
 
 
 
 
 
 
Egypt: Energetika potřebuje restart 

  
 

 Rostoucí počet obyvatel táhne poptávku po 

elektřině 

 Nejen údržba stávajících, ale hlavně výstavba 

nových kapacit činí Egypt zajímavým 

 Jádro a tepelné elektrárny v popředí zájmu, 

větrná a solární energie teprve na začátku 

 Šance ve velkých investicích regionálního 

významu 

 Češi už tu byli, čas se vrátit 

 

 

 



Egyptskou ekonomiku poškozují nahromaděné energetické problémy. 
Zahraniční investoři si stěžují na výpadky v dodávkách proudu, když kvůli výpadkům 
výroby mají problémy dodržovat sjednané termíny. Energeticky náročné ocelárny, 
hliníkárny a cementárny odčerpávají elektřinu nutnou pro rozvoj dalších odvětví. 
Příležitosti přináší plány na výstavbu tří jaderných reaktorů a větrné 
a solární elektrárny. 

REVOLUCE VÝSLEDKY NEPŘINÁŠÍ. ZATÍM 

Dva roky po Arabském jaru se novému režimu v čele s prvním demokraticky 
zvoleným prezidentem Morsim ještě nepodařilo zvýšit životní úroveň obyvatel 
na předrevoluční úroveň. Egyptské reformy se nepovedou bez spolupráce muslimů 
(Muslimské bratrstvo) a křesťanů, vládní strany se řemeslu politického dialogu 
a vládnutí učí za pochodu. Kvůli zhoršenému obrazu do země přijíždí méně turistů, 
zastavil se i příliv zahraničních investic (Standard&Poor’s v dubnu 2013 snížila rating 
Egypta z B- na CCC+). Potenciální investoři raději volí vyčkávací taktiku. Finanční 
pozice Egypta je křehká, egyptská libra postupně ztrácí svoji hodnotu. Egyptské 
devizové rezervy na jaře 2013 poklesly na kritickou úroveň, hodnota egyptské libry od 
Arabského jara poklesla o více než 10 %. 

Země musí obnovit svůj ekonomický růst, aby dokázala uživit své obyvatele. 
Aby dokázal absorbovat všechny pracovní síly, které každoročně přicházejí na trh 
práce, musel by Egypt dlouhodobě udržet ekonomický růst mezi 7 – 8 procenty.  

Energetický sektor trpí nedostatkem spolehlivých výrobních kapacit. Více než 
23.000 MW instalovaných kapacit je značně nespolehlivých. Zejména v letních 
měsících, kdy lidé masově spouštějí klimatizace, dochází k častým výpadkům proudu. 
Ty již na některých místech vedly k veřejným protestům a lidovým nepokojům. 
V některých dnech např. hlavnímu městu Káhiře chybí až polovina potřebné 
energie. Cílem Egypta je navýšit instalovanou kapacitu na 50.000 MW.  

ENERGETIKA SE MUSÍ ZMĚNIT 

I před egyptskou revolucí byla energetika slabším článkem egyptského hospodářství. 
Ekonomický růst, spolu s růstem populace, kladl již před rokem 2009 takové nároky 
na výrobní i distribuční kapacity, že již tehdy způsoboval problémy v zásobování 
elektrickou energií. Ekonomický růst však již několik let není motorem růstu 
poptávky po elektřině.  

Hlad po elektřině zvyšuje hlavně rostoucí počet obyvatel a jejich rostoucí 
spotřebitelské požadavky. Nároky na elektrickou síť pak stupňuje především 
koncentrace obyvatelstva do několika málo oblastí. Káhira, Alexandrie, okolí řeky Nil 
a oblasti v blízkosti Suezského kanálu patří k nejhustěji osídleným regionům 
na světě: Egypt je třetí nejlidnatější zemí Afriky a s přírůstkem obyvatel přes 2 % 
ročně brzy překoná stomilionovou hranici. Přístup k elektřině má 95 % lidí.  
 
Momentálně je rozdíl mezi potřebami země a instalovaným výkonem cca 3.000 MW, 
stále se ale zvyšuje. Na překlenutí tohoto požadavku Egypt připravuje výstavbu 
6 nových velkých tepelných elektráren a tendry by měly být vypsány během léta 2013. 
Dále chce Egypt modernizovat svoje již postavené a delší dobu provozované tepelné 
elektrárny, aby dosáhl zvýšení jejich účinnosti. 



