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Anotace diplomové práce 

Má diplomová práce se zabývá rozborem vybraných technologií výroby elektrické 

energie. Těmito technologiemi jsou větrné a solární elektrárny, jakožto alternativní zdroje 

elektřiny. Ve své práci provádím jejich vzájemné porovnání, zejména z hlediska 

ekonomického a ekologického, s důrazem na jejich klady a zápory. Pro lepší pochopení 

dané problematiky jsem začátek diplomové práce věnovala technickému popisu 

příslušných zařízení. Neopomenula jsem se zmínit ani o jejich investiční náročnosti a 

provozních nákladech. Součástí stěžejní kapitoly jsou dvě případové studie zaměřené na 

ekonomické zhodnocení realizace výstavby, provozu a rentability těchto technologií.  

Celá práce je obohacena obrázky, grafy a tabulkami, které zvyšují její vypovídací 

schopnost. 

 

Klí čová slova: energie, elektrická energie, větrná elektrárna, solární elektrárna, solární 

článek, solární panel 

 

 

Die Annotation der Diplomarbeit 

Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der ausgewählten Technologien 

der Stromerzeugung. Mit diesen Technologien meint man die Wind- und Solarkraftanlagen 

als die Alternativstromquellen. In meiner Arbeit vergleiche ich sie miteinander, besonders 

aus ökonomischer und ökologischer Sicht, mit Nachdruck auf ihre Vorteile und Nachteile. 

Für besseres Verständnis jeweiliger Problematik habe ich den Anfang der Diplomarbeit der 

technischen Beschreibung der zuständigen Anlagen gewidmet. Ich unterließ mich keine 

ihren Investitionsansprüche und Betriebsausgaben zu erwähnen. Ein Bestandteil des 

grundlegenden Kapitels sind zwei Fallstudien, die auf ökonomische Bewertung der 

Aufbau-, des Betriebs- und der Rentabilitätsdurchführung dieser Technologien gerichtet 

sind. 

Ganze Arbeit wird mit Bildern, Graphen und Tafeln bereichert, die sein 

aussagefähiges Vermögen erhöhen. 

 

Die Schlüsselwörter: die Energie, elektrische Energie, die Windkraftanlage, das 

Solarkraftwerk, die Solarzelle, das Solarpaneel  
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Seznam použitých zkratek 

 

ČSÚ  Český statistický úřad 

dB  decibel (jednotka měření hladiny intenzity hluku) 

GW(h)  gigawatt(hodin), rovno 109 W(h) 

MW(h) megawatt(hodin), rovno 106 W(h) 

MWp  megawatt peak („watt peak“ = špičkový výkon) 

kWp  kilowatt peak („watt peak“ = špičkový výkon) 

kW  kilowatt 

V  volt 
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1. Úvod 

 Nejvýznamnější formou energie pro lidstvo je bezpochyby elektřina. Hlavním 

důvodem je to, že ji lze snadno rozvádět i využívat. Bez problémů se dá totiž přeměnit na 

všechny ostatní formy energie. Naše technická civilizace je na ní tak závislá, jako jsou živé 

organismy závislé na potravě nebo rostliny na slunečním záření. Několikahodinový 

výpadek elektrické sítě způsobí naprosté zastavení většiny činností. Přes všechny snahy o 

snižování spotřeby energie spotřeba elektřiny stoupá a zřejmě ještě nějakou dobu stoupat 

bude. Většinu elektřiny zatím ale vyrábíme v tepelných elektrárnách, které mají poměrně 

malou účinnost a využívají převážně fosilní paliva nebo uran jako zdroje energie. Je to 

zvláštní paradox, že tak málo využíváme onen univerzálně dostupný a žádné škodlivé 

emise neprodukující zdroj energie, kterým je sluneční záření dopadající na Zemi. Právě ta 

univerzální dostupnost a možnost dosažení dobré účinnosti je největší výhodou přímého 

využití sluneční energie. Všechny nepřímé způsoby využití energie slunečního záření 

(energie větru, vody, biomasy) již nejsou zdaleka tak široce dostupné a nemají dostatečný 

potenciál pro to, aby zabezpečily větší část energie potřebné pro naši civilizaci. [6] 

Slunce a stejně tak vítr jsou zdrojem energie, které nic nestojí. Výroba elektřiny 

prostřednictvím větrných nebo solárních elektráren je jak v Evropě, tak i u nás stále více 

populární. I přestože tento způsob asi jen těžko pokryje větší procento celkové výroby 

elektrické energie, jako ekologicky čistý doplněk jsou jistě zajímaví. Pro přímé využití 

sluneční a větrné energie potřebujeme ovšem vhodná zařízení, které jsou schopná přeměnit 

energii větru a slunečního záření na elektřinu. U solární energie je v současné době 

nejběžnějším zařízením fotovoltaický článek, u energie větrné pak větrná elektrárna. [6] 

Pro pochopení celé problematiky je ale nutné si nejprve definovat jeden z klíčových 

pojmů, kterým je bezpochybně „energie“, jedna z nejdůležitějších věcí na naší planetě. 

Neboť jakákoliv činnost či pohyb je doprovázen přeměnami energie z jedné formy do jiné. 

Energie je termín, který nás doprovází na každém kroku, především v posledních 

dvou stoletích. Lidstvo během této krátké doby prodělalo velmi rychlý vývoj díky 

ohromnému množství energie, kterou dokázalo uvolnit a využít. [1] 

Energie je ale především termínem budoucnosti, neboť právě ona ukáže, jak si 

lidstvo dovede poradit se vzrůstající energetickou spotřebou. Využívání fosilních a 

jaderných paliv je spojeno s ekologickými problémy (skleníkový efekt), které se spolu 
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s vyčerpáním těchto přírodních zdrojů jeví jako globální energetický a ekologický 

problém lidstva. Kde ale energii brát? Tato otázka bude pro naši civilizaci stále 

důležitější. [1] 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila z důvodu osobního zájmu o danou 

problematiku, neboť i já, jako každý z nás, patřím mezi každodenní spotřebitele elektrické 

energie. Omezenost běžně dostupných zdrojů energie mě přivedla na myšlenku 

zanalyzovat možnosti alternativních zdrojů energie. Rozhodla jsem se zaměřit na výrobu 

elektrické energie prostřednictvím větrných a solárních elektráren, a to proto, že jsou tyto 

dva zdroje energie dostupné téměř pro každého. 

Celá diplomová práce bude strukturována do několika kapitol, v nichž se zaměřím na 

srovnání větrné a solární energie, a to zejména z pohledu investičních a provozních 

nákladů, ekonomické náročnosti a rovněž z hlediska dopadu na životní prostředí České 

republiky. Neopomenu se ani zmínit o výběru vhodných lokalit pro výstavbu větrných či 

solárních elektráren. Práci doplním názornými obrázky a tabulkami související s daným 

tématem. 

Cílem této diplomové práce je vzájemné porovnání dvou alternativních technologií 

výroby elektrické energie, jimiž jsou energie větrná a solární. Pokusím se stručně 

charakterizovat jejich technickou stránku a možnosti jejich reálného využití. 
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2. Technický popis vybraných technologií 

V této kapitole se zaměřím na stručnou charakteristiku technické stránky vybraných 

technologií, neboli popíšu základní části těchto zařízení. U každé z nich se v krátkosti 

zmíním o historii a v závěru neopomenu uvést krátké shrnutí, jež bude vystižením mého 

názoru. 

2.1 Energie větru 

Sluneční záření dopadající na Zemi nerovnoměrně ohřívá různé části atmosféry, což 

vede k proudění vzdušných mas a tím ke vzniku větru. Větrná energie vzniká jako 

důsledek slunečního záření dopadajícího na zemský povrch a patří mezi obnovitelné 

nefosilní přírodní zdroje energie. Větrné turbíny získávají energii z kinetické energie 

proudícího vzduchu v atmosféře, který uvádí do pohybu listy rotoru turbíny. Tato energie 

je následně transformována na elektrickou energii a přivedena do elektrické rozvodné sítě. 

Větrná energie byla většinou využívána ve větrných mlýnech pro mletí obilí a 

čerpání vody (tzv. farmářská větrná kola), přibližně posledních sto let se však používá i 

k výrobě elektřiny. Několikamegawattové elektrárny se vyvíjejí pro využití zejména na 

moři, kde jsou velmi příznivé větrné podmínky. [1] 

Na území naší republiky byla nejstarší větrná elektrárna postavena již v roce 1910, a 

to na Českomoravské vrchovině. Výstavba první větrné elektrárny připojené do elektrické 

rozvodné sítě pak byla dokončena v listopadu 1993 v Krušných horách. Patřila akciové 

společnosti ČEZ a v prvních letech svého fungování sloužila zejména ke zkušebním 

účelům zaměřeným na optimalizaci provozu a zvýšení množství vyrobené elektřiny.  

Donedávna bylo na území České republiky postaveno nejméně 26 větrných 

elektráren o výkonu vyšším než 60 kW. Rozmístění větrných elektráren na našem území 

v roce 2006 je patrno z obrázku č.1. Z celkového počtu větrníků však bylo mnoho jednotek 

demontováno a řada z nich je trvale nebo dočasně odstavena. [1] Současný, aktualizovaný 

přehled větrných elektráren v České republice je uveden v příloze č.1, doplněný údaji o 

instalovaném výkonu, rokem uvedení do provozu a u některých se mi podařila zjistit výše 

investičních nákladů.  
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Obrázek č.1 – Rozmístění větrných elektráren na území ČR – stav k 1.9.2006 [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mravenečník – Hrubý Jeseník 15 Petrovice u Chabařovic – Ústí nad Labem 

2 obec Ostružná – Hrubý Jeseník 16 Protivanov - Prostějov 

3 Svatý Hostýn u Kroměříže 17 obec Břežany - Znojmo 

4 Velká Kraš – Hrubý Jeseník 18 Hraničné Petrovice – Olomouc 

5 Nový Hrádek u Náchoda 19 Hraničné Petrovice – Olomouc 

6 Boží Dar – Krušné hory 20 Gruna – Žipotín 

7 Protivanov u Prostějova 21 Nové Město 

8 Jindřichovice pod Smrkem 22 Pavlov – Jihlava 

9 Nová Ves v Horách – Krušné hory 23 Pohledy u Svitav 

10 Loučná – Krušné hory 24 Podmíleská výšina - Chomutov 

11 Lysý vrch – Liberec 25 Anenská studánka - Svitavy 

12 Pohledy u Svitav 26 Drahany - Prostějov 

13 Mladoňov u Šumperka 27 Boží Dar – Krušné hory 

14 Nový Kostel - Cheb 28 Veselí u Nového Jičína 

 

Využívání větrných elektráren k výrobě elektrické energie dodávané do rozvodných 

sítí je zvláště na území České republiky velmi mladou technickou oblastí. Intenzivní zájem 

o využití větrné energie se projevil na začátku 70.let minulého století. Bylo to období, kdy 

si společnost uvědomila nebezpečí ekologické krize v globálním rozsahu a intenzivně 

začala hledat cesty k jejímu překonání. Hrozba krize je spojena na jedné straně s možností 

vyčerpání neobnovitelných zdrojů, a na straně druhé s produkcí skleníkových plynů a 

možností přírodních systémů absorbovat odpadní látky produkované při výrobě elektrické 

energie. 

Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v roce 2008 přesáhl 130 MW. Tento, 

dle mého názoru, velice úspěšný vývoj je však dílem několika posledních let. Příčinou 

neutěšené situace, která panovala na poli větrné energetiky začátkem nového tisíciletí, kdy 
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původní instalovaný výkon klesl téměř na polovinu, byla špatná příprava projektů: zejména 

nesprávný odhad větrného potenciálu, nedořešené majetkové záležitosti, smlouvy 

s rozvodnými podniky, v neposlední řadě pak technické a provozní problémy, hlavně u 

jednotek tuzemské výroby, kde se jednalo většinou o prototypy či zkušební provoz. 

Společným rysem většiny těchto instalací byly i nesprávné ekonomické výpočty, popř. 

spekulace na vyšší výkupní ceny v budoucnosti. [1] 

Maximální celkový objem výroby ve všech stávajících provozovaných větrných 

elektrárnách lze nyní při střízlivém odhadu ročního využití 15 % (cca 1 314 h) odhadnout 

na 11 360 MWh za rok. [1] 

2.1.1 Základní části zařízení 

V příloze č.2 je popsáno, z jakých částí se samotná větrná elektrárna skládá. Nyní si 

některé části blíže popíšeme: [10] 

a) rotor s rotorovou hlavicí – větrné elektrárny využívají třílistý rotor, který je spojen 

se strojovnou. Čím větší rotor elektrárna má, tím více elektřiny dokáže vyrobit. 

