
Využívání OZE v postsovětských zemích 

Jestliže bychom měli mluvit o všech postsovětských zemích, 

potřebovali bychom podstatně více času, než mám nyní k dispozici a 

upřímně, získat relevantní informace ze všech těchto subjekt  by bylo 

otázkou několikaměsíčního snažení s poměrně nejistým výsledkem. 

Proto mi dovolte, abych se krátce zmínil o problematice využívání 

OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE ve dvou, řekl bych 

nejvýznamnějších státech regionu – v Rusku a v Kazachstánu. 

Sami si po mém vystoupení m žete udělat závěry, jedno ale 

musím předeslat – přístup k OZE je v obou zemích značně rozdílný. 

 

Ruská federace 

Hned na úvod je třeba uvést, že této problematice je sice věnována 

pozornost v řadě výnos  vlády, ale ve skutečnosti v Rusku chybí 

„motivace“ s ohledem na fakt, že současná cena 1 MW je velmi nízká a 

Rusko nemá ani motivaci ekologického typu, neboť více než polovina 

energetických zdroj  (elektráren) je považována za ohleduplné 

k životnímu prostředí. Nejen tedy vodní elektrárny, ale zejména 

elektrárny na zemní plyn. Ruská vláda přijala v letech 2012 a 2014 

soubor striktních nařízení, aby podpořila vytváření pracovních míst ve 

všech oborech. Obnovitelné zdroje nemohou být instalovány, pokud není 

určité procento komponent  vyráběno lokálně a tato hodnota každoročně 

roste. V roce 2017 bylo procentuální zastoupení stanoveno na 40 %.  

S ohledem na aktuální ekonomickou politiku země, která se 

soustřeďuje na náhradu importu a lokalizaci výroby zahraničních firem se 

dá předpokládat, že požadované procento lokálně vyráběných 

komponent  se bude i nadále zvyšovat. 

V současnosti podíl OZE na celkem vyráběné energii v Ruské 

federaci představuje přibližně 1%. 



Přes výše uvedené nelze tvrdit, že by se v Rusku v oblasti 

budování obnovitelných zdroj  energie nic nedělo. V roce 2017 zde bylo 

vybudováno více než 100 MWH slunečních zdroj  a poprvé v historii i 

velký větrný park o výkonu 35 MW. 

Že se pro budoucnost jedná o perspektivní business potvrzuje i 

fakt, že ruská státní společnost Rosatom, která je celosvětově známá 

především díky svému jadernému byznysu, nyní obrací svou pozornost 

také na obnovitelné zdroje energie. 15. února 2018 zástupci společnosti 

zveřejnili plány na výstavbu 600 MW ve větrných elektrárnách na jihu 

Ruska. Státní jaderná společnost Rosatom hodlá obnovit stávající 

továrny na výrobu turbín, což bude znamenat obrat v tomto odvětví. 

Společnost usilovala o založení partnerství s některými předními 

evropskými výrobci, přičemž podle Rosatomu projevily zájem například 

společnosti Siemens, General Electric a Vestas Wind Systems. V únoru 

loňského roku Rosatom uzavřel dohodu s Lagerwey Wind BV, menším 

nizozemským výrobcem. 

Výstavba prvního z plánovaných projekt  má začít již letos v 

létě. Dceřiná společnost Rosatomu JSC VetroOGK, chce začít s 

výstavbou 150MW větrné elektrárny v jihoruském Adygejsku. 

Dodavatelem turbín bude nizozemská společnost Lagerwey. Stavební 

povolení má být získáno již do konce dubna, větrný park by pak měl být 

uveden do provozu začátkem roku 2019. 

Společnost JSC VetroOGK dále podepsala memorandum 

umožňující výstavbu až 200 MW ve větrných parcích v Krasnodarském 

kraji. Výše investice se očekává na úrovni 20,5 miliardy rubl  (7,36 mld. 

