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Blok 1 Energetický výzkum v EU a ČR

Témata

Strategie EU v energetice a energetickém výzkumu, priority EU, způsoby financování

Priority ČR: které to jsou, jak liší se od priorit EU, jak jsou komunikovány, jak jsou 
podporovány apod.

Energetický výzkum v EU: obvyklé způsoby financování energetického výzkumu, hlavní 
hráči (univerzity, výzkumné ústavy, utility, technologické firmy)

Panelisté

Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc., (moderátor) místopředseda senátního Výboru pro 
záležitosti Evropské unie a člen podvýboru pro energetiku

Prof. RNDr. František Janouch, CSc., český a švédský jaderný fyzik

Mgr. Aleš Laciok, MBA , Technologické platforma Udržitelná energetika ČR- ČEZ a.s.

František Smolka, CZEPHO



Blok 2 Podpora energetického výzkumu v ČR

Témata

Technologické platformy: jejich role, význam

Zdroje financování: odkud lze čerpat finance pro financování energetického výzkumu, 
jsou dostupné všem zájemcům (výzkumným ústavům, velkým firmám, malým a 
středním firmám), jaká je role soukromých firem či fondů rizikového kapitálu (VC) 

Nefinanční podpora: potřebují výzkumníci pomoc s vyhledáváním partnerů mimo ČR, 
přípravou žádostí o financování, kde ji seženou 

Panelisté

PaedDr. Alena Gajdůšková (moderátor), místopředsedkyně Senátu PČR 

Ing. Lubor Žežula, ÚJV-Řež u Prahy

Ing. Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR

Doc. ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., prezident Asociace inovačního podnikání ČR



Blok 3 Klíčoví hráči v energetickém výzkumu

Témata

Oblasti, kterým se věnují, vytyčené cíle, jak definují úspěch

Financování úspěšných organizací

Hlavní problémy – nedostatek lidských zdrojů, finančních prostředků, podpory, zájmu 
soukromých subjektů, neúčinné patentování, licencování apod.

Panelisté

Ing. Jiří Bis, (moderátor) předseda podvýboru pro energetiku Senátu PČR

Prof. Ing. František Hrdlička CSc., ČVUT, děkan-FS Praha

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra při VŠB-TU 
Ostrava

PhDr. Zdeněk Kučera, šéfredaktor odborného časopisu Alternativní energie



PREZENTACE



Úvodní poznámky
František Janouch

Senát Parlamentu ČR

Praha, 15. března 2011



ELECTRICITY PRODUCTION IN 
DIFFERENT REGIONS

Country Installed power/capita (kW)

Canada 13,2
Norway 13

USA 11,2
Japan 5,7

Europe 4,8

Former USSR 4
China 0,99
India 0,37

Developing countries 0.1-1
World 2,1



http://www.census.gov/main/www/popclock.html

01/01/11 6,890,646,738 
01/02/11 6,897,078,213 

207466 net daily increase

February 2011



To cover the growing energy need
(due to the demographic explosion only)
we need to introduce daily electricity generating capacities by 

400 MW!!
In other words: To keep the same very poor energy standard*, 
it would be necessary to put

One Chernobyl (or Temelín) reactor
into operation every second-third day.

*(counted as average 2.1 Kw per capita)

To conclude

Otherwise…
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t Country Facility Name Type Thermal Power (kW) Status

Czech Republic TR-0 TANK 0.3000 DECOMMISSIONED

Czech Republic SR-O POOL 1.0000 DECOMMISSIONED

Czech Republic LVR-15 REZ TANK WWR 10000.0000 OPERATIONAL

Czech Republic VR-1 POOL 5.0000 OPERATIONAL

Czech Republic LR-0 POOL - VARIABLE CORE 5.0000 OPERATIONAL

VÝZKUMNÉ REAKTORY V ČR



SNETP (technologická platforma pro udržitelný rozvoj 
jaderné energetiky ) zastoupení v řídicí radě, v sekretariátu 
a v pracovních skupinách), 
HTTP platforma pro vodík a palivové články), 
HTR – TN (technologická síť pro vysokoteplotní reaktor), 

konsorcium JHR (Jules Horowitz Reactor) a další

Zastoupení ČR v evropských mezinárodních 
výzkumných organizací:



Účast  ÚJV v projektech  7. RP  EU EURATOM   

ACSEPT – Recyklace aktinidů pomocí separace a transmutace
(Actinide reCycling by SEParation and Transmutation)
ADRIANA – Iniciativa pro pokročilé reaktory a vytvoření sítě
(Advanced Reactor Initiative and Network Arrangement)
ASAMPSA 2 – Pokročilé metody hodnocení bezpečnosti: 
úroveň 2 PSA „Návod – evropské nejlepší praktiky L2 PSA“
(Advanced Safety Assesment Methodologies: level 2 PSA, 
„European Best Practices L2 PSA Guidelines“)
ESFR-CP – Evropský sodíkem chlazený reaktor 
(EuroepeanSodium Cooled Fast Reactor)
FORGE – Osud plynů v úložištích RAO 
(Fate of Repositury Gases)
GETMAT – Materiály pro reaktory 4. generace a transmutační systém
(Generation IV and Transmutation Materials)



JHR-CP – Kolaborativní projekt – Jules Horowitz reaktor: příspěvek
k návrhu a výstavbě nové výzkumné infrastruktury pan-evropského
zájmu, JHR materiálový zkušební reaktor (Jules Horowitz reactor 
collaborative project: contribution to the design and construction 
of new research infrastructure of pan-European interest, 
the JHR material testing reactor)
LONGLIFE – Přístup k dlouhodobým jevům radiačního křehnutí, 
v rámci hodnocení bezpečnosti reaktorových tlakových nádob 
(Treatment of Long Term Irradiation Embrittlement Effects in RPV 
Safety Assessment)
MMOTION – Organizace rozhraní člověk-stroj v inovativních
jaderných řešeních (Man-machine-organization through innovative
orientations for nuclear)
NUCL-EU – Posílení sítě národních kontaktních míst a kontaktů 
třetích zemí v rámci 7. RP programu EURATOM – štěpení
(Reinforcing the networking of FP7 National a Contact Points (NCP) 
and third country contacts in the Euratom Fission Programme)