Nejrozšířenější jsou elektrárny s průměrem rotoru od 80 do 100 metrů. Funkce listů 

rotoru je nejen roztáčet elektrárnu, ale také ji při velkých rychlostech větru brzdit. Je-

li rychlost větru vyšší než 25 metrů za sekundu, natočí se listy do „praporu“ a 

elektrárna se zastavuje. Rotor se otáčí průměrně 10 až 15 krát za minutu.  

b) brzda rotoru  – kromě využití zabrždění elektrárny natočením jednotlivých listů 

rotoru je ve strojovně umístěna ještě disková (parkovací) brzda, která zabraňuje 

nežádoucímu roztočení rotoru. Je umístěna na vysokorychlostní hřídeli převodu. Na 

vrchní části gondoly jsou umístěna čidla pro měření rychlosti a směru větru. 

c) planetová převodovka – zajišťuje převod nízké rychlosti rotoru na mnohem vyšší 

rotační rychlost generátoru. Tato část zařízení je nejnáchylnější k poruchám, proto  

některé firmy vyvinuly již bezpřevodovkovou technologii. 

d) generátor – mění mechanickou energii hřídele na energii elektrickou. V moderních 

větrných elektrárnách se můžeme setkat se dvěma typy generátorů. Pokud větrná 

elektrárna obsahuje převodovku, pak se využívá asynchronní generátor. U 

bezpřevodovkových technologií pak generátor synchronní. Z generátoru odchází 

elektrický proud o napětí 400 až 690 V. Jelikož se elektrárna připojuje do sítě 
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s napětím 22 000 nebo 35 000 V, je důležitou součástí zařízení i transformátor, který 

zajišťuje právě změnu napětí. 

e) strojovna – tvoří mozek větrné elektrárny, neboť jsou v ní umístěny nejdůležitější 

přístroje. Velikost strojovny odpovídá většímu obývacímu pokoji a má hmotnost 

kolem 70 tun. 

f) tubus – má mírně kónický tvar a je většinou vyroben z oceli. V současné době se 

jejich výška pohybuje od 80 do 120 metrů a hmotnost od 147 do 220 tun. 

 

Jelikož je výkon větrné elektrárny silně ovlivněn rychlostí větru, umisťuje se rotor 

turbíny na stožár ve výšce zhruba 100 metrů (dle typu elektrárny) nad okolní terén, aby se 

co nejvíce zabránilo stínění větru vlivem nerovnosti krajiny a případných staveb v okolí 

elektrárny. Minimální hranice rychlosti větru, pod kterou není větrná turbína schopna 

elektrickou energii vyrábět, je 5 metrů za sekundu. Optimální rychlost větru, při které 

větrná elektrárna dosahuje největšího výkonu, je 13 až 16 metrů za sekundu. Maximální 

rychlost větru, při které lze ještě elektrickou energii vyrábět, je 25  metrů za sekundu. Při 

překročení této hranice je mechanické zatížení konstrukce turbíny natolik velké, že by 

mohlo hrozit její poškození, a proto je nezbytné ji uměle zastavit a přerušit tak výrobu 

elektrické energie. Jen pro představu – rychlost větru 25 metrů za sekundu odpovídá dle 

Beaufortovy stupnice účinků větru stupni 10, což je silná vichřice působící značné škody a 

vyvrácené stromy [2]. 

Podle mých zjištění jsou nejoptimálnější podmínky pro výstavbu větrných elektráren 

v Krušných horách. Podle některých odhadů je možné v této oblasti vybudovat až 340 

větrných elektráren o výkonu 300-500 kW. Celkem tedy zhruba 170 MW, což odpovídá 1 

bloku starší uhelné elektrárny. 

2.1.2 Větrné elektrárny dle velikosti 

V závislosti na průměru vrtule se větrné elektrárny člení do dvou základních 

kategorií, které si následně blíže popíšeme. Důležité údaje pro jednotlivé kategorie jsou 

shrnuty v tabulce č.1. 

a) malé větrné elektrárny 

Jedná se o nezávislé systémy sloužící objektům, které nemají možnost připojení do 

rozvodné sítě. Často se můžeme setkat s označením grid-off.  
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K malým větrným elektrárnám se řadí turbíny s nominálním výkonem menším než 

60 kW a průměrem vrtulí do 16 m. Dále můžeme tuto skupinu rozdělit do dvou podskupin. 

Jednak se jedná o mikrozdroje s výkonem zhruba do 2 až 2,5 kW, jejichž nabídka co do 

počtu výrobců je největší. Jedná se o malé větrné elektrárny s průměrem vrtulí 0,5-3 m, 

které jsou výhradně určeny pro dobíjení baterií. Takto akumulovaná energie může sloužit 

k napájení komunikačních systémů, radiových a televizních přijímačů, ledniček a dalších 

elektrických spotřebičů a k osvětlení. Tato zařízení obyčejně pracují se stejnosměrným 

napětím 12–24 V. [4] 

Druhou podskupinou této kategorie jsou zařízení s nominálním výkonem v rozsahu 

2,5 až 10 kW. Jedná se o stroje s průměrem vrtulí od 3 do 8 m, jejichž výstupní napětí je 

v rozmezí 48 až 220 V a jsou nabízeny pro účely vytápění či temperování domů, pro ohřev 

vody, případně pro pohon motorů. [4]  

b) střední a velké větrné elektrárny 

Tyto elektrárny tvoří systémy, které dodávají energii do rozvodné sítě, a proto je 

označujeme jako grid-on. Jde o nejrozšířenější druh používaný v oblastech s velkým 

větrným potenciálem. 

Střední větrné elektrárny mají průměr vrtulí od 16 do 45 m a nominální výkon 

v rozsahu 60 až 750 kW. Oproti tomu velké větrné elektrárny mají průměr vrtulí 45 až 128 

m a nominální výkon turbín dosahuje 750 až 6400 kW. Největší větrné elektrárny 

s nominálním výkonem nad 3000 kW jsou většinou zařízení určená pro umístění v moři. 

[4]  

 

Tabulka č.1 – Kategorizace větrných elektráren [4] 
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2.2 Solární energie 

Význam slova fotovoltaika, neboli solární energie, pochází ze dvou řecký slov 

„foto“ – světlo a „volt“ – jednotka elektrického napětí. Její historie sahá až do roku 1839, 

kdy se díky objevu francouzského fyzika Alexandra Edmonda Becquerela podařila výroba 

prvního solárního článku.  Účinnost tehdejších solárních panelů samozřejmě nedosahovala 

velkých hodnot,  odhaduje se přibližně 10 % efektivity dnešních článků, které již dosahují 

17 % účinnosti. [6] 

Významným impulzem pro rozvoj tohoto odvětví bylo využití fotovoltaických 

článků jako zdroj energie na umělých družicích po roce 1957; zde cena nehrála roli, 

protože fotovoltaické články byly v podstatě jedinou praktickou cestou, jak zajistit 

napájení třeba telekomunikačních družic. Na Zemi se solární fotovoltaické články uplatnily 

až v 70.letech, kdy jejich cena klesla. Stejně však bylo jejich použití omezeno na napájení 

navigačních světel nebo různých zabezpečovacích zařízení v místech bez elektrické sítě. 

[6] 

Rovněž solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. A stejně jako 

energie větrná i její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství 

využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského 

povrchu. Především v místech, kde je dostatek zářícího slunečního svitu, se těší oblibě 

solární (fotovoltaická) elektrárna. Jedná se o zařízení sloužící k výrobě elektrické energie 

za účelem prodeje do distribuční sítě nebo k vlastní spotřebě.  

Česká republika má poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, 

přestože množství sluneční energie v průběhu roku kolísá a její největší množství dopadá 

v období, kdy je spotřeba tepla nejnižší. Od dubna do října dopadá 75 % solární energie a 

od října do dubna zbývajících 25 %. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se 

v našich podmínkách pohybuje rozmezí 1400 až 1800 h/rok. Nejmenší počet hodin má 

severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin narůstá. V podmínkách České 

republiky je fotovoltaický systém s instalovaným výkonem 1 kW schopen dodat ročně 800 

až 1000 kWh elektrické energie. [1]  

Velkou nevýhodou tedy zůstává závislost výroby energie na denní době, ročním 

období a na oblačnosti v dané lokalitě. Technický potenciál výroby elektřiny je omezen na 

plochy, kde lze fotoelektrické systémy instalovat s ohledem na stav sítě či možnosti 

připojení. Přesto jde o energetický potenciál, který nelze přehlédnout. 
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V České republice jsou zatím fotovoltaické systémy používány jen ojediněle a jejich 

přínos do celkové energetické bilance je v současnosti velmi nízký. Do konce roku 2003 u 

nás byly nainstalovány fotovoltaické systémy se špičkovým výkonem přibližně 0,35 

MWp
1. V posledních dvou letech bylo nainstalováno i několik větších systémů připojených 

do rozvodné sítě (tzv. síťové fotovoltaické systémy). [1] V příloze č.3 je vyobrazena 

přehledná mapa instalací velkých fotovoltaických elektráren s výkonem nad 20 kW 

v České republice. Do mapy jsou zahrnuty rovněž 3 velké otočné systémy a fotovoltaická 

elektrárna v Dukovanech, která má sice nižší výkon, ale jedná se o první elektrárnu tohoto 

druhu na území naší republiky, jež byla původně umístěna na Mravenečníku. 

2.2.1 Základní části zařízení 

Jádrem fotovoltaické elektrárny, jejíž zjednodušené schéma je uvedeno na obrázku 

č.4, jsou solární (fotovoltaické) panely, jež musejí být vzájemně vhodně propojeny. 

Elektřina získaná z těchto panelů je vedena do měniče napětí, který ji transformuje na 

síťové napětí 230 V. Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu 

použití. Panely jsou instalovány zpravidla na jižní střechy a fasády budov, popřípadě na 

volnou plochu nebo na technické stavby jako protihlukové bariéry. Rozlišujeme 4 typy 

instalace panelů, které si nyní blíže popíšeme:  [21] 

a) pevná (fixní) instalace – jedná se o nepohyblivé uchycení panelů na nosnou 

konstrukci pod fixním úhlem 

b)  jednoosé polohování – polohovací jednotka je sestava panelů na nosné konstrukci 

instalované pod optimálním úhlem 35° se sledovačem polohy slunce v jedné ose 

východ – západ. Tento systém většinou nelze instalovat na střechy z důvodu 

statiky. 

c) dvouosé polohování – princip spočívá v natáčení panelů konstrukcí za sluncem tak, 

aby bylo dosaženo kolmého dopadu paprsku, tzn. že slunce je sledováno v azimutu 

i výšce. Opět nelze tento systém instalovat na střechy z důvodu statiky. 

d) super traxle – je jednoosá polohovací jednotka s násobičem (zrcadlem) světelného 

toku. I zde není přípustná instalace na střechy z důvodu statiky. 
 

                                                 
1 „špičkový výkon“ - jednotka výkonu solárního článku (panelu) v bodě max. výkonu za standardních 
testovacích podmínek (1000 W/m2; AM 1,5; 25 °C) 
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Základním prvkem fotovoltaického panelu, jež přeměňuje sluneční záření na 

elektrickou energii v polovodičovém prvku, je solární článek, jež je názorně vyobrazen na 

obrázku č.2.  

 

Obrázek č.2 – Ukázka solárního článku [10] 

 

 

 

 

 

 

 

V ozářeném solárním článku jsou generovány elektricky nabité částice. Rozdělení 

náboje má za následek napěťový rozdíl mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+) kontaktem 

solárního článku. Vnějším obvodem, jež je zapojen mezi oba kontakty, pak protéká 

stejnosměrný elektrický proud, jenž je přímo úměrný ploše daného solárního článku a 

intenzitě právě dopadajícího slunečního záření. Jednotlivé články chrání ze spodní strany 

pevná deska a z vrchu tvrzené leštěné sklo. Většina komerčně dostupných fotovoltaických 

článků se vyrábí z křemíku. Svým zpracováním jsou schopny odolat i nestandardním 

klimatickým podmínkám, jako je například krupobití. V principu se panely liší rozměry, 

cenou a nejvíce účinností – efektivitou. [1]  

Dle typu solárních článků lze fotovoltaické sluneční panely rozdělit na: [6]   

� panely s monokrystalickými články, které jsou složeny pouze z jediného krystalu. 

