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„Společnost, aby se mohla rozvíjet,  
potřebuje k tomu materiál, energii a znalosti.“ 

1. Úvod          
Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ)  na Zemi velmi rychle vzrůstá. Je to 

způsobeno jednak rozvíjející se ekonomikou, jednak zvyšujícím se počtem obyvatel planety a 

v neposlední řadě jejich rostoucími civilizačními požadavky. K růstu spotřeby energie došlo 

zejména v druhé polovině padesátých let minulého století. Toto období bylo ve vztahu 

k zásobování lidstva energiemi velmi optimistické. K tomuto optimismu vedlo nalézání 

nových ložisek uhlí, nafty a zemního plynu. 

V druhé polovině 20 století se začala rozvíjet síť  nových ropovodů a plynovodů, která 

zajišťovala spolehlivou a levnou dopravu energií od výrobce ke spotřebiteli. Zároveň došlo 

k nástupu a k využívání jaderné energie. 

V této době byla paliva velmi levná, např. cena ropy byla nižší než 2 USD za barel. To 

vedlo ke zvyšování spotřeby a k  plýtvání s jejími zdroji. Ale tak jak se rychle zvětšovala 

spotřeba energie, tak se postupně zvyšovala i její cena. Na začátku roku 2005 již 1 barel ropy 

stál kolem 50 USD a v roce 2008 překročila cena hranici 100 USD za barel. 

Velký problém spočívá v tom, že spotřeba energie ve světě je velmi nerovnoměrná, 

např. měrná roční spotřeba PEZ , vztažená na 1 obyvatele je v USA 14krát vyšší než v Indii a 

4,8krát větší než je světový průměr. V současné době asi 20 % světové populace spotřebuje 

75 % z celkové spotřeby PEZ a zbylých 80 % obyvatel spotřebuje pouze 25 % PEZ. Tento 

rozpor ve spotřebě může vést k vážným konfliktům obyvatel  vyspělých zemí s obyvateli 

třetího světa.  

Klíčovou podmínkou energetické bezpečnosti je stav zásob ropy a plynu a garance 

jejich plynulých dodávek. Ten určuje jak rychle bude nebo může být ohrožena bezpečnost 

rozvinutých zemí. Aby nedocházelo k nežádoucím výpadkům v přísunu energie do výrobního 

procesu, musí být energetické zdroje a veškerá technika kolem pečlivě chráněna. Na to EU i 

ČR vynakládá značné částky,  neboť energetická bezpečnost je předpokladem plynulého 

chodu celého národního hospodářství. 
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2. Rešerše 
 

Augusta, P., Dufková,M., Hrůza, J., Malínský, J., Marek, J., Opplová, M., Štoll, I., Tůma, J.: 

Velká kniha o energii, Praha 2: L.A. Consulting Agency, spol. s. r. o., 2001, 383 stran. ISBN: 

80-238-6578-1 

 

Kniha je souborem příběhů o zdrojích a o spotřebě různých forem energie, především zdroji 

energii, jejich využitím, přenosem a akumulací.  

 

 

Lomborg, B.: Skeptický ekolog, 1. vydání Praha: Dokořán, Liberální institut, 2007, 587 stran. 

ISBN: 80-7363-059-1, ISBN: 80-86389-42-4 

 

Kniha ve svém výkladu probírá všechny nejvýznamnější problémy stavu světa – od velikosti 

populace, výživy a prosperity přes problémy přírodních zdrojů a znečištění až po biodiverzitu 

a globální oteplování. Argumenty jsou podpírány velkým počtem příkladů a údaji ze 

všeobecně uznávaných zdrojů, které si může každý ověřit. Autor se vždy ptá, co nějaké 

opatření stojí a zda by se za tyto peníze nedalo pořídit něco, co bude mít pro kvalitu života na 

Zemi větší přínos. 

 

 

Noskievič, P., Kaminský, J.: Využití energetických zdrojů, Ministerstvo životního prostředí: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,1996, 91 stran. ISBN: 80-7078-378-8 

 

Kniha  shrnuje aktuální informace, poznatky a zkušenosti  v problematice využití zdrojů 

energie. Jak jsou tyto zdroje využívány a jaké jsou podmínky a možnosti jejich využití. 

V knize jsou zvlášť podrobně rozebrány možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. 

 

 

Bradley, R.: Kritika klimatického alarmismu, 1. vydání Ostrava: VŠB – TUO –Výzkumné 

energetické centrum, 2004, 169 stran. ISBN: 80-248-0636-3 

 

Kniha je rozsáhlou a důkladnou prověrkou ustrnulých a zkostnatělých řešení energetických a 

enviromentálních problémů. Autor pozorně rozebírá důkazy o změnách podnebí. Ukazuje na 
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obtíže dospívání ke konečných závěrům a úsudkům, neboť podnebí je proces neustálých 

změn. Zdůrazňuje pozitivní stránky zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší a 

přesvědčivě argumentuje. 

 

 

Klaus, V.: Modrá, nikoli zelená planeta, 1. vydání Praha 5: Dokořán, s. r. o., 2007, 164 stran. 

ISBN: 978-80-7363-152-9 

 

V knize autor usiluje o předložení komplexnějšího stanoviska o životním prostředí a zejména 

o tzv. globálním oteplování hlubší veřejnosti a dále nalézt východisko a pozitivní řešení 

v problematice ekologie.  

 

 

Hampl, M.: Vyčerpání zdrojů - skvěle prodejný mýtus, 1. vydání Praha: CEP, 2004, 64 stran. 

ISBN: 80-86547-28-0  

 

Kniha pojednává o jednom z nejzajímavějších a nejkontroverznějších témat moderní 

enviromentalistů. Autor správně připomíná, že mýtus o vyčerpání zdrojů pramení 

z malthusianské tradice. Autorova studie provokativně, ale přesvědčivě dokazuje falešnost 

konceptu „ prověřených zásob“ a omezených „přírodních zdrojů“.  

 

 

Kadrnožka, J.: Energie a globální oteplování, 1. vydání Brno: Vutium, 2006, 189 stran. 

ISBN: 80-214-2919-4 

 

Autorovy energetické znalosti pomáhají prezentovat jeho koncept vývoje světové energetiky 

ve 3. tisíciletí. Zahrnuje do něj objektivní reálné možnosti kvalifikovaného a přijatelného 

opatřování energie.  
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3. Výhled energetických zdroj ů Země 
 

Energetická bilance Země je dána především masivním přísunem energie ze Slunce. 

Tuto energii člověk využívá buď okamžitě, a to jako přímé sluneční záření a v podstatě i jako 

energii větru, nebo s krátkodobou akumulací, jako je například vodní energie, biomasa a 

podobně, nebo s dlouhodobou akumulací ve fosilních palivech [4]. 

Současné světové zásoby ropy, zemního plynu a uhlí převyšují spotřebu od období 

komercializace energetických zdrojů v 19. století. Spolehlivě zajistí potřeby energie 

přinejmenším pro celé 21. století. 

 Studie IPCC, Mezivládního odborného týmu pro změny klimatu (Intergovermental 

Panel on Climate Change), který byl sestaven v roce 1988 Spojenými národy a dalšími 

světovými organizacemi pro studium klimatických problémů, uvádí, že celková spotřeba 

karbonských zdrojů v období let 1860 – 1998 byla pouhých 1,1 % všech zásob v podzemí, 

které budou moci být v budoucnosti využity. [4] 

 

 

Obr. č.1.  Historické využití zdrojů karbonské energie v Quad (1015 kJ) [4] 

 

 Ze všech těchto zbývajících zásob je méně než pětina připravena k okamžitému 

využití nebo budou moci být čerpány ve chvíli, kdy to umožní situace cen na trhu a existence 

vhodných technologií. Největší zásoby představují „dodatečné zdroje“ konvenční i 

nekonvenční, které vyžadují vyšší náklady anebo další zdokonalování technologií dobývání 

k tomu, aby byla těžba ekonomicky výhodná. Dlouhý časový horizont jejich využití slibuje, 

že postupné komerční uplatnění v současnosti „neekonomických“ zdrojů bude reálné. [4] 

   Spotřeba v letech 
        1860-1998 

1% spotřebováno 

99% dále ke spotřebě 

223,660 

1,046,560 

  Okamžitě 
 k dispozici 

„Dodatečné“                
zdroje 
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 Statistické údaje dokládají, že známé zdroje karbonské energie spíše rozhojňují, než že 

by nenávratně ubývaly dle teorie „konečné vyčerpatelnosti“. Ověřené zásoby ropy jsou dnes 

více než dvacetkrát větší než v době před více než půl stoletím, kdy se statistické přehledy 

začaly provádět. Světové zásoby plynu jsou pětkrát větší, než jak byly uváděny v polovině  

60. let minulého století [4]. Zásoby uhlí jsou čtyřikrát větší, než byl původní odhad starý půl 

století a jsou v přepočtu na energetický ekvivalent dvakrát větší, než veškeré známé zásoby 

ropy a plynu dohromady. 

Jak je možné, že se „nenávratně vyčerpatelné“ zásoby karbonské energie zvětšují 

desetiletí rychleji, než jaká je jejich spotřeba? Zastánci teorie konečné vyčerpatelnosti 

energetických zdrojů se zajišťují tzv. „zvonkovou křivkou“ (bell curve), podle níž světová 

těžba ropy, zemního plynu nebo uhlí napřed vzrůstá, vrcholí a poté prudce padá dolů. Tento 

model předpokládá statičnost zdrojů či spíše nevyvíjející se technologické postupy a 

ustrnulost poznatků při čerpání a těžbě. Avšak ve skutečnosti posunují stále nové poznatky a 

nové způsoby využívání finančního kapitálu jakoukoliv reálnou „zvonovou křivku“ nahoru a 

spíše doprava. Zcela novou křivku můžeme vytvářet pro zdroje, schopné nahradit tradiční 

zdroje ropy. Jsou to například ložiska těžkých olejů (bitumenů) či orimulze (směs těžkého 

ropného oleje a vody), jejichž úpravou lze méně kvalitní surovinu zhodnotit tak, aby se 

uplatnila v běžném rafinačním procesu. [2,4] 

Postup nahrazování na základě technologického pokroku teoreticky končí 

zemědělstvím olejnatých rostlin (biopaliv) a i když se nerostné zdroje ropy a přírodního plynu 

mohou fyzicky postupem času vyčerpat, je možné je nahradit obnovitelnými i když objemově 

konečnými zdroji [4,6]. Vedle „zvonové křivky“ ( viz. Hubertova křivka, str. 19) zastánců 

konečné vyčerpatelnosti energetických zdrojů můžeme postavit do všech stran se zvětšující 

jehlanec zdrojů karbonské energie, jak je to na obrázku č. 2. 
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Obr. č.2.  Pyramida zdrojů  [4] 

 

Absence dna zdrojového jehlance naznačuje neomezenost energetických dodávek díky 

prohlubování znalostí a růstu finančního kapitálu. 

Dosud se neobjevil žádný vážný signál, který by varoval před bezprostředním 

nebezpečím konečného vyčerpání energetických zdrojů na globální úrovni, přestože mnoho 

konkrétních zdrojů a ložisek již bylo vyčerpáno pod hranici jejich ekonomické únosnosti. 

Stejné hledisko vyčerpatelnosti může být rovněž aplikováno na projekty využívání 

obnovitelných zdrojů energie, které rovněž obsahují ekonomická a enviromentální omezení, 

jak o tom ještě bude dále pojednáno. Podobně jako se nejdříve těží nejvýnosnější ložiska, i 

projekty obnovitelných energií začínají v nejvýhodnějších oblastech, aby posléze přecházely 

k místům méně výhodným. [4,6]  

 

 

4. Fosilní paliva  

  
Po miliony let se na Zemi z obrovských množství odumřelé biomasy vytvářela        

tzv. fosilní paliva. Sama příroda v nich nakumulovala nezměrné zásoby energie. Lidé se je 

naučili využívat teprve nedávno – ve srovnání s geologickými epochami, v jejichž průběhu 

vznikala, je to doba až neměřitelně krátká. Pokud však budeme v jejich explotaci pokračovat 

dosavadním tempem, ve stejně krátké době  tento „ dar “ Země nenávratně vyčerpáme [1]. 

Fosilní paliva se tradičně rozdělují podle skupenství na tuhá (rašelina, uhlí, koks), 

kapalná (ropa a její produkty) a plynná (zemní plyn či uměle vyrobené plyny z tuhých nebo 

kapalných paliv). Toto dělení vyplývá ovšem spíše z pohledu jejich spotřebitele – bez rozdílu, 

zda jde o paliva primární (přírodní) nebo sekundární (vyrobena z primárních). 

EEXXPPAANNZZII OONNII SSMM UUSS  

PYRAMIDA ZDROJ Ů 
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4.1. Uhlí 

Zdroje uhlí jsou ze všech fosilních paliv nejhojnější. Zásoby uhlí jsou známy z asi sta  

zemí světa všech kontinentů, využitelné zásoby v asi 70 státech. Při úrovni těžby v roce 1998 

byla životnost ověřených zásob oceněna na 200 let a při současné úrovni na 147 let. V roce 

1996 byly celkové při současné báňské technologii ekonomicky dostupné zásoby oceněny na 

jeden tisíc miliard  (1 x 1012) tun, z čehož asi polovinu tvoří černé uhlí. Téměř 80 % 

světových zásob se vyskytuje v Severní Americe, Asii, Pacifiku a bývalém Sovětském svazu. 

Menší podíl zásob je znám z Afriky a Jižní Ameriky. V Evropě jsou soustředěny téměř 

výhradně ve střední a východní Evropě. [13]  

 

Tabulka 1: Životnost zásob černého uhlí v roce 2006 [13] 

zásoby 2006 produkce 2006 
region 

miliard t % Mt % 
životnost let 

Evropa 19 2,6 162 3,0 117 

CIS 111 15,1 483 9,0 230 

Afrika 53 7,2 247 4,6 215 

Severní Amerika 219 29,8 1087 20,3 201 

Jižní Amerika 20 2,7 72 1,3 278 

Čína 167 22,7 2326 43,5 72 

Zbytek Asie 106 14,4 595 11,1 178 

Austrálie a N.Zéland 41 5,5 302 5,6 136 

Ostatní 0 0 77 1,6 0 

Celkem 736 100 5351 100 138 

 

Světová těžba uhlí v posledních 25 letech rostla především v důsledku růstu potřeb 

rozvojových zemí. Těžba v Evropě klesá a tento trend bude pravděpodobně pokračovat, 

tradiční velcí producenti budou snižovat těžbu, jako Velká Británie v devadesátých letech. 

Podobný trend je patrný i ve východní Evropě, kde těžba poklesla z 178 Mt v roce 1990 na 

135 Mt v roce 1998. 

Určujícím faktorem v produkci uhlí je cena. Bez ohledu na vedoucí postavení ve 

vývoji čistých uhelných technologií má EU potíže v důsledku geologických důvodů. Těžba 
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mnoha hlubinných dolů je drahá. Drastické programy snižování nákladů v Německu a          

V. Británii vedly k poklesu nákladů a růstu produktivity (V. Británie má nejvyšší produktivitu 

v EU), ale zároveň se snížila úroveň produkce. Podobně tomu bylo ve Francii a Španělsku. 

V porovnání s USA, Kanadou, Austrálií a JAR je produktivita v EU relativně nízká. 

Produktivita v Polsku je stále několikrát nižším [13].  

Přes veliké zásoby černého uhlí nemá těžba v Západní Evropě bez podpor budoucnost. 

Belgie již těžbu ukončila, stejně jako v roce 2005 Francie. Ve Velké Británii cena uhlí 

dodávaného do elektrárenských společností leží nad světovou úrovní.  Uhelný průmyslu ve 

Velké Británii jako jediný v EU nedostává státní podporu, počet činných dolů a zaměstnanců 

v uhelném průmyslu je jen zlomkem stavu před 10 lety. 

V roce 2006 činila  (těžba) 5370 Mt, což představovalo 8,8% nárůst oproti roku 2005 

(4934 Mt), 44 % vzrůst proti roku  1996 (3734Mt) a 92 % vzrůst za posledních 25 let.  

 

Tabulka 2: Deset největších producentů v roce 2006 [13] 

Stát Mt Stát Mt 

Čína 2482 Rusko 233 

USA 990 Indonésie 169 

Indie 427 Polsko 95 

Austrálie 309 Kazachstán 92 

JAR 244 Kolumbie 64 

 

Celková spotřeba černého uhlí činila v roce 1986 3232 Mt, v roce 1996 3773 Mt  a 

v roce 2006 5339 Mt. Hlavní využití uhlí je ve výrobě elektřiny.  

Tabulka 3: Země nejvíce závislé  na uhlí v roce 2006 [13] 

Země % Země % Země % 

Polsko 93 Izrael 71 Česko 59 

JAR 93 Kazachstán 70 Řecko 58 

Austrálie 80 Indie 69 USA 50 

Čína 78 Maroko 69 Německo 47 
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Obr. č.3.  Rozložení zásob, těžby a spotřeby ve světadílech (WEC, 2006) 

 

Je třeba zdůraznit, že existují různé pohledy na budoucí potřebu uhlí (Terjung, 2004). 

IEA ve výhledu z roku 2004 (2004 International Energy Outlook) předpokládá pokles 

spotřeby uhlí v západní Evropě o 19 % a ve střední a východní Evropě o 8 % v roce 2025. EU 

ve studii „European Energy and Transport – Trends to 2030“ předpovídá že do roku 2010 

spotřeba uhlí poklesne na 103 Mt/rok, ale že se zvýší v roce 2020 na 133,2 Mt/rok a 155,9 

Mt/rok ropného ekvivalentu jako důsledek náhrady jaderných elektráren uhelnými. Podle 

Nachtmannové (2004) porostou celosvětově požadavky na energii o cca 1,8 % ročně a to 

především v rozvojových zemích [13]. V případě uhlí se předpokládá zdvojnásobení produkce 

s největším nárůstem v Asii (v roce 2030 více než polovina světové těžby).  
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Obr č. 4. Světová spotřeba uhlí 1970 – 2025 [13] 
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Uhlí se, na rozdíl od nestabilní a konfliktní ropy, nenápadně podílí na více než 23 % 

celosvětové energetické bilance. Uhelné a jaderné elektrárny jsou neúnavnými tahouny naší 

energetické produkce. Největší zásoby se nalézají v USA a Číně, tedy ve státech, které zatím 

málo dbají na emise oxidu uhličitého a pokud budou v energetické krizi, nebudou váhat 

spotřebovávat domácí uhlí. Velké uhelné zásoby leží v zatím téměř netěžených a na 

infrastrukturu špatně napojených oblastech Kanady. Nová obrovská ložiska byla objevena v 

Pákistánu, kde mohou dalších nejméně 50 let energeticky dotovat celý indický subkontinent. 

Také zaznamenáváme narůstající zájem o nové, čisté uhelné technologie. S ubývající a dražší 

ropou a zemním plynem význam uhlí zcela jistě ještě poroste [13]. Uhlí má za sebou slavnou 

minulost a může je čekat velká budoucnost, která však naráží na environmentální limity, tedy 

na produkci oxidu uhličitého, který způsobuje globální změny počasí. Pokud zvládneme 

ukládání oxidu uhličitého kamkoliv jinam než do atmosféry, může být uhlí opět slavné.  

 

 

4.2. Ropa  

 Ropa obsahuje 80 až 85 % uhlíku, 10 až 15 % vodíku a různá menší množství síry, 

dusíku a kyslíku. Při těžbě je doprovázena ještě cizorodými příměsemi jako je voda, tuhé 

nečistoty a plyny. Složení ropy z různých ložisek se mezi sebou až diametrálně liší. Hlavní 

destilační frakce ropy jsou uhlovodíkové plyny, lehký benzín, těžký benzín, petrolej, plynový 

olej, mazut, olejové destiláty a asfalt [1]. 

 Zásoby ropy ve světě nejsou rozděleny rovnoměrně, obzvláště uvážíme-li místa jejich 

výskytu a místa největší spotřeby ropných produktů. Mezi oblasti s velkými zásobami ropy 

patří Střední východ, Severní a Jižní Amerika, Rusko a Severní moře. Slibné jsou však i další 

oblasti v Asii. Stále se rozšiřuje těžba ropy z mořského dna v tzv. šelfech, v příbřežních 

částech mořského dna s menší hloubkou moře, původně asi do 50m, dnes běžně až 200m 

(rekordní hloubka moře při těžbě z vrtné plošiny je 872 m). Česká republika je téměř úplně 

závislá na dovozu ropy, neboť naše vlastní zdroje i těžba jsou velmi malé. 
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Obr. č.5. Světové zásoby ropy; 1980-2005; miliardy barelů 

(BP Statistical Review of World Energy 2006) 

 

Od počátku dějin lidstva do dneška bylo vytěženo přibližně 900 miliard barelů ropy. 

Za předpokladu současného objemu těžby vystačí známé zásoby ropy na dalších 43 let. 

Problém je právě v předpokladu stálé úrovně těžby. [21] 

V roce 2004 tvořila celková těžba 3 888 mil. tun, z toho ropné země mimo sdružení 

OPEC vyprodukovaly 60 %. Lehká ropa tvořila přibližně 33 %, středně těžká 53 % a těžká 

ropa 14 %. Kyselá ropa (sour) s vysokým obsahem síry tvořila 59 % celkové světové 

produkce. Největší spotřebitelé ropy byli v roce 2004 USA (927,3 mil. t), Čína (308,6 mil. t), 

Japonsko (250,5 mil. t), Rusko (131,8 mil. t) a Německo (123,2 mil. t). Poptávka po ropě 

stoupá v současnosti asi o 2 % ročně. [21] 

Česká republika v roce 2004 dovezla 6 454 tisíc tun ropy. Z toho 69 % pocházelo z 

Ruské federace, 16,5 % z Ázerbájdžánu, 4,4 % z Kazachstánu, 4 % ze Sýrie, 3 % z Alžírska a 

2,9 % z Libye. Výroba benzínu v českých rafinériích činila 1 266 tisíc tun a výroba motorové 

nafty 2 236 tisíc tun. Čistý dovoz benzínu činil 747 tisíc tun a motorové nafty 970  tisíc tun 

(hlavně ze Slovenska). [21]  
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Tabulka 4: Těžba ropy v letech 1990 a 2004 [21] 
 

Těžba ropy (v mil. tun) 

Území 1990 2004 

Svět (celkem ) 3 150,4 3 888 

Rusko 569,3 456 

USA 409,6 337 

Saúdská Arábie 320,7 492 

Írán 156,1 203 

Mexiko 146,7 192 

Čína 137,7 174 

Venezuela 110,5 153 

Norsko  151 

Spojené arabské emiráty 101,7  

Irák 99,5  

Velká Británie 93,5  

Kanada 91,0 146 

Nigérie 90,8 129 

 

 

 
Obr. č. 6. Prokázané světové zásoby ropy ke konci roku 2005; miliardy barelů 

(British Petrol 2006) 
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Obr. č. 7. Hubertova křivka 
 

Jelikož zdroje ropy jsou neobnovitelné, musí úroveň těžby ropy nevyhnutelně 

dosáhnout svého vrcholu a poté začít klesat. Těžba ropy podle této teorie sleduje                  

tzv. Hubbertovu křivku (podobnou Gaussově křivce/ Bell curve) [4,21]. Nejvíce diskutované 

je na této teorii datum, kdy má tento vrchol nastat.  

Se současnými technikami nelze ropná naleziště zcela vyčerpat, většina ropy (asi 

66 %) zůstane v zemi. Při stoupající ceně ropy by se mohlo vyplatit používat nákladnější 

způsoby těžby a dosáhnout tak dokonalejšího využití nalezišť [22]. Od roku 1980 se 

vytěžitelnost ropných ložisek opět díky novým technologiím zvýšila z 22 % na dnešních 

35 %, a předpovídá, že tento trend bude dále pokračovat. 

