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1 Úvod 
          

         Operátor trhu (OTE, a. s.) 
           

           
              

       

       elektroenergetiky a plynárenství, nalezení 
           pro období 2017 až 2050. 

       Očekávaná dlouhodobá rovnováha 
mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu   na otázky: 

�       ud ano, za jakých podmínek? 

�        a plynu?      

�          

�               

� Bude kap            

� Jaká bude nabídka a situace na trhu s  a plynem?  

�            

        ch      
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2 Elektroenergetika –  arianty 
2.1 Návrh variant 
Výchozím stavem návrhu je Nulová varianta, na níž navazuje trojice rozvojových variant, které jsou 

           
       , ve které jsou na možných cestách rozvoje 

  . Nejedná se tedy o projekci stavu energetiky do roku 2050.  

Hlavním kritériem rozlišení variant je míra budoucí centralizace, respektive decentralizace energetiky – 
       ntrální a Decentrální. Mezi nimi se nachází 

     Státní energetické koncepce     
     –        

    vychází z         
             –  – 

distribuce –           
            

environmentální i ekonomická. Z        sítí vn a nn. 
            
    

� Varianty vycházejí z predikce poptávky elektřiny, která zahrnuje výrazné úspory, 
ale              
pr             DZT, které bude 

           

� Varianty jsou koncipovány jako dlouhodobě soběstačné v zásobování elektrickou energií: 
            

a          

� Spolehlivost provozu zdrojové základny:      e požadováno 
mírné navyšování spolehlivosti provozu. 

� Dostatek regulačních výkonů:         
v            

� Provoz jaderné elektrárny Temelín: stávající bloky jaderné elektrárny Temelín jsou uvažovány 
v provozu až za sledovaný horizont roku 2050. 

� Provoz přečerpávacích vodních elektráren:        
uvažovány v provozu až za sledovaný horizont roku 2050. 

� Elektrárny na fosilní paliva:          
      jejich provozovateli. 

� Využití hnědého uhlí:         ouhelných 
               

� V roce 2015 bylo rozhodnuto o zrušení územně-ekologických limitů na lomu Bílina. 
S                uhlí za 
limity. 
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� Dovozy černého uhlí: žádná z          
  

� Počítá se s tím, že po dožití teplárenského zdroje Mělník I po roce 2035 bude zásobování Prahy 
  lynovým zdrojem v    výkonem 840 MW. 

� Spalovny odpadu:           
               další 

    dalších letech pak s   

� Zachycování a uskladňování oxidu uhličitého (CCS): technologie CCS není uvažována v žádné 
z       technologií CCU.  

� Trh s povolenkami na emise oxidu uhličitého: všec     
            

� Regulace toku výkonu na mezistátních profilech: na profilu CZ/DE je ve všech variantách 
uvažováno nasazení PST, jejichž uvedení do provozu s      

� Obnova a rozvoj elektrických sítí:          
           
                

2.2 Varianta Nulová 
Varianta Nulová vy             

       

�           

�         

�               
trvalý výkonový deficit zdrojové základny. 

            
                

              
           ání relevantní. 

     

            
              

cena ele             
               

           í energetiky.  
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elektromobility je toto navýšení 34 %. 

Zdrojová základna 

          jich budoucí postupný útlum 
              

v              
a              

           lokálního 
     

         provozu stávající jaderné elektrárny 
             

          letech 2025 a 2027, nebo 2035 
a     7.         
pro variantu Nulovou. 

Obrázek 1 Přebytky (+) a nedostatky (-) pohotového výkonu pro variantu Nulovou 
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2.3   
         Státní energetické koncepci z roku 

        Optimalizovaného scénáře     
      roku 2016. Pro variantu je charakteristická výstavba jaderných 
             

   

     

             
k             

             
           

         roce 2050. 

   

            
           

              
i            

  od centrálního zásobování teplem k decentrálnímu, které bude realizováno 
              

a                 

Zdrojová základna 

Jaderné zdroje         rny 
                 

uvažováno v              
o výkonu 2x 1 200 MW v         

Fosilní zdroje             
                 

             ky o výkonech 
430              

            
              

                 
            

s rozvojem malých kogenerací            instalacích 
pro jednotlivé bytové domy, nebo v       
výkonu           300 MW. 

