redukce a tavné redukce. 

6. Rozvoj mikrobiologických a mikrovlnných technologií (ve stádiu výzkumu). [52] 

 

6.2.1.2. Příklady možnosti snížení energetických nákladů výroby surového železa 

Dmýchání předehřátého vzduchu 

V současnosti se teplota dmýchaného vzduchu uvnitř vysoké pece pohybuje v rozmezí 1 200 

– 1 300 °C. To tvoří asi 20 – 25 % z energetických vstupů. Další zvýšení teploty dmýchaného 

vzduchu vyžaduje zlepšení konstrukce a odolnosti teplovzdorného materiálu předehřívačů 

vysokopecního větru. Alternativním zdrojem tepla by mohlo být i využití plazmy. Při zvýšení 

teploty dmýchaného vzduchu dochází ke snížení spotřeby koksu. [52] 

Nové hořáky umožňují použití méněhodnotného plynu, nové provedení povede k ideální 

směsi plynu a vzduchu uvnitř spalovací šachty, homogenní spalovací atmosféra zabrání 

tvorbě emisí CO. V kombinaci s předehřívacím systémem a rovněž s přesným a rychlým 

řízením směsi plynu je dosaženo vysoké teploty vysokopecního vzduchu s minimem 

hodnotného plynu. [51] 

Využití částečně redukované železné rudy 

Využití částečně redukované železné rudy ve vsázce má za cíl zvýšit produktivitu vysoké 

pece, flexibilitu výroby surového železa, snížení množství redukčních činidel a emisí CO2. 

Návrh je založen na účinnější redukci, které lze dosáhnout díky přípravným procesům před 

vlastní výrobou ve vysoké peci, a to při aglomeraci. V tomto procesu je jemnozrnná železná 

ruda obsahující navíc zdroj uhlíku (uhlí), který plní funkci redukčního činidla, obklopena 

spalinami uhlíkového paliva, a dochází jednak k aglomeračnímu spékání a díky přidanému 

uhlíku rovněž k částečné redukci železné rudy. Při spékání je tak průměrně dosaženo 40 % 

redukce. 
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Další možností je požití přímo redukované železné rudy DRI ve vsázce. V současnosti se 

využívají buď železné brikety, nebo nízko redukovaná železná ruda. Struktura briketek je 

mnohem kompaktnější oproti pórovité struktuře redukované rudy. Je však nezbytné se 

vyvarovat jakékoliv oxidaci v horní části vysoké pece, kde je vysoký parciální tlak kyslíku a 

narůstající teplota. 

Bylo však také dokázáno, že z pohledu hutní výroby nemá smysl přesouvat reakce z nepřímé 

redukce v horních patrech vysoké pece k přímým redukcím v externím redukčním zařízením 

(výrobě železných briket). Dochází tak bohužel k významné ztrátě tepla z výroby 

meziproduktu (železných briket) a k nesprávnému využití vysoké pece jako přetavujícího 

zařízení pro částečně redukovanou vsázku. Ekologický potenciál tohoto řešení je zcela 

marginální, využití briketek v integrovaném hutním závodě je proto v současnosti 

neekonomické. [52] 

Aglomerace 

Pro zlepšení aglomerace jsou v současnosti uváděny technologie, jako je předehřev 

aglomerační vsázky párou, která snižuje spotřebu koksu a zvyšuje prodyšnost. Páru lze 

vyrobit rekuperaci tepla z chlazení aglomerátu a energetická náročnost bude snížena o 10 %. 

Nízkoemisní technologie je založena na selektivní recyklaci plynu spalin a rekuperaci tepla a 

zbylé energetické hodnoty spalin. To vede ke snížení obsahu nečistot při zachování kvality 

aglomerátu. [51] 

Záměna koksu 

V současnosti existuje technologie, která umožňuje částečnou náhradu koksu „termo-

antracitem“. Technologie pro použití antracitu ve vysokých pecí se skládá ze dvou kroků, a to 

odstranění vody a nasprejování polymerního filmu, který zabrání penetraci vody a zlepšuje 

pevnost a další vlastnosti. Již existuje několik vysokých pecí, které touto technologií nahrazují 

40 až 70 kg koksu na tunu surového železa. Tato technologie snižuje náklady na výrobu 

surového železa a omezuje emise vysokopecní výroby. [52]  