Za předpokladu současného objemu těžby vystačí známé zásoby ropy na dalších 43 

let. První problém je právě v předpokladu stálé úrovně těžby. Další problém je v ne zcela 

věrohodné povaze oficiálních údajů o ropných rezervách. Mezi roky 1980 a 2004 se oficiálně 

udávané rezervy zvýšily z 667 na 1 189 gigabarelů, aniž by to doprovázel odpovídající trend v 

objevech nových ropných nalezišť. Křivka nových objevů dosáhla vrcholu v šedesátých 

letech a od té doby neustále klesá a od roku 1980 spotřebovává lidstvo každý rok více ropy, 

než činí nové objevy. [21] 

V současnosti se produkuje asi 80 mil. barelů ropy denně a v roce 2015 to může být 

okolo 90 mil. barelů. Pro toto období někteří vědci předpokládali vrchol těžby a následné 

radikální zvýšení cen, pokud by nedošlo k nalezení alternativy k ropě a plynu. Tyto úvahy 

vycházely ze zprávy USGS z roku 2000. Podle současných názorů expertů Cambridge Energy 

Research Associates (CERA) jsou ale zásoby ropy a plynu až třikrát vyšší, což by vrchol 

těžby odsunovalo až za rok 2030 .[30]  

Navíc experti CERA zpochybňují charakter zlomu v těžbě. Podle jejich názoru se 

nejedná o vrchol, ale o plato, tj. zásoby budou ubývat postupně, což vytváří předpoklad pro 

nalezení alternativy. Rezervu představují ještě neobjevené zásoby a nestandardní zdroje ropy, 

ale může ji vytvořit i technologický rozvoj. V průběhu desetiletí se zvyšuje množství 

vytěžitelné ropy. Před šedesáti lety se vytěžilo asi 15 %, před třiceti lety 20 %, v současné 
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době je to okolo 35 – 40 % ropy z vrtu. Lze předpokládat, že v horizontu dalších desetiletí se 

díky novým technologiím výtěžnost zvýší [30]. Takže je otázka, do jaké míry přetrvávající 

úvahy o vyčerpání zásob ropy a plynu v blízké budoucnosti a vojenské konflikty o kontrolu 

ropných polí na konci 20. století a začátku 21. století, jsou nesprávným vyhodnocením 

situace, či jsou nástrojem pro zvýšení cen ropy a plynu, eventuálně zájmu na udržení 

strategické kontroly nad světem. 

 

4.3. Zemní plyn 

Převážná část dnes těženého zemního plynu souvisí se vznikem ropy a také se často 

společně s ropou vyskytuje. Světové zásoby zemního plynu jsou natolik rozsáhlé, že vystačí i 

při trojnásobném zvýšení současné těžby na celé 21. století. Největší naleziště zemního plynu 

leží na západní Sibiři, v Íránu, Severní Americe, severní Africe a v Severním moři [1]. Česká 

republika je podobně jako u ropy téměř úplně závislá na dovozu.  

V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, 

který vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se 

zpravidla o zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale 

pouze zemní plyn suchý. 

Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z 

bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. 

Karbonský plyn se využívá v oblastech těžby černého uhlí. [23]  

Zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již dnes se řeší otázka, co bude 

po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností je výroba náhradního zemního plynu 

zplyňováním uhlí. Princip výroby naftového zemního plynu lze popsat jednoduchou rovnicí, 

 

Uhlí + H2O = CH4 + CO2 

 

avšak výroba naftového zemního plynu není v současné době ekonomicky výhodná. 

Množství plynu v jednotlivých ložiscích je různé a může se pohybovat od několika 

milionů až do miliard krychlových metrů. Jsou však známá i větší ložiska, v nichž se těžitelné 

zásoby pohybují v řádu bilionů krychlových metrů. 
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Obr. č.8. Produkce plynu (Tm3) 1971 -  2004 

Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při 

současné technické úrovni, dosahují 164 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při současné 

těžbě do roku 2060. Z toho 71,7 % těchto zásob se nachází na pevnině a 28,3 % v mořských 

shellfech (mělčinách) [23]. Pro dlouhodobou perspektivu využívání zemního plynu však 

nejsou důležité údaje pouze o jeho zásobách, ale také o jejich životnosti. Tzv. statická 

životnost je poměr aktuálně uváděných zásob k aktuální těžbě vyjádřený v letech.  

 
 

Obr. č. 9. Prokázané světové zásoby zemního plynu (Tm3);1980-2005;  

Pravděpodobné zásoby dosahují výše 347 000 mld. m3 . Velmi zajímavé a pro Evropu 

i Českou republiku velmi příznivé je geografické rozdělení obou kategorií zásob. Světové 

zásoby zemního plynu informace Mezinárodní plynárenské unie uvádějí, že při zohlednění i 

prokázaných i pravděpodobných rezerv lze v roce 2006 uvažovat s životností světových zásob 

zemního plynu dle vývoje spotřeby 136 až 156 let (některé odhady uvádějí až 200 let). [23]  

Úloha zemního plynu v energetické bilanci ČR roste. Jeho podíl na spotřebě primárních 

energetických zdrojů v posledních letech dosahuje asi 20 %. Zdroje zemního plynu v ČR jsou 
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velmi malé. Roční těžba zemního plynu na jižní Moravě okolo 100 mil. m³ představuje cca    

1 % jeho celkové roční tuzemské spotřeby. ČR je tak téměř úplně závislá na dovozu zemního 

plynu, a to především ze dvou různých zdrojů – Ruské federace a Norska. V současnosti je 

jediným dovozcem zemního plynu společnost RWE Transgas Net. K zabezpečení spotřeby 

ČR uzavřel tento dovozce v roce 1997 dlouhodobé kontrakty do roku 2017 s norskými 

producenty a v roce 1998 dlouhodobé kontrakty do roku 2013 s ruskými producenty. V roce 

2006 uzavřel RWE Transgas Net novou smlouvu s ruskými producenty na dodávku plynu až 

do roku 2035. Hlavními odběrateli RWE Transgasu NET je osm regionálních distribučních 

společností, od nichž se zemní plyn dostává ke konečným spotřebitelům. Mimo těchto osm 

společností sám RWE Transgas Net dodává zemní plyn několika přímým odběratelům. [18] 

 

Tuzemská spotřeba zemního plynu se v posledních letech přibližuje hranici 10 mld. m³. 

 
Energetická přeměna (veřejná a závodní energetika)               14 % 
Energetický sektor (plyn pro rafinerie ropy)       2 % 
Průmysl (výroba ocele a železa, barevné kovy a  
zpracování ostatních nerostů, chemický průmysl  
vč. petrochemie, strojírenství, potravinářský průmysl)   40 % 
Obchod a veřejné služby       15 % 
Domácnosti         28 % 
Zemědělství           1 % 
 
 
 

 
Obr. č. 10.  Produkce a spotřeba zemního plynu v EU – 25 (Gm3); 1970-2005 

(BP Statistical Review of World Energy 2006) 
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4.4. Doprava a skladování energie  

K nejvýznamnějším „nosičům“ energie současné doby, které od místa zdroje k místu 

zpracování či spotřeby putují často i tisíce kilometrů, patří všechna fosilní paliva. Tyto 

suroviny musí cestou ke svému využití překonat mnohdy obrovské vzdálenosti. Zatímco uhlí 

je na vzdálenosti až tisíce kilometrů přepravováno po železnici, ropa a zemní plyn putují dnes 

převážně vlastními cestami v sítích ropovodů a plynovodů, obtékávajících  v podstatě celý 

svět. 

Dnešní ropovody jsou svařovány z ocelových rour o průměru 300 až 1220 mm. 

V neobydlených oblastech jsou vedeny po povrchu a uloženy na pevných podstavcích, 

většinou jsou však ukládány do země. Proti korozi se potrubí chrání asfaltovou izolací a     

tzv. katodickou ochranou. Pokládají se i na dno moře do hloubky 500m. V určitých 

vzdálenostech jsou na ropovodech umístěny čerpací stanice, které udržují plynulý tok ropy 

v potrubí. Rychlost toku ropy bývá mezi 1 až 6 m/s. Roční přepravní kapacita se pohybuje od 

20 do 80 milionů tun ropy. Stejně jako ropa, se dopravují často i ropné produkty (benzín, 

nafta apod.) tzv. produktovody z rafinerií. [1] 

 
Obr. č.11. Ropovod Družba 

 Velkokapacitní skladování ropy se rozšířilo až po 2. světové válce. Během přepravy 

jsou ropa nebo z ní vyrobená kapalná paliva několikrát uskladňována většinou v ocelových 

svařovaných tancích s automatickou protipožární kontrolou a s drenáží, zabraňující při poruše 

těsnosti vsáknutí do okolní půdy. Rafinerie samy udržují provozní zásoby ropy na dobu asi 60 

dnů, EU pro případ vzniku ropné krize požaduje, aby každý členský stát udržoval rezervu 

pokrývající průměrnou spotřebu na dobu 90 dnů. Za tím účelem budují některé země 

v geologicky vhodných formacích, v hloubkách od 200 do 2000 m, podzemní sklady ropy. [1] 

 Plynovody pro zemní plyn se budují z mimořádně pevných a kvalitních ocelových 

trub, které se elektricky svařují a kontrola svárů se kontroluje rentgenem. Největší průměr 
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těchto plynovodů je 1440 mm. Nízkotlaké a středotlaké sítě plynovodů jsou dnes jak z oceli, 

tak i z plastu – většinou z lineárního polyethylénu – a mají průměr 50 až 600 mm. K udržení 

optimálního provozního tlaku a tím i k dosažení projektované přepravní kapacity je potřeba 

po určitých úsecích kompenzovat ztrátu tlaku v plynovodu, znovu plyn stlačit. K tomu slouží 

kompresorové stanice, které využívají plynové turbíny. [1] 

 
Obr. č. 12. Mapa plynovodů v Evropě  

(Eurogas) 
 

Evropský systém dálkové přepravy plynu se v posledních desetiletích rozvinul do 

zcela propojené podoby, což je významným předpokladem zajištění spolehlivosti 

a bezpečnosti dodávek. Plyn je dodáván do systému, přepravován přes území tranzitních států 

k místům, kde je měřen a kontinuálně je dále dodáván do distribučních sítí. V současné době 

funguje obchod s plynem tak, že jej producenti dodávají do systému a prodáván je nezávisle 

na místě původu. [18] 

 

Obr. č. 13. Plynovody v ČR 
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 Z ekonomických i technických důvodů je nutno mezistátní nebo dokonce 

interkontinentální plynovod využívat pro celý rok rovnoměrně. V rozporu s tím je (v zemích 

mírného a chladného pásu) spotřeba plynu, která vzhledem k jeho využívání pro vytápění 

vykazuje rozdíl mezi zimou a létem 8:1 a více. Proto jsou v odběratelských zemích na 

magistrální plynovod připojeny i podzemní zásobníky, v nichž se plyn v létě uskladňuje a 

v zimě zase odebírá. [1] 

 Zemní plyn se dá dopravovat i ve zkapalněné formě. Pro dopravu i skladování 

zkapalněného zemního plynu (LNG – Liquied Natural Gas) je rozhodující výhodou to, že       

1 m3 LNG po odpaření vydá asi 600 m 3 zemního plynu v plynném stavu. Ke zkapalňování 

zemního plynu se většinou používá jeho postupné ochlazování za atmosférického tlaku až na  

- 162 ºC. 

Určitou výhodu zemního plynu představuje možnost jeho skladování v podzemních 

zásobnících, či vyčerpaných ložisek ropy, do hlubinných porézních nebo zvodnělých vrstev 

obklopených nepropustnými horninami (zejména solemi), nebo do utěsněných prostor 

bývalých hlubinných dolů. V současné době slouží k vyrovnávání spotřeby zemního plynu na 

světě kolem 600 podzemních zásobníků s celkovou kapacitou 300 mld. m3. Zásobník hrušky, 

zřízený u nás pod sedmi vesnicemi, umožňuje v hloubkách kolem 1 až 2 km uložit téměř  

mld. m3, a nahradí tak pět tisíc obřích suchých plynojemů. K unikátním patří podzemní 

zásobník plynu Háje u Příbrami, který byl zřízen v bývalém uranovém dole. Transgas uzavřel 

kromě tuzemských smluv i smlouvy o uskladňování plynu v zahraničí. Celková uskladňovací 

kapacita dnes představuje 25 až 30 % .[1,18] 

 

4.5. Shrnutí primárních energetických zdroj ů 

Vážnou otázkou je, jak a odkud budou v budoucnu kryty energetické potřeby Evropy. 

Významné evropské zdroje černého uhlí se vyskytují na Ukrajině a v Polsku, zdroje hnědého 

uhlí v Německu, zdroje  zemního plynu v šelfových oblastech Severního moře a Norska. 

Ropa a zemní plyn se do Evropy dopravuje z ekonomicky a politicky nestabilních až 

výbušných oblastí. Je skutečností, že závislost Evropské unie na dovozu energetických 

surovin přesahuje 50 % (v případě ropy 75 %) a při  současném trendu spotřeby energie 

v roce 2030 vzroste na více než 70 % .[13]  
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Obr. č. 14  Rozložení zásob uhlí, ropy a plynu  
(BP Statistical Reviw of World Energy 2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 15. č. Struktura primárních zdrojů EU/ČR 

 

 

5. Efektivní energetika 

Hrají zde roli tři  související parametry: obsah uhlíku ( C ) v palivu, výhřevnost paliva 

Q a celková účinnost η energetického zdroje (čistá účinnost). Jejich poměr je dán vztahem  
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kde je  

P   - výkon zdroje (např. elektrárenského bloku)  [MW], 

mp  –  spotřeba paliva [kg.s-1], 

r
iQ - výhřevnost paliva [MJ.kg-1], 

ηc   - celková účinnost [-]. 

 

Rovnice definuje účinnost energetického zdroje (bloku), což je obvykle rozhodujícím 

faktorem. Do budoucna bychom, ale s uvedením ještě ceny paliva Cp měli stanovit údaj 

mnohem důležitější a to cenu vyprodukované energie[14]. Která nám předkládá mnohem 

užitečnější a úplnější technicko-ekonomickou informaci. Cena energie CE jako poměr ceny 

paliva a energie získané jeho využitím, pomocí rovnice (1) 

c
r
ip

pp
E Qm

Cm
C

η..

.
=  

následně po úpravě s přijatelnějším rozměrem veličiny 

r
i

p
E Q

C
C 6,3=   [Kč.kWh-1]  (2) 

Pro to je daleko vhodnější, aby všechny výpočty a úvahy končily technicko-

ekonomickými parametry a ne pouze technickými, jelikož cena je nejdůležitější.  

Pro hodnocení paliv z hlediska potenciálních emisí CO2 se používá emisní faktor 

uhlíku, jenž vyjadřuje množství  CO2 vzniklého dokonalým spálením [14], připadající na 

jednotku energie obsaženou v palivu. 

r
i

r

SC
Q

C
E 10=   [t C . TJ-1]  (3) 

Z hlediska energetických zdrojů je hodnocení podle emisního faktoru uhlíku omezeno 

pouze na kvalitu paliva. Emisní faktor uhlíku totiž nezahrnuje kvalitu a technickou úroveň 

zařízení, v němž se transformace energie uskutečňuje. Kvalita fosilních paliv je jednou 

provždy dána, zatímco technická úroveň transformace energie se zvyšuje. Z tohoto důvodu 
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má mnohem větší vypovídací hodnotu údaj určující pro konkrétní zařízení a palivo měrné 

emise CO2 jako jeho hmotové množství připadající na jednotku vyprodukované energie [14]. 

 Jelikož z 1kg paliva se dokonalým spálením vytvoří 3,667.Cr  kg CO2 a získá se 

využitelná energie Qri ηc, lze měrné emise oxidu uhličitého eCO2 vyjádřit vztahem 

                      
c

r
i

r

CO
Q

C
e

η.
.667,3

2
=   [kg CO2. MJ-1]  (4) 

nebo lépe v přijatelnějších jednotkách 

                      
c

r
i

r

CO
Q

C
e

η.
2,13

2
=   [t CO2.MWh -1]             (5) 

Z rovnice (5) vidíme úzký vztah mezi množstvím emitovaného CO2 a celkovou 

účinností transformace energie. Pro konkrétní případ, kdy je  Qri  a Cr konstantní, ji lze zapsat 

ve tvaru 

c
CO

k
e

η
=

2
                              (6)  

což znamená, že množství emisí je nepřímo úměrné účinnosti energetického zdroje (bloku). Je 

tak popsán jediný způsob, jak lze v tomto případě snížit měrné emise CO2, samozřejmě pro 

konkrétní palivo. Je důležité, že všechny tyto rovnice lze využít i pro jiné škodliviny 

emitované ze spalovacího zařízení, pokaždé ovšem s jistou korelací.[14] 

 K omezení celkového množství antropogenních emisí CO2 z energetických zdrojů 

spalujících fosilní paliva (které mají z globálního hlediska absolutní převahu) je možné pouze 

zvyšováním účinnosti transformace energie a snižováním její spotřeby. Tyto dvě cesty, které 

patří do jednoho energetického řetězce (od zdroje energie po její konečné využití), mají 

kolektivní potřebu technického rozvoje výzkumu a vývoje technologií, zvyšování vzdělanosti, 

nová pracovní místa a mezinárodní spolupráci. [14] 

 Efektivní energetika je nejlepším způsobem jak snižovat emise CO2 a zpomalit tak růst 

jeho koncentrace v atmosféře, jelikož se na světové spotřebě energie podílí asi 85% právě 

fosilní uhlíková paliva. Zbývající procenta jsou pokryta ze zdrojů neprodukujících CO2 nebo 
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nezvyšujících jejich obsah v ovzduší. Na celosvětové produkci elektrické energie se podílejí 

přibližně 63% právě fosilní paliva. 

 Nejvíce CO2 vzniká při spalování kapalných paliv. Opatření vedoucí ke snížení 

produkce  CO2 bude mít u kapalných paliv váhu 50 %, u uhlí 30 % a u zemního plynu 20 % 

[14]. Pokud tedy zvýšíme účinnost o 1 % přinese nám to snížení emisí CO2 o 0,3 % v případě 

uhelného kotle, o 0,2 % v případě plynové turbíny a o 0,5 % v případě spalovacího motoru . 

 Abychom mohli ocenit vliv antropogenních zdrojů na obsah CO2 v ovzduší není toto 

možné bez jakýchkoli znalostí toku uhlíku v cyklu Země. V cyklu se ročně pohybuje kolem 

400 Gt uhlíku (údaj pro rok 1998) a dalších 210 Gt se vyměňuje mezi ovzduším a zemským 

porostem. Těmto tokům pomáhají antropogenní zdroje dalšími 23 Gt. Z těchto 

antropogenních zdrojů náleží asi 6 Gt spalování fosilních paliv a přibližně 2 Gt z tohoto 

připadají na velké stacionární zdroje. [14] 

Tomuto chce zabránit Kyotský protokol. Tak jak byl podepsán, specifikoval jasné cíle 

pro každého účastníka. Spojené Státy Americké musí snížit emise CO2 o 7 %, EU o 8 %, 

Kanada o 6 %. Protokol ovšem rovněž stanovuje možnost obchodování s právy na emise CO2. 

[2] 

Principem systému je přenesení závazku státu na jednotlivé podniky tak, že je jim 

stanoven strop v určité dané výši, na které podnik obdrží tzv. povolenky. Tato povolenka jej 

opravňuje vypustit v daném období určité množství (1 tunu) emisí CO2  Podnik splní daný cíl 

tak, že buď sníží vypouštěné množství emisí na úroveň, která je dána množstvím přidělených 

povolenek nebo nakoupí další povolenky tak, aby jimi pokryl své stávající emise. Vzhledem k 

tomu, že celkové množství povolenek (environmentální cíl) je dáno a nelze jej dále navyšovat, 

znamená to, že nákupem dodatečných povolenek od jiného zdroje musel prodávající zdroj 

snížit své emise více než obdržel povolenek (může je prodat). Mechanismus obchodování 

tedy znamená, že požadované emisní redukce je sice dosaženo, avšak tam, kde je to z hlediska 

nákladů nejvýhodnější (což určí mechanismus fungování trhu). Nutným požadavkem je však 

určitá jednoduchost a pevné nastavení podmínek obchodování tak, aby nebylo obchodování 

příliš těžkopádné. Klíčovým prvkem systému je tzv. národní alokační plán, což je dokument, 

který popisuje, jak (v jakém množství) budou jednotlivé emisní povolenky na začátku 

obchodovacího období přiděleny jednotlivým podnikům (minimálně zpočátku se předpokládá 

přidělení povolenek zdarma, diskutuje se i možnost aukce jejich části). Jedna povolenka 

umožňuje vypustit tunu emisí oxidu uhličitého. Podniky, které nespotřebují všechny 
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povolenky, mohou zbylé prodat jiným subjektům. Celkové obchody s povolenkami a kredity 

v roce 2007 dosáhly 40,4 mld.€. V roce 2006 to bylo pouze 22,5 mld.€, což značí meziroční 

růst o 80 % .[39] 

Pokud bude v rámci EU silná restrikce emisních povolenek, pak se jejich nedostatek 

promítne i do ceny elektřiny. Cena povolenek je vstupem, se kterým trh s elektřinou pracuje. 

Česká republika dostane pro roky 2008 až 2012 téměř o 15 procent méně emisních povolenek, 

než o kolik Evropskou komisi žádala. Evropská unie počítá, že emise skleníkových plynů by 

měly v příštích 13 letech klesnout o 20 až 30 procent. [39] 

Je zřejmé, že dříve nebo později bude mít regulace emisí skleníkových plynů 

mezinárodní rozměr.  

Abychom mohli snížit antropogenní emise CO2 musíme uplatnit opatření k jejich 

výraznému snížení. V případě, že by nestačilo zvyšování efektivity transformace energie a 

snižování její měrné spotřeby, což by rovněž prodloužilo životnost zásob, které bude 

doplněno o obnovitelné zdroje energie. Bude nutné přistoupit k sekundárním řešením 

(nouzovým), která jsou jak technicky tak ekonomicky velmi nákladná .[14]  

První z principů sekundárních technických řešení spočívá v separaci CO2 a následném 

dlouhodobém uložení po dobu cca 100 let. Pro ukládání zkapalněného plynu se jeví jako 

možné jak vyčerpaná ložiska ropy (150 Gt CO2) a zemního plynu (300-520 Gt CO2) nebo 

uložení na dno oceánů (73 000 000 Gt CO2). Druhý z principů by využíval vyčištěné spaliny 

(zbavené oxidů síry a dusíku a odprášené) k intenzifikaci růstu biomasy. [14] 

Lepšímu využití energie může napomoci také tzv. kogenerace, tj. současná výroba 

elektřiny a využití odpadního tepla k teplárenským účelům. Není však použitelná všude. 

Nejdříve je nutno zvážit, zda bude moci být teplo využito a zda elektřina z takové jednotky 

nebude příliš drahá. [1] 

 Clean coal Technology (CCT), neboli čisté uhelné technologie. Toto spojení v sobě 

zahrnuje efektivní hospodaření s energií. Klíčovým parametrem je účinnost transformace. Dle 

dokumentu o energetické politice EU v sobě spojuje úspěch pro všechny účastníky 

energetického řetězce. Producentům umožňuje zvýšit produktivitu, zisk a konkurence 

schopnost, spotřebitelům zase snížit náklady bez obětování vlastního komfortu a pohodlí, 

společnosti pak přináší  větší stabilitu a bezpečí, díky nižší energetické závislosti na dovozu. 

Navíc jako vedlejší efekt toho všeho  je snížení zatížení životního prostředí provozem 

energetických zdrojů. [1,14] 
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 Tento mezinárodní program čistého využití uhlí se opírá o zplyňovací reaktory a 

využití horkého plynu v paroplynovém cyklu. Ke zplyňování uhlí dochází pod tlakem obvykle 

v jeho kontaktu s kyslíkem nebo párou. Chemické reakce probíhají při vysokých teplotách a 

spotřebovávají teplo vznikající hořením uhlí s okysličovadlem .[1,14] 

 Na schématu můžeme vidět budoucí scénář vývoje uhelné energetiky včetně 

očekávaných celkových účinností zařízení ve vztahu k energii skryté ve spotřebovaném 

palivu. Čára vyobrazuje rok 2000. 

   

Obr. č. 16. Vývoj energetických systémů [1,3] 

 Na schématu jsou použity mezinárodně používané zkratky. Zkratkou FBC (Fluized 

Bed Combustion) je obecně označováno spalování ve fluidní vrstvě, pokud probíhá spalovací 

proces při atmosférickém tlaku je proces označován jako atmosférický A (Atmospheric), 

probíhá-li při tlaku vyšším, hovoří se o tlakovém spalování P (Pressurized). Zkratkou TC 

(Topping Cycle) je označován systém špičkové úrovně řešení, nejde tedy o špičkový zdroj 

v běžném energetickém pojetí. Pro systémy se spalovací turbínou, spalující zemní plyn je 

zapotřebí používat zkapalněného zemního plynu LNG (Liguid Natural Gas). Snad 

nejperspektivnější pro využití uhlí jsou systémy integrovaným zplyňováním uhlí a 

kombinovaným cyklem IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), kde je získaný plyn 

využíván ve spalovací turbíně a poté teplo ze spalin v parním cyklu. [3] 

současný 
stav 

  Parní                     podkritické nadkritické ultrakritické (42-44%) 

turbíny         
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Přímá přeměna         PAFC    MCFC     SOFC     IGFC  
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Systémy IGCC jsou v současné době považovány za nejperspektivnější řešení uhelné 

energetiky. Dosud jen teoretickou možností je využití magnetohydrodynamického principu 

MHD výroby elektrické energie. [3,14] 

 Vědci a technici se snaží o zlepšení tepelné účinnosti energetických přeměn pomocí 

výše uvedených energetických systémů, které jsou nakonec omezeny Carnotovým cyklem. 