Teplárenství         mírným poklesem podílu CZT na 
celkovém zásobování teplem (v roce 2050 bude 5      CZT nahrazeno 
výrobou v DZT). Náhrada paliva pro dodávky tepla v CZT z   ude realizována 
zemním plynem a biomasou. 
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Obnovitelné zdroje (stav v roce 2050): 

�            – malé vodní elektrárny) 

�    169 MW (z      ,      ) 

� Fotovoltaické elektrárny: 5        

�               

�     31 MW (z      ,     
276 MW) 

� Geot          

      

              
              záporné regulaci výkonu na 
             

a  Sezónní akumulace není v    

Následující obrázek uvádí skladbu instalovaného výkonu pro variantu Koncep  

Obrázek 2 Varianta Koncepční – instalovaný výkon 
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2.4 Varianta Centrální 
             

         z dosavadních zkušeností. Varianta je 
         

a              
    výstavba nových          

              
            

     

     

             
             

             
           

       cenu 30 EUR/EUA v roce 2050. 

   

            
           

              
i            2050 dle této varianty 

            

Zdrojová základna 

Jaderné zdroje           
                

2x 1              1 200 MW 
v loka         

Fosilní zdroje              
                 

roku 2027, resp. 2031. Var             
o výkonech 430 MW. Tyto nové velké zdroje na zemní plyn jsou uvažovány až v   

  –           
je                 
uvažován. 

Teplárenství             
s odklonem k       pla v CZT z    
realizována zemním plynem a biomasou. 

Obnovitelné zdroje (stav v roce 2050): 

� Vodní elektrárny: 1 102 MW (bez   ) 

�     (z      ,      MW) 

� Fotovoltaické elektrárny: 2070 MW (z      ,       ) 
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�               
   

�     131 MW (z       ,    
nn 106 MW) 

�        

Následující obrázek uvádí skladbu instalovaného výkonu pro variantu Centrální. 

Obrázek 3 Varianta Centrální – instalovaný výkon 
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2.5 Varianta Decentrální 
          

Varianta byla koncipována ve dvou krocích. V prvním kroku bylo aplikováno maximální možné 
         . Vzhledem 

k              
        

     

             
k             

              
          roce 2050). 

   

            
           

              
i            

           
              2050 dle 

              

Zdrojová základna 

Jaderné zdroje          
Duko                
náhrada zdroje, a to jedním blokem o výkonu 1 200 MW od roku 2038. Dále je též uvažováno 

              ce 2041.  

Fosilní zdroje            
              

a to pro paroplynové bloky o výkonech 430 MW, které budou        
           

                

             
navrženy bloky s jednoduchým plynovým cyklem s jednotkovým výkonem 160 MW, a to v  
horizontech 2031 a        roce 2050 na 
15           835 MW instalovaného výkonu MKO na 

        instalací nových tzv. malých kogenerací s instalovaným 
          instalacích pro jednotlivé bytové domy, nebo v  
            

    910 MW. 

Teplárenství         í, ale také výrazný 
odklon od CZT k DZT (v roce 2050 bude 50      CZT nahrazeno výrobou 
v DZT). Náhrada paliva pro dodávky tepla v CZT z      
plynem a biomasou. 
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Obnovitelné zdroje (stav v roce 2050): 

�            – malé vodní elektrárny) 

�    170 MW (z      ,       ) 

� Fotovoltaické elektrárny: 17        

� Bioplynové sta              

�     127 MW (z      ,     
782 MW) 

�          

Akumulace a regulace na   

              
    440              
             

a               
se zachycený CO2          
vý              770 MW. 

Následující obrázek uvádí skladbu instalovaného výkonu pro variantu Decentrální. 

Obrázek 4 Varianta Decentrální – instalovaný výkon 
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3 Elektroenergetika – shrnutí analýz 
3.1 Politiky, legislativa a trendy 

              
což je v souladu s Pařížskou dohodou          
i státní legislativy, a nabývají tak závazného charakteru.       Státní 
energetické koncepci      –       

              
            

           

            podíl 
decentralizované výroby a akumulace. Decentrální výroba bude založená z      dále 

           
        –     

a          tarifní systém. 

