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 Abstrakt:
Počet lidí na planetě stále stoupá a spolu s nimi stoupá i spotřebovaná elektrická energie na  

jednoho člověka. Dá se tak předpokládat do budoucna značný nárůst spotřeby elektrické energie ve 
světě. V současnosti je většina výroby energie vázána na neekologické neobnovitelné zdroje, u kterých 
se tenčí světové zásoby. Proto je potřeba zabývat se hledáním nových alternativ pro pokrytí dnešní i 
budoucí spotřeby elektrické energie. Cílem této práce je seznámit se s novými nebo méně běžnými 
zdroji použitelnými pro výrobu elektrické energie, rozebrat problematiku výroby elektrické energie z 
těchto zdrojů a způsob provozu jednotlivých druhů elektráren. 
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Abstract:
The increasing electric energy consumption reflects the growing human population. Thus, the 

significant  worldwide increase in an electric energy consumption can be expected.  Nowadays,  the 
majority of an energy production is based on non-renewable resources but their reserves are being 
depleted. Therefore, it is necassary to deal with searching for an alternative both the current and the  
future electric energy consumption coverage. The main goal of this thesis is to get familiar with the  
new or  less  common  resourses  available  for  an  electric  energy production  and  provide  detailed 
information  about  electric  energy production  based  on  these  resources  along  with  the  way of  a 
function of the individual power plants. 
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1. Seznam použitých symbolů a zkratek 

CNG stlačený zemní plyn
CO2 oxid uhličitý 
HDR hot dry rock
LED light-emitting diode 
LFG landfill gas, skládkový plyn 
NOx oxidy dusíku
ORC organický Ranklinův cyklus
OTEC-2 ocean thermal energy convertion – typ dvě  
TEG termoelektrický generátor
ZT koeficient účinnosti termoelektrické přeměny [-]
h hodina
kg kilogram
kPa kilopascal 
kW kilowatt
kWh kilowatthodina 
l litr
MW megawatt
MJ megajoule 
m metr
m2 metr čtverečný 
m3 metr krychlový
m/s metr za sekundu 
°C stupeň Celsia 
> větší než
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3. Úvod

Elektrická energie je jednou z nejdůležitějších podmínek současného života. Bez ní by se celá 
naše  civilizace  -  doprava,  průmyslová  výroba,  obchodní  činnost,  výroba  potravin  apod.  -  zcela 
zastavila. Lidská společnost spotřebovává stále větší množství této energie. Zvyšující se celosvětová 
spotřeba  energie  byla  v  minulosti  kryta  rozsáhlejším používáním fosilních  paliv,  hlavně  ropy.  V 
poslední době si však lidstvo uvědomilo, že neobnovitelné energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné a 
že budoucí období udržitelného rozvoje společnosti se již neobejde bez alternativních energetických 
zdrojů. 

Výraz netradiční zdroj je v tomto případě těžko popsatelný a záleží na individuálním názoru 
jednotlivce.  Slovo  tradiční,  nezaměňovat  s  výrazem obnovitelné  nebo  alternativní,  zde  vyjadřuje 
zdroje běžně používané, i když většina netradičních zdrojů je právě alternativních. V poslední době se 
věnuje  stále  více  pozornosti  vývoji  metod  a  technologií,  které  by  umožnily  využívání  biomasy,  
bioplynu a tepelného obsahu odpadů po jejich vytřídění  a recyklaci  druhotných surovin a dalších 
obnovitelných zdrojů energie hospodárněji, s větší účinností a v průmyslovém měřítku.  

Ve své práci se nebudu příliš zmiňovat o primárních neobnovitelných zdrojích (fosilní paliva a 
jaderný  odpad)  ani  o  primárních  obnovitelných  zdrojích,  které  jsou  již  běžně  dlouho  používané 
(klasické vodní, sluneční a větrné elektrárny). Ve větší míře se věnuji sekundárním zdrojům, které 
nejsou v současné době využívány tak, jak by v budoucnu mohly být.  
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4. Elektrická energie 

Nejdříve bych rád vysvětlil,  co to vlastně elektrická energie je,  jak ji  lze získat  a proč je 
potřeba přemýšlet o dalších, vhodnějších způsobech její výroby.

4.1. Získávání elektrické energie 

V přírodě se vyskytují různé druhy energií, ale energie elektrická se ve využitelné formě v 
přírodě prakticky téměř nevyskytuje. Proto ji člověk musí získávat přeměnou z jiných druhů energie, 
ať už tepelné, mechanické, světelné nebo využíváním některých chemických procesů. Základem pro  
výrobu elektrické energie je tedy přírodní  zdroj  energie (voda,  fosilní  paliva,  vítr,  sluneční  záření 
apod.).  Nejčastěji  se  k  výrobě  elektrické  energie  používají  generátory,  které  přeměňují  energii  
mechanickou  na  elektrickou.  Jinými  způsoby se  elektrická  energie  dá  získat  přeměnou  chemické 
energie pomocí různých mokrých a suchých článků, termočlánků, fotočlánků, akumulátorů apod. 

Ve spoustě případů se elektrická energie získává několikastupňovou přeměnou jiných druhů 
energie.  Například u tepelných spalovacích elektráren se mění  chemická energie paliva na energii  
tepelnou a ta dále na energii mechanickou, kterou generátory nakonec přemění do energie elektrické.

4.2. Energetické a enviromentální nároky

Jelikož lidská populace stále stoupá, stoupá i poptávka po elektrické energii a zároveň i  tlak 
na to, aby výroba elektrické energie co nejméně zatěžovala životní prostředí. 

Následující graf ukazuje, že největší podíl má zdroj tepelný, jehož velkou část tvoří fosilní  
paliva. Vysoký podíl fosilních paliv je dán stářím technologie, její relativní jednoduchostí a dobrou 
dostupností  surovin.  Nevýhodou  je  však  jejich  omezené  množství  a  negativní  dopad  na  životní  
prostředí (při spalování vznikají skleníkové plyny). Z těchto důvodů vychází snaha o nalezení vhodné 
alternativy, která nebude ničit životní prostředí. 
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4.3. Zdroje energie 

Život  člověka  bez  zdrojů  energie  je  nemyslitelný  a  její  spotřeba  stále  narůstá.  Většina  
současných zdrojů je však neobnovitelná a zásoby jsou konečné. 

Zdroje, ze kterých lze získávat energii, dělíme na primární a sekundární. Primární zdroje dále 
dělíme do dvou kategorií:

• neobnovitelné zdroje energie
• obnovitelné zdroje energie 

Další  způsob rozdělení  může  být  na  zdroje  čisté  a  znečišťující.  I  když  v  přímé  produkci 
znečišťujících látek jsou výrazné rozdíly mezi  fosilními  palivy a  obnovitelnými zdroji,  mohou ve 
svých důsledcích tzv. čisté zdroje mít podstatně silnější vliv na další geologický vývoj, nehledě na to, 
že záleží i na způsobu jejich využívání a získávání. 

Objem  využívání  těchto  zdrojů  závisí  především  na  ekonomické  a  v  dnešní  době  také 
ekologické  výhodnosti.  Každý  stát  nebo  společenství  má  v  tomto  ohledu  jiné  priority,  takže  v 
některých oblastech je na prvním místě ekonomické hledisko, kdežto v jiných je větší důraz kladen na 
ekologii.  
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Obr. 1: Graf výroby elektřiny [G1]
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Obr. 2: Rozdělení zdrojů energie [G2]



5. Primární zdroje energie 

Jedná se o všechny energetické zdroje, které jsou získávány přímo z přírody a jejichž původ je  
v přírodních silách. Dělí se na:

• neobnovitelné  –  Jsou  to  ty  energetické  zdroje,  u  kterých  je  jejich  získávání  a 
transformace nevratným procesem, jejich získávání trvale ochuzuje zemskou kůru a 
jejich zásoby jsou vázány na určité místo a neustále se zmenšují. Využití těchto zdrojů 
pokrývá v současnosti přibližně 90 % energetických potřeb lidstva. K neobnovitelným 
energetickým zdrojům patří fosilní paliva a jaderné palivo.  

• obnovitelné – Jsou to takové energetické zdroje, které se v přírodě kontinuálně nebo 
periodicky obnovují  a  jejich využívání  je  zpravidla  doprovázeno malými  vlivy na 
životní prostředí. S výjimkou vodní energie je využívání těchto zdrojů zatím omezené, 
zejména  z  technických  a  ekonomických  příčin.  V globálním měřítku  tyto  zdroje 
představují obrovský potenciál, kterým by teoreticky bylo možné pokrýt současnou 
celosvětovou spotřebu. Využívání těchto zdrojů k přeměně na elektrickou energii je 
však  omezeno  jejich  nestejnoměrným  územním  rozložením,  malou  plošnou 
koncentrací,  proměnlivou  intenzitou  během  dne  i  roku  a  velkými  investičními 
náklady. 

Obr. 3: Předpokládaný vývoj výroby a spotřeby elektrické energie [G3]  

5.1. Sluneční energie 

Sluneční energie je nejvýznamnějším zdrojem primární energie, na této energii jsou závislé 
téměř  všechny  ostatní  obnovitelné  zdroje  energie  (výjimkou  je  energie  přílivu  a  odlivu  moří,  
geotermální energie). 

Když  se  řekne  výroba  elektrické  energie  ze  Slunce,  většina  lidí  si  představí  běžné 
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fotovoltaické elektrárny. O těch se zde zmiňovat nebudu, místo toho bych rád zmínil jinou solární  
elektrárnu, a to elektrárnu koncentrační. 