Jedná se o základní a zároveň nejstarší typ fotovoltaických článků, v našich podmínkách 

nejvíce používaný. Krystaly křemíku se pohybují v řádu 10 cm a vyrábí se na bázi 

chemického procesu - tažením roztaveného křemíku ve formě tyčí o průměru až 300 mm. 

Ty se poté rozřežou na tenké plátky, tzv. podložky. Účinnost těchto článků se pohybuje v 

rozmezí 13 až 17 %. 

� panely s polykrystalickými články, jež jsou tvořeny mnoha různě orientovanými 

krystaly.   Jde o dnes nejběžnější typ článků. Tyto články se vyrábějí odléváním čistého 

křemíku do vhodných forem a řezáním na tenké plátky. Takto vyrobené články mají trochu 

horší elektrické vlastnosti (nižší proud a účinnost), neboť na styku jednotlivých 

krystalových zrn je větší odpor. Zásadní výhodou ale zůstává to, že výchozí surovina je 
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levnější a lze je vyrábět ve větších rozměrech. Účinnost polykrystalických článků se 

pohybuje od 12 do 14 % (výjimečně až 16 %). 

� panely s amorfními články, jejichž základem je amorfní křemíková vrstva.  

Amorfní znamená, že nemá pravidelnou krystalickou strukturu a obsahuje určité množství 

vodíku. Proces výroby je založen na rozkladu vhodných sloučenin křemíku ve vodíkové 

atmosféře. Tímto způsobem se dají připravit velmi tenké vrstvy křemíku na skleněné, 

nerezové nebo plastové podložce. Účinnost těchto článků je poněkud nižší, pohybuje se v 

rozmezí 7 až 9 %. Zvýšit se dá vytvořením vícevrstvé struktury. Tento typ článků patří 

v současné době na trhu k nejlevnějším a výhodné jsou především v místě, kde není 

investor omezen prostorem. 

I přesto neustále probíhá vývoj nových typů fotovoltaických článků. 

2.2.2 Rozdělení fotovoltaických zařízení 

Pro využití elektrické energie z fotovoltaických panelů je nutné připojení i dalších 

technických zařízení, kterými jsou například akumulátorová baterie, regulátor nabíjení či 

střídač napětí. Sestava fotovoltaických panelů, podpůrných zařízení a spotřebičů se nazývá 

fotovoltaický systém. Rozlišujeme dva typy, které si blíže popíšeme:  [1] 

a) ostrovní systémy (grid-off) jsou systémy nezávislé na rozvodné síti. Instalujeme je na 

místa, kde není z finančních důvodů účelné budovat elektrickou přípojku. Výkony těchto 

systémů se pohybují v intervalu 0,1-10 kWp špičkového výkonu2. Klade se zde důraz na 

minimální energetické ztráty a na používání energeticky úsporných spotřebičů.  

Tyto systémy lze dále rozdělit na systémy s přímým napájením, systémy s akumulací 

elektrické energie a hybridní ostrovní systémy. Systémy s přímým napájením, u nichž je 

solární modul propojen se spotřebičem, jsou využívány v místě, kde nevadí, že je připojené 

elektrické zařízení funkční jen po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Typickým 

příkladem může být napájení oběhového čerpadla solárního systému pro přípravu teplé 

vody. Systémy s akumulací elektrické energie používáme v případě, že potřebujeme 

elektřinu i v době bez slunečního záření. Z tohoto důvodu jsou součástí akumulátorové 

baterie. Příkladem aplikace je napájení dopravní signalizace. Poslední, tedy hybridní 

systémy, se používají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde může být používáno 

                                                 
2 „špičkový výkon“ - jednotka výkonu solárního článku (panelu) v bodě max. výkonu za standardních 
testovacích podmínek (1000 W/m2; AM 1,5; 25 °C) 
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zařízení s vysokým příkonem. Oproti letním měsícům je v zimních měsících možné získat 

podstatně méně elektrické energie, a proto je nutné tyto systémy navrhovat i na zimní 

provoz. To ovšem vyžaduje podstatné zvýšení pořizovacích nákladů a instalovaného 

výkonu. Jejich výhodnější alternativou je rozšíření systému doplňkovým zdrojem 

elektřiny. 

b) systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on), mnohdy nazývány rovněž síťové 

fotovoltaické systémy, jsou uplatňovány zejména v oblastech s hustou sítí elektrických 

rozvodů. Při dostatečném množství slunečního záření jsou spotřebiče napájeny vlastní 

„sluneční“ elektrickou energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě. 

Naopak při nedostatku vlastní energie je elektřina z rozvodné sítě odebírána. Příkladem 

aplikace takového systému jsou fotovoltaické elektrárny či střechy rodinných domů. 

2.2.3 Možnosti zvýšení účinnosti 

Vzhledem k vysoké ceně fotovoltaických modulů je každé zvýšení jejich účinnosti 

velmi vítané. Jednou z možností je pochopitelně použití účinnějších fotovoltaických 

článků, nicméně zvýšení účinnosti se dá dosáhnout i zvýšením intenzity záření, které na 

fotovoltaický článek dopadne a je jím pohlceno. 

Výrazného zvýšení výkonu (proudu) lze dosáhnout pomocí zařízení, které nazýváme 

koncentrátor. Jedná se o optické zařízení schopné „sebrat“ sluneční záření z velké plochy 

a soustředit je na malou plochu fotovoltaického článku. Chceme-li dosáhnout vysoké 

koncentrace, je nutné přesné sledování slunce. Použití koncentrátoru je výhodné proto, že 

jeho cena je značně nižší než cena solárního článku. V našich klimatických podmínkách je 

poměrně velká část dopadající energie ve formě difuzního, čili rozptýleného záření, což je 

pro použití koncentrátorů nevýhodné. [6] 

Koncentrátorů použitelných pro fotovoltaické články je celá řada a zpravidla se 

rozdělují podle toho, jaké optické prvky ke koncentraci využívají: 

� koncentrátory zrcadlové – s rovinným či parabolickým zrcadlem 

� koncentrátory čočkové – za použití běžné spojité čočky nebo Fresnelovy čočky 

� koncentrátory založené na jiných principech – např. fluorescenční 

Ale ať už použijeme ke koncentraci záření zrcadlo nebo čočku, systém má vždy nějaké 

ztráty; část záření se pohltí nebo rozptýlí. Navíc zrcadla koncentrátorů mají často ve 

venkovním prostředí jen omezenou životnost. Jako materiál se většinou používá hliníkový 
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plech pokrytý vhodnou ochrannou vrstvou. Do jisté míry je omezená i životnost plastových 

čoček u koncentrátorů čočkových. [6] 

 Významné zvýšení denní produkce elektřiny lze dosáhnout montáží fotovoltaických 

panelů na pohyblivý stojan, který sleduje Slunce. Názorná ukázka tohoto typu panelu je na 

obrázku č.3 a nachází se před společností Kyocera, která se výrobou solárních panelů 

zabývá. Tím je zajištěn trvalý kolmý dopad paprsků v průběhu celého dne. U malých  

systémů, s nimiž se v praxi setkáváme nejčastěji, se používá automatické natáčení kolem 

jedné osy; umožňuje sledovat denní pohyb Slunce po obloze. Vlastní sledování pohybu 

Slunce se děje zpravidla pomocí dvojice čidel, jejichž signál je v rovnováze jen tehdy, 

když na obě čidla dopadá sluneční záření stejně. 

 

Obrázek č.3 – Solární panely na pohyblivých stojanech - průmyslová zóna Královský vrch 

v Kadani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U velkých systémů je obvyklé, že zařízení umožňuje automatické natáčení 

fotovoltaických panelů podle dvou os. Většinou je systém řízen počítačem a nastavení 

fotovoltaických článků do polohy kolmé ke Slunci je založeno na tom, že systém má 

v paměti uloženu pozici slunce v každém okamžiku. 

Nespornými výhodami fotovoltaických technologií je jejich snadná montáž a 

demontáž a velmi levný a ekologicky čistý provoz. 
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Energetická návratnost je jedním z důležitých ukazatelů, jež určuje dobu, za níž 

solární panel vyrobí tolik energie, kolik bylo vynaloženo na jeho zhotovení. U solárních 

panelů z krystalického křemíku se v podmínkách České republiky uvádí energetická 

návratnost kolem 3 až 5 let. 

 

Obrázek č.4 – Zjednodušené schéma sluneční elektrárny [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Shrnutí 

Dle mého názoru patří větrná i solární energie, i přes mnohdy neopodstatněnou 

kritiku ze strany veřejnosti, mezi nenahraditelné zdroje elektrické energie a měli bychom 

jim věnovat větší pozornost než doposud. 

Oba zdroje pracují na odlišném principu výroby elektrické energie s jiným 

technickým vybavením, ale jejich účel zůstává stejný. Dodávají člověku pro něho tak 

nepostradatelnou elektrickou energii, ať již v malém či větším množství, ale s úctyhodným 

respektem k tomu nejcennějšímu co na zemi máme, k životnímu prostředí.  
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3. Investiční a provozní náklady 

Prudký nárůst cen ropy vyvolal velký zájem o využívání obnovitelných zdrojů 

energie a investice do těchto technologií se stávají důležitým „motorem“ rozvoje 

ekonomiky a zaměstnanosti. Oproti fosilním a jaderným zdrojům nevyžadují žádné 

náklady či jiné nároky na dodávky paliva. To je ovšem na druhou stranu vykoupeno dosti 

vysokými investičními náklady na zařízení sloužící k transformaci energie a poměrně 

malou koncentrací energie. 

Dalším, ale neméně důležitým činitelem, jež přispívá k rozvoji využívání 

obnovitelných zdrojů, je vědomí společnosti o omezených zásobách fosilních paliv a 

negativním dopadu na životní prostředí při jejich spalování. 

Rozvoj větrné a solární energetiky, jak vyplývá z předchozího, je velmi úzce svázán 

s ekonomickou problematikou. Na rozdíl od tradičních tepelných elektráren zde ušetříme 

na nákladech na palivo, a tudíž na provozních nákladech, oproti tomu malá koncentrace 

energie však vyvolává relativně vysoké investiční náklady. Z těchto důvodů je velice 

důležité, aby investor každý plánovaný projekt pečlivě zvážil, a to zejména z hlediska 

návratnosti vynaložených peněžních prostředků. Je tudíž nezbytné zhodnotit efektivnost 

svých investic.  

Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaložených výdajů na investici 

s příjmy, které investice přinese. Při posuzování vhodnosti investic se nejčastěji využívají 

následující metody: [8] 

a) metoda čisté současné hodnoty (NPV) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů a náklady na investici. Za výhodnější lze považovat tu variantu 

investic, která má vyšší čistou současnou hodnotu. 

b) metoda vnitřního výnosového procenta (IRR) vyjadřující úroveň rentability 

(návratnosti) uvažované investice. Tudíž se jedná o roční výnos z investice. 

Při rozhodování se o realizaci výstavby větrné či solární elektrárny mnohdy 

investorovi napomůže provedení tzv. citlivostní analýzy, která testuje proměnlivé a nejisté 

předpoklady daného investičního záměru, zejména vliv jejich změn  na výsledný ukazatel. 

Typicky prováděnými citlivostními analýzami jsou:  [4] 

� minimální cena elektrické energie na diskontu 

� NPV (čistá současná hodnota) na změně investičních nákladů 
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� NPV (čistá současná hodnota) na výši výroby elektřiny (ročním využití 

instalovaného výkonu) 

� NPV (čistá současná hodnota) na diskontu (vliv očekávaného zhodnocení 

vloženého kapitálu na efektivnost projektu) atd. 

Konečným výsledkem hodnocení investice je rozhodnutí investora, zda je vůbec 

reálné investiční projekt uskutečnit, nebo v případě hodnocení více investičních variant, 

který projekt realizovat.  

3.1 Měrné investiční náklady 

Investiční náklady lze chápat jako jednorázové vynaložení peněžních prostředků, 

neboť jsou vynakládány pouze na počátku realizace každého projektu. V ojedinělých 

případech mohou být realizovány i dílčí investice během doby životnosti projektu na 

obnovu či rekonstrukci technologických částí projektu s kratší dobou životnosti než má 

celý projekt. Investiční náklady zahrnují:  [4] 

a) náklady na koupi samotné technologie spolu s náklady na instalaci zařízení 

b) náklady na stavební část (základy větrných elektráren) 

c) náklady na související investice (vybudování přístupových komunikací) 

d) náklady na připojení k rozvodné síti (zejména v případě odlehlých lokalit) 

e) náklady na likvidaci zařízení po skončení doby životnosti 

Chceme-li zjistit, jakou měrou se podílí investiční náklady na výsledné ceně 

produktu, je nutné je vydělit množstvím získaného produktu za dobu životnosti zařízení. 