Využití obnovitelných zdrojů energie 

Produkce CO2 s „s krátkým životním cyklem uhlíku“ místo využívání fosilních paliv má za 

cíl vyhnout se tvorbě emisí z CO2 (uhlík v biomase nebo dřevěném uhlí pochází ze dřeva a 

vznikly pomocí fotosyntézy z CO2 v atmosféře). V současnosti je spojeno využití dřevěného 
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uhlí především s malými vysokými pecemi v Brazílii. Dřevo pro výrobu dřevěného uhlí 

pochází z více než 4 milionů hektarů brazilských pralesů. Ze všech obnovitelných zdrojů je 

využití biomasy považováno za nejméně škodlivé pro člověka i životní prostředí.  

Ve srovnání s koksem, který při výrobě surového železa spotřebovává kyslík a uvolňuje oxid 

uhličitý, dřevěné uhlí sice uvolňuje rovněž oxidu uhličitý. Ten je však díky fotosyntéze 

stromů opět rozložen na uhlík a kyslík. Navíc biomasa neobsahuje prakticky žádnou síru, 

takže nedochází k emisím SO2. Je nutno rovněž vyzdvihnout vyšší kvalitu kovu a 

pravděpodobně i vyšší produktivitu výroby díky těmto jedinečným vlastnostem dřevěného 

uhlí oproti fosilním palivům: 

- Velmi nízký obsah síry a fosforu 

- Vysoký podíl zpopelněného uhlíku 

- Poměrné malý obsah nereaktivních anorganických nečistot 

- Stabilní pórovitá struktura s velkým povrchem 

- Dobrá redukční schopnost 

Další možnost využití dřevěného uhlí a biomasy je jejich injektáž do vysoké pece. Rovněž lze 

pro injektáž využít prachové částice, které vznikly při výrobě dřevěného uhlí. Tyto 

technologie jsou v současnosti testovány v Německu, Japonsku a Brazílii. [52] 

Recyklace odpadu 

Vysoké pece a aglomerace pomáhají hutím vypořádat se vzniklým odpadem. Hutní závody 

vyprodukují obrovské množství pevných, kapalných a plynných odpadů. Nejčastěji se jedná o 

prach, strusku, kaly a oleje. Většinu z nich lze využít při aglomeraci. Prach lze použít pro 

vsázku nebo injektáž do vysoké pece. Kromě hutních odpadů lze rovněž takto recyklovat další 

odpad, například plasty. [52] 

6.2.2. Inovace ve výrobě oceli 

Ve výrobě oceli jsou v současnosti dvě převládající technologie, a to výroba v kyslíkových 

konvertorech a v elektrických obloukových pecích. Výroba oceli nabývá flexibilní charakter. 

Intenzifikují se tavící procesy. Rafinační technologie se oddělují od tavících procesů. Počítá 

se s vyšším využitím šrotové vsázky a její tavení elektrickým proudem. Tento proces snižuje 

požadavky na tekuté surové železo, tedy i na koks a zvýší odběr elektřiny. Tím však dojde ke 

zvýšení poptávky po méně kvalitním energetickém uhlí na výrobu elektřiny.  
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I přes zvýšení potřeb energetického uhlí znamená přechod na elektrické tavící procesy snížení 

energetické náročnosti ocelářské výroby. V uhelné základně se totiž ušetří až 2x větší 

množství koksárenského uhlí. Ušetří se tak celková spotřeba energie. Spotřeba energie u 

klasické integrované výroby oceli je 14,9 GJ/t, zatímco u elektrických obloukových pecí činí 

pouze 5,6 GJ/t. [53] 

V průběhu výroby oceli je důležité řízení jednotlivých parametrů s ohledem na spotřebu 

energie. To je přizpůsobováním cílové odlévací teploty tekuté oceli. Abychom se vyhnuli 

zbytečně vysokým energetickým vstupům, například v kyslíkovém konvertoru, musí být 

sníženy studeným přídavkem šrotu. Byl vyvinut systém pro předpověď vývoje teploty 

v průběhu ocelárenské výroby. V závislosti na teplotním stavu vypouštěné oceli nastaví 

systém řízení cílovou teplotu oceli na výtoku z kyslíkového konvertoru, takže další zásahy při 