5.1.1. Koncentrační solární elektrárna

„Jedná se o cíleně soustředěné (koncentrované) směřování paprsků Slunce do jediného místa. 
K tomu se používají zrcadla speciálně navržených tvarů a rozměrů (tzv. heliostaty). V místě dopadu 
cirkuluje tekutina (voda nebo olej), která je díky sluneční energii  uvedena do varu, a vzniklá pára  
pohání turbínu, na kterou je napojen generátor elektrické energie.“[1] 

Obr. 4: Koncentrační elektrárna [G4]  

Výhody a nevýhody

Slunce je v našem měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie. Jeho záření je zdarma, to nám 
zajišťuje nízké provozní náklady a nenáročnou obsluhu. Zařízení mají také poměrně dlouhou životnost 
a jejich provoz nezatěžuje životní prostředí.

Pořizovací  náklady jsou však poměrně vysoké a sluneční  záření  není  stálé,  což způsobuje 
kolísání množství vyrobené elektrické energie. Nevýhodou je také vysoká náročnost na zastavěnou 
plochu, což není přijatelné v hustě obydlených oblastech.        

5.2. Vodní energie 

Mezi  hlavní  znaky vodní  energie  patří  její  nevyčerpatelnost  (voda se  nespotřebovává,  jen 
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protéká), přirozená koncentrace nositele z povodí do hlavních toků, značně vysoké investiční náklady 
pro výstavbu vodních elektráren a jejich nízké provozní náklady.

5.2.1. Vodní elektrárny

 
Přeměna energie vodního toku na energii elektrickou je možná díky vodním elektrárnám. Těch 

existuje několik druhů, jejich princip je však u všech stejný. Využívají energii vodních toků, která je v 
podstatě energií gravitačního pole Země. Jsou použitelné jen na vodních tocích dostatečného spádu a 
průtoku. 

Výhody

• regulace dodávaného výkonu
• spolupráce při regulaci frekvence a napětí
• schopnost najetí do tmy – tzv. “black start “ - při rozpadu sítě
• záloha výkonu pro případ výpadku jiného zdroje
• vysoká účinnost (až 93 %)

Nevýhody

• vzdálenost mezi výrobou a spotřebou
• vysoké investiční náklady 
• dlouhá doba výstavby
• ovlivnění chodu splavenin 

Princip

Na lopatkové kolo dopadá přiváděná voda, která mu předá část své energie, roztočí ho a přes 
hřídel se přenese k turbíně kroutící moment. Turbína pomocí generátoru produkuje elktrickou energii 
do sítě. 

Obr. 5: Princip vodní elektrárny [G5]  
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5.2.2. Energie moří a oceánů

Energeticky využít lze nejen sílu vodních toků, ale také energii vodních ploch, ve kterých se 
skrývá obrovské množství energie. 

5.2.2.1. Využití tepelné energie oceánů a moří

Jde o využití teplotního rozdílu mezi chladnou vodou mořských hlubin a teplou vodou při 
hladině. Vodní plocha je obrovským akumulátorem tepelné energie, jelikož se sluneční záření odráží  
od vodní hladiny s menší intenzitou než od pevnin. 

„Teplotního gradientu využívá  pokusná malá elektrárna u pobřeží Havajských ostrovů. Tato 
elektrárna má výkon pouhých 50 kW. Působením teplé mořské vody dochází ve výměníku tepla k 
odpařování  amoniakových  par,  které  pak  pohánějí  turbínu.  Po  průchodu  turbínou  se  páry  opět 
kondenzují pomocí chladné hlubinné vody a cyklus se opakuje. Zařízení je instalováno na palubě lodi,  
odkud je  do hloubky spuštěna přes  60 m dlouhá hadice.  Tou se  čerpá chladná voda potřebná ke 
kondenzaci  par amoniaku.  Nedaleko této lodi  je budováno jiné zařízení  OTEC-2.  Je to elektrárna 
založená na stejné myšlence, ale již podstatně větší. Má mít výkon 1 MW. Elektrárna se bude podobat 
mořské bóji s teleskopickým potrubím dosahujícím do hloubky až 1000 m.“[2] 

1)  mořská  elektrárna  tvaru  bóje,  2)  teleskopická  trubka  až  do 
hloubky 1 000 m, 3) přívod mořské teplé vody do výměníku tepla, 
4)  komory odpařovače, v nichž se mění amoniak nebo propan na 
páru, 5) strojovna s turbínou a generátorem, 6)kondenzátor, z něhož 
se kondenzát vrací zpět do oběhu potrubím, 7) výstup teplé vody z 
elektrárny,  8)  vstup chladné vody otvorem,  9)  nosné plováky,  10) 
řídící ústředna elektrárny, 11) kabelové vedení elektrické energie do 
transformovny na pobřeží.
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Výhodou těchto zařízení  je  možnost  24 hodinové produkce elektrické energie  bez větších 
výkyvů,  velmi malý negativní vliv na životní prostředí a také velké množství  vedlejších produktů 
(sladká voda, “mořské zemědělství“, ochlazování). Na druhou stranu možnosti těchto elektráren jsou 
geograficky omezeny a jsou z technologického hlediska poměrně náročné.

5.2.2.2. Vlnové elektrárny 

Vlnové elektrárny pracují na principu válce s pístem, stlačeným působením vln a zvedaným 
plynem, který je v něm instalován. Pohyb válce se mění na elektřinu pomocí lineárního generátoru. 

„Elektrárna  je podobná cisternové lodi dlouhé 80 m a široké 12 m. Mořské vlny stlačují v 
komorách  stanice  vzduch  a  pohánějí  3  turbíny  s  generátory  o  výkonu  200  kW.  Takto  upravená  
elektrárna je víceúčelová, protože plní funkci vlnolamu před přístavem a před rybími farmami.“[3] 

5.2.2.3. Přílivové elektrárny

Přílivové  elektrárny  využívají  slapové  energie  způsobující  příliv  a  odliv.  Je  využíváno 
kinetické  energie  pohybu  vody při  jejím přílivu  a  odlivu.  Na  výšku  přílivu  a  odlivu,  tedy  i  na 
energetický potenciál lokality má zásadní vliv tvar pobřeží.  Tento druh elektráren není v současné 
době využíván ve větším měřítku z důvodu technologické náročnosti, jelikož je ve většině projektů 
nutné využít inovativních technologií a jsou vyžadovány specifické požadavky na lokalitu. Navíc doba 
přílivu a odlivu často nesouhlasí s dobou, kdy je elektrická energie potřeba a vhodné lokality jsou v  
mnoha případech ve velkých vzdálenostech od místa spotřeby. 

Voda přílivu a odlivu je zde přiváděna k vodní turbíně, která pohání generátor.  Turbína je 
konstruována tak, aby mohla využívat energii vody tekoucí v obou směrech. 
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Obr. 7: Vlnová elektrárna [G7]



5.2.2.4. Osmotická elektrárna

„Novinkou mezi transformací energie vody na energii elektrickou je využití principu osmózy, 
což je chemický děj,  kdy se ze zředěnějšího roztoku kapaliny dostávají  molekuly rozpouštědla do  
kapaliny koncentrovanější. Celý tento proces se děje přes polopropustnou membránu. Využívá se slaná 
mořská a sladká říční voda. Vzniklý tlak vytlačuje koncentrovanější kapalinu vzhůru, a tím roste její 
vodní sloupec. Tento sloupec může dosáhnout až výšky 270ti metrů. Vystouplá kapalina je potrubím 
vedena na turbínu, která je tím roztáčena“[4] 

„Problémem je hlavně účinnost membrány, která by se v době využití měla z aktuální hodnoty 
zvýšit  na pětinásobek.  Za posledních dvacet let  se nám účinnost podařilo zvýšit  stonásobně,  tudíž 
stavba osmotických elektráren není zase tolik daleká budoucnost. Pro bezproblémový chod 25 MW 
elektrárny bude  potřeba  5  milionů m2 polopropustné  membrány a  elektrárna  bude  zabírat  plochu 
jednoho fotbalového hřiště.“[5]  
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Obr. 8: Princip přílivové elektrárny [G8] 



5.3. Větrná energie

Větrná energie je spolu s vodní energií  nejrozšířenější a nejpoužívanější formou využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Pomocí větrných elektráren se přeměňuje na energii  mechanickou a  
následně  na  elektrickou  energii.  Energie  větru  byla  v  minulosti  využívána  pro  celou  řadu 
hospodářských  činností  (např.  větrné  mlýny  sloužily  k  mletí  obilí  nebo  čerpání  vody),  dnes  je 
využívána téměř výhradně k výrobě elektrické energie. Nejčastějším typem větrných turbín jsou vrtule 
s třílopatkovým rotorem. Kromě léty prověřených a na mnoha realizacích odzkoušených typů větrných 
elektráren  se  neustále  vyvíjí  nová,  často  velmi  neobvykle  vyhlížející  zařízení  sloužící  k  výrobě  
elektřiny z větru. Žádné z nich se zatím nedočkalo širšího využití, proto některé jen zmíním.  

Výhody a nevýhody

Získávání  elektrické  energie  z  větru  má  svoje  klady a  zápory.  Mezi  nejčastěji  uváděné  a 
nejdůležitější patří:

• Větrná  energetika  neprodukuje  tuhé  ani  plynné  emise  a  odpadní  teplo,  nezatěžuje 
okolí odpady a ke svému provozu nepotřebuje vodu.

