
POD LUPOU 

Týdeník Květy22

Navzdory rekordní spotřebě 
pokračoval trend snižování ener-
getické náročnosti. Na vytvoření 
jednoho milionu Kč HDP bylo 

potřeba 13,3 megawatthodiny 
(MWh) elektřiny. O rok dříve 
13,8 MWh a např. v roce 2000 
se spotřebovalo přes 18 MWh.

Rostoucí ekonomika je hlavní důvod, proč energetici loni zaznamenali 
nejvyšší odběr elektřiny v historii. Spotřeba meziročně stoupla o jednu 
terawatthodinu (TWh) a lze předpokládat, že číslo bude stoupat 
i v nejbližších letech. Jisté je i to, že si zanedlouho za elektřinu připlatíme. 

HLAD PO ENERGII ZE ZÁSUVKY

3 280 kWh
je zhruba 
průměrná 

spotřeba elektřiny 
na byt.

30 % 
elektřiny zajistily loni 
v Evropě obnovitelné zdroje. 

❱ ČR se v rámci podpory 
obnovitelných zdrojů energie 

EU zavázala do roku 2020 pokrývat 
z těchto zdrojů 13 % hrubé 
konečné spotřeby energie v zemi.

❱ Podle nejreálnějšího scénáře 
energetické koncepce má 

u nás od druhé poloviny 
20. let pocházet nejvíce elektřiny 

namísto z uhlí z jaderných zdrojů.

4,3 milionu
českých 

domácností 
využívá elektřinu, 

nejrozšířenější 
energii. 

90 % 

Výroba a spotřeba 
(v TWh za 1. pololetí) 

rok výroba spotřeba
2014 44,10 28,55

2015 44,24 29,53

2016 43,36 30,08

2017 44,45 31,04

13 TWh  elektřiny se loni 
vyvezlo, export stoupl poprvé 
od roku 2012. Jde zhruba 
o čtvrtletní produkci všech 
našich uhelných elektráren.

20 % 
celkové spotřeby elektrické 
energie v ČR pokrývá Jaderná 
elektrárna Temelín 
s celkovým instalovaným 
výkonem 2 110 MW. Loni 
vyrobila 16,48 TWh elektřiny – 
nejvíce ve své historii. Jaderná 
elektrárna Dukovany 
vyrobila kvůli odstávkám 
„pouze“ 11,9 TWh.

28,4 TWh je odhad letošní 
výroby obou našich jaderných 
elektráren. 

❱ Ministerstvo průmyslu 
počítá pro rok 2020 se 

spotřebou ve výši 62,08 TWh, 
pro rok 2040 se 74,07 TWh. 
Výroba se má pohybovat 
kolem 90 TWh ročně.

praček a myček 
v domácnostech je 

v energetické třídě A i vyšší.

61,9 TWh 
elektřiny (netto)
odebrali loni 
domácnosti, fi rmy 
a ostatní spotřebitelé. 
Jde o rekordní odběr 
(v roce 2016 to bylo 
60,881 TWh).

❱ V případě plateb za elektřinu 
se naše ceny podobají 

rakouským, méně platí Slováci 
a Poláci. Nejvyšší ceny jsou 
v Německu. Pokud český 
odběratel za rok spotřebuje 
mezi 1 000 a 2 500 kWh 
elektřiny, vytáhne z peněženky 
za 1 MWh 4 835 Kč 
(v Německu 8 505 Kč). 
V žebříčku 40 států jde 
o 16. nejdražší cenu.

Elektromobil 
elektřinu zlevní
Elektřina pro dobíjení 
(produkt ČEZ) zaručuje 
majitelům elektromobilů 
výhodné ceny elektřiny doma 
i na cestách a lze ji využít 
i pro pokrytí spotřeby celé 
domácnosti.
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CO TVOŘÍ CENU ELEKTŘINY 3,82 Kč
je současná 
průměrná 
cena pro 
domácnosti 
za 1 kWh (loni 
3,79 Kč), liší 
se podle krajů 
a dodavatelů. 

8 z 10 domácností 
šetří elektrickou energii (nejčastěji lidé 
nad 45 let, mladší lidé spíše nešetří), 
9 % domácností nešetří vůbec.

9. místo 
z hlediska 
celkové 
energetické 
náročnosti 
ekonomiky patří 
ČR v Evropské 
unii.

TO JSOU 
BATERIE!

Společnost E.ON loni uvedla 
v Mydlovarech do zkušebního 
provozu velkokapacitní 
systém pro ukládání 
energie. Jde o největší zařízení 
svého druhu u nás s kapacitou 
až 1,75 MWh a dokázalo by 
pokrýt zhruba týdenní spotřebu 
elektrické energie 8 běžných 
rodinných domů. Kapacitu baterie 
lze navýšit až na 10 MWh, což 
by vystačilo na denní spotřebu 
několika stovek domácností. 
Velkokapacitní úložiště energie 
v Prakšicích, zprovozněné 
loni fi rmou Solar Global, má 
kapacitu 1 MWh.

Největší výhoda úložišť je rychlá 
regulace výkonu a reakční doba 
do jedné vteřiny, což by našlo 
uplatnění při krátkodobých 
výpadcích napájení. Velkých 
bateriových úložišť energie se 
může v ČR do roku 2019 začít 
stavět kolem 20.

Plyn a vítr 
pohánějí Británii
Energetika Spojeného království 
prošla výraznými změnami –
ještě v roce 2012 tam přes 40 % 
elektřiny vznikalo spalováním 
uhlí, nyní je to jen 7 %. Už přes 
dva roky uhlí nahrazuje zemní 
plyn. Loni v říjnu na větrné, 
solární a vodní elektrárny 
připadla ¼ z celkového 
množství vygenerované energie, 
jen z větru pochází asi 15 % 
elektřiny. Navíc poptávka 
po elektřině ve Velké Británii 
klesá – loni se jí spotřebovalo 
přibližně tolik jako před 30 lety.  

15 680 MW 
nově instalovaného výkonu 
větrných elektráren přibylo loni 
v EU – jde o rekord.

Proč dojde ke zdražení
Němci, Belgičané a zřejmě i Švýcaři 
odstřihnou z energetiky nákladově 
výhodné jaderné elektrárny. Osm 
evropských zemí se rozhodlo nespalovat 
uhlí v elektrárnách, další státy o tom 
uvažují. Některé uhelné elektrárny skončí 
kvůli neplnění emisních limitů. Výpadek 
budou muset nahradit nákladnější zdroje, 
hlavně zemní plyn. Proto se zvedne cena 
elektřiny.

3 %
přenos

35,5 % 
distribuce

5 %
obnovitelné 
zdroje energie

51,5 % 
silová elektřina

5 % služby 
České energetické 
přenosové 
soustavy

10 % ostatní

30 % 
průmysl

28 % 
domácnosti

7 % 
energetika

2 % 
zemědělství

1 % doprava

1 % stavebnictví

SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR
(podíl sektorů národního hospodářství)

21 % obchod, 
služby, školství, 
zdravotnictví

TK09_22-23_lupa B X.indd   23TK09_22-23_lupa B X.indd   23 23.02.18   11:3623.02.18   11:36


