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JANA PAŠTIKOVÁ 
Mělo by platit, že odpovědnost za případnou budoucí energetickou soběstačnost České republiky 
nese každý z nás. 
 
„Řeknu to lidsky. Pokud považuji za samozřejmost, že každé ráno budu mít v zásuvce elektřinu, měla 
by pro mě být stejným pravidlem otevřenost v diskusi nad zaváděním alternativních zdrojů,“ uvádí 
Martin Schreier, specialista na alternativní zdroje tiskového oddělení ČEZ. 
 
* Jaké máte zkušenosti s provozem zařízení na spalování biomasy? 
 
Neznám přesně podmínky projektu v Jablunkově. Skupina ČEZ spalovala biomasu společně s uhlím v 
elektrárnách v Tisové, Poříčí a v Teplárně Dvůr Králové. V rámci elektrárny Hodonín, která je s 
úpravami pro výrobu energie z biomasy nejdále, hoří v jednom z kotlů již pouze čistá biomasa. Do 
budoucna plánujeme přestavbu kotlů bez potřeby uhlí u všech výše zmiňovaných elektráren. 
Hodonínské zkušenosti totiž jasně ukazují, že spalováním čisté biomasy dochází v ovzduší k 
podstatné redukci emisí CO2 a SO2. 
 
* Jsou alternativní paliva jednou z cest, kterou by se země mohla ubírat? 
 
Musíme zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, a splnit tak závazky České republiky vůči 
Evropské unii. Od příštího roku budou tyto závazky vymahatelné se všemi důsledky. V praxi to 
znamená třeba náběh na systém povolenek, které si budeme muset kupovat za nadlimitní podíl 
elektřiny vyráběný v emisně nepříznivých zdrojích. V případě vodních zdrojů jsou v České republice 
možnosti do značné míry vyčerpány. Skutečný potenciál má v tuto chvíli výstavba větrných elektráren, 
spalování biomasy a využití bioplynu. Jenže budování větrných elektráren brzdí postoj krajů a do jisté 
míry uměle vyvolaný odpor části veřejnosti. Proto vidíme šanci v bioplynových stanicích a spalování 
biomasy, v zařízeních, která kromě elektřiny dodají i teplo. Technicky je samozřejmě nutné nastavit 
legislativu, spolupracovat se zemědělci, aby cíleně pěstovali určité plodiny, dřeviny. 
 
* Provozujete bioelektrárny v několika městech, jaké byly ohlasy místních lidí, setkali jste se také s 
protesty? 
 
Specifi kum ČEZ spočívá v tom, že energii z biomasy vyrábí v elektrárnách, které dříve fungovaly 
výhradně na uhlí. Z tohoto pohledu se na těchto územích výrazně snížily emise v ovzduší. Čili žádné 
negativní ohlasy veřejnosti jsme nezaznamenali. Samozřejmě reakce obyvatel v lokalitách, kde dosud 
žádný energetický zdroj nefungoval, může být různá. Záleží na informační otevřenosti a 
transparentním přístupu investora. 
 
 