řízení přídavku šrotu jsou minimalizovány. Průměrná teplota při výtoku z konvertoru byla 

snížena o 10 °C, což vedlo k energetické úspoře přibližně o 5 kWh na tunu tekuté oceli. [51] 

Významnou měrou na snížení energetických nákladů se podílí plynulé lití oceli. Dovoluje 

vynechat jeden cyklus válcování těžkých předvalků včetně ohřevu ingotů. Dnes již ve světě 

pracují zařízení na lití polotovarů tvarově blízkých konečné válcované produkci, které 

umožňují vynechat předválcovací pořadí. Materiál se tak válcuje již jen v hotovním pořadí. 

Vývoj plynulého lití se nezastavuje, například ve světě některé společnosti intenzivně pracují 

na vývoji přímého lití pásu. [53] 

 

6.2.3. Tváření oceli 

Ve válcovnách se energetické úspory řeší především opatřeními, která zamezují úniku tepla 

kovu do okolí. Do této skupiny opatření se řadí: 

- Přímé válcování, tj. válcování bezprostředně navazující na plynulé lití oceli 

vynecháním ohřívací pece (proces obsahuje pouze vyrovnávací pec). 

- Navíjecí zařízení coil-box zařazené mezi předválcovací a hotovní pořadí pásové tratě, 

které zajišťuje únik tepla z rozvalku a vyrovnání teplotního spádu po délce rozvalku.  

- Tepelné krytí pomocí izolačních kazet, které se instalují rovněž mezi předválcovací a 

hotovní pořadí pásových tratí. [53] 
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Přímé válcování na hotové výrobky patří pravděpodobně k největším zdrojům úspor v oblasti 

plynulého lití oceli. Kromě konvenčního plynulého odlévání bram lze například odlévat tenké 

bramy, a dokonce i ocelové pásy o tloušťce 1 mm. [59] Další možnost energetických úspor 

představují ohřívací pece na válcovacích tratích, a to především díky optimalizaci ohřevu a 

regeneraci tepla. Díky tepelným regenerátorům se teplo spalin dostane zpět a pomocí 

předehřevu spalovacího vzduchu na 1000 °C poklesne spotřeba o 10 – 40 %, v závislosti na 

druhu pece a na teplotě spalin. [51]   

 

Hutní procesy jsou v zásadě neustálým bojem s poklesem teploty materiálu a ztrátou tepla do 

okolí. Oproti řadě jiných oborů má hutnictví jednu výhodu – je nejen velkým spotřebitelem 

energií, ale i jejich producentem, a to také nemalým. Energetickým produktem integrovaného 

hutního závodu je plyn a citelné teplo materiálu nebo odpadu. Plyn se převádí do dalších 

technologií. Jeho spalováním si huť sama řeší ohřev v pecích ve válcovnách, v koksovnách, 

ohřev větru pro vysoké pece nebo předehřev šrotu pro elektrické obloukové pece. [51] 

 

6.3.Další příklady technologií snižujících energetickou náročnost výroby 

6.3.1. Injektáž prachového uhlí 

Společnost Třinecké železárny se rozhodla pro výstavbu zařízení pro injektáž prachového uhlí 

do vysokých pecí. Hlavním cílem této investice bude snížení nakupovaného množství 

metalurgického koksu a jeho nahrazení prachovým uhlím. Změna se týká vysokých pecí č. 4 a 

6. Záměrem je výstavba mlýnice velmi jemného uhlí, instalace zásobníkového sila s možností 

dávkování prachového uhlí do vysokých pecí, instalace injektáže do dvou vysokých pecí a 

dopravní pás. Injektované prachové uhlí v množství 120 - 150 kg/t nahradí koks v množství 

cca 140 - 170 kg/t surového železa. Maximální množství injektáže prachového uhlí do každé 

vysoké pece bude cca 22,5 t/hod, což odpovídá cca 150 kg/t surového železa. Kapacita 

mlýnice velmi jemného mletého uhlí o zrnitosti pod 0,09 mm bude cca 350 000 t/rok. Při 

zpracování bylo navrženo možné řešení vytápění hořáku pro sušení uhlí pomocí 

vysokopecního plynu, který by mohl nahradit zemní plyn.  

