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Abstrakt 

 Tématem mé diplomové práce je analýza a postavení jednotlivých zdrojů elektrické 

energie v České republice. Elektrická energie je velmi důležitá z hlediska fungování a 

uspokojení lidských potřeb na celém světě. Bez elektřiny si neumí představit život na 

planetě snad nikdo a proto je potřeba věnovat tomuto tématu obrovskou pozornost. 

Zajištění a správné fungování procesů od výroby energie až po konečnou spotřebu je velmi 

podstatné. Věda a výzkum se dlouhodobě zabývá výrobou energií z obnovitelných zdrojů, 

které jsou považovány za fenomén budoucích zdrojů energie. Součástí tohoto rozvoje je 

snaha o snížení skleníkových plynů produkovaných elektrárnami využívající fosilní paliva 

v souvislosti se šetřením životního prostředí. Tímto bude možno alespoň částečně předejít 

globálnímu oteplování planety a klimatickým změnám. 

Klíčová slova: elektrická energie, Česká republika, obnovitelné zdroje energie, spotřeba, 

výkon, elektrárna 

Abstract 

The topic of my diploma thesis is analysis and position of particular electric power sources 

in the Czech Republic. Electric power is very important due to functioning and satisfaction 

of human needs all over the world. It is really hard to imagine living without electricity, 

that´s why it´s necessary to pay a lot of attention to this topic. The ensuring and proper 

functioning of processes from power generation to final consumption is very important too. 

Science and research are long- term engaged in power generation from renewable sources, 

which are considered to be a phenomenon of the future electric power sources. A part of 

this development is an effort to reduce greenhouse gases produced by power stations using 

fossil fuels in connection with environmental protection. Global warming and climatic 

changes can be at least partially prevented. 

Key Words: electrical energy, Czech republic, renewable energy, consumption, 

performance, power station 
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Úvod  

Úsilí získat elektrickou energii byla vyvíjena už od počátku moderní civilizace a 

nynější svět si bez energií neumí představit snad nikdo. Aby bylo možno vyrábět 

elektrickou energii, je potřeba určitých zdrojů, které se dělí na neobnovitelné a 

obnovitelné. V několika posledních letech se stále vedou diskuse o vyčerpatelnosti zdrojů, 

a proto je nemalá pozornost věnována nevyčerpatelným zdrojům. Evropská unie a Česká 

republika jako její člen se zavázala k přispění v podpoře výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů. Cílem mé práce je tedy blíže charakterizovat současný vývoj 

výroby elektrické energie z různých zdrojů a blíže konkretizovat jejich význam a podíl na 

výrobě elektrické energie v České republice. 

V první kapitole mé diplomové práce je popsána energetika jako obecný celek. Je 

zde formulována funkce energetického trhu, postavení státních orgánu kontrolujících 

zajištění a distribuci a také energetická bezpečnost České republiky. Zmiňuji se také o 

dovozu energetických surovin, které jsou důležité pro výrobu elektřiny. 

Druhá kapitola důkladně hodnotí spotřeby elektrické energie v České republice a 

také Evropské unii. Dále charakterizuje důvody odlišných vývojů spotřeby v těchto 

sektorech a posuzuje možné příčiny vzniku těchto situací. Závěr kapitoly uvádí možné 

scénáře využití zdrojů energie ze strany státní energetické koncepce, která blíže 

konkretizuje teoreticky odhadované možné podíly výroby energie z různých zdrojů 

zejména pro budoucnost. 

Třetí rozsáhlejší kapitola pojednává o alternativních zdrojích elektrické energie, 

popisuje jejich efektivnost, výhody a nevýhody a postavení k tomuto zdroji energie. Toto 

obsáhlé téma je v dnešní době velmi diskutované, a proto je mu věnováno více pozornosti. 

Jsou zde popsány všechny možné způsoby, ze kterých je možno elektrickou energii 

vyrábět. Téma OZE je zde rozšířeno o státní legislativu, jak z hlediska Evropské unie, tak 

České republiky, popisující průběh zájmů a vydaných směrnic. 

Poslední kapitola se zabývá výrobou elektrické energie primárními zdroji. Primární 

zdroje byly prvním možným surovinovým potenciálem pro výrobu elektrické energie. 

V této kapitole jsou definovány podíly využití těchto zdrojů v závislosti na typu výroby, 

jejich dopady na životní prostředí a budoucnost. 
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1 Energetika 

1.1 Energetika obecně 

 Závažné a hlavně často diskutované je téma české energetické politiky. Důležitou 

součástí energetické bezpečnosti státu je plynulá a spolehlivá dodávka elektrické energie. 

Vláda České republiky se řešením otázek této problematiky neustále zabývá. Posledním 

bodem tohoto směru je založení vládní rady pro energetickou a surovinovou strategii 

České republiky, kterou usnesla vláda č. 172 ze dne 9. března 2011 jakožto poradní orgán 

v oboru energetické a surovinové politiky státu. Prioritním cílem Rady je poskytnout vládě 

přímou podporu při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů důležitých pro 

hospodářství České republiky především s ohledem na zabezpečení energetické a 

surovinové základny.  

Produkce elektrické energie je zásadní pro celé národní hospodářství. Význam 

energetiky lze podložit hodnotou investovaného kapitálu či výnosy v této oblasti a jejich 

podílem na HDP. Energetický průmysl se liší od ostatních odvětví tím, že si v energetice 

neustále drží kontrolní postavení u dominantních výrobců elektřiny. Skutečným příkladem 

je skupina ČEZ a.s., která v roce 2011 vyrobila 72 % veškeré energie vyprodukované 

v České republice a stala se tedy hlavním subjektem ve výrobě, ale také v prodeji 

elektrické energie. K datu 31.12.2012 vlastnilo Ministerstvo financí České republiky 69,78 

% akciíií tohoto gigantu 

V srpnu 2012 schválila vláda České republiky tzv. Státní energetickou koncepci 

definující priority a cíle v energetickém sektoru. Tato koncepce detailně popisuje realizační 

a výhledové nástroje politiky. Je důležitou součástí hospodářské politiky a výrazem státní 

odpovědnosti za bezpečné a dlouhodobé dodávky elektrické energie. Vytváří přijatelné 

podmínky a její efektivní využití bez ohrožení životního prostředí. 

Sektor energetiky je z hlediska národního hospodářství velice podstatný, neboť 

ovlivňuje dynamiku jeho rozvoje. Z významné části působí nejen na ekonomické, ale také 

na politické okolnosti země. Ke všemu trh energií prošel od roku 1989 liberalizací, jejíž 

důsledkem byla změna nastavení systému, dynamicky se vyvíjející trh i díky pomoci 

obnovitelných zdrojů energie a jejích silnému rozvoji. 
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1.2 Fungování trhu s elektřinou v České republice 

Na trhu s elektrickou energií se na základě obchodních styků střetávají výrobci 

elektrické energie s koncovými zákazníky, domácnostmi a podniky, které poptávají 

elektrickou energii. Současným dominantním výrobcem energií je společnost ČEZ, a.s., 

která vyrábí více než tři čtvrtiny elektrické energie v České republice. Účastníky trhu jsou 

také provozovatelé distribučních sítí elektroenergetické soustavy, kam patří společnost 

ČEPS, která je monopolem ve správě přenosů energie. Toto fungování upravuje zákon č. 

458/2000 Sb., „Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickém 

odvětví a změně některých zákonů“. Zákon upravuje a zpracovává příslušné předpisy EU a 

podmínky podnikání výkonu státní správy v odvětvích energetiky, jimiž jsou 

elektroenergetika, teplárenství a plynárenství. 

 

Distribuční sítě jsou soustavy technických prostředků sloužících k zajištění 

dodávky elektrické energie kdekoliv na vymezené místo České republiky. Držiteli licence 

jsou provozovatelé, kteří zajišťují přenos elektřiny v daném regionu či kraji. Vzhledem 

k jejich předmětu činností, kterým je přenos elektrické energie, jsou distribuční společnosti 

považovány za přirozený monopol. Momentálními provozovateli distribučních sítí jsou 

akciové společnosti ČEZ Distribuce, PRE Distribuce, E.ON Distribuce. Dalším účastníkem 

trhu s elektrickou energií je Operátor trhu (OTE), který řídí a organizuje krátkodobý trh 

s elektřinou v České republice. Je to takzvaný „spotový“ trh, což znamená, že shromažďuje 

požadavky na poptávku a nabídku dodavateli elektrické energie a na základě těchto 

informací určuje rovnovážnou tržní cenu a subjekty, které budou uspokojeny. Tento 

Operátor vznikl v roce 2001 a jeho jediným vlastníkem je stát ČR.  

Důležitými činiteli ovlivňujícími spotřebu energetických zdrojů jsou: 

 dynamika světových cen,  

 tempo ekonomického růstu,  

 růst ceny ropy,  

 přibývání počtu obyvatel,  

 změna klimatu,  

 různé nepředvídatelné jevy,  

  šetřící efektivita politiky ve státech.  
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Mezi jeden z rozhodujících faktorů patří tempo růstu, které je spojeno s vývojem 

modernějších technologií a zaměření na úsporu energie při současném zvyšování podílu 

v zóně služeb.  

1.2.1 Tvorba ceny elektrické energie 

Cena elektrické energie se pro cílové zákazníky trhu tvoří a rozlišuje podle nabídky 

služeb dodavatele. Zákazník může část této ceny ovlivnit sám a to tak, že si zvolí 

dodavatele, který nabízí pro něj výhodné služby. Spotřebitel si tak na základě smlouvy volí 

i délku kontraktu využití jeho služeb.  

Cena elektrické energie se mění: 

 v průběhu dne (mimo špičku/ve špičce), 

 sezónně během roku, 

 v souvislosti nákupu elektřiny obchodníkem určitého data, 

 v souvislosti, kdy zákazník uzavře smlouvu 

Poměrně prudký růst cen na trhu elektrické energie České republiky v posledních 

letech je způsoben velkým růstem cen výrobců na velkoobchodním trhu. V roce 2003 

například stála dodávka o výkonu 1 MW asi 735 Kč/MWh. Pro rok 2009 se maximální 

dosažená cena vyhoupla na hodnotu asi 2500 Kč/MWh, což je zdražení přes 200%. Růst 

cen dále ovlivňují faktory emisních povolenek, ekologické daně, vyšší výkupní ceny 

elektrické energie z OZE, za které se musí elektřina od výrobců vykupovat. Zvyšování cen, 

také přispívá regulace distributorů PRE, E.ON a ČEZ. V průběhu roku se regulované 

stanovené ceny elektrické energie nemohou žádným vyjednáváním měnit, protože jsou 

vyhlašovány nezávislým úřadem. Na území České republiky jsou ceny platné po celý rok. 

Regulace je platná pro: 

 cenu za rezervovanou kapacitu 

 cenu za systémové služby 

 cenu za distribuci 

 příspěvek za obnovitelné zdroje k ceně 
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1.2.2 Státní orgány na energetickém trhu 

Distribuce a obchodování s elektrickou energií společně s vytvářením jejich cen je 

pod důslednou kontrolou státních institucí. Tyto instituční orgány chrání zájmy koncových 

spotřebitelů, tvoří pravidla a drží dohled nad všemi účastníky trhu, obzvláště pak 

distributory. Orgány státu dohlížející na trhu s elektrickou energií mají z pohledu 

koncového zákazníka tyto nejdůležitější činnosti: 

Energetický regulační úřad 

 tvoří regulované ceny přenosu, distribuce elektřiny a související služby, 

 vytváří další regulované poplatky a ceny (např. obnovitelné zdroje, 

kogenerace, poplatky operátorovi trhu s elektrickou energií, jalová elektřina 

atd.), 

 zajišťuje identické podmínky pro všechny konečné zákazníky bez zřetele na 

to, kde je zákazník připojen, 

 provádí úpravy a formuje pravidla, kterými se řídí trh s elektrickou energií. 

