Zajímavosti z energetiky

Slovensko využívá hydroenergetický potenciál
z 60 procent, v Česku budou vznikat malé vodní
elektrárny s kapacitou do 10 MW.
Voda je z pohledu energetiky stále globálně nejv ýznamnějším obnovitelným zdrojem energie. Aktuálně se ve světě staví na 3700
hydroenergetických projektů. I když geografické podmínky střední a východní Evropy neumožňují v yužívat vodní zdroje jako v Asii či Jižní
Americe, v rámci plánovaného odklonu od uhlí jde ovýznamný obnovitelný zdroj výroby elektrické energie. Jaký má hydroenergetika potenciál
na Slovensku a v České republice? Na to jsme se ptali Iva Tichého, člena představenstva společnosti ZAT a.s., která dodává řídicí systémy pro
energetiku a průmysl téměř do 70 zemí světa.

Malá vodní elektrárna Veľké Kozmálovce se systémem SandRA.

Ivo Tichý

Pane Tichý, jaký je současný stav vodní energetiky na Slovensku a v České republice?
Obě země úspěšně využívají potenciál vodních toků k výrobě elektrické energie. Česká republika má v současné době z kapacitních důvodů řek už velká energetická díla vybudovaná
a čeká je především modernizace . Další možnosti rozvoje v České republice vidím přede vším ve výstavbě menších energetických celků.
Na Slovensku je situace jiná. Pr o místní
energetiku jsou vodní zdroje významné, v současné době je zde instalováno více než 2500
MW, což je kolem 33 procent celkového instalovaného výkonu v zemi. Přitom Slovensko využívá svůj hydroenergetický potenciál jen z necelých 60 procent.
Vzhledem k odstavování uhelných zdrojů
tedy můžeme obecně očekávat renesanci odvětví. Také k předpokládané preferenci výroby
energie z obnovitelných zdrojů lze predikovat
výraznou podporu investic do malých vodních
elektráren s kapacitou do 10 MW.
Než se podíváme na malé vodní elektrárny ,
můžete krátce zmínit, jaké projekty se v současné době realizují u velkých vodních zdrojů?

Modernizace a automatizace vodních elektráren na Slovensku jsou pr o energetiku strategickou záležitostí stejně jako v České republice.
Souvisí s ekonomickými a ekologickými dopady,

udržitelností provozu i snižováním personální
náročnosti. Na Slovensku se v současné době
připravuje rekonstrukce VE Gabčíkovo, probíhají
modernizace ve vodních elektrárnách Dobšiná,
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