NURISP – Projekt integrální simulace jaderného reaktoru
(Nuclear Reactor Integrated Simulation Project)
PERFORM 60 – Predikce radiačních účinků na tlakovou nádobu 
reaktoru a materiály vnitřních vestaveb pomocí multiměřítkového 
modelování – očekávaná životnost 60 let 
(Predictionof the effects of radiation for reactor pressure vessel, 
and in-core materials using multi-scale modelling – 60 years 
foreseen plant lifetime)
RECOSY – Kontrolní systémy na „Redox“ procesy 
(Redox Phenomena Controlling Systems)
SARNET-2 – Síť excelence pro výzkum neprojektových jaderných 
Nehod (Severe Accident Research Network of Excellence)
SIMPLIFE – Strategie pro zlepšení predikce životnosti JE založené 
na nejlepších praktikách reaktorové dozimetrie (Strategy for 
Improvement of NPP Lifetime Justification Based on Reactor 
Dosimetry Best Practices)



STYLE – Strukturální celistvost v řízení doby životnosti – komponenty 
mimo tlakovou nádobu reaktoru 
(Structural integrity for lifetime management – non-RPV components)
LEADER – Evropský pokročilý demonstrační reaktor chlazený olovem 
(Lead-cooled European Advanced Demonstrative Reactor)
HeLiMnet – Síť pro tekuté těžké kovy
(Heavy Liquid Metal Network)
CINCH –Spolupráce při vzdělávání v oblasti jaderné chemie
(Cooperation in Education In Nuclear chemistry)
SNE-TP OFFICE – Sekretariát Evropské technologické platformy pro 
udržitelnou jadernou energetiku
(Secretariat of the European sustainable nuclear energy technology  
platform)
NULIFE – Predikce životnosti jaderného elektrárny
(Nuclear plant life prediction)



ENEN-RU – Projekt spolupráce v oblasti jaderného vzdělávání  
mezi ENEN a RF
CROCK – Retenční procesy v krystalických horninách
(Crystalline Rock Retention Processes)



Vážná událost na elektrárnách v Japonsku v 
důsledku seismické události 
Přinášíme informace o událostech na jaderných elektrárnách v Japonsku, které byly postiženy 
zemětřesením. (Událost předběžně hodnocena stupněm INES 4).  

Článek budeme aktualizovat  

  
Aktuální stav bloků 

Fukushima I 

1 2 3 4 5 6 
(15.3. 04:30h 

japonského času (+9h)) 

Rok uvedení do provozu 1970 1974 1976 1978 1978 1979 

Výkon bloku (MWe) 460 784 784 784 784 1100 

Typ reaktoru BWR-3 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-4 BWR-5 

Stav při zemětřesení V provozu V provozu V provozu Odstaven Odstaven Odstaven 

Integrita paliva Poškozeno 

Pravděpodobně 
poškozeno Poškozeno Nepoškozeno Nepoškozeno Nepoškozeno 

Integrita kontejnmentu Nepoškozen Nepoškozen Nepoškozen Nepoškozen Nepoškozen Nepoškozen 
Chladící systém 1 
(ECCS/RHR) Nefunkční Nefunkční Nefunkční Není potřebný Není potřebný Není potřebný 

Chladící system 2 
(RCIC/MUWC) Nefunkční Nefunkční Nefunkční Není potřebný Není potřebný Není potřebný 

Integrita reaktorové 
budovy Poškozena 

Nepoškozena/ 
hrozí výbuch 

vodíku Poškozena Nepoškozena Nepoškozena Nepoškozena 

Vnější dávka 15 microSievert/h v 13:55 (klesající) 

Hladina v reaktoru Neznámá Nízká  Neznámá Bezpečná Bezpečná Bezpečná 
Tlak v reaktorové 
nádobě Stabilní Neznámý Stabilní Bezpečný Bezpečný Bezpečný 

Tlak v kontejnmentu Stabilní zvyšující se Stabilní Bezpečný Bezpečný Bezpečný 
Vstřikování mořské 
vody Pozastaveno Prováděno Prováděno 

Není za 
potřebí 

Není za 
potřebí 

Není za 
potřebí 

Ventilace kontejnmentu Prováděna Zahájena Prováděna 
Není za 
potřebí 

Není za 
potřebí 

Není za 
potřebí 

Oblast evakuace 20 km  





Nuclear Energy - To be or not be?
(On Swedens health and political 

risks
Of NOT going Nuclear)

František Janouch

Research Institute for Physics,
Stockholm 1978



OLOF PALME 
STARTED TO 
UNDERSTAND 
THE
IMPORTANCE 
OF ENERGY 
ALREADY IN 
1977.
EU AND USA –
ONLY 20 YEARS
LATER!



První strana článku 
Andreje Sacharova:
Jaderná energetika a 
svoboda Západu



Poslední strana rukopisu 
s dopisem



Publikace Sacharovova 
článku
v Bulletinu Atomových 
vědců



17.10.2000



„Kam směřuje energetický výzkum v ČR“
Blok 1 – Energetický výzkum v EU a ČR

Aleš Laciok
Koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ

Předseda správní rady TPUE
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Zásadní přeměna současné podoby energetiky v 
dalších letech je jistotou

�Objektivní vnější skutečnosti
- vyčerpávání levných primárních energetických zdrojů
- zvyšující se počet obyvatel (koncentrace v megapolis)

�Politická/administrativní omezení a cíle
- obnovitelné zdroje
- redukce emisí CO2
- jiná environmentální omezení
- energetická bezpečnost 

�Výsledky výzkumu a vývoje
- nové materiály, nové nástroje poznání procesů a jevů
- informační a komunikační technologie
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Jsou tři hlavní světová centra změn

� Evropa
- reakce na ztrácející pozici (Europe 2020 - A strategy for smart, sustainableA strategy for smart, sustainableA strategy for smart, sustainableA strategy for smart, sustainable

and inclusive growthand inclusive growthand inclusive growthand inclusive growth; v energetice pak: Energy 2020, Roadmaps 2050,…)

- snaha definovat klíčové faktory konkurenceschopnosti (výzkum a vývoj
jakožto předpoklad pro inovace a motivující prostředí pro transfer
poznatků do praxe)

� USA
- dosud hlavní leader v inovacích
- podpora přípravy nových technologií (Obama) – inteligentní sítě, 

elektromobily, jádro,..
- obnovená role „national laboratories“ Department of Energy (LLNL, PNNL,..)  