Přesto ročně roste účinnost o desetiny procent a každé toto procento představuje úsporu 

stovky tun uhlí a především zmenšení ekologické zátěže. Toto ale nikdy nedokáže 30 let stará 

elektrárna a proto bychom měli opět pozvednout prestiž uhelné energetiky. [1,14]   

Jelikož českým majoritním domácím zdrojem je energie uhlí, je nezbytné tento zdroj 

dále využívat. Vysoký podíl uhlí na produkci elektrické energie je dán jednak vysokou 

technologickou náročností této transformace, náročnými požadavky na ochranu životního 

prostředí, ale převážně její poměrně nízkou cenou energie v porovnání se zbylými fosilními 

palivy. Cena uhlí roste v dlouhodobém měřítku velmi mírně a vyrovnaně, což je dáno velkým 

zájmem o kapalná a plynná paliva. Nemůžeme také opomenout, že zásoby ropy a zemního 

plynu budou vyjadřovány v desítkách let, zatím co uhlí minimálně na 200 let. 

  

6. Jaderná energetika 
 

Svět má v současnosti v oblasti energetiky dva hlavní globální problémy – přístup k  

energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu na Zemi. Oba řeší jaderná 

energetika. Ta neprodukuje prakticky žádné tzv. skleníkové plyny (CO2) a naopak přispívá 

významným způsobem ke snížení globálních emisí těchto plynů do ovzduší. Jaderné zdroje 

současně patří všude ve světě mezi nejlevnější energetické zdroje. Ve výhodné ceně elektřiny 

vyrobené v jaderných zdrojích – srovnatelné nebo nižší než jaké jsou ceny z uhelných a 

plynových elektráren – se odráží nízký vliv palivových nákladů. Na rozdíl od ostatních zdrojů 

tato cena zahrnuje v sobě také externí náklady (nakládání s odpady, vyřazování zařízení z  

provozu, zdravotní a environmentální vlivy). [1,7,24] 

Pro perspektivu jaderné energetiky hovoří i dostatek surovin pro výrobu paliva. 

Světové zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit 

na 85 let a pokud by se nasadily rychlé reaktory, pak by s recyklací mohly vystačit na 2,5 

tisíce let. Zásoby lithia pro další generaci fúzních reaktorů by vystačily dokonce na 46 

milionů let. [24] 
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6.1. Jaderná energetika ve sv ětě  

V roce 2006 bylo ve 30 státech světa v provozu 441 jaderných reaktorů s celkovou 

instalovanou kapacitou blížící se 370 000 GW. Celosvětově tyto reaktory vyrábějí asi 16 % 

světové elektřiny. Nejvíce jaderných zdrojů je provozováno v USA, ve Francii, Japonsku, 

Velké Británii a Rusku. Jaderná energetika hraje velmi významnou roli i v zemích EU - z 

jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina (33 %) veškeré vyrobené elektřiny. 

Většinou se používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě 

reaktory varné BWR (22 %). Následují reaktory těžkovodní, grafitové, plynem chlazené, 

rychlé popř. další typy. [1,7,25] 

 Na obr. č. 17 je jednookruhové schéma jaderné elektrárny. Přímo v reaktoru se varem 

vody vytvoří pára, která se vede k turbíně. Zde koná práci a po ochlazení v kondenzátorech se 

vrací zpět do reaktoru. Celý cyklus se neustále opakuje. Je to velmi jednoduchý postup, 

ovšem má jedenu nevýhodu voda z reaktoru může být radioaktivní. Do styku s touto vodou se 

dostává velká část strojního vybavení elektrárny, hlavně turbína, kondenzátory a čerpadla. 

Z tohoto důvodu se již ten to způsob u nových generací jaderných elektráren neužívá.     

 

 
Obr. č. 17. Jednookruhové schéma JE 

 
 Ve většině zemí, včetně české republiky, se provozují dvoukruhové elektrárny. Voda 

z reaktoru koluje v tzv. primárním okruhu. Trubky primárního okruhu procházejí výměníkem, 

tzv. parogenerátorem, kde ohřívají vodu sekundárního okruhu. Teprve v něm vzniká pára, 

která se vede k turbíně a do kondenzátorů. Sekundární chladící okruh vůbec nepřijde do styku 

s reaktorem. U některých elektráren se můžeme dokonce setkat s tříokruhovým provozem. 

Mezi ně patří například rychlé množivé reaktory, které používají jako chladivo v primárním 

okruhu tekutý kov. 
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Obr. č. 18 Dvouokruhové schéma JE 

 
 

V roce 2006 je ve světě ve výstavbě 24 nových jaderných elektráren, především v 

Číně, Indii, Jižní Koreji a Japonsku. V Evropě jde o finskou jadernou elektrárnu Olkiluto 3, 

jenž je elektrárnou nové generace typu EPR. Ve Francii je připravována výstavba obdobného 

jaderného bloku s výkonem 1600 MW ve Flamanville. „Sériová“ výroba typu reaktoru EPR 

má v západní Evropě rozběhnout do roku 2020. V USA jsou licencovány nové typy reaktorů a 

vydána předběžná povolení se stavbou nových jaderných elektráren pro asi 8 lokalit. 

Za posledních 15 let se výroba v jaderných elektrárnách na celém světě zvýšila o více 

než 700 milionů kilovathodin ročně. Důvodem je výroba v nových zdrojích, rekonstrukce 

stávajících zdrojů, zvýšení výkonu a snižování poruchovosti. Novými metodami oprav, 

kontrol zařízení a lepší organizací práce se zkrátil čas potřebný pro výměny paliva. Dnešní 

jaderné elektrárny dosahují průměrné hodnoty využití celosvětově okolo 84 %. Ve vyjádření z 

hlediska hodin provozu ročně vykazují jaderné elektrárny 8 000 hodin za rok, zatímco uhelné 

i plynové pouze 7 000 (větrné pouze 2–3 tisíce). [1,7,25] 

 

 

Obr. č. 19. Produkce z jádra v regionech (TWh) 1971 – 2003 
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Jaderná technologie významným způsobem řeší energetické potřeby některých 

členských států EU a významnou měrou přispívá k redukci CO2 a naplňování kyotských 

emisních limitů. Jaderná energetika má budoucnost a může se stát základem pro vývoj 

vodíkové energetiky. V rámci zdrojů energie neprodukujících emise uhlíku je jaderná 

energetika ve střednědobém horizontu stěží zastupitelná. 

Podle současných odhadů se okolo roku 2025 výkon jaderných elektráren ve světě 

zvýší ze současných 370 tisíc megawattů na 450 až 530 tisíc megawattů. Pokud se nové 

elektrárny v západním světě donedávna nestavěly, nebylo to z důvodu odklonu od jádra, ale 

prostě proto, že nebyly potřeba. Původní odhady o životnosti elektráren kolem 20 let se 

ukázaly jako zbytečně podhodnocené, elektrárny mohou díky průběžným modernizacím 

fungovat 40, možná dokonce 60 let [26]. 

 Reaktory III. generace by měly být uvedeny do provozu již v několika následujících 

letech. Jejich cíle jsou podobné s cíli IV. generace, ačkoliv se bude jednat ještě o otevřený 

jaderný palivový cyklus. Program reaktorů IV. generace by měl vyřešit většinu neduhů 

současných reaktorů Ačkoliv je to zatím pouze hudba budoucnosti, základní cíle, které by 

měly plnit tyto nové reaktory jsou již vytyčeny: 

• trvale udržitelný rozvoj, minimalizace jaderného odpadu a co možná nejefektivnější 

využití paliva 

• bezpečnost a spolehlivost 

• ekonomika provozu 

• rezistence proti zneužití jaderného materiálu [7,29]. 

 

Využití reaktorů IV. generace v praxi bude trvat nejméně ještě půl století. Avšak 

výzkum a vývoj jde neustále dopředu, což dává naději, že by možné nasazení těchto reaktorů 

mohlo být uskutečněno i dříve. Problémem zůstává špatné směřování investic – místo 

podpory výzkumu se raději sponzorují neefektivní obnovitelné zdroje. Výhodou této generace 

reaktorů je uzavřený cyklus. To znamená opětovné použití již použitého jaderného paliva (po 

určitých procesech k tomu potřebných). Pro Českou republiku by to znamenalo energetický 

zdroj na několik set let. [7,29] 
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6.2. Jaderná energetika v ČR  

Využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí energetického mixu řady 

vyspělých států naší planety. Výjimkou není ani Česká republika. Bez ohledu na to jaký typ 

reaktoru bude zvolen lze předpokládat, že jaderné elektrárny budou mít zásadní vliv na rozvoj 

ekonomiky i v budoucnu. V celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energetický zdroj, 

který by současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepřispíval ke zhoršování 

životního prostředí [1,7,28]. Dnes máme v České republice v provozu dvě jaderné elektrárny: 

Jaderná elektrárna Dukovany a Jaderná elektrárna Temelín. 

 

6.2.1. Jaderná elektrárna Dukovany 
 

Jaderná elektrárna Dukovany se nachází 30 km jihovýchodně od Třebíče. V elektrárně 

jsou ve dvou dvojblocích instalovány celkem čtyři tlakovodní reaktory typu VVER 440 model 

V 213. Každý z bloků má elektrický výkon 440 MW. 

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České 

republice a patří mezi největší, vysoce spolehlivé a ekonomicky výhodné energetické zdroje 

ČEZ, a. s. Roční výroba elektrické energie se pohybuje okolo 13,5 TWh, což představuje asi 

20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice. V porovnání s ostatními významnými 

výrobci vyrábí elektřinu s nejnižšími měrnými náklady. [1,27] 

Dne 24. února 2005 uplynulo 20 let od přifázování první turbíny prvního bloku 

Jaderné elektrárny Dukovany k síti. Během této doby elektrárna vyrobila 240 292 GWh 

elektřiny, což je více než například celková výroba elektřiny v České republice v letech 2001 

až 2003. Pro výrobu této elektřiny nemuselo být vytěženo přibližně 190 mil. tun hnědého uhlí, 

jehož spálením by bylo emitováno do ovzduší zhruba 240 mil. tun CO2. 

Celkový instalovaný elektrický výkon elektrárny je 1760 MW. Dosažitelný výkon 

elektrárny se přitom díky modernizaci turbín postupně zvyšuje, takže v roce 2007 dosáhl 1808 

MW. Tepelný výkon každého ze čtyř reaktorů je 1375 MW. [1,27] 

Jaderná elektrárna Dukovany dnes patří mezi nejlevnější zdroje Skupiny ČEZ. Vyšší 

pořizovací náklady ve srovnání např. s uhelnými elektrárnami jsou vyváženy nízkými 

provozními náklady, které jsou srovnatelné nebo nižší. Kladně se zde odráží nízký vliv 

palivových nákladů představujících v provozu elektráren na fosilní paliva (nebo využívajících 

obnovitelných zdrojů jako je spalování biomasy) značnou finanční zátěž. Za dobu 

dvacetiletého provozu Jaderné elektrárny Dukovany se elektrárna již dvakrát zaplatila. [1,26] 
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Rozdělení nákladů na elektřinu vyráběnou v jaderné elektrárně
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Obr. č. 20.  Rozdělení nákladů na elektřinu v JE Dukovany [1] 
 

 

6.2.2. Jaderná elektrárna Temelín 
 

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic Elektřinu 

vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Od jara 

2003 je temelínská elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 2000 MW největším 

energetickým zdrojem České republiky. Technologie elektrárny odpovídá moderním 

světovým parametrům. Od konstrukce kontejnmentu až po optimalizaci využití paliva. [27] 

 

Příklad: Náhrada elektrárny Temelín větrnými elektrárnami  [5] 

 

Max. výkon ETE(el.Temelín) netto   1900 MW 

Výkon jedné klasické větrné elektrárny        2 MW 

Max. využití výkonu větrné el. (Německo)                      17 % 

Plánované využití max. výkonu v ČR větrné el.              23 % 

 

Typ větrné elektrárny „ KV Venti 2 MW“ a její parametry: 

Průměr rotoru:                90 m 

Výška stožáru:             105 m 

Hmotnost vlastní VE   335 tun 

Hmotnost betonového základu:       1472 tun 
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Pro výpočet byl zvolen maximální instalovaný výkon pro VE 20 %. Minimální pozemek na 

výstavbu jedné VE je 2 hektary. 

 

Orientační kalkulace: 

Počet VE, jejichž maximální výkon = výkonu ETE:    950 ks 

Počet VE, jejichž reálný výkon = výkonu ETE:             4750 ks 

Počet tun materiálu na VE, které reálně pokryjí výkon ETE:       95 km2 

Délka řady VE, které reálně pokryjí výkon ETE:     665 km 

 

Při konzervativních předpokladech (ve prospěch VE) by výkon elektrárny Temelín 

nahradila výstavba 4750 větrných elektráren, na jejichž výstavbu by bylo použito 8,6 mil. tun 

materiálu a v případě, že by tyto elektrárny byly postaveny vedle sebe, vytvořily by řadu o 

délce 665 km a výšce 150 metrů, tj. vzdálenost v km z Temelína do Bruselu. [5] 

 

7. Obnovitelné zdroje energie 
 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se vyznačují tím, že neprodukují oxid uhličitý. Sem 

řadíme vodní, solární, větrnou, geotermální a některé další méně významné energie. Dále 

k obnovitelným zdrojům řadíme energie, které jsou k oxidu uhličitému neutrální. Je to 

především biomasa, která při spálení nebo hnití produkuje oxid uhličitý, ale stejné množství 

oxidu je spotřebováno při vytváření biomasy fotosyntézou. Evropský parlament a Rada 

Evropy přijaly v roce 2001 směrnici k podpoře obnovitelných zdrojů energie [3,7]. 

Realizace a skladba obnovitelných zdrojů je v jednotlivých oblastech světa velmi 

rozdílná. např. v Rakousku Švédsku, Norsku a v některých zemích Jižní Ameriky přírodní 

podmínky předurčují využívání hydraulického potenciálu. Na Islandě je základním 

obnovitelným zdrojem energie geotermální. V oblastech stále vanoucích větrů o dostatečné 

rychlosti to zase je větrná energie. V oblastech s velkou intenzitou slunečního svitu a 

neexistující elektrizační soustavou může být účelná výroba elektrické energie v menších 

fotovoltaických elektrárnách. [3,7,20] 

 V České republice pro zavádění nových obnovitelných energetických zdrojů jsou 

podmínky již většinou vyčerpané nebo nejsou dostatečně vhodné pro jejich ekonomickou 

realizaci. 
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Obr. č. 21. Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v ČR v roce 2004  

(MPO) 

 

Od obnovitelných zdrojů energie se očekává významný příspěvek do struktury celkové 

spotřeby primárních zdrojů (se zdůrazněním nevyčerpatelnosti) a snížené environmentální 

zátěže. V prvém případě je nutno se ptát, jak velký ten příspěvek může být a jaká bude cena 

za něj, ve druhém je zapotřebí ujasnit si negativní vlivy na životní prostředí a poté je 

kvantifikovat. Jednou z jejích hlavních kapitol je zajištění dostatku energie, samozřejmě 

„čisté“ a obnovitelné zdroje se nabízí jako nejlepší řešení. Éra udržitelného rozvoje zatím 

netrvá dlouho, nachází se ve fázi počátečního nadšení. Proto jsou možnosti obnovitelných 

zdrojů často přeceňovány a to nejen laickou veřejností. [20]  

Jedná se totiž, a to zejména v našich podmínkách, o zcela novou problematiku, která 

bývá často prezentována jako spolehlivá cesta k nové budoucnosti. Vize jsou potřebné a 

nezbytné, jen nesmí být nereálné. 

Krásnou a optimistickou vizí energeticky bezproblémové budoucnosti lidstva 

předkládá v Howard Geller [31]. Koncem tohoto století bude veškerá spotřeba energie kryta 

z obnovitelných zdrojů a předpovídaný vývoj je uveden na obr. 22. 
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Obr. č. 22.  Vývoj světové spotřeby energie [31] 

 

Tyto a mnoho dalších příkladů poskytují obnovitelným zdrojům energie medvědí 

službu. Slibují nesplnitelné a dříve nebo později se dostaví deziluze s nedobrými následky. 

Role obnovitelných zdrojů nespočívá v záchraně lidstva, nýbrž v přispění jistým a mj. 

geograficky odlišným dílem ke krytí spotřeby energie. Základní myšlenkou vždy bude 

racionální a efektivní využívání všech dostupných zdrojů energie. 

Při hodnocení efektivity každého energetického zdroje hraje významnou roli 

skutečnost, do jaké míry je v průběhu roku využíván jeho jmenovitý, instalovaný výkon. 

Vyjadřuje se koeficientem ročního využití instalovaného výkonu kr, který lze jednoduše 

stanovit porovnáním skutečného množství vyrobené energie s teoretickým, maximálním 

množstvím, vyrobeným při celoročním provozu se jmenovitým výkonem. Lze jej vyjádřit  

,
8760.i

r P

Wr
k =       (7) 

přičemž Wr vyjadřuje roční množství vyrobené energie (kWh/rok) a Pi je instalovaný výkon 

(kW). Se znalostí kr můžeme odhadnout hodnotu průměrného ročního výkonu Pr 

Pr = kr . Pi.            (8), 

například při rozhodování mezi uhlím a zemním plynem jako palivem pro 

elektrárenský blok favorizuje vysoké roční využití uhlí, neboť se v ekonomické kalkulaci 

dodatečně uplatní jeho nižší cena, kdežto opačný případ vede k zemnímu plynu díky výrazně 

nižším investičním nákladům.[3,20] 
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V případě obnovitelných zdrojů slouží empirická znalost koeficientu ročního využití 

k přibližnému určení roční produkce pro konkrétní instalovaný výkon. Disponibilita slunce a 

větru má náhodný charakter, což samo o sobě přestavuje značný technický problém a ze 

samotné podstaty plyne, že koeficient ročního využití nemůže být příliš vysoký. [1,3,20] 

 

Obr č.23.  Potenciál oblastí využití OZE [15] 

 

7.1. Větrné elektrárny 

Větrná energetika se v posledních letech rozvíjí v Evropě velice dynamicky. 

V roce 2002 byl celkový instalovaný výkon větrných elektráren v Německu zhruba 

12 000 MW, ve Španělsku více než 5000 MW, v Dánsku téměř 3000 MW a v Evropě celkem 

23 832 MW [32, 33]. Jsou to fascinující čísla, která svádí k následování i v České republice. 

Jenže to tak jednoduché není. 

Výkon vzdušného proudu je funkcí rychlosti větru c [m.s-1], hustoty vzduchu ρ   

[kg.m-3] a velikosti průtočné plochy S [m2]  [3] 
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Využívání větrné energie je omezeno [3]: 

• ještě ekonomicky využitelnou, nejmenší rychlostí větru, 

• ročním součinitelem využitím (K), 

• rozlohou území, které přichází v úvahu pro stavbu větrných farem, 

• účinností větrných motorů i jejich charakteristikou, 

• výškou stožáru větrných elektráren. 

 

Zeměkoule je slunečním zářením ohřívána nerovnoměrně. Největší teplota je na 

rovníku a směrem k pólům klesá. Teplotní rozdíly a jim odpovídající rozdíly hustoty vzduchu 

narušují rovnováhu, hydrostatické tlaky se vyrovnávají prouděním a vzniká vítr. Při zemi 

proudí od pólů k rovníku, kde se otáčí vzhůru a v horních vrstvách proudí zpět k pólům. Díky 

zemské rotaci se v přízemní vrstvě stáčí jak ukazuje obr. č. 12, a proto na pevnině převládají 

západní větry a nejvhodnější lokality pro umístění věrných elektráren se nacházejí vždy na 

západním pobřeží kontinentů. [20]  

 

 

Obr. č. 24.  Stáčení větru vlivem zemské rotace [34] 

 

Proto jsou nejlepší podmínky pro využívání energie větru na západním pobřeží 

kontinentu, kde jsou větry stálé a silné. Dále do vnitrozemí síla větru slábne, jeho směr se 
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mění podle terénu a jeho využitelný potenciál klesá. Dánské zkušenosti vedly k vytvoření čtyř 

kategorií krajiny s rozdílným energetickým potenciálem, jak ukazuje obr. 13. 

 

Obr. č. 25.  Čtyři kategorie krajin pro větrnou energii 

Česká krajina patří převážně do kategorie D a možnosti využití energie větrné tedy 

nebudou příliš slibné, viz tab. č.5. Samozřejmě existují vhodnější lokality, zejména na 

hřebenech Krušných hor. Tam také míří dosud největší projekt, který má za 13,3 mld. Kč 

vybudovat větrnou farmu s téměř 200 větrnými motory o celkovém instalovaném výkonu 325 

MW [20]. Instalace takových nákladných grandiózních zkušebních projektů bez důkladných 

praktických zkoušek nesvědčí o schopnostech „zodpovědných“  pracovníků. V případě 

nezdaru to bude znamenat velkou ztrátu  finančních prostředků, které mohly být jinak využity 

mnohem užitečněji.  

 

Tab. č. 5  Průměrné využití v roce 2000 (IEA) 

Země Oblast 
Průměrné ro ční 

využití (kr)  
Dánsko   0,18 
Německo   0,175 
Rakousko    0,14 
ČR Mravenečník 0,01 

  Ostružná 0,055 
  Velká Kraš 0,114 
  Krušné hory 0,11 
  Hostýn 0,18 

 



 

 44 

 

Obr.č. 26. Výroba elektřiny ve VTE v roce 2004 podle krajů  

(MPO) 

 

Ekologické faktory provozu velkých větrných elektráren jsou stále středem pozornosti 

široké veřejnosti. Jsou zkoumány důsledky[3]: 

• havárií způsobených vichřicí, 

• mechanického i aerodynamického hluku, 

• uvolňování námrazy z vrtulí v zimě, 

• míhání stínů a světelných odrazů, 

• turbulencí proudu z vzduchu za vrtulí, 

• rušení elektromagnetických polí spojů VKV, televize i rozhlasu, 

• plašení a odhánění ptactva. 

 

V publikaci [35], věnované možnostem uplatnění OZE v České republice, je odhadnut 

realizovatelný větrný potenciál takto: „Na území České republiky je pravděpodobný počet 

velkých větrných elektráren 900 – 1100, pravděpodobný instalovaný celkový výkon 570 – 

680 MW a očekávaná roční výroba 1250 – 1550 GWh.“ Tyto údaje ukazují, že odhad vychází 

z předpokládaného ročního využití kr = 25 – 26 %, což je podstatně víc než v přímořských 

zemích a proto uvedená čísla jsou velmi  nepravděpodobná.  

V případě větrné energetiky jsme na počátku jejího rozvoje. I když jsme v první 

polovině 90. let měli naději patřit mezi perspektivní výrobce, postupně jsme tuto pozici 
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ztratili. V současné době pracují větrné elektrárny na 50 lokalitách, jejich celkový instalovaný 

výkon představuje 43,5 MWe .[20] 

 

7.2. Vodní elektrárny 

Vodní energie je klasický příklad obnovitelného zdroje, který je také nejdéle 

využívanou formou energie v historii lidstva. Podle R. Lafittea zajišťovaly vodní elektrárny 

na počátku století asi 20 % ze světové výroby elektřiny. V zemích, které mají pro využití 

vodní energie výhodné přírodní podmínky, hrají vodní elektrárny důležitou roli v zajišťování 

výroby elektrické energie. Takže např. ve 24 zemích zajišťují více než 90 % a v 10 zemích 

prakticky veškerou energii. Deset největších vodních elektráren světa je uvedeno v příloze č. 

4 tab. 6. Největší zde je elektrárna postavená v Brazilii/Paraguay na řece Parana. V nedávné 

době byla překonána čínskou elektrárnou Tři soutěsky. [7]  

Voda je nositelem energie mechanické, tepelné a chemické, má z hlediska technického 

využití největší význam mechanická energie vodních toků, která je obnovována působením 

slunce [3]. 

