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1 Úvod 

Energie jako taková je využívána již od pradávna. Zpočátku sloužila pouze  

na uspokojování základních potřeb, jako například využití ohně k opečení ulovené zvěře,  

či k zahřátí za studených nocí. Ovšem s postupem času náročnost na potřebu energie vzrůstala 

a stále vzrůstá. Dnes využíváme téměř ke všem činnostem energii, zvláště elektrickou  

a tepelnou. Proto je energetika velice důležitou a nedílnou součástí ekonomiky. 

V současné době jsou nejrozšířenějším palivem na celém světě fosilní paliva. Tato 

paliva lze považovat za přírodní, ale jistě ne za ekologická a obnovitelná. Tato paliva mají 

omezené čerpání, jejich množství se neobnovuje a jednou dojde k jejich vyčerpání. Podle 

některých odhadů vystačí jejich zásoby asi na 100 let. Jejich spalováním dochází 

k uvolňování skleníkových plynů do ovzduší, které tak postupně podle některých studií 

pomáhají ke globálním změnám klimatu. 

Kvůli těmto důvodům nezbývá, než přejít z těchto neobnovitelných zdrojů na zdroje 

obnovitelné a začít se věnovat jejich potenciálu, který nabízí. Mezi obnovitelné zdroje energie 

patří slunce, voda, vítr, biomasa a geotermální energie.  Vážně se Evropská unie začala 

zabývat touto tematikou až v 90. letech minulého století. Obnovitelné zdroje a jejich využití 

v zemích Evropské unie jsou předmětem této bakalářské práce. 

Cílem této bakalářské práce je analýza využívání obnovitelných zdrojů  

v energetice Evropské unie a České republiky. Zaměřuje se na jejich podíl v energetickém 

mixu a na rozložení jednotlivých obnovitelných zdrojů ve vybraných zemích Evropské unie  

a v České republice.    

Obsahem první kapitoly je historické shrnutí vývoje energetické politiky, její 

zaznamenání ve smlouvách Evropské unie, zvláště v Lisabonské smlouvě, kde se dostává do 

samostatného oddílu. Článek 194 Smlouvy o fungování EU pomáhá zajistit fungování trhu s 

energií, zajistit bezpečnost dodávek nebo také podporovat propojení energetických sítí. 

Zmínila jsem se zde o fosilních palivech, odhady jejich vyčerpání a geografické rozložení. 

Část je věnována aktuální energetické politice, snižování emisí skleníkových plynů a 

smlouvy, které tomu napomáhají. Uveden je Kjótský protokol, Klimaticko-energetický 

balíček, Kodaňský summit a strategie Evropa 2020. 
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Druhá kapitola je vyhrazena jednotlivým druhům obnovitelných zdrojů a jejich 

členění. Popisuje jejich vývoj, možnosti využití, co všechno můžeme považovat  

za obnovitelné zdroje a také jejich klady a zápory. Některé druhy obnovitelných zdrojů 

vyžadují zvláštní podmínky pro jejich využití, vhodnou geografickou polohu, nadmořskou 

výšku nebo správné geologické podmínky. Existují různé pohledy na jejich využívání, zda  

je využívat a v jakém množství, zvláště názory na využívání biomasy se velice různí. Podle 

některých názorů její nadměrné využívání může i narušit biodiverzitu v oblastech jejího 

přílišného pěstování. 

V poslední kapitole je uvedeno srovnání využívání obnovitelných zdrojů ve vybraných 

zemích Evropské unie s důrazem na Českou republiku. Je zaměřena na vývoj podílu těchto 

zdrojů v energetickém mixu dané země zvláště na výrobě energie. Kapitola je rozdělena  

na dvě části, jedna je věnována EU-15, tedy zemím, které byly členy EU již před rokem 2004 

a EU-12, kde jsou zahrnuty státy přijaté v roce 2004 a Bulharsko s Rumunskem přijaté v roce 

2007. 
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2 Vývoj energetické politiky v EU a ČR 

 Energetická politika se nechávala zezačátku mimo integrační proces. Sice první 

zmínky o této politice jsou již v Pařížské smlouvě, která byla podepsána 18. dubna 1951  

a vstoupila v platnost 23. července 1952. Tato smlouva byla zakládající smlouva Společenství 

uhlí a oceli (ESUO). Týkala se hlavně uhlí, jelikož toto byl v té době klíčový zdroj. 

Další náznak energetické politiky byl zaznamenán do Římských smluv (smlouva  

o EHS a smlouva o Euratom byly podepsány 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 

1958), kde hraje hlavní roli smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii (Euratom). Zde se zakládající státy chtěly vyrovnat s nedostatkem konvenční energie, 

a proto založily toto společenství pro rozvoj jaderného průmyslu, který by uspokojil poptávku 

po další energii. Také stanovuje, že činnosti potřebné ke splnění svých cílů zahrnují i opatření 

v energetice. 

 V následujících smlouvách, jak ve Smlouvě o ES a Smlouvě o EU není energetice 

vyhrazena ani jedna kapitola. Měla být zmíněna až ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu, kde  

by měla samostatný oddíl a byla by zařazena ke sdíleným pravomocem Evropské unie. Tato 

smlouva ale nebyla schválena. Až Smlouva o fungování Evropské unie, která je součástí 

Lisabonské smlouvy (ratifikována 3. listopadu 2009 a v platnost vstoupila 1. prosince 2009) 

věnuje energetice samostatný oddíl. Nachází se v Hlavě XXI. Energetika, článek 194, kde  

má v duchu solidarity mezi členskými státy za cíl: 

• zajistit fungování trhu s energií, 

• zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii, 

• podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových  

a obnovitelných zdrojů energie, 

• podporovat propojení energetických sítí. 

 

Členským zemím zůstalo právo stanovit podmínky pro využívání svých energetických 

zdrojů, mají právo volit mezi různými druhy energetických zdrojů a zvolit si základní skladbu 

svého zásobování energií. Toto právo má prvořadý význam pro to, aby členské země mohly 

samy určovat, jak a které energetické zdroje využijí.  

Současná energetická politika se řadí mezi oblasti sdílených pravomocí Unie  

a členských států. Je postavena na třech pilířích, jimiž jsou vnitřní trh s energiemi, bezpečnost 

zásobování a udržitelnost. Doposud energetická politika nebyla uváděna samostatně, vždy 
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byla součástí jiných politik Evropské unie, jako například doprava a životní prostředí.  

Až Lisabonská smlouva vyčlenila energetické politice prostor v rámci primárního práva. S tím 

souvisí také změna v přijímání nových legislativních aktů sekundárního práva pro tuto oblast, 

protože s ní souvisí také oblasti dopravy a životního prostředí. 

Již zmíněná vzájemná solidarita má za cíl přispět k bezproblémovému zásobování 

energií v členských státech a ke snížení závislosti na dodávkách a sjednotit vystupování 

vůči třetím zemím ohledně energetiky. V rámci solidarity může Evropská unie nabýt 

pravomoc k zásahu do pravomoci členských států, pokud by byly značně omezeny nebo 

dokonce úplně zrušeny dodávky z určitého zdroje. 

Spolu se zavedením samostatné energetické politiky souvisí i zavedení legislativního 

postupu pro aplikaci daných opatření. Díky tomu, že tato politika se nachází mezi sdílenými, 

členské státy ztrácejí část své suverenity v rozhodování a přenášejí ji na Unii. Státy teď 

nemohou například vetovat pro ně nepřijatelné návrhy opatření. Pod kontrolou států zůstala 

jediná výjimka, opatření, která mají fiskální charakter. Ta stále potřebují jednomyslná 

rozhodnutí. 

 

2.1 Fosilní zdroje a jejich zásoba 

 Energetická politika byla dlouho opomíjena proto, že v době vzniku prvních smluv 

evropských společenství neměla takový význam. Tehdejší energetika měla za klíčový zdroj 

uhlí, které později doplnila ropa a zemní plyn. Těmito dvěma zdroji ovšem Evropa 

nedisponovala ve velké míře, proto se musela spoléhat na export z mimoevropských států. 

Co se týče rozložení ověřených zásob fosilních paliv, je na tom Evropa téměř nejhůře. 

Zásobami ropy z více než 60 % disponuje Střední Východ. V této části země se nachází také 

více než 30 % zemního plynu, stejné množství je ho v bývalém Sovětském svazu. Uhlí  

je nejvíce v Asii a Oceánii, v Severní Americe a opět bývalém Sovětském svazu, Evropa  

se nachází v tomto hodnocení až na čtvrtém místě. 

 

2.1.1 Ropa 

První zmínky o využití produktů z ropy pochází z dob stavby Babylonské věže, kde  

se živice využívala k lepení cihel. Od poloviny 19. století se začala využívat ve velkém a ropa 

se stala jednou z nejvyhledávanějších komodit. Dnes je nejdůležitější a nejcennější komoditou 
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mezinárodního obchodu. Z ostatních fosilních zdrojů je tento nejvšestrannější. Je energeticky 

vydatný, kompaktní a jeho přeprava je jednoduchá. 

Téměř od začátku jejího využívání přicházejí informace o tom, že tento zdroj bude 

v nejbližší době vyčerpán. V roce 1914 byla zásoba vypočtena na dalších 10 let, v roce 1939 

se odhad zvýšil na 13 let a totéž padlo i v roce 1951. Tyto odhady se odvíjejí od faktu,  

že spotřeba ropy se téměř neustále zvyšuje, což vyvolává dojem nedostatku této komodity. 

Proto se k dalšímu odhadu přistupuje pomocí poměru R/P (Reserves to Production), který 

ukazuje poměr prokázaných zásob k objemu těžby. Podle tohoto poměru se dá říci, že zásoby 

ropy se spíše zvyšují. Údaje vypočtené k roku 2006 ukazují, že by měly vydržet na dalších  

40 let. 

 

2.1.2 Zemní plyn 

Zemní plyn již znali ve druhém století před naším letopočtem. Využíval se v Číně 

k extrahování soli z mořské vody. Svého rozšíření se dočkal ovšem až na počátku 19. století, 

kdy byl používán v plynových lampách pouličního osvětlení. Jeho těžba souvisí s těžbou 

ropy, proto je jeho rozložení podobné. Tato surovina je z fosilních zdrojů nejčistší, tzn.,  

že při spalování plynu vzniká méně oxidu uhelnatého na jednotku získané energie než 

z ostatních. 

Spotřeba tohoto paliva každoročně roste. V roce 1950 měl plyn desetiprocentní podíl  

na světové spotřebě energie, dnes zaujímá již 23 %. I když jeho spotřeba v čase roste, počet 

let na kdy by měl vystačit, také roste. V roce 1973 byly prokázané zásoby zemního plynu  

na 47 let, na začátku nového tisíciletí byl dohad 70 let a v roce 2008 se snížil na něco přes  

60 let. 

 

2.1.3 Uhlí 

Toto palivo bylo od dávné historie velice významným zdrojem energie. Až po druhé 

světové válce bylo zčásti nahrazeno ropou. V 70. letech se na chvíli opět stalo více důležitým 

zdrojem, jelikož svět zápasil s ropnými šoky. Nevýhodou také je, že se nepřepravuje tak lehce 

jako ropa, proto se spotřebovává z větší části v místě těžby. Uhlí je také zodpovědné za velké 

znečišťování životního prostředí. 

Oproti roku 1965 je spotřeba uhlí dvojnásobná, jeho roční spotřeba je asi devětkrát 

vyšší než před 120 lety. Podle současných odhadů a poměru R/P by mělo uhlí vydržet  
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asi 133 let. Další odhady hovoří dokonce o 1 500 letech. Je to ale pouze hrubý odhad, nejsou 

to prokázané rezervy. Ačkoli se doba využití uhlí snižuje, je pravděpodobné, že v příštích 

letech se tato doba bude opět prodlužovat, protože lidé začínají využívat i další zdroje energie, 

zvláště ty obnovitelné. 

 

2.2 Předsednictví a energetika 

Energetická politika je dnes jednou z hlavních priorit Evropské unie. Tímto tématem 

se zabývají předsednictví v řadě téměř nepřetržitě již od roku 2006. Poprvé se energetikou 

v první polovině roku 2006 zabývalo Rakousko a položilo základy pro novou energetickou 

politiku. To mělo oblast cílů energetiky rozdělenou do čtyř směrů: Bezpečnost dodávek, 

Udržitelný rozvoj, Vnitřní trh s plynem a elektřinou a Mezinárodní vztahy v oblasti 

energetiky. 

