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Závazek klimatické neutrality
Nutná rozsáhlá přeměna ekonomiky s ohledem na požadavky EU

▪ Zimní energetický balíček
▪ Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu)

➢ přechod od
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fosilních

paliv

➢ zavádění technologií a
dostupnou čistou energii

k

uhlíkově

infrastruktur

➢ snižování emisí skleníkových plynů
➢ zvyšování energetické účinnosti
➢ zvyšování podílu energie z OZE

pro

neutrální
cenově

Zdroje znečištění v MSK
❑ průmysl
❑ lokální topeniště
❑ doprava
❑ Polsko

Přechod na nízkoemisní technologie
MSK => uhelný region => vysoká závislost na uhlí (výroba tepla, elektřiny, průmysl)

Příspěvek kraje k uhlíkové neutralitě:
– náhrada uhelných zdrojů v energetice a průmyslu
– postupný přechod na čistou mobilitu (elektroauta, vodíkový pohon)

Podíl paliv na produkci energií
Dodávka tepla podle paliv MSK (2019)
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Podíl paliv na výrobě elektřiny MSK (2019)

Elektřina:
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Dopadová studie MSK
▪ transformace energetiky Moravskoslezského kraje
▪ bezpečná a dostupná dodávka energií
Cíl: náhrada uhlí nízkoemisními technologiemi k výrobě tepla pro dodávky zejména
obyvatelstvu
Východiska:
•
•
•
•

Výstupy SWOT analýzy energetiky MSK
Model energetiky MSK v geografickém IS
Návrh koncepce pro období let 2030 – 2050 (výhled 2060)
Využití financování z fondů EU

PLYNOVÝ SCÉNÁŘ
• Navrženy 4 skupiny nových plynových zdrojů (variantně)
• Všechny varianty technicky realizovatelné v rozmezí 2021 – 2030 (ve vazbě na výši investic, tržní
cenu komodity a emisní povolenky)
• Podle GasNet (distributor zemního plynu) kapacita ZP dostatečná
• Elektrárna Třebovice – kromě technické realizace nutné napojení na přepravní soustavu zemního
plynu (Net4Gas), odhad do 2030

JADERNÝ SCÉNÁŘ
• Termín náhrady malými jadernými reaktory (SMR) s odběrem tepla dosažitelný kolem roku 2035,
technicky realizovatelný po roce 2040
• Zpracována analýza ekonomické efektivnosti modelového řešení se 6-ti a 4-mi bloky SMR
(dodávka tepla a elektřiny, podpůrné služby, provozní flexibilita, akumulace energie do vodíku
apod.)
– vhodné předběžné lokality pro SMR moduly - Třebovice a Dětmarovice
• Možná budoucí realizace jaderné elektrárny Blahutovice (EBL) 2045 – 2060

*) varianta elektrárny s uvažovaným typem reaktoru NuScale

DOPLŇKOVÝ SCÉNÁŘ OZE
• Doplňkový scénář k Jadernému a Plynovému scénáři
• Scénář realizovatelný „ihned“ od 2021 paralelně s hlavními scénáři
• Využití OZE nebo druhotných zdrojů energie jako lokální náhrada spalování uhlí (biomasa +
bioplyn, energie slunce, větru, vody, geotermální teplo, odpadní plyny apod.)

SCÉNÁŘE NÁHRADY UHLÍ
Scénář „Zemní plyn“:
zabývá se možností nahradit tepelnou energii získávanou spalováním uhlí
spalováním zemního plynu – je technicky realizovatelný do roku 2029
Scénář „Jádro“:
zabývá se možností nahradit tepelnou energii získávanou spalováním uhlí
štěpnou jadernou reakcí – je pravděpodobně technicky realizovatelný po roce 2040

Scénář „OZE“:
zabývá se možností nahradit tepelnou energii získávanou spalováním uhlí
využitím obnovitelných nebo druhotných zdrojů energie (biomasa + bioplyn, slunce, vítr,
voda, geotermální teplo, odpadní plyny a další) – není technicky realizovatelný

ZÁVĚRY Z DOPADOVÉ STUDIE
Pro zajištění tepla pro obyvatele MSK je i při maximálním využití úsporných opatření,
obnovitelných a druhotných zdrojů nutno využívat i jiné zdroje energie.
V současné době je reálně k dispozici pouze zemní plyn.
Pro splnění klimatických cílů v roce 2050 musí dojít k náhradě plynových zdrojů jiným,
nízkoemisním zdrojem.
V současné době je reálně k dispozici pouze jádro.
Pro dosažení naplnění klimatických cílů v roce 2050 pomocí nízkoemisní jaderné
energie nesmí dojít k rozpadu soustav CZT a likvidaci velkých tepláren.

Zdroj: Dopadová studie
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