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Anotace 

Budík, J., Studie možnosti využití alternativních zdrojů energie: Diplomová práce, Ostrava, 

VŠB – TU, 2014, 51 stran. 

 

Tato diplomová práce se zabývá studii poukazující na možnosti využití alternativních 

zdrojů energie v době krizových stavů. V úvodní části jsou uvedeny základní právní normy 

související s využíváním obnovitelných zdrojů energie a řešením krizové situace při výskytu 

hromadného výpadku elektrické energie. Další část této práce je věnovaná teoretickým 

poznatkům z oblasti alternativních zdrojů energie a z oblasti blackoutů. Hlavním cílem práce 

je provést co nejširší rešerši zaměřenou na tyto netradiční zdroje elektrické energie a aplikovat 

vizi realizovatelnou v podmínkách České republiky.  

Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie, blackout, analýza rizik, náhradní zdroj. 

Summary 

Budík, J., Study on Possibilities of Using Alternative Energy Sources: Diploma thesis, 

Ostrava, VŠB – TU, 2014, 51 pages. 

 

This diploma thesis deals with the study highlighting the possible use of alternative 

energy sources during emergency situations. The introductory section describes the basic 

legal standards relating to the use of renewable energy sources and resolving crisis situations 

in the event of a mass power outage. The next part is devoted to theoretical knowledge in the 

field of alternative energy sources and area blackouts. The main objective is to make the 

widest possible summary of information on these non-traditional sources of electricity and 

apply the vision realizable in the Czech Republic. 

Keywords: Renewable sources of energy, blackout, risk analysis, alternative source. 
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1 Úvod 

Archibald Joseph Cronin (19. července 1896 – 6. ledna 1981), světově známý autor 

mnoha realistických a sociálně zaměřených románů, kdysi pronesl: „Úsměv stojí méně než 

elektřina a dává více světla.“. Můžeme zde spekulovat o tom, co tím autor doopravdy myslel. 

Já se domnívám, že tím chtěl zřejmě světu sdělit, že elektřina není pro lidský život tou 

nejdůležitější součástí. Otázkou je: „Opravdu si chceme v dnešní době připustit myšlenku 

světa bez elektrické energie?“. 

Ať chceme nebo ne, elektrická energie se stála součástí naších každodenních životů. 

A stejně jako srdce, které pohání lidské tělo, elektřina představuje pohon dnešní společnosti. 

Je nebezpečná, nepředvídatelná a přesto se ji lidstvo naučilo zkrotit a využít k prospěchu, 

až se na ni stalo závislé.  

S Českou republikou je už od dob vlády císařovny Marie Terezie pevně spjatá těžba 

uhlí. Z počátku se pro své hořlavé vlastnosti využívalo hlavně na vytápění a ohřev vody, poté 

našlo uplatnění v podobě paliva u parních strojů. Právě díky spalování a produkci páry, která 

dokáže pohánět turbíny, netrvalo dlouho a uhlí se stalo hlavním energetickým zdrojem ve 

výrobě elektrické energie na zdejším území. A je jím stále dodnes. Problémem je, že zásoby 

uhlí nejsou zcela neomezeny a krom toho, jeho využívání představuje určitou ekologickou 

zátěž. Česko čeká v následujících letech výrazný pokles těžby téhle suroviny a tomu se musí 

přizpůsobit i česká energetika. 

Jednou nabízenou možností jsou alternativní, tedy jakési obnovitelné zdroje energie. 

Fosilní paliva nejsou jediným zdrojem energie na naší planetě. Například každý den se 

potýkáme s přírodními jevy, které někdy disponují energií, převyšující naše dosavadní 

odhady. Je třeba tyto zdroje energie co nejvíce pochopit a naučit se je využívat. 

Cílem této práce je zpracovat studii poukazující na možnosti využití těchto 

alternativních zdrojů energie v době krizových stavů. Provést co nejširší rešerši zaměřenou na 

tyto netradiční zdroje elektrické energie a aplikovat vizi realizovatelnou v podmínkách České 

republiky.  
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2 Rešerše 

BENDA. Obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Praha: Profi press, 2012, 208 s. ISBN 978 

808-6726-489. 

V této publikaci jsou zahrnuty odborné práce, věnované obnovitelným zdrojům energie, které 

mapují nejnovější poznatky v oboru, ale také jsou zde uvedeny základní principy funkce, 

teoretické výpočty, konstrukce a využití zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

BUFKA, Aleš, ROSECKÝ Daniel. Obnovitelné zdroje energie v roce 2012. Praha: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012, 66 s. 

Komplexní statistické přehledy o využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Nacházejí se 

zde taktéž data převzatá z Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického 

úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního 

prostředí (SFŽP), Czechinvestu a dalších. 

ŘEHÁK, David, Jaroslav CÍGLER, Pavel NĚMEC a Libor HADÁČEK. Kritická 

infrastruktura elektroenergetiky: určování, posuzování a ochrana. 1. vyd. V Ostravě: 

SPBI, 2013, 79 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-126-2. 

Kniha se zabývá problematikou určování, posuzování rizik a způsobů ochrany kritické 

infrastruktury v oblasti elektroenergetiky. Je zde uveden popis elektrizační soustavy v České 

republice, týkající se výroben elektřiny, přenosové a distribuční soustavy.  

BENEŠ, Ivan a Lenka MALÉŘOVÁ. Blackout: resilient power: informační příručka. 1. 

vyd. Praha: Cityplan, 2010, 20 s. ISBN 978-80-254-3816-9. 

Informační příručka přináší informace získané při řešení koncepční etapy projektu "Zvýšení 

odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy 

ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel“. Projekt se zabývá prevencí společnosti proti 

dopadům takového výpadku. 

Power Blackout Risks: Risk Management Options, Emerging Risk Initiative – Position 

Paper. Amsterdam: CRO Forum, 2011, 32 s. 

Dokument řešící problematiku blackoutu z pohledu společnosti a ekonomiky, který zahrnuje 

potenciální scénáře blackoutů a také důležité informace pro řízení rizik.  
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3 Právní úprava v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie 

S alternativními (obnovitelnými) zdroji je spojena také určitá legislativa, která řeší 

podmínky jejich využívaní atd. Pro svou práci jsem si zvolil především právní rámec, týkající 

se území České republiky.  

 

Státní energetická inspekce 

ČR – Státní energetická inspekce (dále už jen ČR – SEI) je ústředním orgánem státní 

správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu. Člení se na ústřední inspektorát, jehož 

sídlo se nachází v Praze, a na územní inspektoráty. ČR – SEI vede kontrolní činnost na návrh 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního 

podnětu na dodržování: 

 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., 

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 

 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dříve zákon č. 180/2005 

Sb.). [24] 

Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad (dále už jen ERÚ) je taktéž ústředním orgánem státní 

správy, který sídlí v Praze. Jeho hlavní náplni je vést regulaci v oblasti energetiky 

(elektroenergetika, plynárenství, teplárenství). Jeho působnost se dá rozdělit do následujících 

skupin: 

 regulace cen  

 podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby 

elektřiny a tepla 

 ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů 

 ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí 

 šetření soutěžních podmínek 
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 spolupráce s ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) 

 podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích 

 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích. [25] 

 

Zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), dle pozdějších změn a doplnění. 

Je zákonem o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice. Při 

podnikání v energetických odvětví je zapotřebí státního souhlasu, respektive udělení licence 

ze strany ERÚ. [48] 

Zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření energií), dle pozdějších změn a doplnění. 

Zákon určuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických 

a právnických osob ve spojitosti s nakládáním energie. Pojednává o pravidlech pro tvorbu 

Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu 

úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Uděluje taktéž požadavky, 

které se týkají spotřeby energie. [43] 

Zákon č. 526/1990 Sb., (zákon o cenách), dle pozdějších změn a doplnění. 

V zákoně se nachází uplatňování, regulace a kontrola cen výrobků, výkonů, prací 

a služeb. Bere v potaz jak tuzemský trh, tak ceny zboží z dovozu, či ceny zboží, které jsou 

určeny pro vývoz. [42] 

ČR by spotřebovala asi 80% své celkové hrubé výroby elektrického proudu. Zhruba 

10% je zde dovezeno ze sousedních státu a naopak 30% vyvezeno.  

Zákon č. 165/2012 Sb., (o podporovaných zdrojích energie), dle pozdějších změn 

a doplnění. 

Tento zákon upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů 

energie, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, 

výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Zákon 

také řeší ochranu klimatu a životního prostředí ve spojitosti s využívaním obnovitelných 

energetických zdrojů. [49] 
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4 Právní úprava v oblasti řešení krizové situace při výskytu hromadného 

výpadku elektrické energie 

S řešením krizových situací, či s ním spojenou ochranou obyvatelstva, majetku 

a životního prostředí, je spojená legislativa o větším rozsahu, než který je zde uveden. Budu 

se snažit charakterizovat aspoň ty, které představují jakýsi základ pro řešení dané 

problematiky. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., (o integrovaném záchranném systému), dle pozdějších změn 

a doplnění. 

Zákon nás zde seznamuje s pojmem integrovaný záchranný systém (IZS) a s jeho 

základními (HZS ČR, požární jednotky pro plošné pokrytí, ZZS a PČR) a ostatními složkami. 

Do IZS se řadí také státní správa a samospráva, fyzické a právnické osoby. Zákon určuje 

působnost a pravomoce všech, kteří organizovaně plní úkoly (záchranné a likvidační práce) 

v době mimořádných události.  

Hlavním koordinátorem je HZS ČR, který kromě zabezpečení záchranných 

a likvidačních pracích, má povinnost organizovat a koordinovat nouzové ubytování, nouzové 

zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 

obyvatelstva. [45] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., (krizový zákon), dle pozdějších změn a doplnění. 

Zákon o krizovém řízení určuje působnost a pravomoce státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob, při přípravě a řešení krizových situací a při ochraně prvků 

kritické infrastruktury. Neřeší obranu státu před napadením z vnějška.  

Upravuje příslušné předpisy, udělené ze strany EU. => Určování a ochrana evropské 

kritické infrastruktury. [47] 
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Zákon č. 241/2000 Sb., (o hospodářských opatření pro krizové stavy), dle pozdějších 

změn a doplnění. 

Zákon hovoří o přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy, kterým se 

rozumí stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Během krizového 

stavu stanovuje pravomoc vlády, ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských 

úřadů, obecních úřadů obce s rozšířenou působností a orgánů územních samosprávných celků 

a práva a povinností fyzických a právnických osob, kterou mohou být také součástí dané 

problematiky. [44] 

 

Nařízení vlády 432/2010 Sb., (o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury), dle 

pozdějších změn a doplnění. 

Součástí nařízení jsou průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvků kritické 

infrastruktury.  

Průřezová kritéria zahrnují: 

 Oběti – více než 250 mrtvých nebo 2500 hospitalizovaných po dobu delší než 24 

hodin. 

 Ekonomický dopad – ekonomická ztráta vyšší než 0,5% HDP státu. 