3.2    
                

               
          

a              
           

           ováním 
o            

            

Střednědobý horizont 

        regionu k poklesu instalovaného výkonu klasických 
  25              
               

               
    23 GW, naopak u OZE jej o 33 GW navýší      

do roku 2030 pouze na Slovensku a v         
jadern        Polsku nahradí odstavený výkon. Rakousko 

            
              

Dlouhodobý horizont 

           pohledu instalovaného výkonu 
tak OZE budou v            
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Obrázek 5 Zdrojová základna středoevropského regionu (DE, AT, PL, CZ, SK, HU) 

 

3.3     
              

energií v            
           st a poptávka 
          vzrostla o 2 %. Pro následující roky je pro 

         letech 2014 a 2015. I když úspory energií 
               

            konvergencí 
             s  

   domácnostech      i    
            

               
           

             
               
              

          

Střednědobý horizont 

�  dobém horizontu nejsou analyzované varianty z     

�          70 TWh. Ve srovnání 
s        10 TWh.  

�          kategorii elektromobility – v roce 
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Dlouhodobý horizont 

� V           
a Centrální jsou velmi podobné, o       

�              
              

varianty naroste o 20          jednotlivých 
              

�            rnutím 
            Decentrální varianty naroste 

o 23 TWh.  

�            
2025 a v roce 2050 se bude na tuzemské netto        

� Mezi variantami je velký rozdíl v         
           
   v           

                
           

nevyk            
2 TWh, v       TWh.  

            
rozvoje elektromobility. 

Obrázek 6 Tuzemská netto spotřeba 
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3.4 Zdrojová základna –     
            

a             
V           
a        konstatování  á všem variantám: 

� Dojde k vý            
docházející zásoby uhlí, vládní omezení v        
a tepla. 

�              
  Plyn           zdrojích malých 

 

�       FVE a VTE. Pro udržení stabilního provozu ES 
     OZE bude nutn      

Střednědobý horizont 

� V               
dojít k             alších 

             

� Systém CZT bude fungovat v       sebou ponese výrazné 
           

Dlouhodobý horizont 

�             
         %, v Konc    % 

a v Centrální 20 %. 

�             
       

� Dochází k      rozsahu     provozu. 

� Podíl výroby ele                 
               

Následující obrázek ukazuje p          
analyzované varianty. 

 

 

 

 

 



Elektroenergetika – shrnutí analýz 
 
15 

 

Obrázek 7 Podíl decentrálních zdrojů na celkovém instalovaném výkonu 

 

3.5    
Střednědobý horizont 

                
             

              
z               

              
    aderné. V dalších letech se mezi variantami velikost dodávek pouze 
               
         Dlouhodobá 

rovnováha             
vysoké a dosti stabilní.  

                
využití pohotového výkonu, které se tep             

   dalších letech jsou rozdíly v      
            

vari               

Každá z            OZE. Všechny 
rozdíly se uzavírají odlišnostmi ve vývoji exportního salda. Do roku 2020 salda dosahují velikosti nad 
15 TWh, v roce 2021 jen okolo 10 TWh, poté se již rozcházejí více. V roce 2030 je tak nejvíce exportní 

          a 3,4 TWh), varianta 
   líží nule (0,2           
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Dlouhodobý horizont 

        flexibility vyžaduje ve variantách 
          

           
   roce 2050 dosahuje 86        

             %, vyžaduje 
    –          ulace 

                
              

až do celkové instalované kapacity 4 320 MWh v roce 2050 a        

             %, 
   více  –         

10 % okamžité dodáv           
                

            
technologie P2G až do výkonu 3 770          

            
              %. K      

                
výchozí hodnotu okolo 30 TWh. V ostatních dvou variantách je rozvoj JE podstatný a v roce 2050 
dosahují dodávky okolo 45 TWh. 

              
               

Hodnoty využití pohotového výkonu systémových elektráren na tuhá paliva vykazují velkou diferenciaci 
mezi variantami, korespondující s          
a v                   %. 

  ecentrální využití od roku 2037 stále klesá a v roce 2050 dosahuje pouze 21 %. Takový 
               

by bylo nutné posoudit            
          

       JEDU a s     
            

            
             dosahovaných 

hodnotách využití vybranýc               

Využití systémových elektráren spalujících zemní plyn se proto mezi roky 2031 až 2040 vyvíjí 
             álí okolo 

33              
              

          odílí vyšší množství decentrálních 
  

               
Jejich dodávka je dominantní a v roce 2050 dosahuje 42      



Elektroenergetika – shrnutí analýz 
 
17 

 

zdroj                 
nutno považovat za maximální možný. 

ES v             
od roku 2031 by vyžadovala ka        
hodnoty se navíc trvale zvyšují. Ostatní varianty jsou z hlediska výkonové bilance vyrovnané. Pouze 

   roce 2041 a varianta Centrální v ro      import. 
          u    rozmezí 

0–5 TWh. 

          
      jednotlivých variantách.  