Finské předsednictví mělo také čtyři témata týkající se energetiky. Jsou to Energetická 

politika pro Evropu, Udržitelná výroba a spotřeba energií, Vnitřní trh s energií a Vnější 

vztahy. První téma navazuje na rakouské předsednictví s cílem připravit Komisi podněty  

pro tvorbu Strategického energetického přehledu. Dále se také bude zabývat Zelenou knihou  

a reakcemi na ni. Druhý bod obsahuje smlouvu s USA o programu Energy Star, vydání 

Akčního plánu pro energetickou činnost. Také do tohoto bodu patří podpora obnovitelných 

zdrojů energií. Třetí bod plánuje diskusi, která by měla ukázat vývoj vazby obchodování 

s emisemi a fungování trhu s elektřinou a rozvoji regionálních trhů při budování vnitřního 

trhu. Poslední tematický okruh se týká vnějších vztahů, které zahrnují dialog s Ruskem, volbu 

nového předsedy Konference Energetické charty, prezentaci zprávy o realizaci smlouvy 

zakládající Energetické společenství a přípravu na ministerskou energetickou konferenci  

se státy Kaspického regionu. 

Další předsednictví, které mělo na starost Německo, se taktéž zabývalo energetickou 

politikou. Německo navázalo na Finsko a svou činnost ohledně energetiky si rozdělilo do pěti 

zásadních priorit. První prioritou bylo Dokončení vnitřního trhu s plynem a elektřinou,  

ke kterému následně došlo formálně 1. července 2007. Součástí bylo také zveřejnění zprávy  

o implementaci druhého balíčku pro vnitřní trh a představení konečné verze šetření v oblasti 

energetiky. Druhou prioritou byla Podpora energetické účinnosti. Ta zahrnovala zvyšování 

energetické účinnosti v budovách a ve výrobním sektoru, k čemuž měl pomoci 7. rámcový 

program pro výzkum, ve kterém byla zahrnuta i oblast energetiky. Prioritou třetí bylo 

Rozšiřování obnovitelné energie. Německo v tomto ohledu může být příkladem třeba 
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v množství vyrobené energie ze solárních panelů. Spolupráce s producentskými, tranzitními  

a spotřebitelskými zeměmi je součástí čtvrté priority. Zde se Německé předsednictví chtělo 

zabývat spoluprácí s Ruskem a USA. Posledním bodem bylo Vytvoření energetické politiky 

orientované na rozvoj, kde chce spolupracovat s rozvojovými zeměmi v problematice 

obnovitelných energií. 

Portugalsko, které následovalo Německo v předsednictví v druhé polovině roku 2007, 

nemělo ve svých cílech zahrnutou energetickou politiku, věnovalo se jí jen okrajově. 

Portugalský ministr zahraničních věcí Luís Amado se vyjádřil ohledně energetiky,  

že „by se měla „ujmout vedení globálních záležitostí“, jako jsou klimatické změny a energie, 

odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a snižování chudoby. Portugalské předsednictví bude 

také usilovat o to, aby to strategického dialogu zapojilo další důležité země. Plánují  

se summity s Ruskem, Čínou, Indií, Brazílií, Ukrajinou a Africkou unií.“. [22] 

Slovinské předsednictví zařadilo energetickou politiku přímo mezi hlavní body 

programu. Tento bod zahrnuje energetiku a klimatické změny, kde se diskutovalo o návrzích 

na boj se změnami klimatu, o obchodování s emisemi, ukládání a zachycování emisí.  

Do tohoto bodu spadá i přijetí dokumentu, který by nahradil Kjótský protokol po roce 2012. 

 

2.2.1 Francie, Česká republika, Švédsko 

Další tři pololetí patřily předsednictví Francie, České republiky a Švédsku. Na toto 

období vypracovaly dohromady návrh 18 měsíčního programu Rady. Jedna kapitola  

je věnována změně klimatu, energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti v energetice  

a environmentální udržitelnosti. Jednou z hlavních priorit je zajistit pokrok v mnohostranných 

jednáních, která se týkají klimatu. 

Francouzské předsednictví mělo za cíle v oblasti energetiky boj proti klimatickým 

změnám a společná energetická politika, kde je cílem zajistit bezpečnost a diverzifikaci 

dodávek a prosadit využívání alternativních zdrojů, mezi nimiž je dominantní jaderná energie. 

Za předsednictví Francie byl schválen Klimaticko-energetický balíček, který napomůže 

legislativně ke snížení skleníkových plynů, také k energetické bezpečnosti, 

konkurenceschopnosti a environmentální udržitelnosti. Jeho obsahu se budu věnovat dále. 

Po Francii nastoupila Česká republika, k jejímž cílům v oblasti energetiky patří 

energetická bezpečnost a spolehlivost, vnitřní trh s elektřinou a plynem, energetická účinnost 

a nízkouhlíkové zdroje, kterým se také budu věnovat podrobněji níže. 
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Trojici uzavírá Švédsko, které spolu s Francií a Českou republikou navrhlo zmiňovaný 

18 měsíční plán. Švédské předsednictví v oblasti energetiky začalo projednávat nařízení  

o zabezpečení dodávek zemního plynu jako pokračování reakce na plynovou krizi ze začátku 

roku 2009. Jeho cílem bylo zlepšit připravenost na výpadky dodávek a předcházet jim. 

Pokračovalo v práci na agendě návrhu směrnic o energetické náročnosti budov,  

o energetickém štítkování a o štítkování pneumatik, u kterých došlo ke vzájemné shodě mezi 

Parlamentem, Radou a Komisí. Tyto směrnice pomohou realizovat cíle 20-20-20 

z klimatologického balíčku. Za švédského předsednictví se začal projednávat tzv. SET Plán, 

který se věnuje investicím do nízkouhlíkových technologií. Zahájili také proces vybírání  

a obsazování pozic nové Agentury evropských energetických regulátorů (ACER) a bylo 

rozhodnuto o umístění jejího sídla do Slovinska. Jedním z hlavních témat energetického 

okruhu bylo zřízení Energetické rady EU – USA, která má zlepšit jejich vzájemnou 

spolupráci v oblasti energetické politiky, její bezpečnosti, výzkumu a vývoje. V rámci 

švédského předsednictví byl uskutečněn summit v Kodani, který se zabýval klimatickými 

změnami a opatřeními, které by snižovaly dopady lidských činností na klima. 

 

2.2.1.1 Předsednictví České republiky 

Česká republika formulovala své cíle předsednictví jako tři „E“ – Ekonomika, 

Energetika a Evropská unie ve světě.  

V cíli Energetika navázala na francouzské předsednictví a zaměřila se na energetickou 

bezpečnost a spolehlivost, vnitřní trh s elektřinou a plynem, energetickou účinnost  

a nízkouhlíkové zdroje.  

Na začátku roku 2009 díky sporu Ukrajiny a Ruska přestal proudit na několik dní  

do Evropy zemní plyn. Tím se ukazuje, jak je Evropa závislá na dovážených palivech. Proto 

již delší dobu diskutuje další možné cesty zásobování. Jako řešení tohoto problému se naskýtá 

stavba plynovodu Nabucco, který by měl vést z Ázerbájdžánu přes Turecko, Bulharsko, 

Rumunsko a Maďarsko až do Vídně. Tato stavba má ovšem několik překážek. Je možné,  

že nebude odkud čerpat plyn, protože ruská strana začala uzavírat smlouvy se zeměmi, které 

měly být dodavateli pro Evropu a také Gazprom, největší ruský producent zemního plynu, 

hodlá stavět další dva plynovody do Evropy, severní a jižní cestou, které by byly 

potenciálními konkurenty Nabucca. Také financování tohoto projektu je zatím nejasné, jeho 

cena by se měla vyšplhat až na 12 miliard dolarů. 
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K tématu energetické bezpečnosti se chce Česká republika zaměřit na vztahy 

s Ruskem a Kaspickými státy, chce identifikovat a rozvíjet priority v infrastruktuře.  

V liberalizaci trhu elektřiny a plynu francouzské předsednictví moc nepokročilo, proto 

ministři zmírnili návrh pro určování podmínek pro velké energetické firmy. Původní návrh 

obsahoval úplné vlastnické oddělení přenosu a výroby elektřiny, tzv. „ownership 

unbundling“. Ovšem silná opozice hlavně ze strany Německa a Francie prosadila,  

že energetické firmy mohou zůstat nerozděleny. Bylo také přijato usnesení, že velké 

energetické společnosti nemohou nakupovat přenosové sítě v těchto státech. V konečném 

návrhu rady je obsažena ještě „Gazprom clause“, která brání tomu, aby strategickou 

infrastrukturu v členských zemích převzaly společnosti, které neplní stejná pravidla 

liberalizace trhu jako v Evropské unii. 

Třetí oblast, na kterou se zaměřilo české předsednictví je energetická účinnost  

a nízkouhlíkové zdroje energie. Tady již francouzské předsednictví dosáhlo velkého pokroku 

ve schválení Klimaticko-energetického balíčku (viz níže). Česká republika hodlá podporovat 

hospodárnost při spotřebě elektřiny například zateplováním budov, chce otevřít debatu  

o všech dostupných zdrojích energie a jejich využívání v souladu s EU, kde nevynechá 

atomovou energii a také chce podpořit stavbu projektů na zachycování a ukládání emisí. 

 

2.3 Kjótský protokol 

Kjótský protokol byl přijat v prosinci roku 1997 a je připojen k Rámcové úmluvě OSN 

o změnách klimatu. Země, které ho podepsaly, se zavázaly ke snížení emisí šesti 

skleníkových plynů aspoň o 5 % v období 2008 – 2012 v porovnání s rokem 1990. Členské 

země EU se zavázaly, že emise sníží až o 8 %. 

Ratifikován byl až v roce 2005, protože pro jeho přijetí musely být splněny dvě 

podmínky, za prvé, že jej mělo ratifikovat alespoň 55 států a za druhé, ratifikace tolika států 

Dodatku I (průmyslově vyspělé země), aby jejich podíl na emisích všech zemí Dodatku I 

v roce 1990 byl alespoň 55 %. Druhá podmínka nebyla dlouho splněna, jelikož některé státy 

Dodatku I stále čekaly na další upřesnění. Nakonec podepsat odmítlo USA a po dlouhém 

vyjednávání jej podepsalo Rusko, které bylo pro schválení klíčovou zemí. 

Celkové snížení emisí o 5 % by mělo být dosaženo diferencovaně, tzn., že EU-15  

a některé středoevropské státy sníží emise o 8 %, Maďarsko Japonsko, Polsko o 6 %,  

a dokonce Norsko může emise zvýšit o procento, Austrálie o 8 % a Island o 10 %. EU-15 

podepsalo protokol jako jeden subjekt, proto mohou emise snižovat kolektivně. 
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Kjótský protokol umožňuje část závazků splnit takzvanými flexibilními mechanismy, 

ke kterým patří obchodování s emisemi, společně zaváděná opatření a mechanismus čistého 

rozvoje.  Země, které mají nižší emisi skleníkových plynů, mohou tento rozdíl prodat jiným 

zemím. Ve skutečnosti jde pouze o redistribuci emisních limitů. Česká republika takto 

prodává emise a díky tomu u nás vznikl program Zelená úsporám, který pomáhá v realizaci 

opatření vedoucích k úsporám energie a podporuje využití obnovitelných zdrojů energie 

v domech a bytech. Z tohoto programu mohou lidé čerpat finanční prostředky na zateplení 

domů, na výměnu za ekologické vytápění, na postavení rodinného domu v pasivním 

energetickém standardu, apod. 

V tomto protokolu je také uvedeno, že rozvinuté země uvedené v Dodatku I mohou 

zavádět opatření spolu s dalšími státy a mohou jim také napomáhat ke splnění závazků. 

Z ekonomického hlediska jsou společně zaváděná opatření zaváděna kvůli diferenciaci 

nákladů na redukci emisí v jednotlivých vyspělých zemích. Energetická náročnost zemí  

se značně od sebe liší. Některé země mají vyšší spotřebu fosilních paliv než jiné, ty zas 

mohou využívat více vodní či větrné energie. 

Mechanismus čistého rozvoje umožňuje zemím Dodatku I financovat podobně projekty, 

které snižují existenci skleníkových plynů ve státech třetího světa. 

Závazky Kjótského protokolu mohou být splněny také tzv. propady uhlíku,  

což je umožnění ukládání uhlíku v lesích, v půdě, následkem toho se sníží jejich čisté emise 

oxidu uhličitého. Mezi propady řadíme živé organismy, oceány a půdu. Fotosyntéza ročně 

přemění 102 gigatun uhlíku, což je asi 14 % celkového uhlíku vyskytujícího se v atmosféře. 