• Energetická návratnost elektrárny (doba, za kterou větrná turbína vyrobí tolik energie  
kolik bylo potřeba na její postavení) je pouze 3-6 měsíců.

• Větrná elektrárna může být zajímavým turistickým cílem.
• Stavba větrné elektrárny je možná pouze na velmi omezeném území.
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Obr. 9: Princip osmotické elektrárny [G9]



• Větrné  elektrárny  vyrábějí  elektřinu  po  většinu  (70-80  %)  doby,  jsou  spolehlivě 
funkční při rychlostech větru od 4 m/s do 25 m/s. Jejich výkon však kolísá podle síly 
větru.

• Větrné  turbíny mohou  způsobit  rušení  televizního  signálu  či  stroboskopický  efekt 
(vrhání pohyblivých stínů).

• Obavy vzbuzuje hlučnost  elektráren – podle výzkumu Agentury ochrany přírody a 
krajiny však les ve vzdálenosti 200 m vydává při rychlosti větru 6-7 m/s přibližně 
stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.

• Pokud není vhodně zvolena lokalita (mimo hnízdiště či migrační tahy), může docházet 
ke  kolizím  s  letícími  ptáky  (odhadováno  1–2  kolize  za  rok  na  1  rotor  větrné 
elektrárny).

5.3.1. Darrierův rotor 

Většina  velkých větrných  elektráren  v  současnosti  využívá  principu  vztlakového  motoru 
(nejčastěji  vrtule) s vodorovnou osou otáčení. To je výhodné především vzhledem k vyšší účinnosti 
oproti jiným typům větrných motorů. Maximální účinnost vztlakového motoru je teoreticky 59,3 %, 
reálně dnes větrné elektrárny tohoto typu mohou dosahovat účinnosti až 45 %. Lopatky vztlakových 
motorů mají podobný profil jako letecké vrtule a při pohybu tak využívají principu vztlaku.

Vztlakové motory však nemusejí mít jen vodorovnou osu otáčení rotoru. Existují také typy se 
svislou osou, nejznámější z nich je pravděpodobně Darrierův rotor se dvěmi až třemi aerodynamicky 
tvarovanými půlelipsovitými lopatkami. Největší nevýhodou tohoto typu turbíny je potřeba silnějšího 
větru pro náběh otáčení. 

„Údržba těchto turbín je snadná, protože pracovní převodovka a ovládací prvky jsou umístěny 
blízko země. Potřebují ale vnější zdroj pro roztočení, např. elektromotor nebo některý další typ rotoru 
s vertikální osou. Díky tomu nezávisí práce stroje na směru větru.“[6] 
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Obr. 10: Dvě varianty Darrierova rotoru [G10]



5.3.2. Stéblové větrné elektrárny

Celá  řada  neobvyklých  a  inovativních  nápadů  na  využití  větrné  energie  zatím  na  svoji  
praktickou realizaci teprve čeká. Mezi takové zajímavosti se řadí například experimentální  stéblové 
větrné elektrárny. Tvůrci této myšlenky se nechali inspirovat pohybem stébel trávy ve větru. Umělá 
stébla  s  průměrem 10  –  20  cm a  výškou  55  m  by se  měla  působením větru  přirozeně  vlnit  a  
prostřednictvím tření  speciálních  disků  uvnitř  stébel  tak  vyrábět  elektrickou  energii.  Generátor  v 
betonovém základu, ve kterém jsou stébla zapuštěna, bude díky kývavému pohybu stébel vyrábět další  
energii.  Celá  elektrárna  by  se  navíc  po  setmění  měla  stát  výrazným  estetickým  prvkem  díky 
plánovanému LED osvětlení jednotlivých stébel. Účinnost těchto elektráren je o cca 30 % nižší než u  
klasických větrných elektráren, nicméně jsou o polovinu levnější a nejpříznivější pro životní prostředí, 
protože jen “stojí“.

Princip   

„V jednotlivých dutých “stéblech“ z uhlíkových vláken se nacházejí piezoelektrické destičky,  
které se vlivem ohýbání “stébla“ na vnitřní straně ohybu stlačují a vytvářejí elektrické napětí potřebné 
pro rozsvícení diod (LED) umístěných v horní části “stébel“. Diody mění barvy, intenzita světla roste  
se silou větru. Elektrárna tak vytváří úchvatnou světelnou show. Aby elektrárna byla nejen efektní, ale 
i efektivní, je ve spodní části stébla pomocí elektromagnetické indukce generována elektřina dodávaná 
do sítě.“[7]  

Obr. 11: Stéblová elektrárna [G11]  
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5.4. Tepelná energie Země 

„Tato  energie  je  na  Zemi  od  jejího  počátku,  v  současnosti  je  její  velikost  podporována 
rozkladem některých radioaktivních prvků. Jelikož je zde od vzniku planety, můžeme o ní říct, že je 
nejstarší energií Země. Podstatou využití geotermální energie je přeměna tepelné energie zemského 
jádra,  která  se  projevuje  na  hranicích  litosférických  desek  v  podobě  sopečné  činnosti,  horkých 
pramenů a gejzírů, na energii elektrickou nebo k vytápění. Geotermální energii  nelze zcela zařadit  
mezi zdroje obnovitelné, na některých místech mají vrty zásoby energie řádově pouze na desítky let.  
Místy je rozdíl teplot až 55 °C na jeden kilometr hloubky.“[8] 

5.4.1. Přeměna na energii elektrickou 

 
Pro přeměnu geotermální energie na energii eletrickou se využívá geotermálních elektráren.  

Ty jsou značně omezeny lokalitou, která musí mít vyšší tepelný gradient či vyšší geotermální aktivitu  
a  zároveň  vhodnou  podzemní  strukturu  pro  uskutečnění  vrtu  do  hloubky  několika  kilometrů.  V 
současnosti se využívá tří typů geotermálních elektráren.

„Dry Steam (na suchou páru) - využívá se přímo geotermální pára získaná ze země pro pohon 
turbíny. Tato technologie vyžaduje geotermální zdroj velmi vysokých teplot, většinou v tektonických 
oblastech. Tyto elektrárny jsou využívány na Islandu, Novém Zélandu, v USA a Itálii.

Flash  Cycle (bleskový  okruh)  -  elektrárna  na  mokrou  páru.  Je  nejrozšířenějším  typem 
geotermálních elektráren. Využívá vody o teplotě vyšší než 160 °C, tato voda je nejprve změnou tlaku 
přivedena k varu a přeměněna v mokrou páru, ta následně vstupuje do separátoru, kde se oddělí pára a 
mineralizovaná voda. Oddělená pára je následně využita k pohonu turbíny. 

Binary Cycle (binární) -  elektrárny využívají teplonosného média s nízkým bodem varu a 
vysokým tlakem par při nízkých teplotách – obvykle organických kapalin (např. Propan, isobutan a 
freon).  Teplonosné  médium je  ohříváno ve  výměníku a  díky nižší  teplotě  varu  se  odpařuje  i  při  
nízkých teplotách a tyto páry následně pohánějí turbínu. Jak je z principu patrné, využívají se tyto  
elektrárny pro nízko a středně teplotní geotermální zdroje.“[9]
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5.4.2. Výhody a nevýhody využívání geotermální energie

Tato technologie skvěle zapadá do moderního pojetí výroby elektrické energie z důvodu její 
ekologičnosti z pohledu produkce škodlivých kapalin a plynů (CO2, NOx, síra), která je minimální. 
Další  velkou  výhodou  oproti  fotovoltaice  nebo  větrným  elektrárnám  je  stálá  produkce  energie.  
Nevýhodou jsou především investiční náklady, vysokou cenu určují hlavně hloubkové vrty a tvorba 
puklin  v  metodě  HDR.  S  realizováním vrtů  a  vytvářením puklin  v  horninách  vzniká  také  riziko 
zemětřesení. Zatím největší datované vzniklé zemětřesení mělo sílu 3,4 Richterovy stupnice, které je 
označováno jako malé, nezpůsobující škody.  Většina zemětřesení jsou ovšem sotva znatelná. Další 
nevýhodou je nutnost nalezení vhodné lokality vzhledem k podzemní struktuře a teplotnímu gradientu 
geotermální energie.

5.5. Biomasa

Biomasa je palivo, bez kterého se v nejbližší budoucnosti  neobejdeme, nechceme-li nadále 
zatěžovat životní prostředí spalováním fosilních paliv. Biomasa je organická hmota rostlinného nebo 
živočišného původu. V souvislosti s energetickým využitím zahrnuje tento pojem zejména palivové a 
odpadní dřevo, slámu a další zemědělský a lesní odpad, záměrně pěstované dřeviny, byliny či plodiny,  
ale také odpady biologického původu. Mezi tyto odpady patří například kejda hospodářských zvířat,  
kaly z  čistíren  odpadních  vod a  produkty z  jejich  zpracování.  Základní  výhodou biomasy je  její  
obnovitelnost v relativně krátkém (oproti fosilním palivům) časovém období. Z hlediska emisí oxidu 
uhličitého, který je hlavním plynem, způsobujícím tzv. skleníkový efekt, se biomasa chová neutrálně – 
při udržitelném přístupu, kdy nejsou zdroje biomasy extrémně vyčerpány, se jedná o uzavřený cyklus, 
kdy je CO2 uniklý do atmosféry při spalování pohlcen nově dorůstající biomasou, kterou je možno 
dále energeticky využít.
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Obr. 12: Schéma geotermální elektrárny [G12]



Způsob využití biomasy:

• Suché procesy - termochemická přeměna.
• Spalování - výstupem je teplo, elektřina.
• Zplyňování - výstupem je generátorový plyn.
• Pyrolýza - výstupem je generátorový plyn.
• Mokré procesy - biochemická přeměna.
• Anaerobní vyhnívání - produkce bioplynu (metan).
• Alkoholová fermentace - produkce etanolu, metanolu.
• Lisování a úprava olejů - (mechanicko-chemická přeměna) - výroba a přírodních maziv a 

bionafty.

