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Ze stovky míst, kde by se dalo eko-

nomicky v yužít potenciální ener-
gie přílivů na  mořích a  oceánech, 

čerpají slapovou energii zatím jen 
tři elektrárny – ve Francii, Kana-

dě a  Jižní Koreji. Překvapující řeše-
ní ale nabízejí i experimentální tur-

bojednotky v  lagunách nebo zavě-
šené v  zálivech na mosty či bari-

éry, na  jejichž vývoji se nejnověji 
podílejí i čeští technici. V pořadí již 

13. mezinárodní konference WAWE 
& Tidal 2017 nedávno v  Londýně 

upozornila, že zájem o menší i velké 
projekty přílivových elektráren díky 

novým koncepcím turbín šetřících 
mořské živočichy v  10 geografic-

ky nejpříhodnějších oblastech naší 
planety značně vzrostl. V roce 2030 

by jejich výkon mohl dosáhnout až 
30 000 MW!  

ZAČALO TO U PŘÍLIVOVýCH MLýNů Teprve začátkem 13. století na vhod-
ných místech pobřeží Francie, Itálie 

a  Portugalska dokázali lidé dvakrát 
denně střídajícího se rozdílu hladin 

využít ke stavbě přílivových mlýnů. 
Přílivovou vlnu zachytili do nádr-

že na břehu a při odlivu ji vypouštěli 
přes mlýnská kola. K výrobě elektřiny toho poprvé na 

světě využila anglická Hydro Station 
v Cheshire (624 kW) roku 1913. V prů-

myslovém měřítku to ale bylo možné 
jen v místech s rozdílem hladin ale-

spoň 6 m, kde záliv nebo tvar pobře-
ží umožňují technicky i ekonomicky 

vybudovat přehradu. Studie a  pro-
jekty narážely od začátku na to, že 

vrtule turbín nesmějí bránit migraci 
úhořů, lososů a ploutvonožců. Tepr-

ve nejnovější instalace detektor ů 
s technologií TriTech na pokusných 

typech současných turbín umožňu-
je sledovat chování mořských živo-

čichů v  blízkosti turbínových lopa-
tek a  jejich tva rem i  r ychlostí je 

ochránit.
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NOVÉ TECHNOLOGIE A VÝHLEDY PŘÍLIVOVÉ ENERGETIKY

V  rámci strukturálních fondů z  EU 
startují nyní poslední zajímavé a pře-

devším štědré výzvy v dotačních pro-
gramech s vazbou na výzkum, vývoj 

a inovace v podnikatelské sféře. Kdy 
je vhodné začít o  získání dotace 

v rámci těchto výzev uvažovat a jaké 
kroky jsou pro obdržení podpory 

nezbytné? 

PROGRAM POTENCIáL
Pro realizaci výzkumu a vývoje je tře-

ba disponovat potřebným zázemím 
a  vybavením, prostřednictvím něhož 

bude možné zkoumat, vyvíjet a inovo-
vat. A právě program Potenciál umož-

ňuje získat dotaci buď na  vybudová-
ní zcela nového centra průmyslové-

ho výzkumu a  vývoje, anebo na  roz-
šíření stávajícího. Výhodou programu 

Potenciál je, že výše dotace dosahuje 
50 % z celkových způsobilých nákladů 

(mezi které lze zařadit takřka libovol-
ný hmotný i nehmotný majetek). Doto-

vané položky, ať už jsou to stroje, tech-
nologie, hardware, software či např. 

výstavba budovy, však musí sloužit 
striktně pro účely výzkumu a vývoje. 