Státní energetická inspekce 

 řeší problémy mezi zákazníky a distributory, 

 kontroluje dodržování vyhlášek a zákonů v elektroenergetice, 

 na základě vlastního zjištění ukládá pokuty. 

Kontrolní činností odhaluje porušování právních předpisů a uděluje sankce vůči 

těmto subjektům. Pomáhá orgánům státu při rozboru chování všech subjektů na straně 

zdrojů, přenosu i spotřeby elektrické energie a poté ze státní pozice přijímat efektivní 

opatření. 

 Operátor trhu s elektřinou 

 zkoumá a vyhodnocuje odchylky na základě smluvních podmínek subjektů 

nebo registrovaných účastníků trhu a reálně měřených odběrů či dodávek 

elektrické energie registrovaných aktérů trhu, 

 zajišťuje účastníkům trhu reálné hodnoty odběrů a dodávek, 

 vyrovnává a vykonává operace zúčtování odchylek mezi subjekty. 
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1.3 Energetická bezpečnost České republiky 

Bezpečnost energetiky je třeba vnímat jako dostupnost zdrojů energetiky za 

přiměřenou světovou cenu. Mnoho lidí si spojuje energetickou bezpečnost s tokem 

hlavních dvou primárních surovin energetiky, ropy a plynu. Nejvýznamnějším 

dodavatelem těchto dvou komodit je pro Českou republiku Ruská federace. Pozastavením 

těchto energetických dodávek, nastává mezinárodní krizová situace, při které jsou 

svolávány hlavy státu. Z hlediska energetické bezpečnosti se nejedná jen o zajištění 

plynulých dodávek plynu a ropy, ale je sdružena se všemi okolnostmi, energetickými 

surovinami a především s elektrickou energií. 

Zde bych se chtěl zmínit k možným krizím, které mohou ovlivňovat dodávky paliv, 

především z Ruské federace. Například v červnu 2008 došlo k pozastavení dodávek 

energetických surovin, především zemního plynu a ropy prostřednictvím ropovodu 

Družba. Česká republika je na tyto situace připravená díky velkým podzemním 

zásobníkům zemního plynu, které by stačily na pokrytí 40 % celkové roční spotřeby 

zemního plynu v České republice. Z tohoto důvodu byla poskytnuta pomoc našemu 

„východnímu sousedovi“ Slovensku, které by bez naší pomoci bylo bez zásoby zemního 

plynu. 

Je na místě zmínit současnou krizi na východě Ukrajiny s Ruskou federací ve 

sporech o poloostrov Krym. Tato krize se pomalu vyvýjí v občanskou válku, která může 

mít dopady na zajištění plynulého zásobování, nejen České republiky, ale také států 

Evropské unie ropovody. V současné době „uzavření kohoutků“ nehrozí, ale situace je 

velice nepředvídatelná obzvláště ze strany Ruského komoditního giganta. 

. 

1.4 Závislost na dovozu energetických surovin 

Závislost na dovozu surovin pro výrobu elektrické energie je jedním 

z nejdůležitějších bodů bezpečnosti. Do České republiky se ročně importuje zhruba 43% 

všech primárních zdrojů pro výrobu elektrické energie. Import surovin se každoročně 

zvyšuje což má vážný politický i ekonomický dopad. S každým dovezeným metrem 

krychlovým nebo tunou záporně vzrůstá sloupec statistik obchodní bilance. Pouze za 

import ropných výrobků a ropy utratila v roce 2013 česká ekonomika 104,2 miliard korun.  
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Obrovská spotřeba fosilních paliv neustále zvyšuje emise skleníkových plynů. 

Velké finanční ztráty způsobují nejen českým společnostem, ale i drobným podnikatelům 

neustálé výkyvy cen na mezinárodním trhu se zemním plynem a ropou. Tyto ztráty také 

ovlivňují i domácí dodavatele. Hlavní český producent zemního plynu a ropy „Moravské 

naftové doly“ prodává vytěžené suroviny za světové ceny, stejně jako ČEZ  elektrickou 

energii. 

1.5 Postavení České republiky na energetickém trhu 

Energetika má důležité postavení v ekonomice každého státu a stává se hlavním 

páteřním prvkem z hlediska zásob energetických surovin. Česká republika je vázaná na 

dovozu surovin pro výrobu energie i z více rizikových oblastí. Elektrická energie je 

vyráběná převážně jadernými a uhelnými elektrárnami a z menší míry také z OZE. 

V současné době velmi rychlé docházejí, nebo už došly některé surovinové zásoby a tak 

klesá i dostupnost uhlí. Výroba elektrické energie z OZE bude vždy jen doplňkem a to díky 

klimatickým podmínkám a poloze České republiky. 

Podmínkou každého ekonomického růstu je nalezení vhodných a hlavně 

dlouhodobě využitelných zdrojů určených pro výrobu energie. Perspektiva využití 

fosilních paliv je však otázkou jen několika desetiletí. 

 

1.6 Držení výkonové rezervy 

V elektroenergetické soustavě se každý okamžik musí množství vyrobené energie 

rovnat množství spotřebované energie, protože v daných objemech není možné elektrickou 

energii skladovat a později čerpat. Objem spotřebované energie se mění v závislosti na 

čase či denní době pracovního nebo volného dne a ročním období. Proto je třeba tomuto 

faktoru neustále přizpůsobovat výrobu energie. V České republice jsou primárními zdroji 

jaderné a uhelné elektrárny, přičemž oba ty to zdroje mají zhruba stejně spolehlivé 

dodávky energie. Naproti tomu velká nepravidelnost dodávek energie je z větrných 

elektráren, která je jen těžko předvídatelná a odvíjí se od klimatických podmínek. Tato 

nepravidelnost proto zvyšuje nároky na velikost výkonové rezervy a její čerpání.  
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1.7 Energetická politika 

Výroba energie je důležitým odvětvím těžkého průmyslu. Patří zde těžba 

primárních zdrojů energetiky, kam patří jaderné palivo, hydroenergie, uhlí, ropa, plyn a 

transformace primárních zdrojů energetiky na zdroje sekundární což vede ke zkvalitnění 

vlastností materiálu jako pohonné hmoty, koks nebo elektřina. Mezi odvětví energetiky 

patří také doprava, kde patří plynovody, ropovody a přenos elektrické energie. 

Elektrickou energii lze získávat z několika odlišných energetických zdrojů, které 

lze rozdělit dle původu na primární a sekundární. Primární zdroje mají původ v přírodních 

silách a rozdělují se na obnovitelné a vyčerpatelné. Obnovitelné zdroje pocházejí 

z přírodních sil, které se v přítomném čase jejich vzniku využívají. Vyčerpatelné zdroje 

mají svůj původ ve fosilních palivech, které se utvářely milióny let. Zdroje sekundární 

nebo také druhotné, pocházejí z procesů způsobených člověkem. Tyto procesy jsou 

charakteristické tím, že se přeměňují zdroje primární na různé druhy energie, které jsou 

lépe využitelné.  

1.8 Ekonomické teorie 

Ekonomie jako vědní obor se rozvíjí už velice dlouhou dobu. Za tuto dobu se 

vyvinul nespočet jednotlivých teorií, které zpříma sahají do energetiky jako odvětví 

národního hospodářství anebo se na ni dají aplikovat.  

Teorie konkurence 

Konkurence, také nazývaná jako hospodářská soutěž, je výchozí zásadou tržního 

procesu.  Každý subjekt trhu vede snahu co nejvíce maximalizovat svůj podíl na trhu, čím 

maximalizuje zisk. Oboustrannou interakcí každého jednotlivce na trhu, mající stejné cíle, 

ale tím stojí proti sobě, tak zde můžeme hovořit o začátku konkurence. Na tržní proces je 

potřeba nahlížet ne staticky, nýbrž dynamicky. Důležitých předpokladů pro vznik 

konkurenčního prostředí je hned několik. Na dnešním trhu je obrovský počet jak 

nakupujících, tak prodávajících tzn., že ani jeden z účastníků trhu nemůže výrazně ovlivnit 

cenu statku. Možnými předpoklady je homogennost produktu, včasná informovanost 

aktérů trhu a žádné náklady při změně dodavatele. Podstatným hlediskem je však 

přístupnost a otevřenost trhu tj., že příchodu na trh novým podnikům nebrání jiné další 

překážky či administrativy. Splněním všech těchto aspektů můžeme mluvit o dokonalém 

trhu. 
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Státní intervence 

Intervencí lze uvažovat libovolný zákrok do běžného fungování trhu. Tento zákrok 

se dá pokládat za násilný. Stát jako svazek, který si na jistém území nárokuje pro sebe 

monopol legitimního násilí, je tímto interventem obvykle stát. 
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2 Zhodnocení spotřeby elektrické energie v České republice a EU 

2.1 Spotřeba elektrické energie v České republice a EU 

Je obecně známým faktem, že spotřeba energií ve světě roste (obr. 1). Obdobně se 

zvyšuje také spotřeba elektrické energie. Z perspektivního východiska napomáhá tomuto 

trendu velký faktor vlivů, a také i trvalý růst ekonomiky v dobách před rokem 2008, který 

je označován jako začátek světové finanční krize. 

Rozvoj spotřeby energie odpovídal na krizi snížením spotřeby energie v období 

roku 2008, aby se v rocích 2009 a 2010 spotřeba elektrické energie ve světě opět vrátila ke 

vzrůstu. Když vezmeme v potaz Evropskou unii a Českou republiku je tento vývoj 

diametrálně jiný. Spotřeba energií v Evropské unii a České republice zůstává v delším 

časovém měřítku přibližně stejná. Tento trend je výsledkem mnoha vlivů, ale jako hlavní 

se udává odlišný demografický vývoj (obr. 4). Dalšími příčinami může také být historicky 

odlišný vývoj průmyslu a další. Světová spotřeba se však během pouhých pěti let (2006-

2010) zvýšila o 12,8%. To je v prvé řadě důležitý a silný podnět pro Českou republiku, 

která jako jeden z mála států zemí Evropské unie v současnosti elektrickou energii 

v malém množství exportuje. V budoucnosti se však díky malým časově omezeným 

zásobám energetických surovin může dostat do pozice dovozce. Dovoz elektrické energie 

do České republiky za rok 2013 činil 10 571 000 MWh. Z tuzemska se naopak vyvezlo 

27 458 100 MWh, což dokazuje fakt, že je Česká republika ve výrobě elektrické energie 

soběstačná. 

 

 

Obr. 1 Spotřeba primární energie (svět a EU ) v letech 2006 – 2012 
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V číselném vyjádření spotřeby energií lze vidět rozdíly, ke kterým docházelo 

v průběhu let, kdy v roce 2011 byla světová spotřeba 12 274,6 Mtoe  (v roce 2007 11 099,3 

Mtoe, v roce 2005 potom 10 557,6 Mtoe ). Pro Evropskou unii tento parametr vykazoval 

ve stejném období tyto hodnoty, v roce 2011 1690,7 Mtoe (v roce 2007 1 744,5 Mtoe, 

v roce 2005 potom 1780 Mtoe). Evropská spotřeba je rozdílná od světové tím, že za 

zmiňovanou dobu klesla. Porovnají-li se tedy rozdíly mezi světem a Evropskou unii, je 

jasně vidět energetický vývoj mezi těmito subjekty. Podíl výroby jednotlivých zdrojů 

v zemích OECD (obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České republice dosáhla spotřeba energií v roce 2011 hodnoty 44,0 Mtoe (v roce 

2007 43,3 Mtoe, v roce 2005 potom 44,6 Mtoe). Z údajů tedy vyplývá, že vývoj spotřeby 

energii má klesající tendenci mezi léty 2005-2007, avšak v letech 2007-2011 má tendenci 

rostoucí. Spotřeba energií v České republice (obr. 3) je velmi příbuzná s vývojem, který 

byl v Evropské unii. Vývin v časovém období jednotlivých let 2006-2012, kde jsou 

hodnocenými parametry Česká republika a Evropská unie znázorňuje graf na (obr. 1). 

