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1 PROČ JE TŘEBA SE DECENTRALIZACÍ VÁŽNĚ ZABÝVAT 

1.1 LIBERALIZACE A ROZHODOVÁNÍ VLASTNÍKŮ  

Evropská společnost a její průmysl jsou stále více závislé na dostupnosti dodávek elektrické 

energie a na efektivním fungování energetických systémů. Stálý růst poptávky po elektřině 

v Evropě vytváří velký tlak na elektroenergetický systém (od výroby, přes přenos, až po 

distribuci). Donedávna byly výkonové kapacity navyšovány na základě centrálně činěných 

rozhodnutí podle očekávaných potřeb státu, na něž navazovalo plánování a budování velkých 

elektráren, přenosových a distribučních sítí. Před liberalizací elektroenergetiky byly všechny tři 

oblasti rozvoje zajišťovány vertikálně ucelenými společnostmi v téměř monopolní situaci. V 

současné době je na liberalizovaném trhu tento rozvoj určován ekonomickými, 

environmentálními a politickými faktory. Nejistota trhů vede investory k upřednostňování 

krátkodobých zisků před dlouhodobějšími strategiemi.  

Přání tvůrců deregulačních směrnic se nenaplnilo a spotřebitel se musí připravit nejen na 

výrazné zvýšení cen, ale i na nižší spolehlivost zásobování. Liberalizace měla odstranit 

neefektivnost státních podniků a monopolní cenu (M) srazit na úroveň oscilující mezi 

krátkodobými (SRMC) a dlouhodobými (LRMC) marginálními náklady (
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Obrázek 1). Soukromý vlastník evropské energetické společnosti sice zpočátku odstranil 

neefektivnost státních podniků, ale pak využil nedokonalosti trhu a energetické podniky patří 

opět mezi nejziskovější. Zároveň snížil i náklady na spolehlivost dodávky nad rámec pro něj 

přijatelného podnikatelského rizika. 

Nejistota příštích let přibrzdila investice do všech energetických odvětví s výjimkou 

obnovitelných zdrojů energie. Obava z toho, jak se světová ekonomika vyrovná s omezenou 

možností zvyšování produkce fosilních paliv vede k opatrnosti, a tak i obrovský přebytek 

petrodolarů“ (díky vysoké ceně ropy) umísťují nadnárodní společnosti spíše na kapitálové trhy a 

do výzkumu alternativních zdrojů, než do hledání a otevírání nových nalezišť.  Některé státy 

mající kontrolu nad svou energetikou, využívají zvýšené příjmy na obnovu a rozvoj své 

vojenské síly. 

Pokud má odvětví možnost omezit produkční kapacitu (např. běžná praxe zemí OPEC), 

vede to ke zvýšení ceny. Pokud je elasticita poptávky nízká vede to ke zvýšení příjmů (součin 

cena x množství). Nedokonalost trhu s ropou se přenáší vzhledem ke kohezi energetických trhů 

do trhů ostatních energií. Ropa je cenovým standardem, od kterého se odvíjejí nejen ceny 

kapalných a  plynných paliv, ale s určitým zpožděním i ostatních paliv a energií. 
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Obrázek 1 Cíle liberalizace energetického trhu nebyly dosaženy 

Pokud připustíme, že ani na trhu s elektřinou není dokonalá konkurence, pak je otázkou, jak 

by vypadalo, kdyby taktiku producentů ropy převzali i producenti elektřiny.  Protože elasticita 

spotřeby elektřiny je nízká a konkurenceschopnost nesíťových zdrojů elektřiny je zatím rovněž 

velmi nízká, vedlo by omezení zdrojových (elektrárenských) kapacit ke značnému zvýšení 

příjmů energetických společností při nezvýšených nákladech, tedy ke zvýšení ziskové marže 

(Obrázek 2).  

Obrázek 2  Příjmy získané z omezení elektrárenských kapacit 

Na obrázku je to vyjádřeno plochou B, která  je mnohem větší než plocha A. Nedokonalost 

liberalizovaného trhu a privatizace energetických společností může vést k tomu, že situace na 

trhu s elektřinou bude následovat situaci na trhu s ropou. Omezení výrobních kapacit může mít 
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za následek, že cena elektřiny se vymkne z pásma oscilujícího mezi krátkodobými marginálními 

náklady (v době přebytku výkonu) a plnými dlouhodobými marginálními náklady nových 

elektráren (v době  nedostatku kapacit). 

Z pohledu investorů uvažujících vložit kapitál do výstavby nových energetických zařízení je 

doba velmi nejistá: 

 Tím, že se liberalizací energetika dostala z regulovaného podnikání se zajištěnou 

ziskovou marží na pozici „zboží jako každé jiné“, okamžitě se zdražily investiční peníze o 

rizikovou přirážku. To znevýhodňuje především výstavbu kapitálově náročných nových 

jaderných a uhelných elektráren a naopak zvýhodňuje výstavbu plynových elektráren. 

 Není známo, jaké jsou skutečné zásoby ropy. Údaje uváděné zeměmi OPEC není možné 

verifikovat, zejména navýšení zásob, které bylo oznámeno ve druhé polovině  80. let. 

 Není zřejmé, zda ropného vrcholu těžby již bylo dosaženo nebo k němu teprve dojde 

v příštích několika letech. 

 Je velmi obtížné odhadnout, jak budou reagovat vlastníci průmyslových závodů na 

zvýšení ceny energie v energeticky deficitních oblastech a jak se změní poptávka po 

energii v důsledku možného přesunu výrobních kapacit do zemí s dostupnějšími zdroji. 

 Není zřejmé jak se s deficitem zdrojů a značnou poptávkou Číny a Indie vyrovná světová 

ekonomika. 