Obrázek 8 Akumulace – instalovaný výkon a kapacita  
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Tabulka 1 Vyhodnocení provozovatelnosti ES ČR  

 

   skladbu     analyzované varianty. 

Nulová Koncepční Centrální Decentrální

spolehlivost výkonové bilance
vyhovující

bez importu do roku
2030

vyhovující do roku 
2050

vyhovující do roku 
2050

vyhovující do roku 
2050

import k dosažení vyrovnané výrobní bilance
do roku 2034

do výše 10 TWh,
  

   
omezený zanedbatelný žádný

podmínky provozovatelnosti v dlouhodobém horizontu

odpojování FVE do 5 % výroby do 5 % výroby do 5 % výroby do 5 % výroby

   žádné
nižší využití

žádné
vyšší využití

     žádné
odložená odložená odložená 

     žádné

  
malých 

kogenerací, 
 

  
malých 

kogenerací,  
nízký rozsah

  
malých 

kogenerací, 
vysoký rozsah

instalovaná kapacita/výkon denní akumulace 
v roce 2050 žádná

   4 320 MWh/
960 MW žádná

  19 440 MWh/
4 320 MW

     
regulaci žádné 10 % žádné 20 %

inst. výkon sezónní akumulace v roce 2050 žádný žádný žádný 3 770 MW

  
v záporné regulaci žádné žádné žádné ano

pokles výhledového využití JE na hladinu okolo 
hodnoty 80 % v r. 2038

93 % v poslední 94 % v poslední 95 % v poslední 

  
 

do roku
2034

velmi dobrá velmi dobrá dobrá
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Obrázek 9 Dodávky elektřiny dle primárních zdrojů – varianta Koncepční 

 

Obrázek 10 Dodávky elektřiny dle primárních zdrojů – varianta Centrální 
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Obrázek 11 Dodávky elektřiny dle primárních zdrojů – varianta Decentrální 
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Dlouhodobý horizont 

�             
k              

 

�                
získávaného v         3    

      3      roce 2050. 

�               
Výrobny          

�           jen     bilanci. 

� Z               
            

           

� K                  
                 

považována za domácí zdroj). 

           

Obrázek 12 Výroba elektřiny podle původu zdrojů 
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Obrázek 13 Dodávkové teplo z KVET podle původu zdrojů 

 

3.7   
              

zásadní. Stanovený cíl objemu emisí skleníkov           vysokou 
   

              
2050 by v porovnání s         2 o 80 %. To však bude 

              
             

  výraznou ztrátu jejich efektivity. 

Střednědobý horizont  

K výraznému snížení v produkci emisí v elektroenergetice a teplárenství dojde v období po roce 2020, 
a to z               

              
            

             

Ve srovnání s rokem 2005 poklesne do        32 %, a to 
              

                 
             

   získání povolenek z      
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Dlouhodobý horizont 

            otože dojde k  
        dlouhodobém horizontu se varianty 

v produkci            
             roku 2045 

a poté stagnuje.  

V                
o 66             61 %. Menší pokles ve  

               
limity. Ani jedna z    Energy Roadmap 2050       

           

Následující obrázek uvádí vývoj emisí CO2 pro jednotlivé analyzované varianty. 

Obrázek 14 Emise CO2 
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Střednědobý horizont 

Vzhledem k              
se tyto tranzity uzavírají a od roku 2017 budou využívány transformátory s posunem fáze (PST) 
v          vána z    
v                

   

             ýsledky 
              

               
            

           obrácenému toku výkonu, tj. z DS 
             

V           
           

a            
sí      

Dlouhodobý horizont 

            
                

             
              

          
v          

              
      ). To si vyžádá výrazné po   

             
a    –          

              sítích 
     

          
             

            

�               
a    ic, 

�          

�     místech výroby, 

�          

Tyto investice by byly v           
a v           

Následující tabulky uvádí           . 
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Tabulka 2 Délky nových vedení v PS do roku 2050 (km) 

 

Tabulka 3 Délky nových a rekonstruovaných vedení 110 kV do roku 2025 (km) 

 
 

3.9 Trh a ekonomika 
           

V               
      – prosumers) a tento trend v budoucnu zesílí. 

              
             

konsensu o vhodném rozv              
       

Střednědobý horizont  

               
trhu s nou –             

              roce 2023 
          lektráren) a postupné 

                
       Market Stability Reserve). 