Obr. 13: Využití biomasy [G13]  

Téma biomasa by vydalo na dlouhou samostatnou práci, proto se pokusím zaměřit pouze na  
výrobu elektrické energie z tohoto zdroje. Tu můžeme získat dvěma způsoby:      

• „přímo - prosté spalování, kdy v kotli nebo nějakém jiném spalovacím zařízení hoří přímo 
biomasa (suché procesy), vzniklé teplo je pomocí ohřívaného teplonosného média v 
sekundárním oběhu využito pro výrobu elektrické energie, odpad z hoření se dá použít jako 
kvalitní hnojivo.

• nepřímo – výroba paliv a zpracování na plynné nebo kapalné produkty (biopaliva). Biomasa 
uskladněná  ve  vzduchotěsných  nádržích  je  zahřívána  na  určitou  teplotu  (podle  druhu 
přítomných bakterií – psychrofilní 15-20 °C, mezofilní 37-43 °C, termofilní 55 °C), kdy se 
dosahuje největší výkonnosti daných bakterií. Působením tepla se z biomasy uvolňují nebo 
získávají  různé  látky  (suchá  biomasa  –  dřevoplyn,  mokrá  biomasa  –  bioplyn,  speciální 
biomasa – bionafta, líh), které mají další využití. Vzniklé plyny se mohou buď spalovat za 
dostatečného přísunu kyslíku, a tím tak svoji energii uvolnit a předat dále, nebo se mohou  
uchovat v plynojemech jako zásoba pro budoucí použití.“[10]
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5.5.1. Podmínky pro výrobu energie z biomasy

Pro energetické využití  biomasy je nutno zajistit  podmínky pro dodávku biomasy a odběr 
vyrobené  energie.  Z  hlediska  účinnosti  se  preferuje  kombinovaná  výroba  tepla  a  el.  energie 
(kogenerace), která proti oddělené výrobě el. energie a tepla vykazuje podstatně nižší spotřebu paliva a  
nižší tvorbu emisí. 

„Dodávka biomasy

• jednorázová  dodávka  vyžaduje  velké  akumulační  prostory,  z  těchto  důvodů  se  preferuje 
vhodnější kontinuální dodávka během roku

• kontrola  kvality  biomasy  (vlhkosti)  při  dodávce  s  určenou  úpravou  ceny  při  nedodržení 
vlhkosti

• pevně sjednané výkupní podmínky biomasy mezi dodavatelem a odběratelem
• v některých případech je vhodnější větší počet dodavatelů pro případ problémů s dodávkou 

biomasy u jednotlivých dodavatelů
• dostatečné, okolí neobtěžující, příjezdové komunikace na skládku biomasy
• volné plochy pro dostatečnou zásobu biomasy

Odběr vyrobené energie

• dodávku el. energie do sítě je nutno projednat s lokálním distributorem
• el. výkon zdroje a jeho jištění musí respektovat zkratové poměry el. sítě, do které bude zdroj 

připojen
• maximální požadovaný tepelný výkon pro spotřebu tepla v lokalitě zdroje určuje jmenovitý 

tepelný a (podle výše el. účinnosti) i elektrický výkon zdroje“ [11]

5.5.2. Spalování pevného paliva

Prvním způsobem využití biomasy k výrobě elektrické energie je její spalování. V podstatě je 
to spalování organické hmoty živočišného a rostlinného původu (dřevo a dřevní odpad, sláma a ostatní  
zemědělské zbytky včetně kejdy a tuhých výkalů, cíleně pěstované rostliny a dřeviny). Suchá biomasa 
je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je velmi vysoký. Vzniklé plyny 
mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, že ve skutečnosti hoří jenom část paliva, zejména při  
pálení dřeva v kotlích na uhlí. 

Úprava 

Před vstupem do vlastního energetického zařízení musí být biomasa většinou upravována.V 
případě pevné formy biomasy se  jedná obvykle  o sušení  a o  rozměrové  úpravy (stříhání,  sekání,  
drcení, lisování, briketování, peletování). V některých případech je pevná biomasa před vstupem do 
vlastního spalovacího zařízení zplyňována v generátorech (výroba dřevoplynu). Vyrobený dřevoplyn 
může být dále čištěn a ochlazován nebo být použit přímo.
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Rozdělení 

• „podle obsahu vody
◦ suchá – lze ji spalovat přímo nebo po mírném vysušení (dřevo, sláma)
◦ mokrá – nelze spalovat přímo, používá se především pro výrobu bioplynu (kejda, hnůj,  

močůvka)
◦ speciální – využití pro získání bionafty nebo bioetanolu (cukernaté a škrobové plodiny a 

olejniny)

• podle původu
◦ odpady

▪ rostlinné – sláma, seno, odpady ze sadů, vinic, údržby zeleně, travnatých ploch
▪ lesní – pařezy, kořeny, větve, špičky stromů, šišky a kůra
▪ průmyslové – z dřevařských provozoven, cukrovarů, jatek, mlékáren, lihovarů
▪ živočišné odpady – hnůj, kejda, zbytky krmiv
▪ komunální odpady – kaly, organický tuhý komunální odpad

◦ cíleně pěstovaná – energetické plodiny
▪ lignocelulózové – dřeviny, obiloviny, travní porosty, ostatní rostliny
▪ olejnaté – řepka olejná, slunečnice, len, semeno dýně
▪ škrobo-cukernaté – brambory, cukrová řepa a třtina, obilí,  kukuřice“[12]

Spalovací zařízení

Princip výroby elektrické energie se v podstatě neliší od klasických uhelných elektráren, rozdíl 
je pouze v použitém palivu a druhu kotle, který k tomu musí být uzpůsoben.  Biomasa (nejčastěji ve  
formě dřevní štěpky) se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací 
spalin spolu s energetickým uhlím. Tato zařízení využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
(kogenerace). 
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Obr. 14: Schéma výroby el. energie soustrojím s protitlakou turbínou [G14]



Výhřevnost 

Výhřevnost  dřeva a dalších rostlinných paliv  kolísá  podle  druhu dřeva či  rostliny a  podle 
vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou 
sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %. Obsah 
energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. Protože se při spalovacím procesu část 
energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 
1 kg dřeva.

5.5.3. Bioplyn

Za  bioplyn  označujeme  plyn  vzniklý  z  anaerobních  postupů  pro  čištění  odpadních  vod. 
Vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, kal z čističek, zelené rostliny) v uzavřených nádržích při  
zvýšené teplotě a bez přístupu kyslíku.  Tento proces, kdy se organická hmota štěpí na anorganické 
látky a plyn, vzniká díky bakteriím pracujícím bez přístupu kyslíku (anaerobně). Rozkládání téměř  
odpovídá procesům probíhajícím v přírodě s tím rozdílem, že v přírodě probíhají  i  za přítomnosti 
kyslíku  (aerobní  procesy).  Proto  jsou  meziprodukty  těchto  procesů  odlišné  a  chemické  složení 
konečných produktů se liší. Zbytky z vyhnívacího procesu jsou vysoce hodnotným hnojivem nebo 
kompostem. 

„Bioplyn  a  bioplynové  systémy  představují  energetické 
zdroje s vysoce pozitivními přínosy pro ochranu a tvorbu životního 
prostředí.  Jedná  se  o  systémy,  které  lze  označit  za  obnovitelné 
energetické  zdroje,  neboť  veškeré  i  pomocné  technologie  lze  v 
těchto systémech řešit jako ekologicky příznivé procesy.“[13]

Hlavní složkou bioplynu je metan (50-75 %), potom oxid 
uhličitý (25-50 %) a malé množství dalších příměsí.V bioplynu je 
nositelem  energie  pouze  metan,  CO2 a  ostatní  příměsi  jsou 
balastními plyny. Výhřevnost se pohybuje od 19,6 do 25,1 MJ/m3.
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Obr. 15: Porovnání energetické využitelnosti  
paliv [G15]

Obr. 16: Složení bioplynu [G16]



Pro metan izolovaný z bioplynu se používá označení biometan - jedná se o ekvivalent zemního 
plynu, liší se pouze svým původem.  Bioplyn o objemu 1 m3 obsahuje 0,60 m3  metanu, vyrobíme z 
něho přibližně 2,28 kWh elektrické energie a 2,7 kWh tepla. 

5.5.3.1. Využití bioplynu

„Nejjednodušším použitím bioplynu je jeho prosté spálení a přeměna energie v něm obsažené 
na teplo. Použitím bioplynu jako paliva spalovacího motoru vyrobíme mechanickou energii, kterou 
můžeme pomocí generátoru přeměnit na elektřinu a v kogeneraci je vyráběno i teplo. Využití bioplynu 
k  výrobě  elektřiny  v  palivových  článcích  je  zatím  ve  fázi  testování.  Biometan,  který  získáme 
odstraněním CO2 z bioplynu má stejné vlastnosti jako zemní plyn. V tom se skýtá velký potenciál 
využití  jako zdroj pro dopravu a může být použit pro pohon automobilů na CNG (stlačený zemní  
plyn).“[14]

Výroba tepla

Bioplyn  můžeme  přeměnit  na  energii  tepelnou,  elektrickou  nebo  mechanickou. 
Nejjednodušším využitím bioplynu je jeho spálení v plynovém kotli a výroba tepla. Toto využití není z 
ekonomického hlediska moc efektivní. Účinnost přeměny bioplynu na teplo se pohybuje okolo 90 %.