� Asie
- stabilní role Japonska
- agresivní vstup dalších hráčů na světové pole (Čína, Indie): posun od

kopírování a low-tech k high-tech 
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EU si definovala proces a klíčové kroky ke změně 
energetiky – SET-Plan (strategický technologický plán 
pro energetiku) 

Energetika: bezpe čnost + udržitelnost + efektivnost
SET Plan – nové technologie k využití k 2020 a výhledově k 2050

� Ověření nových klí čových technologií pro energetickou praxi
+ technologické platformy → vznik evropských průmyslových iniciativ
+ demonstrační jednotky (ověření funkčnosti → upscale + replikace v praxi)
+ mix veřejných a průmyslových zdrojů

� Věrohodné systematizované informace (inform. a databázo vý systém SETIS)
� „Pre-commercial research“ - Europan Energy Research Al liance (EERA)
� Fokusace rámcových program ů výzkumu (FP)

Klíčová sdělení - co je třeba:
1. SET-Plan - vyjasnění financování a jeho podmínky z pozice EU
2. Posílení významu jaderné energetiky (bezemisní zdroj) 
3. Zařazení oblastí důležitých pro ČR – teplárenství/kogenerace, akumulace 

energie
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Již nyní existuje několik evropských průmyslových 
iniciativ (EII – European Industrial Initiative) – konsorcií 
pro praktickou realizaci klíčových akcí 

PRIORITY (co, kdy, za kolik) REALIZACE

Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) Síť demonstračních projektů

Sustainable Nuclear Technology Platform  (SNE-TP) European Sustainable Nuclear Industrial Initiative 
(ESNII) 

European Technology Platform for the Electricity 
Networks of the Future (SmartGrids) 

European Electricity Grid Initiative (EEGI)

European Technology Platform for Wind Energy European Industrial Initiative on wind energy 

European Biofuels Technology Platform European Industrial Bioenergy Initiative

Solar Energy STE-EII + Solar Europe Industry Initiative 

� V r. 2011 se očekává další EII: Smart Cities

� Další platformy: Renewable Heating and Cooling, Technology Platform – Geothermal Electricity,

Technology Platform – Implementaing Geological Disposal  

� Další oblasti ??? 

Klíčová sdělení - co je třeba:
4. Podpora klíčovým oblastem pro ČR (inteligentní sítě, jádro) a možné

zařazení dalších témat – synergie s veřejnými zdroji v ČR
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Rámcové programy výzkumu a vývoje (FP) jsou 
výzvou pro české subjekty

Klíčová sdělení - co je třeba:
5. Prosazení priorit definovaných z pohledu ČR 
6. Tlak na únosnou míra administrace projektů v FP
7. Motivační prostředí pro větší začlenění subjektů z ČR (informovanost;

propagace – „úspěšné příklady“; profilace organizací v mezičlánku
výzkumné organizace – průmyslový podnik; vazba na výzkumné priority v ČR
a podniky – praktické využití výsledků)

� Finanční prostředky se navyšují

� Zastoupení českých subjektů je dosud malé (mimo „Fission“)

� Zelená kniha EC (2011) – „Učiňme z problémů výhody: na cestě ke
společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“
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Prostředky ze strukturálních fondů 2014+ pro ČR musí 
být využity vhodně a efektivně 

Současné období (2007 – 2013)  
�OP VaVpI - hlavně výzkumná infrastruktura
�OP VK - lidské zdroje a vzdělávání
�OP PI

Následné období (2014 – 2020) 
�?????? (nyní se připravují priority)

Klíčová sdělení - co je třeba:
8. Prosazení oblasti „výzkum, vývoj, inovace, vč. lidských zdrojů “ mezi priority
9. Podpora udržitelnosti kvalitních center a pracovišť (energetika)
10. Možnost vzniku nové infrastruktura (bude-li třeba; např. ve vazbě 

na SET-Plan)
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Výzkum a vývoj pro energetiku v ČR – jaká je situace 
a jaká jsou řešení 

�Priority výzkumu a vývoje v ČR
+ důležité pro aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj
+ priority definovány jsou, ale příliš široce
+ problematické je praktické využití pro výběr projektů a aktivit

�Spolupráce s praxí - nepochopení na obou stranách; nutná motivace

�Lidské zdroje - kvantita a kvalita

Klíčová sdělení - co je třeba:
11a. Ujasnění a specifikace priorit - energetika jednou z oblastí 
11b. Strategické řízení (vývoj pro dlouhodobé realizace, role velké výzkumné

infrastruktury, mezinárodní spolupráce) 
11c. Prostředky pro energetický výzkum a vývoj – indikativní alokace
12. Motivační opatření pro spolupráci VaV a průmyslu – např. daňový odpočet
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Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje slíbila i 
současná vláda…….. 
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Děkuji za pozornost



CO NÁM MŮŽE PŘINÉST 
FOTOVOLTAIKA

František Smolka,
člen p ředstavenstva

15. 3. 2011  Praha 



Fotovoltaika - bezpe čná výroba

elektrické energie pro každého.

Solární budoucnost není o módě, 

je o přežití.

Sir Norman Foster, architekt



Obsah

• Přístup EU
• Výzkum v ČR x EU
• Vývoj investičních nákladů X účinnosti
• Výzkum a výroba v ČR
• Možný „správný“ vývoj fotovoltaiky
• Udržitelný rozvoj fotovoltaiky v ČR
• Budoucnost českých střech



PŘÍSTUP EU –
OZE mohou být významný alternativní zdroj

• Cíle výzkumných aktivit je maximálně využít potenciálu ke 
zvýšení účinnosti a snížení nákladů, aby OZE mohly nahradit 
významnou část tradičních zdrojů.

• Očekávané přínosy: snížení emisí, bezpečná výroba elektřiny a 
dostatečná zásoba zdroje, cenová dostupnost v dohledné 
perspektivě. 