HdmgP sA ∫=
2

1

..                   [W]  (10) 

ms  [kgs]   je střední průtok v elementárním úseku trasy toku jako aritmetický průměr                 

průtoku za delší údobí 

H   [m]      je hrubý geodetický spád mezi pramenem a ústím 

dH [m]      je hrubý spád elementárního úseku toku při středním průtoku 

  

 

Hlavními znaky vodní energie jsou [3]: 

• nevyčerpatelnost a nízké provozní náklady vodních elektráren (malá 

spotřeba živé práce) 

• kolísavost příkonu, poměrně malá využitelná měrná energie v nositeli 

• značné investiční náklady pro výstavbu vodních děl 
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Vodní elektrárny jsou z ekologického hlediska nejvýhodnější – neznečisťují ovzduší, 

nedevastují krajinu, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a vysoce bezpečné.  

Pružným pokrýváním spotřeby a schopnosti akumulace energie zvyšují efektivnost 

elektrizační soustavy. Vysokým stupněm automatizace přispívají k vyrovnání změn na tocích 

vytvářejí nové možnosti pro revitalizaci prostředí. [7,20] 

Podíl výroby ve vodních elektrárnách ČR je poměrně malý. V ČR nejsou přírodní 

poměry vhodné pro budování dalších vodních děl. Neexistují tu již vodní toky s dostatečným 

průtokem a spádem vody, které by se u nás daly využít. Je to velká škoda, poněvadž vodní 

turbiny jsou technicky dokonalé mechanické motory vůbec. Dosahují účinnosti až                

95 %. [7,20,35]  

Kromě velkých výkonných elektráren slouží k využití potenciálu vodních toků také 

tzv. malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Většina jich slouží jako 

sezónní zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou zřizovány, jsou kolísavé a silně závislé na 

počasí a na ročním období. [20,35] 

V naších podmínkách se též uplatnily přečerpávací vodní elektrárny. V principu jde 

o soustavu dvou nádrží. Voda vypouštěná spádem z horní nádrže vyrábí elektřinu v době její 

největší potřeby. Mimo špičku se při využití tzv. levné elektřiny voda přečerpává z dolní 

nádrže zpět do horní. Velkou předností přečerpávacích elektráren je schopnost přifázování do 

elektrifikační sítě s plným svým výkonem v několika minutách. Tato schopnost je ostatně 

vlastní všem vodním elektrárnám [20,35]. Přesto, že jsou investičně značně náročné, když 

návratnost investice je kolem 7 let (např.: návratnost PVE Dlouhé Stráně činila cca 6 let), mají 

proti jiným druhům elektráren řadu výhod. Přečerpávací vodní elektrárny plní především tyto 

úlohy: 

• Statická funkce - v časovém intervalu, kdy je elektrizační soustava méně zatížena, 

dochází k přečerpávání vody z dolní nádrže do horní za současné spotřeby elektrické 

energie z elektrizační soustavy. Naopak v době, kdy spotřeba v elektrizační soustavě 

narůstá, se energie akumulované vody v horní nádrži využije k pokrytí špičkového 

zatížení v elektrizační soustavě. Tento okruh nazýváme malý přečerpávací cyklus PVE. 

Využívá se rozdílu v ceně elektrické energie, která je v době špičky přibližně čtyřikrát 

dražší než v době nízké spotřeby. 

• Dynamická funkce - podílí se na krytí dynamických změn zatížení v elektrizační 

soustavě. Formou podpůrných služeb se účastní systémových služeb, jež jsou zajišťované 

provozovatelem přenosové soustavy, čímž přispívá ke stabilizaci elektrizační soustavy 
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v havarijních stavech. Z toho důvodu jsou na PVE kladeny značné nároky na automatizaci 

(spolehlivost, kvalita). [3] 

 

Podle názorů odborníků by využití veškerého potenciálu ve spádu řek mohlo dnes 

zvýšit výrobu elektrické energie nejvýše o 2 %, což by ale vyvolalo vysoké investiční nároky 

a také značné nároky na plošný zábor půdy. V každém případě výstavba a rekonstrukce 

větších i malých vodních elektráren nemůže být alternativou velkého zdroje energie, ale 

pouze malým příspěvkem k řešení energetické krize. [20,35] 

 

Obr. č. 27.   Produkce vodních děl v regionech (TWh) 1971 – 2003 

 

Malé vodní elektrárny v ČR vyrobí ročně v průměru 964 GWh elektřiny, velké, 

včetně přečerpávacích, 2292 GWh. Výstavba dalších velkých vodních elektráren je nereálná. 

Celkový instalovaný výkon všech vodních elektráren v ČR představoval v roce 2006 2 175 

MWe. U malých vodních elektráren se v roce 2010 počítá s dosažením 1140 GWh výroby. 

Současný evropský trend výstavby vodních elektráren oproti předpokladům uvedeným v Bílé 

knize o obnovitelných zdrojích v EU zaostává. [8,20,35] 

 

7.3. Sluneční energie 

Životodárným zdrojem rozhodujícího množství energie na Zemi je Slunce. Zářivý 

výkon je pro pozemské lidské poměry nepředstavitelný, činí 3,85. 1026 W, to je 385 trilionů 

megawatů. Využívání sluneční zářivé energie se realizuje její přeměnou na energii[1,3,7,20].: 

• tepelnou – k vytápění bytů, k zásobování teplou vodou, pro sluneční vařiče, destilační 

zařízení, tavící pece, i k její následné přeměně na energii elektrickou, 
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• chemickou – při pěstování řasových kultur, nebo k rozkladu vody, 

• elektrickou – přímo s využitím fotovoltaických článků[3]. 

 

U všech těchto transformací vznikají obtíže s malou plošnou koncentrací,  

proměnlivou intenzitou a nestejnoměrným rozložením slunečního záření vyžadující 

akumulaci. Naopak příznivě se jeví malá spotřeba živé práce. Solární energie je 

nejvýznamnějším zdrojem primární energie. Přímé využívání záření je perspektivní, problémy 

„velké energetiky“ však dosud neřeší [3]. 

K výrobě elektřiny je možno použít fotovoltaické články, které zachycují přímo 

dopadající sluneční paprsky. Na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě je provozována dosud 

největší fotovoltaická elektrárna v České republice. Je zde nainstalováno 200 m2 solárních 

panelů s optimální orientací a celkovým jmenovitým výkonem 20 kW. Je zajištěno kvalitní 

vybavení regulační a měřící technickou, odborně zdatný personál včetně ostrahy celého 

systému a celkové náklady dosáhly částky 8,5 mil. Kč. V roce 2003 systém vyprodukoval do 

sítě 20 MWh [20]. 

Průměrný roční výkon představuje 2,28 kW a tomu odpovídá roční využití 

instalovaného výkonu kr = 0,114, průměrný roční jednotkový výkon, byl 11,4 W/m2. Při 

předpokládané životnosti elektrárny 20 let a odhadu celkových nákladů na 10 mil. Kč bude 

výrobní cena elektřiny 25 Kč/kWh [20].  

U fotovoltaiky, která zaznamenává mohutný rozvoj, se v roce 2010 předpokládá 

výroba 15 GWh elektřiny. V EU se počítalo s nárůstem výkonu z 30 GW na 3000 GW a u 

výroby z 0,03 TWh na 3 TWh (podíl 0,1 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce 2010). 

Skutečný vývoj je pomalejší, ale nabírá na tempu. Roční výroba v případě slunečních 

elektráren představuje 0,2 GWh [20]. 

 

7.4. Energie z biomasy 

Zatímco v případě energetického využívání slunce a větru hraje významnou roli počasí 

a nutnost vyráběnou elektřinu okamžitě spotřebovat, což klade zvýšené nároky na regulaci 

sítě, disponuje bioenergetika snadnou a přirozenou možností akumulace energie skladováním 

paliva. Závislost na počasí a klimatických podmínkách existuje také, je však méně výrazná a 

projevuje se například kolísáním hektarových výnosů v případě pěstovaných energetických 
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plodin. Jak již bylo řečeno, nepatří Česká republika k zemím s vysokým potenciálem vodní, 

větrné, ani slunečné energie. Lépe je tomu v případě biomasy. [7,20]  

Podle Státní energetické inspekce z roku 2004, bude mít v obnovitelných zdrojích 

hlavní význam biomasa. Z údajů vyplývá, že v ČR již nyní pokrývá energie vyrobená 

z biomasy asi 2/3 energie získané za všech obnovitelných zdrojů a lze očekávat, že její podíl 

bude dále vzrůstat. [7] 

Význam umělého pěstování energetických plodin nespočívá jen v získávaní energie. 

V ČR je ale také asi 1 mil. ha půdy, která údajně není potřebná pro zajištění výroby potravin a 

tak produkce biomasy vytváří pro zemědělce novou výrobní perspektivu. 

Vedle energetických rostlin vhodných pro spalování nebo zplyňování lze uvažovat i 

s produkci rostlin vhodných pro výrobu kapalných produktů (nejčastěji z řepky). Konečným 

výrobkem může být bionafta nebo bioetanol [7,20]. 

Bioplyn se nejčastěji vyrábí ze zvířecích exkrementů. Hlavním jeho přínosem je jeho 

energetické využití, což znamená úsporu fosilních paliv, dále pak zabránění úniku metanu 

z těchto exkrementů. Metan je známý skleníkový plyn, který má 30x větší skleníkový efekt 

než oxid uhličitý. Bioplyn se rovněž uvolňuje v čistírnách odpadních vod a na skládkách 

domovních odpadů. 

Nejjednodušším řešením je využití biopaliva pro vytápění. Zde lze zaznamenat 

pozoruhodný rozvoj. Roste zájem o individuální vytápění, budují se systémy centrálního 

zásobování teplem. Projevuje se rostoucí zájem o vytápění biomasou, individuální i menší 

systémy centrálního zásobování teplem. 

Náročnějším cílem je výroba kapalných a plynných paliv. V obou případech brání 

podstatnějšímu rozvoji ekonomická bariéra, což je dočasné, neboť rozšiřování produkce 

snižuje náklady a na druhé straně má růst ceny energie charakter přírodního zákona. 

Pravděpodobně racionálnější bude získávat z biomasy kapalná paliva (metylester řepkového 

oleje, etanol), neboť se jedná o náhradu ropných produktů a k dispozici jsou ověřené a 

zvládnuté technologie. [7,20]  

Zplyňování biomasy je teprve v začátcích, vede k výrobě energoplynu a jeho použití 

ve spalovacích motorech, turbínách a palivových článcích, vesměs v kogeneraci a nebude 

vždy snadné nalézt vhodné uplatnění pro vyráběné teplo. Cesta k nalezení spolehlivého a 

efektivního řešení bude ještě dlouhá. [20] 



 

 50 

Podle údajů Českého statistického úřadu se ročně nabízí k dispozici  13,9.106 m3 

dřevní hmoty, cca 2.106 t slámy, 1.106 t řepkové slámy a odhaduje se až 40.106 t 

energetického šťovíku a dalších energetických plodin. Odhadnout energetickou hodnotu 

takového množství biopaliv je obtížné, orientačně lze hovořit o přibližně 105 TJ ročně.  

 

Tabulka 6:  Přehled technologií spalování a zplyňování biomasy pro výrobu elektřiny [36] 

Technologie Účinnost Výkon Stav vývoje 

Parní stroj 10 – 12 % 200-2000 kW konečné využití 

Parní turbína 15 – 40 % 0,5-240 MW konečné využití 

Organický Rankinův cyklus 10 – 12 % 300-1500 kW připraveno ke komerci 

Spalovací motor 27 – 31 % 100-2000 kW demonstrační jednotky 

IGCC 40– 55 % › 10 MW demonstrační jednotky 

Šroubový parní stroj 10 – 12 % 20-1000 kW demonstrační jednotky 

Stirlingův motor 18 – 22 % 0,5-100 kW demonstrační jednotky 

Mikroturbína 15 – 25 % 5-100 kW výzkum a vývoj 

Palivový článek 25 – 40 % 20-2000kW výzkum a vývoj 
 

 

Ve snaze podpořit rozvoj technologií „Elektřina z biomasy“ se stát rozhodl garantovat 

výhodné nákupní ceny této „zelené“ elektřiny. Ne právě šťastně. Nejsnazší způsob jak vyrobit 

z biopaliva elektřinu je přisypávat ho do velkých uhelných fluidních kotlů. Tak se také děje. 

Velcí výrobci budou inkasovat garantované ceny, skoupí většinu produkce, zvýší jejich ceny a 

žádoucí rozvoj technologií se nedostaví. Po nadšení a rozčarování z elektrifikace a částečně i 

plynofikace čeká pravděpodobně podobný osud i dřevofikaci. Závazek daný EU, vyrábět 8 % 

elektřiny z OZE však může být takovým způsobem splněn. 

Rozvoj technologií pro výrobu elektřiny je dosud v počátcích. Jediný spolehlivě 

zvládnutý systém „spalování + parní cyklus“ není schopen, díky omezení teploty přehřáté 

páry, dosáhnout v případě malých výkonů vyšší účinnosti, než cca 20 %. Zpracované studie 

dokládají pro výkony 1–2 MWe měrnou investiční náročnost cca 40–50 tis. Kč/kW a při 

výkupní ceně elektřiny 2,50 Kč/kWh návratnost do 5–6 let. Mají-li být jako palivo použity 

pěstované energetické plodiny (energetický šťovík), je nutno počítat s 0,6–1,0 ha zemědělské 

půdy na jeden instalovaný kWe. Přesto si takové systémy zaslouží pozornost a státní podporu, 

neboť nejenže přispívají svým dílem ke krytí spotřeby elektřiny, ale také pomáhají řešit vážné 

sociální problémy venkova. [20] 
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V biomase je u nás současná výroba elektřiny 223 GWh ročně. U tohoto zdroje se 

počítá s největším nárůstem (v roce 2010 se má vyrobit 2200 GWh elektřiny). V EU byl 

u elektřiny předpoklad zvýšení ze současných 22 TWh na 230 TWh, čemuž odpovídá zvýšení 

podílu z necelého 1 na 8 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce 2010. [7] 

U biomasy je předpoklad, že objem výroby 2,2 TWh není utopií. Srovnatelná 

elektrizační soustava, jako je např. Finská se současnou výrobou 70 TWh, vyrábí z biomasy 

8,6 TWh a Nizozemská soustava s celkovou výrobou 89 TWh má již dnes také potenciál 3,2 

TWh elektřiny vyrobené z biomasy. [7] 

 

7.5. Tepelná čerpadla  

V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla; jeho nízká teplotní 

hladina však neumožňuje přímé energetické využití. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která 

umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší teplotní hladinu a předávat 

ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla 

neprodukují vyhořelé palivo, jaderný odpad, jde o zcela bezodpadovou technologii [7]. 

Principem tepelného čerpadla je uzavřený chladicí okruh (obdobně jako u chladničky), 

jímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Chladnička odebírá teplo z vnitřního 

prostoru a předává je kondenzátorem na své zadní straně do místnosti. Tepelné čerpadlo místo 

potravin ochlazuje například vzduch, půdu nebo podzemní vodu [7]. Teplo odebrané těmto 

zdrojům předává do topných systémů. 

Činnost tepelného čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství 

pracovní látky - chladiva. Ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku a 

teplotě odnímá teplo zdroji nízkopotenciálního tepla, dochází k varu. Páry chladiva jsou 

stlačeny, zahřívají se a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce. Tím se 

opět ochlazují a zkapalňují. Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do výparníku přes 

expanzní ventil, který snižuje tlak kapalného chladiva. [7] 

Tepelné čerpadlo dokáže odebrat teplo z okolního vzduchu, odpadního vzduchu, 

povrchových vod, půdy, vrtů i z podzemní vody. Využitelným zdrojem je i odpadní teplo 

technologických procesů [7]. 
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7.6. Náklady na výrobu elekt řiny z OZE 

Podle zkušeností ze zemí EU (2000) byly v [35] zpracovány grafy, vymezující rozsah 

investičních a provozních nákladů pro výrobu elektřiny z vybraných OZE. Rozsah údajů je 

natolik široký, že zahrnuje i podmínky v České republice. 

 

Obr. č. 28.   Investiční a provozní náklady OZE v Evropě 

 

 

Tabulka 7: Typy jednotlivých elektráren  

Výrobní 
náklady Výkon 1000 MW 

Typ elektrárny  
€ cent/kWh Spot řeba Produkce tun 

CO2/GWh Rozloha km 2/1000 MW 

Jaderná 2,4 35 t 0 několik 
Uhelná 3,2 2-6 miliónů t 960  
Plynová 3,2 2-3 miliardy m3 480  
Olejová x 1,5 miliónů t 730  
Biomasa 4 x - pro pěstování 6000 
Větrná 5 x - 100 
Sluneční x x - 50 
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7.7. Indikativní cíl ČR ve výrob ě elekt řiny z OZE 

 

 Indikativní cíle podílu OZE pro jednotlivé členské státy vychází ze směrnice 

2001/77/EC o podpoře elektřiny z OZE na vnitřním trhu s elektřinou EU. Jsou definovány 

jako procentuální podíly výroby elektřiny na hrubé domácí spotřebě elektřiny v každém 

členském státě. Směrnice zároveň definuje celkový cíl pro Evropské společenství ve výši  

22,1 % . [11] 

Směrnice zavazuje členské státy přijmout opatření a programy podpory, které povedou 

ke zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétní formy opatření jsou na 

rozhodnutí jednotlivých států, musí však být v souladu s pravidly pro vnitřní trh s elektřinou a 

úměrné indikativním cílům, aby vedly k jejich splnění v roce 2010. [11] 

Česká republika se zavázala ke splnění indikativního cíle ve výši 8 % podílu elektřiny 

z OZE na hrubé domácí spotřebě v ČR v roce 2010. Indikativní cíl je součástí zákona            

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů, kterým byla uvedená směrnice implementována do českého práva. [11] 

Pro splnění 8 % indikativního cíle představuje výrobu 5,7 TWh elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v roce 2010. Tato hodnota vychází z předpokládaného růstu spotřeby 

elektřiny v ČR o cca 1,2 % ročně na úroveň 71,8 TWh v roce 2010. [11]  

 

 
Obr. č. 29. Předpoklad podílu jednotlivých OZE plnění indikativního cíle (MPO) 
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 Základním předpokladem pro další navyšování podílu OZE na výrobě elektřiny jsou 
investice do výstavby nových zařízení, zejména v oblasti využití biomasy. 
 
Mohutná podpora obnovitelné energetiky v Evropě bude mít za následek: 

• zmírnění růstu dovozové závislosti 
• rozšíření poznaní a nové souvislosti 
• zpomalení výzkum v oblastech komerčních zdrojů 
• vyvolání nedostatku kvalifikovaných odborníků 
• způsobení nedostatku výrobních kapacit 

  
 

 

Obr. č. 30. Výroba elektřiny podle zdrojů 1973 a 2003 

 

8. Přenos a akumulace energie 
  

Jak česká, tak evropská rozvodná síť používají ve světě nejrozšířenější kmitočet        

50 Hz, se 60 Hz pracují sítě v USA a Japonsku. Předpokladem bezvadné práce sítě rozvodné 

sítě je synchronní kmitočet všech do sítě zapojených zdrojů, proto se musí všechna 

turbosoustrojí otáčet ve společném synchronismu. U turboalternátorů s jedinou pólovou 

dvojicí konají 50 ot./s, alternátory vodních turbín, které takové otáčky nemohou vyvinout, 

mají proto větší počet pólů. Snižováním kmitočtu napětí v síti (povolená tolerance v různých 

sítích je 0,1 – 0,5 Hz) je znakem přetížení soustavy. Všechny do soustavy zapojené 

alternátory začnou ztrácet otáčky.  Nemá-li dispečer soustavy v záloze další zdroje, nezbývá 

než některé spotřebitele krátkodobě odpojit [1]. Takové nebezpečí vylučuje velikost 

elektroenergetické sítě, záložní zdroje energie ( např. akumulační hydroelektrárny) a 

vzájemné propojení soustav přes hranice. 
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Elektrický proud se přepravuje převážně povrchovými přenosovými sítěmi, výjimečně 

podpovrchovými kabely. Dnes se k přenosu energie na dálku používá velmi vysokého napětí 

v Evropě běžně 400kV a pro spojení velkých soustav 750 kV. Taková vedení jsou schopná 

přenášet výkony až několik tisíc MW na tisícikilometrovou vzdálenost se ztrátou kolem         

5 %. [1] 

 

Obr. č. 31.  Spolupráce elektrizačních soustav v Evropě [15], 

 provozované synchronní zóny ES v roce 2008 

Pro přenos extrémně vysokého napětí, k propojení velkých elektroenergetických 

soustav, nebo k přenosu kabely pod mořem se od roku 1961 používají i stejnosměrná vedení. 

Takový stejnosměrný  „most“ umožňuje bezpečné propojení soustav s odlišným napětím nebo 

kmitočtem. U nás byla první taková stejnosměrná spojka uvedena do provozu v roce 1983 

při propojení sítě ČSSR s Rakouskem u Durnrohru, druhá v bavorském Etzenrichtu mezi 

Rozvadovem a Weidenem. [1] 

Kabelový rozvod stejnosměrného i střídavého proudu vládne už sto let místům 

s hustou zástavbou. V městech se dnes kabely vysokého napětí ukládají spolu s potrubní sítí a 

telekomunikačními kabely do tunelových kolektorů, což umožňuje jejich kontrolu a opravy. 

 Elektroenergetickou soustavu tvoří přenosové a rozvodné sítě různého napětí, které se 

mění v transformátorech. Podle jejich funkce v síti může jít o transformovny, o spínací 

SPOLUPRÁCE ELEKTRIZA ČNÍCH SOUSTAV V EVROPĚ, PROVOZOVANÉ SYNCHRONNÍ 
ZÓNY ES V ROCE 2008 A ZÁMĚR NA PROPOJENÍ SOUSTAV IPS/UPS a UCTE 
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stanice, měnírny, nebo rozvodny. Jde obvykle o samostatné budovy nebo pole, jejichž 

elektrickou součástí jsou vodiče, izolátory, spínací, ochranné a řídící přístroje. [1]  

Elektrizační soustava ČR byla synchronně připojena v rámci soustavy CENTREL 

(ČR, SR, PR, MR) k západoevropskému systému Unie pro spolupráci výrobců a tranzitérů 

elektřiny UCPTE. Soustava, do které jsou podmořskými kabely zapojeny i britské elektrárny, 

se má v nadcházejícím desetiletí rozšířit směrem na východ a spojit se u Smolenska 1800 km 

dlouhým, pravděpodobně stejnosměrným, „energetickým mostem“ o výkonu 4 tisíce MW 

s ruskou sítí UPS. Propojení elektroenergetiky na území od Uralu po nejjižnější  výběžek  

Portugalska. [1] 

 Elektřina jako nejušlechtilejší a nejžádanější  forma spotřební energie se dá skladovat 

nejhůře. Snad jen po troškách v akumulátorech nebo v monočláncích, každá její „kapka“ je 

ale v takovém případě až dvacetkrát dražší, než když potřebné watthodiny čerpáme přes 

elektroměr ze sítě. To je důvod, proč energetika hledá způsoby jak akumulovat elektrickou 

energii. 

 Největší odběr elektřiny nastává ve střední Evropě třikrát denně: ráno po šesté hodině, 

když se spouštějí stroje v továrnách, kolem osmnácté hodiny večer, kdy vzroste nápor na 

elektrickou hromadnou dopravu a rozsvěcí se světla a okolo dvaadvacáté hodiny večer, kdy se 

automaticky zapínají ohřívače vody a v zimě akumulační kamna. Mezi půlnocí a pátou 

hodinou ranní je naopak spotřeba elektřiny nízká. V zájmu nejvyšší hospodárnosti provozu se 

krytí základního zatížení svěřuje velkým tepelným a jaderným elektrárnám a průtočným 

hydroelektrárnám. Vzroste-li odběr nad jejich okamžitou kapacitu, připojují se k nim  

tzv. závodní elektrárny. Cena každé kilowatthodiny z dovozu ve chvíli špiček mnohonásobně 

vzrůstá, a proto energetici léta hledají způsob, jak přece jen elektrické výkony hospodárně 

akumulovat buď v rámci energetické soustavy (v našich poměrech jde o výkony řádově 

gigawattů), nebo u velkých odběratelů. Z několika desítek teoretických možností  v oblasti 

„malé energetiky“(u malospotřebitelů) jsou nejvíce  rozšířeny olověné a ocelové akumulátory. 