Kč). Do provozu by větrné parky související s podepsaným 

memorandem měly být uvedeny do konce příštího roku. Dalších 400 MW 

ve větrných parcích je součástí dohody se Stavropolským krajem. Již v 

roce 2016 uspěla společnost JSC VetroOGK v aukcích na výstavbu 26 
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ruských větrných park  o celkovém výkonu 610 MW. V roce 2017 pak 

přidala dalších 360 MW. K loňském prosinci tak činil výkon patřící 

Rosatomu vzešlý z aukcí na dodávku větrných elektráren v Rusku 970 

MW. Rosatom bude stavět na nizozemském větrném know-how.  

Součástí rozvoje větrné energetiky Rosatomu je také 

založení společného podniku se zmíněným nizozemským výrobcem 

větrných turbín Lagerwey, který byl pojmenován Red Wind. Společnost 

Red Wind bude zodpovědná za marketing, prodej, dodávku turbín na klíč 

a poprodejní podporu. Red Wind bude také asistovat se zahájením 

výroby turbín v nově vznikající továrně Rosatomu ve městě Volgodonsk. 

 

Z výše uvedeného lze pro potenciální české zapojení do procesu 

budování OZE v Ruské federaci konstatovat, že jedinou cestou m že být 

spolupráce se silným evropským dodavatelem, respektive s ruským 

subjektem – vždy ale na úrovni subdodavatele. 

 

Kazachstán 

Dle Strategického plánu rozvoje Republiky Kazachstán do r. 2020 

měl by stát zvýšit podíl obnovitelné energie v rámci celkové energetické 

bilance minimálně do 3%. Do konce roku 2020 se plánuje uvést do 

provozu kolem 28 objekt  využívajících sluneční energii s celkovou 

stanovenou výkonností 713,5 mW. 

Ke dnešnímu dni v Kazachstánu jsou v provozu celkem 44 objekty 

využívající obnovitelné zdroje energie s celkovou výkonnosti 227,52 mW, 

z nichž sluneční elektrárny tvoří 55 mW, větrné parky – 53 mW, menší 

hydroelektrárny – 119 mW. V Kazachstánu je v provozu rovněž jedno 

bioplynové zařízení s výkonem 0,4 mW.  

Co se týče místních podmínek v Kazachstánu, tak využití zařízení 

kazachstánské výroby není podmínkou pro realizaci projekt  
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využívajících obnovitelné zdroje energie. Avšak pro podporu tuzemské 

výroby dle nařízení vlády Republiky Kazachstán № 644 ze dne 12. 

června 2014 byl schválen fixní tarif pro projekty slunečních elektráren 

využívajících fotoelektrické moduly z kazachstánského křemíku. Výše 

fixního tarifu činí v tomto případě 70 tenge kWh ($0,375\kWh).  

Z hlediska sluneční energie činí průměrná délka slunečního 
svitu na území republiky kolem 2200-3000 hodin ročně, což dává 
3,76 TeraWatt potenciálně vytvořené energie. 

Větrná energie má rovněž potenciál ve svém využití na více než 

polovině území státu, kde střední rychlost větru činí 4-5 m/s. Ve více než 

10 bodech na území Kazachstánu činí rychlost větru 8-10 m/s. Tato 

místa jsou na jihu a jihovýchodu Kazachstánu. To je dostačující pro 
výrobu energie ve výši 1,8 TW (TERAWAT = 10 na 12) ročně.  

K 1. lednu 2018 jsou na území Kazachstánu v provozu celkem 50 

podnik  využívajících obnovitelnou energii v celkovém výkonu 295,7 mW 

(hydroelektrárna – 139,8, větrná elektrárna – 98,2, sluneční elektrárna – 

57,3, bioplynové zařízení – 0,35), včetně VE-9, SE-16, HE-24, 

bioplynové zřízení – 1.  

 

Ač v kazachstánských podmínkách nejsou, ve srovnání s Ruskem, 

tak ostře vyhraněné podmínky na podporu domácích výrobc , je 

uplatnění českých firem limitováno zejména jejich rozměrem 

(ekonomickou silou) a schopností, prosadit se na specifickém trhu. 

 