Výroba elektřiny a tepla

Druhá možnost je použití pro výrobu elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce. Teplo 
je v tomto případě vedlejší produkt. Účinnost kogenerační jednotky je přibližně 38 % elektrická a 45 
% tepelná (celková 83 %). Tato účinnost se však liší podle výrobce.

Výroba biometanu – palivo pro automobily

 Jak už bylo řečeno, odstraněním CO2  z bioplynu vznikne biometan. Stlačený biometan, který 
je kvalitativně srovnatelný se zemním plynem, je používán k pohonu motorových vozidel na stlačený 
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Obr. 17: Využití bioplynu [G16]



zemní plyn (CNG).  Biometan může být také vháněn do rozvodů zemního plynu. Zařízení na čištění 
bioplynu a výrobu biometanu potřebuje ke svému provozu elektrickou energii, přibližně 0,5 kWh/m3 

bioplynu a vodu v množství cca 15l/m3 bioplynu, kterou však lze v systému cirkulovat.

5.5.3.2. Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou zařízení, ve kterých dochází k přeměně biomasy na bioplyn a digestát. 
Digestát obsahuje pouze živiny a humus, které se dále nerozkládají, a proto nezapáchají. Podle toho, 
jaký materiál bioplynová stanice zpracovává, je dělíme na zemědělské, odpadové a bioplynové stanice 
čistíren odpadních vod. 

Provoz bioplynové stanice spotřebuje přibližně 7 % vyrobené elektrické energie a přibližně 30 
% vyprodukovaného tepla. Proces fermentace běží kontinuálně, kogenerační jednotka vyrábí energii 
přibližně 8.300 h/rok, zbytek času probíhá údržba a nutné odstávky.

Pro  budoucí  provozovatele  vydalo  Ministerstvo  zemědělství  dokument  seznamující  se 
zásadami efektivní výstavby a provozu bioplynových stanic, které je důležité dodržet pro úspěšnou 
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Obr. 18: Výroba bioplynu [G17]



realizaci těchto zařízení. Skládá se z těchto částí: 

• Precizní příprava projektů
• Dostatek kvalitních surovin
• Výtěžnost bioplynu
• Spolupráce s místní samosprávou
• Spolehlivá a ověřená technologie
• Optimalizace investičních nákladů
• Volba kogenerační jednotky
• Využití odpadního tepla
• Nakládání s digestátem
• Další možnosti využití 

Zde je tabulka několika použitelných surovin pro bioplynové stanice: 

5.5.3.3. Klady a zápory bioplynových stanic

„Provoz bioplynových stanic s sebou může přinést negativa. Problémy, ke kterým může dojít  
jsou však do velké míry předvídatelné a je možné se  jim vyhnout precizním plánováním,  volbou 
vhodného technologického postupu a také včasnou diskusí s místními obyvateli.

K nejčastějším problémům patří  obtěžování obydlených lokalit zápachem, čemuž je možné 
předejít vhodnou lokalitou bioplynové stanice v dostatečném odstupu od zastavěných ploch. Dalším 
negativem je zvýšená hustota dopravy, která je daná nutností dopravování biomasy do stanice. Pokud 
je však bioplynová stanice správně navržena a provozována, nezapáchá a nezpůsobuje svému okolí 
žádné problémy.

Přínosy ve většině případů převáží případná negativa. Energie získávaná spalováním bioplynu 
pochází z obnovitelného zdroje, čímž se snižuje závislost na omezeně dostupných fosilních palivech. 
Díky zpracování biomasy v bioplynových stanicích může být účelně zužitkováno velké množství jinak 
nevyužitého  odpadu. Výroba  bioplynu  neprodukuje  vlastní  odpad,  zbylou  hmotu  lze  využít  jako 
hnojivo.
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Obr. 19: Použitelné suroviny [G18]



Provozování  stanic  také  podporuje  zemědělství  a  efektivní  hospodaření  ve  venkovských 
oblastech, přináší  nové pracovní příležitosti, vede ke snižování objemu skleníkových plynů a může 
výhodně zásobovat teplem domy nebo podniky v okolí.  Spalováním bioplynu se navíc do ovzduší 
uvolňují jen nízké emise škodlivých látek.“[15]  
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6. Sekundární zdroje energie

Vedle primárních zdrojů energie, jako je vítr, slunce, voda, fosilní paliva, povrchová vrstva 
země a biomasa, existuje mnoho jiných způsobů, jak jde energii  získat.  Mezi nejčastěji  využívané 
zdroje  patří  bezesporu  energie  prostředí  či  tzv.  sekundární  zdroje  energie.  Jedná se  o energetické 
zdroje, které vznikají převážně jako důsledek transformace prvotních zdrojů energie na ušlechtilejší  
formy, při průmyslové výrobě či jinou činností člověka. Řadí se sem různé druhy odpadních materiálů 
(komunální odpady, bioplyn, skládkový plyn, čistírenské kaly, apod.), ale dále také odpadní teplo z 
technologických procesů atd. Využívání všech těchto energetických zdrojů umožňuje snížení spotřeby 
fosilních paliv, a tedy i jejich negativního dopadu na kvalitu životního prostředí. 

Tyto zdroje mohou být ve formě:

• Tepelné (fyzické teplo) – voda, plyn, pára, spaliny atd. Dělí se na nízko, středně a vysoko 
potenciální teplo.

• Chemické  (spalitelné  odpady)  –  bývají  ve  formě  tuhých  odpadů  nebo  kapalných  odpadů 
(oleje).

• Tlakové (tlaková energie) – zbývající tlaková energie v nositeli po technologickém procesu se 
vyskytuje omezeně a její využívání je ojedinělé. Možné využití je v expanzní turbíně.

•

6.1. Teplo

Tepelná energie se nachází prakticky všude kolem nás. Odebírat teplo okolnímu prostředí a  
cíleně ho předávat pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody umožňují tepelná čerpadla 
(zařízení, která využívají energii Země, vody a vzduchu). Můžeme je využít pro vytápění nebo ohřev 
vody. Pro výrobu elektrické energie se využívá odpadní teplo.

Odpadní teplo

Odpadní teplo, které dále zůstává nevyužité, uniká do okolního prostředí. Produkují jej vedle 
své základní činnosti téměř všechny průmyslové technologické procesy, ale např. také splaškové vody 
nebo samotná zařízení  na přeměnu energie (při  transformaci  elektrické energie,  při  výrobě tepla -  
odpadní teplo z komínových spalin apod.). Existuje spousta řešení, jak tuto energii využít. Nejčastější 
je využívání odpadního tepla pro vytápění či ohřev teplé vody,  v současnosti  se však stále častěji  
objevují specializovaná zařízení pro využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie, k chlazení  
objektů atd. 

6.1.1. Systém ORC

„Organický Rankinův cyklus (ORC) pracuje na stejném principu jako parní turbíny,  neboť 
mají podobný tepelný cyklus. Odlišuje se v použití teplonosného média, které se odpařuje i při nižších 
teplotách (80 – 300 °C). V parních turbínách je teplonosné médium voda, která se mění na páru. V 
případě ORC je pracovní látkou organická látka. Nevýhodou organických látek oproti vodě je např.  
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vysoká cena a nižší výparné teplo, tento problém se řeší větším hmotnostním tokem. Další nevýhodou 
jsou  látky jako  např.  toluen,  které  jsou  zdraví  škodlivé.  Vzhledem k  tomu,  že  pracovní  látka  se  
odpařuje při  nízkých teplotách,  tím se nám otevírá cesta  využití  odpadového tepla,  geotermálních 
zdrojů nebo i biomasy. Jako u parních turbín je také zde oddělený oběh pracovní látky, který zabraňuje 
znečišťování spalinami.“[16]   

6.1.1.1. Princip ORC

Celý proces je založený na následujícím termodynamickém cyklu:

• Zdroj tepla ohřívá termální olej na vysokou teplotu, přibližně 300 °C, v uzavřeném okruhu.

• Termální olej je dopravován do a z modulu ORC v uzavřeném okruhu. V ORC se odpařuje  
organická pracovní kapalina ve vhodném systému výměníku tepla (předehřev a výparník).

• Organická pára se rozpíná v turbíně, dodává mechanickou energii, která se dále přeměňuje na 
energii elektrickou pomocí generátoru.

• Pára je následovně chlazena kapalinou v uzavřeném okruhu a kondenzuje. Chladící voda se 
zahřívá na přibližně 80 - 90 °C  a je dále používána pro různé aplikace vyžadující teplo.