Ta například u větrných motorů činí obvykle 20 až 30 let. Obdobné je to také u solárních 

panelů, u nichž je uváděna doba životnosti okolo 20 let. 

3.1.1 Větrné elektrárny 

U výstavby větrných elektráren tvoří nejvýznamnější podíl investičních nákladů cena 

vlastního větrného motoru. Jelikož hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu, je velikost 

rotoru, udává se cena vztažená právě na 1 m2 rotoru. Z tohoto důvodu jsou menší větrné 

elektrárny s výkonem okolo 100 kW relativně dražší oproti větším elektrárnám s výkonem 

nad 600 kW. Rozdíl činí v průměru asi 1 000 Kč⋅m-2. Dále výši investičních nákladů i 

celkové množství vyrobené energie ovlivňuje způsob regulace větrného motoru, ale i výška 

jeho stožáru. Především velké větrné elektrárny mohou být regulovány natáčením 
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vrtulových listů. Odhaduje se, že při regulaci natáčením vrtulových listů vyprodukuje 

větrná elektrárna zhruba o 10 % více elektřiny, a to zejména při vyšších rychlostech větru, 

jež jsou ve větších výškách. Zůstává ale otázkou, zda-li tento zisk vyváží zvětšené 

investiční náklady na vyšší stožár. [7] 

Podíl hlavních skupin na ceně větrné elektrárny o výkonu 100 až 1000 kW se 

odhaduje následovně. Největší podíl má bezpochyby rotor (35-40 %), dále následují stožár 

(16-25 %), elektrické zařízení (11-12 %) a převod (7-8 %). Nejmenší vliv na cenu má 

regulace (3-5 %). [7] 

Kromě nákladů na větrný motor a stožár, jež činí asi 85 % celkových nákladů, je 

důležité započítat i stavební náklady na základy stožáru. Ty se u větších elektráren 

pohybují mezi 5 až 7 %. Zbytek je tvořen náklady na přípravu projektu, na elektrickou 

přípojku, přístupovou komunikaci, dopravu a montáž. V ceně může být zahrnuta i cena 

transformátoru pro připojení do sítě vysokého napětí, což se týká zejména některých 

velkých větrníků. 

Započítáme-li do investičních nákladů i náklady na připojení k rozvodné síti a další 

související náklady (např. vybudování přístupové komunikace), mohou investiční náklady 

v podmínkách České republiky dosahovat výše 35 až 40 tisíc Kč na jeden instalovaný 

kilowatt. [4] 

Dle některých pramenů měrné investiční náklady u větrných elektráren v posledních 

letech klesají, a to především díky vývoji technologie a růstu jednotkových výkonů. 

S postupem technického vývoje stoupá zároveň i účinnost výroby elektrické energie, což 

znamená, že při stejném instalovaném výkonu produkuje větrná elektrárna více elektřiny. 

3.1.2  Solární elektrárny 

V porovnání s výstavbou větrných elektráren jsou měrné investiční náklady na 

solární články mnohonásobně vyšší, což je, dle mého názoru, největší překážkou rozvoje 

fotovoltaiky v současné době. Jejich cena se pohybuje v rozmezí 25 až 30 tisíc Kč⋅m-2. [7] 

I přes mírný pokles cen technologie dosahují měrné investiční náklady v posledních 

letech 135 tisíc Kč za jeden instalovaný kilowatt. Z tohoto důvodu se řadí produkce 

elektřiny z fotovoltaických elektráren mezi investičně nejnákladnější zdroje. [7] 

 



Bc. Vladimíra Vágnerová: Analýza vybraných technologií výroby el. energie 

2009 18 

3.2 Měrné provozní náklady 

Provozní náklady lze definovat jako vynaložení peněžních prostředků pravidelně se 

opakující v jednotlivých letech provozu. V případě větrných a solárních elektráren jsou 

velmi nízké, neboť zdroje energie (vítr, sluneční záření) jsou zdarma a nevyčerpatelné. 

Hlavními položkami provozních nákladů jsou: [4] 

a) náklady na nakupovanou energii, která je nezbytná pro vlastní spotřebu zařízení 

b) náklady na opravy a údržby zařízení (většinou je ve výši 1 % investičních nákladů) 

c) náklady na pracovní sílu (obvykle jsou relativně malé, neboť se jedná o zařízení bez 

stálé obsluhy) 

d) náklady na leasing jen v případě, kdy je část nebo celé zařízení pořízeno na leasing a 

je postupně spláceno prostřednictvím pravidelných leasingových splátek 

e) ostatní provozní náklady – obvykle se jedná o různé režijní náklady typu 

administrativních nákladů, poplatky za telefony a jiné služby 

f) ostatní finanční náklady jako jsou platby nájemného za pozemky, pojištění zařízení, 

daně z pozemků 

Mezi nejdůležitější položky provozních nákladů v případě větrných elektráren patří 

pojištění instalovaného zařízení, jeho běžná údržba, náhradní díly a náklady na opravy. 

U fotovoltaických zdrojů elektrické energie jsou provozní náklady tvořeny zejména 

náklady na opravy a údržby, eventuelně na revize elektroinstalace a pojištění zařízení. 

Výše se odhaduje na max. 1,5 % z investičních nákladů. [4] 

3.3 Měrný úrok  

Úrok, neboli peněžní částka placená za poskytnutí úvěru, se platí periodicky v 

úrokovacích obdobích, obvykle jednou ročně. Velikost úroku se odvíjí od velikosti úvěru, 

době jeho trvání a úrokové míře. [8] 

Pokud bychom chtěli hodnotit investice, musíme počítat rovněž s náklady, které stojí 

kapitál. Je-li investice plně financována úvěrem od banky, tedy cizími zdroji, pak je 

nákladem úrok z úvěru. Lepší pozici mají subjekty, které jsou schopny výstavbu větrné či 

solární elektrárny financovat z vlastních zdrojů, tedy bez použití bankovního úvěru. Výnos 

z výroby elektrické energie obvykle nedosahuje výše úroku a není ani znehodnocován 

inflací. 
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Poměrně vysoké investiční náklady, které tvoří téměř dvojnásobek všech provozních 

nákladů za celou dobu životnosti instalovaného zařízení, velmi komplikují problematiku 

financování výstavby větrných či solárních elektráren v České republice. Důvod? 

Počáteční náklady jsou spláceny relativně dlouho a úroky z úvěru na počáteční investice ve 

značné míře zvyšují náklady na jednotku vyprodukované energie.  

3.4  Shrnutí 

V České republice zaostává, ve srovnání s jinými státy, rozvoj větrných či solárních 

elektráren. Hlavním důvodem je, dle mého názoru, vysoká počáteční investice do těchto 

technologií. Některé zdroje uvádějí, že investiční náklady větrné elektrárny činí okolo 0,75 

Kč/kWh, zatímco například u jaderných elektráren se cena pohybuje v průměru 0,29 

Kč/kWh [20]. Měrné investiční náklady, vztažené na odvedenou práci, dosahují taktéž 

vyšších hodnot. Tudíž cena, za níž dnes vyrábíme elektřinu z větru či slunce, se pohybuje 

na úrovni některých uhelných elektráren.  

Rovněž provozní náklady představují vynaložení většího množství peněžních 

prostředků. Většina lidí žije v domnění, že se větrná či solární elektrárna postaví a poté jen 

s minimální obsluhou pěkně vydělává peníze. Opak je ale pravdou. Například větrná 

elektrárna pracuje v obtížných podmínkách – velké změny směru a rychlosti větru, 

nárazový vítr, velké změny teploty, déšť apod. Všechny tyto jevy se samozřejmě promítají 

do provozních nákladů a mají vliv na životnost a případnou poruchovost elektrárny.  

Velké pozitivum ve prospěch větrných a solárních elektráren spatřuji v tzv. 

externalitách, které představují náklady vyjadřující například poškození životního prostředí 

při výstavbě a provozu energetického zdroje.  
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4. Ekonomické porovnání vybraných technologií 

Ekonomickou efektivnost projektů, jež využívají jednotlivé druhy obnovitelných 

zdrojů, ovlivňují následující ekonomické veličiny:  [6] 

� Investiční výdaje zahrnující veškeré jednorázové výdaje na přípravu stavby, 

projekt, dodávky technologického zařízení a jeho montáž, stavební úpravy, 

elektrickou přípojku, popř. také náklady na výkup příslušných pozemků. U 

rozsáhlejších projektů je nutno dbát i na reinvestice, které vznikají pravidelně vždy 

po několika letech v důsledku výměny dosluhujícího zařízení. 

� Doba životnosti zařízení, což je doba, po kterou bude možno využívat zařízení, a 

tím pádem dosahovat úspor energie, aniž by bylo nutné opakovaně vynakládat 

investiční výdaje na obnovu zařízení. 

� Provozní výdaje na obsluhu zařízení, jeho periodickou údržbu, předpokládané 

opravy, režie, pojištění majetku, daně z pozemku a jiné poplatky, nákup paliv a 

energie včetně dopravy. 

� Velikost roční produkce energie, popř. velikost ročních energetických úspor. 

Příznivý vliv na ekonomickou efektivnost má možnost výroby elektrické energie 

v době špiček, kdy je její cena nejvyšší. 

� Způsob financování, což zahrnuje velikost, dobu splácení a úrokovou sazbu 

poskytnutého úvěru, cenu vlastních peněz investora a případné dotace. 

Ekonomický efekt pro investora ovlivňuje i daň z příjmu , daňové úlevy nebo státní 

či jiné podpory.  

Ovšem vzájemné srovnávání ekonomické efektivnosti větrné a solární energetiky je 

velice obtížné, neboť investiční náklady na nově instalované zařízení nemohou být dobře 

porovnávány s některými neúplnými investičními náklady vynaloženými před několika 

lety. Navíc do posuzování přínosu těchto energií vstupují i ekologická hlediska, která lze 

jen obtížně hodnotit čistě ekonomicky. Konečné rozhodnutí je tedy zcela na samotném 

investorovi, jehož případné váhání může ovlivnit jeho zájem přispět ke zlepšení životního 

prostředí i přesto, že na tom bezprostředně peněžní efekt nezíská. 

Podstatou zjišťování ekonomické efektivnosti je srovnání průměrných ročních 

nákladů s ročními příjmy, které by samozřejmě měly průměrné roční náklady co nejvíce 

převyšovat. [7] 
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Velice důležitým ukazatelem efektivity energetického zdroje je tzv. koeficient 

využitelnosti vyjadřovaný v procentech. Ten udává, nakolik je v průběhu roku využíván 

instalovaný výkon příslušného energetického zdroje. Počítá se jako poměr skutečného 

množství vyrobené energie za rok ku instalovanému výkonu, který je nutno vynásobit 

počtem hodin, které má 1 rok. Dle statistických dat ČSÚ dosahoval koeficient využitelnosti 

větrných elektráren pro rok 2005 pouze 11%, pro rok 2007 se mírně zvýšil na 12,71%. 

Jelikož ČSÚ neuvádí koeficient využitelnosti solárních elektráren, uvádím pro srovnání 

v tabulce č.2 přehled vybraných ekonomických ukazatelů u větrné elektrárny (VE) v 

Jindřichovicích a jaderné elektrárny (JE) Temelín. [14] 

 

Tabulka č.2 – Srovnání vybraných ekonomických ukazatelů u větrné a jaderné elektrárny 

[14] 

Elektrárna 
Investiční 
náklady 
[K č/kW] 

Koeficient ročního 
využití 

[%]  

Měrné investiční 
náklady (vzhledem 
k životnosti zdroje) 

[K č/kWh]  
VE Jindřichovice 51 000 19 1,50 

JE Temelín 50 000 69,5 0,29 

 

Má-li investor zájem pouze o zjednodušený orientační výpočet ekonomické 

efektivnosti příslušného projektu, pak mu postačí porovnání dosažených ročních přínosů 

s vynaloženými investičními náklady. Nejznámějším kritériem je prostá doba návratnosti 

vynaložené investice, čili doba splacení investice. Hlavním nedostatkem tohoto kritéria je 

skutečnost, že zanedbává řadu podstatných faktorů, mezi které patří např. růst cen energie 

v budoucnosti či možnost vkladu peněz do jiných investičních příležitostí. [6] 

Zatímco vítr a sluneční záření zůstávají i nadále bezplatným statkem, ceny uhlí, 

plynu a ropy stále rostou. Z toho vyplývá, že současné rozdíly v nákladech na výrobu 

elektrické energie mezi klasickými zdroji a větrnou a solární energií by se měly snižovat. 