Setrvačníkové akumulátory se užívají jen zřídka u nekonvenčních dopravních prostředků. 

Velkou naději vkládají vědci do supravodivých indukčních akumulátorů, jejichž kapacita i při 

nesrovnatelně menším rozměru by mohla překonat výkon největších přečerpávacích 

elektráren. [1] 
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9. Alternativní paliva v doprav ě 
 

Vyšší využívání alternativních paliv v dopravě je v souladu se záměry EU (zvýšit v 

silniční dopravě podíl alternativních paliv) a v souladu se Směrnicí č. 2003/30/ES, o podpoře 

využití alternativních paliv v dopravě (zemní plyn, biopaliva, případně vodík) a v souladu s 

novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zajistit jejich podporu [10].  

Směrnice EU v březnu 2003 ukládá členským zemím učinit taková opatření, aby byl 

podíl biopaliv na motorových palivech 2 % v roce 2005 s dalším růstem o 0,75 % ročně. 

V roce 2010 by to mělo být 5,75 %. Podle propočtů by mělo být v České republice přidáváno 

do benzinů a nafty 3,5 mil. hl etanolu v roce 2006. Takový program si vyžádá téměř milion 

tun obilí a zhruba čtvrt milionu hektarů orné půdy. Hovoří se v této souvislosti o výstavbě 

šesti lihovarů [10]. 

Přestože se mluví o vodíku jako o palivu budoucnosti, náš stát a také automobilky by 

měly mnohem více podporovat zemní plyn. Zásoby by měly vystačit zhruba ještě na 150 let a 

z klasických fosilních paliv je i nejekologičtější [1].  

Zemní plyn se v automobilovém průmyslu používá ve stlačené formě CNG má 

podobné složení jako biopaliva. I v Česku lze již koupit dost modelů na CNG upravených 

přímo od výrobce. Dodatečná přestavba na zemní plyn je poměrně drahá (kolem 60 000Kč). 

Samotný motor nevyžaduje žádnou speciální úpravu. Palivová soustava je pouze rozšířena o  

vysokotlakou část pro zemní plyn. Velkou nevýhodou je relativně malý dojezd a v česku stále 

ještě řídká síť čerpacích stanic. Zemní plyn je u nás prozatím oblíben pro pohon autobusů, 

nákladních nebo manipulačních vozidel. Spalování zemního plynu je mnohem čistší než 

ostatních fosilních pohonných hmot a má suverénně nejčistší emise CO2. Navíc je v Česku 

osvobozen od spotřební daně. Jeho cena tolik nekolísá, lze ovšem o tom uvažovat z důvodů 

zvyšující se poptávky. Zemní plyn je z ekologického i provozního hlediska nejlepší 

alternativou pro benzínové motory. 

Kapalný propan-butan patří v česku k nejrozšířenějším alternativám benzínu. Hlavní 

výhodu představuje výrazně nižší provozní náklady, hustá síť čerpacích stanic a úpravců. 

Z důvodů větších tlaků nejsou potřeba tak velké nádrže jako u CNG. Ceny za přestavbu se 

pohybují od 10 000 do 40 000Kč podle automobilu a typu použitého LPG zařízení. Provoz 

vozidel na LPG je mnohem čistší než spalování benzínu a nafty. V česku je výroba LPG 

zatížena spotřební daní, plánovaná ekologická daňová reforma však bude vozy na LPG 

zvýhodňovat. I přes růst cen je LPG o polovinu levnější než benzín. 
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Etanol, neboli palivo E85 je směsí složenou z 85 % bioetanolu a 15 % klasického 

benzínu. Toto palivo je velmi populární ve Švédsku. Vyšší agresivita E85 však vyžaduje 

úpravu palivové soustavy, motoru a montáž dodatečného předehřívání. U tohoto paliva 

musíme počítat také se zvýšenou spotřebou jednotky. Síť čerpacích stanic v Evropě je 

s výjimkou Skandinávie stále velmi řídká. Růst ceny E85 kopíruje konvenční paliva, 

nedochází však u něj k tak vysokým výkyvům. Z hlediska ekologického se při spalování E85  

uvolňuje daleko méně CO2. v porovnání s benzínem. Dost ho ovšem vzniká při výrobě tohoto 

paliva. Navíc masová výroba bioetanolu vede k ničení deštných pralesů, jejichž plochu 

zabírají technické plodiny. 

Alternativou pro dieslové motory se stává rostlinný olej. Vyrábí se podobně jako 

biosložka do nafty lisováním z řepovitých plodin. Na rozdíl od bionafty však neobsahuje další 

aditiva. Tato alternativa se vyskytla pouze z důvodu cen konvenčních paliv. Zejména 

v Německu míchá naftu s rostlinným olejem čím dál víc motoristů. Provoz na rostlinný olej je 

asi nejméně doporučitelnou alternativou, která příliš neprospívá především novým motorům. 

Z ekologického hlediska se uvolňuje menší množství CO2, než u nafty ovšem dost jej vzniká 

při výrobě. 

Mezi další alternativy patří bionafta, která je směsí klasické nafty s biosložkou MEŘO 

(metylester řepkového oleje). V minulosti se u nás prodával mix s až 30% podílem MEŘO, 

nyní se povinně přimíchává 2-5 % biosložky. 

 Další alternativou by mohl sloužit pohon na elektřinu. Tomuto rozmachu dosud 

bránily především příliš těžké baterie s malou kapacitou. Nová generace článků by mohla 

znamenat jejich rozšíření. Elektrický pohon se rozšířil v posledních letech pomocí takzvaných 

hybridních automobilů, kde je pohon vozu kombinován pomocí elektrické energie a 

zážehového motoru. . Na druhé straně přechod na plné bateriové elektromobily by podle 

propočtu zatížilo elektrickou síť jen o cca 25 % díky nočnímu nabíjení. Tuto transformaci je z 

technologického pohledu možné provést okamžitě, již stávající technika vyhovuje 

požadavkům běžného provozu. 

Palivy budoucnosti jsou Sunfuel (BtL), neboli biopalivo 2. generace vyráběné 

kompletně z rostlin, není ho možno zatím vyrobit ve velkém množství. Tato technologie pro 

výrobu biopaliv 2. generace je ale teprve na počátku aplikace, výrazněji by se měly prosadit 

až kolem roku 2015. Poslední variantou je vodík. Jeho budoucí masové využívání jako 

pohonu je podle řady studií nereálné jednak z důvodu náročnosti výroby vodíku z elektřiny 

jako energetického nosiče a také kvůli astronomické ceně těchto vozidel, o neexistující 

masové vodíkové infrastruktuře nemluvě. Pro vodík hraje především jeho superčisté spalování  
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 Studie „ Ochrana klimatu prostřednictvím využívání biomasy „ vypracovávána 

německým sdružením odborných znalců pro záležitosti životního prostředí například ukázala, 

že pokud budeme vyrábět v našich končinách biopaliva z místních surovin, bude přínos pro 

ekologii ve výsledku velmi omezený. Zato riziko ekologicky nepříznivých jevů v krajině je 

velmi vysoké. Odbornici navíc došli k závěru, že spalování biomasy ve specializovaných 

elektrárnách je z hlediska zisku energie třikrát účinnější než použití jejich derivátů jako paliva 

v automobilech. Takové zjištění zrovna neladí s kursem mnoha evropských vlád, které 

biopaliva vehementně podporují, nejhmatatelnější jejich povinným přimícháváním do 

minerálních paliv. 

V otázce, zda by středoevropské zemědělství bylo schopné vyčlenit dostatek plochy na 

pěstování rostlin pro výrobu biomasy, známe odpověď již nyní. Podle zemědělských 

organizací EU jsou evropské země za optimálních podmínek (žádná sucha ani velké deště) 

pro plánované přimíchávání 5,75 % biopaliv do minerálních pohonných hmot schopny 

vyprodukovat pouze 75 % surovin! To znamená, že již při tak nízkém podílu přimíchávání 

bude nutné čtvrtinu dovážet z Asie a Jižní Ameriky. Můžeme začít počítat, jak takový dovoz 

trajekty přes celý svět zatíží ekonomickou bilanci a jak zkomplikuje jejich produkci 

zemědělských plodin. 

V situaci, kdy je biomasy nedostatek a nedokážeme ji vypěstovat dost na pokrytí 

našich potřeb, je nutné jí využívat maximálně efektivně. A to v současnosti není její přeměna 

na biopaliva. Optimální je dnes její spalování v tepelných elektrárnách namísto uhlí, kde 

vzniká energie a současně i teplo pro městské rozvodné sítě. Zde má biomasa třikrát větší 

efektivnost ve vztahu k ochraně klimatu, než když z ní uděláme bionaftu nebo bioetanol. 

 

 

10. Typové plány pro oblast energetiky 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovává v rámci zajišťování připravenosti na 

řešení krizových situací v oblastech své působnosti krizové plány, které obsahují krizová 

opatření a postupy řešení krizových situací. Součástí krizových plánů jsou tzv. typové plány 

(TP), jejichž cílem je utřídění a standardizace informací o jednotlivých druzích krizových 

situací a jejich řešení pro účely krizového plánování a vytvoření databází pro informační 

systém krizového řízení. 

Tvorba typových plánů se opírá o zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), 

vyhlášku č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v 
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elektroenergetice, vyhlášku č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR, a 

Kodex přenosové soustavy.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci své působnosti zpracovalo: Typový plán 

řešení krizové situace narušení dodávek elektřiny velkého rozsahu, Typový plán řešení 

krizové situace narušení dodávek plynu velkého rozsahu a Typový plán řešení krizové situace 

narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu. 

 

10.1. TP narušení dodávek elektrické energie velkéh o rozsahu 

Elektrizační soustava je systém velmi citlivý na správnou funkci a požadovanou 

interakci jeho jednotlivých prvků, které na sebe úzce navazují a vzájemně se ovlivňují. 

Elektřinu nemůžeme skladovat a proto musí být neustále udržována rovnováha mezi výrobou 

a spotřebou. Elektrizační soustava jako celek musí kontinuálně zabezpečovat požadavky na 

zajištění v čase se měnící velikosti spotřeby elektřiny [17].  

Existují události, které v závislosti na své závažnosti, na rozsahu území, na němž 

působí a četnosti výskytu, mohou způsobit poškození nebo ztrátu funkce některého či 

několika prvků a vést k haváriím regionálního nebo celostátního charakteru. Ze světa jsou 

známy události, jejichž důsledkem byl totální výpadek elektrizační soustavy[17]. 

Havárie velkého rozsahu mohou přesáhnout reálné možnosti provozovatelů daného 

systému zajistit okamžité obnovení provozu nebo si mohou vyžádat odstavení systému 

a způsobit tak krizovou situaci v zásobování odběratelů elektrickou energií. Riziko vzniku 

sekundárních krizových situací je v takovém případě značné [17]. 

Hlavní typy zdroje energie [17]: 

- jaderné elektrárny  

 nejvíce odolné proti účinkům pohrom, teroristických útoků;  

větší poškození hlavního výrobního bloku může zapříčinit odstavení elektrárny na                 

dlouhou dobu – výpadky elektrizační soustavy 

- elektrárny spalující pevná, plynná a kapalná paliva 

z hlediska zranitelnosti vlastní technologie srovnatelné (požár, výbuch, ekologická 

havárie)  

-    elektrárny vodní 

 při povodních vyřazení z provozu (zatopení, vyrovnaní hladin) 
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a) Výrobny elektrické energie mohou být odstaveny vlivem [17]: 

- přímého poškození určitého výrobního zařízení (z důvodu technické poruchy, vady 

materiálu, zanedbání údržby, živelní události, teroristického útoku, války) 

- chybné funkce řídícího systému 

- nevhodného dispečerského zásahu nebo manipulace (selhání lidského činitele) 

- rozpadu elektrické sítě výrobnou napájené 

- nedostatku paliva nebo jiných provozních hmot. 

 

Přenosová soustava je koncipována a realizována tak, aby nedošlo k jejímu rozpadu, 

resp. k přerušení dodávky  elektřiny  v případě  vyřazení  z provozu jednoho prvku soustavy 

(kritérium n-1), v některých případech vyhoví i kritériu n-2 (vyřazení 2 prvků soustavy) [17]. 

Rozvodny 400 a 220 kV, včetně transformace, jsou venkovního provedení a patří 

mezi zařízení, která jsou choulostivá na zatopení vodou nebo na jiná diverzní znečištění 

izolace.. Rozvodny jsou málo odolné proti cílenému teroristickému útoku [17]. 

Distribuční soustavy jsou nejrozsáhlejší částí elektrizační soustavy. Distribuční 

soustava je s výjimkou městských částí u vyšších napěťových hladin nebo důležitých odběrů 

provozována v paprskovitém uspořádání s možností záložního napájení. Poškození jednoho 

prvku má zpravidla za následek přerušení dodávky v části soustavy. Trvání tohoto přerušení 

je odvislé od místa a rozsahu poškození zařízení [17]. 

 

b) Přenosová a distribuční soustavy mohou být odstaveny vlivem [17]: 

- přímého poškození určitého prvku vedení ( silný vítr nad 100 km/hod, sesuv půdy, 

námraza, teroristický útok)  

-  chybné funkce řídícího systému nebo automaticky působících ochran 

- nevhodného dispečerského zásahu (chybného působení techniky, poškození, selhání 

lidského činitele) 

-  nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou v systému přesahující určitou mez. 

Systém je tvořen soustavou spojových propojení (telefonní spoje, radioreléové spoje, 

elektronické systémy pro přenos dat, automatiky apod.). Jednotlivé spojové trasy jsou 

zálohovány. Poškození jednoho prvku nepředstavuje prakticky žádné riziko. V každém 

případě však vznik poruchy dispečerského řízení vždy znamená prodloužení doby obnovení 

dodávky elektřiny. Kolaps celého řídícího systému by měl pro elektroenergetiku význam 

zcela zásadní. [17] 
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c) Funkčnost dispečerského informačního a řídícího systému může být narušena [17]: 

- přímým poškozením určitých prvků systému 

- chybnou funkcí prvků systému 

(zkreslení dat, chybným vyhodnocením dat, nedostatkem v SW vybavení apod.) 

- selháním lidského činitele  

- úmyslným přetížením systému. 

 

10.2. TP řešení KS narušení dodávek plynu velkého rozsahu 

Plynárenství/plynárenská soustava je celostátně plošný systém prakticky zcela závislý 

na dodávkách plynu ze zahraničí. Tento systém se skládá z [18]: 

a) výroben (zařízení na výrobu nebo těžbu plynu) 

b) přepravní soustavy (vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých 

a vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic) 

c) distribučních soustav (vzájemně propojené soubory vysokotlakých, středotlakých 

a nízkotlakých plynovodů, které nejsou přímo propojeny s kompresními stanicemi) 

d) přímých plynovodů (nejsou součástí přepravní nebo distribuční soustavy – dodatečně 

zřízeny pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům) 

e) podzemních zásobníků plynu 

f) plynovodních přípojek (zařízení spojující distribuční soustavu a odběrová plynová 

zařízení) 

g) plynárenských dispečinků (pracoviště zabezpečující rovnováhu mezi zdroji 

a potřebou plynu a bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy). 

Vzhledem k závislosti na dovozu je základem spolehlivého zásobování ČR zemním 

plynem zajištění diverzifikace zdrojů a uzavření dlouhodobých smluv s jeho producenty. 

V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že v případě nouzových situací mezinárodních 

rozměrů nebude možné plyn dovézt z jiných blízkých teritorií (států EU), protože i u nich přes 

vlastní zdroje roste závislost na dovozech. K případnému uvalení embarga na dodávky plynu 

do ČR by však nedošlo náhle a neočekávaně, ale bylo by výsledkem určitého dlouhodobého 

vývoje mezinárodně - politické situace. [18] 

Při posuzování dopadů případné technologické havárie je třeba zdůraznit dopady vážné 

technologické havárie tranzitního plynovodu, který kromě zdrojové funkce plní funkci 

tranzitní. Přes území ČR je přepravováno cca 28 % plynu, spotřebovávaného v Německu a    
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23 % plynu z celkové spotřeby Francie. K přerušení dodávek plynu pro střední a západní 

Evropu by tak mohlo dojít narušením přepravní trasy na území Ruska, Ukrajiny nebo 

Slovenska. [18]  

 

10.3. TP řešení KS narušení dodávek tepelné energie velkého 
rozsahu 

Teplárenství/teplárenská soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, 

rozvod a odběr tepelné energie, včetně tepelných sítí a přípojek. 

Základní součásti teplárenské soustavy jsou [19]: 

a) zdroje tepelné energie 

b) rozvodná tepelná zařízení (tepelné sítě a předávací stanice) 

c) tepelné sítě (doprava tepelné energie nebo propojení zdrojů) 

d) tepelné přípojky (zařízení, která vedou teplonosnou látku ze zdroje nebo rozvodného 

zařízení pouze pro jednoho odběratele) 

e) odběrná tepelná zařízení (zařízení připojená na zdroj či rozvod tepelné energie 

určená pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, 

případně v souboru objektů odběratele. 

Teplárenské soustavy jsou převážně lokálního – municipálního rozsahu a nejsou mezi 

sebou propojeny. Teplárenství je významnou součástí energetického komplexu, který se 

vyznačuje obrovským množstvím dodávané energie, různorodostí používaných paliv a typů 

zdrojů. Celková roční spotřeba tepla v ČR představuje zhruba 181 PJ. Na domácnosti připadá 

27 % spotřeby tepla, na průmysl a zemědělství 65 % a 8 % na služby a veřejná zařízení [19].  

- 35 % tepelné energie je zajišťováno z centrálních zdrojů, které vyrábějí teplo společně 

s elektřinou – průmyslová kogenerace. Jedná se o elektrárny, závodní teplárny a veřejné 

teplárenské zdroje. Na celkové spotřebě paliv se podílejí 65 % tuhá paliva, 6 % kapalná a 29 

% plynná paliva. [19] 

- 37 % tepelné energie je zajišťováno z ostatních centrálních zdrojů – monovýroben 

tepla (výtopny, blokové a velké domovní kotelny). Jedná se o závodní a veřejné teplárenské 

zdroje. 

Centrální zdroje tepla používají pro výrobu tepelné energie ze 49 % hnědé uhlí, z 20 % 

černé uhlí, z 21 % zemní plyn, z 8 % kapalná paliva a ze 2 % obnovitelné zdroje. Při 

individuálním vytápění se z 50 % používá zemní plyn. [19] 
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Specifikou teplárenství je skutečnost, že dodávky tepla jsou zajišťovány řadou 

teplárenských společností, které provozují nezávislé, navzájem nepropojené teplárenské 

soustavy. Výrobny mají většinou více výrobních zařízení – kotlů, což umožňuje alespoň 

nouzové zásobování, např. bez dodávky teplé užitkové vody. Nepoměrně větším rizikem je 

však narušení tepelné sítě pro rozvod teplonosného média, protože to znamená úplné 

přerušení dodávky. Současné technologie umožňují relativně rychlé provedení oprav havárií 

menšího rozsahu u potrubních rozvodů i výměníkových stanic. To však nic nemění na tom, že 

zejména v mrazových obdobích je dodávka tepla životně důležitá. [19] 

Závažnost narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu a hodnocení krizové 

situace vyplývá ze skutečnosti, že tepelná energie se ze 70 % využívá k zajištění otopu a teplé 

vody, a z 30 % k zajištění technologických potřeb průmyslu. Pokud jde o zajištění otopu, je 

spotřeba tepelné energie z 80 % celkové roční spotřeby soustředěna na topné období, které 

představuje časový úsek od října do dubna Pokud jde o zajištění technologických potřeb 

průmyslu, je spotřeba tepelné energie rovnoměrně rozložena do celého roku a může být 

ovlivněna pouze plánovanými technologickými odstávkami především velkých odběratelů 

v některých průmyslových odvětvích. [19] 

 

- Přírodní pohromy (poškození/zničení zařízení pro výrobu, dopravních tras) 

- Antropogenní havárie (nejvýznamnější riziko při běžném provozu) 

- Terorismus (omezení až přerušení dodávky tepelné energie) 

- Embargo dodávek základních surovin a energetických zdrojů 

 

11. Energetická bezpe čnost 
 

Energetická bezpečnost je závislá na harmonii ve vztazích:  

• zdroj energetického paliva,  

• výroba energie,  

• její distribuce a  

• spotřeba u finálního odběratele.  
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Na nynějším napjatém trhu s energetickými zdroji mohou být dodávky energie 

ohroženy z mnoha různých důvodů, např. vyčerpáním energetického zdroje, špatnou údržbou 

jeho technického stavu, přírodní katastrofou, teroristickými útoky, politickým zastrašováním a 

vydíráním či přerušením dodávek následkem regionálních konfliktů či politicky napjatých 

situací.  

Vyvíjející se světová ekonomika, populační růst, stejně jako ekonomický růst 

jednotlivých zemí, je významnou měrou závislý na zvyšování spotřeby energetických zdrojů. 

To vyvolává konkurenci mezi spotřebiteli těchto zdrojů, která se promítá do růstu jejich ceny.  

Většina zemí, které disponují zásobami energetických surovin se nachází 

v nestabilních regionech, nebo je konfrontována se složitou politickou, ekonomickou a 

bezpečnostní situací. Týká se to hlavně regionu Blízkého východu a Perského zálivu, kde jsou 

dislokovány největší zásoby ropy na světě  (Saudská Arábie, země Perského zálivu, Irák, 

Irán). V ostatních částech světa se jedná v Jižní Americe o Venezuelu a v Euroasii o Rusko. 

Rusko má v současné době největší zásoby zemního plynu a je největším dodavatelem ropy 

do EU. Ani ostatní oblasti, kde se těží ropa nebo zemní plyn, jako Kaspický region, Nigérie, 

Angola a Alžírsko (velké zásoby plynu) nepatří mezi klidné regiony. [30] 

Z hlediska energetické bezpečnosti jsou pro EU a USA nejdůležitějšími zdroji země 

Blízkého východu, neboť 61 % celosvětových zásob ropy se v současnosti nachází v této 

oblasti. Mezinárodní agentura pro energetiku vypočítala, že za posledních 30 let došlo k 17 

narušením dodávek ropy, což mělo za následek výpadek produkce o více než půl miliónu 

barelů ropy denně, z toho čtrnáct narušení těžby bylo na Blízkém východě. Blízký východ je 

současně oblastí, kde se nachází nejvíce netěžených ropných polí. Politická stabilita v oblasti 

bude v 21. století klíčovým faktorem energetické bezpečnosti, stejně jako řešení jiných 

temnějších aspektů napětí. [30]  

Po těžebních polích patří z hlediska energetické bezpečnosti k dalším citlivým místům 

komunikační a dopravní trasy. Čtyřicet procent světových dodávek ropy prochází 

Hormuzským kanálem Perského zálivu a odborníci se domnívají, že toto množství během 

příštích dvaceti let vzroste dokonce až na 60 %. Některé země hrají v dodávkách ropy a plynu 

neúměrně významnou roli. Tím se jejich politika a vnitřní rozvoj stávají důležitými pro 

celosvětovou ekonomiku. Například šedesát procent světových zásob zemního plynu se 

nachází pouze ve dvou zemích, v Rusku a v Íránu. [30] 

Zároveň se stále více ukazuje, že zvyšování dodávek nebo odhalování nových zdrojů 

energie k pokrytí rostoucích nároků, zejména Číny a Indie, je stále obtížnější. Přitom Rusko a 
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Írán mají rovněž problémy se zvyšováním výroby kvůli chybějícím investicím a stárnoucí 

infrastruktuře. 

Dalším rysem aktuálních obav o energetickou bezpečnost je skutečnost, že stále více 

zemí spoléhá na dodávky, které jsou přepravovány na příliš velké vzdálenosti, například 

pomocí ropovodů křižujících celé kontinenty, nebo gigantickými cisternovými loděmi 

převážejícími ropu nebo zkapalněný zemní plyn po dlouhých námořních trasách. Počet těchto 

a dalších ještě mnohem větších supertankerů bude v příštím desetiletí zajisté ještě vzrůstat. V 

zájmu pokrytí rostoucí poptávky se budují technicky stále složitější a zranitelnější 

infrastruktury, Mezi ně například patří nové druhy ropovodů nebo terminály určené pro 

distribuci zkapalněného zemního plynu. To je jeden z aspektů globalizace; který zdůrazňuje 

vzájemnou závislost spotřebitele a dodavatele ve složité posloupnosti bezpečnostních 

opatření, od začátku do konce celého procesu přepravy, na souši i po moři.  

