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Palivový mix CZT 

Teplárny (cca 80% dodávky tepla z CZT) 

- Uhlí cca 80% 

- Plyn cca 15% 

 

Výtopny (cca 20% dodávky tepla z CZT) 

- Uhlí cca 10% 

- Plyn cca 85% 
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Hnědé uhlí 

Oddalovaný konec těžby tuzemského HU 

- ČSA do r. 2022-2025 

- SU, SD do r. 2040 

- Po r. 2040 zůstanou jen Vršany pro elektroenergetiku 

Což je pro teplárenství ekonomická ztráta, protože HU zatím stále je a 

dlouho ještě bude výrazně levnějším palivem než ZP. 

- Ceny HU pro teplárny v rozsahu cca 45 – 80 Kč/GJ včetně 

dopravy 

- Ceny ZP pro teplárny v rozsahu cca 200 – 230 Kč/GJ 

- Novým fenoménem na trhu se stává dovoz HU 
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Černé uhlí 

V únoru 2014 NWR snížila své ekonomicky vytěžitelné zásoby uhlí o 

dvě třetiny na pouhých 64 milionů tun. 

Produkce: 

- 2014 cca 9 mil.t 

- 2020 cca 4 mil.t 

- 2025 cca 2 mil.t 

 Podíl energetického uhlí cca 45%. Cena energetického uhlí je 

kontrahovaná na celý rok z 80 % za cenu 54 EUR/t. Cena 

koksovatelného uhlí cca 85 EUR/t. 

 Úbytek tuzemské těžby lze bez problémů nahradit importem z 

Polska a Ruska. Zámořský import zatím stále drahý kvůli dopravě.  
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Aktualizace Státní energetické koncepce 

- Prosazovat dlouhodobou dostupnost uhlí pro teplárenské systémy         

a přednostní dodávky uhlí do soustav zásobování teplem s vysokou 

celkovou účinností na úkor nízko účinných zdrojů. 

- Omezit nízko účinnou kondenzační výrobu elektřiny. 

- Podporovat využití biomasy, dalších obnovitelných a druhotných 

zdrojů a maximální využití odpadů pro soustavy CZT zejména                    

u středních a menších zdrojů. 

- Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v 

konečné spotřebě v domácnostech. 
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Zemní plyn 

ZP je jediným fosilním palivem, jehož zásoby a životnost se  

v globálním měřítku budou zřejmě zvyšovat. Ekologicky nejčistší 

palivo, stále se zlepšující infrastruktura. 

Ale: 

- 99% závislost ČR na importu  

- Citlivost na mezinárodní bezpečnostní rizika  

- Relativně stabilní, ale stále vysoká cena  
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Děkuji za pozornost 
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