Dlouhodobý horizont 

Má-                
                 

a rozvoje ES kolem 2 bil. CZK2014. Z           
zák                 rozvoj 

              
             
      rozvoje ES by se v       mld. 

CZK2014      mld. CZK2014 u Centrální varianty a kolem 125 mld. CZK2014 
u Decentrální varianty. Decentrální varianta je tedy v      

            

výstavba vedení PS v nové trase 319 82

       401 632

 celková délka nových vedení PS 720 714

výstavba vedení PS délka nových vedení 400 kV
v letech 2016–2025

délka nových vedení 400 kV
v letech 2026–2050

výstavba vedení 110 kV v nové trase 311 72 75 458

      673 476 34 1 183

  celková délka nových a rekonstruovaných vedení 110 kV 984 548 109 1 641

výstavba vedení 110 kV ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce celkem
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          omítá do výrobních 
      Decentrální varianty zhruba o 50      
           

        rozvoj ES v      
varianty. 

Obrázek 15 Roční investice na obnovu a rozvoj ES v roce 2050 
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4 Plynárenství –   
4.1 Návrh variant 

            
  Každá z    , ve které jsou na možných cestách 

   . Nejedná se tedy o projekci stavu energetiky do roku 2050. Hlavním 
kritériem rozlišení variant je míra budoucí centralizace, respektive decentralizace energetiky – tyto dva 

       Decentrální. Mezi nimi se nachází varianta 
  ychází ze Státní energetické koncepce       

rozvoj využití plynu k     KVET malého jednotkového výkonu.  

              
analyzo              –  – 
distribuce –           
v         adekvátní kritéria technická, 
environmentální, geopolitická i ekonomická.      
a           

� Demografie: varianty vycházejí ze stejné predi       
a              

               

� Ekonomika: všechny varianty vycházejí ze stejné predikce rozvoje ekonomiky na makro úrovni; 
             

           ; všechny 
         

� Rozvoj využití plynu v dopravě ve formě CNG:        
rozvoj využití plynu v       postupujícím tlakem na snižování 

           
automobilovou dopravu. 

� Náhrada tříděného HU:          
      uko       Bílina). 

� Predikce úspor:           
            

           
         

� Spolehlivost provozu plynárenské soustavy: pro všechny varianty je požadována stejná úhrnná 
spolehlivost provozu, z          

� Dostatek zásobníkových kapacit: SEK navrhuje         
35–40    nu.    Dlouhodobé rovnováze je koncipován tak, aby 
se pohyboval kolem horní hranice tohoto rozmezí.    pro názornost 
o lokalitách               
zahrnuty               
vybudování    . Takový zásobník by musel být substituován 
zásobníkem o podobných parametrech v   Vzhledem ke kolísavému vývoji poptávky po 
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instalované zásobníkové kapacity také kolísat. 

� Dostatek potrubní kapacity:         
            vyššímu 

         S odkazem na 
SEK je u variant s           
v                 

   

4.2   
         Státní energetické koncepci z roku 

        Optimalizovaného scénáře    
       roku 2016. Varianta využívá vyvážený mix 

 ; dojde k         

Poptávka plynu 

           kategorii ostatní 
             Tento 

              
          Všechny ostatní 

kategorie jsou ve srovnání s      konci sledovaného období bude dle 
   mírnému poklesu.  

              
v            e bude 

               
       TWh. V       

(navýšení mezi roky 2015 a 2050): 

�   – 2,7 TWh 

�   + 1,8 TWh 
�      + 29,0 TWh 

� Náhrada HU: + 5,4 TWh 

� CNG: + 17, 6 TWh 

Zásobníky plynu 

            
zásobníkové kapacity a výkonu             
zásobníky (viz bod 6) budou ložiskového typu, ale s       

      výrazným rozvojem zásobníkové kapacity: 

1.              3), 

2.           3), 

3. výstavba zásobníku v        3, 

4. výstavba zásobníku v         3, 
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5. napojení zásobníku v Dolních Bojanovicích (580 mil. m3      

6.           3 ve dvou lokalitách 
a dvou etapách. 