Důvod? Výkupní cena elektřiny z větrných elektráren pomalu klesá, zatímco 

velkoobchodní cena elektrické energie na trhu stále roste. Je tudíž velmi reálné, že větrná 

energie přestane v blízké budoucnosti patřit mezi dotované zdroje. Některé odhady 

dokonce uvádějí, že by okolo roku 2012 mohlo dojít ke srovnání kroku s tržní cenou 

elektřiny. 
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4.1  Podpůrné finanční nástroje v České republice 

Česká republika díky svému závazku vůči Evropské unii, že dosáhne 8 %  výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, mezi něž spadají také větrná a solární energetika, do roku 

2010, byla nucena přijmout zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Zároveň schválila Státní energetickou koncepci, jež definuje 

předpokládané množství vyrobené ekologické energie v roce 2010. Tím byl vytvořen 

pomyslný právní rámec pro státem podporovanou výstavbu větrných a solárních 

elektráren. Bohužel praxe ukazuje, že se jedná pouze o teoretickou podporu. Důkazem 

toho může být nezařazení větrné energie mezi priority při udělování finančních dotací 

z evropského fondu OPPI (Operační program Podnikání a inovace). 

Ve srovnání s předchozími lety získají v letošním roce investoři za elektrickou 

energii vyrobenou větrnými či solárními elektrárnami méně peněz. Důvodem je skutečnost, 

že Energetický regulační úřad plánuje snížení výkupních cen těchto energií. Rozhodnutí 

bylo učiněno na základě zjištění neustále se snižující pořizovací ceny těchto výrobních 

technologií.  

4.1.1 Mechanismus výkupních cen a zelených bonusů 

Současní výrobci elektrické energie prostřednictvím uhlí či uranu prodávají elektřinu 

zhruba za 4 Kč/kWh. Elektřina vyrobená větrnou či fotovoltaickou elektrárnou je oproti 

těmto cenám mnohem dražší. Budeme-li brát v úvahu dobu životnosti těchto zařízení 

v průměru 20 let, pohybuje se cena okolo 15 Kč/kWh. Tato nerovnováha je vyrovnávána 

státní podporou v podobě tzv. zeleného bonusu nebo výkupní ceny, garantované na dobu 

20 let. Volba konkrétního typu zvýhodnění je pouze na výrobci. Zajišťovatel energetické 

soustavy je povinen onu dodanou elektřinu odkoupit. Při bližším pohledu odpovídají ceny 

spíše ekonomice velkých investic, tedy kapitálově silných investorů, kteří mají možnost 

získat úvěry s výhodným úročením. Menším investorům se vyplatí vkládat do takových  

projektů finanční prostředky pouze v případě, že je část z nich pokryta jedním z typů státní 

podpory (zelený bonus, výkupní cena). Jinak je ekonomická návratnost investice zcela 

v nedohlednu a rovněž také nefinancovatelná. Porovnání výše výkupních cen a zelených 

bonusů pro výrobu elektrické energie z jednotlivých typů zařízení je uvedeno v grafech č.1 

a č.2. Z nich je patrné, že výše zeleného bonusu je o něco nižší, neboť každý výrobce 
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elektrické energie má možnost případné přebytky posílat do sítě a naopak případné 

nedostatky ze sítě odebírat. [11] 

 

Graf č. 1 – Výše výkupních cen a zelených bonusů pro výrobu elektrické energie 
z větrných elektráren v letech 2004-2009 [22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Graf č. 2 – Výše výkupních cen a zelených bonusů pro výrobu elektrické energie 
z fotovoltaických elektráren v letech 2005-2009 [22] 
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4.1.2 Daňová úleva 

Pro investora, který hodlá vynaložit určité finanční prostředky do větrných či 

solárních elektráren, je důležitý zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento právní 

dokument říká, že veškeré příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny 

od daně ze zisku, a to po dobu 5 let od prvního uvedení příslušného zařízení do provozu. 

Provozem se rozumí rovněž uvedení zařízení do zkušebního provozu, z něhož plynou 

poplatníkovi příjmy a případy, kdy byla příslušná zařízení rekonstruována, nebyly-li tyto 

příjmy z provozu již jednou osvobozeny. Dobu osvobození nelze přerušit ani v případě 

odstávky v důsledku technického zhodnocení či oprav a udržování. [23] 

4.1.3 Dotace 

Na základě předpokladů vycházejících ze Státní energetické koncepce České 

republiky o podpoře využívání všech zdrojů energie, jež je možno dlouhodobě obnovovat a 

jejichž používání přispěje k ochraně životního prostředí, je nutné preferovat a finančně 

podporovat všechny typy obnovitelných zdrojů. Z toho plyne, že výjimku netvoří ani 

investice do větrných či slunečních elektráren. 

Na podporu péče o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie je zaměřen tzv. 

Operační program Životního prostředí, který je financován z fondů Evropské unie. A to 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, spadající mezi strukturální fondy, a Fondu 

soudržnosti. Jednou z 8 oblastí podpor tohoto operačního programu je dotace na udržitelné 

využívání zdrojů energie. Maximální výše dotace je 90 % z celkových výdajů projektu a 

minimální výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 500 tisíc korun. Podporovanými 

projekty v rámci tohoto programu jsou výstavba a rekonstrukce větrných elektráren a také 

instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektrické energie. [17] 

Na investice do fotovoltaických zařízení lze ještě získat dotaci prostřednictvím 

Operačního programu Podnikání a inovace, jehož součástí je program EKO-ENERGIE. 

Cílem tohoto programu je podpora činnosti podnikatelských subjektů v oblasti snižování 

energetické náročnosti výroby a spotřeby základních energetických zdrojů. V programu 

jsou podporovány následující aktivity: 

a) Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů – to zahrnuje výstavbu 

a rekonstrukci výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie, využívající 

k výrobě druhotné zdroje energie 
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b) Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie – zejména 

modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, zavádění a 

modernizaci systémů měření a regulace, snižování ztrát v rozvodech elektřiny či 

snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a 

technologických procesů. 

V rámci tohoto programu lze na jeden projekt získat dotaci ve výši 500 tisíc až 100 milionů 

korun. Dotace tak může pokrýt náklady projektu z 30-60 %. [16] 

4.2 Větrná energie a její zhodnocení  

Povětrnostní podmínky České republiky umožňují ekonomicky výhodné využití 

větrné energie především v horských oblastech, kde je však rozvoj omezen požadavky na 

ochranu přírody i nepříznivými povětrnostními podmínkami (námrazy, bouřky, srážky), 

které silně omezují provoz elektráren v největrnějším období roku. Při vhodném umístění 

„větrníku“ do krajiny s dobrými povětrnostními podmínkami, dokáže jedna elektrárna 

zásobovat zhruba 2 500 domácností. [1] Dnes se ale nejčastěji setkáváme s větrnými 

elektrárnami, jejichž instalovaný výkon je 2 až 3 MW. Ty jsou schopny ročně vyrobit více 

jak 5 tisíc MWh, což je množství elektrické energie, které spotřebuje 1500 domácností. 

Ovšem výstavba jedné takovéto elektrárny znamená investici až 90 milionů korun. 

Větrné elektrárny znamenají ekonomický přínos zejména pro okolní obce. Ty sami 

mohou elektrárnu provozovat a získat tak další příjmy do svého rozpočtu. Zároveň 

napomáhají snížení nezaměstnanosti, neboť mohou vytvořit více pracovních míst než těžba 

uhlí či jaderná energetika. Uvádí se, že na instalovaný 1 MW vytvoří 15 až 19 pracovních 

míst. [12] 

Samotná výstavba „větrníků“ vede k nárůstu nákladů na rozvod elektrické energie a 

zálohování jejích výpadků. Při větším zatížení sítí nastává nutnost jejich posilování, což 

má za následek dodatečné náklady a zvyšování energetických ztrát. 

Nastavení výkupní ceny (2,34 Kč/kWh) je takové, aby investorovi garantovalo 

návratnost jeho investovaných finančních prostředků do 15 let. Přesná doba návratnosti je 

pak při daných investičních nákladech ovlivněna zejména roční průměrnou rychlostí větru 

v dané lokalitě a rovněž použitou technologií. V současné době budované větrné elektrárny 

jsou modernější s většími rotory a vyššími stožáry, a tak dosahují dle údajů Energetického 

regulačního úřadu průměrné roční využitelnosti až 26 %. 
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Jak již bylo konstatováno v předchozí kapitole, pohybují se celkové investiční 

náklady na výstavbu jedné větrné elektrárny v rozmezí 35 až 40 milionů Kč za jeden 

instalovaný megawatt výkonu. Jen pro srovnání uvádím, že se cena instalovaného 

megawattu výkonu v uhelné elektrárně pohybuje okolo 45 milionů Kč a v jaderné 

elektrárně okolo 70 milionů Kč. I přesto se nám může zdát, že elektřina vyrobená větrnou 

elektrárnou je daleko dražší než elektřina z uhelných či jaderných elektráren. Pokud 

bychom chtěli porovnávat cenu takto vyrobené elektřiny, museli bychom do srovnání 

započítat také externality související s výrobou v jednotlivých zdrojích. Značný vliv jistě 

má v tomto směru zavedení ekologické daně na uhlí. Kromě toho se náklady na výrobu 

jedné kilowatthodiny z větru za posledních dvacet let snížily téměř na pětinu a tento trend i 

nadále přetrvává.  

I přes všechny klady, které větrné elektrárny bezpochyby mají, se prozatím jedná o 

doplňkový zdroj elektrické energie. Dokážeme si to na následující úvaze. Pokusím se 

spočítat, kolik by bylo zapotřebí instalovat větrných turbín o výkonu 1 MW, aby vyrobily 

jednoroční produkci jaderné elektrárny Temelín. Budu vycházet z předpokladu, že větrné 

turbíny budou v provozu 1000 hodin za rok. Výsledek? Z Roční zprávy o provozu 

jaderných elektráren Skupiny ČEZ jsem zjistila, že za rok 2007 bylo vyrobeno 12 264 913 

MWh elektrické energie. Počty jsou velice snadné. Výsledkem je ohromující počet 12 265 

vrtulí, tedy větrných elektráren.    

 

Příklad č.1 - Ekonomika větrné elektrárny využívající podporu formou povinného výkupu 

(s dodávkou vyráběné energie do distribuční sítě). 
 

Podle dostupných informací, které mi byly poskytnuty, stojí výstavba malé větrné 

elektrárny o nominálním výkonu 10 kW přibližně 350 tisíc Kč. Tato cena se ještě navýší 

zhruba o 100 tisíc Kč, pokud připočítám přípojku a další nezbytné náklady na uvedení 

elektrárny do provozu. Umístění „větrníku“ je výhodné, neboť průměrná roční rychlost 

větru je 6 m/s. Při této rychlosti je elektrárna schopna ročně vyrobit 22,5 MWh elektrické 

energie. 

Dobu návratnosti investovaných prostředků zjistím pomocí tzv. metody doby 

splacení, která se vypočítá poměrem celkových investičních nákladů a očekávaných 

ročních čistých výnosů (cash flow). Dobou splacení rozumíme počet let, za které tok 

výnosů přinese investorovi hodnotu, jež se rovná původním nákladům na investici. [8]  
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Výpočet:  

celkové investiční náklady   - 450 000 Kč 

  roční produkce elektrické energie  - 22,5 MWh 

  výkupní cena stanovená pro rok 2009 - 2 340 Kč/MWh 

   450 000 : (22,5 ⋅ 2 340) = 8,547 let 

  

Výkupní cena elektřiny vyrobená malou větrnou elektrárnou je v letošním roce 

stanovena na 2,34 Kč/kWh a bude tedy trvat přibližně 8,5 roku, než se investované 

prostředky vrátí. 

 

Příklad č.2 – Případová studie [9] 

Projektovým záměrem této studie je výstavba větrné elektrárny v lokalitě Krušných 

hor, kde jsou vynikající větrné podmínky, dokonce nejlepší v České republice. Rychlost 

větru v této oblasti obvykle dosahuje 6-8m/s. Nominální výkon větrné elektrárny bude 2 

MW a osa rotoru bude umístěna ve výšce 75m. Investorem celého projektu je společnost 

s ručením omezeným, jejímž cílem jsou investice do oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

I přestože se jedná o poměrně dlouhodobou investici, klade si společnost za cíl relativně 

vysokou spolehlivost výnosu. Z důvodu nedostatečného množství vlastních finančních 

prostředků bude základem celé investice bankovní úvěr za podpory dotačních prostředků 

z fondů Evropské unie. 