 Globální ekonomická recese by patrně snížila poptávku po energii ve všech zemích a 

řada výrobních kapacit  by se stala nadbytečnými. Neexistuje přesnější odhad budoucích 

potřeb post-karbonové ekonomiky. 

 Není jisté jak budou politici měnit podmínky pro podnikání. Rotace protichůdných vládních 

koncepcí může probíhat ve čtyřletých voleních intervalech, zatímco energetika vyžaduje 

stabilní prostředí nejméně na 15 let, kapitálově náročnější energetika (uhlí, jádro) dokonce 

více než 30 let.  Uvádí se, že například nejistota světové politiky vůči omezování produkce 

skleníkových plynů zvyšuje v důsledku rizikové přirážky kapitálovou složku nákladů o 

50%. 

 Protože výroba elektřiny je mimo cenovou kontrolu státu, jsou evropské regulační úřady 

pod značným tlakem svých vlád mírnit dopad na spotřebitele a v důsledku toho jsou velmi 

omezeny prostředky na rozvoj sítí, který je nutný, aby se dokázaly přizpůsobit podmínkám 

nestandardních toků elektřiny vyvolávaných obchodníky a větrnými elektrárnami. 

 Bezpečnostní situace ve světě se po roce 2001 výrazně zhoršila. 

Investiční nadšení vlastníků je ve srovnání se stavem před liberalizací tlumeno rizikem 

uvízlých nákladů. Privatizovaná společnost nebude ochotna obnovovat staré zdroje novými, 

dokud staré generují dostatečné zisky, ani stavět nové, dokud je přebytek elektrického výkonu 

na trhu, protože investice by nebyly využity. 
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Soukromí vlastníci zavazují management ke zvyšování tržní hodnoty v krátkodobých 

intervalech (čtvrtletí až rok) a v tomto prostředí nemají šanci uspět investičně náročné projekty 

s dlouhodobou návratností. Tam kde je smíšené vlastnictví akcií soukromými subjekty a státem, 

riskuje stát žaloby soukromých vlastníků (i minoritních), pokud by upřednostňoval jiná hlediska, 

než tvorbu zisku. 

S uvedením energetických podniků na burzovní trh se zcela mění hodnocení výkonnosti 

firmy. Spolehlivost dodávek, solidní přístup k zákazníkovi, nejsou hlavním ukazatelem, který by 

zvyšoval hodnotu akcie na burze. Rozhodování budoucích investorů o tom zda akcie koupí či 

ne (čímž též ovlivňují aktuální tržní cenu akcie) se řídí podle dosažených výkonnostních 

ukazatelů standardních pro obchodní společnosti obchodované na burze. Tento fakt, že 

dodávky z veřejných energetických sítí se staly předmětem obchodování na burze, nese 

s sebou podstatnou změnu v chování top managementu energetických společnosti. Manažeři 

jsou hodnoceni podle toho jak zvyšují hodnotu EVA (Economic Value Added) a MVA (Market 

Value Added), podle toho je vlastníci a akcionáři považují za úspěšné, a podle toho je i 

odměňují nebo vyměňují.        

Zkratka EVA se používá pro vyjádření pojmu ekonomická přidaná hodnota (Economic Value 

Added). Hlavní podněty vycházejí ze Spojených států počátkem devadesátých let, kdy 

poradenská firma Stern, Stewart & Co. zpracovala a v roce 1991 publikovala svůj koncept 

Economic Value Added jako nástroj k řízení a oceňování podniků.  

Ukazatel EVA (Obrázek 3) je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o 

náklady investovaného kapitálu. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je: 

EVA = NOPAT − (Cupital x WACC) 

kde 

−  NOPAT  provozní hospodářský výsledek po zdanění 

−  Capital investovaný kapitál  (stálá aktiva + čistý pracovní kapitál) 

−  WACC  vážené náklady kapitálu 

Je-li EVA kladná, byla hodnota firmy zvýšena. Je-li naproti tomu EVA záporná, dochází k 

úbytku hodnoty firmy. V podstatě tato hodnota vyjadřuje, zda investorovi byl jeho majetek 

zhodnocen nad běžnou ušlou příležitost.  
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Obrázek 3 Význam ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA 

Ukazatel MVA (Tržní přidaná hodnota) je rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a  investovaným 

kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by vlastníci a ostatní investoři získali prodejem svých 

podílů (akcií) a pohledávek (dluhopisů), a hodnotou, kterou do firmy vložili. Je to hodnota 

přidaná trhem. Ukazatel MVA je použitelný pouze u firem, s jejichž cennými papíry nebo podíly 

se obchoduje na veřejných trzích. Při změně ukazatele MVA je obtížné rozlišit, zda k ní došlo 

vlivem cíleného chování managementu podniku, či byla způsobena celkovým vývojem 

ekonomiky, změnou trhů s cennými papíry nebo spekulativními a jinými záměry subjektů 

ovlivňujících cenu na trhu.  

Je pochopitelné, že investoři vyžadují po manažerech, aby řídili podnik tak, aby dosahoval 

vyšší  zisk  s nižším investovaným kapitálem. Oceňování managementu podle ekonomické 

přidané hodnoty (ukazatel EVA) znamená, že management, který zvyšující hmotná aktiva 

energetického podniku bude hodnocen hůře, než ten, který dosáhne stejné ziskové marže se 

zastaralým zařízením. 