 

2.4 Klimaticko-energetický balí ček 

 Cílem všech tří předsednictví je naplnit závazky Evropské unie, které byly 

formulovány v Energetickém balíčku za francouzského předsednictví. Radou byl přijat 

v prosinci 2008 a v dubnu 2009 byla přijata konečná verze legislativy. Tento balíček  

má napomoci v realizaci cílů, které se Evropská unie zavázala splnit do roku 2020, mezi něž 

patří snížení emisí oxidu uhličitého o 20 % v porovnání s rokem 1990 a zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém mixu na 20 %. Dalším z ambiciózních cílů je 

snížení závislosti Evropy na importu fosilních paliv. 

 Od roku 2013 má dojít ke změně v obchodování s emisními povolenkami. Od tohoto 

data by si měly elektrárny všechny povolenky kupovat v aukcích a zmizel by tím problém 

s nerovnoměrným rozdělením povolenek, které některé společnosti využívají ve svůj 
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prospěch. V dalších sektorech se tento způsob bude zavádět postupně. Některé členské země, 

které jsou závislé na výrobě energie z uhlí, mezi něž patří i Česká republika, si již vymohly 

výjimky pro odvětví, která by mohla být v ohrožení ztráty konkurenceschopnosti, a poté  

by se mohly jejich provozy přesunout to třetích zemí, kde nejsou zákony tak přísné. 

V sektorech, které nebudou využívat aukce, nabízí balíček rozhodnutí o sdílení úsilí  

ke snižování emisí CO2. Každá země má stanovený cíl, ve kterém je dáno o kolik by měla 

emise snížit tak, aby celkové emise klesly o 10 % do roku 2020. 

 Balíček zavádí právní rámec pro podporu technologie, kterou je možno oxid uhličitý 

zachycovat a ukládat pod zemí. Tato technologie má být podporována do té doby, než bude 

Evropská unie konkurenceschopná. Dalším aktem je směrnice na podporu energie 

z obnovitelných zdrojů. Ta zemím stanovuje, o kolik mají zvýšit výrobu energie z OZE,  

aby se OZE podílely na celkové výrobě energie 20 %. Také v dopravě by měly OZE 

dosáhnout podílu 10 % a splňovat určitá kritéria pro udržitelné využití biopaliv. 

 Evropská unie dala závazek, že sníží emise dokonce o 30 %, pokud se k tomuto plánu 

připojí další světoví znečišťovatelé, jako například USA a stanoví si podobné cíle jako 

Evropská unie.  

 

2.5 Kodaňský summit 

Konal se na konci roku 2009, tedy za Švédského předsednictví. Na tomto summitu  

se vyjednala dohoda, která by měla zabránit dalšímu oteplování planety. Bohužel se zdá být 

tato dohoda zklamáním, protože neobsahuje body, které Evropská unie považuje za zásadní, 

jako například kolektivní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, lhůtu pro uzavření 

závazně právní dohody, která měla být v roce 2010 a o takovéto lhůtě tam není ani zmínka. 

Obsahem dohody tedy je snížení emise skleníkových plynů, aby dále nestoupala 

teplota o více než 2° ročně. Tato hodnota je prý zlomovou, pokud by byla překročena, mohly 

by nastat obrovské změny klimatu. Od rozvinutých zemí tato dohoda očekává, že emise 

razantně omezí a rozvojové státy by měly pracovat na snižování průběžně a co dva roky 

podávat zprávu o pokroku. 

Limity pro snížení emisí si každá země určí sama a tento cíl měla sdělit letos v lednu  

a v roce 2015 nastane zhodnocení přijatých opatření. 

Tato dohoda se ale vůbec netýká kompenzací pro země, které přijímají opatření  

na ochranu lesů a pralesů, i když to patří také k velice důležitým rolím. 
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Výsledkem dohody je také závazek rozvinutých zemí přidělit 21 miliard eur v příštích 

třech letech a dalších 70 miliard do roku 2020 na projekty týkající se čistých zdrojů energie  

a na projevy klimatických změn v rozvojových zemích, jako je sucho, záplavy nebo zvedající 

se hladina oceánů. Evropská unie přislíbila, že z celkových 21 miliard přispěje 7,2 miliard. 

 

2.6 Evropa 2020 

3. března 2010 zahájila Evropská komise strategii Evropa 2020. Nová hospodářská 

strategie by měla pomoci dostat Evropskou unii z krize a připravit ji na dalších deset let. 

Evropa trpí velkým snížením růstu, který ohrožuje budoucnost Evropské unie. Evropa 2020 

přináší vizi, která zahrnuje inteligentní růst rozvíjející ekonomiku založenou na znalostech  

a inovacích, udržitelný růst podporující nízkouhlíkové, konkurenceschopné a na zdroje méně 

náročné hospodářství a růst podporující sociální začlenění. 

K uskutečnění těchto tří bodů si Evropská unie stanovila pět cílů: 

• 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 

• 3 % HDP EU by měla být investována do výzkumu a vývoje, 

• v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo tzv. cílů „20-20-20“, 

• podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 %  

a nejméně 40 % mladší generace by mělo mít vysokoškolské vzdělání, 

• počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 

K oblasti energetiky se dále vztahují dvě iniciativy:  

• Evropa méně náročná na zdroje – posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství  

a hospodářství méně náročnému na zdroje. V oblasti výroby a spotřeby elektrické 

energie a energetické účinnosti by se Evropa měla držet cílů pro rok 2020. Výsledkem 

by do roku 2020 mohlo být snížení výdajů na dovoz ropy a zemního plynu  

o 60 miliard EUR. 

• Průmyslová politika pro ekologický růst – opatření s cílem udržet po skončení krize 

konkurenceschopnost průmyslové základny EU ve světě, podpora podnikání a rozvoj 

nových dovedností. Díky tomu by došlo k vytvoření milionů nových pracovních míst. 
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Tyto iniciativy budou muset být přijímány na všech úrovních, jak na úrovni organizací EU 

a členských států, tak i na úrovních regionálních. Komise vyzývá státy, aby přijaly tuto 

strategii a podpořily ji na jarním zasedání Evropské rady. 

 

3 Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v EU 

 Přírodní obnovitelné zdroje jsou podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

ve znění pozdějších předpisů „zdroje mající schopnost se při postupném spotřebovávání 

částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ 

 

3.1 Členění obnovitelných zdrojů energie 

 Obnovitelné zdroje energie můžeme členit podle několika hledisek, například podle 

primární hnací energie: 

• sluneční energie, kde patří přímé sluneční záření, teplo okolí, vítr, voda a biomasa, 

• energie vznikající rozpadem izotopů v zemském nitru – geotermální energie, 

• gravitační energie – příliv, 

 

 nebo podle stability dodávek energie: 

• stabilní – geotermální energie, některé vodní zdroje, tepelná energie moří  

a biomasa, 

• periodické (příliv), 

• proměnné (solární zdroje, vítr a mořské vlny). 

 

 Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají mnoho výhod, díky kterým bychom je měli 

využívat v maximální možné míře. Při využívání OZE nevzniká žádný jaderný odpad, menší 

množství emisí, zvláště emise oxidu uhličitého, který je podle mnoha odborníků jedním 

z hlavních činitelů změny klimatu. Další výhodou je decentralizace výroby energie z OZE, 

což zmenšuje závislost na centralizovaných výrobcích energie a je také zabezpečená větší 

spolehlivost dodávek tepla a elektřiny do sítě. Využití OZE může také přispět ke snížení 

nezaměstnanosti poskytnutím nových pracovních míst ve výzkumu a vývoji nových 

technologií využití těchto energií nebo například z pěstování energetických plodin. 
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 Existují i jisté nevýhody OZE, které je znevýhodňují vůči neobnovitelným zdrojům. 

Největším nedostatkem některých OZE je závislost na přírodních podmínkách, díky nimž  

je výroba nestálá. Solární elektrárny nemohou podávat stejný výkon za zatažené oblohy stejně 

jako za jasného slunečního svitu, vodní zdroje při poklesu vodní hladiny či oslabení proudu 

taktéž nemohou fungovat na sto procent. Potenciální zájemce o výrobu mohou také odradit 

počáteční vysoké náklady na pořízení ve srovnání s klasickou výrobou a také potřeba většího 

prostoru například pro umístění solárních panelů, které často zabírají hektary půdy. 

 

3.1.1 Sluneční energie 

 Sluneční energie patří mezi hlavní energie, která je na Zemi a je nejčastěji využívána. 

Vzniká složitými přeměnami uvnitř Slunce. Mezi energii Slunce řadíme větrnou, vodní 

energii, biomasu apod. (viz Členění obnovitelných zdrojů energie) 

 

3.1.1.1 Větrná energie 

 Větrná energie patří k nevyčerpatelným zdrojům energie. Je jednou z historicky 

nejdříve využívaných energií, například v podobě větrných mlýnů. Má velmi nízké externí 

náklady a velký potenciál pro další růst. 

 V Evropě jsou velice dobré podmínky pro další rozvoj větrné energetiky. Dokonce  

90 % všech světových výrobců větrných elektráren pochází z Evropy. Celkový výkon energie 

větru je mezi 1700 a 3500 TW a celkový energetický příjem planety je asi 14 TW. 
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Graf 1: Kumulativní instalovaná kapacita větrných elektráren v EU (MW ) 

 

Zdroj: EWEA, 2009 

 

 Mnoho lidí, dokonce i profesní organizace podceňují využití větrné energie. V roce 

1997 Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA) měla za cíl instalovat 40 000 MW  

do roku 2010, přičemž v roce 2005 byl tento cíl překročen o 500 MW. Proto EWEA 

několikrát musela změnit své cíle. Dnešní množství vyrobené energie pomocí větrných 

elektráren v Evropské unii dosahuje 74 767 MW. 

 Postoj některých občanů k výstavbě nových větrných elektráren je ovšem značně 

záporný. Je často dán mentalitou obyvatel, kteří nemají rádi jakékoli změny, či jim vadí další 

okolnosti týkající se provozu větrných zařízení.  

 Často lidem vadí konkrétně větrníky, které hyzdí krajinu. Tito odpůrci patří k těm, 

kteří nemají rádi kolem sebe jakékoliv změny, proto protestují proti všemu, co by mohlo 

změnit jejich okolí. Tento názor je značně subjektivní. Při stavění stožárů vysokého napětí  

to byl taktéž zásah do krajiny, ale všichni si na ně zvykli bez větších obtíží, a dnes  

je považujeme za součást krajiny. Myslím, že podobný problém je dnes se začleňováním 

větrníků. Navíc, umístění těchto staveb se posuzuje projektanty, kteří určí, zda nejsou 

v zásadním střetu s požadavky ochrany přírody a zda nezasahují například do chráněných 

krajinných oblastí. 

 Také odstranění větrné elektrárny je možné do několika dní a bez negativního účinku 

na stav prostředí, ve kterém stála. Vše se po demontování vrátí do původního stavu. 
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 Dle mého názoru jsou větrníky pozitivní změnou. A navíc, pokud pomohou aspoň 

částečně zbavit Zemi smogu a dalších s tím souvisejících nežádoucích produktů, vítám jejich 

rozšíření. 

 Dalším negativním projevem větrníků je jejich hlučnost, vydávání nebezpečného 

infrazvuku či například rušení televizního signálu. Toto taky není důvodem proč zatracovat 

tyto zdroje energie, jelikož moderní větrníky dosahují hlučnosti kolem 45 db na dálku 200 m, 

což je méně než hluk silničního provozu a o 20 db více než tikající hodiny. Větrné elektrárny 

se většinou ani nestaví příliš blízko obytných částí, spíše kolem průmyslových oblastí a dále 

od obytné zástavby. Stejné je to i s infrazvukem. Často jsou na hranici měřitelných hodnot. 

Rušení televizního signálu může zapříčiňovat rotor větrníku, který může vydávat 

stroboskopický efekt, který odráží signál. Toto je dnes ovšem téměř zcela odstraněno stavbou 

lopatek z pryskyřic, které se dříve vyráběly z kovu. Tento jev mohou také způsobovat 

projíždějící vozidla. Pokud dochází k těmto výpadkům, je možno je technicky odstranit. 

 Mnoho zastánců má také názor, že větrné elektrárny ohrožují a zabíjejí ptactvo. Studie 

však uvádějí, že na jednu větrnou turbínu připadne asi 0,03 zabitého ptáka ročně,  

což představuje za ČR přibližně 43 ptáků. Ale například na elektrických vedeních jich  

na světě zahyne ročně 174 milionů, kočky jich uloví asi 100 milionů, automobily srazí 

přibližně stejné množství ptáků a srážku s okny a prosklenými budovami ročně nepřežije  

100 až 900 milionů ptáků. Což dokazuje, že turbíny větrných elektráren přispívají tomuto 

problému pouze nepatrným dílem. 