V dlouhodobém měřítku světové spotřeby energií je velice pravděpodobné čekat rapidní 

růst a tlak na výrobce, kde je potřeba zvyšovat nároky na těžbu energetických surovin. 

Tento tlak bez pochyb dopadne i na země Evropské unie včetně České republiky, bez 

zřetele na fakt, že spotřeba energií v některých zemích klesá, jelikož velká většina států je 

v tuto chvíli, ale bude i v budoucnu závislá na dovozech energetických nerostů. 

Obr. 2 Podíl výroby energií podle zdrojů v zemích OECD 
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V celkovém důsledku se totiž bude potřebné množství energetických surovin pro stoupající 

potřeby velice těžce zajišťovat. 

  

2.2 Příčiny výkyvů spotřeby elektrické energie v České republice a EU 

Důvody trvajícího vývoje spotřeby elektrické energie byly a budou tématem řady 

studií a analýz, kterým se neustále věnují vědecké a poznávací instituty. Za nejdůležitější 

faktory ovlivňující tento vývoj se považuje: 

1. vzrůst industrializace a ekonomiky 

2. velký rozmach některých ekonomik (např. Číny) 

3. narůstání světové populace 

4. rostoucí spotřeba energií v domácnostech 

 

Již zmiňované příčiny růstu (popřípadě změny) spotřeby energií nejsou u 

individuálních zemí nebo skupin zemí rovnocenně zastoupeny. V zemích s rozvojovou 

ekonomikou se zpravidla uplatňuje vzrůst obyvatelstva, který je velice výrazný, že 

stanovuje světový populační vývoj (obr. 4). Zde se připojuje také další faktor a to činitel 

vzrůstu energií v domácnostech, který se ve světě uplatňuje rovnocenně, ale v jiných 

zemích nebo regionech nemá stejné zastoupení. Ve vyspělejších zemích, kterýchkoliv na 

světě je většinou změna spotřeby energií doprovázena růstem či poklesem ekonomiky. 

Obr. 3 Spotřeba elektrické energie v ČR v GWh 
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K němu se připojuje působení spotřeby energií v domácnostech a mezi tím 

obyvatelstvo  těchto zemí přibližně setrvává na stejných hodnotách a dokonce i velmi často 

klesá. Toto jsou zejména primární důvody nynějšího vývoje spotřeby elektrické energie ve 

vyspělejších zemích. I přes tyto důvody však nelze zamítnout pozdější zrůst spotřeby 

elektrické energie, jak také ukazuje výhledová situace spotřeby energie. 

Vedle již zmiňovaných faktorů je lehký vzrůst spotřeby elektrické energie ve 

státech Evropské unie taktéž příčinou snahy o větší úspory elektrické energie. Jedná se o 

charakteristický znak vyspělejších ekonomik, který se prosazuje v Evropské unii, ale i 

v České republice. Na cíle rozborů příčin a následků vzrůstáním spotřeby elektrické 

energie je také třeba pohlížet individuálně, jelikož spotřeba energií v zemi bývá většinou 

vymezena,  jak jsem již uvedl, seskupením více faktoru, které zpravidla mívají odlišnou 

intenzitu a mnohdy i odlišné zastoupení. 

 

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel (svět a EU – 27) v letech 1960 – 2012 
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Důsledky vývinu předešlé doby, jsou zásadním východiskem odhadu budoucího 

vývinu energetických potřeb České republiky a také výroby elektrické energie. V dnešní 

době se vyskytuje velká řada odhadů budoucího vývinu spotřeby i výroby elektrické 

energie v České republice, tak jako rozhledů pro Svět nebo Evropskou unii. Tyto odhady 

se většinou zabývají dvěma mezními parametry. Jsou jimi rozhledy spotřeby a výroby 

elektrické energie. Obvykle se v grafech dělí podle povahy jejich zdrojů. 

2.3 Česká státní energetická koncepce a výhledová zpráva 

Česká republika je držitelem schválené Státní energetické koncepce, která vznikla 

usnesením vlády č. 211 v srpnu 2012. Státní energetická koncepce obsahuje podklady 

vytvářející pohledy na výrobu elektrické energie v České republice. Na (obr. 5) je popsán 

výhled spotřeby primárních zdrojů se vztahem na vliv životního prostředí podle předpisů 

Státní energetické koncepce a na (obr. 6) je znázorněn předpokládaný vývoj spotřeby 

primárních paliv. 

 

 

Obr. 5 Porovnání primárních energetických zdrojů a hrubé konečné spotřeby energie 
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Zelený scénář počítá s těmito situacemi: 

1. uvolnění těžby hnědého uhlí za územní limity těžby, 

2. opora obnovitelných zdrojů 

3. budování dalších jaderných zdrojů. 

První a třetí zmiňovaný bod je stále předmětem jednání. Bod druhý je naopak 

celkem dobře přijímán veřejností, ale i přesto se některé části podpory obnovitelných 

zdrojů setkávají s velkou kritikou a to například u podpory staveb větrných elektráren, kde 

je hlavním problémem rušení klidu divoké zvěře a hyzdění krajiny. Akceptovaná Státní 

energetická koncepce schválená v srpnu 2012, se nestala součástí náplně prohlášení vlády. 

To zcela záporně ovlivnilo pravděpodobnost realizace schválené Státní energetické 

koncepce a vzniklo, tak vedle toho i místo pro nejistou situaci v sektoru podnikání, kde 

k budoucím problémům energetické politiky byly v prohlášení vlády sděleny na příklad 

tyto konstatace: 

1. těžby hnědého uhlí v územních limitech by měly být zachovány, 

2. stavbu nových jaderných reaktorů nebude vláda podporovat, 

3. na bázi všech politických stran ve vládě se založí nezávislá odborná komise pro                

Obr. 6 Zelený scénář (Struktura spotřeby primárních energetických zdrojů 

v České republice) 
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posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém 

horizontu. 

 

2.4 Nezávislá energetická komise 

Tato komise je též označována jako „Pačesova komise“ a to z důvodu jména 

předsedy komise, Václava Pačese, který byl také předsedou Akademie věd České 

republiky. Vládou České republiky č. 77 dne 24. ledna 2007 na podstatě věci bylo 

usneseno, že tato komise bude sestavena pod stejným názvem Nezávislá odborná komise 

pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu 

pod zkratkou (NEK). S lehkým nadhledem lze říci, že podklady, které se zabývají v České 

republice výrobou elektrické energie podle surovinových zdrojů a předpovědí spotřeby 

prvotních energetických zdrojů, byly pod mocí již zmiňovaného programového vládního 

prohlášení z ledna 2007. Jako funkční orgán se ukázala Nezávislá energetická komise 

(NEK) v roce 2008, kdy byla jejím prvním výstupem „Zpráva nezávislé odborné komise 

pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 

2008“.  Ta je chápána a často citována jako výhled energetiky České republiky. Tato 

zpráva uvádí prognózy a scénáře výroby elektrické energie v České republice až do roku 

Obr. 7 Struktura výroby elektrické energie v České republice s výhledem do roku 

2050 



 

17 

 

2050 (obr. 7). Na základě výhledové zprávy byl zpracován graf z hodnot uváděných 

Nezávislou odbornou komisí pro posuzování energetických potřeb České republiky 

v dlouhodobém časovém horizontu. Je na místě brát odhady budoucích hodnot s lehkou 

nadsázkou, protože dlouhodobé předpoklady jsou zatíženy trochou nejistoty. 

V časovém horizontu, až do roku 2050 výhledová zpráva počítá s hypotézou 

mírného růstu celkové výroby elektrické energie. Začátkem roku 2015 předpovídá 

prognóza  pozastavení exportu elektrické energie, ale naopak se předpokládá s malým 

importem. Na konci roku 2020 výrazně klesá podíl hnědého uhlí na výrobu elektrické 

energie, ale právě v této době se předpokládá, že snížení bude nahrazeno vyšším podílem 

energie vyrobené z jádra a to až 54 %. Na (obr. 6) lze vidět, že velkou roli by podle komise 

měly sehrát obnovitelné zdroje. Výhled počítá s neustálým zvyšováním produkce 

elektrické energie z těchto zdrojů a to tak, že v roce 2050 by podle odhadů měl být podíl až 

36 %. Nepočítá se naopak s výrobou elektrické energie z černého uhlí, zemního plynu a 

kapalných paliv. Charakteristika odhadů vývinu výroby elektrické energie souhlasí se 

základním scénářem (NEK), mezi jehož důležité body patří: 

1. těžby hnědého uhlí v územních limitech, 

2. podpora zesílení obnovitelných zdrojů energie, 

3. větší podpora stavby jaderných zdrojů 

Tento předpoklad Nezávislé energetické komise se podstatně odlišuje od (zeleného 

scénáře) Státní energetické koncepce z roku 2012, proto se pochopitelně odlišují i 

předpovědi vývinu skladby výroby elektrické energie v obou materiálech. 

Hlavní prioritou Státní energetické koncepce je tedy zvyšování energetické 

efektivnosti v závislosti na úsporách energie společně s bezpečností, konkurenceschopností 

a udržitelností. V této oblasti si Česká republika musí ponechat nebo popřípadě zvýšit 

trend poklesu energetické náročnosti tvorby HDP a snažit se o srovnání ekonomik v rámci 

zemí EU v  jednotlivých oborech po roce 2020. 

Pomocí stimulace zvyšování energetických úspor a efektivity bude možné tohoto 

stavu dosáhnout v dopravě, průmyslu, službách, veřejném sektoru i domácnostech. Této 

efektivity lze dosáhnout také pomocí cílené obměně spotřebičů. Pozornost je také 

věnována ztrátám při přenosu energie a ekonomické gramotnosti populace.   
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3 Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

3.1 Co jsou obnovitelné zdroje 

V zákoně č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby z obnovitelných zdrojů jsou 

obnovitelné zdroje definovány takto: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné 

nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, 

geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, 

energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“. 

3.2 Proč využívat obnovitelné zdroje energie 

O tomto tématu se živě diskutuje již několik let a to i zejména v souvislosti se 

změnami klimatu, které postihují celou zeměkouli a jsou často řešeným ekologickým 

problémem. Na tento globální problém upozorňovali odborníci už v šedesátých létech 

předchozího století jako na příčinu revoluce v průmyslu. V tomto období začínal nárůst 

skleníkových plynů v zemské atmosféře, což zapříčinilo zadržování tepla, které se odráží 

od zemského povrchu. Spalováním fosilních paliv, průmyslovou výrobou a emisemi 

z motorových vozidel se zvyšuje koncentrace skleníkových plynů. Proto je nejvíce 

diskutovaným a nejzávaznějším tématem bez pochyby změna klimatu na zemském 

povrchu. 

3.3 Podíl obnovitelných zdrojů energie  

Česká republika se zavázala v rámci vstupu do Evropské unie zvýšit procento OZE 

na 8% do roku 2010. Podle každoročních výstupních zpráv se tento cíl stal skutečností. 