 Dopad na veřejnost – omezení poskytování nezbytných služeb nebo narušení 

denního režimu života u více než 125000 osob. [46] 

 

Odvětvová kritéria zahrnují technické nebo provozní hodnoty. U elektroenergetiky řeší 

výrobnu elektřiny (celkový instalovaný výkon nejméně 500MW), přenosovou a distribuční 

soustavu. U uvedených soustav je kritérium technického dispečinku provozovatele a napětí 

na vedení nejméně 100 kV. [46] 
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Vyhláška č. 80/2010 Sb., (o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech 

havarijního plánu), dle pozdějších změn a doplnění. 

Vyhláška Ministerstva obchodu a průmyslu řeší omezení spotřeby nebo změny dodávek 

elektřiny v době vyhlášení stavu nouze na elektrizační soustavě. Omezení spotřeby a změny 

dodávek jsou jistá opatření pomáhající vyrovnat bilanci na elektrizační soustavě. 

Jsou  prováděny podle frekvenčního, regulačního nebo vypínacího plánu. [50] 

 

Podrobnější provozování přenosové sítě se nachází v následujících vyhláškách ERÚ, 

beroucí také v potaz poruchu či rozpad sítě: 

 Vyhláška č. 401/2010 Sb., (Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové 

soustavy v elektroenergetice)  

 Vyhláška č. 540/2005 Sb., (o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice) 

 

S řešením krizové situace souvisí také zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření energií) 

a zákon č. 458/200 Sb., (energetický zákon), které jsou uvedeny v předchozí kapitole. 
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5 Alternativní zdroje energie 

S počátkem průmyslové revoluce se výrazně urychlil vývoj společnosti. Dřevo už 

nepokrylo vyžadované nároky na energii a tak se s rostoucím tempem populace začaly 

využívat fosilní paliva, neboli nerostné suroviny, mezi které řadíme především uhlí, zemní 

plyn a ropu. Nicméně zásoby fosilních paliv jsou čerpány příliš rychle na to, aby se mohly 

obnovit, a nároky na energii naopak exponenciálně stoupají. Například tzv. Hubertova teorie 

ropného vrcholu poukazuje na okamžik, kde těžba ropy už svého vrcholu dosáhla a produkce 

ropy se tak dostala do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání. Proto je potřeba zamýšlet se 

nad úsporou a jinými možnými zdroji energie.  

Alternativní zdroje energie představují zdroje obnovitelné neboli zdroje, které lze 

teoreticky čerpat dalších tisíce let. Jejich využití se posuzuje jak na úrovní trvale udržitelného 

rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů.  

Mezi tyto zdroje energie převedším řadíme 

 Energie biomasy 

 Energie geotermální 

 Energie slunce 

 Energie tepelných čerpadel 

 Energie větru 

 Energie vody 

 

Při vstupu České republiky (dále už jen ČR) do Evropské unie se ČR zavázala, že podíl 

využití alternativních zdrojů při výrobě elektrické energie bude v roce 2010 činit 8 %. Tenhle 

úkol se podle odhadů podařilo přibližně splnit. V roce 2020 by využití alternativních zdrojů 

mělo představovat 13,5 % při celkové hrubé spotřebě energie. [11] 

Na obrázku: Mapa obnovitelných zdrojů (v přílohové části této práce) je uvedeno 

rozmístění těchto zdrojů Skupiny ČEZ, nacházející se na území ČR. 
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5.1 Energie biomasy 

V obecném smyslu je biomasa veškerá hmota, mající biologický původ. Dá se rozdělit 

na dřevní biomasu, biomasu rostlin a zemědělských plodin a biomasu živočišného původu. 

První využívanou biomasou bylo dřevo a představovalo po dlouhou dobu primární zdroj 

energie. Avšak po objevení fosilních paliv bylo na ústupu. 

Dnes v ČR biomasa přestavuje nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie a využívá se 

buď ve formě pevného biopaliva, anebo slouží k výrobě kapalných a plynných biopaliv. 

Pevného biopalivo poslouží dobře u vytápění budov, plynná biopaliva a kapalná biopaliva 

můžou být použita jako palivo pro zážehové a vznětové motory. Všechny tři formy jsou různě 

skladované, dopravované a připravované a mají energetické využití.  

 

Dle vyhlášky MŽP ČR č. 482/2005Sb., dle pozdějších změn a doplnění, se biomasa dělí 

do následujících skupin: 

 Zemědělská biomasa – představuje důležitou složku energetického potenciálu, 

která přispívá k větší stabilitě hospodaření zemědělství a celkově k udržitelnému 

rozvoji krajiny. Jsou v ní zahrnuty převedším cíleně pěstované (energetické) 

byliny a dřeviny. 

 Lesní biomasa – se v současnosti využívá pro výrobu tepla, ale také pro výrobu 

elektřiny formou spoluspalování nebo čistého spalování. Jsou v ní zahrnuty 

palivová dřeva, dřevní štěpky a také kůry lesních stromů a dřevin.  

 Zbytková – neboli jakýsi vedlejší produkt, vzniklý při výrobě a zpracování 

primární rostlinné nebo živočišné biomasy. Jsou v ní zahrnuty zbytky ze 

zpracování dřeva (dřevařský, papírenský a dřevozpracující průmysl), zbytky 

z rostlinné a živočišné výroby a komunální odpady. [1] 
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Energetické plodiny – jsou cíleně pěstované rostliny (byliny, dřeviny), které se využívají pro 

energetické účely. Mohou posloužit jak při výrobě elektřiny, tak k pohonu vozidel. Dělí se do 

následujících skupin: 

 První generace – energetické rostliny pro výrobu biopaliv, které naleznout využití 

také v potravinářství (např. cukrová řepa, kukuřice apod.). Mezi vyrobené 

biopaliva se řadí: bioetanol, metylester řepky oleje, metylester mastných kyselin 

a biobutanol. 

 Druhá generace – přeměna na biopaliva zde má mnohém větší potenciál. (lesní 

biomasa, zemědělský odpad a také biologický odpad z domácností). Při výrobě 

biopaliv dochází k velké produkci emisí, a proto také často čelí kritice. Mezi 

vyrobené biopaliva se řadí: bioetanol, motorová nafta, methanol a biobutanol. [16] 

A ještě plně nevyužívané: 

 Třetí generace – k výrobě biopaliv jsou využívány řasy. 

 Čtvrtá generace – představují geneticky upravené bakterie. Jsou stále ve fázi 

vědeckého výzkumu.  

 

Energetický význam 

Biomasa se může spoluspalovat v menším množství v dnešních elektrárnách nebo se 

může spalovat také v běžných parních kotlích. Další technologii zpracování biomasy je 

zplynování, které zahrnuje například také anaerobní vyluhování.  

  

Obrázek 1: Pšenice [34] Obrázek 2: Štěpka [32] 
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V ČR má momentálně biomasa ze všech alternativních zdrojů energie největší 

energetický význam. Viz následující tabulka: 

Tabulka 1: Energetické hodnoty biomasy [33] 

Druh biomasy Energie celkem (%) Teplo (PJ) Elektřina (GWh) 

Dřevo a dřevní odpad 24 25,2 427 

Sláma obilnin/olejnin 11,7 11,9 224 

Energetické rostliny 47,1 47,7 945 

Bioplyn 16,3 15,6 535 

Celkem 100 100,4 2231 

 

Pro bližší představu bych uvedl, že obsah energie 1 kg dřeva je asi 5,2 kWh. Nicméně 

dřevo nelze úplně zbavit vody, a tak je třeba počítat s jejím 20% obsahem. V tom případě je 

možné počítat s energetickým potenciálem 4,3 až 4,5 kWh. [33] 

 

5.2 Energie geotermální 

Jedná se o nejstarší energii na naší planetě. Základem je využití tepla pocházejícího ze 

zemského jádra. V přírodě se projevuje prostřednictvím erupcí sopek a gejzírů, horkých 

pramenů, či parních výronů.  

Geotermální elektrárny se staví převážně ve vulkanicky aktivních oblastech, kde 

využívají horkou páru z gejzírů či horkých pramenů stoupajícím pod nějakým tlakem. 

V Evropě je podíl geotermálních elektráren minimální. Asi nejvhodnější oblast představuje 

Island, kde většina elektrické energie pochází právě z geotermálních zdrojů. Dále se táhle 

technologie využívá také v Itálii (Vesuv, Sicílie, Liparské ostrovy). 
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Při využívání geotermálních zdrojů tedy rozlišujeme:  

 horké páry, 

 termální horké vody, 

 HDR – Hot Dry Rock (teplo ze suchých hornin). [5] 

 

HDR (Hot Dry Rock) – nejedná se o přímé využití energie jako v případě předešlých dvou. 

Musí být provedeny vrty do hloubky zhruba 5000 m, kde teplota horniny dosahuje 200 C. 

Poté jsou vybudovány umělé podzemní dutiny, do kterých se pak vhání voda. [5] 

Energetický význam 

V našem státě se geotermální elektrárny zatím nenachází a vzhledem k místním 

podmínkám lze uvažovat pouze o konceptu HDR. Studie poukazuji asi na 60 vhodných lokalit 

(Litoměřice, Lovosice, Chomutov, Frýdlantský výběžek) s celkovou roční výrobou elektřiny 

cca 2 TWh a 14,4 PJ využitelného tepla. [5] 

 

5.3 Energie slunce 

Z pohledu na životní prostředí představuje využití energie slunečního záření jeden 

z nejčistších a nejšetrnějších způsobů výroby elektřiny. Základem je využití sluneční energie 

pocházející z nitra Slunce, kde probíhá jaderná syntéza. 

Obrázek 3: Geotermální elektrárna na Islandu [30] 
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Co se týče efektivnosti využití, tak se berou v potaz různé faktory. Jedním z ním 

představuje zeměpisná šířka. V oblastech okolo rovníku Země je intenzita dopadu záření 

největší a severních oblastech zase nejmenší. Dalším faktorem je roční doba. V letním období 

trvá přece jenom den déle než v zimním a tak tedy poskytuje větší množství záření. Nicméně i 

přes všechny faktory lze energii čerpat prakticky z jakéhokoliv místa na povrchu planety. Na 

následující mapě ČR můžeme pozorovat průměrný roční úhrn dopadající sluneční energie.  

V tabulce č. 2 jsou uvedeny maximální hodnoty dopadajícího slunečního záření 

v různých období. Jak už bylo zmíněno, v letním období dosahuje záření vyšších hodnot než 

ve zbytku roku. Je to dané především z důvodu kratšího slunečního svitu a zvýšené 

oblačnosti. Maximální hodnoty jsou měřeny za zcela úplného jasna.  

 

  Tabulka 2: Maximální hodnoty dopadajícího slunečního záření [1] 

 

 

 

 

 

  

Léto 8 kWh/m3/den 

Zima 3 kWh/m3/den 

Přechodné období 5 kWh/m3/den 

Obrázek 4: Svítivost v ČR [40] 
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Obrázek 5: Princip fotovoltaického panelu [39] 

Elektřinu lze získat dvěma způsoby: 

 Přímo – dochází zde k přeměně, u které se využívá fotovoltaického jevu. Tedy 

na určité látce, vystavené působením slunečního záření, dochází u uvolňování 

elektronů. Používají se zde sluneční články z polovodičového materiálu.  

