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1.1 
1.4 Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

fejlemények Csehországban 

Tárgyszavak: napenergia; szélenergia; vízenergia; biomassza; 
fosszilis tüzelőanyagok; atomenergia; Csehország. 

Energiaforrások struktúrája 

Egyes elemzők szerint a mostani évszázad végén már az összes 
energiafogyasztást megújuló forrásokból kellene fedezni. Ez talán túlzás, 
mindenesetre komolyan foglalkozni kell ezen források kihasználásával. 

A 2000. évi helyzetet az EU országain belül az 1. ábra mutatja. Eb-
ből kitűnik, hogy a megújuló források csak 6%-ot tettek ki a teljes ener-
giaellátás palettáján. Azóta ugyan jelentősen megnövekedett a szélerő-
művek száma és együttes teljesítménye, emiatt kissé emelkedett a 
megújuló források részaránya, de ez a helyzetet lényegesen nem változ-
tatta meg.  

Csehországban az eloszlás eltér a fent vázolt képtől, itt erősen túl-
súlyban van a szén (2. ábra). Természetes, hogy a szenet előnyben ré-
szesítik más energiaforrásokkal szemben, mivel hazai termelésű ener-
giaforrást jelent. Ezzel a foglalkoztatás gondjait is enyhíteni lehet, és a 
külső forrásoktól való függést el lehet kerülni. Viszont hasznosítását 
nagy hatásfokkal és új technológiák felhasználásával kell párosítani. 

A megújuló energiaforrások arányának növelése hosszú távú fel-
adat. Erre vonatkozóan különbözik az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-
um elképzelése a Környezeti Minisztérium elképzelésétől. 2030-ig 10%, 
illetve 20% a tervezett részarány. Mindkét esetben nagy erőfeszítéseket 
kell tenni a tervezett növekedés megvalósítására.  

Vízenergia 

A vízerőművek már megközelítették a maximumot, ami a lehetősé-
geket illeti. Esetleg még kis vízerőművek építésétől várható némi többlet. 
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1. ábra Energiaforrások az EU-ban 2000-ben 
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2. ábra Energiaforrások Csehországban 2000-ben 

Szélenergia 

A nyugat-európai országok eredményei, amelyeket a szélenergia-
hasznosításban értek el, csábítanak arra, hogy Csehországban is meg-
próbálják fejleszteni ezt az ágazatot. Európában összesen körülbelül 

 



24 000 MW a szélerőművek együttes teljesítménye. Csakhogy a földrajzi 
adottságok Csehországban nem olyan kedvezőek, mint a kontinens 
nyugati partvidékén. A szárazföld belsejében, dombos vidéken a szél 
átlagos teljesítménye legjobb esetben is csak egyharmada a lapos part-
vidéken tapasztalt teljesítménynek. Németországon belül is tapasztalha-
tó a különbség. A partvidéki szélerőművek 3000 óra/év működési időt is 
elérnek, holott az országos átlag csak 1700 óra/év. Azért biztos akad 
Csehországban is szélerőmű felállításához alkalmas hely, de nem lehet 
jelentős energiatermelésre számítani ebből a forrásból. Gondot jelent 
még ennek az energiaforrásnak az időszakos jellege, ami miatt viszont 
meg kell oldani a termelt energia tárolását vagy az energiaellátást egyéb 
forrásból a szélcsendes időben. Nem lenne szerencsés, ha a szélerő-
művek aránya túl magasra emelkedne. Németországban például a ha-
gyományos erőművek gazdaságossága az utóbbi években romlott, mert 
a jelentős számú szélerőműhöz igazodva változó terheléssel kellett ter-
melniük, hogy kiegyenlítsék a szél teljesítményében (és így a szélerőmű 
teljesítményében) fellépő ingadozást. 

Biomassza 

Egy jól hasznosítható forrásnak látszik a biomassza, tekintettel arra, 
hogy az ország bővelkedik jó termőföldekben. Az energiatermelés bio-
masszából, amellyel a bioenergetika foglalkozik, gyorsan fejlődő iparág. 
Előnyei közé tartozik, hogy hazai forrásokat használ, és nincs gond az 
energiatárolással. Hátránya az alacsony energiasűrűség, az időjárásfüg-
gő eredmény, a magas szállítási költségek. Például, ha a termelt ener-
gianövény lórom lenne (Rumex OK-2 Uteuša, amelyet erre a célra ne-
mesítettek), akkor 1 kW teljesítményű erőmű ellátásához kb. 1 hektár 
termőföld kellene. Ebből következik, hogy ha a 2030. évi országos 
villamosenergia-igény, amit 90 TWh-ra becsülnek, 10%-át biomasszából 
állítanák elő, akkor ehhez kb. 1 M hektár termőföldre lenne szükség.  

Napenergia 

Ahhoz, hogy villamos energiát lehessen termelni napenergiából, óri-
ási terület szükséges. Például egy atomerőmű területének 300-szorosa 
kellene ahhoz, hogy hasonló teljesítményű naperőművet létesítsenek. Itt 
is át kell hidalni a napsütés időszakos jellegét. Ráadásul a napfény éves 
eloszlása Csehországban ellentétes az energiaigények éves eloszlásá-
val. Bizonyos esetekben a háztetőkre szerelt napelemek vagy napkollek-

 



 

torok gazdaságosak lehetnek, különösen akkor, ha a hálózati áramellá-
tás nehezen oldható meg (pl. a hálózat messze van).  

A megújuló forrásokat ésszerűen kell alkalmazni 

A megújuló forrásokra alapozott energiatermelés kétségtelenül nél-
külözhetetlen a lakosság energiaellátásának biztosításához. A fosszilis 
tüzelőanyagok véges mennyiségben állnak rendelkezésre, és a készle-
tek kimerülésének időpontját jó lenne minél inkább kitolni. Emellett a 
CO2-kibocsátásának káros következményei is ösztönöznek az ilyenfajta 
tüzelőanyagok fogyasztásának csökkentésére.  

Viszont irreális elképzelés az, hogy valaha a teljes energiaszükség-
letet fedezni lehet megújuló forrásokból. Egyes különleges alkalmazá-
soktól eltekintve a megújuló források nem alkalmasak a többi energiafor-
rás helyettesítésére, az energiastruktúrában csak kiegészítő szerepet 
játszhatnak. Ezért káros a túlértékelésük és a többi energiaforrással – pl. 
az atomenergiával – kapcsolatban keltett hisztéria. 
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