Jejich snahou bude: 

 zvyšovat příjmy, a to zcela jednoduchým způsobem – zvyšováním ceny, v čemž jim 

vlády v současné době v deregulované části trhu nemohou bránit. Energetika je v tomto 

směru atraktivním odvětvím, neboť jsou z minulosti vytvořeny bariéry vstupu v podobě 

vysokých vložených investic a být novým hráčem na energetickém trhu je tedy obtížné.  

 snižovat  náklady, a to i náklady na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu nad 

rámec stanovený legislativou. 

 snižovat investovaný kapitál - dalším krokem, o který se budou manažeři snažit, je 

snížení velikosti investovaného kapitálu. Rozhodování o investičních výdajích bude 

podrobováno zkoumání, jestli nová investice přinese dodatečný příjem. Budou 

nepochybně tlumeny výdaje do rekonstrukcí, modernizací a investice budou směřovat  

především do nových akvizic, které přinesou nové zákazníky – nové příjmy. 

 vyčlenit aktivity s nízkou přidanou hodnotou – jsou to činnosti, které nevykazují 

kladnou hodnotu EVA, nebo ji vykazují nepřiměřeně nízkou. Jsou vyčleňovány pro 

převzetí externími firmami formou outsourcingu. Tato „vzdálenost“ od nositele hlavní 
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činnosti však může snížit jeho akceschopnost v krizových situacích. 

Odpovědnost za chráněné zájmy státu zůstala na veřejnému sektoru, i když zprivatizoval 

kritickou infrastrukturu, bez které je ochrana obyvatelstva za krizových situacích nemožná. 

„Džina vypuštěného z láhve“ však již nelze dostat zpět. Veřejný sektor může sice podle 

energetické legislativy určité projekty zakazovat, nemůže však soukromému investorovi nějaký 

projekt nařídit. Výjimkou jsou mimořádné situace, kdy lze nařizovat určité činnosti a dodávky 

uplatněním krizových zákonů. V této oblasti bude proto třeba udělat mnoho práce, než se 

vytvořená bezpečnostní mezera zacelí partnerstvím veřejného a soukromého sektoru. 

1.2 ZDROJE NEOBNOVITELNÉ ENERGIE JSOU OMEZENÉ 

Energetická spotřeba současné světové populace (6,6 miliard obyvatel v dubnu 2008) je 

dominantně zajištěna transformacemi z neobnovitelných zdrojů primární energie. Z různých 

důvodů se v posledních letech hovoří o energetickém využití biomasy. V této souvislosti je třeba 

si uvědomit, že se biomasa nemůže nikdy stát řešením energetického deficitu pro světovou 

populaci. Může však, stejně jako v minulosti, sloužit jako akumulátor energie pro překlenutí 

časového období s deficitem jiné obnovitelné energie (např. slunečního záření). 

Obrázek 4 Porovnání energetických potřeb s produkční možností orné půdy 

Obrázek 4 ukazuje světovou spotřebu energie podle druhu a porovnává ji s energií, kterou je 

možné vyprodukovat ve světě na obdělávané půdě. Je patrné, že orná půda by mohla 

vyprodukovat sotva polovinu současné spotřeby energie. S tím však nelze počítat, neboť prvotním 

a nezastupitelným účelem využití orné půdy musí být potravinové zabezpečení lidstva. 

Z hlediska disponibilní energie má zcela unikátní pozici energie slunečního záření, kterou jako 

jedinou můžeme označit za nevyčerpatelnou. Všechny ostatní energetické suroviny získávané ze 

Země jsou omezené. 
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Člověk je závislý na Slunci a Zemi, které jsou pro něj nejdůležitější přírodní energetickou 

infrastrukturou. Bez Slunce by byla průměrná teplota na zemském povrchu -263 °C. Od absolutní 

nuly by nás dělilo pouhých 10 °C, což je účinek geotermální energie Země. Zatímco Slunce nám 

záření dává, Země nám atomy pouze půjčuje. Člověk je po jejich energetickém či průmyslovém 

využití Zemi vrací v podobě odpadu. Jeho počínání je v případě energetických surovin možná 

racionální z pohledu jedné generace, nikoliv však z pohledu dlouhodobého přežití lidské populace. 

Polovinu toho, co se v rámci přírodních procesů utvářelo stamiliony let, člověk proměnil v odpad za 

200 let trvání industriální společnosti. Druhá polovina, co zbývá, může být využívána buď stejným 

způsobem (scénář business as usual), a pak to uvrhne svět do nestability a chaosu v důsledku 

mnoha krizových situací, anebo bude zbývající polovina zásob využita pro adaptaci na 

bezuhlíkovou ekonomiku (Obrázek 5). 

Obrázek 5 Transformační proces energetiky 21. století 

Očekává se, že počet obyvatel na Zemi může vzrůst v tomto století až na 10 miliard. Pokud 

by spotřeba elektřiny činila v průměru 5000 kWh na obyvatele a rok (brutto), znamená to, že  by 

mělo být vyrobeno 50 000 TWh elektřiny, tj. o 32 000 TWh více než v současnosti. Přitom 

největší přírůstek potřeby bude v rozvojových zemích. 

Pokrytí této poptávky uhelnými nebo plynovými či jadernými elektrárnami by znamenalo, že 

by bylo nutné zvýšit dvakrát světovou produkci uhlí, nebo dvakrát produkci zemního plynu, nebo 

dvanáctkrát produkci uranu. Současný stav a výhled geologických zásob ukazuje, že to ani v 

jednom případě není možné. 

Pramen: Chalmers University
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Pokud by člověk nechtěl sklouznout do způsobu života před-industriální společnosti, je 

využívání obnovitelných zdrojů energie nevyhnutelné ( Obrázek 6). To, čím se náš současný 

život nejvíce odlišuje od předindustriální doby, je elektřina. Proto je důležité si schopnost výroby 

a využívání elektřiny zachovat i v době, kdy ropa, uhlí, zemní plyn a uran budou nedostupné 

(fyzicky či ekonomicky). 