  V průběhu posledních 25 let se zvýšil výkon větrné elektrárny přibližně 80krát, roční 

výroba vzrostla asi 485krát, snížila se hlučnost, vzrostla bezpečnost a také zařízení elektráren 

doznalo značných změn. Za rok 1980 bylo vyrobeno 35 MWh, za rok 2005 to bylo již  

17 000 MWh. 

 Za rok 2009 bylo nainstalováno v EU 10 163 MW, oproti loňskému roku vzrostla 

výroba o 23 %. Z celkového počtu nových elektráren zaznamenala největší nárůst, 36 %. 

Celkově je v EU instalováno 74 767 MW. Nejvíce větrných elektráren instalovalo v roce 2009 

Španělsko. Následuje jej Německo, Itálie, Francie a Velká Británie. Všechny tyto státy 

instalovaly přes 1 000 MW. S celkovým množstvím na plné čáře vede Německo  

s  25 777 MW a Španělsko s 19 149 MW. Hluboko za nimi ve využívání větrné energie jsou 

ostatní země EU 27. Dokonce tři země nevyužívají větrnou energii vůbec. Jsou to Kypr, Malta  

a Slovinsko. Kypr a Malta jsou velmi závislé na dovozu energie. Malta dováží ropu, ze které 

vyrábí všechnu energii a obnovitelné zdroje nevyužívá vůbec. Kypr vyrábí z vlastních zdrojů 

pouze nepatrnou část energie, z toho na obnovitelné zdroje připadají pouze necelá dvě 
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procenta. Z 86 % převažují solární články a zbytek připadá na biomasu. Slovinsko má vhodné 

podmínky pro využití vodní energie a dále také využívá biomasu. 

  

3.1.1.2 Biomasa 

 Biomasou rozumíme hmotu biologického původu, pod čímž si můžeme představit 

cíleně pěstované energetické rostliny, rychle rostoucí dřeviny, trávu z nezemědělské údržby 

krajiny, potravinářské zbytky, biomasu živočišného původu či biologicky rozložitelné 

odpady. Můžeme říci, že biomasou může být téměř cokoli rostlinného a živočišného původu. 

 Biomasa má nesporné výhody. Může se pěstovat přímo v místech, kde dojde také 

k její následné přeměně na energii, tudíž se sníží potřeba dovážet další energetické zdroje. 

Zdroje biomasy nejsou nijak lokálně omezeny, účelně se tímto způsobem mohou využít 

spalitelné a někdy i toxické látky. A také, řízená produkce biomasy dotváří krajinu a pomáhá 

s péčí o ni. 

 Využití biomasy má ovšem také své limity. Pěstování biomasy výhradně pro 

energetické účely bere možnost jejího využití k jiným účelům, například k potravinářským  

a krmivářským účelům, nebo pro zajištění surovin pro průmyslovou výrobu. Problémem  

je také nízká konkurenceschopnost energie z biomasy vůči tradičním zdrojům, energie 

biomasy není využita v maximální možné míře kvůli problematickému rozmístění zdrojů 

biomasy a spotřebitelů energie a také biomasa nemá takovou energetickou účinnost, proto  

se musí pěstovat ve velkém objemu. 

 Energetickou biomasu můžeme rozčlenit do několika skupin, které se mohou částečně 

překrývat:  

• fytomasa (rostlinná biomasa), 

• dendromasa (biomasa ze stromů), 

• cíleně pěstovaná biomasa, 

• biopaliva, která se dále člení na pevná, kapalná a plynná, 

• odpadní biomasa z rostlinné, živočišné výroby a z těžby a zpracování dřeva, 

• biologicky rozložitelný odpad (BRO), který se dělí na: 

o komunální (BRKO), kde můžeme zařadit papírový a biologický odpad 

z domácností, 

o průmyslový (BRPO) – odpady z výroby papíru, z jatek, z výroby cukru, 

apod., 

o splašky z kanalizace. 
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 Biomasu můžeme pěstovat cíleně pro dané účely. Veřejnost si pod tímto pojmem 

představuje převážně řepku olejku pěstovanou pro výrobu biodieselu. Tento způsob získávání 

energie je ale právě jedním z nejméně výhodných. Ve srovnání s bioplynem vytváří  

za srovnatelných nákladů přibližně třikrát menší výnos energie. Pro získávání bioplynu jsou 

nejvhodnější biomasou kukuřice a zelené žito. 

 Další variantou pro pěstování energetických rostlin se jeví pěstování směsných 

rostlinných kultur. Některé druhy energetických rostlin se mohou pěstovat spolu s obilím  

či luštěninami, přičemž pěstitel nevynaloží žádnou další práci navíc. Seje a sklízí ji zároveň 

s hlavní plodinou a poté se od ní jednoduše oddělí například prosetím. Tento způsob pěstování 

je lepší také v tom, že zvyšuje úrodnost půdy a zlepšuje se její odolnost proti škůdcům.  

Na takovémto poli pěstitel nemusí používat v takové míře pesticidy, čímž taktéž šetří svou 

půdu. 

 Podle teoretických výpočtů odborníků je celosvětová produkce biomasy kolem  

100 miliard tun, přičemž její energetický potenciál je asi 1 400 exajoulů (EJ), což zdaleka 

předčí roční světovou spotřebu fosilních paliv – 300 EJ. 

 Pro energetické využití biomasy existuje mnoho různých technologií. Některé jsou 

více jiné méně účinné. Mezi ty účinnější můžeme zařadit peletky, rostlinné oleje a bioplyn. 

 Peletky se zpracovávají z odpadního dřeva, trávy, slámy a dalších suchých substrátů. 

Mají vysokou výhřevnost, nízký obsah popelovin a vody. Výroba peletek je dnes velice rychle 

se rozvíjejícím odvětvím. Někteří je nazývají „fytopalivem budoucnosti“. Spotřeba 

každoročně strmě stoupá. Od roku 2000, kdy spotřeba peletek byla kolem 800 kt, vzrůstá 

každoročně o stovky tisíc tun. V roce 2005 EU spotřebovala 3 835 kt a v roce 2008  

již 7 021 kt. Spotřeba pro rok 2010 pro celou Evropu je odhadována na necelých 13 000 kt. 

 Největším spotřebitelem je Švédsko, v roce 2008 spotřebovalo 1 850 kt peletek.  

Až daleko za Švédskem s 920 kt spotřeby je Belgie v závěsu s Nizozemím a Německem 

s jejich 912 a 900 kt. 

V počtu kotlů na biomasu za rok 2007 vysoko převyšuje Švédsko se 116 000 kusy 

všechny státy Evropské unie. Druhé místo zde zastupuje Německo s 83 000, za ním Rakousko 

s 51 300 kotly a dále ještě stojí za zmínku Dánsko a jeho 47 000 kotlů. 
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Graf 2: Spotřeba peletek v roce 2008 (kt)  

 

Zdroj: AEBIOM, 2010 

  

 Bioplyn se dnes vyrábí dvěma známými způsoby, proces anaerobní fermentace 

(kvašení) a bio SNG. První proces je nejužívanější a dokáže využít mnoho druhů 

biologických substrátů, včetně obtížně zpracovatelných nebo likvidovatelných odpadů. Může 

zpracovávat fekální odpady, hnoje, zbytky jídla nebo i odpady potravinářského průmyslu  

a zemědělství. Je proto vhodným řešením pro účelnou likvidaci bioodpadu na zemědělských 

farmách. 

Způsobem bio SNG lze vyrobit bioplyn ze substrátů, které není možné zpracovat 

biotechnologicky. Je to vysokoteplotní katalyticky řízený proces, kterým lze zpracovat 

biomasu s vysokým obsahem celulózy (dřevo, či dřevnaté části rostlin) a substráty nevhodné 

pro proces metanizace. 

 Největšími výrobci bioplynu v EU za rok 2007 je Německo (2 383,1 Ktoe) a Velká 

Británie (1 624,2 Ktoe). Celkově EU 25 vyprodukovala 5 901,2 Ktoe. 

 

3.1.1.3 Vodní energie 

 Tuto energii lze taktéž zařadit k nejdéle využívaným. Nejstarším vynálezem 

k využívání vodní síly je vodní kolo. Jeho sestrojení spadá možná již do roku 135 před naším 

letopočtem. Dnes se zpracovává energie vody hlavně pomocí mnoha druhů turbín. První 

exemplář byl uveden do provozu začátkem 19. století, byla jím centrifugální (odstředivá) 

turbína. Později ve stejném století vznikly vodní turbíny pro střední a vysoké spády a také 
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český profesor Viktor Kaplan přispěl na začátku 20. století svým patentem na axiální 

přetlakovou turbínu pro nízké spády a vyšší průtoky. 

 Pro výrobu elektřiny slouží vodní elektrárny využívající síly proudění (kinetická, 

pohybová), tlaku vody (potenciální, tlaková) nebo obou energií současně. Kinetická energie 

vzniká prouděním vody, množství vyrobené energie je dáno rychlostí, která závisí na spádu 

toku. Tento typ energie je využíván turbínami Bánki a Pelton. Potenciální energii vyvíjí 

gravitace a výškový rozdíl hladin. Zde ji lze využít pomocí turbíny Kaplanovy, Francisovy, 

Reiffensteinovy a také pomocí různých turbín vrtulových typů. 

 Vodní elektrárny můžeme rozdělit například podle instalovaného výkonu jednotky, 

podle spádu, provozního režimu, umístění strojovny nebo způsobu řízení vodní elektrárny. 

Podle výkonu můžeme elektrárny rozdělit na mikrozdroje (s výkonem do 100 kW), malé 

vodní elektrárny (do 10 MW), střední vodní elektrárny (do 100 MW) a velké vodní elektrárny 

(nad 100 MW). Podle spádu se dělí vodní elektrárny na nízkotlaké (pro spády do 25 m), 

středotlaké (25 – 100 m) a vysokotlaké (nad 100 m). Spád toku má rozhodující vliv  

na celkové uspořádání vodního díla a podle něj se musí vybrat vhodný druh turbíny. Podle 

provozního režimu můžeme elektrárny rozdělit na průtočné, které využívají pouze přirozený 

průtok vody, a regulační, které využívají regulovaného toku vody. Podle způsobu využití 

elektrárny v elektrizační soustavě rozlišujeme elektrárny základní, pološpičkové a špičkové. 

Základní pracují jako průtočné po celý den, pološpičkové také pracují jako průtočné,  

ale krátkodobě mohou pracovat i jako špičkové a špičkové se vyžívají ke krytí spotřeby 

energie ve špičku. 

 Velké výhody vodních elektráren jsou, že neznečišťují ovzduší, pro svůj provoz 

nepotřebují žádné další suroviny, a tím nenapomáhají devastování životního prostředí 

povrchovou nebo důlní těžbou a následným transportem a jsou navíc velice bezpečné. Vodní 

díla se také stavějí tam, kde často dochází k povodním, protože mohou pomoci s ochranou 

před těmito živelnými katastrofami. Díky tomu, že zadržují velké množství vody, se mohou 

využívat také k rekreaci a přispívat k turistickému rozvoji okolí. 

 Samozřejmě takováto stavba nemá pouze výhody, ale i jisté nevýhody. K těm patří 

závislost na přírodě, jejím reliéfu a celkových poměrech. Pro stavbu vodní elektrárny není 

vhodný každý tok. Musí mít určitou sílu průtoku, aby byla elektrárna dostatečně výkonná  

a náklady na její výstavbu byly přiměřené její následné výnosnosti. Za nevýhodu také 

můžeme považovat změnu rázu okolní krajiny, ke které dojde zatopením a může dojít  

ke změnám v daném ekosystému. V lepším případě se zde mohou usadit nové druhy ptactva  

a dalších živočichů, kterým tato změna vyhovuje. 
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 V EU-15 je asi 14 000 malých vodních elektráren s průměrných výkonem 0,7 MW.  

V  členských zemích, které vstoupily v roce 2004 je asi 2 800 MVE s průměrným výkonem 

0,3 MW. Ze všech 25 členských zemí EU v roce 2004 Francie produkovala 26 % veškeré 

instalované kapacity malých vodních elektráren, následovala Itálie se 17 % a Španělsko  

se 16 %. Z nově přistoupivších států na tom bylo nejlépe Polsko a Česká republika shodně  

se 2 %. 

 

Graf 3: Podíl členských států na výrobě elektřiny z vody v roce 2007 (%) 

 

Zdroj: Eurostat 2010, vlastní zpracování 

 

 V roce 2002 byla vodní energie nejvyužívanějším obnovitelným zdrojem energie 

v Evropské unii. Přibližně 84 % veškerého využívání obnovitelných zdrojů připadá na vodní 

energii. 

 Z 27 členských zemí má největší podíl na celkově vyrobené vodní energii Švédsko.  

Na výrobě energie z vodních zdrojů se podílí v roce 2007 19 %. Za ním následuje Francie 

s podílem 18 %, shodně Rakousko a Itálie s 11 %, Španělsko s 9 % a Německo s 8 % podílu. 