VÝZKUM EU x ČR

EU
• Dlouhodobá koncepce
• Výzkum je řízený státem
• Státem zřizovaná výzkumná 

centra (Fraunhofer institut 
Německo, FOM Holandsko, 
IMEC Belgie)

• Propojení výzkumu s praxí –
centra fungují jako 
technologické inkubátory

• Výzkumná centra velkých 
energetických firem (pokusné 
provozy ve FV)

ČR
• Výzkum není státem řízen
• Projekty jsou realizovány 

nezávisle v podnikatelském 
sektoru 

• Na některé projekty lze 
zažádat o grant

• Výzkum a praxe jsou do 
značné míry odděleny
(centra v ČR: Fyzikální ústav 
AVČR, ZČU Plzeň, FEL ČVUT)

• Výzkumná činnost velkých 
energetik je minimální



INVESTIČNÍ NÁKLADY 2005-2030

• Mezi lety 2007-2010 klesly náklady na polovinu a dále klesají
• Náklady na elektřinu ze slunce se vyrovnají tradičním zdrojů kolem 2016



ÚČINNOST ROSTE 1975-2004



VÝZKUM A JEHO PŘÍNOS V ČR

• Vývoj tenkovrstvých panelů (účast v evropském projektu ATHLET)

• Vývoj nanovláken (Elmarco)

• Vývoj solárních panelů (Solartec,  Fitcraft..)

• Numerický model výkonu fotovoltaické elektrárny (ZČU Plzeň)

• Praktické testování solárních technologií v ČR (American Way Solar)

• Vývoj konstrukcí (CZ Elektronika, CE Solar..)

• Vývoj a výroba střídačů a kabelů

• Vývoj a výroba speciálních přepěťových ochran a zabezpečovacích 
systémů



VÝROBA V ČR

Firma Zam ěstnanc ů
Výrobní
kapacita

Výroba

Schott Solar 600 200 MWp kryst. Si panely

Kyocera 500 120 MWp kryst. Si panely

O&M Solar 60 30 MWp tenkovrstvé (a-Si)

Fitcraft production 90 20 MWp kryst. Si panely

LinTech Solar 60 20 MWp kryst. Si panely

Solartec 70 kryst. články

Fronius 120 st řídače

celkem 1 500 390 MWp

• Výroba v ČR představuje kapacitu v rozsahu 390 MWp ročně a 
vytváří zhruba 1500 pracovních míst.



MOŽNÝ VÝVOJ FOTOVOLTAIKY

Pozemní 
instalace

Částečná 
soběstačnost 
domácností

Plná 
energetická 
soběstačnost
Domácností
- nezávislost na 
výkyvech DS
-nezávislost na vývoji 
ceny EE



PŘÍNOSY „SPRÁVNÉHO“ VÝVOJE  
FOTOVOLTAIKY
OBČANŮM
• Úspory za elektřinu
• Částečnou energetickou nezávislost 
• Nezávislost na cenovém diktátu energetických gigantů

PRO ČR
• Nižší zatížení přenosové soustavy 
• Úspory za distribuci a snížení ztrát v síti
• Žádný zábor půdy oproti fosilním nebo jaderným elektrárnám

PRO LIDSTVO
• Další snížení emisí skleníkových plynů



UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
FOTOVOLTAIKY V ČR
• Plná podpora FVE na střechách do 30 kWp včetně ostrovních 

systémů

• Roční instalovaný výkon v rozsahu 100 MWp
• Přiměřená podpora výkupní cenou odpovídající patnáctileté 

návratnosti  
• Regulace ročního přírůstku výkupní cenou

• Predikovatelné a transparentní podnikatelské prostředí

• Spravedlivé dispečerské řízení a podmínky recyklace



ROZVOJ FOTOVOLTAIKY DLE 
NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU
• Původní návrh NAP umožňoval i optimistický scénář rozvoje 
• Každých 100 MWp navíc zvýší cenu elektřiny jen o 1 haléř /kWh



BUDOUCNOST ČESKÝCH 
BUDOV
• Solární panely lze umístit kamkoli na budovu: na střechu, fasádu 

i balkon. 

• Panely mohou být součástí designu budovy.

• Nové technologie nepoznáte od standardních střešních krytin.



Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Americká 17
120 00 Praha 2
www.czepho.cz

František Smolka
E: frantisek.smolka@czepho.cz

Generální sekretář
Zuzana Musilová
M: +420 775 867 405
E: zuzana.musilova@czepho.cz



PŘEDSTAVENÍ CZEPHO

CZEPHO je nevládní, nezisková asociace, která se zaměřuje 
na podporu rozvoje českého fotovoltaického trhu.

� byla založena leadery fv sektoru 

CZ REA, Energy 21,  Fronius, SCHOTT Solar, Solartec, Conergy, 

SolarGlobal… 

� propojuje subjekty napříč sektorem 

investoři, instalační firmy, výrobci, výzkum a vývoj, studenti…

� čítá téměř 150 členů, spolupracuje s dalšími 600 subjekty

� spolupracuje s dalšími asociacemi na poli obnovitelných
zdrojů energie
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ředitel TPUE

Praha, Senát P ČR – 15.3.2011

Lubor Žežula

Technologická platforma 
„Udržitelná energetika ČR“

Role a význam TPUE
pro energetiku a pr ůmysl ČR



53

Obsah
� Rekapitulace

� Kdo jsme

� Hlavní cíle

� První výsledky naší činnosti

� Strategická výzkumná agenda v energetice

� Bariéry implementace

� Závěr



54

Rekapitulace
� Důvod vzniku: Strukturální změny v energetice ve světě, EU a ČR

� potřeba stanovení prioritních potřeb nových technologií pro energetiku ČR do 
roku 2050

� potřeba stanovení prioritních příležitostí nových technologií pro dodavatelský 
průmysl ČR v oblasti energetiky

� potřeba stanovení odpovídajících potřeb v oblasti výzkumu, vývoje a 
demonstrace nových technologií v oblasti energetiky pro výše zmíněné prioritní 
potřeby a příležitosti

� příležitosti snížení nákladů na VaVaI zapojením do mezinárodní spolupráce, 
zejména SET Plan v rámci EU

� pot řeba vhodného institucionálního nástroje (hlavní hrá či) 

� Kontext: v EU obdobné platformy po jednotlivých technologiích – partner EK 
v definici priorit

� Forma: Zájmové sdružení právnických osob (ustavení - 21. 5. 2009, 
registrace 16.7.2009)

� Organizace: Činnost TPUE je řízena výkonným výborem (VV), který se 
schází  na pravidelných jednáních. Kontrolní a revizní činnost TPUE vykonává 
správní rada (SR). 
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Kdo jsme
� Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (dále jako TPUE) je 

otev řené sdružení podnikatelských subjekt ů, výzkumných organizací a 
universit aktivních v oblasti energetiky v úzké spol upráci se státní správou. 
Právní forma Platformy je „zájmové sdružení právnic kých osob“

� TPUE byla založena 21.5.2009 z iniciativy p ředstavitel ů průmyslu, 
akademických kruh ů a věcně příslušných správních orgán ů na základ ě 
pot řeby vhodného institucionálního nástroje pro podporu  aktivit 
souvisejících s výzkumem, vývojem a zavád ěním technologií využitelných 
pro udržitelný rozvoj výroby, p řenosu a spot řeby   energie v ČR. 