 Obrázek 6 Výskyt neobnovitelných zdrojů je jen krátkou epizodou na časové ose civilizace 

Neobnovitelné zdroje energie nejsou schopny nahradit energii slunečního záření, naopak 

energie slunečního záření potenciál nahradit neobnovitelné zdroje energie má (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Světová bilance disponibilní energie 

 zásoby produkce zásoby/produkce násobek světové roční spotřeby energie 

 EJ EJ/rok roky zásoby/spotřeba produkce/spotřeba 

ropa 7203 172 42 14,7 0,350 

uhlí 19215 124 155 39,2 0,253 

zemní plyn 6796 101 67 13,9 0,207 

uran 2666 31 85 5,4 0,064 

sluneční záření  5 676 480 7 000 000  11 585 

Jedno procento území pouští je schopno pokrýt veškeré současné energetické potřeby 

lidstva. Světovou potřebu elektřiny lze vyrobit ověřenými technologiemi koncentračních 

slunečních elektráren z území o rozloze 300 x 300 km, což je přibližně 0,23% všech pouští. 

Přitom vhodné pouště a polopouště jsou rozprostřeny po povrchu Země rovnoměrněji, než 

neobnovitelné zdroje energie. Devadesát procent populace žije ve vzdálenosti do 3 000 

kilometrů od těchto pouští, což je vzdálenost, na kterou lze současnými technologiemi elektřinu 

dopravovat dálkovými stejnosměrnými přenosovými vedeními. 

Koncentrační sluneční elektrárny jsou nadějí i pro budoucích 10 miliard obyvatel planety 

v tomto století. Je to ambiciózní projekt, avšak uskutečnitelný, a pro pokračování naší civilizace 

nevyhnutelný. Bližší informace o projektu jsou dostupné na http://www.desertec.org/. Zatímco 

povrchové doly neobnovitelné energie dělají ze zelené krajiny poušť, koncentrační sluneční 

elektrárny dělají z pouště zelenou oázu. 
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Druhou alternativou je střet civilizací s redukcí počtu obyvatel na 1/3, tj. asi na 2 miliardy, 

které by Země uživila předindustriálním způsobem života. 

1.3 DECENTRALIZOVANÁ VÝROBA JE NUTNOSTÍ 

Protože v severní šířce, kde se nachází Česká republika, nejsou podmínky pro umístění 

koncentračních slunečních elektráren příznivé, bude i při realizaci konceptu DESERTEC z 

bezpečnostních důvodů žádoucí vyrábět část elektřiny (alespoň 35% potřeb) z místních 

výroben. Pokračovat v koncepci velkých systémových elektráren je časově omezeno na zásoby 

uhlí a zemního plynu. Z jaderné energetiky zůstávají  z dlouhodobého hlediska ve hře jaderné 

elektrárny čtvrté a vyšší generace. Současně s tím budou nepochybně na území Evropy 

budovány decentralizované zdroje energie počínaje těmi současnými (teplárny, závodní 

elektrárny, vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny) a konče miniaturními technologiemi, které 

budou mít charakter panelů na střeše a kuchyňského přístroje zavěšeného na zdi, jejichž 

výkony budou řádově desetiny a jednotky kilowattů. 

Spotřebitel přestane být pouhým pasivním spotřebitelem, ale stane se aktivním 

spoluvýrobcem. Bude proto potřebovat, aby elektrická síť působila jako článek pro vyrovnávání 

nerovnováhy mezi jeho právě zapnutými spotřebiči a právě vyráběnou domácí elektřinou. 

V době přebytků by síť elektřinu odebírala, v době deficitu naopak dodávala.  

„Velká energetika“ může s tímto trendem bojovat, avšak tento boj nemůže být dlouhodobě 

úspěšný, stejně jako nebyl úspěšný boj sálových počítačů proti osobním počítačům a drátové 

telekomunikace proti mobilním telefonům. Budoucnost je v partnerství mezi velkými 

systémovými elektrárnami (koncentrační sluneční, větrné parky na atlantickém pobřeží a možná 

i jaderné elektrárny nové generace) a malými elektrárničkami, které budou patřit ke 

standardnímu technickému zařízení nových a rekonstruovaných budov. Objektové zdroje budou 

převážně kogenerační případně tri-generační, tzn. že budou schopné vyrábět i chlad. 

V současné době se začínají v Evropě dostávat na trh například plynové kogenerační jednotky, 

které je možné instalovat do rodinných domků, jejichž elektrický výkon může být v jednotkách 

kilowattů. Dodávají se i domovní obnovitelné zdroje elektřiny jako jsou solární fotovoltaické 

panely a miniaturní větrné elektrárny instalované na střechu domů. 

Rozvinutí vodíkové energetiky umožní, aby se aktivním hráčem v poskytování podpůrných 

služeb elektrické sítě stal i palivový článek zaparkovaného automobilu. 
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2 PASIVNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ 

„Velkou energetiku“ čeká velký úkol: překonat nemalé problémy při začleňování 

decentralizovaných technologií do distribučních soustav. Pokud by se jí to nepodařilo došlo by 

postupem času k odpojování části odběratelů od veřejné sítě, podobně jako se to děje, když 

soustava centralizovaného zásobování teplem (CZT) není schopna konkurovat cenou  a 

komfortem individuálnímu vytápění. 

Distribuční sítě jsou vyprojektovány jen jako jednosměrky pro dopravu elektřiny 

z velkoelektráren do domácích zásuvek. Takové distribuční sítě můžeme označit jako pasivní. 