V roce 2010 se podíl přehoupl přes 8% a ke konci roku 2013 byl podíl instalovaného 

výkonu obnovitelných zdrojů energie dokonce 22,8%  Podíl zastoupení jednotlivých 

zdrojů energie (Obr. 8). 
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3.4 Zelený bonus 

Zelený bonus dle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů energie. Je to příplatek k tržní ceně elektřiny. Při prodeji elektrické 

energie výrobcem za smluvenou tržní cenu distributorovi energie, nebo spotřebuje-li 

elektřinu sám, má právo inkasovat na víc od provozovatele distribuční nebo přenosové sítě 

na základě předloženého dokumentu zelené bonusy. Hodnota zeleného bonusu je pro 

každý rok a druh energie z obnovitelných zdrojů energie upravována a stanovována 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Výkupní ceny elektřiny z OZE (obr. 9). 

3.5 Legislativa obnovitelných zdrojů energie 

Růst podílu obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektrické energie je 

významným záměrem počínání Evropské unie. V období let 2000-2010 sehrála rozhodující 

úlohu směrnice 2001/77/ES, která pojednává o výrobě elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů. Tato směrnice navazuje na tzv. Bílou knihu vydanou organizací ISES v roce 2003 a 

určuje závazné podíly OZE, kterých by měly země EU dosáhnout. Individuálně byl 

vytvořen pro každou zemi indikativní plán. Hlavním cílem této směrnice bylo zajistit, aby 

dosáhl podíl OZE v roce 2012 hodnoty 12 % na celkové spotřebě elektrické energie a podíl 

na hrubé spotřebě vyrobené z obnovitelných zdrojů energie byl 21 %. Dosažení tohoto 

stanoviska pro Českou republiku nebylo jednoduché, ale cíle byly splněny. 

Obr. 8 Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny v GWh 
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V současné době je posledním vyhlášením cílů Evropské unie stanovisko pro rok 

2020. Toto stanovisko vyzívá k naplnění na podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů 

energie 20 % na konečné spotřebě elektrické energie. Soustavně se má také zvednout podíl 

biopaliv na spotřebě pohonných hmot na 10%. Po zohlednění podmínek České republiky 

byl tento cíl stanoven na 13 % podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na 

konečné spotřebě energie. Mimořádný význam tedy klade Evropská unie v otázce 

obnovitelných zdrojů energie.  

 

3.5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a změně a následujícím zrušení směrnic 200/77/ES a 2003/30/ES o 

podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných hmot v dopravě byla schválena 23. 

dubna 2009. Tato směrnice stanovila pro jednotlivé země přímé cíle, týkající se podílu 

elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny.  

3.5.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES 

Tato směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a o 

zrušení směrnice 2003/54/ES je zvláště důležitou pro oblast energetiky. Směrnice 

poukazuje na důležitost a co největší využívání obnovitelných zdrojů energie či na 

efektivní fungování distribučních sítí při rozvodu energie z OZE.  

Poslední vyhláškou o energetice je směrnice 20012/27/EU ze dne 4.10.2012 o 

energetické účinnosti. Snaha této směrnice spočívá v ambiciózní energetické strategii 

z důvodu rostoucí závislosti na importu elektrické energie do Evropské unie a s tím 

spojené zvyšování cen. Primárním cílem je však snižování emisí a skleníkových plynů.  

Obr. 9 Výkupní ceny energií z OZE v Kč/Kw 
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3.5.3 Vyhlášky České republiky vydané v souladu se směrnicemi EU 

 zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektrické energie z OZE, 

 vyhláška č. 5/2007 Sb. ze dne 21.12.2006  o využití biomasy, 

 vyhláška č. 475/2005 Sb. o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, 

 vyhláška č 482/2005 Sb. o stanovení způsobu využití a parametry biomasy 

při podpoře výroby elektrické energie z biomasy, 

 vyhláška č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování množství 

elektrické energie při společném spalování biomasy a jiného OZE, 

 vyhláška č. 439/2008 Sb. o způsobu určení množství elektrické energie 

z kombinované výroby elektřiny a tepla z druhotných energetických zdrojů, 

 cenové rozhodnutí č. 8/2006 stanovující podporu pro výrobu elektrické 

energie z OZE, 

 prováděcí vyhláška č. 150/2007 Sb. stanovující garanci výkupních cen 

energie z OZE k zákonu č. 180/2005 Sb. 

3.6 Využití solární energie a fotovoltaika 

Fotovoltaika je v dnešní době dynamicky se rozvíjející obor a fotovoltaické moduly 

na střechách domů už začínají být běžným obrázkem i u nás. Například v zemích jako je 

Indie nebo Indonésie, představují tyto fotovoltaické systémy jeden z nejlepších způsobů 

elektrifikace vzdálenějších ostrovů či vesnic. Velmi dlouhá životnost fotovoltaických 

panelů je výhodná v rozvojových zemích, kde lidé většinou nemají dostatečné znalosti a 

kvalifikaci pro obsluhu náročnějších zařízení.   

Solární energie se zařazuje mezi obnovitelné zdroje, které nenesou, téměř žádné 

nežádoucí dopady na životní prostředí. Nejdůležitějším faktorem při výrobě elektrické 

energie ze slunečního záření jsou klimatické podmínky. Není však podmínkou, že by 

v cílové oblasti muselo svítit nepřetržitě slunce. 

Paprsek urazí dráhu 150 mil. km od slunce na zemský povrch za 8 min. a 20 vteřin. 

Na zemi dopadne zhruba za 3 dny tolik sluneční energie kolik by mohlo být získáno se 

všech dostupných současných zdrojů. Dopadem slunečního záření se však dá přeměnit na 

elektřinu asi jen 17 % celkového svitu. 
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3.6.1 Charakteristika výroby elektřiny z energie slunce 

V dnešní době se sluneční energie používá ve dvou hlavních formách. Na jedné 

straně je to tepelná energie, kde sluneční svit a teplo z něj zahřívá kapalinu, přičemž vzniká 

pára, která žene turbíny k výrobě elektřiny. Tato metoda se využívá zejména na ohřev vody 

nebo vytápění domů.  

Na straně druhé se jedná o fotovoltaiku, která využívá přímé přeměny světelných 

paprsků na elektrickou energii. Přeměna probíhá v polovodičovém prvku, který známe pod 

jménem solární nebo také fotovoltaický článek. Tento článek (obr.10) využívá svých 

ploch,  které, mají propustný a nepropustný povrch a následné reakce s elektrickým polem. 

Tyto plochy jsou tenčí než 1 mm. Zde dochází k rozdělení náboje, které má za následek 

napěťový rozdíl mezi zadní a přední částí článku, kde vzniká posléze elektrický proud. 

Povrch fotovoltaického článku je ochraňován skleněnou vrstvou, která slouží jako 

antireflexní prvek a zajišťuje tak, aby co největší množství svitu vniklo do polovodiče. 

Tyto antireflexní vrstvy se zpravidla vyrábějí napařením oxidu titanu. Tím solární článek 

získá tmavomodrý vzhled. Na výrobu polovodičů uvnitř panelů se používají zejména 

sloučeniny křemíku. 

Použití solárních článků je různé. Můžou se využívat u malých zařízení, jako jsou 

kalkulačky až po energetické zajištění velkých domů apod. Výkon je určen plochou a 

účinností tohoto článku. Například, když bude mít plocha článku 2 dm², tak může při 

plném slunečním svitu vyprodukovat článek výkon 2,5 W při napětí 0,5 V a proudu 2,5 A. 

Vyšší napětí můžeme získat sériovým řazením a proud paralelním řazením. Fotovoltaický 

panel bývá obvykle složen z 33 až 36 článků. 

 

Obr. 10 Struktura fotovoltaického článku 
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3.6.2 Využití sluneční energie v České republice 

V České republice dopadne ročně kolmo na 1m² plochy okolo 800-1200 kWh 

sluneční energie. Sluneční svit dopadající na Českou republiku je uveden na mapě (obr.11) 

Doba celkového slunečního svitu se pohybuje v rozmezí 1300-1700 h/rok. Nejúčiněji lze 

využívat sluneční energii v místech s dlouhým slunečním zářením a větší nadmořskou 

výškou. Možnost využití sluneční energie v České republice je průměrná a v průběhu roku 

má kolísavý charakter. 

Na území České republiky se sluneční energie využívá především pro ohřev 

užitkové vody, vyhřívání vody v bazénech, či temperování objektů. Solární program v této 

době zahrnuje dvě skupiny systémů k použití sluneční energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotovoltaické moduly – přeměna sluneční energie na energii elektrickou 

Solární kolektory – využívání sluneční energie pro ohřev užitkové vody 

V dnešní době je v České republice instalováno minimálně 110 000 m² plochy 

solárních kolektorů. Největší zastoupení mají kapalinové ploché kolektory. Ke konci roku 

2013, byl výkon solárních panelů 10,2 % což představuje 2 086 MW z celkového výkonu 

20 520 MW.  Podíl elektrické energie vyrobené fotovoltaickými panely je 2,65 % což je 

2 148 624 MWh z celkové produkce 81 088 400 MWh. Fotovoltaický panel je znázorněn 

na (obr.12) 

Obr. 11 Mapa slunečního záření na území České republiky 
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Česká republika drží podle výkonu solárních elektráren na obyvatele v Evropské 

unii 3 místo. To vyplývá z průzkumu v roce 2013, díky podpoře obnovitelných zdrojů. 

Vyšší výkon už mají pouze solární elektrárny v Itálii a Německu.  

3.6.3 Solární elektrárny v České republice 

Největší rozmach solárních elektráren přišel do České republiky v roce 2010 a od 

ledna 2011, kdy vláda výrazně snížila normované výkupní ceny pro nově připojené zdroje 

nad 100 Kw z 12 150 Kč na pouhých 5 500 Kč za MWh, a tehdy zájem významných 

investorů o výstavby nových elektráren rychle opadl. 

V České republice byly ke konci roku 2011 připojeny solární elektrárny s výkonem 

1959 MW. To znázorňuje výkon 185,4 W na obyvatele. Nejvíce solárních panelů je 

instalováno v Jihomoravském kraji (jak vyplývá podle slunečního svitu na obr.11). 

V konečném důsledku se jich zde soustřeďuje zhruba 2,2 milionu a jejich výkon dosahuje 

podle společnosti Aquatest 447 MW. Za Jihomoravský kraj se dále řadí kraj Jihočeský a 

Středočeský. V těchto krajích je instalováno téměř 1,2 milionu panelů o výkonu zhruba 

237 MW. Nejméně fotovoltaických panelů se soustřeďuje v kraji Karlovarském a to 

66 000 panelů o výkonu 13 MW. Na (obr.13) je znázorněno situování solárních elektráren 

v České republice.  

Obr. 12 Ukázka solárních článků v oblasti sluneční elektrárny 
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I přesto, že nejvíce elektrické energie ze slunečního záření se vyrábí 

v Jihomoravském kraji, největší tři fotovoltaické elektrárny jsou v Čechách. Největší 

solární elektrárna se nachází v okrese Česká lípa a jedná se o komplex Ralsko Ra1 o 

výkonu 38,3 MW, který provozuje energetická společnost ČEZ.  

Druhou největší solární elektrárnou u nás je zařízení poblíž Nové Vsi v okrese 

Mělník. Zde provozuje zařízení společnost FVE CZECH NOVUM o celkovém výkonu 

35,1 MW. Třetí místo patří elektrárně u Ševětína nedaleko Českých Budějovic s celkovým 

výkonem 29,9 MW, kterou provozuje také ČEZ. 

 

Dne 26. Listopadu 2012 vydal Energetický regulační úřad výkladové stanovisko č. 

4/2012 pro rok 2013  o nových zelených bonusech a výkupních cenách za energii 

vyrobenou využitím slunečního záření (tab.1).   