� TPUE přispívá ke koordinaci aktivit subjekt ů výzkumu a vývoje 
energetických technologií v ČR. Zajiš ťuje kvalitní informovanost členských 
subjekt ů o aktuálních projektech a trendech v oboru nových ene rgetických 
technologií. TPUE definuje, reprezentuje, podporuje , hájí a prosazuje 
oprávn ěné a spole čné zájmy svých členů s cílem vytvá ření vhodného 
prost ředí pro uplat ňování nových technologií v udržitelném rozvoji 
energetiky.
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Kdo jsme - členové TPUE

1. Centrum výzkumu Řež s.r.o
2. ČEPS, a.s.
3. České vysoké u čení technické v Praze
4. ČEZ, a.s., 
5. EGÚ Brno, a.s. , 
6. ŠKODA JS a.s ., 
7. ŠKODA POWER a.s. , 
8. Výzkumný a zkušební ústav Plze ň s.r.o.
9. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 
10. Vysoká škola bá ňská - Technická univerzita  Ostrava 
11. Vysoké u čení technické v Brn ě 
12. Západočeská univerzita v Plzni City 
13. Sdružení dodavatel ů investi čních celk ů (SDIC) (přidružený člen),
14. CityPlan s.r.o. (přidružený člen)
15. ENVIROS s.r.o. (přidružený člen)
16. EGP INVEST, spol. s r.o. (přidružený člen)
17. TESLA Holding a.s. (přidružený člen)
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Kdo jsme - členové TPUE
 

Energetické 
organizace Dodavatelé technologií 

Výzkumné 
a inženýrské 
organizace 

Univerzity  

ČEZ, a.s. ŠKODA JS a.s. Ústav jaderného 
výzkumu Řež a.s. 

ČVUT - České vysoké 
učení technické v Praze 

ČEPS, a.s. ŠKODA POWER a.s. EGÚ Brno, a.s. VŠB - Technická 
univerzita Ostrava 

  Centrum výzkumu Řež 
s.r.o. 

VUT – Vysoké učení 
technické v Brně 
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  ŠKODA VÝZKUM 
s.r.o. 

ZČU - Západočeská 
univerzita v Plzni 

 Sdružení dodavatelů  
investičních celků (SDIC) 

EGP INVEST, s r.o.  

 TESLA Holding a.s. City Plan, s.r.o. 
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  Enviros, s .r.o. 
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Hlavní cíle
� Stanovení specifických pot řeb nových technologií pro energetiku ČR do 

roku 2050 napl ňujících dlouhodobé pot řeby ČR a EU v energetice:
� Dlouhodobou udržitelnost:

� dostate čné dlouhodobé zásoby energetických zdroj ů

� nízké emise skleníkových plyn ů v souladu s cíli EU pro 2050

� Spolehlivost dodávek pro spot řebitele i v krizových situacích
� Ekonomická efektivita

� dostupnost energie pro kone čné spot řebitele za p řijatelné ceny (jak 
pro obyvatelstvo – životní úrove ň, tak pro pr ůmysl –
konkurenceschopnost na mezinárodních trzích)

� exportní konkurenceschopnost dodavatelského pr ůmyslu 

� Definovat pot řeby v oblasti výzkumu, vývoje a demonstrace nových 
technologií a p říležitosti k zapojení do mezinárodní spolupráce, zejmén a 
v rámci EU

� Napomáhat nám ěty státní správ ě (zejména RV pro VaVaI, MPO, MŠMT, 
TA ČR a GA ČR) a upozor ňovat na bariéry bránící realizaci pot řebného 
VaVaI a napomáhat jejich odstra ňování.
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První výsledky naší činnosti
� Interní dokumenty:

� Vize nasazování technologií v energetice do roku 2050  -
rozpracováno

� Vize výzkumu, vývoje a demonstrací jednotlivých techn ologií - v 
přípravě

� Veřejné dokumenty

� Strategická výzkumná agenda v energetice (dále jen SVA) 
a vyvěšena na webové stránky Platformy (www.tpue.cz)

� Implementační akční plán (dále jen IAP) – termín 
vypracování do 31.12.2012
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První výsledky naší činnosti
Příležitosti mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI p ro energetiku 
– priority jsou sou částí SVA:

� SET Plan

� TPs (Technology Platforms) pro jednotlivé oblasti n a úrovni EU, 
zpracovaly pro každou oblast VR (Vision Report), SRA (Strategic 
Reserch Agenda) a DS (Deployment Strategy) a pro ve lké 
demonstrace vznikly EII (European Industry Initiativ es) a každá 
vypracovala CP (Concept Paper) a IP (Implementation  Plan)

� Příležitostí pro ČR je podílet se v prioritních oblastech pro ČR na 
výzkumu, vývoj a demonstracích, zejména v rámci EII a  na 
precompetetive research v rámci EERA (European Ener gy Research 
Aliance – členem Executive Committee je Centrum výzkumu Řež)

� OECD IEA, NEA

� Dvoustranná mezinárodní spolupráce



61

Strategická výzkumná agenda 
pro energetiku

Priority nových technologií jsou definovány pro 
jednotlivé oblasti energetiky:

� Výroba elekt řiny, v četně odb ěru tepla pro zásobování teplem

� Dodávky tepla/chladu, v četně kogenerace a distribuce tepla/chladu

� Energie pro dopravu v četně distribuce pohonných hmot

� Přenos a distribuce elekt řiny, v četně řízení relevantních soustav a 
zajišt ění rovnováhy výroby a spot řeby elekt řiny, v četně akumulace 
energie