Nejsou schopny pracovat odděleně od přenosové soustavy. Pokud jsou do ní připojeny 

decentralizované zdroje elektřiny, distribuční síť s nimi zachází pasivně.  

Obrázek 7 Pasivní elektrizační soustava 

Decentralizované zdroje (DG) jsou připojeny na síť a „zapomenuty“.  Distribuční síť s nimi při 

řízení zachází převážně pasivně jako s elektrickými spotřebiči. Pouze některé větší teplárenské 

zdroje a akumulační elektrárny jsou využívány pro poskytování podpůrných služeb. 

Přenosová soustava je zokruhována a navržena podle pravidla N-1 tak, aby výpadek 

kteréhokoliv jejího prvku neohrozil její provoz a tím i provoz všech na ní napojených 

distribučních soustav. Na úrovni distribuční soustavy jsou většinou zokruhována  vedení 110 
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kV, Vedení 22 kV a 0,4 kV jsou provozována jako jednosměrná paprsková síť. Výjimkou jsou 

mřížové sítě ve větších městech. 

Požadavkem provozovatelů pasivní distribuční sítě je, aby se decentralizované zdroje 

přizpůsobovaly současné praxi provozování sítí a ne naopak. (Pokud malý decentralizovaný 

zdroj nevyhoví existující síti, nedostane povolení k připojení a není vybudován. Naproti tomu 

existující síť se vždy přizpůsobuje velké systémové elektrárně i za cenu vybudování nových 

vedení a rozvoden.) I provozovatelé evropských přenosových sítí si ztěžují na to, že velké 

množství výkonu ve větrných elektrárnách jejich sítě zatěžuje. Obecně vzato „velká energetika“ 

založená na fosilních jaderných zdrojích není zvyklá přizpůsobovat se přírodním cyklům. 

Zdůvodňuje se to ekonomickými argumenty rozložit její investiční a fixní provozní náklady do co 

největšího množství vyrobené elektřiny. Snahou je, aby drahé elektrárny pracovaly s vysokou 

dobou využití, tedy pokud možno nepřetržitě. Obnovitelné zdroje podléhajících rozmarům 

počasí jsou vnímány jako rušivý element. 

Snad jediným oborem lidské činnosti, který nepřišel v důsledku industrializace o schopnost 

přizpůsobovat se přírodním cyklům, je zemědělství. Farmář ví, že nakoupené zemědělské stroje 

nemůže využívat celoročně, proto,že zajistit rovnoměrnou zemědělskou výrobu v podmínkách, 

kdy se střídají roční období, je nemožné. Dokáže to pouze v omezeném množství v uměle 

vytápěných a osvětlovaných sklenících, avšak za cenu mnohem větších nákladů, než je tomu 

v případě přizpůsobení zemědělských výrobních procesů přírodním cyklům. 

Ve době docházejících neobnovitelných zdrojů je zřejmé, že adaptační proces bude 

vyžadovat odpovídajícím způsobem  postupně měnit naše technologie a přizpůsobovat je těm 

zdrojům energie, které zůstanou disponibilní pro naši civilizaci i po vytěžení posledních zásob 

ropy, uhlí, zemního plynu a uranu. 
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3 ROZDÍLNOST OBNOVITELNÝCH A NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Je třeba si připustit reálnou situaci, že v současném globalizovaném tržním prostředí je 

energetika ovládána komoditními trhy. Finanční síla těchto trhů je obrovská. Jen v energetice 

činí hrubým odhadem více než sto státních rozpočtů České republiky. Jejich zájmem je 

přirozeně neuvádět na trh nové výrobky dříve, dokud ty stávající generují dostatečný zisk. Čím 

je současná centralizovaná energetika tak podnikatelsky přitažlivá? Velká centralizace 

usnadňuje různé druhy kartelových dohod, jednání ve shodě (viz. například OPEC). Velká 

centralizace je usnadněna tím, že zásoby neobnovitelné energie jsou umístěny velmi 

nerovnoměrně: 

 59,3% zásob ropy se nachází na území 5 států Středního Východu: Saudská Arábie 

(22%), Írán (11,4%), Irák  (9,5%), Kuvajt (8,4%) a Spojené arabské emiráty (8%). 

 55,7% zásob zemního plynu se nachází na území pouze 3 států: Rusko (26,3%), Írán 

(15,5%) a Katar (14%). 

 Tři čtvrtiny světových zásob uhlí se nachází na území pouze šesti států: USA (27,1%), 

Rusko (17,3%), Čína (12,6%), Indie (10,2%) a Austrálie (8,6%). 

 50,7% zásob uranu se nachází na území pouze 3 států: Austrálie (24,1%), Kazachstán 

(17,2%), a Kanada (9,4). 

Oficiálním cílem liberalizace mělo být odstranění neefektivnosti státní energetiky. Došlo 

k vertikálnímu rozčlenění energetických společností, výroba a obchod byly odděleny od 

regulovaných činností a vystaveny volnému trhu. Tato situace má dalekosáhlé dopady, které 

v konečném součtu všechny dopadají na spotřebitele. Mezi jednotlivé články vertikálního 

řetězce se vklínily komoditní trhy KT (Obrázek 8). 