Obrázek 16 Vývoj kategorií poptávky – varianta Koncepční 

 

Potrubní infrastruktura 

V     plynu         
navrženy následující nové potrubní projekty o celkové délce 283 km (na území ): 

1. výstavba plynovodu Moravia – 157 km, 

2.  -       – K dzierzyn) – 52 km, 

3.  -     – Baumgarten – 14 km, 

4. napojení zásobníku Dolní Bojanov      – 5 km, 

5.          – 25 km, 

6.      nespecifikovaných lokalitách – 30 km. 

4.3 Varianta Centrální 
      dpokladu, že se budou rozvíjet pouze velké energetické 

          výraznému rozvoji využití jaderné 
energie, ve srovnání variant pak k         výraznému 
navýšení             
k                rozvojem 
mikrokogenerací ani malých kogenerací. 
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Poptávka plynu 

Centrální varianta    varianta        
plynu v              
nové oblasti poptávky, a to z      ek).  

Obrázek 17 Vývoj kategorií poptávky – varianta Centrální 

 

Všechny ostatní kategorie jsou ve srovnání s        
             

          KVET.      
               

           tom se jednotlivé kategorie 
    oky 2015 a 2050): 

�   – 1,1 TWh 

�   + 1,4 TWh 
�      + 24,3 TWh 

� Náhrada HU: + 5,4 TWh 

� CNG: + 17, 6 TWh 

Zásobníky plynu 

           vývoj 
                

Nový zásobník (viz bod 6) bude ložiskového typu, ale s       
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      výrazným rozvojem zásobníkové kapacity: 

1.              3), 

2.           3), 

3. výstavba zásobníku v lokal        3, 

4. výstavba zásobníku v         3, 

5. napojení zásobníku v Dolních Bojanovicích (580 mil. m3      

6. výstavba nového zásobníku ložiskového typu o ce     3. 

Potrubní infrastruktura 

V              
            

1. výstavba plynovodu Moravia – 157 km, 

2.  -    –Baumgarten – 14 km, 

3.         – 5 km, 

4.          – 25 km, 

5. napojení jednoho nového zásobníku v   – 15 km. 

4.4 Varianta Decentrální 
              

        kogenerace a mikrokogenerace.   
  tepla tak dojde k výraznému navýšení využití plynu.  

             
k            éto varianty 
dojde k                 

   CZT. 

Poptávka plynu 

             
v kategori               

              
          m    

   

Zásobníky plynu 

            
                

Nové zásobníky (viz bod 6) budou ložiskového typu, ale s      
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      výrazným rozvojem zásobníkové kapacity: 

1.              3), 

2.           3), 

3. výstavba zásobníku v        3, 

4. výstavba zásobníku v         3, 

5. napojení zásobníku v Dolních Bojanovicích (580 mil. m3)     

6.           3    
a   

Obrázek 18 Vývoj kategorií poptávky – varianta Decentrální 

 

Všechny ostatní kategorie jsou ve srovnání s        
               

               
                

           h. V tom se 
          

�   – 10,6 TWh 

�   + 5,1 TWh 

�      + 47,5 TWh 

� Náhrada HU: + 5,4 TWh 

� CNG: + 17,6 TWh 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

TW
h

Ostatní  KVET a MKO Náhrada HU CNG



Plynárenství –   
 
33 

 

Potrubní infrastruktura 

V návaznosti             
            

1. výstavba plynovodu Moravia – 157 km, 

2.  -      –K dzierzyn) – 52 km, 

3.  -    –Baumgarten – 14 km, 

4.  -    –Oberkappel – 76 km, 

5.         – 5 km, 

6. na          – 25 km, 

7.      nespecifikovaných lokalitách – 45 km. 

Následující obrázek ukazuje srovnání instalované kapacity      Ve 
             

               
              

v SEK (40 %). 

Obrázek 19 Kapacita zásobníků plynu 
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5 Plynárenství – shrnutí analýz 
5.1 Energetická politika a trendy 

          je paradigma klimatické 
      .          

                
vymezila snižování emisí s          
a dosahování úspor, b) zvyšování podílu OZE.         
role zemního plynu v        tématu globálního 
oteplování, nejednotný a ne          

             
       od k nízkouhlíkové ekonomice, na stranu druhou 

           

             
energetiky. Jedním z         primárních    

  % na 18–25 % v roce 2040.  

5.2 Plynárenství v     
           –24% podílu na 
                roce 

        8        
v rozvíjejících se státech v            ižší, v mnoha zemích 

           USA. Tento trend souvisí 
zejména s       ekonomicky rozvinutých zemích. 

        ro      3, zatímco 
            3. Další odhadované 

        3     
    e spjata s        

344 bil. m3          3    
z              

Střednědobý horizont 

           
              

více než 100 mld. m3 amerického          
                  

paroplynových elektráren z        sebou 
     srovnání s        úpravou 
         elektroenergetice a teplárenství. 