 

 

 

 

Obr. 13 Solární elektrárny v České republice 

 



 

26 

 

Tab. 1 Výkupní ceny solární energie 

Uvedení do provozu Výkon Výkupní cena Zelený bonus 

Od 1.1 2013 do 30.6 2013 0 – 5 kW 3,41 Kč/Kwh 2,86 Kč/Kwh 

Od 1.1 2013 do 30.6 2013 5 – 30 kW 2,83 Kč/Kwh 2,28 Kč/Kwh 

Od 1.7 2013 do 30. 6. 2013 0 – 5 kW 2,99 Kč/Kwh 2,44 Kč/Kwh 

Od 1.7 2013 do 31. 12. 2013 5 – 30 kW 2,43 Kč/Kwh 1,88 Kč/ Kwh 

  

3.7 Výroba elektrické energie z větru 

Energie z větru byla využívána již několik desetiletí ať už například v mlýnech 

k mletí obilí nebo také k čerpání vody. Energetický větrný průmysl v Evropě zažívá 

v celku rychlý vývin a na světovém trhu zastává důležité postavení. Pokrok technologií je 

tak obrovský, že směřuje stále k výrobě větších generátorů a to vede k redukci investičních 

jednicových nákladů. Největším impulzem pro rozvoj větrné energetiky v Evropě byla 

energetická krize v roce 1973, vyvolaná uvalením embarg zeměmi OPEC na vývoz ropy 

do hospodářsky vyspělých států.  

Větrná energetika využívá nevyčerpatelné kinetické energie větru, která je zcela 

zdarma, a proto nepodléhá inflaci. Klesá tak závislost na importu energetických surovin  

převážně z regionů, charakteristických svojí politickou nestabilitou. 

Výroba elektrické energie touto metodou nezatěžuje životní prostředí případnými 

emisemi a přispívá, tak k ochraně klimatu ke snižování produkce skleníkových plynů, 

zvláště oxidu uhličitého. Například při vybudování větrných elektráren (VtE) v oblasti 

severních Čech s výkonem 300 MW by se oproti uhelným elektrárnám snížila zátěž 

životního prostředí za rok o 750 000 t CO2, 3 600 t NO2, 420 000 t prachových částic a 

42 000 t škváry a popílku.  

Také nelze opomenout, že návratnost větrných elektráren je rychlejší než u 

jaderných a uhelných. Doba, za kterou VtE vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno 

na její výrobu se odhaduje v rozmezí 6-12 měsíců s životností VtE 20 let. 

3.7.1 Větrná energie v České republice 

Českou republiku nelze zařadit mezi progresivní státy ve využívání větrné energie, 

neboť historický vývoj naznačoval, že tomu mohlo být i jinak. Větrná energetika byla 

v naší zemi předmětem zájmu již v dávné minulosti. Novodobý vývoj větrné energetiky 
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probíhal v České republice ve dvou etapách. První etapa se váže na období 1990-1995. 

V tomto období bylo vybudováno 24 VtE s celkovým výkonem 8,22 MW. Ke konci roku 

2012 byl podíl instalovaného výkonu asi 1,3 % což představuje 263 MW z celkových 

20 520 MW. Dle výroby elektrické energie je to 0,51 % a 415 817 MWh z celkové 

tuzemské výroby 81 088 400 MWh ročně.  Tento, na svou dobu významný růst větrné 

energetiky byl motivován následujícími důvody: 

 Po otevření hranic zapůsobila inspirativně na řadu českých turistů masivní výstavba 

větrných elektráren v Dánsku a Německu. 

 Větrné elektrárny vyráběné na území Česka byly nabízeny za cenu zhruba o 30 % 

nižší než v zahraničí. 

 Obecně panoval předpoklad, že výkupní ceny elektřiny z větru budou obdobné jako 

ve zmíněných státech 

 Ve skutečnosti však v období 1996-2002 trend rozvoje větrné energetiky dostal 

záporné znamení a řada neprosperujících VtE byla demontována.  

 Výkupní cena elektřiny z větrných elektráren se až do roku 2001 pohybovala 

v rozmezí 0,9-1,13 Kč/kWh, což neumožňovalo rentabilní provoz VtE. 

 VtE od domácích výrobců, byly oproti výrobcům zahraničním výrazně levnější, ale 

i přesto neprošly fází provozních zkoušek a vykazovaly značnou poruchovost. 

 Rozvíjející se obor neměl potřebné teoretické, odborné a legislativní zázemí, např. 

řada větrných elektráren byla postavena v lokalitách s nepříznivými větrnými 

podmínkami. 

Výsledkem pak byl totální propad nově se rozvíjejícího oboru, na což poukazovala 

řada kritiků větrné energetiky v různých médiích. 

Druhá etapa rozvoje větrné energetiky byla nastartována cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu, kterým pro rok 2002, postupně i pro rok 2003, byla 

stanovena minimální výkupní cena elektřiny vyrobené z větru ve výši 3000 Kč/MWh. Tato 

cena se postupně snižovala až na 2 340 Kč/MWh v roce 2009, přičemž umožňuje 

realizovat rentabilní projekty výstavby VtE. 
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Od této doby výstavba větrných elektráren pozvolna narůstá. Vývoj výstavby 

větrných elektráren v průběhu posledních deseti let znázorňuje (obr.14). V současnosti se 

větrné elektrárny nacházejí především v oblasti Krušných hor, méně pak na Drahanské 

vrchovině či v Nízkém Jeseníku. Jednotlivé větrné elektrárny či malé větrné farmy jsou 

provozovány i v jiných částech České republiky. Rozložení větrných elektráren podle 

výkonu v České republice je na (obr.18). Největší větrná farma v ČR byla postavena v roce 

2007 nedaleko Měděnce a vodní nádrže Přísečnice v Krušných horách. Dnes zde stojí 

celkově 24 větrných elektráren o souhrném výkonu 49,5 MW, které tak tvoří více než 

třetinu celkového výkonu větrných elektráren v ČR. Výstavba této větrné farmy byla také 

příčinou poměrně skokového nárůstu instalovaného výkonu v roce 2007. Četnost větrných 

elektráren v České republice je zobrazena na (obr. 15) 

Obr. 14 Instalované větrné elektrárny v České republice celkem v MW 
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3.7.2 Princip výroby větrné elektrárny 

Vítr působením aerodynamických sil na listy rotoru pohání turbínu, která je 

umístěna na stožáru větrné elektrárny. Tato větrná turbína převádí energii rotační na 

energii mechanickou. Mechanická energie je za pomocí generátoru zdrojem elektrické 

energie. Listy upevněné na rotoru musejí mít speciálně tvarovaný profil, aby se vzrůstající 

rychlostí větru nerostly příliš intenzivně vztlakové síly. Tyto síly větru rostou s druhou 

mocninou a energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou. Proto je velmi důležitou 

součástí větrné elektrárny regulace výkonu rotoru, která zabraňuje elektrickému a 

mechanickému přetížení větrné elektrárny. Struktura větrné elektrárny je popsána na 

(obr.16). 

 

 

 

 

Obr. 15 Četnost Větrných elektráren v České republice 
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3.7.3 Složení větrné elektrárny  

Větrná elektrárna se skládá z těchto základních částí: 

 rotor 

 generátor 

 převodovka 

 systém natáčení do směru větru 

 stožár a rám strojovny 

 regulační system 

 

Rotor větrného motoru se dělí na další čtyři typy a to na vrtuli, lopatkové kolo, 

Darrieův rotor a Savoniův rotor.  

Vrtule je typ rychloběžného větrného motoru. Je nejdůležitější součástí celého 

zařízení, protože velikost plochy vrtule závisí na výkonu odebraného z proudu vzduchu. 

Listů na rotoru bývá 1-4, nejčastěji však 2 nebo 3. Vrtule jsou specifické svou 

aerodynamickou účinností a malým odporem. Výhodou rychloběžného motoru je malý 

počet listů, proto je tedy výrobně levnější. Listy jsou konstruovány pro obrovské 

odstředivé síly a povětrnostní podmínky nemají sebemenší vliv na jejich namáhání. 

Jedinou nevýhodou je, že při zapnutí větrné elektrárny je nutno počáteční otáčivý 

moment vyvolat elektrickým motorem nebo dvoustupňovou regulací. 

Obr. 16 Struktura větrné elektrárny 
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U lopatkového kola se jedná o pomaloběžný motor, který rozdílně od 

rychloběžného motoru dosahuje maximální účinnosti při součiniteli rychloběžnosti 

kolem 1. 

Darrieův motor se skládá ze dvou nebo více křídel, které rotují okolo vertikální 

osy. Poprvé byl použit v roce 1931. Výhodou tohoto motoru je jednoduchá konstrukce, 

vysoká účinnost a možnost umístit generátor do spodní části větrné elektrárny. Jedinou 

nevýhodou je špatná schopnost rozběhu. 

Savonův motor byl patentován již v roce 1929. Je složen ze dvou půlválců, které 

jsou přes sebe navzájem přesazeny. Točivý moment vzniká výslednicí sil, které 

účinkem větru působí na vydutou a vypuklou plochu. Výhodou je poměrně jednoduchá 

konstrukce. Nevýhodou je v celku malá účinnost. 

Generátor mění energii mechanickou pomocí hřídele na elektrickou energii. 

Generátory dělíme do těchto skupin: 

 synchronní generátory 

 stejnosměrné generátory 

 asynchronní generátory 

 generátory s permanentními magnety 

Pro velké větrné elektrárny se používají nejčastěji synchronní a asynchronní 

generátory a pro malé elektrárny najdou využití generátory stejnosměrné. 

Převodovka slouží u větrných elektráren k převodu větších jmenovitých otáček 

rotoru na nižší jmenovité otáčky generátoru. Zde se nejčastěji používají převodovky 

jednostupňové, ke kterým je přímo připojena brzda. V dnešní době se již vyrábí elektrárny, 

které převodovku nemají, protože toto zařízení trpělo velkou poruchovostí. 

Systém natáčení dle směru větru se provádí třemi způsoby a to buď nastavením 

do směru větru pomocí ocasní plochy, bočními pomocnými rotory nebo natáčením 

pomocných motorů. 

Ocasní plocha je způsob, který je pro natáčení elektrárny do směru větru 

nejjednodušší. Strojovna elektrárny je vybavena plochou, pevně spojenou s rámem 

strojovny. Při opření větru do této plochy vzniká otáčivý moment, který otočí větrnou 

elektrárnu do požadovaného směru. 
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Boční pomocné rotory jsou složeny z dvou lopatkových kol, které jsou nasazené 

na pastorek zabíhající do věnce ozubeného kola pevně spojeného se strojovnou elektrárny. 

Při poryvech větru se tyto pomocné rotory začnou točit a otočí strojovnu do určeného 

směru. 

Natáčení pomocnými motory se využívá u větrných elektráren s velkými výkony, 

které jsou připojené k síti. Zařízení se skládá ze snímacího členu, který je tvořen 

korouhvičkou, vyhodnocovacího členu jež je součástí řídicí jednotky a akčního členu 

tedy elektromotoru. Polohu korouhvičky danou větrem sleduje vyhodnocovací člen, který 

předává signál akčnímu členu elektromotoru, který pomocí ozubení natočí Větrnou 

elektrárnu do požadovaného směru.  

Stožár a rám strojovny jsou hlavní částí nosného systému větrné elektrárny. U 

malých větrných elektráren je stožár vyroben z roury většího průměru, která je ukotvena 

lany ve více výškách. Větrné elektrárny větších výkonů využívají příhradových nebo 

tubusových stožárů. Nevýhodou tubusových stožárů je technologicky náročný postup na 

rozdíl od příhradových. Výhodou tubusových zařízení je dobře využitelné místo uvnitř 

tubusu oproti příhradovým pro instalaci ovládacích prvků.  