Realizace záměru však představuje vznik nového zdroje znečišťování ovzduší. Z hlediska 

současné imisní zátěže jsou problematické zejména emise prachových částic, i když navržená 

technologie je zcela v souladu s požadavky na nejlepší dostupné techniky. Nárůst celkových 

maximálních emisí tuhých znečišťujících látek v souvislosti s realizací záměru (mlýnice, filtr 
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sila prachového uhlí a filtr injektážích sil) v případě použití zemního plynu jako média pro 

vytápění hořáku pro sušení uhlí je vyčíslen na 1,11 t/rok, v případě použití vysokopecního 

plynu 3,36 t/rok. Navržená kompenzační opatření představuje především projekt 

„Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6“. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení 

emisí tuhých znečišťujících látek o 108 t/rok, což mnohonásobně kompenzuje případný nárůst 

emisí prachu. [54] 

 

6.3.2. Výroba valounků (nuggetů) bezkoksovou technologií ITmk3® proces 

Výroba oceli ze vstupních surovin je poměrně energeticky náročná. Celosvětová konkurence 

však nutí výrobce oceli využívat stále novější a efektivnější technologie, které zajistí výrobu 

kvalitní oceli s nižšími výrobními náklady, kratší dobou výroby, menšími emisemi a nižšími 

investičními nároky.  

ITmk3 proces výroby železných nuggetů má velký potenciál zcela změnit výrobu železa. Při 

výrobě železných nuggetů lze využít chudší rudy a prachové uhlí. Hotové nuggety obsahují 

kolem 96 - 98 % železa. Redukce rudy, tavení a odstranění strusky lze zvládnout již za 10 

minut, oproti časově náročnější výrobě v tradičních vysokých pecích.  

Nuggety mají lepší kvalitu než přímo redukovaná ruda (DRI) a podobnou kvalitu jako surové 

železo. Nuggety lze využít v elektrických obloukových pecích, kyslíkových konvertorech a ve 

slévárnách. První výrobní zařízení bylo uvedeno do provozu společností Mesabi Nugget 

v Minesotě. 

 

Obr. 7.1 Technologie ITmk3® proces 
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Při výrobě nuggetů lze ušetřit 30 % energie oproti výrobě ve vysoké peci. Technologie 

umožňuje výrobu nuggetů i z chudších rud, což může umožnit těžbu v nových lokalitách. Při 

výrobě dochází celkově k nižším emisím oproti klasické výrobě koksu, aglomerátu a surového 

železa. Nuggety jsou vhodné k použití ve všech typech konvertorů a ve slévání. Teplo ze 

spalin lze využít k výrobě elektřiny. [55] 

6.3.3. Technologie Technored 

Brazilská společnost Vale, druhý největší světový těžař dle tržní kapitalizace, pracuje na 

vývoji unikátní brazilské technologie TECNORED. Tato technologie při výrobě surového 

železa obchází tradiční vysokou pec. Tato nová technologie slibuje vyšší produktivitu a 

flexibilitu použitých surovin, což snižuje náklady na výrobu o 30 % a omezuje vzniklé emise. 

Testovací zařízení umístěné v lokalitě Monhagaba ve státě São Paulo bylo uvedeno do 

provozu v září 2011 a jeho roční kapacita je 75 000 tun.  Tato technologie začala být vyvíjená 

již před 35 lety a celkové náklady na výzkum přesáhly miliardu dolarů.  

Technologie TECNORED používá studené pelety obsahující kvalitní kousky železné rudy a 

redukčního činidla (různých druhů uhlí), uložené napříč ve vrstvě o tloušťce 50 mm. Při 

zahřátí v peci (ne vysoké peci) dojde k redukci kyslíku z rudy pomocí redukčního činidla a ke 

vzniku surového železa. Celý proces trvá jen 30 minut, oproti několikahodinové tavbě ve 

vysoké peci (až 8 hodin).  

Tato technologie nepotřebuje metalurgické uhlí, koksovnu ani aglomeraci, jak je tomu u 

klasické vysokopecní výroby. To výrazně snižuje stavební náklady pro stavbu nového hutního 

závodu. Předpokládá se, že nová technologie sníží emise oxidu uhličitého o 5 %, prachových 

částic o 85 % a emise oxidu dusíku až o 95 %. Tavné zařízení TECNORED je poměrně 

variabilní, může být dle požadavků rozšířeno, je kompaktní a maximálně 5 metrů vysoké. 