Dlouhodobý horizont 

             plynem a LNG op   
a poptávka poroste zejména v          
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i       rizont roku 2050 (o více než 100 let). Dodávky 
            EU i v Norsku. Hlavním 

        

              
(z    v evropské bilanci uvedeno Norsko –     3   
4,8 mld. m3, zásoby 1,86 bil. m3). 

Obrázek 20 Predikce těžby ve vybraných státech světa 

 

Obrázek 21 Bilance plynu v Evropě 
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5.3 Poptávka plynu 
Poptávka plynu v  vykazuje klesající trend         

         jící s krizí roku 
2009 a               

      –      
zemí s nižšími výrobními náklady.  

Predikce po               
  je        KVET. Uvedený výhled poptávky 

                 
plynu v            roce 2016 

   vky plynu do roku 2050 v rozmezí 57 % (varianta Centrální) až 77 % 
             

     kogenerace a mikrokogenerace, ale také nutností instalovat rychle 
      situaci prodlení v realizaci náhrady za odstavené 

           roku 2015, zejména pak 
              

15 %. 

Z analýz vyplývá, že z           
             . 

Zatímco nízkouhlíková energetika v       
                

    i zdroji plynovými, a protože ani limitní rozvoj 
            

           
realizovatelností budou preferovány v situaci akutního nedostatku výrobních kapacit.  

Střednědobý horizont 

             
            kategor     

velkých jednotkách KVET, v malých kogeneracích      
               

       ianty o 32 %; rozvoj dle Centrální varianty by 
znamenal navýšení o 29 % a rozvoj dle Decentrální varianty pak o 38 %.   je   
rozvojem využití plynu ve velkých jednotkách KVET a v malé kogeneraci. 

Dlouhodobý horizont 

Od roku 2035 bude docházet k        
všech variantách dojde k           

          ejvíce. K rozvoji 
           

      

�               
  o 61 %; rozvoj dle Centrální varianty by znamenal navýšení o 57 % a rozvoj dle 

Decentrální varianty pak o 77 %. 
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� Dle všech variant dojde mezi roky 2015 a 2050 k          
LNG v  (navýšení o 17,6 TWh), b) využití plynu k      
(navýšení o 5,4 TWh). 

�                poklesu ostatní 
             

a navyšováním energetické efektivity. 

�                  
velkých jednotkách KVET a v malé kogeneraci a mikrokogeneraci (navýšení o 29 TWh), b) rozvojem 

   za využití plynu (navýšení o 1,8 TWh). 

�                  
velkých jednotkách KVET a v malé kogeneraci a mikrokogeneraci (navýšení o 24 TWh), b) rozvojem 

  ny za využití plynu (navýšení o 1,4 TWh). 

�                  
velkých jednotkách KVET a v malé kogeneraci a mikrokogeneraci (navýšení o 48 TWh), b) rozvojem 
samostatné výroby ele         

          

Obrázek 22 Celková spotřeba plynu 
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5.4        
Rostoucí poptávka po ply         sebou nese 

               
z          Ruska (fyzicky    

              
             

        OZE dosáhnout 1,6 TWh.   
     émového pohledu    podstatné hodnoty    

8 TWh bioplynu využíváno k    bioplynových stanicích.  

V          V posledních letech se však norský 
               

             
Británie se na celoevrop         

Střednědobý horizont 

                
do konce sledovaného horizontu hlavním zdr        dodávky ruského plynu 

      ostmi RWE Supply & Trading CZ a Vemex. 
            
             Tato 

situace neznamená z        

Dlouhodobý horizont 

V                
evropských          oblastí, které se dosud   

              
             

             pohledu objemu není 
              
     pohledu diverzif        

závislosti na ruském plynu v situaci, kdy nebude vybudován severojižní koridor ani související 
   

Zásobování Evropy v roce 2015 a výhled pro rok 2035 uvádí následující obrázek. 
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Obrázek 23 Zdroje plynu pro Evropu v roce 2015 a 2035 

 