 Nepřímo – dochází zde k přeměně, u které probíhá jakýsi sběr tepla za pomocí 

slunečních sběračů. Ve sběračích jsou zakomponovány termočlánky, které 

vlivem teplotních rozdílů tvoří elektrické napětí. [20] 

Z pohledu naší planety neexistuje energetický zdroj, který by měl větší potenciál než 

právě Slunce. Avšak za pomocí dnešních možností je získané množství energie spíše 

zanedbatelné. Ve světové produkci elektrické energie představuje asi 0,01%. Špatnou 

stránkou těchto systému je, že slunečního jasna nelze dosáhnout nepřetržitě po dobu 24 hodin. 

Panuje zde jisté ohrožení rozkolísání elektrizační soustavy.  

 

Energetický význam 

Současné solární systémy v ČR dokážou z plochy 1m2 využít sluneční záření 

k přeměně až 150 kW stejnosměrného proudu. Skupina ČEZ provozuje asi 13 slunečních 

elektráren na území ČŘ, které fungují na principu fotovoltaického jevu. [20] 

Z nichž například elektrárna v Ralsku (pomezí severních a středních Čech) disponuje 

výkonem cca přes 38 MW a dokáže vyrobit množství elektřiny, které odpovídá spotřebě více 

než 10000 domácností. Česká republika se koncem roku 2010 stala asi třetím největším 

provozovatelem fotovoltaických elektráren na světě. [22] 

  

Obrázek 6:Fotovoltaický panel [41] 
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5.4 Energie tepelných čerpadel 

Podobně jako o u geotermálních elektráren, je takhle technologie také založena na 

využití tepla planety. Zde se však neuvažuje o vulkanicky aktivních oblastech, ale o malém 

množství tepla, nacházející se v zemi, vodě, ve vzduchu, které nemá přímé energetické 

využití. Tepelná čerpadla zde umožňují odnímat okolní teplo a převádět jej na vyšší teplotní 

hladinu, aby mohlo složit jak k vytápění, tak k ohřevu vody.  

 

5.4.1 Tepelná energie moří a oceánů 

Z hlediska výroby elektrické energie je zde významná elektrárna OTEC (Ocean 

Thermal Energy Convertion), která využívá teplotních rozdílů vody na hladině a v mořských 

hlubinách. Na obrázku č. 7 je znázorněn princip využití energie pomocí elektrárny MINI 

OTEC, instalované na palubě lodi. 

 

Z lodě vede do hlubin asi 60 m dlouhá hadice, kterou se čerpá studená voda. Studená 

voda je potřebná ke kondenzaci par amoniaku, které slouží k pohonu turbín. [27] 

Nicméně vzhledem k vnitroevropské poloze našeho státu, se o téhle možnosti výroby 

elektrické energie neuvažuje. 

  

Obrázek 7: Princip OTEC [31] 
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5.5 Energie větru 

Využívání větrné energie už má dlouho tradici. První dochované záznamy pocházejí 

ještě z doby před Kristem v oblastech Orientu, kde se se využívaly větrné kola k zavlažování 

půdy. V Evropě se začal využívat vítr až o něco později. Zhruba ve 12. století se zde dostaly 

první sloupové mlýny. Na území tehdejšího Českého království se postavil první větrný mlýn 

v roce 1277 n. l. Větrný mlýn tehdy hlavně naplňoval funkci mletí obilí či pumpování vody. 

K pokusům výroby elektřiny za pomocí větru docházelo už během doby průmyslové revoluce. 

Nicméně na nějakou dobu zůstaly ještě ve fázi prototypů a teprve v první polovině 20. století 

se začaly používat větrné turbíny a začátek prvních větrných elektráren se datuje někdy ke 

konci 80. let minulého století. [5] 

Vítr je projevem vyrovnání rozdílů tlaku ve vzduchu, ke kterému dochází v důsledku 

nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu. Naším zájmem je tenhle přírodní živel využít, 

a to třeba k přeměně na elektrickou energii. Velmi vhodné umístění větrné elektrárny se 

naskytuje v přímořských státech. Naše podmínky jsou sice skromnější o podstatné množství 

proudění vzduchu, ale přesto dostačující pro efektní využití. Pro výstavbu jsou u nás vhodné 

oblasti nacházející se v nadmořské výšce 600 m a více.  

 

  

Obrázek 8: Větrné elektrárny [35] 



 

26 

 

Schéma větrné elektrárny jde rozdělit do 3 základních části: 

 Stožár – konstrukce, která nese rotor se strojovnou. Může mít podobu tubusu či 

příhradové konstrukce. Většina současných stožáru dosahuje výšky až 80 m, 

kde by se průměrná rychlost větru měla pohybovat okolo 6,5 m/s. Nově 

navrhované stožáry dosahuji výšky 100 až 150 m. 

 Rotor – je spojen se strojovnou a skládá se většinou z tří listů, které jsou 

tvarovány tak, aby se využil maximální potenciál větru. Průměr rotoru se 

pohybuje okolo 80 – 100 m a otočí se průměrně 10 – 15 za minutu.  

 Strojovna – je jakýsi mozek celé elektrárny, kde jsou umístěny důležité 

přístroje, sloužící k plnění funkce. Strojovna může dosahovat velikosti pokoje 

a  hmotnosti až 70 tun. [21] 

 

Energetický význam 

Elektrárna dosahuje plného výkonu při rychlosti větru 10 – 15 m/s. Pokud vítr dosáhne 

rychlosti 25 m/s a více, pak se z bezpečnostních důvodů natáčejí listy pod určitým úhlem 

a elektrárna se odstavuje. Skutečná vyrobená elektřina většinou odpovídá 20 – 25 % 

maximální teoreticky možné výroby, ve větrnějších oblastech i 30%. Na následujícím obrázku 

č. 9 je znázorněna průměrná roční výroba elektřiny větrné elektrárny Vestas V90, 

s instalovaným výkonem 2MW a s průměrem rotoru 90 m, v závislosti na rychlosti větru.[1] 

  

Obrázek 9: Výroba elektřiny Vestas V90 [1] 
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5.6 Energie vody 

Také vodní energie patří k nejstarším způsobům získávání energie. Od mechanismu 

vodních mlýnů, pil, hamrů až k využití na výrobu elektrického proudu. V ČR se nenachází 

zrovna nejideálnější podmínky pro využití vodních toků k přeměně na elektrický proud za 

použití velkých vodních elektráren. Říční systém je zde velmi bohatý, ale řeky nejsou 

dostatečně velké (protéká jimi menší množství vody) a nemají dostatečný spád. I přesto zde 

má využívání vodní energie dlouholetou tradici. Nejstarší vodní elektrárna u nás byla 

postavena už roku 1888 ve městě Písek. Způsoby výroby elektřiny můžeme rozdělit do dvou 

skupin: 

 Primární hydroenergetický potenciál – zde je přímo využíván průtok vodního 

toku. Vzhledem k našemu říčnímu systému jsou u nás využitelné spíše malé 

vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW, které jsou většinou pouze 

sezonní. Převážná část velkých vodních elektráren s výkonem nad 10MW tvoří 

kaskádový systém na řece Vltavě. [1] 

 Sekundární hydroenergetický potenciál – zde se řadí tzv. přečerpávací vodní 

elektrárny. Základem je využívání spádu vody, která byla dříve přečerpána do 

nádrže nacházející se ve vyšších polohách. Jedná se vlastně o umělý koloběh 

vody, kdy se v době menšího odběru elektrické proudu (především v noci) 

čerpá voda do horní nádrže. Elektrárny tohoto typu dokážou na delší dobu 

uchovat přebytek elektrické energie. U nás například přečerpávací vodní 

elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách. [1] 

  

Obrázek 10: Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně [37] 
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Energetický význam 

Podíl výroby elektrické energie z vodních zdrojů je v ČR malý. Slouží spíše jako 

doplňkový zdroj k okamžitému vyrovnávání elektrizační soustavy. V roce 2012 Skupina ČEZ 

uvedla, že celkový instalovaný výkon všech jejich vodních elektráren činil 1935,2 MW. 

Největší energetický potenciál má přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 

s instalovaným výkonem 650 MW. [26] 

 

5.6.1 Energie moří a oceánů 

Asi 70 % z celkového povrchu planety představuji oceány a moře. Tahle část zemského 

povrchu je neustále v pohybu, a to jak na hladině, tak ve značných hloubkách. Jejich pohyb 

způsobují faktory jako je vítr, slapové působení měsíce, posun zemských desek apod. Tahle 

energie je stále spíše ve fázi vývinu. Nicméně lidé od jakživa věděli, že oceány disponují 

obrovskou sílou a jsou dochovány záznamy, kde se již ve středověku přemýšlelo, jak využít 

pravidelně se opakujících přílivů a odlivů.  

Řadí se zde: 

 Přílivové elektrárny – staví se v oblastech, kde se vyskytují velké výškové rozdíly 

slapových jevů. Jsou vybavené turbínami, které dokážou využít jak přílivu, tak odlivu. 

 Vlnové elektrárny – jejich lokalita fungování se uvádí hlavně do mělkých pobřežních 

vod. Vzhledem k proměnlivých podmínkám na moři nemají zatím širší využití.  

 Elektrárny využívající mořských proudů – i tahle elektrárna je stále ve stavu teorie 

a úvah. Princip projektu je podobný jako u větrné elektrárny s tím, že turbína není 

poháněna větrem, ale mořským proudem. [19] 

 

Energetický význam 

U nás budeme tuhle energii hledat velmi těžko. Nicméně třeba v oblasti Bretani ve 

Francii existuje od roku 1967 přílivová elektrárna o výkonu 240 MW. Průměrně ročně pracuje 

přes 2200 hodin a vyprodukuje 540 milionů kWH elektrické energie. [19] 
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5.7 Statistika výroby elektrické energie v ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) zpracovává každým rokem statistiku 

týkající se bilance výroby elektrické energie. Vychází u toho ze svých dat, resortních 

statistických výkazů a dat z ERÚ. Na výrobě elektřiny za rok 2012 mělo největší podíl hnědé 

uhlí, které zaujímalo téměř 45 % z celkové výroby a spolu s černým uhlím a energoplynem 

mají víc jak poloviční podíl. Další velký podíl mělo jaderné palivo s 35%. Lze přepokládat, 

že procentuální podíl u jaderného paliva dosáhne v budoucnu značně vyšších hodnot. Naopak 

je tomu u hnědého či černého uhlí, kde by se měl podíl postupně snižovat. Obnovitelné zdroje 

energie zaujímaly na hrubé výrobě podíl cca 9% z celkové výroby elektřiny a stejně jako je 

tomu u jaderné energie, se dá do budoucna předpokládat s jejich nárůstem. 

Za účasti všech dostupných zdrojů dosáhla výroba elektřiny hodnoty cca 87500 GWh. 

Celková tuzemská spotřeba činila zhruba 70500 GWh, tedy 80% výroby. Dále statistiky 

uvádějí, že 11 500 GWh elektřiny bylo dovezeno do ČR a asi 28 700 GWh bylo vyvezeno.  