Použité technologie jsou zcela běžně dostupné, proto byly vybrány a srovnány 3 

varianty větrných elektráren, lišící se od sebe jen použitou technologií a průměrem rotoru: 

Varianta A : Vestas V90 – 2,0 MW; průměr rotoru 90m; hladina intenzity hluku 

105,7 dB 

Varianta B : Vestas V80 – 2,0 MW; průměr rotoru 80m; hladina intenzity hluku 

101,0 dB 

Varianta C: Enercon E66 – 20.70; bezpřevodovkový typ; průměr rotoru 70m; 

hladina intenzity hluku 103,0 dB 

Větrná elektrárna bude provozována bezobslužně, pouze monitoringem na dálku 

pomocí automatického hlášení poruch prostřednictvím SMS. Nezbytné a velice důležité je 

pojištění „větrníku“ zejména proti úderu blesku a jiným povětrnostním vlivům. Servisní 

prohlídky budou prováděny pravidelně, jednou ročně. 
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Všechny ceny vycházejí z cen obvyklých na trhu v roce 2006. Investor je plátce 

DPH, proto budou ceny investic a elektřiny uváděny bez DPH. Větrná elektrárna jako 

celek spadá do odpisové skupiny 4 „díla energetická“, jejíž doba odepisování je 20 let.  

Spolehlivé zajištění odběru vyrobené elektrické energie je díky zákonu č.180/2005 

Sb., o obnovitelných zdrojích energie. Elektřina bude dodávána místně příslušnému 

distributorovi za podmínek a cen stanovených zákonem. 
 

Základní vstupní ekonomické parametry: 

Garantovaná životnost     20 let 
 

Výkupní cena vyrobené elektřiny   2,46 Kč/kWh (platné v r. 2006) 
 

 Diskont       7 % 
 

 Průměrný růst výkupní ceny    0 % 
 

 Pokles výkonu FVE vlivem stárnutí  1 % 
 

 Průměrný růst ceny elektřiny pro  
vlastní spotřebu      2 % 
 

Průměrný růst ostatních nákladů   2 % 
 

Daň z příjmu      24 % 
 

Osvobození od daně     5 let 
 

Výroba při variantě A     5 186 MWh 
 

Výroba při variantě B     3 965 MWh 
 

Výroba při variantě C     3 742 MWh 
 

Provozní náklady projektu: 

Provozní náklady budou u všech variant shodné, kromě výše pojistného, které se 

odvíjí od celkových investičních nákladů jednotlivých typů. Přehledný rozpis a celková 

výše provozních nákladů u jednotlivých variant je uvedena v tabulce č.3.   
 

Tabulka č. 3 – Provozní náklady pro jednotlivé varianty za 1 rok 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

mzdy a pojištění 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 

opravy 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

údržba 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 

pojištění VE 0,5% 405 889 Kč 337 207 Kč 313 317 Kč 
režie 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

energie 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 

CELKEM 1 475 889 Kč 1 353 207 Kč 1 315 817 Kč 
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Jako nejdražší vychází varianta A ovlivněná výší pojistného, které představuje oproti 

ostatním možnostem nárůst o 70-90 tisíc Kč více. Důvodem jsou nejvyšší celkové 

investiční náklady, jak je patrné z tabulky č.7.   

 

Investiční náklady projektu : 

Investiční náklady projektu pro jednotlivé varianty jsou shrnuty v tabulce č.4. Kromě 

výše cen jednotlivých technologií jsou ostatní položky naprosto cenově shodné.  
 

Tabulka č.4 – Investiční náklady jednotlivých variant 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Technologie 68 682 600 Kč 54 946 080 Kč 50 168 160 Kč 
Připojení k síti 
(trafostanice, vedení) 

2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 

Stavební část (základy,  
přístupová cesta) 

10 295 250 Kč 10 295 250 Kč 10 295 250 Kč 

Režie 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Energetický audit 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 

Celkem bez DPH 81 392 850 Kč 67 656 330 Kč 62 878 410 Kč 
 

Rovněž v případě investičních nákladů je varianta A tou nejdražší možností, neboť 

použitá technologie u tohoto typu větrné elektrárny je v porovnání s ostatními variantami 

zhruba o 14-18 milionů Kč dražší. 

I přestože investor nemá dostatek vlastních finančních prostředků a základem 

financování je bankovní úvěr a dotační prostředky z Evropských fondů, budu pro 

zjednodušení základní ekonomické vyhodnocení provádět bez dotací a podpor, neboť to 

není cílem této diplomové práce � financování projektu v plné výši z vlastního kapitálu. 

 

Základní ekonomické vyhodnocení u jednotlivých variant: 

 Výše investičních nákladů je vypočtena v předchozí tabulce č.5. Čistá současná 

hodnota investice představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (cash 

flow) a náklady na investici. Vnitřní výnosové procento udává předpokládanou výnosnost 

investice, kterou je možné porovnávat s námi požadovanou výnosností. Nejvýhodnější je, 

pokud vnitřní výnosové procento vyjde vyšší, než je diskontní míra. Při jejím výpočtu 

hledáme takovou hodnotu diskontní míry, při které se současné očekávané výnosy 

z investice rovnají současné hodnotě výdajů na investici. [8] 
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Tabulka č.5 – Ekonomické vyhodnocení 
 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Investiční náklady 81 392,85 Kč 67 656,33 Kč 62 878,41 Kč 

Čistá současná 
hodnota (NPV) 

23 544 tis. Kč 9 573 tis. Kč 9 521,63 Kč 

Vnitřní výnosové 
procento (IRR) 

10,45 % 8,71 % 8,83 % 

Doba splacení 8 let 9 let 9 let 

Rok hodnocení 2008 2008 2008 

Doba životnosti 20 let 20 let 20 let 

Diskont 7,00 % 7,00 % 7,00 % 
 

Pozn. 

Čistá současná hodnota (NPV) – vyjadřuje současnou hodnotu budoucích peněžních toků a 

(případného) současného výdaje 

Vnitřní výnosové procento – úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota 

peněžních toků investice rovna nule. 

Diskont – alternativní výnos vlastního kapitálu 

 

Z výše uvedeného základního ekonomického vyhodnocení je zřejmé, že 

nejvýhodněji se jeví varianta A, tedy větrná elektrárna typu Vestas V90. Díky většímu 

průměru rotoru má výrazně větší produkci elektrické energie. Její hlavní nevýhodou jsou 

vyšší investiční náklady, oproti variantě B o 13,74 mil. Kč, což může do značné míry 

ovlivnit rozhodnutí investora. Varianty B a C mají velmi obdobné ekonomické parametry, 

ale jako výhodnější se díky nižším investičním nákladům jeví varianta C, tedy větrná 

elektrárna typu Enercon E66. 

4.3 Fotovoltaika a její zhodnocení 

Počínaje rokem 2000 nastupuje v České republice nová fáze vývoje fotovoltaiky, 

která se řadí mezi nejperspektivnější a nejšetrnější technologie výroby elektrické energie. 

Stále více se dostává do hledáčku nejen malých a středních investorů, ale také velkých 

firem.Významně k tomu přispívají státní podpory garantované po dobu 20 let či značné 

zlepšení legislativního prostředí pro podnikání v této oblasti. 
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 Postupně jsou státní správou a místní samosprávou zaváděny motivační nástroje pro 

její podporu. V tabulce č.6 je uveden jejich přehled spolu s datem zavedení. 

 

Tabulka č. 6 – Přehled motivačních nástrojů pro podporu fotovoltaických systémů 

Motivační nástroj Datum zavedení 

Zavedení 5 % sazby DPH pro fotovoltaické systémy a komponenty 1.1.2001 

Zavedení povinnosti vykupovat elektrickou energii z malých zdrojů 1.1.2002 

Stanovení výkupní ceny elektrické energie z fotovoltaických systémů 
– 6 Kč/kWh 

1.6.2002 

Program na podporu instalací fotovoltaických systémů připojených 
k rozvodné síti 

1.1.2003 

Dotace 30 % na investiční náklady: 

a) fyzické osoby – do výkonu 2 kW 

b) právnické osoby – do výkonu 20 kW 

1.1.2003 

Zákon č.180/2005 Sb. s prováděcími vyhláškami – výkupní cena 
zvýšena na 13,20 Kč/kWh 

1.1.2006 

 

Cena elektrické energie vyrobené fotovoltaickými elektrárnami zůstává i nadále 

hlavním problémem této technologie. Odvíjí se totiž od velikosti solárního systému. 

 Pokusím se provést obdobné srovnání jako u větrných elektráren. Tentokrát se budu 

snažit o výpočet plochy solárních panelů, kterou bychom potřebovali k výrobě takového 

množství elektrické energie, jež odpovídá roční produkci jaderné elektrárny Temelín. Jak 

již bylo uvedeno, v roce 2007 vyrobila jaderná elektrárna Temelín 12 264 913 MWh 

elektrické energie. Pro toto srovnání využiji nedávno zprovozněnou sluneční elektrárnu 

v Dubňanech u Hodonína s předpokládanou roční produkcí 2 244 MWh, která zabírá 

plochu 7 ha. A jaký bude výsledek? Plocha by musela zabírat téměř 38 260 ha, což 

odpovídá 382 600 km2. Vezmeme-li rozlohu celé České republiky, která činí 78 867 km2, 

pak zjistíme, že by na to ani zdaleka nestačila.  

 

Příklad č.3 – Ekonomika fotovoltaického systému využívajícího podporu formou 

povinného výkupu (s dodávkou vyráběné energie do distribuční sítě). 

 

Na základě mnou získaných informací vychází výstavba solární elektrárny o 

nominálním výkonu 10 kW přibližně na 1,4 milionu Kč. Do ceny jsou již zahrnuty veškeré 



Bc. Vladimíra Vágnerová: Analýza vybraných technologií výroby el. energie 

2009 32 

výdaje na uvedení do provozu. Díky svému umístění je elektrárna schopna vyrobit ročně 

10 000 kWh elektrické energie. 

Dobu návratnosti investovaných prostředků zjistím, stejně jako u větrné energie, 

prostřednictvím tzv. metody doby splacení, která se vypočítá poměrem celkových 

investičních nákladů a očekávaných ročních čistých výnosů (cash flow). [8]   
 

Výpočet:  

celkové investiční náklady   - 1 400 000 Kč 

  roční produkce elektrické energie  - 10 MWh 

  výkupní cena stanovená pro rok 2009 - 12 890 Kč/MWh 

   1 400 000 : (10 ⋅ 12 890) = 10,86 let 
 

Výkupní cena elektřiny vyrobená fotovoltaickým systémem je v letošním roce 

stanovena na 12,89 Kč/kWh a návratnost investovaných prostředků bude trvat téměř 11 let. 

 

Příklad č.4 - Případová studie [6] 

Záměrem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) v lokalitě, 

v níž dopadne na 1m2 vodorovné plochy v průměru 1 100 kWh sluneční energie. 

Investorem je nevládní nezisková organizace, která se snaží o podporu obnovitelných 

zdrojů energie. Investor disponuje s minimem vlastních finančních prostředků, z toho 

důvodu bude základem bankovní úvěr a poskytnuté dotační prostředky z fondů Evropské 

unie. Garantovaná doba životnosti zařízení je 25 let, což je zároveň doba hodnocení. Ve 

výpočtech budeme počítat s poklesem výroby v důsledku stárnutí ve výši 1 % ročně. 

Výkupní ceny z obnovitelných zdrojů elektřiny jsou garantovány zákonem, a proto je 

jejich změna jen velmi málo pravděpodobná. Pro rok 2007 byla Energetickým regulačním 

úřadem stanovena ve výši 13,20 Kč/kWh u fotovoltaických elektráren. 

Provoz fotovoltaické elektrárny bude bezobslužný, jen s občasným dohledem a 

umytím panelů, ale trvalým dohledem v areálu FVE (třísměnný provoz). Budeme 

porovnávat 3 varianty, jejichž použité technologie jsou zcela běžné: 

Varianta A : pevné fotovoltaické panely bez natáčení – viz. příloha č.4 

Varianta B : fotovoltaické panely natáčené ve dvou osách – viz. příloha č.5 

Varianta C: fotovol. panely na naklápěcí ocelové konstrukci doplněné hřebenovým 

zrcadlem, tzv. systém Traxle – viz. příloha č.6 
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Nominální špičkový výkon u fotovoltaické elektrárny je 500 kWp
3, celkem se jedná o 

250 modulů o výkonu 2 kWp
4. Horizontální natáčení je podél osy uložené se sklonem 35°. 