Zařízení může využívat nízkoenergetické zdroje energie, jako je například uhlí a biomasa 

(např. cukrová třtina).  

6.4. Technologie snižující emise CO2 

6.4.1. ULCOS – technologie výrazně snižující emise CO2 

Jedná se o konsorcium 48 evropských společností z 15 zemí, které se připojily k výzkumné a 

vývojové iniciativě, která si dala za cíl maximální možnou redukci emisí CO2 z výroby oceli, 

samotná zkratka znamená ULCOS výroba oceli s nízkou produkcí CO2 (Ultra-Low CO2 
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Steelmaking). Konsorcium se skládá z hlavních ocelářských společnosti Evropské unie, 

energetických a strojírenských partnerů, výzkumných institutů, vysokých škol a je 

podporována Evropskou komisí. Ambiciózním cílem sdružení je snížit emise CO2 nejméně o 

50 %. [57] 

Výzkumný program byl zahájen v roce 2004. Od té doby bylo prověřováno kolem 80 

technologií, které vedly k nalezení technologií, od kterých si můžeme očekávat významný 

průlom ve snižování CO2 při výrobě oceli. Konsorcium ULCOS vybralo čtyři technologické 

koncepty, které by mohly vést k razantnímu omezení emisí CO2, a to: 

Recyklace vysokopecní plynu 

Vysokopecní plyn obsahuje kromě CO2 a CO také vodík a dusík. Recyklace vysokopecního 

plynu nahrazuje předehřátý vzduch vstupující do vysoké pece kyslíkem, což umožňuje 

eliminovat obsah dusíku ve vysokopecním plynu. CO2 a CO ve vysokopecním plynu jsou po 

opuštění vysoké pece odvedeny do separační jednotky, která pomocí vakuové nebo 

kryogenické tlakové absorpce separuje CO a CO2. Zatímco oxid uhelnatý se opět vrací do 

vysokopecního provozu, CO2 je ukládáno do podzemního zásobníku pomocí technologie CCS 

(carbon capture storage). [57] 

HIsarna 

Koncept HIsarna využívá kombinaci tří technologií výroby oceli, a to: 

- Předehřev uhlí a částečná pyrolýza v reaktoru, 

- Tavného cyklónu pro tavbu prachové železné rudy (horní část zařízení), 

- Tavící nádoba (konvertor) pro konečnou redukci rudy (dolní část zařízení). 

HIsarna kombinuje tavný cyklón a redukci rudy v jedné nádobě. Hlavním inovační 

myšlenkou je tepelné propojení všech hlavních procesů a maximální využití tepla. Důsledkem 

toho není potřeba spaliny separovat, chladit nebo odprašovat. 

Prachová ruda je roztavena na stěnách cyklónu a po stěně kape do konvertoru. Předehřáté uhlí 

v konvertoru železnou rudu redukuje a dochází k uvolnění CO. Oxid uhelnatý v pecní 

atmosféře reaguje s injektovaným kyslíkem a vzniká pecní plyn s vysokým obsahem CO2, 

vzniklé teplo je využito při tavení rudy v cyklónu. Pecní plyn lze dále použít k tepelnému 

ohřevu a následně je uskladněn pomocí technologie CCS. Redukované a horké železo je dále 

odvezeno k dalšímu zpracování v ocelárně. [57] 
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ULCORED 

Proces ULCORED představuje možnost úspory zemního plynu oproti klasickému způsobu 

přímé redukce. Toho je dosaženo změnou dosavadního postupu – částečnou oxidací zemního 

plynu. Technologie rovněž snižuje investiční náklady.  

Vstupními surovinami jsou aglomerát a zemní plyn. Před vstupem do tavící nádoby je plyn 

zpracován spolu s horkým plynem z tavící pece. Vzniklý redukční plyn je použit k redukci 

železné rudy v peci.  Vzniklý CO2 je separován a uskladněn pomocí CCS. Hotové surové 

železo se zpracovává v elektrických obloukových pecích. [57] 

Alkalická elektrolýza  

Hlavní výhodou elektrolytické výroby železa je absence jakékoliv formy uhlíku při výrobě. 