 

Hodnoty jednotlivých paliv jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. Přesnější 

zpracování dle každého měsíce v roce se nachází ve statistice Bilance elektrické energie za 

rok 2012, zpracované MPO. Tento výstupní materiál je uveden v přílohové části této práce. 

  

Obrázek 11: Podíl energetických zdrojů na hrubé výrobě elektřiny [vlastní] 
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 Tabulka 3: Statistika podílu energetických zdrojů na výrobě elektřiny v ČR roku 2012 [8] 

 

Co se týče samotných obnovitelných zdrojů, tak biomasa a s ní spolu související 

bioplyn měli u nás největší zastoupení. Mezi těmito zdroji disponovaly podílem něco přes 

40% (viz tabulka č. 4). Další velký energetický význam mají fotovoltaické elektrárny a vodní 

elektrárny. V obou případech zaujímali cca 27%. Za rok 2012 se uvádí hodnota výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů odhadem okolo 8000 GWh a oproti z roku 2003 vzrostla 

více jak čtyřikrát. Přesnější údaje jsou opět uvedeny v přílohové části této práce a to v tabulce 

„Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2012“.  

  

Zdroj energie [GWh] Podíl 

Hnědé uhlí 39080,00 44,65 % 

Černé uhlí 4896,40 5,59 % 

Oleje 62,60 0,07 % 

Ostatní pevná paliva 147,50 0,17 % 

Ostatní kapalná paliva 3,20 0,00 % 

Odpadní teplo 21,50 0,02 % 

Zemní plyn 1213,40 1,39 % 

Ostatní plyny 2958,20 3,38 % 

Jaderné palivo 30324,20 34,65 % 

Obnovitelné zdroje 8065, 39 9,21 % 

Celková výroba: 87519,50 100,00 % 

Celková spotřeba: 70453,20 80,50 % 
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 Tabulka 4: Statistika podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v ČR roku 2012 [8] 

 

 

Nutno ještě dodat, že se na území ČR musí počítat s přiměřeným procentem výskytu 

nelicencovaných zdrojů, které ERÚ nesleduje. Proto by výsledné celkové hodnoty mohly být 

poněkud odlišné.  

 

  

Zdroj energie [GWh] Dílčí podíl 
Podíl na hrubé 

výrobě 

Vodní elektrárny 2129,16 26,40% 2,43% 

Biomasa celkem 1817,33 22,53% 2,08% 

Bioplyn celkem 1467,68 18,20% 1,68% 

Větrné elektrárny 415,81 5,16% 0,47% 

Fotovoltaické 

elektrárny 
2148,64 26,64% 2,45% 

Celkem 8065,39 100,00% 9,21% 
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5.8 Dílčí závěr 

Dnes už víme, že nelze do nekonečna využívat fosilní paliva a je třeba se pomalu dívat 

po možných způsobech využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. Zjistili jsme, 

že existují obnovitelné zdroje, které jsou schopny poskytnout celkem velké množství energie, 

ale bohužel jsou většinou spjaté s daným územím a nelze je využívat všude. Některé nelze 

přímo využívat pro výrobu elektřiny, ale za to poskytnou částečné množství tepla, které dnes 

už dokážeme získat, uchovat a dál využívat. Některé zdroje naopak poskytují v danou chvíli 

velké množství energie k výrobě elektřiny, ale jejich využívání je spjaté s určitými 

klimatickými podmínkami. Výroba je tak ještě stále nestabilní a zároveň představuje určité 

riziko pro elektrizační soustavu. A pak také existují zdroje, představující ještě vizi 

budoucnosti.  

V České republice přispívají obnovitelné zdroje zhruba devíti procenty z celkového 

podílu na výrobě elektřiny a v budoucnu by se tato hodnota měla stále zvyšovat. Největší 

zastoupení má biomasa a s ní související bioplyn. Dále se zde nachází sluneční a vodní 

elektrárny a menší procento představují také větrné elektrárny. Každopádně, ještě stále jsou 

nejvíce využívány uhelné elektrárny, které zde disponují víc jak polovičním zastoupením při 

celkové výrobě elektřiny.  
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6 Blackout jako krizový stav 

Ještě stále se objevují zastánci, kteří hovoří o schopnosti civilizace přežít bez elektrické 

energie v krizové situaci. Myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, když budu tvrdit, že tahle 

idea je už pravděpodobně dosti nemožná. Když uslyším pojem „elektřina“, tak se mi asi 

nejdříve vybaví žárovka, slavný Edisonův vynález z 19. století, a také různé domácí 

spotřebiče, které nám mají zpříjemnit život. Avšak je třeba si uvědomit, že právě ona slavná 

žárovka nastartovala nový hnací motor tehdejší společnosti, která se vyvinula do podoby, 

jakou již známe dnes. Do podoby, ve které je už závislá a velmi zranitelná.  

6.1 Blackout 

Elektrická energie představuje důležitou součást pro dnešní společnost. Je zařazena 

nejen v české, ale i evropské kritické infrastruktuře (dále už jen KI). Je to jeden 

z nejdůležitějších prvků KI a jeho narušení by mohlo vést k dominovému efektu, ve kterém 

by byly ohroženy ostatní prvky.  

Kritická infrastruktura 

Podle novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizové řízení, z roku 2010 a dle pozdějších 

změn a doplnění, je KI definovaná jako prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury, 

jehož narušení funkce, by ohrozilo: 

 bezpečnost státu, 

 zabezpečení základních životních potřeb,  

 zdraví osob,  

 ekonomiku státu. [47] 

 

Kromě energetiky se zde také řadí: vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotní péče, doprava, komunikační a informační systémy, finanční služby, nouzové služby 

a veřejná správa. Evropská KI, které se týká směrnice rady 2008/114/ES, o určování a 

označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich, dle 

pozdějších změn a doplnění, je definovaná jako prvek nebo systém prvků kritické 

infrastruktury na území ČR, jehož narušení funkce, by měla dopad na další státy EU.  
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Zatím není nijak pevně stanovená definice, ale dá se říci, že výrazem „blackout“ se 

označuje porucha elektrické sítě. Dochází zde k rozsáhlému výpadku dodávky elektrické 

energie na určitém území. Blackout může zasáhnout miliony lidí a je považován za jednu 

z nejhorších moderních hrozeb 21. století. Hlavními příčinami jsou obvykle:  

 Chyby v koordinaci při propojení národních energetických soustav.  

 Nedostačující technický stav sítě.  

 Minimální produkce větrných elektráren vlivem bezvětří. Výkon je pak nahrazován 

z jiných zdrojů a často na velké vzdálenosti. 

 Intenzivnější spotřeba v letních měsících díky stále více používané klimatizace. 

V zimních měsících je zase větší spotřeba způsobená vytápěním.  

 Zatížení přenosové soustavy. Například zvětšení průhybů vodičů a možný kontakt 

s vegetací. 

 Útok na energetickou síť. V úvahu se bere přímý fyzický útok (například na 

transformátory), anebo je možný také kybernetický útok na řídicí systémy. 

 Přírodní vlivy (Klimatické změny, extrémní povětrnostní vlivy apod.). 

 Chyba způsobená lidským faktorem. [2] 

 

Mezi příčiny bychom mohly zařadit také sluneční erupce. Sice se to může zdát jako 

výmysl ze scifi románu, ale naše nejbližší hvězda by opravdu mohla vyvolat erupci 

o velikosti, která by způsobila úplný výpadek elektrického proudu dlouhodobého charakteru. 

Takový blackout by zapříčinil fatální světový kolaps, který by nás všechny vrátil o více jak 

sto let dozadu do doby páry a koňských sil. 

Kupříkladu podle jedné ze studií vnitřní bezpečnosti v USA by obnova zdejšího 

celkového výpadku mohla trvat měsíce až roky. A odhaduje se, že by 9 z 10 Američanů tuhle 

situaci nepřežilo. To se mnohým může zdát jako přehnané. Pravdou však je, že přesně 

nedokážeme odhadnout, s jakými následky by společnost snášela tuhle krizi. Proto bychom se 

jí měli raději vyvarovat anebo aspoň co nejvíce minimalizovat. 

  



 

35 

 

6.2 Ohrožení české elektrizační soustavy 

V ČR se zatím nevyskytl blackout rozsáhlejšího charakteru. Jsou zde případy menších 

lokálních výpadků, kde je většinou dodávka energie obnovena po několika minutách či 

hodinách. Nicméně to neznamená, že by zdejší energetická síť nebyla nikdy ohrožena. Už se 

vyskytlo pár nepříjemných situací, u kterých jsme těsně unikli před rozsáhlým výpadkem.  

 

6.2.1 Hrozba z venčí 

Naposledy tomu tak bylo ke konci února roku 2012, kdy díky silným povětrnostním 

podmínkám v severních oblastech Německa vyrobily větrné elektrárny obrovské množství 

elektřiny a českou sítí v jednom momentu putoval více než třínásobek normálního množství. 

Německo potřebuje díky zrušeným jaderným elektrárnám dostávat stále více energie do 

jižních oblastí. Bohužel mezi severem a jihem nedisponuje tak výkonným elektrickým 

vedením, a tak k tomu využívá českou energetickou síť.[7] 

 

6.2.2 Přírodní vlivy 

Naše území je v posledních letech spjaté s povodněmi, u kterých může dojít k zaplavení 

elektrických rozvoden. V jejich lokalitě účastníci záchranářských prací budují různé hráze 

z písku či hlíny a bojují doslova o každý centimetr hladiny vody. Pokud dojde k zaplavení 

rozvodny distribuční sítě ve městě, musí se hledat náhradní zdroj a dojde ke komplikaci 

záchranářských prací. A to horší situace nastane, když se zaplaví rozvodna přenosové sítě.  

Dalším takovým strašákem je zimní období. Vlivem námrazy na vedení může dojít 

k přetížení nebo utržení vodičů. Někdy přestavuje námraza pro stožáry takovou zátěž, že 

muže dojít také k jejich ohnutí, či jiné deformaci. Čím větší je mráz, tím více se stává materiál 

křehkým. Při manipulaci na vedení pak může dojít k poškození manipulačních prvků. 

A nesmíme zapomenout také na vegetaci. Při velkém úhrnu sněhových srážek jsou stromy 

zatížené a můžou svým pádem ohrozit vedení, nacházející se v jejich bezprostřední blízkosti. 

Dále se tu řadí extrémní povětrnostní podmínky. Vlivem vichřice či tornáda dochází 

k poletování různých předmětů, které mohou zasáhnout a poškodit elektrické vedení. Taktéž 
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může být ohroženo vegetací v jeho blízkosti. A někdy působí vítr silou, která představuje 

obrovskou zátěž pro samotný stožár.  

Oproti tomu v horkých letních měsících dochází k přehřátí elektrizační soustavy. 

Vlivem sluneční erupce nemusí transformátor unést zátěž kombinace elektrické energie 

a slunečního záření. Musí se monitorovat a včas sehnat jeho náhrada.  

 

6.2.3 Fotovoltaické elektrárny 

U slunce ještě chvíli zůstaneme. Fotovoltaické elektrárny vyrábí v době plného 

slunečního svitu celkem velké množství elektřiny, nicméně na Zemi neexistuje místo, které by 

mělo nepřetržitý úhrn slunečního záření. Pokud bychom se měli řídit jen dnem a nocí, tak to 

by nepřestavovalo až takový problém. Problém však nastává, když se během jasného dne 

objeví oblačnost. V ten okamžik dochází u elektráren k obrovského poklesu ve výrobě 

elektřiny, který tak naruší rovnováhu elektrizační soustavy.  