 

3.1.1.4 Solární energie 

 Výkon Slunce je asi 3,9 x 1036 W. Přibližně za tři dny na Zemi dopadne množství 

energie srovnatelné s množstvím energie vyrobené ze všech současných disponibilních 

fosilních zdrojů. 

 Lidstvo dnes využívá sluneční energii hlavně nepřímo, formou fosilních paliv. Získání 

energie přímo započalo před sto lety, kdy byly vyrobeny první kolektory pro výrobu páry  
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za pomocí slunečního tepla. Také v této době probíhají první pokusy o přeměny sluneční 

energie na elektrickou díky fotovoltaickému efektu, který objevil Henri Becquerel. Po něm  

ve výzkumu pokračoval Werner Siemens. Jelikož ale přeměna na elektřinu byla velice 

nákladnou, výzkum fotovoltaiky téměř ustal. Do šedesátých let se jednalo o laboratorní 

kuriozitu. V době, kdy začínaly první lety do vesmíru, byl rozpoznán ve fotovoltaice velký 

potenciál zdroje energie pro satelity. Postupně se efektivita zvyšovala, dnes mají fotovoltaické 

články účinnost asi 12 %, tj. asi 4krát více než před několika lety. 

 Dnes jsou nejrozšířenější dva způsoby využití sluneční energie, fototermika  

a fotovoltaika. Fototermika – využití tepelné energie – slouží k ohřevu kapalin, z čehož 

vzniká pára, která následně pohání turbíny na výrobu elektřiny. Nejvíce se ale fototermika 

využívá k vytápění a ohřevu vody. Zde rozdělujeme využití na aktivní, pasivní  

a kombinované. Aktivní využívá solární kolektory, které přeměňují sluneční záření na teplo. 

Využívá se k přitápění, ohřevu vody nebo jej lze ukládat v akumulačních nádržích a využít 

později, například v noci nebo ve dnech se slabším slunečním svitem. Pasivně se využívá 

systémů fungujících na principu skleníkového efektu. Často se tento systém využívá u nově 

budovaných staveb, kde musí být zakomponován již v architektonickém návrhu. Lze jej 

využít i u staveb starších, ke kterým se vybudují skleněné přístavky (verandy, zimní zahrady). 

Množství tepla záleží na poloze, budově samotné a také použitých materiálech. 

 Fotovoltaika slouží k výrobě elektrické energie ze sluneční energie. Považuje  

se za budoucí „královnu“ dostupných obnovitelných zdrojů. Je mnoho způsobů získání 

energie, liší se od sebe efektivitou a náklady. Existují dvě základní technologie – na bázi 

krystalických křemíkových článků a na bázi tenkovrstvých polykrystalických materiálů,  

kde je využívána také měď, selen, indium, telur, kadmium, arsen nebo galium. Články  

na základě krystalického křemíku VHESC (Very High Efficiency Solar Cell) doznaly 

výrazného pokroku v roce 2007, kdy bylo dosaženo účinnosti 42,8 % za standardních 

pozemských podmínek. Dalším cílem výzkumu je dosáhnout účinnosti 50 %. Články  

tzv. druhé generace jsou z tenkých vrstev křemíku nebo i jiných polovodičů na bázi CIS 

(Cooper Indium Diselenide) nebo kadmium teluru. Účinnost je sice nižší, ale zato jsou 

levnější. Články nepoužívající křemík, ale barvivové systémy pro absorpci fotonů  

a nanomateriál pro transport vzniklých elektronů se nazývají Grätzelovy články. Nejsou 

tepelně závislé, mohou se jednoduše integrovat do fasád a oken budov a umí zpracovávat  

i nepříznivé úhly dopadu ranního a podvečerního světla. Jejich nevýhodou je, že nejsou 

natolik účinné. Jejich nejvyšší účinnost je maximálně 11 %, ale očekává se, že budou  

asi 4 – 5krát levnější než křemíkové články. 
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 Výhodou fotovoltaiky je bezesporu to, že sluneční energie je takřka nekonečná, 

nezatěžuje životní prostředí a při provozu nevzniká žádný odpad ani emise, které  

by podporovaly skleníkový efekt. Další výhodou může být také to, že solární kolektor lze 

umístit na téměř každou budovu. 

 Jako nevýhodu můžeme určitě označit vysoké pořizovací náklady a nízká účinnost 

fotovoltaických článků ve srovnání s fosilními palivy. Taktéž je nevýhodou velká závislost  

na klimatických podmínkách. 

 V roce 2007 největší solární kapacitu ze všech 27 států Evropské unie nainstalovalo 

Německo, a to 1 103 000 MW. Španělsko nainstalovalo druhou největší kapacitu,  

590 846 MW a třetí v instalaci nových kapacit byla Itálie se 70 200 MW. V roce 2009  

se vyměnila pozice prvních dvou států, Španělsko nainstalovalo 2 670 916 MW, Německo 

1 505 000 MW a Itálie 197 300 MW. Za tyto dva roky se solární kapacita nezvýšila u dvou 

států, u Lotyšska a Irska. 

 

Graf 4: Nainstalovaná solární kapacita v roce 2007 a 2008 (MW) 

 

Zdroj: EPIA 2009, vlastní zpracování 

 

3.1.2 Ostatní obnovitelné zdroje 

 K získání energie jak tepelné tak i elektrické lze využít další obnovitelné zdroje 

energie. Některé z nich jsou více jiné méně využívané. Můžeme k nim zařadit například 

energii oceánů a moří, kterou přeměňují na elektrickou energii přílivové elektrárny. Tuto 

možnost výroby energie mají pouze přímořské státy. Nevýhodou takovéhoto získávání 

energie jsou vyšší investiční náklady a menší množství získané energie než u průtočných 
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vodních elektráren. Energii lze získávat pouze určitou část dne, kdy probíhá příliv a odliv, 

tudíž stoupají náklady na výrobu energie. 

 Možnost využití nabízí geotermální energie, tedy využití tepla z hlubin Země. Tuto 

energii lze využít dvěma způsoby, k provozu geotermálních elektráren nebo pomocí tepelných 

čerpadel. V Evropě tuto energii využívá nejvíce Island, který je geotermálně velice aktivní. 

Dále můžeme zmínit geotermální pole Larderello ležící v Itálii, které je využíváno od roku 

1904, kdy první generátor dokázal rozsvítit čtyři žárovky. Geotermální energie je taktéž velice 

využívána v lázeňství. 

 Další důležitý obnovitelný zdroj je vodík. Je to nejjednodušší, nejhojnější a nejstarší 

chemický prvek vesmíru. Energii z něj lze získat dvěma efektivními způsoby, využívání 

palivových článků a termojadernou fúzí. Lze jej také spalovat, tento způsob získávání energie 

je ovšem oproti zmíněným nesrovnatelně neefektivnější. Palivové články lze využít 

v elektrárnách, v automobilovém průmyslu a dalších oblastech lidské činnosti. Nejúčinnější 

způsob získávání energie z vodíku je termojadernou fůzí. Účinnost využití paliva  

je 10 milionkrát větší než u všech chemických reakcí, včetně hoření. Pro srovnání, spálením 

2,5 milionu tun uhlí můžeme nahradit fúzí 500 kg vodíku. Tato výroba energie ale nebyla 

bezproblémová, k reakci je potřeba velice vysoká teplota v řádu stovek milionů stupňů Celsia. 

Tento problém se již podařilo vyřešit díky výzkumu. Termojaderný výzkum je největší  

a nejrozsáhlejší vědeckou spoluprací vůbec. 

 Jako obnovitelný zdroj energie lze využít důlní plyn, který se nachází v oblastech 

hlubinné těžby. Nabízí možnost jej jímat a spalovat jej jako zemní plyn. Díky takovémuto 

postupu lze také snížit emise skleníkového plynu metanu, který je účinnější než oxid uhličitý. 

 Existují také výzkumy, které hledají možnosti využití energie blesku. Tyto výzkumy 

můžeme datovat již do 30. let minulého století. Díky anténám se podařilo získat výboje  

o napětí 16 MV. Ovšem ukázalo se, že toto získávání energie je neefektivní a neekonomické. 
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4 Srovnání využití obnovitelných zdroj ů energie v ČR a EU 

 V Evropské unii jsou zdroje obnovitelné energie značně diverzifikovány. Například 

severské státy nejvíce využívají dřevo, Dánsko a Španělsko vynikají ve využití větrné energie, 

Francie využívá biopaliva a Itálie geotermální energii. Lze říci, že Evropská unie jako celek 

se jako jedna z mála světových regionů orientuje na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.  

Je to také proto, že Evropa se již nemůže spoléhat na vlastní zásoby fosilních paliv a je čistým 

dovozcem energie. 

 

4.1 Obnovitelné zdroje v EU-15 

 Výzkum obnovitelných zdrojů je v Evropské unii podporován přes více než 25 let. 

V roce 1979 se objevil první projekt tohoto předmětu zájmu zaměřený na oblast 

fotovoltaických článků. Největší krok ale Evropská unie udělala až v roce 1997 vydáním Bílé 

knihy pro obnovitelnou energii (White Paper on Renewable Energy). Cílem této knihy bylo 

zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě energie ze současných 6 %  

na 12 % a v oblasti výroby elektrické energie z 14 % na 22,1 % do roku 2010. 

 Spotřeba energie EU-15 je kryta stále nejvíce ropou a zemním plynem, z necelé třetiny 

jadernou energií a pevnými palivy a zbylou část tvoří obnovitelné zdroje energie. Od 80. let 

minulého století dochází ke zvyšování významu obnovitelných zdrojů. Největší pokrok 

zaznamenala větrná energie, naopak nejmenší krok nastal u vodní energie a u biomasy. Tento 

nízký rozvoj lze snadno vysvětlit tím, že pro vodní energii je téměř vyčerpán potenciál  

ke stavbě dalších vodních děl. Pro biomasu může platit totéž. Plochy, na kterých by se mohla 

pěstovat, jsou využity k jiným zemědělským účelům. Zde by tento problém mohla vyřešit 

restrukturalizace výroby nebo by se mohla Evropská unie specializovat na pěstování plodin, 

které jde zde vypěstovat efektivněji než v jiných zemích a volné plochy využít k pěstování 

biomasy. 

 Celková výroba energie z obnovitelných zdrojů dosahovala v roce 1996 hodnot 

75 535 tisíc toe. Do roku 2001 rovnoměrně pomalu stoupala na hodnotu 88 185 tisíc toe, 

v roce 2002 nastal lehký propad a poté začal růst nabírat na obrátkách a v roce 2007  

již dosahoval 119 167 tisíc toe. 
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Graf 5: Srovnání vývoje EU-15 a EU-27 ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů (toe) 

 

Zdroj: Eurostat 2010, vlastní zpracování 

 

 Podle Evropského statistického úřadu vede ve státech EU-15 biomasa. V roce 1996 

z celkového objemu výroby energie z obnovitelných zdrojů biomasa představovala více než 

60 %. Pouze v roce 2001 klesl tento poměr o jeden procentní bod a další rok opět význam 

biomasy stoupl a nadále roste. V roce 2007 dosáhl téměř 67 %. Objem energie vyrobené 

solárními systémy je nadále v celkovém objemu minimální. V porovnání s rokem 1996  

se objem vyrobené energie zvýšil v roce 2007 pouze o 0,7 p. b. Význam geotermální energie 

zůstal v tomto období nezměněn, její podíl na celkovém objemu tvoří necelých 5 %. Za těchto 

12 let klesl objem energie vyrobené ve vodních elektrárnách z 24 984 tisíc toe  

na 23 696 tisíc toe a celkový podíl klesl z 33 % na 19 %. 

 V následující části uvedu jako příklad několik členských zemí EU-15, kde se budu 

zabývat vývojem využívání obnovitelných zdrojů energie, zvláště jejich podílu na výrobě 

energie, v čase a sledovat poměr zastoupení těchto zdrojů. Řazeny budou podle geografické 

polohy, střední Evropa, severní, jižní a následně západní. 

 

4.1.1 Rakousko 

Tuto zemi jsem vybrala, protože je to soused České republiky a obnovitelné zdroje  

se zde velkou částí podílí na celkové energetické spotřebě. V roce 1997 byl podíl spotřeby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie 67,5 %. V roce 2002 lehce klesl na 66,1 %  

a v roce 2007 se OZE stále participuje 59,8 %. V roce 2007 Rakousko vyprodukovalo  
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10 431 tisíc toe energie, z toho 7 839 tisíc toe z obnovitelných zdrojů, tj. 75 % energie. Oproti 

roku 1996, kdy podíl OZE ve výrobě energie činil 69 %, se zvýšil o 6 p. b. V roce 2003 sice 

zaznamenal podíl OZE pokles na 68 %, ovšem již následující rok se opět zvýšil na 71 %. 

