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daných experimentálnych podmienkach

celý rozvoj prierazu prebieha v prostredí

s nižšou hustotou (kanálikoch), ako má po-

užitá dielektrická kvapalina.
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Energetická bezpečnost ČR a Evropské unie
Na pøelomu února a bøezna se v Praze uskuteènil již 7. mezinárodní energetický

kongres ÈR, který pod názvem Energetická bezpeènost Èeské republiky tradiènì

poøádala spoleènost Business Forum a jehož mediálním partnerem byl èasopis

Energetika.

V úvodní èásti kongresu pøednesl zástupce Evropské komise hlavní rysy nové unijní

energetické politiky, pøedložené k projednání summitu. Následující pøednášky i panelové

diskuse, v nichž vystoupil ministr životního prostøedí ÈR Martin Bursík a jeho námìstkynì

Rut Bízková, námìstek ministra prùmyslu a obchodu ÈR Tomáš Hüner, pøedsedové

Energetického regulaèního úøadu a Úøadu na ochranu hospodáøské soutìže a øada zná-

mých domácích i zahranièních odborníkù, pøinesly hodnì zajímavých poznatkù a postøe-

hù. Nìkterým z nich se budeme vìnovat v pøíštích èíslech našeho èasopisu.

O týden pozdìji, ve dnech 8. a 9. bøezna, se v Bruselu konal summit Evropské unie,

jehož závìrem je pøedevším dohoda o budoucím smìøování EU v oblasti energetiky.

„Text dohody dodává budoucímu smìøování Evropské unie novou dimenzi, a èiní ji tak

celosvìtovým prùkopníkem,“ øekla nìmecká kancléøka Angela Merkelová, která jedná-

ním pøedsedala. „Je to potenciální katastrofa,“ komentoval pøijatou dohodu èeský ministr

prùmyslu a obchodu Martin Øíman.

Na èem se úèastníci summitu shodli? Pøedevším se závaznì rozhodli do roku 2020 zvýšit

podíl obnovitelných zdrojù energie na celkové spotøebì energie na celém území EU na

20 %. A ruku v ruce s tímto závazkem pøijali rozhodnutí do roku 2020 snížit objem emisí

skleníkových plynù oproti úrovni z roku 1990 také o 20 %, popøípadì o 30 %, pokud se

další svìtoví zneèišťovatelé zavážou ke „srovnatelným omezením“. Závazné je i rozhod-

nutí, že podíl biopaliv na celkové spotøebì paliv v dopravì dosáhne do roku 2020 nejménì

10 %. Pøedseda Evropské komise nazval dohodu „nejambicióznìjším souhrnem opatøení

v oblasti energetické bezpeènosti“. Jak se èeská energetika s tímto zámìrem vyrovná?
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