 

6.2.4 Lidský faktor 

Se spojitosti s rozsáhlým výpadkem elektrické energie se v dnešní době hodně hovoří 

o terorismu, neboli o cíleném útoku na elektrizační soustavu. Podle odborných 

bezpečnostních odhadů a studií je pravděpodobnost vzniku téhle bezpečnostní hrozby na 

území ČR nízká. Nicméně i tak je naší povinností tuhle problematiku řešit. Například, pokud 

by došlo k organizovanému útoku na několika rozvodnách přenosové vysokonapěťové sítě, 

pak bychom se v okamžiku ocitli po tmě a byli odkázání na komplikované pomoci sousedních 

zemí.  

Do lidského faktoru se řadí samozřejmě také chyba lidského činitele, která je u nás 

pravděpodobnější než terorismus. K chybě může dojít například na dispečerském oddělení při 

špatném manipulačním postupu (např. vypnutí špatného vedení nebo zapnutí uzemněného 

vedení, při kterém dojde ke zkratu). 
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6.3 Grayout 

Neboli snížení provozní spolehlivosti. Nejedná se o výpadek proudu, ale o snížení 

odběru elektřiny na bezpečnostní minimum. Nebo také rozpad na ostrovní systémy, kdy 

dochází k zajišťování nezbytného množství elektřiny a zachovaní tak důležitých funkci 

k přežití krizového stavu.  

V ČR, 24. července 2006, došlo k Grayoutu. Sice žádnému spotřebiteli na našem území 

nebyla dodávka energie přerušena a ani nedošlo ke zhoršení kvality její dodávky, nicméně 

i tak krizový štáb ČEPS, a.s. vyhlásil stav nouze přenosové soustavy. [2] 

6.4 Databáze blackoutů a statistické údaje 

Na světe dojde každým rokem k více jak k tisícům blackoutů. Většina z nich jsou 

menšího či krátkodobého rázu. Nicméně objevují se i případy, kdy jsou tímto fenoménem 

ohroženy milióny lidí a postižené státy mají takřka miliardové ekonomické ztráty.  

Graf, uvedený na obrázku č. 12, znázorňuje statistiku celosvětového výskytu tohoto 

problému. Nejvíce zaznamenaných případů se nachází v jižní Asii (jedná se převážně o stát 

Indie), kde jenom za rok 2009 došlo k více jak 1200 blackoutům. Následovně jsem uvedl 

databázi 20-ti známých blackoutů (tabulka č. 5), které jsem se snažil charakterizovat 

stručnými statistickými údaji. Za posud největší blackout se považuje výpadek v Indii v roce 

2012, kterým bylo zasaženo 620 miliónů lidí. 

 

Obrázek 12: Celosvětové výskyty blackoutů za rok 2009 [9]  
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Tabulka 5: Databáze 20-ti významných blackoutů do roku 2013 [9][12][13][28] 

č. Blackout Rok Stát Počet obyvatel [mil.] 

Doba 

[hod] 

Zasažení 

[mil.] 

Procento 

zasažení 
Příčiny* 

1 India 2012 Indie 1210 41 (2) 620 51 T 

2 Java-Bali 2005 Indonesie 231 7 100 43 T 

3 Southern Brazil 1999 Brazílie 201 5 97 48 P 

4 Brazil and Paraguay 2009 Brazílie/ Paraquay 208 7 87 42 P 

5 Northeast blackout of 2003 2003 USA/ Kanada 346 96 50 14 T/L 

6 Italy 2003 Itálie/Švýcarsko 67 18 56 84 P 

7 Northeast blackout of 1965 1965 USA/Kanada 346 13 30 9 L 

8 Hurricane Sandy 2012 USA 312 336 8,2 3 P 

9 Derecho 2012 USA 312 240 4,2 1 P 

10 California-Arizona 2011 USA 312 12 2,7 1 T 
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11 London 2003 UK 62 5 0,5 1 T 

12 Spain 2004 Španělsko 46 240 (5) 2 4 L/T 

13 South West Europe 2006 Německo a okolí 80 2 15 19 L 

14 Auckland 1998 Nový Zéland 4,5 672 1 22 T 

15 Iran 2001 Irán 71 4 30 42 T 

16 Quebec 1989 Kanada 33,5 9 8 24 P 

17 Greece 2004 Řecko 11 12 7 63 T 

18 New York City 1977 USA 312 25 8 3 P 

19 Chenzhou 2008 Čína 1340 336 4 <1 T 

20 Moscow 2005 Rusko 143 3 2 1 T 

* L – lidský faktor 

 P – přírodní vlivy 

 T – technická závada 
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6.4.1 Northeast blackout of 2003 

Největší výpadek elektřiny v dějinách Spojených státu se vyskytnul 14. srpna roku 

2003. Zasažena byla oblast severovýchodní část USA (Ohio, Michigan, Pennsylvania, New 

York, Vermont, Massachusetts, Connecticut, New Jersey) a také provincie Ontario v Kanadě. 

Dodnes se úplně neví, co bylo příčinou toho výpadku. Diskutuje se o kombinaci technické 

a lidské chyby. Výpadek nastal v 16:00 (východního času) a dodávka energie byla obnovena 

až po čtyřech dnech. V některých částech Ontaria dokonce až po týdnu. Bylo postiženo 

celkem 50 miliónů lidí a v souvislosti s blackoutem je spojováno 11 úmrtí. [9] 

Během doby výpadku (96 hodin) bylo narušeno: 

Dodávky 

pitné vody 
Zdravotnictví Doprava 

Komunikační a 

informační 

systémy 

Záchranné 

složky 

A také došlo ke zvýšení kriminality.  

 

Výpadek mohl být zapříčiněn několika faktory: 

 Nedostačující elektrizační vedení (kontakt se stromy). 

 Nezajištění provozu v bezpečných mezích. 

 Nepodařilo se určit havarijní stav a sdělit stav sousedních systémů. 

 Nedostatečné zaškolení obsluhy. 

Obrázek 13: Northeast blackout of 2003 [36] 
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 Nedostatečná koordinace relé a dalších ochranných zařízení nebo systémů. 

 Nedostatečná meziregionální viditelnost přes elektrizační soustavy. 

 Nedostatek adekvátní záložní schopnosti tohoto systému. 

Dopady: 

 Pokles HDP v Kanadě o 0,7% . 

 Americké ministerstvo energetiky (DOE) zveřejnilo celkový odhad nákladů na cca 6 

miliard USD. [9] 

 

6.4.2 Italy/Swiss blackout (2003) 

Jeden z největších evropských blackoutů nastal dne 28. záři 2003 v Itálii a části 

Švýcarska. Za příčinu se považuje chyba technického původu, která měla následný domino 

efekt na celý elektricko-energetický systém. Ve Švýcarsku byla dodávka elektřiny obnovena 

cca po hodině a půl, v Itálii až po 18 hodinách. Bylo postiženo celkem 56 miliónů lidí 

a v souvislosti s blackoutem jsou spojovány 4 úmrtí. [9] 

Během doby výpadku (18 hodin) bylo narušeno: 

Doprava 
Komunikační a 

informační systémy 

Záchranné 

složky 

A také došlo ke zvýšení kriminality.  

  

Obrázek 14: Italy/Swiss blackout (2003) [29]  
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Výpadek mohl být zapříčiněn několika faktory: 

 Neefektivní komunikace a následné pomalé a neefektivní opatření v naléhavých 

případech švýcarských a italských provozovatelů energetických soustav. 

 Napětí a nestabilita systému v Itálii těsně před jeho zhroucením. 

 Nedostatečné kácení stromů pod elektrickým vedením. 

Dopady: 

 Blackout nakonec vyústil v oddělení italského elektro-energetického systému od 

zbytku Evropská sítě. 

 Náklady restaurací a barů (ze zkažených výrobků a ušlého prodeje) dosáhly až 139 

miliónů USD. [9] 

 

6.4.3 India blackout of 2001 

Ve dne 2. ledna 2001 se v  Indii vyskytnul blackout, který zasáhl 226 miliónů lidí 

a trval asi 12 hodin. Milióny lidi nemohli čerpat pitnou vodu s podzemních vrtů, protože 

čerpadla nefungovala. Některé hlavní nemocnice byly schopny fungovat pomocí záložní 

generátorů, ale jiné byly naprosto ochrnuté a některé velké operace musely být zrušeny. 

Více než 80 vlaků zůstalo uvíznuto po dobu 15 hodin.  

Během doby výpadku (12 hodin) bylo narušeno: 

Dodávky 

pitné vody 
Zdravotnictví Doprava 

Komunikační a 

informační 

systémy 

Záchranné 

složky 

A také došlo ke zvýšení kriminality.  

Příčiny: 

 Příčinou výpadku byla technická porucha rozvodny v oblasti Uttar Pradesh.  

Dopady: 

 Ekonomické ztráty byly odhadnuty na cca 110 miliónů USD. [23] 

  



 

43 

 

6.5 Srovnání následků ve vyspělých a rozvojových zemí 

V téhle častí práce jsou porovnány 2 významné blackouty ve vyspělých zemí (USA 

a Italie/Švýcarsko), kde lze z časového hlediska poznat rozdíl závažnosti. Je zde také stroze 

popsána událost v Indii z roku 2001, kde se mi podařilo zjistit ekonomické ztráty a počet 

postižených lidí. Na základě zde uvedených dvou parametrů jsou vypracovány dva 

jednoduché grafy (obr. č. 15 a obr. č. 16) na kterých je poukázána daná problematika.  

Nepodařilo se mi zjistit, jestli v souvislosti s výpadkem v Indii došlo k nějakým úmrtím. 

Avšak vzhledem k podmínkám, které panuji v rozvojových oblastech, lze těžko očekávat 

nějaký podrobný popis událostí, které pravidelně zasahují miliony lidí. Pokud by nastal tenhle 

dlouhodobý výpadek energie, například po dobu jednoho týdne, tak právě v rozvojových 

zemích by bylo pravděpodobně zaznamenáno více úmrtí z důvodu nedostatku pomoci. Tyhle 

země jsou odkázány na cizí pomoc. Každopádně ještě stále existují také oblasti, ve kterých 

není zavedená elektřina a jsou tak vůči dané problematice odolné. Indie je druhý nejlidnatější 

stát na světě a v žádném případě nedisponuje prostředky, kterými by danou situaci mohli plně 

zvládnout. Zdejší elektro-energetická soustava je zastaralá a velice nestabilní.  Více jak 80% 

výroby elektřiny pochází z tepelných elektráren. Zdejší vláda hovoří o výstavbě nových 

zdrojů energie, ve kterých by měla zastoupení i jaderná energie. Podle odhadů by se investiční 

prostředky pohybovaly okolo 400 miliard USD.  
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Obrázek 15: Podíl zasažení obyvatelstva [vlastní] 
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* Uvedeny pouze finanční ztráty restaurací a barů.