� Efektivita a úspory v energetice a spot řebě energií v ČR

� Nezbytná infrastruktura pro fungování energetiky ČR
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Strategická výzkumná agenda 
pro energetiku

Výzkumné oblasti vychází z pot řebných odborností:

� výroba elekt řiny a tepla v jaderných zdrojích

� výroba elekt řiny ve zdrojích na fosilní paliva 

� výroba a distribuce tepla/chladu, v četně kogenerace a trigenerace 
převážně na bázi fosilních paliv a ekvivalentních technologií  

� produkce elekt řiny a tepla z obnovitelných zdroj ů

� elektrické sít ě včetně řízení a systémová integrace v četně akumulace 
energie

� energie v doprav ě

� rozvoj integrující se energetiky v ČR

� nové technologie s potenciálním využitím v energetice   
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Bariéry implementace

Specifika energetiky:

� zásadní význam pro fungování spole čnosti a konkurenceschopnost 
ekonomiky

� dlouhá doba řetězce výzkum, vývoj, demonstrace nasazení – 10 – 40 let

� pomalá realizace strukturálních zm ěn díky dlouhodobé ekonomické 
životnosti za řízení 40 – 80 let (v jiných oblastech obvykle 5 – 10 l et)

� malá sériovost – nutnost mezinárodní spolupráce

� vysoký stupe ň multidisciplinarity

� rostoucí provázanost jednotlivých sektor ů energetiky a

� pot řeba strukturálních zm ěn, na což není energetiky zvyklá, na rozdíl od 
ostatních odv ětví
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Bariéry implementace
Bariéry výzkumu, vývoje nových technologií a inovací a jeji ch 
demonstrací, jsou dány specifiky energetiky a vyžadují 
specifický p řístup , jako je tomu ve vysp ělých státech:

� strategické řízení veřejné podpory VaVaI v oblasti energetiky cílené až 
na demonstrace nových technologií a inovací

� velké a dlouhodobé projekty

� mezinárodní spolupráci

� urychlenou výchovu špi čkových odborník ů se širokým p řehledem 
(nelze vyškolit, jen on job spoluprací s existujícím i odborníky) – chybí 
jedna generace odborník ů

� úzkou spolupráci pr ůmyslu, výzkumu a univerzit

� dostate čné finan ční zdroje jak na stran ě průmyslu, tak ve řejných zdroj ů
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Závěr
Doporu čení:

� Připravit materiál do vlády s analýzou a návrhem opat ření k zajišt ění 
strategického řízení veřejné podpory VaVaI v četně demonstrací pro 
oblast energetiky k zajišt ění:

� výzkumu, vývoje nových technologií a inovací, v četně jejich demonstrací v 
souladu se specifickými pot řebami energetiky ČR a exportními p říležitostmi 
dodavatelského pr ůmyslu

� pro tyto ú čely v maximální mí ře využít mezinárodní spolupráce s cílem 
snížení náklad ů a zapojení pr ůmyslu do nadnárodních dodavatelských 
řetězců již ve fázi VaVaI

� úzké provázanosti pr ůmyslu, výzkumu a universit s cílem zajišt ění nové 
generace špi čkových odborník ů a růstu kvality universit v oblasti 
vzdělávání

� V maximální mí ře využít pro tyto ú čely strukturálních fond ů EU v 
plánovacím období 2014 - 2020
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Děkuji za pozornost



Podpora energetického výzkumu v ČR

Konference: „Kam směřuje energetický výzkum v ČR“
15.března 2011, Senát PČR

Zdeňka Šustáková (sustakova@tc.cz)
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Energetika v Evropě - VaVaI

•evropská energeticko-klimatická politika -
Energeticko-klimatický balíček: cíle „20-20-20”

... SET plán
–rozvoj nízkouhlíkových technologií a usnadnění 

jejich vstupu na trh 
–přeměna stávajícího energetického systému, čistá 

výroba energie, vyšší energetická účinnost a 
inteligentní energetické sítě

–průmyslové iniciativy (demo-inovace) - ETP, 
společné programy (VaV) - EERA
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Technologické platformy – význam, přínos

•sdružují klíčové hráče v oboru
•stanovují jasné priority v daném sektoru
•podporují rozvoj nových technologií v souladu s 
potřebami trhu (průmyslu)

•stimulují zapojení MSP – mají klíčovou roli v procesu 
inovací a rozvoji nových technologií 

•usnadňují komunikaci VaV organizací s aplikační 
sférou

•zjednodušují kontakt se světovými aktéry
•ulehčují prosazování zájmů daného oboru
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Zdroje financování

Program Typ žadatel ů
Programy GA ČR UNI, VO
7. RP EU UNI, VO, MSP, IND, NGO, PUB, FO...
7. RP EURATOM UNI, VO, MSP, IND, NGO, PUB, FO...
RFCS UNI, VO, MSP, IND, FO
EUREKA, EUROSTARS UNI, VO, MSP, IND
NER300 UNI, VO, MSP, IND
Programy TA ČR UNI, VO, MSP, IND, FO
CIP – IEE, Ekoinovace UNI, VO, MSP, IND, NGO, PUB
OPPI UNI, VO, MSP, IND, NGO, PUB, FO
OPVaVpI UNI, VO...
OP ŽP VO, NGO, PUB, FO...

... 

Základní výzkum

Aplikovaný výzkum

Inovace, SF
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Nefinanční podpora energetického VaVaI

Technologické centrum AV ČR podporuje VaVaI
aktivity, hlavní aktivity: 
•poskytování informací: individuální konzultace, 
konference, semináře, internetové stránky, partnerská 
setkání, publikační činnost... 

•asistence při přípravě projektových návrhů: 
vyhledávání partnerů, strukturování návrhů včetně 
finančních a právních aspektů (zejména pro 7. RP), 
administrace systému na podporu přípravy 
projektů

•podpora rozvoje inovačního podnikání: inovace 
produktů a procesů, mezinárodní transfer technologií a 
komercializace výsledků VaV

•příprava strategických dokumentů - VaVaI
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Děkuji Vám za pozornost.