Výroba i distribuce elektřiny je v Egyptě plně pod státní kontrolou. Vláda se rozhodla 
obnovit svůj jaderný program. Na severním pobřeží v Al-Dabaa by od roku 
2019/20 měl fungovat první z celkem tří jaderných reaktorů. Jejich celkový výkon by 
měl dosáhnout 1.800 MW, projekt již připravuje australská firma WorleyParsons 
(řídí jej ze své bulharské pobočky v Sofii). Již nyní ale projekt nabírá zpoždění, 
protože vojenská rada rozhodla o odložení tendrového řízení na neurčito. Náklady na 
stavbu prvního bloku se odhadují na 1,5 – 2 miliardy USD, o investici se zajímají 
francouzské, americké, ruské, čínské a japonské firmy. Financování nákladů ale stále 
není jasné. 

Vláda dnes dotuje ceny elektrické energie pro energeticky náročné provozy 
zaměstnávající velké množství lidí. Aby Egypt dosáhl na půjčku od Mezinárodního 
měnového fondu (diskutuje se o 5 miliardách dolarů), bude muset ustoupit od 
subvencování cen energií. Tento krok by ale vedl k ještě většímu nárůstu chudoby 
a sociálním nepokojům. Sledování vývoje v této otázce bude klíčové nejen pro další 
vývoj v egyptské energetice, ale i pro jeho dopad na fungování celé země. 

PŘIVÉST VODU DO POUŠTĚ 

Egypt se přihlásil k cílům Kjótského protokolu a do roku 2020 by měl 20 % své 
elektřiny generovat z obnovitelných zdrojů. Pro splnění cílů by Egypt měl 
v roce 2020 mít instalovaných 1000 MW solárních a 7200 MW větrných kapacit. 
Vzhledem k tomu, že však dosavadní postup výstavby větrných a solárních elektráren 
není příliš výrazný, musí země pro splnění těchto cílů rapidně urychlit jejich 
budování. Biomasa je v zemi novým pojmem a pro potenciální investory či dodavatele 
pouze okrajovým tématem. Egypt také počítá s tím, že obnovitelná energie přinese 
nová pracovní místa, která tak nutně potřebuje. 

 
Vynikající podmínky Egypta pro rozvoj solární energie potvrzuje světová mapa sluneční intenzity 

Pozornost vzbudil projekt německé firmy juwi, která v poušti mezi Káhirou 
a Alexandrií, u města Wadi El-Natrun, postavila elektrárnu na solární a větrnou 
energii. Čtyři větrné turbíny (4x12 kW), solární panely a 500 kW baterie z kousku 
pouště udělaly zemědělskou oázu, v níž farmáři mohou elektřinou pohánět podzemní 
pumpy, čerpat vodu a provozovat odsolovací zařízení. Právě tyto, velikostí menší, 
projekty znamenají jedny ze zajímavějších a dostupnějších šancí pro české firmy. 

http://www.novatecsolar.com/22-1-Application-Locations.html


 

  
Zemědělci z okolí Wadi El-Natrun mají prospěch z kombinace solární i větrné energie 

ČESKÁ STOPA V HORKÉM PÍSKU 
 
Česká republika měla v 80. letech minulého století zásadní podíl na vybudování 
osmi tepelných elektráren: 
 

 Kafr el-Dawar 

 Siouf 

 Thalkha I 

 Thalkha II (New Talkha) 

 Beida Dyers 

 Misr Rayon 

 Ayoun Moussa 

 Kureimat 
 
Tyto elektrárny byly vybudovány pomocí českých technologií (turbína, generátor, 
kotlárna, vodní hospodářství apod.) a tyto díla patři mezi ty, u nichž se uvažuje 
o jejich modernizaci (zvýšení jejich účinnosti). Turbíny ze Škody Plzeň nebo 
kotelny výroby PBS se tak v dohledné době mají dočkat své výměny nebo zásadní 
rekonstrukce. 

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC? JAK KDY 

Energetická situace v regionu zůstává napjatá. I když se regionální sousedé snaží 
Egyptu pomoct, jedná se pouze o reakci na stávající problémy a řešení jsou tak pouze 
částečná. Katar se zavázal, že Egyptu pomůže s dodávkami plynu, Libye nabídla 
za výhodnějších podmínek ropu. Podle egyptské vlády je Saudská Arábie připravena 
podepsat dohodu o výstavbě přenosové elektrické sítě, která spojí sever Afriky 
s Arabským zálivem. Stavba by se mohla ukončit za 3-4 roky, export saudskoarabské 
elektřiny do Egypta by mohl začít od roku 2019. 