• Kondenzovaná organická kapalina je čerpána zpět do regenerátoru, tím je cyklus uzavřen a  
může se znovu opakovat. 
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Obr. 20: Využití odpadního tepla [G19] 



6.1.1.2. Účinnost ORC

„Cyklus ORC má vysokou celkovou energetickou účinnost: 98 % příchozí tepelné energie z 
termooleje  je  přeměňováno  na  energii  elektrickou  (kolem  20  %)  a  teplo  (78  %),  s  extrémně 
omezenými termálními ztrátami, pouze 2 % v důsledku tepelné izolace, záření a ztrát v generátoru. 
Elektrická účinnost získána v nekogeneračních případech je mnohem vyšší (okolo 24 % a více).“[17] 

6.1.1.3. Výhody a nevýhody ORC

Výhody ORC:

• i při nízkých teplotách dobrá účinnost, 
• absence vlhkosti během expanze par, která způsobuje erozi lopatek,
• jednoduchá konstrukce turbíny, většinou 1stupňová, 
• automatický a nepřetržitý provoz,
• není potřeba převodovka z důvodu nízkých otáček turbíny, 
• dlouhá životnost provozu (> 20 let),
• minimální údržba. 

Nevýhody ORC:

• časem dochází k degradaci organické látky,
• vyšší spotřeba čerpadla, dána větším hmotnostním průtokem, 
• některá pracovní média bývají jedovatá, hořlavá a nebezpečná pro životní prostředí. Z toho 

důvodu jsou kladeny vysoké nároky na těsnost. 

6.1.2. Kogenerace

Kogenerace znamená společnou výrobu tepla a elektřiny. Její výhodou je využití  odpadního 
tepla pro vytápění či ohřev teplé vody. Nezbytnou podmínkou pro využití kogenerace je tedy možnost 
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Obr. 21: Schéma zapojení ORC pro využití odpadního tepla [G20]



využití  tepla.  Tím se výrazně zvýší energetická  účinnost zařízení. Při výrobě elektřiny ve velkých 
elektrárnách se využije necelých 30 % energie obsažené v palivu, zatímco účinnost  využití energie 
paliva v kogeneračních jednotkách bývá až 90 % (1/3 energie se přemění na elektřinu, 2/3 na teplo).

„Každý kogenerační zdroj sestává z těchto čtyř základních částí:

• motoru (pohonné jednotky);
• elektrického alternátoru vč. zařízení pro připojení na spotřebitelskou a veřejnou síť;
• kotle nebo výměníku tepla vč. propojení na tepelné rozvodné sítě;
• kontrolního a řídícího systému.“[18] 

Obr. 22: Princip kogenerace [G21]  

6.1.2.1. Pohony v kogenerační jednotce

„V současné době se jako pohon v kogeneračních zařízení nejčastěji využívají: 

• Spalovací motory – pístové motory odvozené od běžných automobilových motorů. Využívají 
se  motory vznětové (nafta)  i  zážehové (benzín).  V obou případech jsou spalovací  motory 
rekonstruovány pro spalování plynu. Elektrický generátor pohání motor a současně produkuje 
odpadní teplo – jde o teplo přímo z motoru (blok válců a hlava motoru) a teplo výfukových 
plynů. Teplota vody z chladícího okruhu může dosahovat až 80 °C a teplota spalin až 500 °C. 
Pomocí  výměníků  je  získána  teplá  voda  o  optimální  teplotě  90  °C,  která  je  následně 
zužitkována. Spalovací motory jsou charakteristické relativně nízkými pořizovacími náklady, 
na  druhou  stranu  vyššími  nároky  na  pravidelnou  údržbu,  vyšší  hlučností  a  nezbytnými 
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pravidelnými odstávkami. 

• Spalovací turbíny – jsou zařízení složené z kompresoru, spalovací komory, plynové turbíny a 
generátoru. Kompresorem stlačený vzduch je nahnán do spalovací komory spolu s palivem, 
kde následně vznikají  spaliny o vysoké teplotě a  tlaku.  Spaliny dále expandují  v  plynové 
turbíně. Turbína pohání kompresor a elektrický alternátor. Teplota spalin na výstupu z turbíny 
se  pohybuje  okolo  500 °C a  mohou  sloužit  k  výrobě  páry (nízkotlaké  nebo  středotlaké), 
výrobě teplé nebo horké vody, případně k výrobě vysokotlaké páry pro technologické účely. 
Spalovací turbíny se používají do výkonu přibližně 300 MW, při menším výkonu než 3 MW 
již nejsou ekonomicky výhodné z důvodu vysokých investičních nákladů na jednotku výkonu. 
Jako palivo se nejčastěji využívá zemní plyn.

• Parní turbíny – běžné řešení u velkých zdrojů. Vysokotlaká pára je produkovaná v kotli.  
Následně vykonává mechanickou práci na turbíně a turbína poté pohání elektrický alternátor. 
Pára na výstupu z turbíny se jako nízkopotenciální dále využívá jako zdroj tepla. Palivo v kotli 
může být libovolné (uhlí, plyn, mazut, odpad, biomasa apod.). Nevýhodou jsou  mimořádně 
vysoké  finanční  náklady  na  pořízení  tohoto  zařízení.  Turbíny  rozlišujeme  protitlakové  a 
kondenzační.

• Paroplynové zdroje –  jsou nejčastějším uspořádáním kogeneračního paroplynového zdroje. 
Skládají se ze soustrojí spalovací turbíny nebo pístového spalovacího motoru, z parního kotle 
využívajícího  jejich  odpadní  teplo  na  výrobu  páry,  která  následně  jde  na  parní  turbínu.  
Technické  provedení  paroplynového zdroje  může  být  velmi  variabilní  a  dodávka  tepla  ze 
zdroje  se  může  uskutečnit  v  libovolné  formě  (teplé  i  horké  vodě  nebo  páře  o  různých 
vlastnostech).

• Ostatní  řešení –  v  současnosti  prochází vývojem například Stirlingův motor,  parní  motor, 
mikroturbína, palivové články.

• Trigenerace – je kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu. Spojuje kogenerační jednotku 
s  chladicí  jednotkou.  Smyslem  tohoto  spojení  je  využití  tepla  kogenerační  jednotky  i  v 
průběhu letních měsíců, kdy je potřeba tepla minimální. Tímto se prodlužuje doba účinného 
provozu jednotky a výrazně se  zlepšuje ekonomika provozu. Provedení chladící jednotky je 
buď absorbčního nebo kompresorového typu.“[19]
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Obr. 23: Rozdělení tepla přivedeného v palivu na výrobu elektřiny, tepla a tepelné  
ztráty v jednotlivých typech kombinované a oddělené výroby. [G22]

 

6.1.2.2. Použití kogeneračních jednotek

„Z  technického  hlediska  lze  kogenerační  jednotkou  nahradit  jakýkoli  zdroj  tepla  (kotel) 
srovnatelného  výkonu.  Aby  však  byla  instalace  kogenerační  jednotky  ekonomicky  výhodná,  je 
potřeba,  aby během roku běžela co nejvíce hodin.  Proto bude pracovat  nejefektivněji  tam,  kde je  
celoročně  stálý  odběr  tepla.  Takovým  místem  mohou  být  ubytovací  zařízení  (hotely,  penzióny, 
internáty),  bazény,  nemocnice,  obecní  a  městské  výtopny,  sídlištní  blokové  kotelny  a  různé 
průmyslové podniky. Ve větších zařízeních bývá kogenerační jednotka jen základním zdrojem tepla,  
který bude během zimních špiček doplněn běžným kotlem.

Velikost  kogenerační  jednotky se nejčastěji  odvozuje od spotřeby tepla v daném objektu.  
Kogenerační jednotka může pokrývat základní spotřebu tepla, špičky pak pokrývá jiný zdroj, např.  
plynový kotel. Častější je však volba výkonnější jednotky v kombinaci s akumulací tepla. Pak se  
kogenerační jednotka uvádí do provozu tak, aby dodávala proud v době, kdy je nejvýhodnější tarif  
výkupních cen elektřiny.
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Obr. 24: Parametry jednotlivých typů kombinované výroby elektřiny a tepla. [G23]



Vyrobenou elektřinu je možno spotřebovat přímo v objektu nebo ji prodat do sítě. První způsob je 
obvykle  vzhledem  k  prodejním  a  výkupním  cenám  elektřiny  výhodnější.  Je  také  možné,  aby 
kogenerační jednotka byla jediným zdrojem elektřiny v objektu. V tomto tzv. ostrovním provozu bez 
připojení na síť vzrůstají náklady na regulaci.