Evropa je v poměrně složité situaci. V současnosti dováží  57 % své spotřeby plynu a 

82 % spotřeby ropy. V roce 2030 má být závislost v případě plynu 84 % a u ropy dokonce  

93 %. Bez Ruska nebude Evropa disponovat dostatečnými zdroji ropy a zemního plynu. 

Rusko bude v budoucích letech na tomto poli velkým strategickým hráčem. Proto velká 

pozornost Evropy je věnována bezpečnosti přepravních kapacit ropy a plynu z Kaspického 

regionu a Ruska především do západní Evropy. [30] 

 Problémy se zajištěním energií vedly EU k tomu, že v roce 2006 byla Komisí ES 

přijata Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou 

energii zdůrazňuje potřebu společné vnější energetické politiky a navazuje na Energetickou 

chartu EU podepsanou v roce 1994, která vstoupila v platnost v roce 1998. K dnešnímu dni 

smlouvu podepsalo, nebo se k ní připojilo 51 států Evropy a Asie. Důležitost uvedených 

dokumentů se jednoznačně prokázala na přelomu let 2006 – 2007, kdy došlo k vyhrocení 

dvou problémů. Především se nepodařilo stabilizovat situaci v oblasti Iráku, Afganistanu a 

Iránu, která je jednak bohatá na ropu, jednak je důležitá pro transport ropy z nejbližších 

okolních regiónů. [30] 

Rusko pak bude hrát stále větší roli při pokrývání potřeb asijského trhu. Zůstane 

hlavním dodavatelem ropy pro Indii (nyní pokrývá 73 % její spotřeby) a ve stálé vzrůstající 

míře i pro Čínu, jejichž energetický deficit by mohl v roce 2020 dosáhnout až 200 milionů tun 

ropy. Toto si jsou vědomy obě asijské mocnosti, a proto zaměřily svou pozornost na další 

rozvoj jaderné energetiky. [30] 
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Energetická bezpečnost na mezinárodní úrovni je relativně novým programem. Ovšem 

je to program s velikou důležitostí a bude nutno se jím určitě zabývat. Vzhledem k rostoucí 

celosvětové poptávce po energetických zdrojích a zvyšující se světové globalizaci může 

jakékoliv snížení dodávek vést k velmi závažné mezinárodní krizi. 

 

Prioritou energetické koncepce v ČR jsou požadavky na spolehlivou a dlouhodobě 

bezpečnou výrobu elektřiny a tepla, kterou by měla zajistit různorodá skladba energetických 

zdrojů, jaderné elektrárny nevyjímaje. Tomuto plně odpovídá definice tří základních pilířů a 

následné cíle Státní energetické koncepce schválené vládou České republiky v roce 2004. 

Jejími základními pilíři jsou [10] 

• minimální závislost na vnějších energetických zdrojích,  

• maximální bezpečnost zdrojů energie včetně energie jaderné a bezpečnost 

dodávek energie,  

• udržitelný rozvoj a modernizace elektráren, tepláren a k tomu všech 

rozvodných sítí.  

K jejich naplnění je energetickou politikou deklarována potřeba maximalizace 

energetické efektivnosti při výrobě, jejím transportu k zákazníkům a při zhodnocování 

energie. Dále se pak vyžaduje budovat energetický systém jako optimální energetický mix 

daný vhodným poměrem spotřeby prvotních energetických zdrojů, a to při maximální 

šetrnosti k životnímu prostředí. [10] 

Energetická koncepce deklaruje, že ke zmírnění tempa růstu na dovozech energie musí 

přispět řada přímých i nepřímých opatření. Jde především o růst energetické efektivnosti, o 

podporu rozvoje obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla včetně kogenerace, o optimalizaci 

využití domácího potenciálu energetických zdrojů včetně jaderné energie, a o zvýšení 

disponibility i prodloužení životnosti domácího potenciálu tuhých paliv. Týká se to zejména 

hnědého uhlí. V případě výstavby nových efektivních uhelných elektráren a tepláren je 

nezbytné v čas uvolnit zásoby tohoto paliva v potřebném množství na dalších minimálně 40 

let jejich provozu – konkrétně se jedná o prolomení tolik diskutovaných územních 

ekologických limitů. [10] 

V rozporu s touto koncepcí je Programové prohlášení české vlády, které v části 

„Moderní ekonomika a energetika, nová pracovní místa“ mj. deklaruje – cituji: „ Zachováme 

územní limity těžby hnědého uhlí a nebudeme prosazovat výstavbu nových jaderných bloků.“ 
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Energetické společnosti se tím dostaly do zcela schizofrenní situace – pokračovat 

v rozvojových plánech dle Státní energetické koncepce, nebo ctít Programové prohlášení 

vlády a přípravné práce pozastavit. Vzhledem k reálným časovým konstantám dobám 

výstavby nových zdrojů elektřiny je zcela evidentní, že respektováním vládního prohlášení se 

Česká republika během pěti až osmi let dostane do výkonového deficitu – neboť výstavba 

uhelné elektrárny je predikována na 9 let a jaderné elektrárny dokonce na 15 let [37]. 

Energetická veřejnost hodnotí Programové prohlášení vlády v části energetika jako 

nesystémové, které sníží energetické zabezpečení republiky a omezí i možnosti snižování 

emisí skleníkových plynů. 

Vzhledem k závažnosti problému, kterým je budoucí zajištění energetických potřeb 

státu, byly zorganizovány českým svazem zaměstnavatelů v energetice na toto téma dva 

diskusní semináře s manažery a vedoucími odborníky členských organizací. 

Při diskuzích bylo jednoznačně konstatováno, že spolehlivé, bezpečné a cenově 

konkurence schopné dodávky energie jsou jednou z nutných podmínek k zajištění 

předpokládaného rozvoje české ekonomiky. Požadavek energetické bezpečnosti musí být 

založen na optimálním využívání tuzemských a energetických surovin a na vysoké účinnosti 

jejich spotřeby při respektování minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. 

Velmi důrazně bylo požadováno neodklánět se od vize a cílů Státní energetické 

koncepce, zejména pokud jde o bezpečnost a transparentnost energetického trhu. Byla 

zdůrazněna nutnost budování vhodného mixu energetických zdrojů založeném na využití 

tuzemských primárních surovin a na rozvoji jaderné energetiky. Současně s tím by měly být 

vytvářeny podmínky pro rozvoj čistých uhelných technologií [37]. 

V koncepčních pracích je nutné velmi obezřetně zvažovat i často predikované široké 

využívání zemního plynu. Vzhledem k jeho dovozu. může masivní plynofikace zdrojové části 

elektroenergetiky a teplárenství vytvořit v důsledku politických změn ve světové ekonomice 

velmi nebezpečné situace v zajištění energetických potřeb a negativně ovlivnit i průmyslovou 

výrobu ČR, a tím i konkurenceschopnost českého průmyslu na světových trzích (nedostatek 

energie, její vysoká cena) [37]. 

Jako nebezpečné pro energetickou bilanci České republiky bylo označováno 

přeceňování významu obnovitelných zdrojů energie. Bylo zdůrazněno, že obnovitelné zdroje 

nejsou schopny v krátké době zabezpečit spolehlivou a ekonomickou výrobu elektřiny, která 

by zajistila požadavek na její kontinuální dodávku v objemu i v čase. Celkový elektrický 

výkon, instalovaný v těchto zdrojích, musí být kdykoliv k dispozici v klasických elektrárnách 
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uhelných, vodních přečerpávajících nebo i elektrárnách spalujících zemní plyn. Elektrárny 

solární, tak i větrné, jsou závislé na okamžitém stavu počasí a jejich využití v energetické 

bilanci je velmi obtížně předvídatelné nebo i zcela nepredikovatelné. Ve výjimečných 

případech to platí i pro vodní elektrárny. [20,37] 

Zejména masivní výstavba neověřených větrných elektráren a jejich zapojení do 

elektrizační soustavy představuje velmi rizikový prvek nejen z hlediska stability soustavy, ale 

i plynulosti dodávek elektřiny. Nárazový výpadek jejich většího množství či jejich okamžité 

zapojení do sítě vyvolává značné komplikace, až rizika v zajišťování stability provozu 

přenosové soustavy, a tím i stabilní funkce celé elektrizační soustavy ČR. Jak ukázala 

nedávná minulost, větrné elektrárny již způsobily vážné problémy v zajištění energetické 

spolehlivosti v rámci celé Evropské unie. Kromě nepříznivého vlivu na spolehlivost provozu 

elektrizačních soustav je potřebné se zmínit i o jejich dalších neprezentovaných negativech. 

Vzhledem k lokalizaci větrných elektráren vyvolávají tyto zdroje potřebu budování nových 

elektrických sítí značného rozsahu, a tím zvyšují náklady energetických společností, neboť ty 

mají ze zákona povinnost přednostně vykupovat elektřinu vyrobenou v těchto zdrojích. Tyto 

náklady se pak promítají do cen elektřiny pro konečné zákazníky. [20,37] 

Pokud jde o solární energii, lze jí v České republice využívat pouze sezónně, přičemž 

současná výroba fotovoltaických článků je prozatím energeticky velmi náročná, a tedy i velmi 

nákladná. Solární energii lze výhodně využít v nově stavěných pasivních domech jako 

doplňující zdroj energie [20]. 

Další využití vodního potenciálu v malých vodních elektrárnách je na území našeho 

státu velmi omezené a výstavba nových, velkých vodních děl již prakticky nepřichází 

v úvahu. 

Určitou perspektivní surovinou je biomasa, ale i ta má svá omezení a nevýhody. 

Potenciál lesní a odpadní biomasy je již dnes téměř vyčerpán a zemědělci nejsou schopni 

produkovat potřebné energetické plodiny ve velkém. Vzhledem k tomu, že Česká republika 

akceptovala závazek zvýšit podíl biopaliv až na 10 % nebude v naši zemi dostatek 

zemědělské půdy na pěstování příslušných plodin. V důsledku tuzemských klimatických 

podmínek je i produkce biomasy sezónního charakteru a je nutné zajistit její úpravu a 

skladování. Spolu s jejím dovozem do místa spotřeby představuje využití biomasy pro 

energetické účely značné náklady. Kromě toho je prokázáno, že její nedokonalé spalování 

produkuje kromě CO2  i řadu nebezpečných a zdraví škodlivých látek [20,37]. 
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I přes uvedené problémy mají obnovitelné zdroje v energetické bilanci svůj význam. 

Aby však byly účelně využity, a to bez negativních vlivů na spolehlivost provozu elektrizační 

soustavy, je nutné zpracovat komplexní studii reálných možností jejich uplatnění 

v energetické bilanci ČR. 

Z uvedených důvodů je patrné, že pro Českou republiku by bylo energetickým 

hazardem vzdát se výstavby jaderných elektráren a nadále dogmaticky trvat na blokování 

těžebních kapacit hnědého uhlí v objemu cca 1,3 miliardy tun, což představuje více než 20 let 

současné spotřeby. Při použití nových spalovacích technologií s vysokou účinností, se tento 

časový úsek značně prodlouží. [37] 

To, že v současnosti má Česká republika přebytky elektřiny, které vyváží, je pouze 

určitý přechodný jev, který zanikne přibližně mezi roky 2011 až 2014, kdy by se výroba a 

spotřeba energie měla vyrovnat. V tomto období je očekávána podobná situace i v celé 

Evropě a elektřinu nebude možné s vysokou pravděpodobností odnikud koupit. Pokud 

budeme váhat s realizací Státní energetické koncepce, můžeme se dostat do situace, kdy se 

sice rozhodneme budovat jaderné elektrárny, ale nebudou k dispozici stavební a montážní 

kapacity. Vzhledem k uvedeným lhůtám výstavby energetických zdrojů je situace velmi 

vážná a vyžaduje přijmout okamžitá řešení. [37] 

Energetičtí odborníci vidí řešení v rychlém rozhodnutí o výstavbě nových 

elektrárenských kapacit, zejména nových bloků jaderných elektráren, které zajistí jak 

potřebný elektrický výkon a současně i plnění Kjótského protokolu o snižování škodlivých 

emisí, zejména CO2. Jejich stanovisko je podpořeno i názorem Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii, která v roce 2006 vyzvala vlády vyspělých zemí, aby podpořily budování 

nových jaderných elektráren, což je v zájmu posilování energetické bezpečnosti i boje proti 

klimatickým změnám. Jaderná energetika má i další racionální efekt – omezuje současnou 

intenzivní likvidaci zásob fosilních paliv. [37] 

Druhým z klíčových problémů v zajištění energetické bezpečnosti České republiky je 

palivové zajištění provozu tuzemských elektráren a tepláren v horizontu příštích 40 let. Řada 

omezení a neřešených střetů zájmů znemožňuje jejich vlastníkům odpovědnou volbu palivové 

základny a uzavření dlouhodobé smlouvy na dodávku paliv pro zdroje, které provozují, 

zejména pro rozhodování o výstavbě nového moderního zdroje na výrobu elektřiny či tepla na 

bázi čistých uhelných technologií. 

Dalším specifickým problémem současnosti je Národní alokační plán a příděl 

emisních povolenek pro druhé obchodovací období. Množství povolenek, přidělených České 
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republice, neodpovídá jak průmyslovému charakteru české ekonomiky, tak i predikci jejího 

budoucího rozvoje a vytváří tak situaci, která snižuje konkurenceschopnost našeho průmyslu 

a bude tak i ekonomicky zatěžovat všechny občany republiky. 

Je zcela evidentní, že Evropská komise při rozhodování o množství povolenek se 

chovala rozdílně vůči původním členským státům a novým zemím. Krácení povolenek u 

„patnáctky“ bylo velmi mírné, maximálně v jednotkách procent, u nových států, bylo naopak 

velmi drastické, v řádu desítek procent [37]. A to i při skutečnosti, že nové země EU plní 

Kjótský protokol.  

Pokud shrneme současné problémy elektroenergetiky a teplárenství, je nutné 

konstatovat, že z hlediska strategických a koncepčních rozhodnutí je situace velmi vážná. 

Situace neumožňuje vytvořit reálný mix, který by umožnil výrobu potřebného množství 

energie, protože nebudou k tomu ani výrobní zdroje, ani potřebné palivo. K této situaci by 

měla vláda zaujmout okamžité stanovisko vycházející z reálného řešení a zodpovědných 

výpočtů. Ideologická řešení nám situaci nevyřeší. Zdá se, že jako obvykle se bude tato vážná 

situace řešit posunutím termínu modernizací a oprav uhelných elektráren, ovšem opravené 

uhelné elektrárny bez paliva nepojedou a tak se může stát, že budeme nuceni nakoupit uhlí za 

nevýhodnou cenu. Pokud se týče jaderných elektráren, zde se to bude muset řešit posunutím 

výstavby jaderných bloků a tím i jejich pozdějšího uvedení do provozu se všemi tím 

spojenými následky [37]. Okamžitá řešení této krizové situace zejména vyžaduje: 

• rychlé rozhodnutí o výstavbě nových elektrárenských kapacit pro krytí 

základního zatížení a systémových služeb v budoucím období – a tuto 

výstavbu co nejdříve zahájit, 

• zajištění paliva pro provoz tuzemských elektráren a tepláren 

v horizontu minimálně 40 let v rámci stanoveného zdrojového mixu 

včetně vytvoření podmínek pro rozvoj kogenerace, 

• zajištění paliva pro nové jaderné bloky na dobu 40 let, 

• zákonem stanovit práva, nezbytná pro rozvoj elektrických sítí, zejména 

vedení přenosové soustavy a vedení 110 kV, a pro účinnou likvidaci 

krizových stavů v elekroenergetice a teplárenství. 

Současně je nutné: 

• neměnit kontinuálně energetickou legislativu ČR i EU jako jednu 

z podmínek pro vytvoření stabilního podnikatelského prostředí, 
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• usilovat na úrovni vlády ČR o zrušení emisních limitů produkce 

skleníkových plynů včetně obchodování s povolenkami ( má 

zanedbatelný význam pro snižování emisí skleníkových plynů, jde o 

obchodní záležitosti) – nejasnost, co bude v této oblasti po roce 

2012, je dalším negativem při rozhodování o výstavbě nových 

zdrojů elektřiny a tepla, 

• zajistit, aby při implementaci směrnic EU naše legislativa 

nerozšiřovala povinnosti či nezpřísňovala kritéria nad požadovaný 

rámec. 

 
 

12. Státní energetická koncepce 
  

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České 

republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a 

dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její 

efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami 

udržitelného rozvoje. Tento dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. 211 

ze dne 10. března 2004 [9,10]. 

 

 

Obr. č. 32. Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů v roce 2004 
(MPO) 

 

Na přípravě státní energetické koncepce se podílely desítky odborníků, byla 

zpracována pomocí analýz vývoje spotřeby energií, potenciálů zdrojů, cen surovin a dále při 

volbě priorit, cílů a souborů nástrojů státní energetické koncepce byla respektována jak 
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hlediska energetická, ekologická, ekonomická tak v neposlední řadě hlediska sociální. Ve své 

vizi konkretizuje priority státu a stanovuje jeho cíle, jak jich chce dosáhnout, při ovlivňování 

vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let [10].  

Z vyhodnocených splněných cílů energetické politiky z roku 2000, se analyzuje vývoj 

a současný stav energetického hospodářství ČR, s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, 

postupům a standardům Evropské unie, k závazkům ČR z mezinárodních smluv v oblasti 

energetického hospodářství a životního prostředí, po zpracování a vyhodnocení souboru 

energetických scénářů možného budoucího vývoje do roku 2030 se aktualizuje Státní 

energetická koncepce. Naplňování priorit a cílů Státní energetické koncepce bude 

vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu v tříletých intervalech [9,10]. O výsledcích 

vyhodnocení bude informovat vládu ČR a v případě potřeby bude vládě překládat návrhy na 

změnu Státní energetické koncepce. 

  

Základními pilíři Státní energetické koncepce jsou [10]: 

1. Nezávislost 

• nezávislost na cizích zdrojích energie, 

• nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí, 

• nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů, 

2. Bezpečnost 

• bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, 

• spolehlivost dodávek všech druhů energie, 

• racionální decentralizace energetických systémů, 

3. Udržitelný rozvoj 

• ochrana životního prostředí, 

• ekonomický a sociální rozvoj. 

Při přípravě Státní energetické koncepce bylo zpracováno a analyzováno cca 40 

scénářů. Pro vypracování těchto scénářů byl použit model EFOM/ENV (Energy Flow 

Optimization Model – ENVironment). Je to lineárně dynamizovaný optimalizační model, 

který byl vyvíjen evropskými zeměmi v rámci vědeckotechnických programů EU a je 

akceptován Evropskou komisí pro zpracovávání výhledových studií. V řadě evropských zemí 

se využívá. Model je zaměřen na ekonomiku, energetiku a životní prostředí. Modelové 
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propočty byly provedeny na období 2002-2035. Zveřejněny jsou údaje pouze do roku 2030. 

Další časové období sloužilo pouze k tomu, aby se ověřilo, že nedochází k přerušení 

plynulosti vývoje po konci prognostického období (2030) [10]. 

Výběr vhodného scénáře je věcí politicko – strategického rozhodnutí. Ze scénářů byl 

nakonec vybrán MPO doporučený a vládou schválený „Zelený scénář“. Tento scénář se opírá 

zejména o tyto skutečnosti[10]: 

• administrativně neblokuje žádný zdroj primární energie; 

• počítá s nejnižší dovozní energetickou náročností; 

• ze všech jiných variant nejmenší dopady do snižování zaměstnanosti; 

• scénář je směrem nejvíce odolným vůči kolísání světových cen, s příznivými dopady 

na ceny elektřiny a tepla z velkých tepláren, protože domácí těžba hnědého uhlí má 

nejtransparentnější náklady; 

• ze všech scénářů dává nejvíce nahlédnout za rok 2030, protože zvýšená disponibilita 

zásob hnědého uhlí je schopná bezpečně zásobit novou generaci uhelných elektráren, 

které po roce 2010 nahradí dnešní uhelné elektrárny; 

 

 
Zelený scénář byl nejčastěji doporučovanou variantou ve veřejné diskuzi. Na základě 

těchto diskuzí, které vedla odborná veřejnost rovněž na posouzení vlivu na životní prostředí 

byl tento scénář ještě upraven ve prospěch úspor a obnovitelných zdrojů. Nový propočet byl 

označen jako „Zelený scénář – U“. Tento scénář by měl uspokojit každého, komu záleží na 

zajištění dostatku energií a rovněž neopomene hlediska sociální a ekonomická[10]. 

 

Konkrétní výstupy korigovaného Zeleného scénáře: 

• energetická náročnost tvorby HDP se sníží z 1,212 na 0,454 MJ/Kč, tj. na 37 %, 

• Česká republika dodrží všechny závazky z mezinárodních smluv v oblasti 

energetického hospodářství a životního prostředí, 

• dojde k racionálnímu přehodnocení současných limitů těžeb hnědého uhlí, 

• dojde k obnově dožívajících elektráren a hnědé uhlí bude po celé období 

nejvýznamnějším primárním energetickým zdrojem, 

• na polovinu by měla klesnout spotřeba ropy, 

• po roce 2010 se již nepředpokládá pokračování exportního charakteru energetické 

soustavy, 
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• mezi roky 2020 a 2025 se počítá s výrobou na novém jaderném bloku, mezi rokem 

2025 a 2030 na dalším novém bloku, 

• jaderná energie se po roce 2025 stane nejvýraznější technologií výroby elektřiny, 

• podíl obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních zdrojů do roku 

2030 vzroste na 15,7 % [10]. 

 

 

 

Obr. č. 33.  Tuzemská spotřeba PEZ v %, dle korigovaného zeleného scénáře [10] 

 

 

 

 

Obr. č. 34.  Struktura výroby elektřiny [TWh], dle korigovaného zeleného scénáře [10] 
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Obr. č. 35.  Konečná spotřeba elektřiny dle odvětví [TWh], korigovaný zelený scénář[10] 

 

Nyní se můžeme podívat na programové prohlášení Vlády: 

• podpoří využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak, aby cenové rozdíly 

jednotlivých zdrojů nebyly výrazně vyšší než v současnosti, 

• stanoví si za svůj cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP 

o 40 % do roku 2020 a zajistí její vyšší konkurenceschopnost, 

• Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků, 

• zůstanou zachovány územní limity těžby hnědého uhlí,  

• Vláda zřídí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém horizontu. 

Pokud se nad tímto programovým prohlášením Vlády zamyslíme. Můžeme říci, že 

platnou Státní energetickou koncepci zahodíme a začneme se řídit komisí, která bude 

posuzovat naše energetické potřeby. Proč „zahazovat“ práci na které pracovalo desítky 

odborníků, jistě nemůže nová komise dojít k jiným závěrům než byly zjištěny v Státní 

energetické koncepci.  

Dalším nesmyslným prohlášením Vlády je, že nebude jak plánovat, tak podporovat 

výstavbu nových jaderných bloků. Vždyť v posledních letech dochází k dramatickému růstu 

spotřeby elektrické energie, dokonce více než se předpokládalo v Státní energetické koncepci. 

Státní energetická koncepce předpokládala mezi lety 2000 – 2005 zvýšení spotřeby elektrické 

energie o 7,5 %, ovšem skutečnost byla jiná – 10,5 %. Rovněž předpokládala zvýšení 

spotřeby v 2000 – 2010 o 17 %, ovšem při dnešních odhadech toto číslo by se mělo vyšplhat 

minimálně na 25 %. Pokud se podíváme na bilanci spotřeby a výroby elektrické energie 
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České republiky musíme se spolehnout na klasické zdroje, jako uhlí a jádro. Obnovitelné 

zdroje energie budou přinejmenším v „blízké“ budoucnosti pouze zdroji doplňujícími. Tyto 

zdroje nemají potenciál pokrýt zvyšující se poptávku po elektřině, přesto mají upotřebení 

v energetickém mixu. 

Životní úroveň a tím i spotřeba elektřiny roste v posledních letech o 2,7 % a poroste 

v příštích letech podobným tempem. Dle Státní energetické koncepce a za jejich úspor se 

tento trend jistě nedokáže zmírnit. Z těchto důvodů bychom měli zahájit jak obnovu 

hnědouhelných elektráren a začít stavět nové jaderné bloky. Do roku 2015 bychom měli 

pokrýt rostoucí spotřebu energie pomocí hnědouhelných elektráren a to díky programu jejich 

obnovy. Po roce 2020 se ovšem již Česká republika bez jaderných zdrojů neobejde. I když by 

mohlo částečně pomoci prolomení územních ekologických limitů těžby. Nemůžeme se na toto 

spoléhat. Pokud s tímto stavem nic nepodnikneme podle výpočtů by se měla v roce 2020 

objevit nepokrytá poptávka ve výši 59 – 68 TWh [38], viz obr. 36. 