Regulační systémy se skládají z ovládacích a kontrolních prvků, systémů regulace 

a brzdění vrtule, kontrolních systémů jednotlivých částí elektrárny, systémů natáčení 

strojovny do směru větru a systémů připojení k síti. 

Obr. 17 Velká větrná elektrárna 
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3.7.4 Provozované a projektované VtE v České republice 

Dvě elektrárny typu Enercon E-40, které jsou uvedeny v provozu od roku 2003 leží 

v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantském výběžku (375 m n. m.). Instalovaný výkon 

jedné elektrárny je 600 kW, celkový výkon je tedy 1,2 MW. Výška tubusu dosahuje 65 m 

s průměrem rotoru 44 m. Ukázka Větrné elektrárny (obr.17). 

Na vrchu Neklid ve výšce (1160 m n. m.) u obce Boží dar jsou taktéž dvě 

elektrárny typu Enercon E-33 o celkovém výkonu 660 kW. 

Věrná farma Nový Hrádek tvoří čtyři větrné elektrárny EKOV-400 kW, na tomto 

místě se však plánuje modernizace elektráren o plánovaném výkonu 2 MW. 

V červnu 2003 byla uvedena do provozu elektrárna  Repowe MD70 u obce Nová 

Ves s instalovaným výkonem 1,5 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5 Ekonomika větrných elektráren 

Energetický regulační úřad se při stanovení výkupních cen a zelených bonusů na 

podporu OZE řídí zákonem č. 180/2005 Sb. ERU stanovuje výkupní ceny vždy dopředu na 

každý kalendářní rok pro jednotlivé obnovitelné zdroje. 

Obr. 18 Struktura instalovaného výkonu podle kraje (není odkaz) 
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Při stanovení zelených bonusů a výkupních cen úřad vychází vždy z nákladů na 

pořízení zařízení, připojení a provoz. Výkupní ceny stanovené úřadem, které jsou vždy pro 

další kalendářní rok, nemůžou být nižší než 95% celkové hodnoty výkupních cen platných 

v roce, ve kterém se o nových stanovách rozhoduje.  

Minimální povinná výkupní cena elektrické energie z větrných elektráren je 

v současné době nejmenší ze všech obnovitelných zdrojů energie. Z toho vyplývá, že 

větrná energie je nejméně dotovaný a nejlevnější zdroj energie z obnovitelných zdrojů. 

3.8 Výroba elektrické energie vodními elektrárnami  

Výroba elektrické energie za pomoci vodních elektráren patří k nejstarším zdrojům 

energie, které využívá lidstvo už od nepaměti. Tak zvaná vodní kola, nejdříve horizontální 

a v pozdější době vertikální byla používána pro nejrůznější účely. 

V roce 1882 postavil jednu z prvních vodních elektráren T.A. Edison v Appletonu a 

později pod Niagarskými vodopády. Před koncem 19. století byla uvedena do provozu 

hydroelektrárna v Podskalském mlýně kousek od Písku, kde pohánělo vodní kolo tři 

dynama. I v Praze existovaly dvě vodní elektrárny na počátku 20 století. Jedna na Těšnově 

a druhá na Štvanici. Štvanická elektrárna existuje dodnes, Těšnovská byla roku 1929 

zrušena. Získávání energie pomocí vodního kola bylo užíváno pro velmi širokou škálu 

nejrůznějších lidských potřeb a činností. Nejmodernější vodní turbíny měly uplatnění 

především při výrobě elektrického proudu. Síla vodního toku dokáže snadno vyrobit 

elektřinu prakticky zadarmo. Podmíněné jsou však náklady na stavbu elektrárny, 

související se zárukou neustálého a dostatečného přívodu vody. Proto se výroba energie za 

pomocí vodních toků využívá zejména v oblastech, kde mají toky velké spády či prudký 

proud vody. 

3.8.1 Vodní energie v České republice 

V České republice nejsou příliš ideální podmínky pro budování vodních elektráren. 

Toky řek v naší republice nemají dostatečné množství vody ani dostatečný spád. Z tohoto 

důvodu je podíl výroby elektrické energie vodními elektrárnami menší. 

Na druhou stranu je výroba elektřiny vodními elektrárnami ekologicky nezávadná, 

neznečišťuje životní prostředí, nedevastuje krajinu a nevyžaduje žádné surovinové 

zajištění. Elektrárny svou efektivností elektrizační soustavy zajišťují akumulaci energie a 

pružné pokrytí spotřeby. Přispívají také svým vyšším stupněm automatizace k vyrovnávání 
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změn na tocích a tvoří potenciál pro revitalizaci prostředí, například prokysličováním 

vodního toku. V České republice disponují vodní elektrárny výkonem 10,8 % ze všech 

dostupných zdrojů, což představuje výkon 2216 MW z celkových 20 520 MW ročně. 

Z toho mají přečerpávací elektrárny podíl 5,6 % a průtokové 5,2 %. Z hlediska výroby 

elektrické energie je to 2,6 % představující 2 129 166 MWh z celkové roční tuzemské 

produkce 81 088 400 MWh. 

 

3.8.2 Princip chodu vodní elektrárny 

Voda ve vodních elektrárnách roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli 

s elektrickým generátorem. Tato soustava tvoří dohromady turbogenerátor. Energie 

mechanická se přitom přeměňuje na energii elektrickou, která se transformuje a je 

odváděna do místa spotřeby. Podobný výrobní princip používá i jaderná nebo uhelná 

elektrárna. 

Pro vodní elektrárny se využívají různé druhy turbín a to v závislosti na typu 

vodního toku a celého vodního díla. Mezi nejčastěji používané turbíny reakčního typu se 

řadí Kaplanova a Francisova turbína. Pro spády někdy i o výškách 500 m se využívá 

Peltonovy turbíny. U vodních elektráren s přečerpávajícím systémem se využívá turbín 

s reverzním chodem a přestavitelnými lopatkami. V menších vodních elektrárnách se 

zpravidla používá Bánkiho malá horizontální turbína s jednoduše upravenou Francisovou 

turbínou. Nejvyšší účinností se však vykazuje Dériazova turbína z roku 1951, která je 

určena pro velké spády. Jde zde o diagonální verzi Kaplanovy turbíny. 

Turbíny se podle způsobu práce dělí na přetlakové a rovnotlaké. U rovnotlakých 

turbín tlak vody zůstává neustále stejný, což má za následek, že tlak pod jakým voda do 

turbíny vstupuje se rovná tlaku, který z ní vystupuje. V případě přetlakových turbín voda 

vstupuje do oběžného kola pod určitým přetlakem, který postupně při průtoku klesá. Voda 

má tedy při vstupu do turbíny tlak vyšší, než při výstupu. Tímto způsobem pracují 

Francisovy turbíny užívané pro střední spády. Vývoj Francisových turbín ještě nebyl stále 

ukončen. Tyto turbíny dosahují výkonů až 250 MW a jsou schopny vyprodukovat výkon i 

1000 MW. Vodní turbíny patří mezi vůbec nejdokonalejší mechanické motory dosahující 

95% účinnosti.  
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3.8.3 Přečerpávací (akumulační) vodní elektrárny 

V principu jde o soustavu dvou nádrží, kdy z horní nádrže je voda vypouštěna 

spádem do nádrže spodní. Voda z horní nádrže se pouští většinou v době největší potřeby, 

tedy přes den. Přes noc se voda přečerpává zpět do horní nádrže a to v období tak zvané 

„levné elektřiny“. Princip akumulační vodní elektrárny (obr. 19). 

Rozmach přečerpávacích elektráren přispěl k vývoji reverzibilních turbín, které 

dokážou pracovat jako čerpadla při změně směru otáčení. Obrovskou předností 

přečerpávacích elektráren je možnost přiřazování do elektrické sítě v několika minutách 

s plným výkonem. 

 

3.8.4 Průtočné vodní elektrárny 

Velké množství přírodních toků má dostačující průtok vody vhodný pro stavbu 

vodního díla. Důležitým faktorem pro naplnění všech podmínek je však ideální spád 

vodního toku. Pro budování elektráren bývá z pravidla potřeba výstavby hrází nebo 

kaskád, kde hráze zadržující vodu vytvářejí vzdutí a tím vytvoří rozdíl výšky před a za 

elektrárnou. Na stupni vzdouvání teče voda na turbínu, která pohání generátor a elektrárna 

pracuje bez akumulace. „Doba naplnění nádrže kumulací vodního průtoku je prakticky 

zanedbatelná a využívá pouze momentální množství vody protékající řečištěm“. Přímé 

vzdmutí zabezpečí takové množství potřebné vody, na které je elektrárna dimenzovaná, 

Obr. 19 Princip akumulační vodní elektrárny 
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aby se příjem vody turbínou blížil maximu. Vodní tok však bývá větší, než je příjem 

turbíny a proto přebývající voda odtéká přes jez. Princip průtokové vodní elektrárny 

(obr.20). 

Aby docházelo k co nejefektivnějšímu využití vodního toku za každého ročního 

období, stavějí se na vodních tocích větší elektrárny, které mají i několik turbín běžících 

paralelně. V případě situace suchých měsíců se některé turbíny odstavují. 

Vodní elektrárny s průtočným systémem nedosahují větších výkonů z důvodu 

malého spádu, který představuje jen několik málo metrů. Z tohoto důvodu, mají průtokové 

elektrárny výkon většinou do 100 MW. Mezi další nevýhody patří špatná regulace výkonu 

díky neregulovatelnosti toku, a proto se do sítě dodává pouze hodinový proud. Elektrárny 

mohou představovat překážku pro vodní živočichy a lodě. Obvykle je proto součástí 

vodních elektráren komůrkový přechod pro ryby a vodní živočichy či komora pro lodě 

k překonání výškového rozdílu. 

 

3.8.5 Trendy vodních elektráren 

Současný vývoj vodních elektráren se zaměřuje především na rozšiřování malých 

vodních elektráren (MVE) a jejich rekonstrukcí. Tímto postupem lze dosáhnout zvýšení 

zásobování a kapacity pro několik tisíc domácností. Díky rozvoji elektroniky jsou dnes 

elektrárny ovládány vysokým stupněm automatizace a dálkovým ovládáním. V České 

republice jsou už v podstatě lokality pro výstavbu nových vodních elektráren vyčerpány, 

nebo je jejich realizace vysoce nákladná. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v roce 

2012 novou studii, která by měla realizovat stavbu nové přečerpávací elektrárny. Pro tuto 

Obr. 20 Princip průtočné vodní elektrárny 
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stavbu bylo vybráno 6 různých lokalit při ceně v rozmezí desítek miliard Kč. Stavba by 

měla být hrazena soukromými fondy investorů. 

3.9 Biomasa 

Biomasa je biologicky rozložitelná složka výrobků, zbytků a odpadů včetně 

živočišných a rostlinných látek ze zemědělství a lesnictví. Zde je zahrnuta také biologicky 

rozložitelná část komunálního a průmyslového odpadu. V České republice je biomasa 

velmi atraktivním obnovitelným zdrojem energie. Biomasu je možno využívat ve všech 

moderních tepelných elektrárnách. Palivo může obsahovat podíl biomasy až 25 %. Pro tyto 

energetické účely se využívá odpadů ze zemědělské, lesní nebo potravinářské produkce či 

cíleně pěstovaných rostlin. Mezi nefosilními technologiemi energetiky je jediným zdrojem, 

který může mít potenciál využití jako palivo pro dopravu, ohřev nebo výrobu elektřiny.  

Biomasa se stala zajímavou pro energetický sektor v roce 2002 a to díky minimální 

garantované výkupní ceně 2,00-2,50 Kč/kWh. Pro spalování biomasy jsou v dnešní době 

rychle přizpůsobovány i některé kotle v tepelných elektrárnách. Zatímco většinu kapalných 

a plynných fosilních paliv je nutno dovážet, biomasa je zdroj energie vyráběný na území 

České republiky.  