Tato technologie byla převzata z výroby hliníku, zinku a niklu, které se rovněž připravují 

pomocí elektrolýzy. Technologie byly zatím úspěšně testovány na malých modelech a jejich 

výzkum nadále pokračuje. Nejslibnějšími elektrolytickými procesy jsou ULCOWIN a 

ULCOLYSIS.  

Při procesu ULCOLYSIS je železná ruda rozpuštěna v roztavené směsi oxidů o teplotě            

1 600 °C. Pro výrobu byl zvolen tento neobvyklý elektrolyt, aby bylo možno pracovat při 

teplotě nad teplotou tavení železa. Do roztoku je položena anoda vyrobena z inertního 

materiálu vůči směsi oxidů. Při uzavření elektrického obvodu dochází ke spojení atomů železa 

s katodou a na anodě dochází k vylučování plynného kyslíku.  

V procesu ULCOWIN dochází k elektrolýze oxidu železitého Fe203 v roztoku hydroxidu 

sodíku ve vodě při teplotě 110 °C. Na katodě se vylučují atomy železa ve vrstvě několika 

milimetrů, na anodě plynný kyslík. Pilotní zařízení je však schopno za den vyrobit jen několik 

kilogramu železa. [57] 

 

6.4.2. CCS – technologie zachycování a ukládání CO2 

Celý technologický řetězec CCS se skládá ze tří samostatných částí: separace – doprava – 

ukládání. Předpokládá se, že použití technologie CCS by mohlo být nákladově efektivní pro 

velké bodové zdroje emisí s roční produkcí kolem 1 mil. tun CO2 nebo více. V ČR do této 

kategorie spadá asi 25 zdrojů, které emitují zhruba polovinu veškerých emisí CO2.  
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Největší pozornost je v současnosti věnována separaci CO2 ze spalin při spalování fosilních 

paliv. K zachytávání CO2 ze spalovacích procesů jsou navrhovány tři základní technologické 

postupy: 

- Spalování se vzduchem a separace CO2 ze spalin,  

- Spalování s kyslíkem a separace CO2 ze spalin, 

- Zplyňování paliva a separace CO2 z takto vyrobeného plynu. 

Pro ukládání CO2 jsou potenciálně vhodné následující geologické formace: 

- Hlubinná jezera sladké a slané vody (aquifery), 

- Netěžitelné uhelné sloje, 

- Vytěžená ložiska ropy a zemního plynu, 

- Produkční ložiska ropy a zemního plynu. 

Při ukládání CO2 v geologických vrstvách jsou však předpokládána rizika, jež v současnosti 

neumíme spolehlivě odhadovat. Uskladněný CO2 má být skladován v plynné formě pod 

vysokým tlakem. Zvýšení tlaku v úložišti může způsobit mikrozemětřesení s rizikem narušení 

nadložních vrstev a náhlého a nepředvídatelného masového úniku CO2. Při objemové 

koncentraci CO2 okolo 8 % dochází ke smrti člověka do jedné hodiny. [58] 

Cílem technologie ukládání CO2 je zvýšit ochranu planety před oteplováním. Při zvážení 

nákladů na separaci a uskladnění plynu, včetně zvýšení vlastní spotřeby paliv, a při ohledu na 

reálná bezpečnostní rizika je využití technologie CCS jako nástroje pro ochranu klimatu země 

těžko obhajitelné, přesto se tato technologie začíná postupně rozšiřovat po celém světě.  
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ZÁVĚR 

Hutnictví je již od svých počátků průmyslové odvětví, které spotřebovává poměrně velké 

množství energie. Je proto ovlivněno státními zásahy v oblasti hospodaření se zdroji energie, 

které by měly probíhat v souladu se Státní energetickou koncepcí (SEK). 