Pro návrh kogenerační jednotky je třeba znát:

• denní a roční harmonogram spotřeby tepla a elektřiny,

• druh požadovaného teplonosného média,

• dostupnost jednotlivých paliv,

• stávající instalovaný výkon kotlů a jejich teplotní a tlakové parametry.“[20]

6.1.3. Termoelektrická výroba elektrické energie

„Termoelektrické jevy umožňují přímou přeměnu tepla v elektřinu nebo transportovat teplo z 
nižší teplotní úrovně na vyšší úroveň. Protože jevy probíhají v pevných látkách a „pracovní tekutinou“ 
jsou nosiče elektrického náboje, je pro termoelektrická zařízení typická jednoduchost a provoz bez 
chemických látek nebo pohyblivých částí.  Pokud jsou korektně provozovány,  pak i  spolehlivost  a 
dlouhá životnost. Vzhledem k nízké účinnosti termoelektrické přeměny při výrobě elektrické energie 
jsou možnosti využití omezené. Samostatně pracují tzv. termoelektrické generátory (TEG) jako zdroje  
elektrické  energie  a  spotřebovávají  pro  provoz  ušlechtilá  primární  paliva  pouze  ve  specifických 
aplikacích:  v  odlehlých,  těžko  přístupných  nebo  nebezpečných  oblastech.  V  souvislosti  se 
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Obr. 25: Kogenerační jednotka [G24]



vzrůstajícími cenami paliv a zájmem o technologie šetrné k životnímu prostředí se objevují snahy 
využívat termoelektřiny pro produkci elektrické energie z odpadního tepla. Ve světě je tento trend 
patrný od konce osmdesátých let. V případech, kdy zdrojem energie bude jinak nevyužité odpadní  
teplo,  může  být  použití  termoelektrických  zařízení  přínosem  a  způsobem,  jak  získat  jakostní 
elektrickou  energii,  jejíž  získání  by  s  konvenčními  způsoby  přeměn  mohlo  být  obtížně 
realizovatelné.“[21]

6.1.3.1. Princip termoelektrického zařízení

„Základním konstrukčním prvkem termoelektrických zařízení jsou termoelektrické dvojice 
tvořené polovodičovým p–n přechodem. Pokud je na p–n přechod přivedeno teplo, dochází v 
polovodičích k přerozdělení majoritních nosičů náboje. V polovodiči typu N dochází k pohybu 
elektronů, v polovodiči typu P k pohybu kladných děr. Tyto náboje se následně koncentrují u 
chladnějších konců polovodičů, mezi kterými vzniká rozdíl potenciálů. Uzavře-li se vytvořený obvod, 
dochází k pohybu elektronů přes přechod a průtoku elektrického proudu.“[22] 

6.1.3.2. Účinnost   

Účinnost termoelektrické přeměny je dána použitými materiály. Pro vyjádření její velikosti se 
používá bezrozměrný koeficient ZT, který postihuje charakteristické vlastnosti použitého 
polovodičového materiálu a vliv pracovních teplot. Běžně dostupné termoelektrické materiály mají 
přibližně parametr ZT ≤ 1 a tedy i malou účinnost. V nízkoteplotních aplikacích typicky okolo 5 %. 
Složitější segmentované moduly mohou dosahovat 10 %. Laboratorně připravované materiály mají 
vyšší koeficienty ZT a mohou dosahovat vyšších účinností. 

„Nízká účinnost nevylučuje využití termoelektřiny v nízkovýkonových aplikacích. Je 
nevýhodou při hromadné výrobě elektrické energie. Termoelektrické aplikace využívající tepla s 
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Obr. 26: Termoelektrický generátor [G25]



vyšším potenciálem jsou přijatelné pouze v případech, kdy neexistují vhodnější způsoby přeměn. 
Naopak, využívání odpadního tepla o teplotách nižších než 140 °C konkurenceschopnost 
termoelektrické přeměny značně zvyšuje.“[23]

Obr. 27: Porovnání termoelektrické účinnosti a teoretické  
maximální účinnosti [G26]

 

6.1.3.3. Aplikace termoelektrických článků

Automobilové termoelektrické generátory

„Automobilový průmysl je perspektivní oblast pro využití termoelektřiny. Záměr 
automobilových termoelektrických generátorů je využití energie paliva, která bez užitku odchází 
výfukovým potrubím a chladicí soustavou automobilu do atmosféry. Účinnost vznětových motorů je 
přibližně 30–45 % a zážehových motorů přibližně 25–35 %. Největší ztráty představují výfukové 
plyny: u vznětových motorů 25–45 % a u zážehových motorů 30–50 % přivedeného tepla. Ztráty 
chlazením jsou rovněž významné: u zážehových motorů přibližně 12–30 % přivedeného tepla, u 
vznětových motorů 15–35 %.“[24]

Obr. 28:  Termoelektrický generátor integrovaný do výfukového  
potrubí vozidla [G27]  
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Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 

V předchozích letech vzniklo množství pokusných termoelektrických generátorů, jejichž cílem 
bylo ověřit možnosti autonomního provozu malých spalovacích zařízení, resp. krytí jejich spotřeby 
elektrické energie termoelektřinou vyrobenou z odpadního tepla. Systém může být také používán jako 
zdroj elektrické energie.

Obr. 29: Kotel na biomasu s  
termoelektrickým generátorem [G28]  

6.2. Spalitelné odpady 

Odpad má, co se týče výroby elektrické energie, velký potenciál. Vyprodukované množství se 
každým rokem zvyšuje, jeho spalování tak přináší jisté výhody. Energetické využívání odpadů je z 
hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu k CO2 (cca 50 %), který vznikne oxidací organického 
uhlíku. Tímto se zamezí emisím skleníkových plynů (uhlovodíku, z velké části metanu), které by 
vznikly při skládkování. Hlavní výhoda přeměny odpadu na energii je však v úspoře fosilních paliv, 
která by se musela využít na výrobu energie místo odpadu.

41



 

6.2.1. Pevný odpad

„Základní podmínkou pro energetické využití samozřejmě je, aby odpad byl hořlavý. Dobře se 
dá použít právě jinak nevyužitelný směsný komunální odpad a odděleně sbíraný odpad ze živností.  
Dobrým "palivem" jsou velkoobjemové odpady – ty, které se ve většině měst a obcí sbírají dvakrát 
ročně  do  přistavených  velkých  kontejnerů.  Velkoobjemový  odpad  tvoří  většinou  starý  nábytek,  
koberce  a  další  věci.  Tyto  odpady  musí  být  zpravidla  před  vlastním  energetickým  využitím 
rozdrceny.“[25] 

Energetické  využívání  spalitelného  odpadu  je  řešením  jako  alternativní  zdroj  k  výrobě 
elektrické a tepelné energie z mnoha důvodů:

• Výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje hodnot srovnatelných s hnědým 
uhlím (10-13 MJ/kg).

• Odpad jako energetická surovina vzniká v místech, kde je zároveň spotřeba energie, tj.  
odpadají náklady na jeho přepravu a těžbu.

• Odpad se produkuje stále a odbyt energie není omezen trhem, oproti jiným surovinám. 
• Řeší problém s kapacitou skládek (snížení objemu odpadu ukládaného na skládku až 

10 x a hmotnosti až o 70 %). 
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Obr. 30: Vliv na životní prostředí [G29]



6.2.1.1. Proces spalování

Teplota v ohništi se pohybuje přibližně mezi 850-1100 °C. Směsný komunální odpad hoří sám, 
není  potřeba  k  němu  přidávat  další  palivo.  Výjimkou  je  najíždění  spalovny,  v  tu  dobu  fungují  
omezenou dobu podpůrné hořáky. Výhřevnost paliva je závislá na obsahu a vlhkosti uhlíku, proto se 
jinak navrhuje zařízení pro přímořské regiony a jinak pro městské aglomerace s výrazným podílem 
živnostenského odpadu. V praxi se používá několik druhů roštového ohniště (s válcovým roštem, s 
protivratným roštem, s předsunutým roštem).

„Při každém spalovacím procesu je potřeba zajistit, aby se energie paliva optimálně využila. 
Na teplosměnných plochách spalovenského kotle se usazuje popílek. Tento popílek snižuje prostupy 
tepla. Jelikož je kotel v provozu prakticky trvale, je k dispozici účinný systém vibračního čištění, který  
se provádí opakovaně v pravidelných časových intervalech. Tímto od výhřevných ploch kotle odpadne 
většina usazeného popílku.“[25]

Spaliny vzniklé při spalování putují kotlem a postupně se ochlazují na teplotu okolo 180-220 
°C. Teplem z ochlazování se vyrábí pára, která se dále využívá k výrobě tepla a elektřiny. Tento úsek  
je v podstatě stejný jako u jiných běžných elektráren. Hlavní rozdíl je v palivu. 
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Obr. 32: Ohniště s protivratným roštem [G31]

Obr. 31: Základní schéma spalovny [G30]



6.2.1.2. Zachycení popílku a čištění spalin

Hlavním negativem spalování odpadu je určitě vznik škodlivých spalin, které se dostávají do 
ovzduší. Mezi spaliny vzniklé spalováním odpadu patří: kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodní páry.
Dále  ale  vznikají  pro  životní  prostředí  škodlivé  látky (popílek,  oxidy dusíku  a  síry,  chlorovodík, 
fluorovodík, dioxiny a furany, těžké kovy, rtuť, kadmium, zinek, olovo). 

Tyto škodlivé látky je nutné eliminovat, a proto jsou před vypuštěním do ovzduší  podrobeny 
několikastupňovému procesu čistění. V každém stupni se postupně odstraňují škodliviny, aby následně 
odcházely do komína vyčištěné spaliny,  které již  nemohou negativně ovlivňovat  životní  prostředí. 
Kvalita vyčištěných spalin dostávajících se do atmosféry je neustále kontrolována a musí vyhovovat  
velmi přísným limitům, které stanovují jak Evropská unie, tak i naše legislativa. 

Existují různé prostředky pro odstranění jednotlivých škodlivých látek:

• Snížení množství oxidu dusíku – vstřikování redukčního prostředku do prostoru nad 
ohništěm (vodný roztok močoviny nebo čpavku). 

• Zachycení popílku – elektroodlučovač neboli elektrofiltr. 
• Katalytický rozklad dioxinů a furanů – katalytické filtry, katalyzátory, speciální 

absorbční filtry.

Popílek a škváru vznikající při spalování lze využít ke stavebním účelům.