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27
160 00 Praha 6

Zdeňka Šustáková
sustakova@tc.cz

234 006 115
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KAM SMĚŘUJE ENERGETICKÝ VÝZKUM

SENÁT PČR

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.,

prezident AIP ČR
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KAM SMĚŘUJE ENERGETICKÝ VÝZKUM

Technologické platformy

Zdroje financování 

Nefinanční podpora
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Hlavní cíle technologických platforem dle 
deklarace platforem

vypracovat strategie rozvoje oborů - tvorba strategie rozvoje a podpory výzkumu,

vývoje a zejména inovací v jednotlivých průmyslových oblastech,

transformovat evropské strategií do národních strategií - aktivní spolupráce s

Evropskými technologickými platformami s cílem transformovat evropské

strategické plány do národních plánů

aplikovat výsledky výzkumu do výroby - aktivovat a posílit spolupráci průmyslových

podniků, zejména MSP, s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s cílem

aplikovat poznatky V&V těchto institucí v konkrétních inovovaných výrobcích

zefektivnit prostředí podpory V&V&I v ČR jako nezávislé instituce se účastnit tvorby

obsahu programů podporujících výzkum a vývoj v ČR, snaha o harmonizaci

obsahu podpor se strategickými plány rozvoje definovanými NTP.
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Technologické platformy v ČR 

Česká technologická platforma Strojírenství, o.s.
Technologická platforma Strojírenská výrobní technika
Technologická platforma-letectví a kosmonautika
Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
Česká technologická platforma - Kovové materiály
Česká technologická  platforma  lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví
Česká technologická platforma pro textil
Česká vodíková technologická platforma
Technologická platforma Bioplyn
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s., 
Technologická platforma Plasty
Technologická platforma Udržitelná energetika ČR
Technologická platforma Silniční doprava
Technologická  platforma Vozidla pro udržitelnou dopravu
Česká membránová platforma
Technologická platforma JDTM o.s.
Česká stavební technologická platforma
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Evropské platformy
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Hlavní cíle ČTPS 

1. Vypracování strategie výzkumu jednotlivých oborů a strategie výzkumu celého 

sektoru strojírenství (Strategic Research Agenda) a implementačního plánu.

2. Kontinuita a posílení spolupráce výzkumu s průmyslem.

3. Dosažení vyšší konkurenceschopnosti jednotlivých oborů i celého sektoru. 

4. Spolupráce s ETP Manufuture, event. dalšími platformami v ČR a EU.
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Oborová seskupení 

• Strojírenská výrobní technika 

• Letecká technika 

• Automobily 

• Kolejová vozidla 

• Energetická technika 

• Textilní výrobní technika

• Progresivní materiály 

• Jakost a spolehlivost výroby 
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Zdroje financování - účelové 

• TIP

• ALFA 

• EUREKA 

• Eurostars 

• 7. RP EU - NMD

• 7. RP EU - ENERGY
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Nefinanční podpora

• TC AV ČR

• CzechInvest

• CzechTrade 

• EUREKA

• COST

• NINET           atd.
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KAM SMĚŘUJE ENERGETICKÝ VÝZKUM

Děkuji za pozornost

K. Šperlink



ENERGETICKÝ VÝZKUM V ČR
HLAVNÍ OBLASTI VÝZKUMU

SENÁT PARLAMENTU ČR

Prof.Ing.František Hrdlička,CSc.

ČVUT v Praze



Elektrárenství na WEC
Shrnutí - analýzy renomovaných institucí po roce 2040:

• Budou plně k disposici vyzkoušené čisté uhelné technologie na 
nižší úrovni nákladů.

• Jaderné elektrárny spočívající na štěpné reakci se budou stavět 
s novými moderními bezpečnými reaktory.

• Budou zveřejněny výsledky realizace programu ITER jaderné 
fúze.

• Nepředpokládá se vyřešení ekonomických solárních elektráren, 
které stále nebudou vhodné jako základní zdroj elektřiny.

• Vodík jako palivo bude určen převážně jako palivo pro dopravu; 
nejde o prvotní zdroj a jeho výroba je energeticky náročná.

• Palivové články dosáhnou lepší účinnosti, avšak pro základní 

zásobování sotva budou vhodné.



LOKÁLNÍ VÝROBA ENERGIE

• Podle vyslovených názorů podle World Alliance for Decentralized Energy 
(WADE) decentralizované výroba energie (DE) (např. malá kogenerace) 
představuje klíčovou (udržitelnou) alternativu budoucnosti.

• Současný podíl DE představuje kolem 10 %, lze ji definovat jako

– vysoce účinnou kogeneraci,

– výrobu elektřiny z OZ v místě spotřeby,

– průmyslové recyklování energie.

• Výhodou DE jsou nižší investiční a provozní náklady, nižší nároky na přenos 
a rozvod a nižší emise – podle WADE v průměru o 47 %, v USA o 49 %, v EU 
o 12 %.



Fosilní energetika

• Uhelné elektrárny 
– Jejich hrubá účinnost je limitována parametry 

s jakými byly postaveny před cca 30 lety a čistá 
účinnost je limitována vysokou vlastní spotřebou –
zejména pro finální čištění spalin před vstupem do 
atmosféry

– Část elektráren je významným dodavatelem tepla do 
sítě velkých soustav CZT, zejména v Severočeském 
regionu

– ČEZ podmínil emisemi a povolenkami odstavení 
výkonu 3829 MW (z 6612 MW) před rokem 2020 





Účinnosti různých energetických technologií využití uhlí a jejich 

předpokládaný vývoj

Průměrná účinnost výroby elektřiny v ČR
je  32  % , dodávky 29 %



Opatření pro zlepšení účinnosti uhelných elektráren
dle fy SIEMENS



Lze realizovat uhelný blok na hnědé nebo černé uhlí 
pro teploty páry 700 0C ?

