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Ve světě vznikají stále nová řešení uklá-
dání energie, zejména té, která pochá-
zí z obnovitelných zdrojů. Například 
v podobě kryogenních baterií, jež mají 
vyřešit problém přetížení přenoso-
vých soustav. V Česku se nové projek-
ty nerozbíhají, protože chybí potřebná 
legislativa.

Stlačení a ochlazení vzduchu na mi-
nus 196 stupňů Celsia má být až o polo-
vinu levnější variantou ukládání energie 

než to, které umožňují lithium-ionto-
vé akumulátory. Tvrdí to britská firma 
Highview Power. Společnost oznámi-
la, že v americkém státě Vermont po-
staví první komerčně využívané zaříze-
ní kryobaterií na světě o výkonu 50 MW. 
Toto řešení by mělo pomoci rozšířit vy-
užívání obnovitelných zdrojů v energetic-
kém systému Spojených států. Energie 
se uvolní v době, kdy bude potřeba, a za-
mezí se přetížení elektrické sítě.

V České republice zatím projekty po-
dobného druhu nevznikají. „Jelikož se za-
tím jedná pouze o projekt, a nikoli o již 
fungující realizaci, je těžké hodnotit pří-
nos pro oblasti ukládání energie. Až 

reálný provoz ukáže, jestli je takové zaří-
zení technologicky v praxi opravdu funkč-
ní a zdali bude zajímavé i ekonomic-
ky,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro 
akumulaci a baterie (AKu-BAT CZ) Jan 
Fousek.

Asociace nicméně vítá rozvoj veške-
rých technologií, jež ukládání energie 
umožňují. „Pro budoucí fungování ener-
getiky založené na rostoucím podílu ob-
novitelných zdrojů či rozvoji e-mobility 
bude důležitá nejen krátkodobá akumu-
lace ve formě baterií, jak je dnes již zná-
me, ale právě i takzvaná sezonní aku-
mulace pro dlouhodobější ukládání. To 

mohou být například technologie ukládá-
ní přebytků do plynu, takzvané Power-to-
Gas, nebo třeba právě kryogenní akumu-
lace,“ dodal Fousek.

nežádoucí akumulace
Zástupci sektoru dlouhodobě tvrdí, že 
ukládání energie je velkou příležitostí pro 
českou ekonomiku a modernizaci ener-
getiky. Chybí ale potřebná legislativa. 
už na podzim roku 2017 začaly přípra-
vy na novele energetického zákona. V ní 
měla být upravena také oblast akumula-
ce energie.

Zástupci AKu-BAT byli nejprve při-
zváni do pracovní skupiny, ta se pak ale 

přestala scházet a přípravy nové legisla-
tivy se zastavily. V listopadu 2018 byl ná-
vrh novely předán do připomínkového 
řízení mezi ministerstvy. Chyběla ale úpl-
ně zmínka o akumulaci energie, i když 
se s ní ještě 24 hodin před odevzdá-
ním počítalo, uvedla Karolína Jelínková 
z asociace.

V říjnu 2019 novela dorazila na vládu 
k projednání, stále bez vysvětlení, proč 
v novele chybí ustanovení o akumula-
ci energie. V té době ale začaly přípravy 
na úplně novém energetickém zákoně. 
Věcný záměr by měl být připraven letos 
v dubnu. Nový zákon má úpravu akumu-
lace obsahovat.

„Pozitivním posunem v rámci legis-
lativy je aktualizace Kodexu ČEPS, kte-
rý ales poň částečně podporuje využi-
tí velkokapacitních bateriových systémů, 
avšak pouze v kombinaci s klasickým to-
čivým zdrojem,“ vysvětlila Jelínková.

Proto v roce 2019 mohly být v Česku 
spuštěny první velkokapacitní baterie. 
V prvním případě se jedná o 4MW bate-
rii C-Energy v areálu teplárny v Plané nad 
lužnicí. Druhou baterii o stejné kapacitě 
spustila společnost ČEZ v areálu uhelné 
elektrárny Tušimice.