Účinnost panelů je 15 %.  

 Z níže uvedené tabulky č.7 vyplývá, že dvouosé natáčení fotovoltaických panelů za 

Sluncem  přinese zhruba o 35 % energie více než pevné fotovoltaické panely. Nejvíce 

energie ale přinese systém Traxle, díky zvětšení plochy o zrcadla asi o 56 % energie více. 

Instalovaný výkon je ve všech variantách téměř stejný. Skutečný výkon ale kolísá dle 

okamžitého oslunění panelu. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že při natáčení plochy 

fotovoltaických panelů za Sluncem je oslunění vyšší. 
 

Tabulka č.7 – Výroba energie pro jednotlivé varianty 

 Varianta A 
[kWh/m 2] 

Varianta B 
[kWh/m 2] 

Varianta C 
[kWh/m2] 

Leden 35 47 55 
Únor 50 67 78 
Březen 94 126 147 
Duben 121 162 189 
Květen 158 212 246 
Červen 154 206 240 
Červenec 166 222 259 
Srpen 150 201 234 
Září 110 147 172 
Říjen 79 106 123 
Listopad 35 47 55 
Prosinec 28 38 44 

Celkem 1 179 1 580 1 841 
Celkem v % 100 % 134 % 156 % 

 

Fotovoltaická elektrárna jako celek spadá do odpisové skupiny 4 – „díla 

energetická“, z čehož vyplývá doba odepisování 20 let. Počítám jen s odpisy zařízení, 

nikoli s reinvesticemi v průběhu životnosti zařízení. Ceny jsou stanoveny dle cen 

obvyklých na trhu v roce 2006. Investor je plátce DPH, tudíž jsou ceny investic i elektřiny 

uvedeny bez DPH. 

                                                 
3 „špičkový výkon“ - jednotka výkonu solárního článku (panelu) v bodě max. výkonu za standardních 
testovacích podmínek (1000 W/m2; AM 1,5; 25 °C) 
4 „špičkový výkon“ - jednotka výkonu solárního článku (panelu) v bodě max. výkonu za standardních 
testovacích podmínek (1000 W/m2; AM 1,5; 25 °C) 
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Základní ekonomické vstupní parametry: 

 Garantovaná životnost     25 let 
 

Výkupní cena vyrobené elektřiny   13,20 Kč/kWh (platné v r. 
2006) 

 

 Diskont       7 % 
 

 Průměrný růst výkupní ceny    0 % 
 

 Pokles výkonu FVE vlivem stárnutí  1 % 
 

 Průměrný růst ceny elektřiny pro  
vlastní spotřebu      4 % 
 

Průměrný růst ostatních nákladů   2 % 
 

Daň z příjmu      26 % 
 

Osvobození od daně     6 let 
 

Výroba při variantě A     726,2 MWh 
 

Výroba při variantě B     845,5 MWh 
 

Výroba při variantě C     542,0 MWh 
 

Provozní náklady za 1 rok: 

Obsluha, hlídání areálu     432 tis. Kč 
 

Pojištění (cca 0,5% výše investice)   440 tis. Kč 
 

Ostatní režijní náklady     100 tis. Kč 
 

Celkem:       972 tis. Kč 
 

Investiční náklady: 

Tabulka č.8 shrnuje investiční náklady pro jednotlivé typy instalovaných zařízení. 

Tučně jsou zvýrazněny rozdílné cenové hodnoty jednotlivých komponentů.  
 

Tabulka č.8 – Investiční náklady pro jednotlivé varianty 

 Varianta A 
[tis. Kč] 

Varianta B 
[tis. Kč] 

Varianta C 
[tis. Kč] 

Panely 50 855 50 855 50 855 
Nosná konstrukce 5 840 43 800 14 600 
Základová konstrukce 380 680 1 000 
Střídač 9 860 9 860 9 860 
Řídící a měřící systém 100 100 100 
Elektroinstalace 2 600 2 600 2 600 
Instalace zařízení 2 500 2 500 2 500 
Pozemek 946 3 311 4 730 
Oplocení, zabezp. systém 800 800 800 
Režie 180 180 180 
Energetický audit 35 35 35 
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Celkem bez DPH 74 096 114 721 87 260 
 

 I přestože investor nemá dostatek vlastních finančních prostředků a základem 

financování je bankovní úvěr a dotační prostředky z Evropských fondů, budu pro 

zjednodušení základní ekonomické vyhodnocení provádět bez dotací a podpor, neboť to 

není cílem této diplomové práce � financování projektu v plné výši z vlastního kapitálu.  

 

Základní ekonomické vyhodnocení dle jednotlivých variant :  

 Výše investičních nákladů je vypočtena v předchozí tabulce č.8. Čistá současná 

hodnota investice představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (cash 

flow) a náklady na investici. Vnitřní výnosové procento udává předpokládanou výnosnost 

investice, kterou je možné porovnávat s námi požadovanou výnosností. Nejvýhodnější je, 

pokud vnitřní výnosové procento vyjde vyšší, než je diskontní míra. Při jejím výpočtu 

hledáme takovou hodnotu diskontní míry, při které se současné očekávané výnosy 

z investice rovnají současné hodnotě výdajů na investici. [8] 
 

Tabulka č.9 – Ekonomické vyhodnocení 
 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Investiční náklady 74 096 tis. Kč 114 721 tis. Kč 87 260 tis. Kč 

Čistá současná 
hodnota (NPV) 

- 14 880 tis. Kč - 29 935 tis. Kč 11 250 tis. Kč 

Vnitřní výnosové 
procento (IRR) 

4,34% 3,55% 8,63% 

Doba splacení 14 let 16 let 10 let 
Rok hodnocení 2006 2006 2006 

Doba životnosti 25 let 25 let 25 let 

Diskont 7,00% 7,00% 7,00% 
 

Pozn. 

Čistá současná hodnota (NPV) – vyjadřuje současnou hodnotu budoucích peněžních toků a 

(případného) současného výdaje 

Vnitřní výnosové procento – úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota 

peněžních toků investice rovna nule. 

Diskont – alternativní výnos vlastního kapitálu 
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4.4  Shrnutí 

Ekonomické srovnání větrných a solárních elektráren je poměrně obtížné, jelikož je 

ovlivněno odlišnými vstupními faktory. I přesto se přikláním spíše k výstavbě větrných 

elektráren s ohledem na jejich výkon a investiční náklady, které nejsou v porovnání se 

solárními elektrárnami příliš vysoké. Investiční náklady na výstavbu solární elektrárny jsou 

ovlivněny zejména lokalitou výstavby a tudíž cenou pozemků, která není v dnešní době 

nijak zanedbatelná. Z mého pohledu vykazují „větrníky“ určitý technologický pokrok pro 

lidstvo a nemohu opomenout rovněž fakt, že se jedná o moderní architektonický prvek 

hodný 21.století.  

Z provedeného srovnání množství větrných elektráren a roční produkci jaderné 

elektrárny Temelín a obdobného srovnání solárních elektráren se mi jeví budoucnost 

v bezpečné jaderné energetice jako jediné řešení. Výroba z větrných či solárních elektráren 

je sice ohleduplná k našemu životnímu prostředí, ale z hlediska energetické náročnosti naší 

společnosti je krajně nedostačující. Rovněž z hlediska zajištění spolehlivosti dodávek se 

oba energetické zdroje jeví jako extrémně nespolehlivé, což má své ekonomické důsledky. 

Ale i přestože se nejedná o zdroje podstatné, mají, dle mého názoru, svůj nemalý 

význam i jako doplňkové. Neboť každá MWh vyrobená bez sebemenšího zatížení 

životního prostředí by měla být (nebo je) žádoucí a vítána. 
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5. Ekologické aspekty 

Je známo, že žádná technologie vyrábějící elektrickou energii není zcela bez 

negativních dopadů na životní prostředí. Ovšem moderní solární a větrné elektrárny 

představují spolehlivý zdroj tzv. „ekologicky čisté energie“, jejíž výroba nezatěžuje životní 

prostředí žádnými nebezpečnými odpady, neprodukují do atmosféry žádné plynné ani tuhé 

emise včetně oxidu uhličitého nebo jiných skleníkových plynů. Není nutné ukládat 

popílek, pro svůj provoz nevyžadují vodu, a tudíž ji také neznečišťují, a neprodukují 

odpadní teplo. Jen pro představu, atomové reaktory u nás každoročně vyrobí zhruba 100 

tun vysoce radioaktivního odpadu, které je nutno bezpečně uložit na 100 000 let, což zatím 

nikdo nedokázal.  

I přesto ale, dle některých ekologů, tyto elektrárny naší přírodě škodí. A jaké jsou 

jejich argumenty? 

5.1 Vliv v ětrných elektráren na životní prostředí 

Velké emoce vzbuzuje výroba elektrické energie prostřednictvím větrných 

elektráren. Nyní se pokusím o potvrzení či vyvrácení nejčastějších tvrzení. 
 

Tvrzení č.1 –  Větrné elektrárny zabíjejí ptáky a plaší zvěř 

Umístíme-li větrné elektrárny do vhodné lokality, pak nepředstavují pro ptactvo a 

zvířata žádné vážné nebezpečí. Ba naopak, pomáhají snižovat riziko ztráty přirozených 

biotopů, jež jsou zapříčiněny globálními změnami podnebí. 

Dle provedených studií představují otáčející se lopatky pro letící ptactvo jen malé 

riziko. Turbína je pro ně dostatečně viditelnou překážkou. Určité nebezpečí hrozí v noci či 

za mlhy. Ani případný střet s otáčející se lopatkou nemusí být tragický. Nainstalované 

kamery zaznamenaly, že vzduchový polštář okolo lopatky dokáže ptákem smýknout, aniž 

by ho zranil či dokonce usmrtil. Přesto si ale myslím, že by větrné elektrárny neměly být 

budovány v oblastech cenných výskytem vzácných chráněných druhů. 

Také se nepotvrdily obavy, že by větrné elektrárny jakkoli rušily okolní zvěř. Je 

potvrzeno, že si zvířata na zařízení velmi brzy zvyknou, a tudíž jimi nejsou plašeny.  

Myslím si, že jsou obavy ze zabíjení ptáků a plašení zvěře vlivem provozu větrných 

elektráren zcela neopodstatněné, proto se s tímto tvrzením neztotožňuji a vyvracím ho. 
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Tvrzení č. 2 - Větrné elektrárny hyzdí krajinu 

Větrné elektrárny nesporně vytvářejí nové dominanty v krajině, a tudíž mohou mít 

určitý vliv na okolní prostředí. Jsou budovány v lokalitách s dostatečným větrným 

potenciálem, tedy většinou na kopcích či rozlehlých rovinách. To, že jsou vidět, ale ještě 

neznamená, že pohled do krajiny hyzdí. Harmonická krajina, jak ji vnímá člověk, je 

založena na rovnováze působení člověka a přírody. Dokonce jsem se setkala i s názorem, 

že se jedná o moderní prvek, který krajinu do určité míry oživuje. 

Myslím si, že dalekosáhlejší dopad na životní prostředí, a tudíž i na krajinu, mají 

uhelné a jaderné elektrárny. Ať už samy o sobě, nebo svými dopady. Povrchová těžba 

hnědého uhlí, vyobrazena na obrázku č.5, zásadním způsobem ovlivnila krajinný ráz 

severních Čech. Rovněž odlesnění některých pohoří vlivem kyselých dešťů z jeho 

spalování má, dle mého názoru, mnohem razantnější dopad na krajinu než stožáry a rotory 

„větrníků“.  

Dalším protiargumentem může být skutečnost, že větrnou elektrárnu lze po skončení 

doby životnosti bez větších problémů rozebrat a odvézt. 

U tohoto tvrzení a uvedených skutečností záleží na každém, jaký pohled a názor má 

na tradiční zdroje energie a větrné elektrárny. Já osobně s tímto tvrzením nesouhlasím a 

tudíž ho vyvracím. 
 

Obrázek č.5 – Povrchová těžba a její vliv na krajinu 
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Tvrzení č.3 – Větrné elektrárny jsou hlučné 

Při posuzování hlučnosti je velice důležité rozlišovat mezi dvěma pojmy, a to mezi 

akustickým výkonem daného typu turbíny a akustickým tlakem, neboli hladinou hluku 

v místě měření. 