O fi nanční podporu z tohoto programu 

budou moci žádat fi rmy ze zpracovatel-
ského průmyslu od srpna 2017. PROGRAM APLIKACEKromě vhodného vybavení a zázemí 

jsou pro úspěšné výzkumné, vývojo-
vé a inovační kapacity potřeba přede-

vším kvalitní zaměstnanci. Pokračování na str. 2

O možnostech financování podnikového výzkumu a vývoje5 ms
(asi 80krát kratší dobu než u obvyklých rtg expozic) trvá snímání při kontroleodlitků pomocí rentgenové počítačové tomografie, vyvinutou ve Fraunhoferově institutu IIS ve spolupráci se Siemens AG. 
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Podle reportu geotermální asociace 

IGA je v  současné době v  63 zemích 

světa v  provozu na  320 větších elek-

tráren a  tepláren využívajících zem-

ského tepla s  celkovým elektrickým 

výkonem kolem 15 GWe. Zlepšit jejich 

účinnost hlubinnými vrty až k samot-

nému magmatu a čerpat energii pomo-

cí tzv. superkritické vody se pokoušejí 

na Islandu projekty IDDP, kdežto Kali-

fornie sází na  revoluční technologii 

ECO2G, při které se teplo z hlubin pře-

náší do  elektrárny uzavřeným okru-

hem superkritického oxidu uhličitého.

ZA ENERGIÍ BLÍžE K MAGMATU

Šest náct i leté pok usy na  Isla n-

du dovrtat se vrtnou soupravou až 

k samému okraji pásma horkého mag-

matu v hloubce kolem 5 km skončily 

21. prosince 2016 úspěchem. Speciální 

vrták se „v nejžhavější části planety“ 

zastavil v  hloubce 4  626 m, v  oblasti 

nadkritické páry, kterou turbogenerá-

tory elektrárny na povrchu využijí pří-

mo k výrobě elektřiny bez mezipřihří-

vání s podstatně lepší termickou účin-

ností oproti současně provozovaným 

„klasickým“ geotermálním elektrár-

nám na  světě, využívajícím suchou 

páru nebo horkou vodu a  obvykle 

i teplárenský režim.

Jen o půl roku později, 14. června 2017, 

schválila Kalifornská energetická komi-

se grant na vybudování neméně per-

spektivního projektu americké spo-

lečnosti GreenFire Energy Inc. na další 

revoluční zlepšení výtěžnosti zemského 

tepla technologií ECO2G, která nahrazu-

je vodní okruh uzavřeným okruhem se 

superkritickým oxidem uhličitým. 
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HLUBINNÉ PROJEKTY
GEOTERMÁLNÍCH ELEKTRÁREN

Především na regionální úrovni prohloubí 

Technologická agentura ČR (TA ČR) spo-

lupráci s agenturou CzechInvest. Těsnější 

kontakt má v budoucnu usnadnit fi rmám 

a výzkumným organizacím v krajích pří-

stup k podpoře jejich projektů, užší propo-

jení s investory, rozvoj inovačního poten-

ciálu regionů a dále posílit podporu inves-

tic s vysokou přidanou hodnotou.

Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest a Technologická 

agentura ČR, klíčový poskytovatel pod-

pory aplikovaného výzkumu, chtějí spo-

lečně dále posilovat konkurenceschop-

nost České republiky díky stále se zvyšu-

jícímu propojení podpory aplikovaného 

výzkumu a  podpory investic. Intenziv-

něji budou obě agentury spolupraco-

vat zejména v regionech, ale posiluje se 

také například propojení se zahraniční-

mi zastoupeními agentury CzechInvest. 

Prohloubení spolupráce stvrdilo vedení 

obou organizací 15. srpna 2017 podpisem 

dodatku k již existující společné dohodě 

o spolupráci. 

„Technologická agentura, na  rozdíl 

od agentury CzechInvest, nemá vlastní 

regionální pobočky. Registrujeme však 

zřetelnou potřebu, aby právě v regionech 

byla blíže svým žadatelům, mohla jim 

efektivněji pomoci konzultacemi. Záro-

veň také má potřebu získávat informa-

ce z regionálního inovačního prostředí, 

analyzovat je a přizpůsobit jim svou pod-

poru,“ představil základ nového aspektu 

spolupráce dvou klíčových agentur pod-

porujících výzkum, inovace, podniká-

ní a investice předseda TA ČR Petr Očko 

a dodal: „Každý kraj má určitá specifi ka, 

a to i v oblasti inovačního prostředí, a tedy 

i  schémata podpory výzkumu, vývoje 

a inovací by tato specifi ka měla odrážet. 

Pokračování na str. 2
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