Obrázek 16: Ekonomické ztráty (v mil. USD) [vlastní] 

Naopak vyspělejší země disponují prostředky, kterými dokážou zmírnit následky této 

události, ale jen po určitou dobu. Pokud by zde nastal dlouhodobý rozsáhlý výpadek, pak i 

tady jsou země odkázány na pomoc z vnějška.  

Z ekonomického hlediska zde blackout představuje mnohem větší hrozbu než je tomu 

u rozvojových zemí. Například dle grafu na obrázku č. 16 si můžeme povšimnout, že podle 

expertních odhadů jsou celkové ekonomické ztráty blackoutu v Indii skoro srovnatelné 

s finančními ztráty restaurací a barů v Itálii. Celkové finanční ztráty v Italii jsem bohužel 

nenašel.  

Oproti tomu americké ministerstvo energetiky odhadlo finanční ztráty v souvislosti se 

čtyřdenním blackoutem roku 2003 na 6 miliard USD. Pro představu se jedná asi o 1/10 

státního rozpočtu ČR.  

MPO si nechalo vypracovat studií, která uvádí, že pokud by nastal dvoutýdenní 

výpadek elektřiny současně ve třech krajích ČR, pak by zdejší ekonomické ztráty mohly 

představovat 15 až 22 miliard korun českých. To už by představovalo zhruba 0,5% HDP, 

tedy jedno z průřezových kritérií pro určení KI. [17] 
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Pro představu si můžeme vytvořit také vlastní hrubý odhad podle následující pomocné 

stupnice pro posouzení přijatelnosti rizika na základě dopadů živelní či jiné pohromy. 

 

Tabulka 6:Závažnost živelné či jiné pohromy [4] 

Nemoc – úraz 
Ztráta na 

majetku/zařízení 

Čas pro 

nápravu 

dopadu 

Ekonomická 

ztráta [USD] 

Environmentální 

dopad* 

Úmrtí nebo 

totální 

nezpůsobilost. 

Ztráta sytému, 

podstatné poškození 

nemovitostí. 

méně než 

4 měsíce 

více než 1 

milion 

Dlouhodobé 

poškození ŽP, nebo 

náhrada více než 1 

mil. 

Trvalá částečná 

nezpůsobilost, 

dočasná úplná 

nezpůsobilost. 

(nad 3 měsíce) 

Podstatné poškození 

systému, významné 

poškození 

nemovitostí. 

2 týdny 

až 4 

měsíce 

250 tisíc až 1 

milion 

Střednědobé 

poškození ŽP, nebo 

náhrada 250 tis. – 1 

mil. 

Menší úraz, ztráta 

pracovní směny, 

odškodné za úraz 

nebo nemoc. 

Menší poškození 

systému, menší 

poškození 

nemovitostí. 

1 den až 

2 týdny 

1 tisíc až 250 

tisíc 

Krátkodobé 

poškození ŽP, nebo 

potřeba 1 tis. – 250 

tis. pro nápravu 

První pomoc nebo 

menší lékařské 

ošetření. 

Menší defekty 

systému. 

více než 1 

den 

méně než 1 

tisíc 

Nepatrné poškození 

ŽP, nebo náhrada 

méně než 1 tis. 

* Dlouhodobé poškození ŽP:  5 let a více. 

 Střednědobé poškození ŽP:  1 – 5 let. 

 Krátkodobé poškození ŽP:  méně než 1 rok. 

 Nepatrné poškození ŽP:  lehce, hned napravitelné. 
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Obrázek 17: Smyšlené město [vlastní] 

7 Využití obnovitelných zdrojů v oblasti zasažené blackoutem 

V následující části se pokusím o studii využití obnovitelných zdrojů v místě 

hromadného výpadku elektrického proudu. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo sehnat 

podrobnou charakteristiku energetického systému jakékoliv oblasti, pokusím se aplikovat 

studii na smyšleném městě. Inspiraci jsem bral jedním z měst na území ČR, veškeré hodnoty 

a popisy města jsou však spíše „nastřeleny“.  

7.1 Charakteristika oblasti včetně rozvodu elektrického proudu 

Město se nachází v severovýchodní oblasti 

republiky s rozlohou okolo 32 km2 (3200 ha) a žije 

v něm přibližně 80 tisíc obyvatel. Nejvýše položené 

místo zde dosahuje nadmořské výšky 450 m n. m. a 

nejnižší okolo 250 m n. m. Co se týče místního 

vodstva, tak se na území nachází dva menší vodní 

toky a v jeho blízkosti jsou situovány dvé vodní 

nádrže.  

Ve městě je minimum průmyslových podniků či závodů, nachází se zde spíše služby. 

Lidé většinou dojíždějí za prací do okolních aglomerací.  

 

Podnebí 

průměrná roční teplota vzduchu:   8 až 9 C 

průměrná teplota vzduchu v červenci:  17 až 18 C 

průměrná teplota vzduchu v lednu:   -1 až -2 C 

množství srážek v roce:    800 mm 

převládající směr větru:    jihozápad a západ 
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Rozvod elektrického proudu 

Na území města se nachází jedna rozvodna, která je napájená dvojím vedením o napětí 

110 kV (VVN). Elektrická energie se pomocí dvou transformátorů transformuje na napětí 22 

kV a 6kV (VN). Tohle napětí se rozvádí po městě kabelovým rozvodem. Ve městě se 

nacházejí desítky distribučních trafostanic, ve kterých se dále elektrická energie transformuje 

na napětí 400 V (NN). Napětí 400 V je pomocí kabelů dopravováno až do hlavních 

domovních skříní, umístěných u vchodů odběratelů. Výkon rozvodny je v době nejvyšší 

spotřeby zhruba 14,5 MW. Pro přehled je v přílohové části uvedena tabulka celkového 

instalovaného výkonu v ČR 

7.2 Elektrizační soustava v ČR 

Přenosová soustava ČR 

Přenosová soustava v ČR se skládá z vedení o napětí 400 a 220 kV. Jejím základním 

účelem je zajištění přenosu elektřiny mezi výrobcem a distributorem a zajištění rovnováhy 

týkající se výroby a spotřeby. Síť je také propojená mezi ostatními sousedními státy a je 

součástí mezinárodního propojení Evropou. Přenosovou soustavu v ČR provozuje státní 

společnost ČEPS, a.s. Vedení o napětí 400 kV má celkovou délku něco přes 3500 km. Z toho 

dvojité a vícenásobné vedení cca 1150 km. Vedení o napětí 220 kV má celkovou délku 

přibližně 1900 km. Z toho dvojité a vícenásobné vedení cca 1038 km. Na přenosové síti je 

umístěno 41 rozvoden a 71 transformátorů. [6] 

 

Distribuční soustava ČR 

Laicky řečeno se jedná o síť mezi výstupem transformátoru přenosové sítě a zásuvkou 

spotřebitele. I zde je potřeba proud transformovat neboli snižovat napětí na potřebnou úroveň, 

a tak se distribuční soustava dělí do následujících kategorií: 

 soustava velmi vysokého napětí (110 kV), 

 vysoké napětí (22 – 35 kV), 

 nízké napětí (0,4 kV).  
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Distribuční soustavu provozují a spravují 3 společnosti:  

 E.ON Distribuce, a. s. (jižní oblasti),  

 ČEZ Distribuce, a. s. (nejvýznamnější),  

 PREdistribuce, a. s (na území hlavního města Praha). [6] 

 

Grafické schéma přenosové soustavy a podíl společností v distribuční soustavě jsou 

znázorněny na obrázkách uvedených v přílohové částí. 

 

Spotřeba elektrické energie 

Dle statistik ERÚ, představuje v ČR největší průměrnou spotřebu elektrické energie 

průmysl, který zaujímá takřka 35 % z celkové spotřeby. Následuje spotřeba domácností s 21% 

a energetika s 18%. Přesnější hodnoty jsou uvedeny v tabulce: „Procentuální podíl spotřeby 

elektřiny za rok 2001 – 2012“ v přílohové části této práce. Ve smyšleném městě, uvedeného 

v této práci, zaujímají největší spotřebu samotné domácností (44 %) a služby (15 %). 

Viz následující obrázek č. 18. Jak už bylo uvedeno, průmysl zde nepředstavuje důležitou 

složku, ve městě je zastoupeno asi 6 procenty z celkové spotřeby. [10] 

  

Obrázek 18: Procentuální podíl spotřeby [vlastní] 
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7.3 Kdyby nešel proud 3 dny až týden 

V naší zemi se s blackoutem setkáváme jen zřídkakdy. Většinou se jedná o menší 

lokální výpadky energie v důsledku bouře, sněhové kalamity, havárie na přenosové síti či 

jejím přetížení v místní lokalitě. Po pár minutách/hodinách je dodávka elektrické energie 

obnovena a my jako obyčejní smrtelníci si z této události spíše utahujeme. Avšak co by se 

stalo, kdyby nastal opravdový velký blackout a obnova by se protáhla na dny či týdny? 

7.3.1 První den 

Už jeden den bez elektřiny by byl nepříjemný pro většinu obyvatelstva, avšak ne 

kritický. V domácnostech by nefungoval rozhlas, televize či jiné spotřebiče. Nešla by pevná 

linka ani mobilní síť. V zimním období by byty přestaly být vytápěny. Nešlo by veřejné 

osvětlení a v dopravě by došlo ke kolapsu. Kromě autobusů by přestala fungovat i další 

městská hromadná doprava, železniční doprava a bylo by také přerušeno řízení letového 

provozu. Na křižovatkách by nefungovaly semafory a v tunelech nesvítily světla. Nemocnice 

by zpočátku byly zásobovány náhradními agregáty, ale po několika hodinách by lékařská péče 

musela být omezena jenom pro nejnutnější případy. Většina běžných služeb v podobě bank, 

bankomatů, pokladen v obchodech, čerpacích stanic apod. by taktéž byla mimo provoz. 

K ohrožením lidským životům by docházelo jen zřídka. Největší nebezpečí by asi 

představoval vzniklý dopravní kolaps či náhlá porucha náhradního agregátu v nemocnici, 

kde se nachází pacienti, kteří jsou životně závislí na podpoře elektrických přístrojů. [15] 

7.3.2 Po třech dnech 

Dopravní chaos by se zmírnil v důsledku úbytku pohonných hmot a provoz automobilů 

by tedy byl omezen na minimum. Řada obyvatel by začala postrádat hotovost a posléze by 

začali také komplikace se zásobováním potravin a pitné vody. Přestaly by fungovat jak menší 

obchody, tak velkoobchody. Nemocnice by mohly poskytnout jen velmi omezenou péči. 

Průmysl je elektrifikován a řízen převážně počítačovými systémy, byl by proto nefunkční. 