Akustický výkon udává každý výrobce turbíny na základě měření akreditované 

zkušebny. U dnešních elektráren o výkonu 1 megawatt se pohybuje v rozmezí 100-106 dB, 

a to v závislosti na typu turbíny a rychlosti větru v době měření. Následující obrázek č.6 

uvádí různé úrovně hluku, s nimiž se setkáváme v běžném životě. 
 

Obrázek č.6 – Jednotlivé úrovně hluku [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuky vydávané větrnými elektrárnami jsou způsobeny jednak otáčejícími se 

mechanickými prvky ve strojovně (zejména převodovka a generátor) a druhou příčinou je 

proudění vzduchu kolem listů vrtule. Z tohoto důvodu se prvořadým úkolem všech 

výrobců stalo snižování hlučnosti. Dnes jsou u moderních turbín mechanické zvuky 

minimalizovány a některé větrné turbíny jsou dokonce již bezpřevodovkové. Rovněž 

úprava povrchu i tvaru listů rotoru výrazně omezila aerodynamický hluk. 

Má-li být větrná elektrárna vybudována v blízkosti obytných domů, musí být 

zpracován odborný posudek – tzv. akustická studie, jejíž výsledek musí potvrdit 

dodržování platných hygienických limitů hluku. Nejvyšší přípustná hladina hluku ve 
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venkovních prostorách je na obytném území u menších sídelních útvarů ve dne (6-22 

hodin) 50dB a v noci 40 dB. [24] 

Úroveň hluku je velmi ovlivněna terénem a jeho povrchem, ale od určité rychlosti 

větru (obvykle 7-8 m/s) převažuje hluk okolního prostředí, jako například vítr v korunách 

stromů, nad hlukem větrných elektráren. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les 

ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlosti větru 6-7 m/s přibližně stejný hluk jako 

větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti. 

Mnohdy se objevují i tvrzení, že jsou větrné elektrárny zdrojem infrazvuku. Jedná se 

ale o mylnou představu, neboť infrazvuk při činnosti „větrníků“ prakticky nevzniká, pouze 

hladiny tzv. nízkofrekvenčního hluku mohou být mírně zvýšeny. Jeho vliv na zdraví 

člověka je ale zcela zanedbatelný. Jsou-li naměřeny zvýšené hodnoty, pak je tento stav 

indikací nějaké technické závady. 

Uvedené argumenty jsou, dle mého názoru, dostatečným důkazem nepravdivosti 

tohoto tvrzení, proto ho vyvracím. 

 

Tvrzení č.4 – Větrné elektrárny snižují množství produkovaných odpadních látek 

Je všeobecně známo, jakým způsobem tepelné elektrárny při spalování uhlí zatěžují 

životní prostředí. I při zavedení moderních metod odsiřování se hodnoty emisí oxidu 

uhličitého nesníží, ba naopak, slabě se zvýší, neboť se zvýší energetická náročnost na 

provoz čištění kouře. 

Některé prameny dokazují, že 1 kilowatthodina energie vyrobená větrnou 

elektrárnou sníží emise oxidu uhličitého o 750-1250 g, emise oxidu siřičitého o 5-8 g, 

emise oxidů dusíku o 3-6 g a hodnoty prachu a popílku o 40-70 g. [18] 

Souhrnně lze říci, že pokud bychom v lokalitě Krušných hor vybudovali větrnou 

farmu s 300 větrnými elektrárnami o výkonu 300-500 kW, snížily by se exhalace ročně o 

900 tun oxidu siřičitého, o 750 tun oxidů dusíku, o 150 000 tun oxidu uhličitého, o 8 000 

tun popílku a o 100 tun prachových částic. [18] 

Na druhou stranu je nutno říci, že větrné elektrárny dodávají elektrickou energii 

nespolehlivě a elektrárenské firmy musejí jejich produkci nahrazovat z jiných zdrojů. Ale 

všechny elektrárny občas náhle vypadnou. Skutečně velkou hrozbu pro přenosovou síť 

představují výpadky velkých zdrojů. Až příliš často se stáváme svědky prudkého odstavení 

jaderné elektrárny Temelín, což vyžaduje daleko vyšší nároky na elektroenergetickou síť, 

než stokrát menší výkony jednotlivých větrných farem. 
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I přesto, že větrné parky nemůžou nikdy zajistit plné uspokojení energetických 

potřeb společnosti, a tudíž je nutno na ně pohlížet jen jako na doplňkové zdroje, není 

množství nevypuštěných zplodin z tepelných elektráren zanedbatelné. To je pro mě 

dostatečně velký důvod pro potvrzení tohoto tvrzení.  

 

Tvrzení č.5 – Odlétající kusy ledu ohrožují okolí 

Toto byl problém především prvních strojů. Ledové krusty odlétávali z listů rotoru a 

ohrožovali všechno živé i majetek do vzdálenosti několika desítek metrů. Ty dnešní, 

modernější mají vyhřívané vrtule a roztočí se až teprve ve chvíli, kdy z nich veškerá 

námraza steče.  

Lze tedy konstatovat jediný závěr, a tím je vyvrácení uvedeného tvrzení. 

5.2 Vliv solárních elektráren na životní prostředí 

Fotovoltaické solární elektrárny, stejně jako větrné elektrárny, představují 

bezpochyby vysoce perspektivní obnovitelný zdroj energie. Podívejme se ale na vliv těchto 

elektráren na životní prostředí. Jak si následně dokážeme, převažují zde spíše pozitivní 

argumenty, které hovoří ve prospěch výstavby solárních elektráren. 

Většina solárních článků, z nichž je složen solární panel, se vyrábí z křemíku. Ten je 

netoxický a zároveň se jedná o druhou nejrozšířenější „surovinu“ na světě. 

Rovněž solární elektrárny neprodukují žádný hluk, škodlivé emise nebo znečišťující 

plyny. Oproti tradičním zdrojům elektrické energie, které spalují fosilní paliva (uhlí), 

využívá fotovoltaika jako palivo pouze energii Slunce. Ta je zcela zdarma a 

nevyčerpatelná. Tím při svém provozu nevytváří žádné škodliviny, ba dokonce aktivně 

přispívá ke snižování nepříznivých aspektů globálního oteplování Země.  

Dalším velkým pozitivem je skutečnost, že jsou fotovoltaické panely recyklovatelné. 

Proto mohou být materiály z výrobního procesu (křemík, sklo, hliník atd.) opětovně 

využity. To je nejen pozitivní přínos pro naše životní prostředí, ale zároveň umožňuje 

snížit množství energie potřebné pro výrobu. 

Jediným negativním argumentem je to, že tento zdroj vyžaduje velké zásahy do 

přírody a ukrajuje si z ní extrémně velké plochy. Je prokázáno, že solární elektrárny 

dokážou zabrat plochu o rozloze několika fotbalových hřišť. Technologie se ale každým 
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dnem vyvíjí a zlepšuje, a tak je možné, že v budoucnu nebude ke stavbě solární elektrárny 

potřeba tolik místa jako dnes.  

5.3  Shrnutí 

Jak je patrné z výše uvedených tvrzení a jejich potvrzení či vyvrácení, mnoho odporu 

pro výstavbu větrných či solárních elektráren způsobily nepodložené informace a obavy, 

které jsou o těchto zdrojích šířeny. 

Je nutné mít neustále na paměti, že světové zásoby fosilních paliv i uranu se každým 

rokem ztenčují a již se neobnovují. Důkazem je tabulka č.10. A tak je velice 

pravděpodobné, že lidstvo v nepoměrně krátkém čase vyčerpá energetickou konzervu, 

která se pod zem ukládá několik desítek milionů let. 

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že Česká republika nedisponuje takovými 

přírodními podmínkami, aby se mohla zaměřit pouze na jeden obnovitelný zdroj energie. 

Je třeba rozvíjet všechny čisté technologie, z nichž největší nevyužitý potenciál nabízí 

právě energie větrná. 

Položme si na závěr jednoduchou otázku: „Co více negativně působí na krajinný ráz, 

a tím ovlivňuje naše životní prostředí ?“. S odpovědí mohou pomoci přílohy č.7, 8 a 9. 

 

Tabulka č.10 – Světové zásoby fosilních paliv 

Fosilní palivo 
Odhadovaný počet let do 

úplného vyčerpání Světové zásoby 

Ropa 40-45 163,5 mld. tun (2005) 

Uran 70-80 4,7 mil. tun (2006) 

Zemní plyn 60-70 171,1 mld. m3 (2004) 

Uhlí 200-250 909 mld. tun (2006) 
 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa#Sv.C4.9Btov.C3.A9_z.C3.A1soby_ropy 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (uran) 
http://www.zemniplyn.cz/plyn/#zasoby 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD#cite_note-1 
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6. Závěr 

S rostoucí cenou fosilních paliv je úspora energie stále nezbytnější, a to zejména 

z toho důvodu, že současné globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou 

dlouhodobě neudržitelné, a to jak z ekonomického, tak sociálního a rovněž 

environmentálního hlediska. Proto je potřeba hledat nové alternativní energetické zdroje a 

zdokonalovat již známé obnovitelné zdroje stále naléhavější. Pro naši republiku je, podle 

přijatých evropských směrnic, závazné zvýšit podíl výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, jejichž využití pro výrobu elektrické energie bezpochyby představuje perspektivní 

zdroj. Podle některých odhadů by naše větrné elektrárny měly mít v roce 2010 instalovaný 

výkon 815 MW. Tím by vyrobily okolo 1100 GWh elektřiny, což činí 1,8 % současné 

roční spotřeby České republiky. 

Jedná se zejména o takové zdroje, u nichž nedochází k vyčerpávání primární 

suroviny, jako je tomu u fosilních paliv a paliva jaderného. Mezi obnovitelné zdroje 

řadíme i energii větrnou a solární, jež jsou hlavní náplní mé diplomové práce. Nespornou 

výhodou těchto zdrojů je, že jejich energii lze využívat opakovaně a že se jedná o zdroje 

nevyčerpatelné. Nemají nepříznivý dopad na skleníkový efekt, neboť neprodukují oxid 

uhličitý. Lze je tedy považovat za zdroje ekologické. Oproti tomu nevýhodou je to, že 

jejich využívání závisí výrazně na přírodních podmínkách a často i na momentálním stavu 

počasí. Mají vysoké měrné investiční náklady na instalovaný výkon a při současné úrovni 

techniky někdy dochází k problémům s transformací energie. Například u větrné energie 

vzniká problém se zapojením do střídavé sítě, u solární energie je přímá přeměna světelné 

energie na elektrickou omezena na menší výkony zařízení. 

Alternativní zdroje tvoří tzv. doplňkový zdroj energie, který může v individuálních 

případech přispět k řešení místní energetické situace. Není však možné na těchto zdrojích 

zakládat bilanci elektrické energie. 

Ať se to politikům, ekologům či jiným zájmovým skupinám líbí nebo ne, z opravdu 

dlouhodobého hlediska – tedy z takového, které by nás jako lidstvo mělo zajímat 

především – ekologie a ekonomie nikdy nejdou proti sobě. Naopak – co je výhodné 

z ekonomického pohledu, je výhodné i pro přírodu a ekologii, a co je výhodné pro 

ekologii, to se nám vždy vrátí také zpět do světové i lokální ekonomiky. 

Záměrem celé diplomové práce bylo zhodnotit vybrané technologie výroby 

elektrické energie, posoudit náklady spojené s výrobou elektřiny a ekologické aspekty. Po 
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vzájemném porovnání zvolených technologií se více přikláním k větrným elektrárnám, byť 

je jejich výkon značně limitován povětrnostními podmínkami dané lokality. Můj negativní 

postoj k solárním elektrárnám vyvolala skutečnost, že pro efektivní využití této alternativy 

výroby elektrické energie je zapotřebí zábor rozsáhlé plochy půdy. Při dnešních cenách 

pozemků to velice ovlivňuje vstupní investiční náklady, které se tudíž pohybují řádově 

v desítkách milionů korun.  

Celá práce je strukturována do několika kapitol, z nichž nejdůležitější jsou kapitoly 

č.4 a č.5, pomocí nichž si lze udělat ucelený obraz o zvolených alternativách výroby 

elektrické energie z hlediska ekonomického a ekologického. Práci jsem doplnila tabulkami, 

obrázky a grafy, které jsou důležité pro lepší pochopení celé problematiky. 
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