Obrázek 8 Schéma interakce komoditních trhů s energetickým podnikem 

Obsadily jak vstupy, tak i výstupy energetického podniku. To znamená, že energetika jako 

veřejná služba byla obklíčena a dobyta byznysem. Národohospodářský přístup k energetice byl 

ve světě až na výjimky nahrazen globalizovaným obchodem se všemi důsledky. Převládly 
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krátkodobé koncepce měnících se vlastníků. Transformační náklady stejně jako nemalé náklady 

na poradenské a právní služby související s přeskupováním aktiv odvětví jsou přenášeny na 

spotřebitele. Energetická odvětví po počátečním snížením zisků v začátku liberalizace  dosahují 

zisků jako nikdy před tím.  Stala se růstovými z hlediska ekonomických ukazatelů, ale nikoliv 

z technologického hlediska. Liberalizace v USA i v Evropě téměř zastavila výstavbu nových 

zdrojů a sítí, neboť vlastníci vytěžují získaná aktiva až na samou hranici technických možností. 

Jistota trhu byla změněna v nejistotu. Podnikání v energetice se stalo rizikovější, což zdražilo 

úvěry a peníze na investice. Rozkolísání cen vstupů a výstupů umožňuje investorům – 

spekulantům získávat zisky z růstů i poklesů cen komodit. Liberalizovaný trh vnesl do oboru 

riziko, které zvyšuje cenu energie a nabídl současně i zajišťovací deriváty, které náklady dále 

zvyšují. 

Vzájemná koheze energetických trhů, omezené zdroje, jejich nerovnoměrné rozložení ve 

světových regionech, inherence vlád exportujících i importujících zemí, to vše znamená, že tyto 

trhy nemohou nikdy dosáhnout ani zdaleka postavení trhů například se spotřebním zbožím a 

potravinami. Další rozdíl oproti spotřebnímu zboží a potravinám tkví v tom, že energie 

nepodléhá módnosti. Jednotka energie nemá design jako má mobilní telefon, nebo módě 

podléhající spotřební zboží. 

To neznamená, že tato podnikatelská odvětví nepracují na nových zdrojích energie. Naopak, 

vrhají do jejich vývoje značné prostředky, avšak tvrdě kontrolují jejich načasování. Tak jako 

každý zavedený produkt před koncem životnosti, i neobnovitelná energetika se stala „dojnou 

krávou“. Čím déle bude oddálena její změna v „bídné psy“, tím více se ještě na ní dá vydělat. 

Výrazy v uvozovkách jsou převzaty z  výrobkové teorie (Bostonská matice) vyučované na 

ekonomických univerzitách. 

Za ideálního stavu by mělo být portfolio produktů vyvážené. Měl by v něm být zastoupen 

dostatečný počet „dojných krav“, které produkují kapitál pro investice do dnešních „hvězd“ a 

budoucích hvězd – dnešních „otazníků“, které byly vybrány pro další zdokonalení. Je 

nepochybné, že odcházejícími „dojnými kravami“ je fosilní energetika a vycházejícími 

„hvězdami“ obnovitelné zdroje energie. 
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Obrázek 9 Energetické portfolio vyjádřené „bostonskou maticí“ 

Příští energetický byznys s decentralizovanými obnovitelnými zdroji energie již zdaleka 

nebude tak snadný jako ten současný s centralizovanými neobnovitelnými zdroji energie. Bude 

se lišit obdobně jako se liší automobilový průmysl od železnic. Bude daleko více 

decentralizován. Počet technologií pro získávání elektřiny a tepla se řádově zvětší a do 

rozhodování se mnohem více zapojí i design a tedy i prvky módy. Perspektivní jsou v tomto 

ohledu zpočátku zejména plynové zdroje (spalovací motor, Stirlingův motor, parní stroj, 

mikroturbína), později se uplatní mnohem více vodíkové technologie včetně palivových článků, 

fotovoltaické panely, miniaturní větrné elektrárny; to vše ve výkonových řadách odpovídajících 

energetické potřebě příslušné budovy či areálu. Decentralizovaná energetika se stane 

spotřebním zbožím. Nakonec - málokdo si uvědomuje, když kupuje nový automobil, že spolu 

s ním si kupuje vlastně ještě i trigenerační technologii. Kromě toho, že motor automobilu dává 

mechanickou sílu pro přesun po silnici, vyrábí současně i elektřinu, teplo  a chlad.  

Pro srovnání: Česká republika bude vyrábět v roce 2010 cca 1 milion osobních automobilů 

ročně. Při průměrném výkonu 50 kW činí v součtu výkon jejich motorů 50 000 MW. To je téměř 

třikrát více, než instalovaný výkon všech zdrojů elektřiny v České republice a pětkrát více, než 

je zatížení elektrizační soustavy v době jejího maxima. Tím, že je automobilový průmysl 

v konkurenčním postavení, nehrozí, že bude automobilů nedostatek. I automobily (ač 

individuální a decentralizované) však k čerpání jejich užitné hodnoty vyžadují síťový 

komplementární produkt – silniční síť.  

Stejně jako nehrozí nedostatek automobilů, nehrozí ani nedostatek elektrického výkonu. 

Pokud jej nezajistí centrální zdroje, energetický trh bude zaplaven již zmíněnými 

decentralizovanými zdroji elektřiny. Některé by dokázaly vyrábět elektřinu i odděleně od 
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elektrické sítě, jako je tomu při výrobě elektřiny v dopravních prostředcích (letadla, lodě, silniční 

a železniční vozidla) nebo v odlehlých oblastech. Mnohem hospodárnější však bude, když 

veřejná elektrická síť zůstane zachována a bude působit jako vyrovnávací článek mezi 

rozptýlenými místy s přebytkem výroby a rozptýlenými místy s jejich deficitem. Část současně 

centralizované výroby se tedy přesune blíže místům spotřeby, některé se přesunou až do 

budov jako objektové zdroje, a ty nejmenší budou součástí kuchyňských linek. Elektrizační 

soustava bude zajišťovat spolupráci velkých a malých zdrojů.  V případě krizových situací, které 

by v současné době vedly k rozsáhlému blackoutu, umožní vyšší inteligence těchto aktivních 

sítí zachovat alespoň nouzové zásobování elektřinou prostřednictvím místního ostrovního 

provozu (Obrázek 10). 

