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ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Problematika SyS a PpS
– trvale aktuální téma

Řízení ES

Poøadatel: EGÚ Praha Engineering, a. s.
Termín: 30. 4. 2008
Místo konání: Zasedací místnost spoleènosti EGÚ

Praha Engineering, a. s., 2. patro,
Areál VÚ, Praha 9-Bìchovice

Hlavní témata:
Podnik na nejvyšším napìtí – služby pøenosové
soustavy a propojení evropského trhu
s elektøinou
Ing. Martin Apko, ÈEPS, a. s.

Nákup a využitie podporných služieb
v podmienkach SEPS, a. s.
Ing. Kret Miroslav, Ing. Jaroslav Martinèek,
Ing. Rastislav Šmidoviè, SEPS, a. s. (SEDŽilina)

– prehlad prípravy PpS (roèna, mesaèna, denna);
– možnosti dennej pripravy, vplyv na cenu;
– nove podporne prostriedky na tvorbu PpS

(system DAMAS);
– možnosti operatívneho riadenia pri zmene

a nákupe PpS;

Další zkušenosti z certifikací PpS a ovìøovacích
mìøení dynamiky elektrárenských blokù
Ing. Ladislav Švarc, MEACONT Praha, s. r. o.

Technické i tržní aspekty poskytování
podpùrných služeb na malých a velkých
výrobnách
Ing. Miroslav Koneèný, Ing. Ondøej Blecha,
OSC, a. s.

POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

Bude česká energetika
bezpečná a udržitelná?
Vláda stojí pøed volbou nové energetické strategie a je konfrontována
s øadou zájmù a tlakù. Každá volba bude mít své dùsledky. Rozpoznat
je a vyjádøit jejich vliv na všechny podstatné aspekty života spoleènosti
i jednotlivcù není jednoduchá úloha. Bez tohoto kroku však bude pro
vládu obtížné vybrat alespoò pøípustná východiska a obhájit je pøed
veøejností.

Co vláda sleduje? Jistì chce být úspìšná. Co však je mírou úspìšnosti?
V období blahobytu to bude patrnì ještì vìtší blahobyt. V období pohrom,
pøírodních èi jiných, to zøejmì bude minimalizace velikosti ztrát (materiálních,
kulturních, nemluvì o ztrátách lidských životù), doprovázejících zvládání
pohromy. Je však vùbec možné, aby vláda, stojící v èele státu v období bla-
hobytu, myslela na zvládnutí období pohrom a pøipravovala se na nì?

Je veøejná správa Èeské republiky pøipravena splnit svou roli bìhem po-
hrom i v okamžiku totálního rozpadu elektrizaèní soustavy a naprosté nedo-
stupnosti elektøiny? Lze spoléhat na souèinnost s obyvatelstvem, které by
náhle a nepøipraveno èelilo všem dùsledkùm pøírodní èi jiné pohromy pøi
souèasném výpadku elektøiny? Tušíme alespoò, jaké dopady by to mohly
být a jak jim budou rùzné skupiny obyvatelstva èelit, pokud státní správa
bude paralyzována?

Jaké jsou (nezbytnì nutné) energetické potøeby Èeské republiky v dobì po-
hrom? A jaké energetické zdroje jsou schopny tyto potøeby uspokojit? Na
tuto otázku stìží odpoví statistické modely a ekonomické prognózy. O správ-
nou odpovìï by se však mìly zajímat všechny politické strany, vládnoucí i opo-
zièní. Pokud ovšem pøedem nerezignovaly na ochotu vládnout i v èase pohrom.
Pøijde-li pohroma, vláda blahobytu padne a k moci pøijde jiná vláda. Kdo to
bude a je vùbec schopen zaèít pøipravovat (v dobì, kdy pohroma decimuje
vše) nìjaké øešení, když doba vyžaduje rychlé èiny?

Armáda se permanentnì pøipravuje na válku, i když vìøíme, že žádná válka
nebude. Záchranné sbory se nejen cvièí ve zvládání pohrom, ale také je sku-
teènì prakticky zvládají. Prostì proto, že pohromy malé i vìtší nás provázejí
životem a my obèané jsme si zvykli spíše být zachraòováni, než zachraòo-
vat. Energetici umí zvládat i rozsáhlé poruchy. Jejich možnosti jsou však
omezené. Kdo nás bude zachraòovat, když z jakýchkoli dùvodù nebude
elektøina k dispozici? Možná je èas se zamyslet nejen nad „energetikou pro
zlé èasy“, ale i nad naší schopností pøežít za nepøíznivých podmínek.

Tedy nejen energetické potøeby v dobì blahobytu, otevøeného svìtového
obchodu a mezinárodní spolupráce (byť v podmínkách tvrdé hospodáøské
soutìže), ale i energetické potøeby za situace, kdy jsme odøíznuti od cizích
energetických zdrojù a usilujeme o pøežití, by mìly být pøedmìtem zkoumání.
S tím bezprostøednì souvisí otázka, jak takové nezbytné potøeby uspokojit.

Že pøedchozí øádky nejsou pouze akademickými otázkami, svìdèí návštìva
vìtrné Emmy. Bìhem prvního bøeznového víkendu, kdy se pøes naše území
pøehnal orkán Emma, zùstalo okolo milionu koneèných zákazníkù bez
proudu, hmotné škody na distribuèním zaøízení odhadla spoleènost ÈEZ na
více než 150 mil. Kè. Záchranáøi i energetici mìli mnoho práce, hodnì lidí si
v této souvislosti patrnì pøipomnìlo míru naší závislosti na elektøinì.

Orkán Emma tak vytvoøil dramatickou pøedehru k 8. mezinárodnímu energetic-
kému kongresu ÈR, který pod názvem „Energetika bezpeèná a udržitelná“
tradiènì poøádala spoleènost Business Fórum v prvním bøeznovém týdnu
v Praze a jehož úèastníci hledali odpovìdi na nìkteré z otázek v pøedcho-
zím textu.

Kongres zahájil svým vystoupením pøedseda vlády ÈR Mirek Topolánek
a následovaly pøednášky a panelové diskuse ve ètyøech odborných blocích.
Vzhledem k zajímavosti i naléhavosti tìchto témat pøineseme podrobnìjší
informace v pøíštích èíslech našeho èasopisu, který byl mediálním partne-
rem kongresu. Petr KARAS