Je nutno podotknout, že většímu rozšíření biomasy zatím brání neadekvátní cena 

zemního plynu, podléhající státní regulaci. Nevýhodou využívání biomasy je sezónnost 

plodin a jejich skladování. 

3.9.1 Spalování a zplyňování biomasy 

Z biomasy s velkým podílem sušiny působením vysokých teplot se uvolňují hořlavé 

plynné složky (dřevoplyn). Za přítomnosti vzduchu dochází k hoření a procesu 

standardního spalování. V případě zahřívání bez přístupu vzduchu se odvádí vytvořený 

dřevoplyn do prostoru spalování, kde jako jiná plynná paliva spaluje. Podíl vytvořeného 

tepla se také používá na zplyňování další biomasy. Výhodou jsou nízké emise, vyšší 

účinnost a lehká regulace výkonu.  

Podíl zplyňovaných částí u biomasy při spalování je poměrně vysoký (u slámy 

80%, u dřeva 70%). Vznikající plyny mají odlišné spalovací teploty, a proto mohou při 

spalování hořet jen některé části paliva. Podmínkou úplného spalování je tedy vysoká 

teplota, dostatečné směšování se vzduchem a velký spalovací prostor zajišťující dokonalé 

shoření všech plynů. 
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3.9.2 Skládkový plyn 

Tento plyn vzniká v prostoru skládek komunálních či jiných odpadů, jehož tlením a 

biologickými reakcemi vzniká metan a oxid uhličitý. Vznik těchto plynů je ovlivněn podle 

toho, jaký typ materiálu je na skládce ukládán a v jakém stupni rozkladu se nacházejí 

skladované látky. Není-li skládkový plyn odčerpáván, prochází samovolně vrstvami 

uložených odpadů nerovnoměrně všemi směry. Tím hrozí i nebezpečí tvorby výbušné 

směsi. U skládek větších rozměrů existuje předpoklad, že v průběhu několika let začne 

vznikat nadměrné množství skládkového plynu, které by se příslušným zařízením dalo 

odčerpávat.  

V roce 2013 pomohla biomasa jako palivo k výrobě 1 647 200 MWh, bioplyn jako 

palivo přispěl k výrobě 2 133 700 MWh a skládkový plyn 107 600 MWh elektrické 

energie. 
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4 Využití primárních zdrojů pro výrobu elektrické energie 

4.1 Palivo-energetická bilance 

.  Využívání všech primárních zdrojů neúměrně roste se spotřebou elektrické energie. 

Stále větší spotřeba zemního plynu a ropy přispívá ke změnám ve využívání energetických 

zdrojů energie. Jen uhlí představuje 90 % minerálních zásob paliv. Palivo-energetická 

bilance vysvětluje podíly jednotlivých primárních zdrojů na celkové spotřebě či výrobě. 

Největší změny zaznamenala tato bilance během 20 století. V době mezi lety 1950-1960 

uhlí zajišťovalo zhruba 40 % bilance, dnes je tento podíl snížen na 24%. Ropa představuje 

spotřebu primární energie 34 %, ale díky rostoucímu využití zemního plynu se tato 

surovina dostala na hranici 20 %. Přes všechny snahy využívat alternativní zdroje energie 

je podíl využití paliv organického původu ve světě 85 % a do roku 2030, by se neměl 

téměř vůbec změnit.  

 V současné době si stále drží své prvenství jak ve spotřebě, tak ve výrobě 

primárních energetických zdrojů ropa, na druhém místě je uhlí a následuje zemní plyn.  

 Na území České republiky se dlouhodobě těží zejména černé a hnědé uhlí. 

Významnou dobou těžby surovinových nerostů byla druhá polovina dvacátého století. 

Zanedbatelná je však na našem území těžba zemního plynu a ropy, která se na ekonomice 

státu, téměř vůbec nepodílí. Nejpodstatnější podíl domácí surovinové základny proto hraje 

hnědé a černé uhlí a také uran. Zásoby nerostů těchto typů mají velký vliv na tvorbu 

energetické i surovinové politiky a formování energetické koncepce státu. 

 Při současné spotřebě uhlí v České republice se odhaduje zásoby potenciálně 

využitelných zásob na 18 let. Z celkového odhadovaného vytěženého množství 5,2 miliard 

tun je to už jen zlomek o hodnotě 846 milionů tun. Podlé průzkumů je však v podzemí 

České republiky ještě dalších pět miliard tun, jehož těžbě zabraňují ekologické zákony a 

pravděpodobná ekonomická nerentabilnost. Vyhlídky dovozu primárních paliv (Obr. 21). 

Zemní plyn jako energetický zdroj nebo zdroj v podobě paliva pro výrobu 

elektrické energie je velice významnou složkou. Jen přímé využití zemního plynu využívá 

zhruba 27 % domácností České republiky. Asi 10% obyvatelstva, je zásobováno teplem 

z energetických soustav, které jsou přímo závislé na pravidelných dodávkách zemního 

plynu. Momentální podíl plynu na výrobě elektrické energie je zhruba 4 %. I přesto, že 

počet odběratelů plynu stoupl přibližně o 800 tisíc, tak se za posledních 10 let spotřeba 



 

41 

 

plynu snížila o 20 %. Tento jev je způsoben v menší míře využíváním ekonomičtějších 

spotřebičů, zateplováním objektů a také cenou plynu pro domácnosti.  

 Zemního plynu se v České republice spotřebuje ročně 8 277 mil. m3. Podíl 

tuzemské těžby na této spotřebě je velice zanedbatelný 1,8 %. Plyn je v největší míře 

dovážen z Ruska, jehož podíl činí 75% a Noska 25 %. 

Využití ropy s výjimkou spotřeby v dopravě se nezvyšuje, významné však je její 

využití v chemickém průmyslu. Ropa jako zdroj pro výrobu tepla v podobě topných olejů 

činí v České republice jen 2 %. V Evropě se přitom topné oleje využívají v některých 

státech až z 50 % celkové výroby. Tomuto odvětví však v nejbližší době odzvoní díky 

neustálému zpřísňování norem emisních limitů. Nicméně v dopravním sektoru bude ropa 

dominovat s jistotou ještě desítky let.  Tuzemská těžba ropy se pohybuje okolo 3 % 

celkové roční spotřeby a je tak z velké části závislá na importu především z Ruské 

federace. 

 Uranové rudy se v tuzemsku vytěží každý rok cca 250 t. Toto množství nestačí 

k pokrytí spotřeby jaderných elektráren a proto se musí dovážet především z Ruska 

 

 

Obr. 21 Vyhlídka dovozu primárních zdrojů 
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4.2 Jaderná energetika 

Jaderná energetika je oblast, kde je energie získávána z jádra. Uvolňování energie 

probíhá díky jaderným reakcím, které se uskutečňují v atomovém jádře. Výroba elektrické 

energie tímto způsobem má své odpůrce i zastánce. Největší kritika připadá radioaktivnímu 

odpadu, který vzniká při výrobě elektřiny. Své zastánce má využití jaderné energie, kteří 

hájí výrobu za pomoci alternativních zdrojů. Jaderný odpad je jediným negativním 

dopaden na životní prostředí a stává se častým argumentem zastánců životního prostředí. 

Při provozu atomových elektráren nevznikají žádné skleníkové plyny. Zbytky 

radioaktivního odpadu, které jsou odpadním produktem při výrobě elektrické energie 

z tohoto zdroje, se musí ukládat do speciálních bazénů, kde vodní zdroj ochlazuje 

nukleární palivo a tvoří ochranu proti radiaci. Odpad se také skladuje v suchých 

kontejnerech ukládaných do skladišť, kde se skladuje starší nebo méně radioaktivní palivo. 

Kontejnery se po naplnění přemísťují do dalších betonových skladů. 

Palivové zásoby pro jaderné elektrárny jsou ve světě dostačující a schopné 

uspokojit rostoucí poptávku i pro nově otevřené jaderné elektrárny. Podle zdrojů OECD by 

měly zásoby vystačit minimálně na 85 let, ale z důvodů neustále se zvyšující poptávky po 

uranu byly v řadě států odstartovány geologické průzkumy, které by podle odhadů měli 

odhalit více než desetinásobek současných zásob.  

4.2.1 Popis štěpení uranu 235 

Základní částicí hmoty je atom, který se skládá z jádra obklopeného elektrony. 

Jádro je složeno z protonů a neutronů. V jaderném reaktoru elektrárny probíhá pomocí 

neutronů štěpení jádra uranu, při čemž se uvolňuje energie. 

Při zásahu jádra uranu 235 neutronem se jádro rozpadne na dvě nebo více částí. 

Vzájemně se odpuzující odštěpky nabírají obrovskou rychlost a při jejich zabrždění 

v prostředí se pohybová energie změní na tepelnou energii. 

Jedním štěpením se uvolní 2-3 neutrony. Aby mohlo dojít k rozštěpení dalšího jádra 

uranu, některým neutronem s co největší pravděpodobností, musí se rychlost neutronů 

snižovat. Tento proces se děje pomocí moderátoru, kterým je u reaktoru VVER 

demineralizovaná chemicky upravená voda (chladivo). 

Jaderným štěpením vzniká ionizující záření, které je součástí samotného paliva, 

chladiva, konstrukčních materiálů primárního okruhu a ve stínění. 
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4.2.2 Popis funkce jaderné elektrárny 

Přeměna jaderné energie uranu 235 se děje v aktivní zóně reaktoru pomoci řízené 

štěpné reakce na energii tepelnou. Aktivní zóna je tvořena palivovými soubory kazet, které 

obsahují palivové proutky lehce obohacené uranem 235.  V primárním okruhu jsou tyto 

proutky chlazeny vodou. Produkce tepla je závislá na výkonu aktivní zóny. Řídícími 

absorpčními tyčemi se dosahuje rychlé změny výkonu. Pomalejší změna výkonu se 

provádí změnou koncentrace bóru v chladivu. V primárním okruhu zajišťují proudění 

chladiva čtyři cirkulační čerpadla. 

Přes tepelné výměníky se předává teplo z primárního do sekundárního okruhu. 

Sekundární okruh od primárního rozdělují stěny trubek parogenerátoru, čímž zabraňují 

přechodu radioaktivních látek z chladiva primárního okruhu do sekundárního.  

Voda sekundárního okruhu se v parogenerátoru na základě tepla získaného 

z okruhu primárního odpaří a vytvoří se pára pohánějící turbínu. Na turbínu je připojen 

generátor, který převádí energii mechanickou na energii elektrickou. Po průchodu páry 

turbínou následuje kondenzátor, kde se pára ochladí a přemění zpět ve vodu. Voda, která 

odebírá teplo z kondenzátoru je čerpána do chladících věží, kde je zbylé teplo odváděno do 

ovzduší. Struktura jaderné elektrárny  (obr 22). 

 

 

Obr. 22 Princip funkce jaderné elektrárny 
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4.2.3 Současný stav jaderné energetiky v Evropě 

Už několik málo let se mluví o tzv. jaderné renesanci. Důvěra obyvatelstva 

v jadernou energii i přes dávnou havárii v Černobylu vzrostla. Snaha některých států vedla 

k obnovení zájmu o jádro a tím i k redukci skleníkových plynů. Podíl jednotlivých  států 

vyrábějící energii z jádra (obr.24). Jaderné elektrárny totiž nijak neznečišťují životní 

ovzduší, nebereme-li v úvahu jaderné katastrofy. V důsledku jaderné katastrofy ve 

Fukušimské elektrárně zapříčiněné zemětřesením se však obavy zvýšily a některé země se 

proto rozhodly opustit jaderný program. Postoje evropských zemí k jaderné energetice 

(Obr.23). Otázka naší planety do budoucna z hlediska volby energetických zdrojů je 

nelehká, neboť spotřeba elektrické energie neustále roste. Je velice podstatné důkladně 

zvážit výhody a nevýhody obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, nalézt jejich vyvážené 

využití a vytvořit tzv. energetický mix, který bude individuálností každé země. 