Obrázek 10 Vytváření ostrovních sítí pro nouzové zásobování elektřinou v krizových stavech 

 

V obecnějším případě vzniká ostrov jako náhodně vydělená oblast s neznámou skladbou 

zdrojů a zátěže (k tomu došlo například 25.7.2006 v přenosové soustavě), v užším smyslu je 

pak ostrovní provoz chápán jako režim, kdy je napájen pevně vyčleněný místní ostrov známého 

složení a velikosti (v současnosti existuje například v elektrárnách, některých průmyslových 

závodech, nemocnicích apod.; nikoliv však jako ostrovní síť pro veřejné nouzové zásobování). 

Jedním z nejčastěji užívaných argumentů proti obnovitelným zdrojům energie jsou námitky, 

že vyrábějí elektřinu podle rozmarů přírody a nikoliv podle rozmarů člověka. Aby člověk mohl 

uspokojit své okamžité požadavky, musí být příslušný produkt někde připraven, skladován (v 

případě energie akumulován). Užití elektřiny je dodávka typu „just in time“. V tom se elektřina 

liší od všech ostatních produktů, kde je dodávka nespojitá (například potravin a spotřebního 

zboží). Ale i rovnoměrná spotřeba elektřiny je nepřirozená. Obrázek 11 ukazuje, že trvale 
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potřebujeme jen velmi malé množství elektřiny a vyšší odběry jsou pouze krátkodobé. Po 

většinu dne by nám stačil jistič pouze 2 A nikoliv 20 A. 

Obrázek 11 Snímek spotřeby elektřiny v domácnosti v průběhu dvou dnů 

 

 

Z obrázku také vyplývá, jak by byla individuální objektová výroba elektřiny ekonomicky 

neefektivní, neboť převážnou dobu by například zdroj o výkonu 4 kW běžel takřka naprázdno, 

naproti tomu zdroj o výkonu 1 kW by nebyl schopen zásobovat větší spotřebiče. Přitom pokud 

by všechny domácnosti byly časem vybaveny 1 kW zdrojem elektřiny podobně jako jsou 

vybaveny pračkou a dalšími spotřebiči, činil by jejich instalovaný výkon téměř 4 000 MW. 

Propojení pomocí elektrické sítě umožňuje sdílet decentralizovanou výrobní základnu a 

využívat výhodu nesoučasnosti užívání spotřebičů v domácnostech a podnicích.  

Zmínili jsme se, že se spotřebou energií je spojena problematika akumulace. Současný 

systém výroby  a užití energie využívá přírodní akumulaci na začátku zásobovacího řetězce. 
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Obrázek 12 Akumulace sekundární elektřiny z neobnovitelné energie 

Obrázek 13 Akumulace sekundární elektřiny z OZE 

Zatímco fosilní zdroje energie byly akumulovány v zemské kůře po milióny let a budou 

vytěženy během několika desetiletí, energii biomasy postačí akumulovat pouze v množství 

jednoho přírodního cyklu, v našich podmínkách je to doba jednoho roku. V zemích se dvěma 

sklizněmi do roka je doba akumulace poloviční. 

Po vyčerpání již neobnovitelné zdroje energie nebudou pro vyrovnání přírodních cyklů 

k dispozici, tak jako v současnosti. Pak se budou muset ve větším měřítku uplatnit nové 

způsoby akumulace energie. U primární elektřiny získávané bez spalování přímou transformací 

z obnovitelných zdrojů  energie (energie vody, větru, slunečního záření a geotermální energie) 

je problém akumulace spojen především s větrnými a fotovoltaickými elektrárnami. Akumulace 

u koncentračních slunečních elektráren může být integrována jako součástí jejich technologie. 

Provádí se pomocí vysokoteplotních zásobníků. U průtočných vodních elektráren a 
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geotermálních elektráren akumulace není nutná. Akumulační vodní elektrárny se v našich 

podmínkách stavěly jako víceúčelová zařízení a jsou, stejně jako přečerpací elektrárny, zdrojem 

regulačního výkonu, který je vyžadován zejména jsou-li v soustavě zapojeny jaderné elektrárny. 

Obrázek 14 Akumulace primární elektřiny z OZE 
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4 AKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 

Otázka nezní, jak se mají decentralizované zdroje elektřiny přizpůsobovat elektrickým sítím 

nýbrž jak se mají elektrické sítě přizpůsobit decentralizovaným zdrojům elektřiny. Stejně tak 

tomu bylo při budování systémových uhelných  a jaderných elektráren. Nikdy se umístění 

jaderné elektrárny nepřizpůsobovalo topografii sítě, nýbrž vždycky se topografie sítě, její 

ochrany a řízení sítě přizpůsobovaly požadavkům jaderné elektrárny. Není správné, pokud se 

s decentralizovanými zdroji zachází jinak. 

Velikou výhodou distribuované výroby elektřiny je dosažitelná úroveň spolehlivosti. 

K pochopení slouží tato jednoduchá úvaha. Pokud bude potřebný elektrický výkon do soustavy 

zajišťován deseti velkými elektrárnami, pak při poruše jedné elektrárny ztratíme desetinu 

výkonu.  Pokud bude zajištěn tisíci decentralizovanými jednotkami, ztratíme jen tisícinu výkonu. 