Lidé by byli bez práce a žili ze svých skromných zásob. Po čase by se část obyvatelstva 

snažila dostat do sousedních zemí. Rostla by nespokojenost občanů a objevovali by se první 

případy násilí a rabování. Třídenní výpadek elektrické energie by přešel v tzv. domino efekt, 

kterým by ohrozil zbytek kritické infrastruktury v podobě vodního hospodářství, 

potravinářství a zemědělství, zdravotní péče, dopravy, komunikačních a informačních 



 

50 

 

systémů, finančních služeb, nouzových služeb a veřejné správy. Oblast by byla závislá na 

okolních krajích, které nebyly zasaženy, a stát by byl přinucen se pomalu poohlížet po pomoci 

ze zahraničí.[15] 

7.3.3 Po týdnu 

Kritická infrastruktura je už mimo provoz. Objevili by se první úmrtí. Obyvatelstvu by 

docházely zásoby. Trpělo by hladem, ale hlavně by bylo bez pitné vody. Díky absenci pitné 

vody dochází také ke značným hygienickým problémům. Trestná činnost by značně vzrostla 

a  tak by se většina lidi snažila schovávat ve svých domovech (úkrytech) a ven vycházet jen 

ve dne. V téhle době by stát byl plně závislý na zahraniční pomoci. Situace by byla riziková 

po všech stránkách a zasáhla by všechny oblasti společenského a osobního života. [15] 

7.3.4 Shrnutí (co nebude fungovat) 

Zásobování: Vodárny by s náhradními zdroji byly možné zásobovat oblast pitnou vodou 72 

hodin. Zásobování potravinami by bylo možné do té doby, dokud by fungovala doprava. 

Uvádí se, že rodiny mají průměrně zásoby na 3-5 dní. Nicméně ledničky by nefungovaly a tak 

by se velká část znehodnotila.  

Doprava: Letecká přeprava bude zcela vyřazena, řízení letového provozu vyžaduje funkčnost 

přístrojů a počítačů napájených z elektrické sítě. Taktéž železniční doprava je v ČR 

elektrifikována a při výpadku bude vyřazena. Nebudou fungovat znamení na trati. V silniční 

dopravě by vznikl kolaps na křižovatkách, vznikly by dopravní zácpy a objevil by se vyšší 

počet nehod. Objevili by se komplikace při tankování. Došlo by k ochromení hromadné 

městské dopravy. 

Průmysl: Je elektrifikován, řízen převážně počítačovými systémy, byl by proto nefunkční. 

Zdravotnictví: Dokud by fungovaly náhradní agregáty, tak by se soustředilo hlavně na 

nejdůležitější případy.  

Infrastruktura: Nefungovaly by počítačové systémy, tzn. pevné telefonní linky, mobilní 

telefonní sítě (uvádí se, že operátoři by byli schopni osmi hodinového provozu), bankovní 

systém – bankomaty, platby kartami, pokladny, kamery, radary, fotobuňky apod. 
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7.4 Analýza rizik přispívajících k vzniku blackoutu 

Pro vypracování této analýzy byla použita následující metoda – Analýza souvztažnosti, 

z které se vycházelo při určení největších možných rizik, podporující vznik blackoutu na 

území ČR. 

7.4.1 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je jednou z metod vyhledávající riziko nebo rizika systému. 

Je vhodná pro posuzování celkové rizikové situace na území objektu, města, kraje či 

republiky, popř. pro posuzování činnosti určité služby celého podniku. 

Prvotním krokem je sběr dat a jejich zpracování. Z nich určíme potenciální zdroje 

rizika. V mém případě jsem nezpracovával statistiky výskytu rizik. Vycházel jsem z možných 

ohrožení české elektrizační soustavy, které jsou uvedeny v této práci. Dalším krokem je pak 

ohodnocení jednotlivých rizik, vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou 

a výpočet sumárních koeficientů (viz. tabulka č. 7). [3] 

Tabulka 7: Tabulka souvztažností jednotlivých rizik [vlastní] 

  

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑ Kra 

1 povodeň  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 větrná smršť 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 sněhová smršť 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 námrazy 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 1 

5 letní vedro 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

6 narušená rovnováha ES 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 10 

7 technická havárie 1 1 1 1 1 1  0 1 1 1 9 

8 obnovitelné zdroje 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 2 

9 špatný tech. stav ES 1 1 1 1 1 1 1 0  0 0 7 

10 lidská chyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 9 

11 terorismus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1 

 ∑ Krb 4 4 6 4 4 3 3 2 5 3 2  
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Potom vypočítáme potřebné koeficienty KAR a KBR, určíme procentuální hodnotu 

spolehlivosti a vypočteme osy. Vyhodnocení analýzy vložíme do grafu. 

 

Výpočet koeficientů 

Dle následujících uvedených vzorců se provedl výpočet koeficientů pro každý řádek 

a sloupec zvlášť:  

  KAR= [∑Kra/(x-1)]*100  x…počet hodnocených rizik celkem 

  KPR= [∑Krb/(x-1)]*100  [3] 

 

Tabulka 8: KAR a KBR [vlastní] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

KAR (%) 10 0 0 10 0 100 90 20 70 90 10 

KPR (%) 40 40 60 40 40 30 30 20 50 30 20 

 

Pro výpočet os je nutné určit maximální a minimální hodnoty KAR a KBR: 

 

 

 

Určení spolehlivosti výpočet os 

Spolehlivost jsem určil na 80 % a osy vypočítal následovně: 

 O1 je rovnoběžná s osou x 

   O1=100-[(KARMAX – KARMIN):100]*80% =  20  

 O2 je rovnoběžná s osou y 

   O2=100-[(KPRMAX – KPRMIN):100]*80% =  68 [3] 

  

KARMAX 100 %  KPRMAX 60 % 

KARMIN 0 %  KPRMIN 20 % 
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Zanesení rizik a os do grafu [vlastní] 

 

Obrázek 19: Graf souvztažnosti [vlastní] 

Dle grafu na obrázku č. 19 se rizika rozdělily podle čtyř kvadrantů: 

I. kvadrant: primární rizika   (6, 7, 9, 10) 

II. kvadrant: sekundární rizika   (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11) 

III. kvadrant: žádné primární rizika  (-) 

IV. kvadrant: relativní bezpečnost  (-) 

Výsledek 

Z výsledného grafu vyplývá, že se všechny rizika rozdělily mezi první dva kvadranty. 

V prvním kvadrantu, neboli mezi primární rizika, se zařadily: 6 – narušená rovnováha 

elektrizační soustavy, 7 – technická havárie, 9 – špatný technický stav elektrizační soustavy 

a 10 – lidská chyba. Největší pozornosti by se mělo dostávat rovnováze ES, která může být 

narušena přetížením, anebo kolísáním na ES a víceméně ji můžou vyvolat všechny uvedené 

rizika. V druhém kvadrantu, neboli mezi sekundární rizika, se zařadil zbytek rizik. Většina je 

přírodního charakteru spjatým s daným územím. U nás jsou patrně nejvýznamnější povodně. 

Nicméně se mezi nimi objevuje také terorismus, který by se nikdy neměl brát na lehkou váhu, 

a také obnovitelné zdroje, jako větrné a fotovoltatické elektrárny, které můžou rozhodit 

rovnováhu elektrizační soustavy.  
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7.5 Náhradní zdroj 

Zpočátku je si třeba uvědomit, jestli se v dané lokalitě nachází, nebo jestli je potřeba 

vybudovat tzv. „pevný zdroj“ pro výrobu elektrické energie. Tedy zdroj s nepřetržitým 

24hodinovým využitím. Za klasické energetické zdroje tohoto typu lze považovat uhelné 

a jaderné elektrárny.  

V současné době ne všechny obnovitelné zdroje dokáží splňovat tohle stanovisko. 

A jelikož zatím ještě neexistuje technologie, která by dokázala akumulovat větší množství 

elektrického proudu, tak v době neideálních podmínek elektrárny obnovitelných zdrojů 

využívají pro svůj chod právě elektrickou energii vyrobenou z pevných zdrojů. Pokud by 

tomu tak nebylo a elektrizační soustava se skládala pouze z nestabilních zdrojů, pak by 

neexistovala stabilní elektrická síť.  

 

 Pevný zdroj (spalování biomasy, vodní elektrárny). 

 Nestabilní zdroj (sluneční elektrárny, větrné elektrárny). 

 

7.5.1 Spalování biomasy 

Elektrárny založené na spalování biomasy dokáží vyrábět elektrickou energií po dobu 

dodávání tohoto paliva. Existuje tedy předpoklad pro nepřetržitý 24 hodinový provoz. 

Kupříkladu elektrárna (tohoto typu) v Hodoníně disponuje instalovaným výkonem 30 MW 

a naše smyšlené město by dokázala zásobovat hned dvakrát. Avšak denní spotřeba biomasy 

při ideálním provozu se rovná množství okolo 1200 tun. Nutná rezerva pro víkendový provoz 

je asi 1600 tun, tedy pro udržení jednodenního provozu je potřeba aspoň 800 tun biomasy! 

[18] 

Pro vysokou spotřebu biomasy a využití i dalších obnovitelných zdrojů, bych tedy volil 

vybudování jedné menší elektrárny s instalovaným výkonem zhruba 5MW a s přepokládanou 

denní spotřebou okolo 200 tun paliva. Elektrárna by zásobovala něco přes 30 % místní 

distribuční soustavy.  
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7.5.2 Vodní elektrárny 

V blízké lokalitě se nacházejí vybudované dvě vodní nádrže o celkových vodních 

objemech 25 a 27 mil. m3. Pokud by v hrázích, které v některých místech dosahují až 32 

metrů, byly zabudovány Bankiho turbíny pro výrobu elektřiny, tak také tyto obnovitelné 

zdroje by byly schopny po nějakou dobu schopny nepřetržitého provozu. Například vodní 

elektrárna, umístěná v Kníničkách (městská část Brna), má při hltnosti turbíny 17 – 18 m3/s 

vody instalovaný výkon asi 3,1 MW. [14] 

Bankiho turbína (na obr. č. 20) se využívá v malých vodních elektrárnach s výkonem do 

10 MW a vyžaduje spád vody v rozmezích 2 – 30 m. Pokud by byly turbíny zabudovány do 

hrází obou nadrží, tak vzhledem k maximálnímu možnému výpustnému množství vody 

(pro funkci turbíny) by u případného blackoutu takhle mohly témeř okamžitě poskytovat 

2 x 3 MW a zásobovat tak 40% místní distribuční soustavy po odhadovanou dobu od jednoho 

týdne až do deseti dnů.  

 

7.5.3 Sluneční elektrárny 

Jeden fotovoltaický panel o rozměru 1 m2 může mít výkon až 300 W. Díky závislosti na 

přímém svitu zde však často dochází ke kolísaní výkonu a nepředvídatelnosti výroby 

elektřiny.  

Pokud bychom u slunečních elektráren chtěli dosáhnout výkonu o 2 MW, pak bychom 

potřebovali panely o ploše více jak 6 – 7 km2. Celková vymezená oblast by tak mohla klidně 

zabírat i dvakrát tolik. 

  

Obrázek 20: Bankiho turbína [38] 
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7.5.4 Větrné elektrárny 

Jak už bylo zmíněno, větrné elektrárny se umísťují většinou v oblastech s průměrnou 

roční rychlosti větru 6 – 7 m/s. Naše smyšlené město není situováno v moc vhodné oblasti pro 

využití větrných zdrojů. V blízké lokalitě se vyskytuje pouze menší vrch o výšce cca 450 m n. 

m. Průměrná rychlost větru zde dosahuje zhruba 5-6 m/s. Pro tuhle studii využití 

obnovitelných zdrojů bych volil umístění alespoň jedné větrné elektrárny na místní 

vyvýšeninu.  