 Největší podíl z obnovitelných zdrojů má v Rakousku vodní energie, ze které vyrobilo 

v roce 2006 60 % energie. Vlastní vodní elektrárny dvojího typu – průtokové a akumulační. 

Průtokové jsou na řece Dunaji a jejich přítocích. Celkem je jich vystavěno 631 a produkují  

42 % energie. Dalších 106 akumulačních vodních elektráren se nachází ve vysokohorských 

oblastech, na západě a jihu země. Tyto elektrárny produkují 18 % energie. Zvyšuje se využití 

i dalších zdrojů, například biomasa v období 2001 – 2006 svůj podíl zdvojnásobila a větrná 

energie za toto období stoupla na desetinásobek. 

Biomasa má velké zastoupení proto, že Rakousko je z téměř 50 % pokryto lesy  

a lesními porosty. Dalším důvodem je tradice ve využívání dřeva jako paliva v domácnostech, 

což je dáno také venkovským a zemědělským charakterem krajiny. V důsledku ropného šoku 

v 80. letech se rozšířily kotle na dřevo a dnes se rozšiřují také kotle na biomasu, která  

se podílí již více než 20 % na vytápění domácností. Další výhodou pro využití biomasy  

je dřevozpracující průmysl, jenž je díky výše zmiňované vysoké zalesněnosti Rakouska velice 

rozšířen. 

 

4.1.2 Německo 

Německo, jako náš další soused, se řadí mezi země s nejvyšší výrobou energie 

z obnovitelných zdrojů. Avšak podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie 

dosahoval v roce 1997 pouhých 8,9 %. V roce 2002 se podíl zvýšil na 19,9 % a v roce 2007 

dosáhl hodnoty 15,1 %. Ačkoli Německo nemá takový podíl OZE na spotřebě, vyvinulo  

se v lídra trhu v oblastech větrné energie a biodieselu. Také je považováno za vedoucí zemi 

v energetické účinnosti, od roku 1991 snížilo energetickou náročnost o 19 % a tímto se řadí 

mezi pět největších ekonomik s nejnižší energetickou náročností – Francie, Itálie, Španělsko  

a Velká Británie. 

V této zemi má největší podíl na výrobě energie z obnovitelných zdrojů biomasa, 

vodní a také větrná energie. Další obnovitelné zdroje zde mají také své nezastupitelné místo. 

V průběhu sledovaného období využívání obnovitelných zdrojů neustále roste. Podíl OZE  

na výrobě energie vzrostl ze 4,8 % v roce 1996 na 20,7 % v roce 2007. 

Německo je evropským lídrem v produkci biomasy. V roce 1996 vyprodukovalo 

Německo 4 619 tisíc toe z biomasy. Tato hodnota každoročně roste a v roce 2007 dosáhla 
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22 118 tisíc toe. Tato složka energetického mixu má od roku 2002 rostoucí podíl na celkové 

výrobě energie z OZE. V tomto roce bylo vyrobeno 7 929 tisíc toe tímto způsobem s podílem 

68,4 % na celkové výrobě energie. V posledním sledovaném roce 2007 se podíl biomasy 

vyšplhal na 78,6 %. 

Podíl vodní energie v celkové výrobě z obnovitelných zdrojů v čase klesá. V roce 

1996 zastupovala ještě nezanedbatelnou část téměř 28 %, v roce 2007 je její podíl pouhých 

6,3 %. Je to také díky tomu, že se do popředí dostávají i ostatní obnovitelné zdroje, z nichž 

má největší zastoupení větrná energie. Ta se na počátku sledovaného období podílela 

necelými 3 % a její význam stoupal do roku 2004 na 13,9 %, poté slabě klesal na hodnotu 

12,1 % v roce 2007. 

Jistou zajímavostí je relativně vysoký podíl solární energie vzhledem ke své 

geografické poloze. Německo má největší instalovanou kapacitu v celé Evropské unii.  

Od roku 1996, kdy bylo vyrobeno touto cestou 57 tisíc toe, se množství energie 

zdesetinásobilo na 580 tisíc toe v roce 2007. V poměru s EU-15, která v roce 2007 vyrobila 

1 203 tisíc toe, téměř 50 % vyrobené energie pomocí Slunce připadá na Německo. 

Co se týče fotovoltaiky, vyrobilo v roce 1997 celkově 1 103 tisíc MWp elektrické 

energie, z toho 1 100 tisíc MWp on-grid a 3 tisíce off-grid. On-grid znamená, že fotovoltaická 

elektrárna je připojena do rozvodné sítě, zatímco off-grid elektrárna je postavena mimo 

rozvodnou síť. Tento druh se buduje v místech, kde se do rozvodné sítě připojit nelze, nebo 

vybudování rozvodné sítě vyjde stejně či dokonce s vyššími náklady než off-grid. Například 

může sloužit jako zdroj elektrické energie pro odlehlé chaty či jinde, kde potřebujeme 

využívat elektrickou energii. 

Ve fototermice Německo taktéž vede. V roce 2007 nainstalovalo celkem 960 tisíc m2, 

což představuje 672 MWth. Až daleko za tímto státem je v nainstalované kapacitě za rok 2007 

Itálie s 330 tisíci m2 a výkonem 231 MWth. Opět i v celkové instalované rozloze a i výkonu 

Německo vyniká nad ostatními státy Evropské unie. Celkem mělo nainstalováno v roce 2007  

6 593,3 MWth na rozloze 9 419 tisíc m2, což je téměř 40 % celkové plochy a taktéž i téměř  

40 % celkového instalovaného výkonu Evropské unie. 

Německo využívá taktéž i geotermální energii. Sice v této disciplíně již nedrží 

prvenství jako téměř ve všech ostatních, ale za rok 2007 se podílela geotermální energie  

na výrobě energie z obnovitelných zdrojů 212 tisíci toe. V procentuálním podílu je to ovšem 

vzhledem k velkému využívání ostatních obnovitelných zdrojů opravdu nepatrná část, pouze 

tři čtvrtě procenta. 
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4.1.3 Dánsko 

Podíl na spotřebě energie z obnovitelných zdrojů stoupá. Podle Eurostatu byla v roce 

1997 účast OZE na celkové spotřebě elektrické energie 8,9 %. V roce 2002 se podílely  

již 19,9% a v roce 2007 celými 29 %. 

Ve sledovaném období je podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v Dánsku 

nestálý. V roce 2006 OZE zastupovaly 9,2 %, kde více než 90 % zaujímá biomasa a necelých 

7 % větrná energie. Do roku 2000 podíl OZE klesal až na 7,4 % a od tohoto data soustavně 

stoupá na hodnotu 11,8 v roce 2007. 

Dánsko má největší instalaci „offshore“ větrných elektráren. Tyto elektrárny jsou 

umístěny v mořských mělčinách do vzdálenosti 20 km od pobřeží, kde je hloubka vody 

většinou 15 m, výjimečně i 40 m. Je postaveno 8 větrných farem tohoto typu s celkovým 

výkonem 409 MW. První větrné elektrárny tohoto typu zde byly postaveny již v roce 1991. 

Podle Evropské asociace pro větrnou energii EWEA (The European Wind Energy 

Association) je Dánsko na předních příčkách v instalaci větrných elektráren. V roce 1998 bylo 

s instalací 1443 MW druhé za Německem, které uvedlo do provozu 2875 MW. V dalších 

letech jej předstihlo pouze Španělsko a při posledním hodnocení v roce 2009 se Dánsko stále 

drží na špičce spolu s Německem a Španělskem v instalaci nových kapacit s aktuální velikostí 

3465 MW. 

Dalším, v Dánsku nejrozšířenějším, obnovitelným zdrojem je biomasa. Dánsko  

má sice pouze 12 % lesů, což je třikrát méně než v České republice, proto je většina dřeva pro 

výrobu nábytku dovážena. Vzniká velké množství dřevního odpadu, které je dále využito. 

Pyšní se také vyspělým zemědělstvím s orientací na rostlinnou produkci, ze které nejvíce  

pro výrobu tepla a elektrické energie využívají slámu. Ta se velkou měrou promítá 

v energetické bilanci spalované biomasy. 

 Energetická hospodárnost a úspora jsou v Dánsku prioritou energetické politiky již 

přes 20 let. Nyní je celosvětovým příkladem v odstranění vazby mezi růstem ekonomiky  

a s tím souvisejícím zvyšováním spotřeby energie. Od 80. let ekonomika vzrostla o více než 

50 %, zatímco spotřeba energie se téměř nezměnila. Spotřeba energie vzhledem k HDP  

je nejnižší v celé Evropské unii – 118 kgoe/1 000 EUR. Také vzhledem k množství 

neobnovitelných zdrojů, které Dánsko vlastní je také jediným čistým exportérem energie 

v EU. 

V loňském roce přišla dánská architektonická společnost Gottlieb Paludan s novinkou 

v uchovávání vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, která by měla pomoci vyřešit 
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nesoulad mezi poptávkou po elektrické energii a kapacitou elektráren. Tento způsob 

uchovávání energie spočívá ve vybudování umělých ostrovů, na kterých se bude vyrábět 

energie z větru, vody a slunce a následně se na nich bude i uchovávat. Například energie 

získaná v noci se může použít pro přečerpávání vody z nižší polohy do vyšší a přes den, 

v době vysokého odběru, se bude voda pouštět opět dolů přes turbíny a vyrábět tak 

elektrickou energii, viz obrázek v příloze. 

Tato společnost připravila již projekty pro mnoho světových oblastí, například pro 

Čínu, Indii a Floridu. Každý projekt je šitý na míru dané oblasti a přizpůsobuje se mu podle 

potřeb velikostí, funkcí či jinými parametry. Celkový výkon takovýchto oblastí se liší podle 

velikosti a může dosahovat 800 až 35 000 MWh. 

  

Obrázek 1: Dánský způsob uchovávání energie 

 

Zdroj: Ihned.cz, 2010 

 

4.1.4 Finsko 

Finsko patří mezi přední země ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Spotřeba 

energie z těchto zdrojů je relativně konstantní. Pro tuto zemi je nejtypičtějším obnovitelným 

zdrojem biomasa, zvláště dřevo a paliva vyráběná ze dřeva, jelikož Finsko má k dispozici 

velké množství lesů. Území Finska je asi z 30 % pokryto rašeliništi, proto i rašelina našla své 

místo v energetice. V roce 1997 činil podíl OZE na spotřebě elektrické energie 25,3 %, v roce 

2002 nepatrně klesl na 23,7 % a v roce 2007 opět vystoupal na 26 %. 

Více než 80 % energie vyrobené z obnovitelných zdrojů připadá na biomasu. Nejnižší 

participaci za sledované období měla biomasa v roce 1998, činil 82,1 %. Nejvyšší podíl 

zastupovala v roce 2006, což bylo 88,4 %. Finsko vlastní největší elektrárnu na biomasu  

na světě jménem Alholmens Kraft. Leží na západním pobřeží asi 500 km od Helsinek  
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ve městě Pietarsaari. Spaluje se zde biomasa na dřevním základě, rašelina a rákos. Poslední 

ze jmenovaných je ekologicky šetrnější, protože jeho spalováním vzniká méně škodlivých 

látek než u zbylých dvou. 

Druhým nejvíce využívaným OZE pro výrobu energie je zde vodní energie. Její podíl 

je taktéž takřka neměnný. V roce 1996 se podílela na výrobě 16, 5 %, rok 2003 byl pro vodní 

energii slabý, její podíl se snížil na 10,5%. Průměrný podíl za sledované období je 14,5 %. 

Dalším zdrojem, který ještě stojí za zmínku, je rozvíjející se větrná energetika. 

Množství energie vyrobené touto technologií každoročně stoupá, od 1 toe v roce 1996, přes  

6 tisíc toe v roce 2002 až po 16 tisíc toe v roce 2007. Ovšem v porovnání s ostatními OZE  

je podíl této energie stále zanedbatelný, netvoří ani jedno procento. 

 

4.1.5 Švédsko 

Tato země je známá svým kladným vztahem k obnovitelným zdrojům energie.  

Na žebříčku spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se drží již dlouhou dobu  

na předních místech. V roce 1996 se podílely OZE na spotřebě 49,1 %, v roce 2002 lehce 

podíl poklesl na 46,9 % a v roce 2007 OZE zastupovaly již více než polovinu spotřeby 

elektrické energie, přesněji 52,1 %. 

Údaje Eurostatu taktéž hovoří pro vysoký podíl OZE na výrobě energie.  