To znamená, že z hlediska záloh pro případ poruchy jsou decentralizované výrobní jednotky 

méně náročné a mohou zajistit vyšší spolehlivost výroby elektřiny. Zálohování větrných a 

slunečních elektráren z důvodu počasí je méně náročné, protože na rozdíl od poruch lze počasí 

předpovídat a tuto předpověď zahrnout do denní přípravy provozu elektrizační soustavy. 

Problém nastává v případě „monokultury“, tj. použití jednoho druhu elektráren. Biodiverzita je 

v přírodě pro zachování života na Zemi důležitá proto, že pokud se vyskytnou přírodní 

podmínky nepříznivé pro jeden druh, tak vymře ale, tisíce jiných tuto krizovou situaci přežívají. 

Stejně tak je tomu v energetice. Nepříznivou podmínkou může být vysoká cena jedné komodity, 

či uvalení embarga apod. Proto je z důvodu bezpečnosti dodávek zachováván ve „velké 

energetice“ palivový či elektrárenský mix (obvykle uhelných, plynových a jaderných elektráren), 

doplňovaný obnovitelnými zdroji energie. 

Stejně je tomu tak i v případě elektrických sítí. Současná elektrizační soustava je propojená 

a je schopna pracovat jako jeden celek. Je to jako by život na území státu tvořil jeden živočich. 

Je zřejmé, že jakákoliv vážná porucha pak zasáhne život celého státu. Nedomníváme se, že 

správným řešením je rozbití propojené elektrizační soustavy, ale obnova toho co bylo před 100 

letu standardem. Tehdy každá městská elektrárna či vesnické dynamo byly schopné 

prostřednictvím místní sítě zajistit pokrytí místní spotřeby. Samozřejmě, že kvalita sítě (stálost 

napětí a kmitočtu) byla nevalná, což vedlo k propojování těchto místních sítí navzájem. Později 

se výroba centralizovala u uhelných dolů a byla vybudována přenosová soustava pro dálkové 

přenosy v rámci státu.  

Cílem je, z důvodu bezpečnosti pro případ krizových stavů, dřívější schopnost obnovit, a to 

samozřejmě s využitím současných možností řídící techniky. Aby distribuční síť kromě toho 

umožnila využívat i výhody nesoučasnosti spotřeby a rozptýlené výroby, musí umět v malém to, 

co umí přenosová soustava ve velkém. Musí umožňovat obousměrné toky na vedeních podle 

okamžitého stavu výkonové bilance. Pokud by v případě krizových situace, jakou může být 

například rozpad přenosové soustavy,  nebylo možné vyrovnat bilanci výroby a spotřeby kvůli 
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deficitu místních výroben, musí být pro umožnění nouzových ostrovních provozů zajištěno 

řízení spotřeby v reálném čase. Je to obdoba přídělového systémy v případě narušení 

zásobování vodou či potravinami. Této proměny nebude možné dosáhnout bez změny 

legislativy. V této souvislosti je vhodné poukázat na přijatou Státní energetickou koncepci (část 

1.12 Řízení energetiky při krizových stavech), kde se říká: 

„K zajištění nezbytné funkčnosti energetického hospodářství za mimořádných událostí 

velkého rozsahu (jako jsou velké havárie, teroristické činy apod.) a za krizových situací, 

doprovázených vyhlášením stavů nouze dle zákona 458/2000 Sb., cílevědomě zvyšovat 

připravenost a odolnost energetických systémů tak, aby byly i při narušení dodávek energie 

schopny zajišťovat v nezbytném rozsahu (v souladu se zákonem 240/2000 Sb. a 241/2000 Sb.) 

potřebnou podporu při uspokojování základních potřeb obyvatelstva, havarijních služeb, 

záchranných sborů, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů podporu výkonu státní 

správy a zajišťovat nepřerušenou výrobní činnost k tomu nezbytných ekonomických subjektů.“  

Myšlenka je tedy jednoduchá a vychází z toho, co již dnes funguje na různých úrovních 

elektrizační soustavy . 

Obrázek 15 Způsoby provozování elektrických sítí 
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Realizace aktivní distribuční sítě však není vůbec jednoduchá úloha. Bude vyžadovat spíše 

než beton a kovy mnoho úsilí v oblasti rozvoje využívání ochranné, automatizační a řídící 

techniky, tedy v oblasti síťové inteligence. 

Obrázek 16 Aktivní elektrizační soustava 

Závěr 

Pokud budeme chtít zachovat naši civilizaci, musíme se naučit používat technologie pro 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a naučit se s využitím akumulace vyrovnávat jejich 

nepravidelný výkon v důsledku přírodních cyklů. Do doby vyčerpání neobnovitelných zdrojů 

energie mohou toto vyrovnávání zajišťovat konvenční elektrárny, zejména plynové.  

Aktivní využití výhod decentralizované výroby je možné jedině zvýšením inteligence 

současných distribučních sítí. Inteligentní ostrovní provozy mikro a mini sítí, jako opatření pro 

případ poruchových stavů, jsou odvozeny od řešení již používaných, například v elektrárnách, 

letadlech, námořních lodích a na ostrovech bez elektrického propojení s pevninou. 

Všechny zmiňované technologie a koncepční záměry uváděné v tomto textu jsou reálně 

technicky dostupné, některé jsou již využívané, jiné jsou předmětem pilotních projektů.  

Decentralizace energetiky vytvoří podmínky i pro decentralizovaný způsob života, který je ve 

větším  souladu nejen s přírodou, ale i s principy demokratické společnosti. Větší soběstačnost 
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přirozených územních celků (Obrázek 17) je také tou nejlepší prevencí pro přežití možných 

krizových stavů, kterým bude patrně naše společnost v 21. století čelit. 
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Obrázek 17 Soběstačnost a organizačně - ekonomické propojení přirozených územních celků 
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