• Mohou to být jen klasické PC bloky

• Na vývoji vhodného materiálu se dlouhodobě 
pracuje – tlaku a teplotě odolává

• Nejsou zvládnuty technologie tváření pro nezbytné 
aplikace

• Odolnost proti vysokoteplotní korozi se ověřuje

• Nalepování popelovin na koncové výhřevné plochy je 
téměř jisté a odstraňování dosud neumíme 
(konference Niigata, listopad 2010)



Elektrárna Tachikaba Wan 2 s účinností 46 %

WFGD

KOMÍN

SKLAD
PALIVA ESP

KOTLE

Emise (mg/Nm 3 @ 6% O2)

NOx  = 90  

SO2   = 140

TL   = 10 Pára

600°/610°C, 250 bar



Technologie CCS

• Oxyfuel , řada problémů, ale vhodný i pro 
teplárny po dořešení

• Pre – combustion= zplyňování

technologie v ČR používaná , včetně 
kyslíkového oxidantu a stripování párou –
vhodná modifikace současného metanolového 
procesu pro minimalizaci emisí

• Základní podmínka – vhodné palivo na min. 30 
roků



Mini a mikro kogenerace 

• umožňuje využít kogenerace i tam, kde není 

SCZT nebo kde využití jiných technologií je 

neefektivní

• Optimální nasazování je možné jen na základě 

analýz integrace v energetice v makroměřítku

• Smart grids – prostředek pro aplikaci v 

makroměřítku



Jaderná energetika

• Do roku 2030 nelze předpokládat se 
spuštěním výrazně jiných, než dnes existujících 
reaktorů (dnes započatá výstavba =generace 
3+ znamená pravděpodobné uvedení do 
provozu v roce cca 2020 +). 

• Udržení v provozu stávajících (generace 2+ a 3) 
a efektivní výstavba nových reaktorů 
(generace 3+ - 3,5) však vyžaduje permanentní 
inovace podpořené výzkumem a vývojem. 
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European Pressurized Water Reactor - EPR



Plynem chlazený reaktor IV. generace





Proč nemůže FV a vítr suplovat velkou 
energetiku?

Z tabulky je zřejmé, že oněch cca 2000 MW instalovaných fotovoltaických panelů vyrobí za rok pouhé 2 TWh 
elektrické energie a ČR oněch TWh potřebuje 60. 



PROBLÉMY  AKTIVNÍHO VÝZKUMU

• Zásadní hráči nepodporují výzkum koordinovaným 
způsobem s ohledem na představené vize

• Výzkumné ústavy prakticky neexistují

• Akademická sféra je vyčerpávána bojem o přežití 
nastaveným skokovým šetřením MŠMT

• Výzkumné strategické programy nejsou koordinovány 
dokonce ani formulovány

• Prostředky na výzkum jsou drobeny na dílčí úkoly bez 
vize reálného významného výsledku= úspěchu



SKLADBA ROZPOČTU STROJNÍ FAKULTY
VÝVOJ
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Vývoj celkového počtu studentů 
vybraných VŠ (data k 31.10.rrrr)

Zdroj D

22 277

22 485

TU Liberec

VUT BRNO

ČVUT Praha
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POKLES POČTU FINANCOVANÝCH STUDENTŮ
DO 1. SEMESTRU NA ČVUT V PŘÍŠTÍCH 3 LETECH

POČTY FIN. 1.ROČNÍK
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Poměr počtu absolventů k počtu 
studentů
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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___________________________________________________________
VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Výzkumné energetické centrum

Klí čoví hráči v energetickém výzkumu

Tadeáš Ochodek

Konference „Kam směřuje energetický výzkum“

Praha 15.3. 2011
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___________________________________________________________
VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Výzkumné energetické centrum

•Omezit roztříštěnost energetického výzkumu
(Výzkum soustředit do omezeného počtu center, zapojit více 
vysokých škol a ústavů jednom centru, zkušenosti z výzkumných 
center)

• Lidské zdroje ve výzkumu-nutná internacionalizace
(potřeba finančních prostředků pro pracovníky ze zahraničí) 

• Nerozlišovat striktně základní a aplikovaný výzkum
(hodnotit uplatněné-prodané výsledky výzkumu)
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___________________________________________________________
VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Výzkumné energetické centrum

• Dlouhodobá podpora úspěšných týmů-excelence 
(stabilita zachování kvalitních výzkumných týmů)

• Zvýhodnit zapojení průmyslu do činnosti center

• Odstranit bariery v ochraně duševního vlastnictví



Kam směřuje energetický výzkum  
v ČR v oblasti OZE

Dr. Zdeněk Kučera

Alternativní energie



1998

• Úspory energie
• Energie větrná, solární, vodní, geotermální
• Využití všech druhů biomasy
• Kogenerace, rekuperace
• Alternativní paliva v dopravě
• Energetická náročnost budov

1998 - 2011



Legislativa

Směrnice 77/2001
Zákon 180/2005 Sb – o podpoře výroby elektřiny a tepla z OZE



Tři pilíře zákona

Pevné  výkupní ceny nebo zelené bonusy
Garance těchto cen na příštích 15 (20) let
Povinné připojení o odkoupení energie



Absence zákona o podpoře výroby 
tepla z OZE

Největší znečišťovatelé – lokální topeniště a doprava
Příprava zákona o ochraně ovzduší
Směrnice EPBD/91/EC

Zelená úsporám



Novela zákona – ochrana čeho před 
čím?

Zákon o minimální době návratnosti
Investice
Novela zákona o podpoře využívání
obnovitelných a druhotných zdrojů
Národní akční plán



Následky

Závod s časem při výstavbě PV elektráren
Využití jakýchkoliv materiálů
Absence PV CYCLE



Následky

Zastavení rozvoje technologií OZE
Ztráta tisíců pracovních míst



Následky

• Arbitráže pro zmařené investice

• Nedostatek energetického mixu pro vytváření 
decentralizovaných oblastí

• Nedostatek energetického mixu, kdy nebude 
možné počítat v brzké době s tzv. „renezancí 
jádra“

• Nedostatek energetických zdrojů pro napájení 
smart grids



Následky

Retroaktivní zm ěny v ČR 
jsou nep řijatelné. Vyzýváme vás,
abyste vyvinuli maximální úsilí
a udrželi stabilitu investi čního 
prost ředí pro ty, kte ří dávají
své peníze do OZE

Günther Oettinger
Komisa ř EU pro energetiku



Využití OZE

zemědělství



Využití OZE

Ostrovní systémy



Využití OZE

Energeticky soběstačné obce



Děkuji vám za pozornost

Dr. Zdeněk Kučera
TeL.     +420 2747 84416
E mail: kucera@alen.cz

www.alen.cz