Ve sledovaném období se podíl lehce zvyšoval od 38,4 % v roce 1996 po 47,2 % v roce 2007. 

V roce 2000 dosahoval podíl obnovitelných zdrojů dokonce 50,1 %. Podle zjištěných 

výsledků lze předpokládat, že podíl bude i nadále růst. 

Ve Švédsku je z obnovitelných zdrojů nejvíce zastoupena biomasa a voda. Tyto dva 

zdroje se téměř výhradně podílí na výrobě energie z OZE. Biomasa se více než 50 % podílí  

na výrobě energie po celé sledované období. Lesy zaujímají asi 60 % rozlohy, dohromady 

přibližně 22 milionů ha. Asi 45 % vytěženého dřeva a 10 % odpadu se využívají k výrobě 

energie. Vodní energie se podílí na výrobě přibližně 40 %. Její podíl se pohybuje v čase  

od 36 % do 46 %. 

Začíná zde ovšem vzrůstat role větrné energie. Její podíl na výrobě energie zatím 

nedosahoval v roce 2007 ani jednoho procenta, ovšem Švédsko má ambiciózní plán vystavět 

další větrné elektrárny, které by měly do roku 2020 generovat 30 TWh, z toho by měly  

10 TWh vyrobit offshore elektrárny. 
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4.1.6 Itálie 

Tuto zemi jsem zde zařadila z toho důvodu, že vyniká v geotermální energii. Drží  

ve využití této energie celounijní prvenství. První zmínka o požití této energie pro výrobu 

elektřiny se datuje již do roku 1904. Podíl geotermální energie v mixu OZE ve sledovaném 

období se pohybuje kolem 40 %. Nejvyššího podílu dosahuje v roce 2003, kdy činí 47,6 %  

a nejnižšího v roce 2001 s 35,5 %. Souběžně s časem roste množství využité geotermální 

energie pro výrobu energie. Zatímco v roce 1996 bylo vyrobeno touto cestou 3 448 tisíc toe, 

v roce 2004 to bylo 4 888 tisíc toe a v roce 2007 již 5 002 tisíc toe, čímž se řadí na první 

místo ve využití geotermální energie v Evropské unii. EU-15 v tomto roce vyrobila 5 610 tisíc 

toe, na Itálii připadá tedy téměř 90 % veškeré produkce. 

 

Graf 6: Množství vyrobené energie z OZE za sledované období (toe) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 Jak lze vyčíst z grafu výše, dalšími zdroji OZE, které se v Itálii nejvíce využívají jsou 

biomasa a vodní energie. Biomasa tvoří v posledním sledovaném roce podíl přibližně 30 %  

a vodní energie 23 % na výrobě energie z obnovitelných zdrojů. V roce 1996 měl tento mix 

poněkud jiné hodnoty, biomasa neměla takový podíl na výrobě energie jako v roce 2007, 

nýbrž jen 13 %. Podíl využití geotermální a vodní energie byl téměř shodný, vodní energie  

se podílela 44 % a geotermální 42 %. 

 Podíl ostatních obnovitelných zdrojů je skoro zanedbatelný. Solární energie  

se nepodílí ani jedním procentem, ačkoli využití za sledované období vzrostlo osmkrát. 

Množství energie vyrobené pomocí větru se zvýšil stonásobně, z 3 tisíc toe na 347 tisíc toe, 
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stačí to ovšem pouze na podíl 2,9 % z celkového objemu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Celkový podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie stále rovnoměrně stoupá. 

Nemá žádné velké výkyvy, jako například výše zmíněné Rakousko. V roce 2007 se podíl 

vyšplhal na téměř 46 % z počátečních 27 % v roce 1996. 

 Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie je relativně nízký. V roce 

1997 OZE figurovaly ve spotřebě pouze 16 %, v roce 2002 se podíl ještě snížil na 14,3 %  

a v roce 2007 klesl ještě o 0,6 p. b. na 13,7 %. 

 

4.1.7 Francie 

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie je podobný průměru celé 

Evropské unie v těchto letech. V roce 1996 se podílely na spotřebě 15,2 %, v roce 2002  

se jejich podíl snížil na 13,7 % a v roce 2007 se opět snížil o 0,4 p. b. na 13,3 %. 

Ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů Francie nepatří k zemím, které je hodně 

využívají. Celkový podíl na výrobě z OZE je téměř neměnný, po celou dobu sledování  

se pohybuje kolem 14 %. Jako nejvyužívanější se jeví biomasa a také vodní energie. Podíl 

biomasy na výrobě energie z OZE se v jednotlivých letech velice měnil. V roce 1996 

dosahoval podílu 68,7 %. Do roku 2001 podíl biomasy spíše klesal až na 64,3 % a od tohoto 

data opět rostl na hodnotu 72,9 % v roce 2005, v následujícím roce byl poměr opět nižší o dva 

procentní body a zastavil se na 70,1 % v roce 2007. V množství vyrobené energie se biomasa 

pohybuje od 11 500 tisíc toe po 13 000 tisíc toe. 

Množství vyrobené energie z vody se ve sledovaném čase spíše snižuje. V roce 1996 

bylo vyrobeno 5 649 tisíc toe, nejvyšší výroba pomocí vody byla v letech 1999 až 2001,  

což znamenalo výrobu energie v rozmezí 5 822 tisíc toe až 6 464 tisíc toe. Od tohoto období 

množství vyrobené energie pouze klesá a v roce 2007 bylo vyrobeno 5 048 tisíc toe. Podíl 

vodní energie na celkové výrobě energie z OZE se pohybuje 34,8 % v roce 2001, jenž  

se odvíjí od velkého množství vodní energie vyrobené za tento rok, až po 25,7 % v roce 2005. 

Stejně jako v některých dalších zemích se zvyšuje význam větrné energie.  

Za sledovanou dobu vzrostlo množství vyrobené energie touto cestou z jednoho tisíce toe  

na 348 tisíc toe. Větrná energie tímto dosáhla v roce 2006 podílu jednoho procenta na výrobě 

energie z OZE a v roce 2007 vzrostl podíl o dalších 0,8 p. b. a přiblížila se ke dvěma 

procentům. 
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Podíl solární energie je ve sledovaném období opravdu zanedbatelný. Nezastupuje 

v celkovém výčtu ani jedno procento. Množství vyrobené energie tímto způsobem  

se v prvním sledovaném roce bylo 15 tisíc toe a v posledním roce 37 tisíc toe. 

 

4.1.8 Zhodnocení využití obnovitelných zdroj ů v EU-15 

Z výše uvedených dat lze říci, že celkově využití obnovitelných zdrojů k výrobě 

energie roste. Za sledované období se zvýšila výroba energie ze 75 535 tisíc toe v roce 1996 

na 119 167 tisíc toe v roce 2007. Nejvíce využívaným obnovitelným zdrojem je biomasa, 

která se drží stabilně podílem okolo 63 % na výrobě energie z OZE. Množství takto vyrobené 

energie v průběhu času stále roste. V roce 1996 bylo vyrobeno 46 218 tisíc toe, v roce 1999 

byla překročena hranice 50 000 tisíc toe a v roce 2007 již bylo vyprodukováno 79 784 tisíc 

toe. Pokud nezohledním velikost země a počet obyvatel, pak v této disciplíně s převahou 

vítězí Německo, které v posledním měřeném roce udělalo obrovský skok ve výrobě energie 

z biomasy. V roce 2006 vyrobilo z biomasy 15 834 tisíc toe a v roce 2007 vyrobilo  

22 118 tisíc toe, což je nejvíce z výše vyjmenovaných států. 

Další hojně využívaný zdroj, voda, se v průběhu času podílí na výrobě energie stále 

menší měrou. V počátcích měření se podílela více než 33 %, postupem let se ale podíl 

snižoval až na necelých 20 %, přesněji 19,8 %. Z vybraných zemí nejvíce energie takto vyrábí 

Švédsko a Francie. Švédsko v posledním sledovaném roce vyrobilo pomocí vody  

5 689 tisíc toe a Francie 5 048 tisíc toe. Oproti tomu například Dánsko za stejný rok vyrobilo 

pouze 2 tisíce toe. 

Třetí nejvyužívanější byla do roku 2005 geotermální energie, kde lze jednoznačně 

ukázat na Itálii jako největšího výrobce energie tímto způsobem. Z celkového vyrobeného 

množství energie téměř 90 % vyrobí Itálie. Ročně takto vyprodukuje až 5 000 tisíc toe. Podíl 

na výrobě z obnovitelných zdrojů je stálý. Pohybuje se kolem 4 % za celé sledované období. 

Solární a větrná energie se stává díky novým technologiím výkonnější, dostupnější,  

a tedy i stále rozšířenější. Větrná energie se dokonce dostala z téměř nicotného podílu 0,5 % 

na 7,4 %, čímž předčila stálý podíl geotermální energie. Ze srovnávaných zemí opět tomuto 

oboru vládne Německo s vyrobeným množstvím 3 415 tisíc toe vyrobených v roce 2007. 

Ačkoli solární energie taktéž začíná být velice oblíbenou, v EU-15 si stále udržuje poslední 

místo s podílem jednoho procenta na výrobě energie z OZE. Celkem bylo v roce 2007 takto 

vyrobeno 1 203 tisíc toe. Pro představu, v roce 1996 bylo vyrobeno 273 tisíc toe a podíl této 
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energie činil 0,3 %. Ze sledovaných zemí opět stojí na špičce Německo s vyrobenou energií 

580 tisíc toe. V této zemi je podíl této energie taktéž nízký, pouhá 2 %. 

 

Tabulka 1: Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie (%) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rakousko 69,16 70,30 69,32 70,46 69,63 71,15 69,94 68,39 71,84 75,29 74,38 75,15 
Dánsko 9,23 8,67 8,92 8,03 7,47 8,15 8,25 9,28 9,14 9,30 9,99 11,83 
Finsko 45,90 45,60 55,19 47,92 52,50 50,64 49,56 50,38 56,25 49,83 48,65 54,64 
Německo 4,86 5,57 6,33 6,42 7,29 7,90 8,75 10,15 11,64 13,11 15,45 20,79 
Itálie 27,17 27,78 29,25 33,00 31,88 34,97 32,80 36,99 42,30 41,67 45,09 45,95 
Švédsko 38,43 43,04 43,05 41,67 50,16 43,61 42,96 41,98 40,07 44,74 45,90 47,29 
Francie 14,20 13,80 14,30 14,56 13,88 14,07 12,69 13,03 13,24 12,85 13,19 13,91 
 
Zdroj: Eurostat 2010, vlastní zpracování  
 

4.2 Obnovitelné zdroje EU-12 

 Dále bych chtěla uvést několik států, které přistoupily v roce 2004, kde bych se chtěla 

hlouběji zaměřit na Českou republiku a také se zmínit o situaci nejnověji přistoupivších dvou 

zemí, Bulharska a Rumunska. 

 V energetickém mixu těchto zemí se vyskytují pevná paliva ve větším množství než  

ve starých členských státech. Tyto země jsou z pohledu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů na poněkud nižší úrovni než staré členské země, jejich podíl na výrobě elektrické 

energie je téměř poloviční. Je to dáno tím, že většina těchto států patří k postkomunistickým 

zemím, kde se nekladl tak velký důraz na využívání obnovitelných zdrojů ani na ochranu 

životního prostředí. Tyto záležitosti se dostaly více do popředí hlavně díky snaze o vstup 

těchto zemí do Evropské unie. Na začátku sledovaného období se pohyboval podíl OZE  

na výrobě energie kolem 6 %, který se následně zvýšil až na 11 %. 

 Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů je zajišťována z převážné části biomasou, 

která je zde zastoupena 80 %. Dalších 20 % připadá na vodní energii. Podíl větrné, solární  

i geotermální je zanedbatelný. K výrobě energie se nejvíce využívá energie vody, a to téměř 

90 %. Zbylou energii získávají z biomasy a větru. Ovšem větrná energie zaujímá pouze jedno 

procento a biomasa generuje zbylou energii. Podobnou strukturu energetického mixu měla  

i EU-15 v polovině 90. let. Již se začínají využívat i další zdroje obnovitelné energie, hlavně 

větrná a geotermální. Postupem času se dá tedy u těchto států předpokládat podobný vývoj 

jako u starých členských států. 
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4.2.1 Bulharsko 

Ve spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů má Bulharsko stálou bilanci. V roce 

1997 byl podíl na spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů celých 7 %. V roce 2002 klesl  

na 6 % a v roce 2007 se opět zvýšil na 7,5 %. 