 

 

Obr. č. 36.  Nepokrytá poptávka spotřeby elektřiny v roce 2010-2030  [38] 

(bez prolomení územních ekologických limitů těžby) 

 

Pokud se podíváme do světa, můžeme vidět masivní výstavbu moderních jaderných 

bloků. Čína by měla postavit do roku 2030 minimálně 30 nových reaktorů, Indie počítá že 

v následujících 10 letech započne výstavbu 40 tisíc jaderných megawattů. K výstavbě nových 

jaderných zdrojů se hlásí také Velká Británie a USA, kde dostaly již 2 elektrárny předběžný 

souhlas státního dozoru. Dále se staví 5. blok ve Finsku, Francie staví nový jaderný blok a 
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dalších šest by mělo být v přípravě. Rovněž výstavbu nových jaderných bloků připravuje 

Rusko, Japonsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika a další. Taktéž švýcarská vláda přijala 

rozhodnutí, že pro pokrytí nedostatku energie po roce 2020 je nezbytná jaderná energetika 

[38].  

Myslím si, že nejen z toho vyplývá, že bez nového jaderného zdroje se po roce 2020 

určitě neobejdeme. Pokud se zamyslíme jak je dlouhá doba od rozhodnutí o výstavbě k čemuž 

patří různá povolení a certifikáty, což zabere asi 7 let,  dále můžeme přičíst dalších 8 let pro 

realizaci stavby a konečných cca 1,5 roku uvádění stavby do provozu. Tímto se dostáváme k 

tomu, že již nyní máme zpoždění 4,5 roku. Dále můžeme dojít k zjištění, v případě že se 

rozhodneme, že nebude nikdo, kdo by zajistil potřebné dodávky technologií a dostatečné 

dodavatelské potřeby.  

Pokud nebudeme mít potřebné energetické zdroje po roce 2020 ocitneme se 

v energetickém deficitu. Nastává otázka jak tento deficitní schodek 59-68 TWh vynulovat. 

Pokud se podíváme na možnost dovozu energie ze sousedních zemí, zjistíme, že na ně 

nemůžeme spoléhat v podstatě vůbec. Německo na základě politických rozhodnutí má v plánu 

postupně uzavřít všechny své jaderné elektrárny, které jsou v provozu, což činí 27 % současné 

výroby. V tom případě pokryje maximálně svoje potřeby. Rakousko je již v dnešních dnech 

závislé ve špičkách na dovozu. Jeho celkový dovoz byl v roce 2005 16,3 TWh. Maďarsko je 

největším dovozcem ve střední Evropě (18 % spotřeby), neplánuje další výstavbu. Slovensko 

tento rok uzavře svůj celkový instalovaný výkon 1600 MW a z vývozce se rázem stane 

dovozcem elektrické energie. Polsko uzavře z ekologických důvodů uhelné elektrárny (3500 

MW) a v roce 2015 stane závislým na dovoze. 

Jedním z velkých potenciálů úspor je skryt v našich domácnostech. Pokud bychom 

vyměnili 10 % ledniček za energeticky úspornější, v každé z domácností vyměnili jednu 

žárovku za energeticky úspornou a zateplili deset tisíc rodinných domů, které vytápějí 

elektřinou, zjistili bychom úsporu 0,6 TWh elektrické energie. Pokud by došlo ke snížení 

energetické náročnosti našeho průmyslu z 1,31 na 0,95 MWh/HDP a zefektivnění služeb z 0,5 

na 0,38 MWh/HDP do roku 2020, přineslo by to úspory ve výši 20,4 TWh. K vyšším úsporám 

jistě nedojde. Ovšem i přesto, že toto číslo není malé, k pokrytí rostoucí spotřeby to stěží bude 

stačit [38].  

Do obnovitelných zdrojů energie jako vody, slunce, větru a biomasy se vkládá velká 

budoucnost.  Dle Státní energetické koncepce podíl obnovitelných zdrojů energie v tuzemské 

spotřebě primárních zdrojů byl v roce 2005 5,4 % a do roku 2030 vzroste na 15,7 %, což jsou 

čísla ze „Zeleného scénáře“. Podle představ Komise by měla Unie získávat v roce 2020 
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z obnovitelných zdrojů až 20 % své spotřeby. Sama toto tvrzení považuje za ambiciózní plán. 

Přesto můžeme očekávat zlepšení, jelikož zásadním důvodem proč se doposud neprosadily 

proti tradičním zdrojům je jejich vysoká cena. Obnovitelné zdroje jako takové mají jistě místo 

jako doplňkové zdroje energie v energetickém mixu. Nemůžeme od nich ale očekávat, že by 

mohly v „blízké“ budoucnosti  převládnout nad zdroji klasickými. Shrneme si každou z nich: 

U fotovoltaiky musíme vzít v potaz, že naše země nepatří k prosluněným a tím nejvíce 

slunečního záření máme k dispozici v létě. Fotovoltaické články v laboratorních provedeních 

dosahují při transformaci až 30 %. Jejich výroba je stále velmi nákladná. U průmyslových 

článků z polykrystalického křemíku již dosahujeme účinnosti 12 - 14 % a stále se zvyšuje. 

Z osluněné plochy 1 m2 již můžeme dosáhnout ve standardních podmínkách doslova špičkový 

výkon 140 Wp
 . Zajisté lze v budoucnu předpokládat technická zdokonalení, zvýšení účinnosti 

transformace energie a snížení ceny zařízení. Nicméně si dnes nelze představit, že by celkový 

instalovaný výkon ve fotovoltaice v České republice dosáhl 84 MW v roce 2010 a 541 MW 

v roce 2020, jak se někdy uvádí.Roční produkce elektřiny na úrovni 1 MWr by si vyžádala 

instalaci cca 350 fotovoltaických elektráren s parametry, shodnými s VŠB-TU Ostrava. Měl-li 

by být celkový instalovaný výkon ve fotovoltaice v roce 2020 540 MW, byly by při 

současných cenách a technických parametrech celkové investiční náklady 230 mld. Kč, 

průměrný roční výkon 62 MW a panely by musela být pokryta plocha cca 5,5 km2. Zcela jistě 

dosud není tak zle, aby musela být vize realizována a ani by to nebylo možné. 

Větrné elektrárny spolu s fotovoltaikou nejsou regulovatelnými zdroji. Vyžadují 

regulační záložní zdroje. Jako regulační záložní zdroj se využívají přečerpávací vodní 

elektrárny, které mají rychlý náběh, ale omezenou dobu dodávky (nejvýše 3hod. denně). 

Jejich výkon je omezený cca 1150 MW a lze zvýšit velkými investicemi. Dále můžeme využít 

část licencovaných uhelných elektráren. Umožňují poskytnout potřebný výkon v regulačním 

pásmu dle jeho okamžitého zvýšení nebo snížení požadavku elektrické sítě. Tento druh 

regulace reguluje průběžné odchylky ve spotřebě, ale především výkyvy v dodávce 

z neregulovatelných zdrojů. Regulační systém je velmi složitý. Regulační výkony odpovídají 

zvyšování neregulovatelných zdrojů. U větrných elektráren zaručuje naše energetická 

legislativa provozovatelům obnovitelných zdrojů 15-ti letou návratnost investice a proto jsou 

distribuční společnosti povinny vykupovat elektřinu z větru za cenu 2,46 Kč/kWh, což je 

skoro dvojnásobek jaderných či uhelných zdrojů. Koeficient využití větrných elektráren 

v našich podmínkách se pohybuje v rozmezí 15 – 25 % (jaderná elektrárna více než 85 %).  

Biomasa má potenciál omezený. Odpadová biomasa se dá zpracovat s nízkými 

energetickými vstupy, ale je téměř vyčerpána, nebude hrát podstatnou roli jako energetický 
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zdroj, přesto je její zužitkování vítané. U pěstované biomasy je podmínkou spotřebování 

energie na hnojiva, insekticidy, pěstování, zpracování, skladování, dopravu, produkci + další 

CO2. Energeticky vynaložené náklady tím spadnou do spotřeby, takže to co vyprodukujeme, 

to spotřebujeme na produkci, popřípadě s mírným ziskem. Palivo se proto nevyplatí svážet 

z okruhu většího 50 km.  Biomasa se u nás spaluje spolu s uhlím v hnědouhelných 

elektrárnách. Odhadovaný potenciál biomasy je u nás 3 – 4,5 TWh/rok. 

V našich končinách nemůžeme postavit energetiku na výrobě elektřiny z vodních 

zdrojů jako například Rakousko, Norsko. Potenciál našich vodních elektráren je už skoro 

vyčerpán. Odhaduje se ještě zbytkový potenciál na zhruba 0,5 TWh/rok v malých vodních 

elektrárnách a v zvýšení účinnosti stávajících zhruba 0,1 TWh/rok. Celkově tedy 0,6 

TWh/rok.  

Celkově představuje dodatečný potenciál obnovitelných zdrojů v České republice cca 

7 TWh/rok. Jak jsem jíž dříve předeslal obnovitelné zdroje mají jistě své využití, ovšem 

nemůžeme prosazovat tyto zdroje do velké energetiky. Daleko efektivnějším by bylo 

podporovat výzkum a vývoj, aby mohly jednou částečně konkurovat zdrojům klasickým. 

Jejich velkým plusem je, nejen že snižují závislost na dovozech ropy a plynu, ale taktéž 

snižují produkci skleníkových plynů. 

    Jako velmi flexibilní zdroj schopný pokrývat špičky je plyn. Jeho velkou výhodou je 

poloviční produkce CO2 v porovnáním s hnědým uhlím. Zatímco nevýhodu představuje 

vysoká závislost na dodávkách z Ruska, navíc je u něj cena paliva velmi důležitá. Přestože 

plynu je ještě dostatek, při jeho již dnešních cenách a dalším vývoji je investice do nového 

zdroje poněkud nejistá. Využit bude pro pokrytí regulačních potřeb a kombinovanou výrobu 

asi 1000 – 1500 MW, tedy asi 5 TWh/rok.  

Pokud se vrátíme k odhadům pro rok 2020 tedy schodku 59 – 68 TWh. Zahrneme-li 

do něho potenciální možné úspory, dovozy, obnovitelné zdroje a plyn, dostaneme  se na stále 

nepokrytou spotřebu 26 – 35 TWh/rok. Tím se dostáváme k závěru, že Česká republika se 

v dohledné budoucnosti bez uhlí a jádra neobejde. Jaderná energie je jedním z největších 

zdrojů energie bez emisí CO2 a zároveň je nejlevnější. Její cena je výrazně stabilnější než cena 

energie z ropy nebo plynu, jelikož se na ní suroviny podílejí jen malou částí. Uranu je 

dostatek na několik dekád provozu, navíc je rovnoměrně rozmístěn po Zemi. 
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Obr. č. 37.  Částečné pokrytí poptávky po prolomení územně ekologických limitů těžby  [38]  

 

V podmínkách ČR lze energetickou bezpečnost budovat a posilovat zejména:  

• kvantitativním posilováním jaderné energetiky jako primárního zdroje, 
• posílení výzkumu a pro zvýšení efektivity OZE, prozatím nepřeceňovat jako zdroj 

budoucnosti, 
• posílením elektrizační přenosové sítě, 
• posílení záložních kapacit, regulačních záložních zdrojů, 
• upřednostňováním domácích zdrojů, 
• podporovat energetické úspory, 
• zaměřit se na jednotný energetický postup v členských státech EU, 
• udržováním dobrých vztahů se zeměmi z nichž importujeme energetické suroviny, 
• zařadit zemní plyn do systému strategických hmotných rezerv. 

 

13. Doporu čená řešení energetické bezpe čnosti ČR 
 

Současná zdrojová základna energetické soustavy ČR je založena především na 

tuzemském hnědém uhlí, částečně na černém uhlí. Druhým nejvýznamnějším primárním 

zdrojem ČR je jaderná energie. Ostatní fosilní paliva (především zemní plyn) jsou zatím pro 

výrobu elektřiny využívány v omezené míře. Obnovitelné zdroje tvoří z hlediska bilance 

energie jen doplňkový zdroj. Největší význam mezi obnovitelnými zdroji mají velké vodní 

elektrárny, a to z hlediska provozu (regulační služby). 
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Jelikož hlavním zdrojem energetické soustavy ČR je hnědé uhlí. Mělo by být co 

nejdříve rozhodnuto o prolomení územně-ekologických limitů těžby. V tomto případě by byla 

zajištěna primární energie pro výrobu elektřiny a dodávkového tepla. V případě, že by 

k tomuto kroku nedošlo a limity zůstanou zachovány, bude nutno zásadně změnit palivovou 

základnu a to především u tepláren a závodních elektráren. Zde by mohlo být problematické 

zabezpečit náhradní palivo na mezinárodních trzích, popřípadě to bude ekonomicky velmi 

nákladné. Hnědé uhlí by bylo nahrazeno černým uhlím, u zdrojů s menším výkonem zemním 

plynem a zbytek biomasou. Tento krok změny palivové základny by měl neblahý vliv na 

obyvatelstvo, jelikož by došlo k cenovému nárůstu energií a to především centralizovaného 

tepla. A hlavně by došlo k narušení energetické nezávislosti státu. 

Druhým zdrojem ČR je jaderná energie. U jaderné energie by se mělo v co nejkratším 

časovém úseku rozhodnout, zda budou vystavěny nové jaderné bloky. Ty by později vyřešily 

otázku primárních zdrojů a dostatku energie pro neustále vzrůstající spotřebu elektrické 

energie. Pokud by se tomu tak nestalo mohla by elektrická soustava přejít z exportní na 

bilančně vyrovnanou a kolem roku 2017 se dostat do deficitní, tedy importní situace. Proto od 

roku 2017 soustava vyžaduje výkonové posílení uvedením do provozu nových výrobních 

bloků tak, aby norma její spolehlivosti byla udržena. Navíc pro jadernou energetiku hraje, že 

neprodukuje prakticky žádné skleníkové plyny (CO2), tím rovněž řeší ožehavou otázku 

produkce emisí CO2 a významným způsobem přispívá k jejich snížení v celosvětovém 

měřítku. 

Ostatní fosilní paliva, především zemní plyn, jsou využívána v omezené míře. 

Elektrárny na zemní plyn jsou technologicky daleko jednodušší než elektrárny na uhlí, 

v jejich neprospěch však mluví drahý zemní plyn a s ním související kontrakty s dovozci. 

Společnost ČEZ se rozhodla vybudovat nové nízkoemisní plynové elektrárny v celém 

regionu, kde působí. V České republice se bude jednat o výkon 880 MW v severočeském 

regionu, na Slovensku se jedná o 800 a 160 MW, v Maďarsku 800 MW, v Rumunsku tendrem 

na plynové elektrárny  GalaŃi a Borzeşti a v Bulharsku o výkonu 880 MW v lokalitě Varna. 

Obnovitelné zdroje energie znamenají zanedbatelný zlomek spotřeby energie a slouží 

prozatím spíše jako doplňkový zdroj. Největší potenciál spočívá ve vodních elektrárnách, ale 

ten je v našich končinách skoro vyčerpán. Nezanedbatelnou roli mají vodní elektrárny  

z hlediska regulační služby. Biomasa taktéž hraje u nás velmi podstatnou roli, a její podíl 

bude dále vzrůstat. Navíc bioenergetika vytváří pro zemědělce nové výrobní perspektivy. 

Kromě spalování energetických rostlin (např. šťovíku) lze uvažovat i o produkci rostlin pro 

kapalné produkty, jako je bionafta, bioetanol. Rozvoj bioenergetiky však klade značné 
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požadavky na zemědělskou půdu Na úkor bioplodin se sníží % půdy určené k pěstování 

potravin. To bude mít neblahý dopad na ceny potravin. V Indii se tato opatřeni setkala 

s velkým nesouhlasem chudších obyvatel, který vyústil v protestní demonstrace. 

V případě větrné energetiky je odhadovaný potenciál větru české republiky na 2750 

MW. Přestože využití větrné energie v naší zemi není příliš slibné, uvedená čísla tomu 

nenasvědčují. Skupina ČEZ hodlá dosáhnout v roce 2012 hranice 100 MW instalovaných 

ve větrných elektrárnách, což odpovídá roční výrobě 200-250 GWh. Do roku 2020 

předpokládají instalovaný výkon 500 MW. Důležitým aspektem všech obnovitelných zdrojů 

energie by mělo být technicko – ekonomické zdůvodnění. 

Určitý potenciál elektrické energie je v komunálních odpadech. Přestože „zelení“ proti 

tomuto řešení brojí ve všech státech. Otázku komunálních odpadů dovedlo Švýcarsko k 

„dokonalosti“. Země je rozdělená do určitých celků a uprostřed každého celku je vybudována 

spalovna odpadů. Spalovny potom dodávají teplo do okolí a elektrickou energii do sítě. Tímto 

elegantním řešením se zbavují odpadu a nemusí se „koukat“ na nevzhledné skládky 

komunálního odpadu, navíc mají z něj profit. Vypouštěné škodliviny jsou přitom na skoro 

nezaznamenatelných hodnotách.   

Vývoji výrobní spotřeby musí rovněž odpovídat rozvoj elektrických sítí. V přenosové 

síti se z dlouhodobého pohledu počítá se záměry výstavby nových vedení a nových 400 kV 

stanic. Do roku 2015 se zvažuje výstavba 57 nových rozvoden 110 kV. Problémem přenosové 

soustavy by se mohlo stát v dalších letech vyvedení velkých výkonů do sítí. Z tohoto důvodu 

je třeba vybudovat další koridory, kde budou ovšem hrozit územní řízení.  

Velmi důležitým rizikem může být do budoucna nedostatek zajištění regulačních 

služeb ČR, ale nejen jí. Mezi roky 2015 až 2020 se ve středoevropském regionu očekává spíše 

zhoršení výkonové situace.    

Významným doporučením pro českou energetickou bezpečnost by se mělo stát sladění 

Státní energetické koncepce s programovým prohlášením vlády. Jak pro zohlednění reálných 

možností využívání obnovitelných zdrojů energie (indikativní cíl), tak v plnění cílů EU 

v oblasti snížení emisí skleníkových plynů. Dále by mělo být prioritou pokrýt budoucí 

bilanční deficit výstavbou tuzemských zdrojů a raději nepočítat s možnostmi dovozu elektřiny 

v rámci základní spotřeby. 

Posledním významným doporučením by mělo být výrazné uplatnění úsporných 

opatření. Podle významnosti zejména při využívání k výrobě tepla (zateplování domů, pasivní 

domy), v dopravě (omezit maximální rychlost, zvýšit podíl veřejné dopravy a velkou část 
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kamionové dopravy převést na železnici), v průmyslu zavést racionální hospodaření s energii 

a další.     

 

14. Světová energetická bilance 
 

Průmyslově vyspělé státy i rozvojové země, musí řešit nejžhavější problém, jak 

vzhledem k rychle se vyčerpávajícím zásobám fosilních paliv zajistit v nadcházejícím století a 

potom i celém tisíciletí dostatek energie pro rychle přibývající počet obyvatel naší planety, 

aniž by došlo k možná i katastrofální změně klimatu, vyvolané exhalacemi z elektráren, 

tepláren, rafinerií a miliard výfuků motorů. [1] 

Jedním z účinných nástrojů volby rozumné globální i regionální strategie jsou studie a 

působení nevládní a nekomerční Světové energetické rady WEC (World Energy Council), 

založené již roku 1923 a sdružující dnes více než sto národních komitétů, jejichž státy 

spotřebovávají 90 %  ze světové spotřeby energie. WEC reprezentuje fórum pro nezbytnou 

energetickou politiku a napomáhá jejímu rozvoji svými dlouhodobými scénáři, navrhuje 

preventivní opatření proti ohrožení životního prostředí, která jsou s velkou vážností přijímána 

řadou vlád. Z jejich rozsáhlých materiálů a scénářů budoucnosti, které jsou nyní 

zpracovávány počítačovým modelováním ve spolupráci s Mezinárodním ústavem pro 

aplikované systémové analýzy IIASA uvádím v nejstručnějším výtahu nejdůležitější aktuální 

údaje o stavu světové energetiky a jejich vývojových scénářích pro nejbližších 20 let. [1]  

Počet obyvatel světa se přiblížil v roce 2000 k 6 miliardám. Celosvětová spotřeba 

energie přesáhla 14 TW ( přibližně 14 mld. t měrného paliva ). Předpokládá se, že počet 

obyvatel planety roku 2050 se přiblíží k 10 miliardám a na konci 21.století se ustálí na 12 

miliardách, které lze ještě bezpečně uživit. Nároky lidí na energii porostou úměrně stupni 

civilizace a technického pokroku, a to i pro to, že je nutné počítat s hromadným stěhováním 

venkovského obyvatelstva do měst. Dnes ve městech žije 45 % obyvatel, v roce 2025 se 

počítá s 60 % a v roce 2050 mají v městských aglomeracích s vyššími nároky na energii a 

dopravu žít tři čtvrtiny obyvatel. Při průměrné spotřebě na jednoho obyvatele jen 3 kW ( 

v průmyslových zemích se dnes pohybuje kolem 6 kW), by to odpovídalo globální spotřebě 

36 TW, což znamená více než dvaapůlnásobný růst spotřeby energie. [1] 

 

Zmapování primárních světových zdrojů nejmodernějšími geofyzikálními metodami   

(s využitím družicové sítě) ukazuje, že vzhledem k trendu spotřeby energie vystačí 

ekonomicky těžitelné zásoby uhlí  ( okolo 800 mld. t. m. p.) na 200 až 250 let, ropy ( 140 mld. 
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t.m.p.) už jen na 40 až 45 let a zemního plynu (150 mld. m3 ) na 60 až 70 let. Světové zásoby 

ekonomicky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit na 90 let, při 

recyklaci dnešními způsoby na 140 let, a pokud by svět akceptoval rychlé reaktory, pak 

s recyklací by mohlo vystačit na 5000 let. Pokud by se podařilo realizovat termojadernou 

energetiku, pak ovšem zásoby energie ve vodíku jsou prakticky nevyčerpatelné. [1] 

 

    Tabulka č. 8: Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp) 
 

Energetický zdroj tmp 
1 t černého uhlí 1 
1 t ropy 1,48 
1 t lignitu 0,3 - 0,5 
1 t rašeliny 0,2 - 0,3 
1 t geotermální páry z gejzírů 0,1 
1 t vody padající z výšky 1 000 m 0,003 
Sluneční energie (Rakousko) 1 m2 . rok 0,1 
Potenciální energie 1 t těžké vody (D2O) při využití v termojaderném reaktoru 20 000 000 
Využití 1 t uranu v lehkovodním reaktoru 20 000 - 29 000 
Využití 1 t paliva MOX v lehkovodním reaktoru 33 000 
Využití 1 t paliva MOX v rychlém množivém reaktoru 890 000 
Využití 1 t uranu v rychlém množivém reaktoru 1 800 000 
1 t thoria 300 t uranu 

tmp = 1 t černého uhlí o výhřevnosti 29,3 kJ/kg(7000 kcal/kg) 
palivo MOX = směs oxidů uranu a plutonia získaných při přepracování vyhořelého paliva 

 
 

Z toho pohledu je zřejmé, že lidstvo bude stále ještě čerpat energii převážně z fosilních 

paliv, a navzdory trendu „čistého využití uhlí“ hrozí situace, že dojde ke zdvojnásobení dnes 

zjištěného obsahu CO2 v ovzduší, včetně dalších skleníkových plynů – metanu, oxidu dusíku 

aj. Rozsáhlejší nahrazení fosilních paliv jadernou energií nebo obnovitelnými zdroji energie 

nelze očekávat. 16. kongres WEC v Tokiu roku 1995 potvrdil [1], že spoléhání na obnovitelné 

zdroje energie (vítr, voda, biomasa) je utopií a energetické problémy lidstva nevyřeší. Pro 

nejbližší desetiletí se počítá nejvýše s podílem 10 %, koncem století by díky technickému 

pokroku mohl vzrůst až na 20 %. 