Nejen pro Egypt, ale i sousední Súdán je dostatečný přístup k vodě z Nilu zásadní 
otázkou přežití. Egypt s napětím sleduje plány súdánské vlády s další výstavbou 
přehrady Renaissance Dam, protože se obává snížení svého podílu na čerpání 
nilské vody. Odklon řečiště Modrého Nilu, jednoho ze dvou hlavních přítoků Nilu, by 
podle některých studií mohl ohrozit další rozvoj zemědělských oblastí podél toku řeky 
v Egyptě. Dostupnost elektřiny z vodních elektráren by se tak mohla ještě 
snížit. Pro dodavatele technologií na obnovitelné zdroje se naopak potenciálně 

http://co.uk.preview.juwi.com/uploads/tx_dfnews/Photo_2.jpg


objevuje poptávka od zemědělců, kteří si chtějí zajistit dodávky elektřiny v případě 
různých scénářů.  

V posledních letech vzbudil velký rozruch projekt Desertec, který chtěl solární 
elektřinu ze Sahary podmořskými kabely dovést do Evropy. V čele projektu z roku 
2009 stál Siemens, z evropských zemí byla nejaktivnější španělská vláda, odhad 
nákladů se pohyboval kolem 400 miliard EUR. V roce 2012 ale z projektu 
odstoupily Siemens i Bosch, španělská vláda navíc, pod vlivem ekonomických potíží, 
neposkytla potřebných 500 milionů EUR na výstavbu vzorové solární elektrárny 
v Maroku. V současné době se tato iniciativa, i přes  stálý zájem evropských akcionářů 
E.ON, RWE, Munich Re, Deutsche Bank nebo UniCredit, dostala do mrtvého bodu. 
Evropa má vlastní potíže se svými obnovitelnými zdroji, sever Afriky zase bude 
potřebovat elektřinu pro svoji rostoucí ekonomiku i populaci. Desertec, který svého 
času veřejně podpořila i německá kancléřka Angela Merkel, navíc nyní nemá 
žádného silného zastánce v nejvyšších evropských politických kruzích.  

        
Ambiciózní projekt Desertec narazil na nedostatek politické podpory i ekonomické potíže 

JAK FUNGUJE AKVIZIČNÍ PROCES 

Poptávkový proces řídí a nejvyšší autoritou je Egyptian Electricity Holding 
Copany (EGELEC, www.egelec.com). Tato státní organizace má na starosti výrobu 
a distribuci veškeré elektrické energie a zodpovídá za výstavbu nových elektráren. Ty 
po spuštění předává k provozováním jednotlivým regionálním společnostem: 

 Upper Egypt Electricity Production Company 

 Middle Egypt Electricity Production Company 

 Cairo Electricity Production Company 

 East Delta Electricity Production 

 Middle Delta Production Company 

 West Delta Production Company  
 

Každá společnost potom samostatně zodpovídá za akviziční procesy v oblastech 
nákupu náhradních dolů a za provoz a údržbu elektráren.  

http://www.egelec.com/
http://www.spiegel.de/international/europe/bild-892332-479488.html


SWOT ANALÝZA  

S – Rostoucí počet obyvatel zvyšuje poptávku po elektřině. Přírodní podmínky jsou 
ideální pro rozvoj solární energie. Strategické rozhodnutí o jaderném programu. 

W – Politická nejistota brání rychlejšímu růstu. Legislativa se teprve postupně 
standardizuje. Ambiciózní projekty naráží na problémy vzájemné koordinace.  

O – Tepelné elektrárny, v delším horizontu i jaderná energetika. Poptávka zemědělců 
po menších zdrojích energie mimo velká centra. Změny ve spotřebitelském chování 
vedou k růstu poptávky po elektřině. Menší projekty lokálního významu. 

T – Náboženské rozdíly mezi muslimy a křesťany. Nespokojenost populace 
s politickým vedením a velká nezaměstnanost mladých lidí.    

 

 

Kontakt na velvyslanectví ČR v Egyptě 
4, Dokki Street 
Giza 
 
Telefon +0020 2 3333 9700 
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/cairo  
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