Chybějící zákony ale neumožňují pro-
vozovat samostatně stojící bateriové sys-
témy. už v roce 2017 byla instalována ba-
terie o výkonu 1 MW firmou Solar Global 
v Prakšicích. O rok později společnost 
E.ON instalovala baterie v Mydlovarech. 
Kvůli chybějícím zákonům ale stojí v práv-
ním vzduchoprázdnu.

česká baterie v německu
„Třetí česká baterie o stejném výkonu 
od Energon Advanced Energetics své-
ho investora v Česku nenašla a nyní 
je testována na německém trhu,“ kriti-
zuje AKu-BAT současnou nevyhovují-
cí situaci.

Tento bateriový kontejner byl kom-
pletně navržen a sestaven v České re-
publice. Kromě baterií obsahuje i mě-
niče napětí a přípravu na transformátor 
a vysokonapěťový rozvaděč. Proto může 
být okamžitě použit v průmyslových 
areálech, teplárnách a elektrárnách, 
uvedla společnost Energon Advanced 
Energetics. 

Vůle ukládat
Obor skladování energie zažívá ve světě rozmach, 
v Česku chybí legislativa
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FO
TO

: P
ro

fim
ed

ia
.c

z

Pokud jste nyní zbystřili, s největší 
pravděpodobností vás zaujme nabídka 
od Pražské energetiky. Už pátým rokem 
nabízíme dodávky 100% zelené elektřiny 
pod názvem PREekoproud. Za tuto 
dobu si k naší zelené elektřině našlo 
cestu již několik tisíc domácností a firem.

Abychom si rozuměli, za zelenou elek-
třinu obecně označujeme elektrickou 
energii, kterou získáme z obnovitelných 
zdrojů. Většina naší elektřiny tak po-
chází z lokálních bioplynových stanic  
a vodních elektráren. Ano, čtete správně: 
nakupujeme od lokálních výrobců  
z České republiky. Další důvod, proč si 
PREekoproud označení 100% zelená 
elektřina skutečně zaslouží.

Možná se ale ptáte, zda do zásuvky 
opravdu dostanete zelenou elektřinu. 
Fyzikálně ani technologicky není možné 
zajistit, aby elektřina vyrobená ve vybra-
ném typu elektrárny byla spotřebována  

v konkrétním odběrném místě, například 
v tom vašem. Ekonomicky to však možné 
je. Zelenou elektřinu nakupujeme vždy 
v množství bezpečně pokrývajícím spo-
třebu našich zákazníků, kteří o ni projeví 
zájem. Proto pokaždé zaplatíte pouze za 
100% zelenou elektřinu. 

Odběrem naší zelené elektřiny šetříte 
přírodu, ale co to znamená konkrétně? 
Jak si to představit? Při výrobě běžné 
elektřiny, např. v uhelných elektrárnách, 

uniká do ovzduší obrovské množství 
CO2, ale i dalších zplodin. Přechodem  
na odběr zelené elektřiny vyrobené  
v bioplynových stanicích a vodních elek-
trárnách ochráníte přírodu před těmito 
zplodinami.

Nejjednodušší způsob, jak srovnat  
dodávky běžné elektřiny a té zelené,  
je pak navštívit naše webové stránky  
www.pre.cz/preekoproud a na přehledné 
kalkulačce si spočítat, jak konkrétně mů-
žete díky odběru zelené elektřiny šetřit 
životní prostředí. Například dvoučlenná 
domácnost snadno zjistí, že bude s pro-
duktem PREekoproud platit pouze  
30 korun měsíčně navíc. 

Počet zákazníků spokojených s odběrem 
PREekoproudu stále roste. Přidejte se  
i vy. Více informací o produktu a jeho  
sjednání na www.pre.cz/preekoproud. 

Zelenou elektřinu nakupujeme 
vždy v množství bezpečně 

pokrývajícím spotřebu 
našich zákazníků, kteří o ni 

projeví zájem. Proto pokaždé 
zaplatíte pouze za 100% 

zelenou elektřinu. 

Myslíte ekologicky, třídíte odpad a není vám lhostejný svět,  
v němž žijete? Je pro vás ochrana životního prostředí důležitá? 

Chovat se k přírodě šetrně nebylo nikdy snazší! 
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