Problémy energetiky hluboce poznamenají politický vývoj světa. Vše nasvědčuje 

tomu, že o úspěšnosti jeho řešení se bude rozhodovat v dnešních rozvojových zemích, 

zejména ve velkých aglomeracích třetího světa. Hladovějícím národům s populačním 

boomem totiž bude lhostejné, jakým způsobem potřebnou energii získají. Před drahým 

šetřením životního prostředí dají přednost růstu vlastní životní úrovně. „Bohatý“ svět 

vyspělých zemí jim proto musí pomáhat exportováním čistších energetických technologií 

s vysokou účinností, nebude-li chtít, aby byl zamořen emisemi, které se šíří bez hranic a 

ovlivňují celou planetu. Předpokládá se např. zřízení tzv. globální burzy CO2 , která by 
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v rámci celosvětově dohodnuté absolutní úrovně zúčtovávala a vyrovnávala požadavky na 

snížení emisí ve vztahu k potřebnému výkonu.  

Tyto otázky souvisejí úzce s životní úrovní států, které se ve výhledových scénářích 

nutně liší. WEC proto rozděluje programy energetiky zvlášť pro tři charakteristické skupiny: 

průmyslově vyspělé země sdružené v OECD, země nacházející se v procesu ekonomických 

reforem ( např. bývalé státy Sovětského svazu, střední a východní Evropa) a chudé, ale 

přelidněné země rozvojové. V každé z nich se počítá se třemi možnými stupni vývoje, které 

mohou nastat v důsledku změn hospodářské a politické situace ve světě  a v dosažení úrovně 

techniky čerpání a přeměn energie. [1] 

 

Výhled podle stupně A je optimistický a počítá s rychlým technický pokrokem a 

vysokým ekonomickým růstem. Podprogramy počítají s vyšší dostupností ropy, nebo 

naopak s návratností k čistšímu využití uhlí, případně s vytěsněním fosilních paliv 

jadernou energií. 

 

Výhled podle stupně B počítá s méně ambiciózním vývojem techniky a mírnějším 

ekonomickým růstem světového hospodářství. 

 

Výhled podle stupně C nahrává představám ekologů. Předpokládá výrazné zmenšení 

energetické náročnosti, větší podíl jaderné energie v nové generaci reaktorů se 

zvýšenou jadernou bezpečností a co největší zapojení obnovitelných energií, zejména 

biomasy a sluneční energie. Předpokládá snížení emisí CO2 do konce 21. století na 

třetinu dnešního stavu. [1] 

 

Právě zásobování lidstva energií je víc než jiné činnosti postaveno pod taktovku 

globalizace. Trvale udržitelný rozvoj se musí stát základní strategií společnosti v 21. století. 

Velká energetická díla (přehrady, nadřazené elektrovodní sítě, ropovody, plynovody) již 

dávno překonala hranice zemí. Vzhledem k nutným obrovským investicím nutí menší 

podniky k fúzím, k mezinárodnímu centrálnímu řízení energetických systémů, k optimálním 

způsobům přepravy energie a paliv. Energetika je v současné době provázena  privatizací, 

deregulací a konkurenční boj podnítil urychlení technického pokroku. [1] 

Vzhledem ke stálému světovému nárůstu spotřeby energie, vyžadujícímu stavbu 

nových a rekonstrukci dosluhujících elektráren a energetických sítí, se odhadují světové 

investice do této oblasti v letech 1990 až 2020 ve výši 10 až 14 bilionů dolarů.V průběhu 
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30let musí být  např. odstaveny a nahrazeny novými všechny současné jaderné elektrárny. 

Země OECD investují do energetiky přibližně  1 % ze svého HDP, země s reformující se 

energetikou vydávají na dohnání zpoždění a změnu struktury energetických zdrojů 5 až 7 % 

HDP [1]. Rozvojové země, které by potřebovaly investovat nejvíce, však zatím vkládají do 

energetiky nejvýše 2,2 % HDP. 

 

 

Obr. č. 38. Věková struktura elektráren v Evropě, 2005 [GW] 

 

 

 

Obr.č. 39. Investiční potřeby evropských zemí 



 

 88 

 

Struktura mezinárodního obchodu s energií se bude po celé nadcházející století měnit, 

protože mnohé země vyčerpají své zdroje dříve než ty, které naopak mohou paliva nebo 

energii exportovat. Do roku 2050 bude nejvíce obchodovatelnou komoditou ropa a ropné 

produkty. Po roce 2050 její roli postupně převezme stlačený nebo zkapalněný zemní plyn a 

ještě později zkapalněný a potrubím dopravovaný vodík [1]. Z jaderných elektráren to pak 

bude elektrická energie. 

Česká energetika svými instalovanými výkony představuje jen 0,5 % světové 

energetiky. Velké výrobní kapacity energetického strojírenství byly zaměřeny ze tří čtvrtin na 

export. Nyní musejí přizpůsobovat svůj tradiční výrobní program novým potřebám, obstát 

však mohou jen plným začleněním do globálních skupin v napojení na vedoucí světové 

podniky v energetickém strojírenství. [1] 
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15. Závěr 
 

Diplomová práce se zabývá energetickou bezpečnosti státu a vším ostatním, co s touto 

bezpečnosti souvisí. Jelikož energetická bezpečnost závisí především na materiálních zdrojích 

paliva, všímá si především primárních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu, které tvoří základ 

naši energetiky a dále jaderné energie i všech obnovitelných zdrojů. Z hlediska strategické 

bezpečnosti je pro náš stát důležitá spotřeba ropy a zemního plynu. Tato primární paliva, která 

tvoří významnou položku v našem mixu paliv, musíme prakticky ze 100 % dovážet z cizích 

teritorií, která nám nejsou vždy příznivě politicky nakloněná. Dovoz paliv v takovém případě 

znamená vždy určitou hospodářskou a politickou závislost dovozce na dodavateli. Ale 

nejenom na něm, ale i na všech zemích přes, které se transport paliv realizuje. 

Prvořadým zájmem našeho státu je v takovém případě získat palivo hlavně z domácích 

zdrojů. Tam, kde se palivo transformuje na elektrickou nebo tepelnou energii, tam máme 

teoretickou možnost nahradit scházející zdroje buď nevytěženými zásobami hnědého uhlí 

nebo jadernou energii. To bylo zapracováno již do několika alternativ státní energetické 

koncepce vypracované v roce 2003 a 2004. Bohužel nová vláda ve svém programovém 

prohlášení říká, že územní limity nebudou během funkčního období vlády prolomeny  a 

nepočítá se stavbou nových jaderných bloků. Nová energetická politika bude podle usnesení 

nové vlády připravena do dvou měsíců po zveřejnění závěrů Pačesovy komise, která dostala 

za úkol prověřit výsledky práce státní energetické komise z roku 2004. 

Bohužel do dnešní doby nebylo v této věci učiněno žádné rozhodnutí. Z materiálů, 

které jsem zpracoval o obnovitelných zdrojích nevyplývá, že by tyto byly schopné v poměrně 

krátké době nahradit úbytek energie z fosilních paliv a z jaderné energetiky. U jaderné 

energetiky máme určitou naději v tom, že životnost reaktorů snad budeme moci, v případě 

jejich dobrého stavu, prodloužit o dalších 20 let. Bohužel u hnědého uhlí nám budou chybět 

výrobní zařízení, která včas nepostavíme a hlavně samotné palivo. 

Dosud prováděná nekvalifikovaná politická rozhodnutí, učiněná na úkor kvalifikované 

energetické koncepce, naši energetickou situaci nezachrání. Z toho vyplývá, že energetická 

bezpečnost nezávisí pouze na vnějším nepříteli, ale může být mnohem vážněji ohrožena 

vlastní neznalostí, laxností a tvrdohlavostí „zodpovědných činitelů“. 

 
 

„Základem moderní společnosti je spolehlivá a dostupná energie“ 
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Příloha č.1 
Tab. 1 Měrný reálný hrubý domácí produkt, m ěrná spot řeba elekt řiny a m ěrná spot řeba PEZ 
pro rok 1996 [7] 

Pořadí Stát 
Počet 

obyvatel 
(mil.) 

Měrný reálny HDP 
(USD/obyv.) 

Měrná spotřeba 
elektřiny 

(kWh/obyv.) 

Měrná 
spotřeba PEZ 
(kgoe/obyv.) 

Poměr 
HDP/spotře
ba elektřiny 
(USD/kWh) 

Index 
lidského 
rozvoje 
(HDI) 

1 USA 265 28020 12980 8044 2 1 
2 Rusko 148 4190 5558 4525 0 1 
3 Japonsko 126 32420 8074 3661 4 1 
4 Německo 82 21110 6582 4087 3 1 
5 Vel. Británie 59 19960 6232 3936 3 1 
6 Francie 58 21510 7518 3922 3 1 
7 Itálie 57 19890 4870 2817 4 1 
8 Ukrajina 58 2230 3482 3029 1 x 
9 Španělsko 39 15290 4384 2242 3 1 
10 Polsko 39 6000 3540 2617 2 1 
11 Kanada 30 31380 17455 2703 1 1 
12 Rumunsko 23 4580 2744 1880 2 x 
13 Austrálie 18 19870 6143 5861 2 1 
14 Nizozemsko 16 20850 4617 5627 3 1 
15 Jugoslávie 11 4290 3685 1045 x x 
16 Řecko 10 12730 4617 2381 3 1 
17 ČR 10 10870 5948 3968 2 1 
18 Bělorusko 10 4380 3119 2216 1 x 
19 Maďarsko 10 6730 3624 2564 2 1 
20 Belgie 10 22390 7899 5054 3 1 
21 Portugalsko 10 13450 3533 4782 4 1 
22 Švédsko 9 18770 16882 4782 1 1 
23 Bulharsko 8 4280 4991 2582 1 x 
24 Rakousko 8 21650 6882 3052 3 1 
25 Švýcarsko 7 26340 7735 3226 3 1 
26 Izrael 6 18100 5678 2701 3 1 
27 Slovensko 5 7460 5386 3032 1 1 
28 Dánsko 5 21120 7528 5397 3 1 
29 Finsko 5 18260 15515 5397 1 1 
30 Chorvatsko 5 4290 2861 1510 1 x 
31 Čína 1215 3330 481 709 4 1 
32 Indie 945 1580 459 297 3 1 
33 Indonésie 197 3310 368 460 9 1 
34 Brazílie 161 6340 2026 670 3 1 
35 Pákistán 134 1600 407 253 4 1 
36 Bangladéš 122 1010 103 76 10 0 
37 Nigérie 115 870 129 96 7   
38 Mexiko 93 7660 1754 1413 4   
39 Vietnam 75 1560 217 149 7   
40 Filipíny 72 3550 502 306 7   
41 Írán 63 5360 1180 1293 5   
42 Turecko 63 6060 1555 890 4   
43 Thajsko 60 6700 1570 1037 4   
44 Egypt 59 2880 801 560 4   
45 Etiopie 58 500 27 17 19 0,280 

 

 



 

 95 

Graf č.1  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

USA

Rus
ko

Ja
po

ns
ko

Vel.
 B

ritá
nie

Fra
nc

ie
Itá

lie

Ukra
jin

a

Pols
ko

Kan
ad

a

Rum
un

sk
o

Aus
trá

lie

Nizo
ze

msk
o

Yug
os

láv
ie

Belg
ie

Por
tua

lsk
o

Švé
ds

ko

Bulh
ar

sk
o

Rak
ou

sk
o

Švý
ca

rs
ko

Isr
ae

l

Slov
en

sk
o

Dán
sk

o

Fins
ko

Stát

M
ě

rn
ý 

re
ál

ný
 H

D
P

, U
S

D
/o

b.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

M
ě

rn
á 

sp
ot
ře

ba
 e

le
kt
ři

ny
, k

W
h/

ob
.

Měrný reálny HDP (USD/obyv.)

Měrná spotřeba elektřiny (kWh/obyv.)

 

Graf č.2  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

USA

Rus
ko

Ja
po

ns
ko

Vel
. B

rit
án

ie

Fr
an

cie
Itá

lie

Ukr
aj
in
a

Pol
sk

o

Kan
ad

a

Rum
un

sk
o

Aus
trá

lie

Nizo
ze

m
sk

o

Yug
os

lá
vie

Bel
gi
e

Por
tu

al
sk

o

Švé
ds

ko

Bul
ha

rs
ko

Rak
ou

sk
o

Švý
ca

rs
ko

Is
ra

el

Slo
ve

ns
ko

Dán
sk

o

Fi
ns

ko

Stát

M
ě
rn

á 
sp

ot
ře

ba
 P

E
Z

, K
go

e/
ob

.

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

P
om
ě
r 
H

D
P

/s
po

tř
. e

le
kt
ři

ny
, U

S
D

/k
W

h

Měrná spotřeba PEZ (kgoe/obyv.)

Poměr HDP/spotřeba elektřiny (USD/kWh)

 

 

 



 

 96 

Graf č.3 

y = 12931Ln(x) - 96648

R2 = 0,5231

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 5000 10000 15000 20000

Měrná spot řeba elekt řiny, USD/ob.

M
ě
rn

ý 
re

ál
ný

 H
D

P
, 

U
S

D
/o

b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 

Příloha č. 2 

 

 

Tab. 2 Spot řeba PEZ podle druh ů (v procentech) v jednotlivých částech sv ěta v roce 2002   [7] 

Oblast světa – 
PEZ Ropa Zemní plyn Uhlí  

Jaderná 
energie 

Vodní 
energie 

Evropa 33 33 18 10 6 
Amerika 40 25 19 7 9 
Střední východ 52 46 1,5 - 0,5 
Afrika 40 20 30 1 9 
Asie a Austrálie 36,5 11 44 4 4,5 

Svět celkem 37,5 24 25,5 7 6 
 

 

 

Graf č. 3 
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Příloha č. 3 

Tab. 3 Ekonomické srovnání zdroj ů energie podle ceny energie [3] 

Zdroje 
Investiční náklady 

(USD/kW) 
Roční využití 
kapacity (%) 

Cena energie 
(USD/kWh) 

Kotle spalující uhelný prášek 956 80 3,3 
Atmosférické fluidní kotle 1052 70 3,9 
Plynový zdroj s kombinovaným 
cyklem 

572 65 4,1 

Větrné elektrárny 1195 29 5,2 
Spalování biomasy 2060 70 10,7 
Spalování odpadů 4379 70 6,9 
Geotermální zdroje 2400 90 6,4 
Solární fotovoltaická přeměna 3741 21 20,5 
Solární termální systémy 3147 26 16,3 

 

 

 

 

Graf č. 4 
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Příloha č. 4 

Tab. 4 Nejv ětší producenti oxidu uhli čitého v roce 1998   [7] 

Rok 1998 2002 

Stát 

Produkce CO2, 
Mt/rok 

Produkce CO2 na 
ob. t/ob. 

Podíl na 
produkci CO2 v 

% 

Produkce 
CO2, Mt/rok 

Podíl na 
produkci CO2 

v % 

USA 5400 19,6 23,7 5591,9 19,4 
Čína 2900 2,3 13,6 4082,4 3,2 
Rusko 1400 9,59 7 1489,3 10,4 
Japonsko 1100 8,7 5,2 1144,5 9 
Indie 900 0,89 - - - 
Německo 850 10,27 4 833,6 10,2 
Velká 
Británie 

550 8,4 2,6 519,6 8,7 

Kanada 480 15,33 2,1 531,7 16,7 
Itálie 480 8,33 1,6 436,5 7,6 
Francie 380 6,41 1,6 383,6 6,4 
Jižní Korea 370 7,79 - - - 
Mexiko 360 3,59 - - - 
Ukrajina 360 7,33 2 - - 
Jižní Afrika 350 8,06 - - - 
Polsko 320 8,29 - 287,7 7,5 
ČR  - -  0,67 118,5 11,5 
 

Tab.5 Průměrná rychlost v ětru v n ěkterých místech ČR  [7] 

Místo 
Nadmořská výška 

(m) 
Rychlost větru 

(m/s) 

Benecko 880 4,9 
Brno -Tuřany 238 3,2 
Litomyšl 360 3,2 
Liberec 400 3,1 
Jeseník 671 3,1 
Hradec Králové 276 2,9 
Cheb 474 2,8 
Zlín 261 2,3 
Praha - Uhříněves 298 2,2 
Havlíčkův Brod 455 1,7 
Klatovy 430 1,5 
České Budějovice 388 1,4 
Ústí n. Labem 155 1,4 
 

Tab.6 Nejv ětší vodní elektrárny ve sv ětě [3] 

Největší vodní elektrárny P1 [GW] 
Rozloha nádrže 

[km2] 
Itaipu Brazílie 12   
Krasnojarsk 6,1 2130 
Churchill Kanada 5,2 6200 
Bratsk SNS 4,1 5426 
Kujbyšev SNS 2,3 6500 
Asuán 2,1 5150 
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Tab. 7 Nejznám ější vodní elektrárny v ČR   [3] 

Nejznámější elektrárny ČR 
Instalovaný 
výkon [MW] 

Počet turbín 
Rok uvedení 
do provozu 

Lipno - VE 120 2 1960 
Orlík - VE 364 4 1962 
Slapy - VE 144 3 1955 
Štěchovice II - PVE 40 2 1947 
Dalešice -PVE 450 4 1978 
Dlohé stráně - PVE 650 2 1994 
 

Tab. 8 Jaderné elektrárny ve sv ětě a v provozu a ve výstavb ě [1] 

reaktory v 
provozu 

reaktory ve 
výstavbě 

Výroba elektrické 
energie v roce 1998 Stát 

počet Mwe počet Mwe TWh % celk. výr. 

Provozní 
zkušenosti v 

letech 

Argentína  2 935 1 692 6,93 10,04 41 
Arménie 1 376     1,42 24,69 31 
Belgie 7 5712     43,89 55,16 157 
Brazílie 1 626 1 1229 3,27 1,08 17 
Bulharsko 6 3538     15,49 41,5 101 
Kanada 14 9998     67,5 12,44 405 
Čína 3 2167 6 4420 13,46 1,16 17 
Česká republika 4 1648 2 1824 12,35 20,5 51 
Finsko 4 2656     20,98 27,44 79 
Francie 58 61653 1 1450 368,4 75,77 1052 
Německo 20 22282     145,2 28,29 571 
Maďarsko 4 1729     13,12 35,62 54 
Indie 10 1695 4 808 10,15 2,51 159 
Írán     2 2111       
Japonsko 53 43691 2 1863 305,94 35,86 863 
Kazachstán 1 70     0,09 0,18 26 
Korea 15 12340 3 2550 85,19 41,39 137 
Litva 2 2370     12,29 77,21 27 
Mexiko 2 1308     8,83 5,41 14 
Nizozemsko 1 449     3,59 4,13 54 
Pákistán 1 125 1 300 0,34 0,065 27 
Rumunsko 1 650 1 650 4,9 10,35 3 
Rusko 29 19843 4 3375 95,38 13,08 614 
JAR 2 1842     13,58 7,25 28 
Slovensko 5 2020 3 1164 11,39 43,8 74 
Slovinsko 1 632     4,79 38,33 17 
Španělsko 9 7377     56,68 31,66 174 
Švédsko 12 10040     70 45,75 255 
Švýcarsko 5 3079     24,37 41,07 118 
Tchai-Wan 6 4884 1 1300 35,41 24,77 104 
Ukrajina 16 13765 4 3800 70,64 45,42 222 
USA 104 96423     673,7 18,69 2352 
Velká Británie 35 12968     91,14 27,09 1168 

Celkem 434 348891 36 27536 2291,41   9012 
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Tab.9. Rozd ělení sv ětového hrubého potenciálu [3] 

Kontinent Pa [TW] % kW. Km -2 
Evropa 0,24 6,4 25 
Asie 1,34 35,7 30 
Afrika 0,7 18,7 23 
Severní Amerika 0,7 18,7 34 
Jižní Amerika 0,6 16 33 
Austrálie 0,17 4,5 19 
Země 3,75 100 28 
 

Tab. 10 Skladba spot řeby primárních energetických zdroj ů v ČR a v EU [7] 

Česká republika EU 15 
Druh PEZ rok 

2000 předpokl. 2005 rok 2001 

Hnědé uhlí  37 30 15 
černé uhlí 18 15   
Ropa 16 16 41 
Zemní plyn 19 20 22 
Jaderná energie 8 16 15 
Obnovitelné zdroje 1,9 3 7 
Odpady 0,1 x x 
Celkem 100 100 100 
 

Tab. 11  Některé parametry elektráren r ůzných typ ů [1] 

Parametr Jaderná Uhelná Plynová Vodní Větrná Sluneční 

Obvyklý výkon elektrárny v Mwe 400 - 
1400 

300 - 
1000 

50 - 
250 

10 - 
6000 

0,1 - 
0,5 

0,001 - 
0,01 

Potřeba plochy v ha 
0,2 0,24 0,15 26,5 170 10 

Potřeba materiálu                    
(beton, ocel, plasty) 1 0,55 0,55 5,9 2,8 3,9 
Doba v měsících potřebná k 
úhradě energie spotřebované při 
výstavbě 2,2 3,4 3,4 2 - 3 8 - 16 80 - 240 

Měrné invastiční náklady 
1 0,74 0,9 2,2 - 4,5 1,5 7,4 

Náklady na výrobu elektřiny 
1 1,5 1,2 1,3 - 2,7 3 18 - 30 

 

 

Tab. 12 Jednotlivá řešení pro snižování CO 2 včetně náklad ů [3] 

Snížení emisí 
CO2 

Měrné emise CO2 
Celkové 
náklady Zdroje 

[%] [gCO2.kWh-1] [Usc.kWh-1] 

PC 0 775 5,7 
NGCC 84 75 6,6 
IGCC 83 135 8,6 
PC-BM 100 0 7,7-16,8 
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Tab. 13  Významné parametry energetických zdroj ů 

Investiční Roční využití Cena energie 
Zdroje náklady 

[USD/kW] 
kapacity [%] [Usc/kWh] 

Kotle spalující uhelný prášek 956 80 3,3 
Atmosférické uhelné fluidní kotle 1052 70 3,9 
Plynový zdroj s kombinovaným 
cyklem 

572 65 4,1 

Větrné elektrárny 1195 29 5,2 
Spalování biomasy 2060 70 10,7 
Spalování odpadů 4379 70 6,9 
Geotermální zdroje 2400 90 6,4 
Solární fotovoltaická přeměna 3741 21 20,5 
Solární termální systémy 3147 26 16,3 
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Příloha č. 5 

 
Obrázek č. 1  

 

 
 
 

Obrázek č. 2 
 

 
 
 

 
 
 
 

HLAVNÍ SMĚRY EXPORTŮ A TRANZITŮ PŘES PŘENOSOVOU SÍŤ ES ČR 
 OČEKÁVANÉ V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIV Ě  
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Obrázek č. 3 

 
 
Obrázek č. 4  

 

 
 

                VÝVOJ MOŽNÉ TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ PODLE ROZVOJOVÉ VARIANTY
            SE ZAHRNUTÍM REZERVNÍCH LOKALIT - podle  energetického obsahu
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 důl Mír Mikulčice  hlubinné doly  lom Bylany
 lom Zahořany  lom Podlesice-Veliká Ves  DNT (lom Libouš) - pokračování

Těžba za limity na DNT  je již 
v současnosti nepravděpodobná

Zásoby těžitelné jen při zrušení 
územně-ekologických limitů

Rezervní lokality

PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ INSTALOVANÉHO VÝKONU V ĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V ČR DO ROKU 2020 
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Obrázek č. 5 

 
 

 
 
 
 
Obrázek č. 6 (BP Statistical Review of World Energy 2006) 

 

POROVNÁNÍ SPOTŘEBY HNĚDÉHO UHLÍ PRO ELEKTROENERGETIKU A TEPLÁRENSTVÍ 
S MOŽNOSTMI JEHO DODÁVEK PRO ALTERNATIVY S PROLOMEN ÍM A ZACHOVÁNÍM ÚEL
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 K dispozici pro energetiku - "útlumová varianta t ěžby"  K dispozici pro energetiku - "rozvojová varianta t ěžby"

 Spot řeba zdroj ů - invariantní období, alternativa zachování  Spot řeba zdroj ů - invariantní období, alternativa prolomení

 Spot řeba zdroj ů - varianta klasická, alternativa zachování  Spot řeba zdroj ů - varianta klasická, alternativa prolomení

 Spot řeba zdroj ů - varianta jaderná, alternativa zachování  Spot řeba zdroj ů - varianta jaderná, alternativa prolomení

 Spot řeba zdroj ů - varianta jaderná odsunutá, alternativa zachování  Spot řeba zdroj ů - varianta jaderná odsunutá, alternativa prolomení

Útlumová varianta t ěžby

Rozvojová varianta t ěžby