 

Obr. 23 Postoje zemí k jaderné energii 
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4.2.4 Jaderná energie v České republice 

V České republice se na výrobě elektrické energie podílejí dvě jaderné elektrárny. 

Tyto elektrárny vyrábí až 35 % celkové vyprodukované elektrické energie v tuzemsku. 

Jedná se o jadernou elektrárnu Temelín a Dukovany. Elektrárna Dukovany je první 

provozovanou atomovou elektrárnou v České republice a řadí se mezi ekonomicky 

efektivní a vysoce spolehlivé zdroje energie. Porovnáme-li výrobu energie s ostatními 

výrobci, Dukovany vyrábí energii s nejnižšími měrnými náklady. Jaderná elektrárna 

Dukovany má celkem čtyři tlakovodní reaktory o celkovém výkonu 2 040 MW. 

Jaderná elektrárna Temelín je nejmladší atomovou elektrárnou. Budování Temelína 

bylo spjato s politickými problémy. Rakousko jakožto země, kde je využívání jaderných 

zdrojů zakázáno dlouho bojovalo o přerušení dostavby největší atomové elektrárny ve 

střední Evropě. Temelín má dva tlakovodní reaktory o výkonu 2 110 MW. 

V roce 2013 vyrobily jaderné elektrárny v České republice 17 147 493 MW 

elektrické energie z celkové produkce 81 088 400 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Podíl jednotlivých států vyrábějících z jádra pro rok 2013 
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4.3 Uhelné Tepelné elektrárny 

Stejně jako energie z jádra je energie z fosilních paliv v 21. století nepostradatelná. 

Od samého počátku výroby elektrické energie je energetika závislá na spalování uhlí, 

zemního plynu a ropných produktů. Podíl standardních uhelných elektráren ať už ve světě 

nebo v České republice je rozhodující dodnes. Tepelné elektrárny jsou nejvíce rozšířeným 

typem. Hlavním palivem pro spalování je hnědé nebo černé uhlí. Schopnost některých 

elektráren spočívá také ve spalování topných olejů, biomasy či koksárenského plynu. 

Kromě elektrické energie dodávají často také teplo. Velká škála tepelných elektráren se 

staví nebo stavěla v blízkosti uhelných dolů a to z ekonomických důvodů. Byly tímto 

ušetřeny náklady na dopravu či skladování paliva. Největším problémem uhelných 

elektráren jsou emise, které vznikají spalováním fosilních paliv. Podle odhadů vyprodukují 

uhelné elektrárny v České republice až 700 mil. t emisí. Ekologii elektráren upravuje 

zákon č. 372/ 2007 Sb. ze dne 19. Prosince 2007. Jedná se o zákon o snižování emisí 

zvlášť ve velkých spalovacích zdrojích. Důležitým milníkem tohoto zákona jsou povolené 

emisní limity. Tyto limity stanovují množství vypouštěných látek do ovzduší, zejména pak 

pevných částic, oxidů síry a dusíku. Zákona také stanovuje v jakém období musí být limity 

dodrženy. 

Princip funkce 

V tepelných elektrárnách se energie získává spalováním uhlí, tato energie ohřívá 

vodu a vzniká pára, která roztáčí turbínu. Turbína stejně jako u jaderných, elektráren 

roztáčí společnou hřídelí generátor vyrábějící elektřinu. V závislosti na kvalitě uhlí se 

odvíjí také jeho spotřeba. Průměrně se na jednu vyrobenou MWh spotřebuje asi 1 tuna 

uhlí. Nejprve se uhlí rozemele na prášek, vysuší se a pak je společně se vzduchem vháněno 

ventilátory do hořáků kotle. 

4.4 Plynové a paroplynové elektrárny 

K nejnovějším typům tepelných elektráren patří paroplynové. Paroplynová 

koncepce zajišťuje spalování směsi plynu a vzduchu ve spalovací turbíně, kde vznikají 

žhavé spaliny sloužící k výrobě páry pro turbínu. V případě, že parní turbína není součástí 

elektrárny, je vzniklé teplo používáno pro teplárenské účely. Primárním zdrojem 

plynových elektráren je zemní plyn, ale spalovací turbíny mohou také využívat kapalná 

paliva např. ropu. 
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Hlavními výhodami paroplynových elektráren je krátká najížděcí doba s možností 

okamžitého spuštění, protože není potřeba vytvářet páru. Čistota provozu, která je 

nesrovnatelná s elektrárnami na tuhá paliva. Méně nákladná je také výstavba těchto 

elektráren. Není zde nutné napájet uhelné mlýny a čerpadla což má velký vliv na vlastní 

spotřebu energie, která je průměrně do 2 %. Paroplynové elektrárny je možno přesněji a 

snadněji regulovat a též automatizovat. Jediným rizikem, zde může být potenciální 

možnost výbuchu směsi plynu se vzduchem. 

Tepelné elektrárny patří mezi nejrozšířenější způsob výroby elektrické energie 

v České republice. Potvrzují to svým instalovaným výkonem v ČR, který činil ke konci 

roku 2013 12 156 MW což je 60 % veškerého instalovaného výkonu. Z toho parní 

elektrárny využívající tuhých primárních zdrojů energie mají výkon 10 819 MW a plynové 

elektrárny 1 338 MW. Detailní dělení výroby elektrické energie z primárních zdrojů 

(Tab.2). 

Tab. 2 Podíl výroby elektrické energie podle typu využívaného primárního zdroje 

v MW. 

 

 

 

 

Typ zdroje Výroba v MW 

Výroba elektřiny celkem 81 088 400 

Parní elektrárna 44 747 

z toho černouhelná 5 246 

z toho hnědouhelná 35 927 

z toho ostatní 3 562 

Paroplynová elektrárna 5 272 

Vodní elektrárna 3 761 

Jaderná elektrárna 30 745 

Větrná elektrárna 478 

Fotovoltaická elektrárna 2 070 
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Závěr 

Z ekonomického hlediska se velmi vyplácí stavba jaderných zdrojů při nízkých 

úrokových sazbách, která představuje konkurenční výhodu ekonomiky České republiky 

systematicky vykazovanou za poslední patnáctileté období. Jaderné elektrárny se vyznačují 

nízkými palivovými náklady, které se stávají obrovskou výhodou po uplynutí doby 

umoření počáteční investice. Variabilita paliva a cen uranu se odráží na cenách 

vyprodukované elektrické energie výrazně méně než u elektráren požívající fosilní zdroje 

paliva a z tohoto důvodu je cena jaderné energie lépe předvídatelná. Navíc je obrovskou 

výhodou jaderných elektráren absolutně žádný vliv na životní prostředí, pomineme-li 

nutnost skladování jaderného paliva ukládaného do speciálních barelů, které jsou zality 

betonem.  

Tepelné elektrárny jsou svým největším zastoupením při výrobě elektrické energie 

velmi důležitým prvkem. Tento jev je bez diskusí způsoben výbornou domácí surovinovou 

základnou, která je v dnešní době dostačující. V budoucnosti, což je otázka několika 

desítek let se podle průzkumů stanou fosilní paliva problémem. Tepelné elektrárny jsou 

z hlediska spotřeby a nákladnosti dražší než elektrárny jaderné. I proto se v Dukovanské 

elektrárně dostavuje další jaderný reaktor, který by měl zajistit celkové zvýšení podílů 

výroby elektrické energie z jádra až na 50 %. Z environmentálního hlediska mají uhelné 

tepelné elektrárny největší podíl na znečišťování životního prostředí ze všech možných 

způsobů výroby energie. Vyprodukují ročně až 700 mil. t emisí. 

Česká republika má díky svým geografickým postavení snížené možnosti využití 

obnovitelných zdrojů energie. Své daně si zde vybírá i zemědělská půda, která bývá někdy 

zásahy ve snaze vytvořit OZE devastována. OZE patří mezi nákladnější typy energií, to 

bývá zapříčiněno velkými vstupními náklady na pořízení výrobní jednotky. Tyto náklady 

se poté odráží na vyšších výkupních cenách, které přímo ovlivňují konečné ceny elektrické 

energie v České republice. Tyto výkupní ceny se týkají zejména fotovoltaiky. Obrovskou 

výhodou však je téměř nulový dopad na životní prostředí. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou výroby elektrické energie různými 

zdroji. Cílem, a smyslem diplomové práce bylo seznámení s jednotlivými zdroji energie, 

postupy výroby a efektivností těchto zdrojů.  

Zkoumání stavu surovin pro výrobu elektrické energie poskytlo důkazy, že situace 

primárních zdrojů, zejména tedy uhlí je dlouhodobě neudržitelná. I z tohoto důvodu je 
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potřeba se věnovat obnovitelným zdrojům energie a chápat je jako částečnou náhradu. Je 

důležité, aby se naše energetika rozvíjela a naplňovala vize poslední aktualizace Státní 

energetické koncepce v oblasti dodávek energie, bezpečnosti a konkurenceschopnosti za 

přijatelné ceny a dodržovala normy ohledně postavení k životnímu prostředí.  

Největším důvodem je velmi brzy vyčerpatelná životnost uhelných ložisek, kterou 

jde teoreticky prodloužit, problémem však jsou normované těžební limity. Zejména proto 

jsou cíle Statní energetické koncepce soustřeďovány na výrobu v uhelných elektrárnách při 

snaze o modernizaci a inovaci technologií zabezpečující dokonalé spalování s co největší 

účinností. Neefektivní spalování s malou účinností není žádoucí a z tohoto důvodu je cílem 

znevýhodnit tuto činnost. 

V rámci diplomové práce jsou detailně rozebrány všechny typy zdrojů elektrické 

energie, které se využívají v České republice. Zkoumáním těchto zdrojů je přímo popsán 

jejich podíl na výkonu či výrobě elektrické energie, surovinový potenciál, ze kterého 

elektrárny vycházejí a vliv daného zdroje na životní prostředí. Velmi často diskutovaným 

tématem, je dopad elektráren nejen na životní prostředí, ale také na člověka, který může 

spaliny z elektráren vdechovat prostřednictvím popílků a polétavého prachu. Proto je 

politickým závazkem cíl, aby spaliny přímo neovlivňovali zdraví občanů České republiky. 

Na závěr bych chtěl dodat, že současná spotřeba energií v České republice je z více 

než 50 % pokryta domácími primárními zdroji energie. Dovozní energetická závislost 

v podobě primárních paliv tedy dosahuje méně než 50 % a tímto patří k nejnižším v celé 

Evropské unii. Momentální průměr dovozu primárních paliv v zemích EU se pohybuje 

okolo 60 %, a tak můžu s jistotou konstatovat, že situace tuzemské energetiky je velice 

stabilní, a patří k silné stránce našeho státu. 
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Seznam použitých zkratek: 

Opec Organisation of the Petroleum Exporting Countries 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

Mtoe milion tun ropného ekvivalentu 

NEK Nezávislá energetická komise 

SEK Státní energetická koncepce 

MWh/KWh/GWh megawatthodina/kilowatthodina/Gigawatthodina 

MW/KW/GW megawatt/kilowatt/gigawatt 

t tuna  

PJ petajoule 

J joule 

m metr 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

tj. to je 

tzv. tak zvaný 

VtE   Větrná elektrárna 

ERU   Energetický regulační úřad 

OTE   Operátor trhu s energií 

tab.   tabulka 

HDP   hrubý domácí produkt 