5.5 Infrastruktura plynárenské soustavy  
           

              
            

z východu na západ. Z           
tranz          
dimenzovaná. V          ování velkého 
množství malých kogenerací a    at spíše provoz a rozvoj 

              
a      polská       
v    -polské prop         

Střednědobý horizont 

               
          plynem a také 

               plynovod Moravia 
            

severojižního tranzitního koridoru, který umožní propojit polskou a rakouskou plynárenskou soustavu. 
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Dlouhodobý horizont 

O               
plynu v             

            
            

Následující obrázek ukazuje         

Obrázek 24 Plynárenská infrastruktura ČR – současný stav a možnosti rozvoje 

 

5.6 Provoz plynárenské soustavy 
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navýšení kapacity 
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Dolní Bojanovíce na 

 



Plynárenství – shrnutí analýz 
 
41 

 

              
v zásobnících klesnout pod 22 TWh. 

Dlouhodobý horizont 

V dlouhodobém horizontu se analýza provozu soustavy ve variantách liší nejen dosahovanými 
            

               
   rozmezí požadovaném Státní energetickou koncepcí (35 až 40 %). Pro 

          
            

            
vyhovující, je pro variantu Centrální.          
energetickou koncepcí z          ávky, 

             
1,6 mld. m3            

      mld. m3 nové zásobníkové kapacity. Intenzivní rozvoj plynu 
            mld. m3 nových 

             
   mil. m3).        v roce   

134          zásobnících klesnout pod 26 TWh. 

              
provozu plynárenské soustavy. 

Obrázek 25 Poměr instalované kapacity zásobníků k roční spotřebě plynu 
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Obrázek 26 Počet dnů provozu bez omezení spotřeby při snížení dovozu plynu o 75 % 

 

5.7 Trh a ekonomika 
Cena plynu jako komodity je v             
                
letech se vrátí k         , že do roku 2020 cena 
zemního plynu dosáhne hodnot kolem 18 EUR2014          
V            EUR2014/MWh    
analýz dostupnosti plynu v   , že ceny zemního plynu v    
o 5 až 10          

             ých složek ceny 
    souladu s nutností a realizací investic.       

          mld. CZK2014, tj. v   mld. CZK2014 
      ady v       

             

Střednědobý horizont 

              
souviset s           

          se v jednotlivých 
variantách liší jen velmi málo a pohybují se kolem 165 mld. CZK2014 pro období 2017 až 2030. 
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Dlouhodobý horizont 

               
     –           

             
až 2050 dosahují 500 mld. CZK2014     mld. CZK2014    
a 560 mld. CZK2014 v   

Následující obrázek ukazuje          

Obrázek 27 Odhad investic do plynárenství v období 2017 až 2050 
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6 Z  
Dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu byla v      
varianty, které jsou diferencovány z pohledu míry decentralizace energetiky: Koncepční, která je blízká 
Státní energetické koncepci, Centrální          
dojde k rozvoji po      Decentrální      
energetiky a naopak intenzivní rozvoj energetiky decentrální, s výrobními jednotkami až na úrovni 

 V         které je pro 
         . Analyzované rozvojové 

varianty nejsou formulovány jako predikce budoucího stavu; jedná se o    
odp               

      Ze        
energetiky vyplývají následující . 

Elektroenergetika 

�              
chod s            

      

�              
                
             

   –   té dodávkou z      
              

 

�                 roce 
              

             
              

           
 

�              
vyžádala velmi výra           

                 
3.        teplárenství a 4. velmi výrazné úpravy sítí, 

             
            

   

� Snižování mn           
  pro    velkým množstvím obnovitelných a decentrálních 

            vynutí si 
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Plynárenství 

�             
             roky 

2015 a 2050 se pohybuje v rozmezí 15 % (Nízkouhlíková varianta z   roce 2015) až 77 % 
(Decentrální varianta z    

� Žádné z variant nelze z        
bude záležet na tren             
s               
celkové predikce. 

�             
               

a            
    

� Centrá            
budou ve srovnání s     zejména malé kogenerace 
a mikrokogenerace. Pokud by byla decentralizace založena pouze na obnovitelných zdrojích, tento 

    

� Z             102 MW 
malé kogenerace a 1 835 MW mikrokogenerace (mikrokogenerace instalována     

                
           

�               
            

     6      mld. m3 nové 
zásobníkové kapacity. 

� Pro plynárenství by na rozdíl od elektroenergetiky byl vývoj dle Decentrální varianty   
            

vyžádá i v plynárenství zvýšené investice, ve srovnání s elektroenergetikou se však nejedná 
o     



 

    

 

 



 

    

 

 