Pro nastartování turbíny větrné elektrárny Vestas V90 je zapotřebí rychlosti větrů 

alespoň 3m/s, nicméně využití nastává až při rychlosti 4 m/s. Dosahuje výkonu až 2 MW při 

rychlosti větru 12 – 15 m/s. [1] 

Podobně jako u fotovolatických elektráren, také větrné elektrárny nepředstavují stabilní 

zdroj dodávání elektřiny. Díky závislosti na větru často dochází ke kolísaní výkonu 

a nepředvídatelnosti výroby elektřiny.  

 

7.5.5 Shrnutí 

Za předpokladu vybudování navrhnutých elektráren obnovitelných zdrojů by teoreticky 

při výskytu blackoutu byla místní distribuční síť ihned napájena zhruba 40% elektrické 

energie pocházející z biomasy. Vypnutí a zapnutí elektrárny na principu spalování biomasy by 

bylo ekonomicky nevýhodné a tak by svůj provoz neustále udržovala a dodávala elektrickou 

energii do elektrizační soustavy ČR. Pár minut po výpadku elektrické energie by byly 

schopny provozu vodní elektrárny a distribuční síť by byla napájena až 75 % z celkového 

potřebného příkonu. Zvýšené množství vody v korytě řeky může být samozřejmě dál po toku 

využívané pro zásobování okolních jednotlivců za pomocí dalších menších vodních 

elektráren. A pokud by panovaly ideální sluneční a větrné podmínky, pak by zbytek energie 

byla schopna dodat fotovolatická a větrná elektrárna s menší rezervou, která by se mohla 

využívat jako částečná pomoc v sousední lokalitě.  

Přehled dílčích potenciálních výkonů z obnovitelných zdrojů je uveden v následující 

tabulce č. 9. 

  



 

57 

 

Tabulka 9: Přehled potenciálních výkonů z obnovitelných zdrojů [vlastní] 

Pevné zdroje Nestabilní zdroje 

Biomasa Vodní Sluneční Větrná 

5 MW 2x3 MW 2 MW 2 MW 

Požadující výkon: 14,5 MW 

Potenciální výkon: 15 MW 

 

7.5.6 Havarijní vypínání pomocí řídících automatik při nedostatku el. energie  

Zde se hovoří o měřících zařízení, které měří odebíraný příkon a dodávaný výkon. 

Za předpokladu rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by neměl trvání delší než týden 

až 10 dní, by zdejší městská distribuční soustava mohla být napájená až 75% z vodních 

elektráren a ze spalování biomasy. Jelikož se jedna o stav, kdy tento možný nouzový 

energetický systém nedokáže úplně pokrýt všechny potřebné složky, je potřeba zvolit priority 

u napájených možností. V našem smyšleném městě největší spotřebu elektřiny představují 

domácností a to skoro 45 %. Většina složek jako kritická infrastruktura, průmysl či jiné 

důležité služby by byly napájeny, ale domácnosti by celé nemohly být pokryty. Zmíněné 

řídící automatiky by mohly uskutečnit jakési střídavé napájení domácností, kde by se 

jednotlivé části vypínaly třeba po 2 – 3 hodinách. To by umožnilo, aby měli všichni obyvatelé 

každý den určité množství elektřiny, kterou by mohli využít například při zamrazení mrazáků, 

nabíjení různých elektrických zařízení apod. Při případném výskytu slunečního svitu či 

zvýšené rychlosti větru by se do nouzového systému zapojily také zbylé elektrárny 

obnovitelných zdrojů a řídící automatiky by dočasně zapínaly napájení vypnutých úseků. 

Tohle by mohlo fungovat samozřejmě do té doby, než by došly zásoby vody a biomasy. 

Pokud by jenom jeden z těchto pevných zdrojů nebyl schopen provozu, pak by řídící 

automatika musela v prioritách napájených možností ještě více přitvrdit, aby byly napájeny 

aspoň prvky kritické infrastruktury.  
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7.5.7 Návrh zapojení obnovitelných zdrojů 

Pro co nejvíce efektivní využití obnovitelných zdrojů, bych navrhoval na daném území 

výstavbu druhé rozvodny. Mezi nimi by vznikla jakási vzájemná spolupráce při dodávce 

elektrické energie. Jednoduché schéma zapojení je znázorněno doslova laickým způsobem na 

obrázku č. 21. 

Jedna rozvodna by byla napájená elektrárnou spalující biomasu a fotovoltaickou 

elektrárnou. Druhá rozvodna by byla napájená za pomocí obou dvou vodních elektráren 

(spolupracující také mezi sebou) a větrné elektrárny. Mezi rozvodnami by bylo vedeno 

například 5 hlavních vývodů a na nich by byly dále napojeny trafostanice, které transformují 

napětí z 22 kV a 6 kV na napětí 400 V, dodávaného kabelovým rozvodem odběratelům. 

Na koncích a také v polovině vývodů by byly instalovány automatický ovládané vypínače. 

Díky tomu by mohly rozvodny vypínat a zapínat jednotlivé vývody dle prioritního pořadí. 

Zároveň by měly oblast rozdělenou na dvě poloviny, napájené buď nezávisle na sobě, 

anebo spolupracující formou dodávaní elektrické energie, tam kde ji je nejvíce potřeba. 

  

Obrázek 21: Návrh zapojení obnovitelných zdrojů [vlastní] 
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8 Závěr 

Úkolem této práce bylo zpracování studie obnovitelných zdrojů a pokusit se zjistit jejich 

účinnost v době krizového stavu. Jako příklad hrozby, která může být podnětem k vyhlášení 

krizového stavu, jsem si zvolil hromadný výpadek dodávky elektrické energie.  

Teoretická práce je rozdělena na tři části. První jsem věnoval právní úpravě v oblasti 

využívání obnovitelných zdrojů energie a v oblasti řešení krizové situace při výskytu 

hromadného výpadku elektrické energie. Většina uvedené legislativy se vztahuje na území 

ČR. Další část je věnována popisu jednotlivých obnovitelných zdrojů. Řeší se zde jejich 

pozitiva, negativa a jejich energetický význam. Zjišťujeme, že ne všechny obnovitelné zdroje 

jsou vhodné k využití na našem území. Naskytují se zde čtyři možnosti v podobě spalování 

biomasy, využívání vody, slunce a větru. Součástí téhle kapitoly jsou také statistické údaje 

výroby elektrické energie v ČR. V třetí části se zmiňuji o fenoménu, který představuje jednu 

z největších hrozeb pro dnešní moderní společnost. A tou je výpadek dodávky elektrické 

energie, neboli jinak nazvaný „blackout“. V České republice se zatím rozsáhlý blackout 

nevyskytl, a proto jsem v téhle části zmínil také pojem „grayout“, který je pro naše území 

možná pravděpodobnější. V kapitole jsou zpracovány také databáze nejznámějších blackoutů 

a jejich statistických údajů. Bohužel je velice obtížné sehnat nějaké údaje, které by více 

charakterizovaly vyskytlou problematiku v rozvojových zemích. Řeč je především o jižní Asii 

(Indie), ve které se vyskytuje více jak tisíc výpadků elektřiny ročně. Srovnal jsem tedy dva 

významné blackouty vyspělých zemí (USA a Italie/Švýcarsko), kde lze z časového hlediska 

poznat rozdíl závažnosti. Je zde také stroze popsána událost v Indii z roku 2001, kde se mi 

podařilo zjistit ekonomické ztráty a počet postižených lidí. Na základě těchto dvou parametrů, 

je poukázáno na to, že blackout v rozvojových zemí může mít větší zasažené procento 

populace (pravděpodobně i více mrtvých) a přesto několikanásobně vyšší ekonomické ztráty 

budou na straně vyspělých zemí. 

V praktické práci jsem aplikoval studii využití obnovitelných zdrojů na smyšleném 

městě. Je zde uveden popis dané lokality a scénář průběhu uvedené hrozby, poukazující na to 

že pokud by na našem území nastal dlouhodobý blackout v časové míře jednoho týdne a více, 

tak by tahle situace byla velice riziková po všech stránkách a stát by se pravděpodobně musel 

spoléhat na zahraniční pomoc. V této části práce je zpracovaná také analýza souvztažnosti, 

ze které se vycházelo při určení největších možných hrozeb české elektrizační soustavy 
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(nacházející se v teoretické části v kapitole Blackout jako krizový stav). Výsledné hodnoty 

analýzy kladou důraz především na ochranu elektrizační soustavy před přetížením nebo 

kolísáním výkonu. Tento stav způsobuje hlavně růst čím dál většího množství větrných 

a fotovoltaických elektráren po celé Evropě. Řešením ochrany by mohlo být vybudování 

obřích transformátorů pro regulaci tranzitních toků. V mé práci jsem se pokusil nalézt a využít 

vhodný náhradní zdroj elektrické energie. Zjistil jsem, že z časového hlediska jednoho až 

dvou týdnů, by bylo možné smyšlené město nouzově zásobovat. Samozřejmě za vynaložení 

nemalých finančních prostředků pro vybudování elektráren využívajících obnovitelných 

zdrojů. Největší podíl ve výrobě elektřiny by představovalo spalování biomasy a vodní zdroje. 

Krom toho, by bylo efektní, kdyby byl ve městě zřízen systém založený na dvou 

spolupracujících rozvodnách s havarijním vypínáním pomocí řídících automatik při 

nedostatku elektrické energie. Nicméně, ne všechny aglomerace v republice se nacházejí 

ve vhodné lokalitě a myšlenka udržení celé elektrizační soustavy je dnes stále ještě než reálná 

spíše troufalá. Pravděpodobnější je zánik přenosové soustavy a vznik pár malých samostatně 

napájených oblastí, které by disponovaly vlastní elektrizační soustavou izolovanou od okolí.  

S moderní dobou se zvedá výkon elektráren a jejich počet se tak redukuje na stálé menší 

množství. A to představuje problém, jelikož pak na jedné velké elektrárně je závislé čím dál 

větší území. Možná by nebylo na škodu poohlédnout se pár desítek let nazpět a aplikovat část 

tehdejšího systému znovu v dnešní době. Velká města kdysi disponovala svými několika 

energetickými zdroji. Každá městská část byla napájena svojí elektrárnou a v případě havárie, 

byly ostatní elektrárny schopny postiženou část nouzově zásobovat elektrickou energii. 

Řekl bych, že takhle byla elektrická síť svým způsobem více chráněná před vznikem 

hromadného výpadku dodávky energie. Odpověď na otázku, jestli je dnešní společnost 

dostatečné připravena na úplný výpadek elektrického proudu dlouhodobého charakteru., je dle 

mého názoru jasná. A to bohužel, že ještě připravená není. Avšak jednou nastane den, 

kdy nebudeme mít na výběr. Proto, i přes riziko některých obnovitelných zdrojů, je výzkum 

a vývoj v téhle věci velmi důležitý. Je to další zkouška, kterou musí lidstvo podstoupit na své 

cestě přežití a nadvlády v tomhle světě. 

 

„Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.“ 

– Jules Verne  
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