Jedním z hlavních cílu práce byl popis a analýza budoucího vývoje v oblasti jednotlivých 

energetických surovin. Klíčovou energetickou surovinou pro hutě je černé uhlí. Energetická 

koncepce se v této oblasti zaměřuje především na výrazné zvýšení efektivity těžby, zpřesnění 

objemu zásob a další průzkum ložiska Frenštát, a na zintenzivnění spolupráce s Polskou 

republikou v oblasti těžby černého uhlí. Všechny tyto tři oblasti jsou společnosti OKD a 

jejími vlastníky v současnosti plněny. Program optimalizace produktivity (POP 2010) výrazně 

zvýšil efektivitu a bezpečnost těžby uhlí. V Polsku získala společnost NWR všechna potřebná 

povolení a v roce 2011 zahájila přípravu otvírky nového dolu Dębieńsko, který by měl být 

uveden do provozu v roce 2017. V oblasti dolu Frenštát však ohlášený nový průzkum 

uhelného ložiska naráží na velmi silný odpor veřejnosti.  

SEK se rovněž zabývá i těžbou hnědého uhlí, které by mělo být primárně určeno pro 

kogenerační výrobu tepla a elektřiny v teplárnách. Otázka prolomení těžebních limitů je sice 

stále otevřená, avšak i jejich prolomení nezajistí teplárnám dostatek uhlí ve střednědobém 

horizontu. Vzhledem k tomu, že ČR je silně závislá na dovozu ropy a zemního plynu, 

doporučuje SEK jednak navýšení objemu jejich rezervních zásob a lepší propojení ropovodů a 

plynovodů se sousedními zeměmi, které by umožnilo lepší diverzifikaci dodavatelů. ČR 

rovněž disponuje zajímavými ložisky uranu a jedním činným dolem, což umožňuje částečně 

pokrytí domácí spotřeby jaderného paliva.  

Druhotné zdroje energie, zejména komunální odpad, představují zatím málo využitý zdroj 

energie, který má potenciál k dalšímu rozvoji. V posledních letech došlo k intenzivnímu 

rozvoji obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaických elektráren. SEK počítá jen 

s minimálním rozvojem těchto zdrojů vzhledem k jejich stále vysoké ceně, nízké efektivitě a 

provozní nespolehlivosti. Za tento přístup však byla SEK silně kritizována ekologickými 

organizacemi, které navrhují zvýšení efektivity využití energie, snížení její spotřeby, omezení 

spalování fosilních paliv a neustálé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na tuzemské 

spotřebě energie.  
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V oblasti elektroenergetiky SEK počítá s mírným a postupným snížením podílu uhelných 

elektráren na výrobě elektřiny. Rovněž příliš nepočítá s rozvojem obnovitelných zdrojů nebo 

paroplynových elektráren. Naopak silně podporuje rozvoj jaderné energeticky, především 

dostavbu jaderné elektrárny Temelín.  

Dalším cílem práce bylo zajištění energetické bezpečnosti a analýza cen energetických 

komodit. Je vždy nezbytné počítat s možností výpadku dodávek ze zahraničí, proto by stát 

měl mít dostatečné rezervy zásob energií, především ropy a zemního plynu. I proto by se 

neměl vázat jen na jeden zdroj energie. Portfólio zdrojů energie by sice mělo být pestré, avšak 

racionální vzhledem k cenám zdrojů.  

Stále důležitějším aspektem pro tvorbu SEK je i politika ochrany životního prostředí. 

Jedním z hlavních cílů „Evropské politiky ochrany klimatu“ je trvalé snižování vypouštění 

jediného z mnoha skleníkových plynů - CO2. V současnosti téměř osamocená politika EU 

snižuje konkurenceschopnost ekonomik unie vůči ostatním zemím, omezuje výrobu a zvyšuje 

její konečné náklady. Důležitým ekologickým aspektem energeticky by však mělo být 

zlepšování kvality ovzduší, na kterém by se však měla podílet potřebnou části investic vláda. 

Posledním cílem bylo navržení opatření, která mohou zmírnit některé negativní dopady 

energetické koncepce. Vzhledem k stále narůstajícím cenám zdrojům energie a silné 

celosvětové konkurenci by měly podniky investovat především do vyšší efektivity výroby. 

Například zavedení injektáže prachového uhlí do vysoké pece umožňuje huti výrazně snížit 

náklady na koks. Další technologie, např. ULCOS a CCS by měly hutím snížit náklady na 

nákup emisních povolenek.  

Vzhledem k šířce záběru řešeného problému bylo při vypracování práce použito kromě knih 

také o poměrně velké množství internetových článků, legislativních dokumentů a informací z 

oborových sdružení a mezinárodních organizací. 
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