6.2.2. Skládkový plyn

„Pojmem skládkový plyn (označován také LFG z anglického Landfill Gas) je označován plyn 
vznikající  samovolně  ve  skládkách  anaerobním rozkladem.  Tento  plyn  vzniká  naprosto  shodným 
způsobem jako reaktorový bioplyn,  tedy postupnou přeměnou  biologicky rozložitelného  substrátu 
působením acidogenních a methanogenních bakterií.“[26]

6.2.2.1. Složení a získávání plynu

Složení tohoto plynu závisí na skladbě skládkového odpadu, stupni jeho rozkladu a teplotě.  
Základními složkami skládkového plynu jsou methan a oxid uhličitý, které jsou doplněny stopovými 
příměsmi jako jsou kyslík, sulfan, argon, halogenvodíky, oxid dusný, amoniak, vodík, organické látky 
(uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony) a organochlorové a křemíkaté sloučeniny.

Unikání skládkového plynu do ovzduší narušuje ozónovou vrstvu země, a proto je vhodné tyto 
plyny jímat. Systémy odplynění skládek mohou být dvojího druhu:

• Pasivní systémy - plyn vychází ze skládky samovolně, vlastním přetlakem.
• Aktivní systémy - plyn je ze skládky pomocí odsávacího zařízení (dmychadla) odsáván.

Odplyňovací  systém skládky tvoří  perforované sběrné potrubí,  které  je ve skládce vedeno 
vodorovně nebo svisle a je obsypáno vrstvou štěrku, aby nedocházelo k jeho ucpávání. Svislé vedení 
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je  navíc  vloženo  do  pevné,  většinou  kovové  trubky,  která  zabrání  přerušení  vedení  v  případě 
horizontálního posuvu vrstvy odpadu.

„Metodu  jímání  a  využití  skládkového  plynu  určuje  zejména  množství  a  složení  plynu 
produkovaného danou skládkou s ohledem na životní prostředí. Pomineme-li případy, kdy je produkce 
plynu tak nízká, nebo kvalita plynu tak špatná, že jej nelze smysluplně využít a je nutné ho jako odpad  
pouze zneškodnit, je vhodné produkovaný skládkový plyn energeticky využít. Jelikož má skládkový 
plyn většinou mnoho příměsí, které zhoršují jeho vlastnosti z hlediska využití, musí být plyn často  
ještě  před  aplikací  upravován  (čištěn),  což  se  samozřejmě  negativně  promítá  do  ekonomického 
hodnocení  jeho  využití.  Při  vlastním  využívání  je  skládkový  plyn  nejčastěji  přímo  spalován  a 
používán k výrobě tepla, případně elektrické energie.“[27] 

Oproti  reaktorovému  bioplynu  má  skládkový  plyn  většinou  nižší  obsah  sulfanů  (jsou  v 
průběhu methanogeneze navázány na ionty železa), ale většinou také vyšší obsah oxidu uhličitého a 
stopových složek na úkor methanu. To má za následek horší vlastnosti plynu z hlediska jeho využití  
(zejména pokles výhřevnosti a zvýšení obsahu nežádoucích příměsí). 

Vezmeme-li v úvahu, jak velké množství methanu vzniká při rozkladu skládkovaného odpadu, 
lze říci, že využitím byť jen části tohoto plynu lze získat nezanedbatelný zdroj energie.

6.2.2.2. Výroba elektrické energie

Skládkový plyn se nejčastěji využívá jako palivo pro kogenerační jednotky. 
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Obr. 33: Odplyňovací systém [G32]



Skládkový plyn využívaný pro pohon kogenerační jednotky musí mít jisté parametry:

• „obsah methanu – minimálně 50 %, optimálně 55-60 %,
• tlak skládkového plynu – pro využití v kogenerační jednotce je doporučená hodnota 

tlaku mezi 1,5 až 10 kPa,
• stabilní složení a tlak plynu – ovlivňuje chod a emise škodlivin,
• obsah škodlivých příměsí (sloučeniny síry, chloru, fluoru a křemíku) – mohou 

způsobit korozi dílů sacího traktu a vnitřních dílů motoru přicházejících do styku s 
mazacím olejem.“ [28]  

Kogenerační jednotky jsou vyráběny ve velkém rozmezí výkonů, z toho důvodu se instaluje na 
konkrétní skládce co nejvhodnější kogenerační jednotka, která zde může plně využít svůj výkon.
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Obr. 34: Využití kogenerační jednotky [G33]



7. Závěr 

Dá se předpokládat, že počet obyvatel na Zemi bude i nadále stoupat, a s tím poroste i naše 
energetická závislost. Hlavním současným zdrojem energie jsou fosilní paliva a přeměna jejich vnitřní 
energie na energii tepelnou a následně elektrickou. Lidstvo se v posledních desítkách let chová k Zemi 
velmi sobecky. Čím dál více se prohlubuje naše závislost na elektrické energii, ale k její výrobě 
používáme vyčerpatelné, za lidský život neobnovitelné zdroje. Tím si pod sebou vlastně sami 
podřezáváme větev. Naší generaci to zřejmě ještě nepotká, ale ty následující budou mít velké 
problémy s pokrytím spotřeby, pokud nebude kladen velký důraz na hledání alternativ a nových 
technologií, jak elektrickou energii vyrábět.

Je tu ještě jeden důvod, proč hledat náhradu za fosilní paliva, a tím je ochrana životního 
prostředí. Spalováním fosilních paliv totiž vypouštíme do ovzduší nezanedbatelné množství emisí 
oxidů uhlíku, dusíku, síry a prachu, které nepříznivě ovlivňují životní prostředí. Tyto emise jsou v 
průmyslových zemích sledovány a kontrolovány, nikdy ovšem nelze zcela dosáhnout toho, aby se 
hodnoty emisí dostaly na nulu a provoz byl tak neškodný. Nejen spalování těchto paliv je 
neekologické, existují různé případy havárií například ropných tankerů s následným znečištěním vody, 
což má strašlivý dopad na mořskou faunu a flóru. Lidstvo se proto snaží snižovat podíl fosilních paliv 
na výrobě elektrické energie využitím alternativních zdrojů. V České republice se v současnosti podílí 
výroba elektrické energie z uhlí přibližně 52 %, ještě před 10 lety byl však tento podíl okolo 70 %.

     Některé alternativní zdroje energie nelze považovat za soběstačné jednotky zdroje 
elektřiny, jelikož jejich dodávka není mnohdy stálá. Sluneční elektrárny jsou závislé na slunečním 
svitu, větrné na vanutí větru atd. Z toho důvodu se jako primární zdroje stále musí využívat fosilní 
paliva. Z alternativních zdrojů pochází v současnosti přibližně 20% světově vyrobené energie. Dalším 
problémem s většinou alternativních zdrojů je omezená lokalita využití. Elektrárny využívající vodu a 
mořské proudy lze logicky umísťovat jen tam, kde se nachází dostatečně velké řeky nebo vhodné 
přímořské lokality. Do budoucna se však jedná o nadějné alternativy, přeměna energie z těchto zdrojů 
dosahuje vysoké účinnosti. To se naopak nedá říct o sluneční energii. Současné technologie nabízí jen 
poměrně nízkou účinnost přeměny energie a nestálé výkony závislé na intenzitě slunečního záření. Pro 
významnější výkony těchto elektráren je také potřeba velké plochy pokrytí. V našich podmínkách 
mírného pásma mají tyto elektrárny velmi malé praktické využití jako zdroj elektrické energie. Totéž 
lze říci o elektrárnách větrných, u těch se sice účinnost pohybuje na vyšších číslech než u slunečních 
elektráren, ale je potřeba dostatečná rychlost větru, která je nejlepší v přímořských nebo horských 
oblastech, což značně omezuje jejich využití. A stejný problém s lokalitou mají i geotermální 
elektrárny, které jsou sice z energetického hlediska výhodným a stálým zdrojem, ale jejich většímu 
rozšíření brání nalezení vhodné lokace. Že se však jedná o výhodný zdroj energie, dokazuje například 
Island, kde přibližně 20 % veškeré vyrobené elektrické energie pochází právě z geotermálních 
elektráren.

Jiné problémy než s výběrem lokality má energie biomasy. Pokud by se vzalo v úvahu, že 
palivo pro elektrárny využívající biomasu pochází z většinové části z biologického odpadu, byl by 
tento zdroj velmi výhodný, nebyla by potřebná specifická lokalita a vyřešil by se problém s ukládáním 
odpadu. Nesouhlasím však s účelným pěstováním rostlin pro tyto elektrárny. Pro jednu elektrárnu na 
biomasu by se totiž muselo využít obrovské množství jinak zemědělsky využitelné půdy. Tento způsob 
se mně osobně nezdá být příliš šťastný, i když je zřejmé, že se v budoucnu očekává nárůst podílu 
elektrické energie vyrobené právě z tohoto zdroje.

Velkou nadějí do budoucna je využití odpadního tepla a materiálu, kdy se jinak dále nevyužité 

47



teplo z transformace prvotního zdroje energie nebo z průmyslové výroby využije  jako další zdroj pro 
výrobu elekrické energie. A to ať už se jedná o použití  kogenerační jednotky,  systému ORC nebo 
termoelektrických článků. Využití odpadního materiálu je také velkým příslibem do příštích let, jelikož 
částečně řeší problém nakládání s odpady. Spalováním odpadu se tak dosáhne nezanedbatelné úspory 
fosilních paliv, která by musela být spálena  místo tohoto odpadu.

                 Na závěr bych chtěl dodat, že využívání alternativních zdrojů by mělo mít velkou podporu.  
Okolo nás se nachází spousta energie a možností, jak ji získat, proto je nezodpovědné plýtvat cennými 
zdroji a nevyužít alternativ, které jsou, zjednodušeně řečeno, za lidský život nevyčerpatelné.
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