Celková výroba energie z obnovitelných zdrojů se na začátku měřeného období 

pohybovala na 483 tisíc toe a postupem času rostla až na 1 173 tisíc toe v roce 2006. V roce 

2007 se výroba energie z OZE snížila na 995 tisíc toe, ale jejich podíl zůstává na 10 %, 

protože také klesla celková výroba energie ze všech zdrojů. Výroba energie je zajišťována 

především biomasou a vodní energií. Jejich podíl je po celé sledované období téměř 

stoprocentní. Biomasa se podílí na výrobě energie po celou dobu více než 50 %. V roce 1996 

byl její podíl 51,7 % a nadále stoupal do roku 2001, kdy dosáhl svého vrcholu 78,5 % a poté 

do roku 2005 klesal na 64,6 % a opět poté rostl až do posledního sledovaného roku 2007  

na hodnotu 71,4 %. 

Podíl vodní energie opět, jak již bylo vidět u některých zemí výše, klesá. V roce 1996 

byl její podíl 48 %, ale v následujících letech se snižoval až do roku 2001, kde byl podíl 

nejnižší za celé sledované období a následně slabě rostl až do roku 2005 na podíl 32,4 %  

a od tohoto roku opět klesal až na 24,8 % v roce 2007. 

Také musím zmínit nárůst podílu geotermální energie. Ta nebyla až do roku 2004 

vůbec využívána, až v roce 2005, a to již s podílem 2,8 % na celkové výrobě energie 

z obnovitelných zdrojů, který nadále roste a v posledním sledovaném roce byl již 3,3 %. Podíl 

dalších energií je absolutně minimální, ne-li dokonce žádný. Větrná energie se zapojila  

do energetického mixu až v roce 2006 a v dalším, posledním měřeném, roce vyprodukovala  

4 tisíce toe, což neznamená ani jediné procento v podílu na výrobě energie, pouze 0,4 %.  

 

4.2.2 Rumunsko 

Tato země má mnohem větší podíl na spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Oproti Bulharsku je čtyřnásobně vyšší. Podíl na spotřebě se pohybuje v letech 1997  

na 30,5 %, v roce 2002 se zvýšil ještě o 0,3 p. b. na 30,8 %, ale v roce 2007 podíl klesl  

na 26,9 %. 

Taktéž pokud porovnáme Rumunsko s Bulharskem ve výrobě energie z obnovitelných 

zdrojů, Rumunsko má podíl OZE dvojnásobný. Již od počátku sledování je podíl 

obnovitelných zdrojů na výrobě energie více než 11 %. V roce 1998 byl podíl 15,9 %,  
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pak klesal do roku 2001 až na 12,3 %. Následně do roku 2003 stoupal na hodnotu 18,1 %  

a poté slabě klesal na 17 % v roce 2007. 

Stejně jako u jeho souseda je nejdominantnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu 

energie biomasa a vodní energie. Podíl biomasy za celé sledované období nikdy neklesl pod 

60 %. V roce 2003 a 2007 se dokonce dotkne hranice 70 %. V tomto rozmezí je pohyb velice 

nestabilní. Téměř každoročně podíl klesá a následně stoupá aspoň o 4 p. b.  

Podíl vodní energie je taktéž velice kolísavý, nemá již ale tak velké výkyvy jako 

biomasa. Nejnižší podíl 28 % měla vodní energie v roce 2003, nejvyšší 37,5 % pouze o dva 

roky dříve. V roce 2007 měla vodní energie druhý nejnižší podíl za sledované období, 

pouhých 29,1 %. 

Od roku 1999 využívá Rumunsko také geotermální energii. Ovšem na celkovém 

podílu na výrobě energie dosáhla nejvyššího podílu 0,45 % v roce 2002. Množství takto 

vyrobené energie v čase roste. První rok využívání této energie bylo vyprodukováno  

8 tisíc toe a toto množství každoročně rostlo až na 20 tisíc toe. Větrná i sluneční energie  

do posledního sledovaného roku byla využívána minimálně nebo vůbec. 

 

4.2.3 Slovensko 

Náš východní soused má z členských států, které přistoupily v roce 2004 poměrně 

vysoký podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie. V roce 1997 činil podíl  

na spotřebě 14,5 %, v roce 2002 se zvýšil podíl ještě o necelých 5 p. b. na 19,2 % a v roce 

2007 se snížil na 16,6 %. 

Zpočátku na výrobu energie z obnovitelných zdrojů Slovensko využívalo téměř 

výhradně vodní energii. Do roku 2002 byla na vedoucí pozici v poměru k ostatním 

obnovitelným zdrojům. V tomto období se podílela na výrobě energie více než 50 %. Od roku 

2003 vede biomasa a podíl vodní energie se snižuje. V posledním sledovaném roce byl podíl 

vodní energie již necelých 39 %. 

Zatímco podíl biomasy byl na začátku sledovaného období poměrně nízký, pouze  

17 %, její význam strmě roste. Již v roce 2001 byl její poměr více než dvojnásobný, činil  

43,7 % a nadále stoupá. V posledním sledovaném roce již byl poměr biomasy k ostatním 

obnovitelným zdrojům 59,9 %. Největší složkou biomasy na Slovensku je dřevo a jeho odpad. 

Od roku 2001 taktéž tato země využívá geotermální energii. V počátcích využívání 

činilo množství vyrobené energie 8 – 9 tisíc toe a v roce 2007 se vygenerovalo 10 tisíc toe. 

Rok předtím ale bylo vyprodukováno pouhých 6 tisíc toe. 
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Větrná energie získává na množství vyrobené energie a na významu podílu mezi 

ostatními obnovitelnými zdroji až poslední čtyři sledované roky. V předchozích letech patrně 

výroba energie pomocí tohoto zdroje byla velice nízká, až žádná, jelikož nedosahovala  

ani 1 toe. Taktéž to je i se solární energií Za uplynulé období nevygenerovala taktéž ani 1 toe. 

 

4.2.4 Polsko 

Tato země se vyznačuje velice nízkým podílem obnovitelných zdrojů na spotřebě 

elektrické energie. V roce 1996 byl jejich podíl na spotřebě pouhých 1,8 %. V roce 2002  

se zvýšil pouze o 0,2 p. b. na celé 2 % a v roce 2007 vzrostl o 1,5 p. b. na 3,5 %. V posledním 

měřeném roce měly nižší podíl na spotřebě elektrické energie z OZE pouze dva ostrovní státy 

Malta a Kypr a z pevninských jen Estonsko. První dva jmenované státy podle údajů Eurostatu 

nespotřebovávají žádnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. O Maltě nejsou dostupné 

žádné údaje ani o výrobě energie z OZE. Kypr alespoň využívá k výrobě energie biomasu  

a solární energii. 

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobu energie taktéž není nijak zvlášť podstatný. 

V roce 1996 byl pouhých 3,9 % a rostl velice mírně až do roku 2007, kdy dosáhl 7 %. Růst  

je rovnoměrný, bez výkyvů. Přibližně 95 % celkového podílu na výrobě energie z OZE 

zaujímá biomasa. V roce 1996 bylo vyrobeno z biomasy 3 716 tisíc toe. Nejnižší vyrobené 

množství energie bylo v roce 1999, kdy bylo vyprodukováno 3 572 tisíc toe. Jinak bylo 

vyrobené množství rovnoměrné, stoupající v nízkém sklonu. V roce 2006 dosáhla výroba 

energie z biomasy nejvyššího množství 4 844 tisíc toe. 

Druhý nejvyšší podíl na výrobě energie z obnovitelných zdrojů má vodní energie. Její 

podíl se v čase příliš nemění. Nejnižší podíl měla v roce 2003, a to 3,4 % a nejvyšší 5,1 % 

v roce 1998. Množství vyrobené energie je stejně jako podíl na výrobě z OZE relativně stálý, 

pouze v roce 2003 bylo vygenerováno 144 tisíc toe, což bylo nejméně za celé sledované 

období. Průměr vyrobeného množství energie bez tohoto výkyvu se pohybuje kolem 185 tisíc 

toe. Nejvyšší vyrobené množství energie bylo v roce 2007, kdy přesáhlo 200 tisíc toe, přesně 

202 tisíc toe. 

Polsko využívá k výrobě energie také geotermální a větrnou energii. Jejich podíl však 

nedosahuje ani jednoho procenta. Podíl geotermální energie byl maximálně dvě desetiny 

procenta v roce 2005 a 2006 a podíl větrné energie stoupl na nejvyšší dosaženou hodnotu  

0,8 % až v roce 2007. Množství vyrobené energie pomocí větru se zvyšuje. V roce 2001 bylo 

vyrobeno pouze 1 tisíc toe, poté se množství každoročně zvyšovalo vysokým tempem  
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a v posledním měřeném roce bylo vyrobeno již 45 tisíc toe. Množství vyrobené pomocí 

geotermální energie již není tak velké jako pomocí větru. Největší množství vyrobené energie, 

13 tisíc toe, bylo vyrobeno v roce 2006. 

 

4.2.5 Lotyšsko 

Z pobaltských zemí jsem vybrala tuto, protože má z těchto tří zemí největší podíl  

na výrobě i na spotřebě z obnovitelných zdrojů. Podíl na spotřebě elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů se v roce 1997 vyšplhal na hodnotu 46,7 %. V roce 2002 se snížil  

na 39,3 % a v roce 2007 se ještě snížil na 36,4 %. I tak je to ale jeden z nejvyšších podílů  

na spotřebě elektrické energie v celé Evropské unii. 

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je na vysoké úrovni. Podíl OZE na výrobě 

energie je vždy vyšší než 93 %, od roku 2003 dokonce více než 99 %. Z celkového 

vyrobeného množství energie 1 436 tisíc toe v roce 1996 připadlo na obnovitelné zdroje  

1 343 tisíc toe., tedy 93 %. V roce 2001 bylo celkem vyrobeno 1 523 tisíc toe a z toho 

obnovitelné zdroje vygenerovaly 1 575 tisíc toe, podílely se na výrobě energie již 97,8 %. 

Další 4 roky byl podíl obnovitelných zdrojů dokonce 99,8 %. 

Největší podíl na výrobě energie má biomasa. Pohybuje se v rozmezí 10 p. b. od 78 % 

po 88 %. V tomto rozmezí se podíl biomasy stále mění. V roce 1996 byl podíl biomasy 88 %, 

o dva roky později již jen 78 % a již další rok to je 84,9 %. V roce 2003 dosáhl podíl biomasy 

svého maxima ve sledovaném období, 88,4 %. 

Také vodní energie má zde své zastoupení, podílí se na výrobě energie z OZE až  

21 %. Vývoj podílu vodní energie v čase není rovnoměrný. Pohybuje se od 11 % až po výše 

zmíněných 21 %. Průměr za sledované období činí necelých 15 %. 

Poslední využívanou energií je energie větrná. První zaznamenaná hodnota je z roku 

2002, která činila jen 1 tisíc toe a v podílu na výrobě energie z OZE získala pouze šest setin 

procenta. V dalších letech její podíl rostl a v roce 2007 byl 5 tisíc toe, v procentech 0,2 %, 

tedy stále zanedbatelná položka. 

 

4.2.6 Slovinsko 

Tady se obnovitelné zdroje podílejí na spotřebě elektrické energie opět s klesající 

tendencí, jako ve většině výše popsaných států. V roce 1996 byl podíl OZE na spotřebě 

elektřiny 26,9 %, v roce 2002 to bylo sníženo na 25,4 % a v roce 2007 se podíl opět snížil  
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o 3,3 p. b. na 22,1 %. Tato čísla jsou i přesto stále dost vysoká. Průměr celé EU-27 je v roce 

2007 15,6 % a pouze 10 zemí včetně Slovinska má vyšší podíl OZE na spotřebě elektrické 

energie než je celounijní průměr. 

Na počátku sledovaného období hrála prim vodní energie. V roce 1996 – 1999 byl její 

podíl více než 50 %. V následujících letech převzala vedení biomasa a udržela  

si ho až do roku 2007. Podíl vodní energie se snižoval postupně. Nejnižší hodnoty dosáhl 

v roce 2003, kdy činil 35,5 %. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 1999, tehdy dosahoval podíl 

58,1 %. Vodní energie vyprodukovala na začátku měřeného období 316 tisíc toe. Množství 

vyrobené energie se pohybovalo od 250 tisíc toe po 350 tisíc toe. Největší skok byl mezi lety 

2003 a 2004 právě o 100 tisíc -toe. Jindy byl rozdíl mezi dvěma lety maximálně přibližně  

50 tisíc toe. 

Biomasa jako druhý a také poslední využívaný zdroj obnovitelné energie předčila 

vodní energii v již zmíněném roce 2000. Její možnost využívání je tak vysoká proto,  

že Slovinsko má vysoký podíl lesů, ještě přibližně o 10 p. b. více než Rakousko, tedy asi  

60 %. V roce 2000 dosáhl podíl biomasy hodnoty 58,1 % a od té doby se pohybuje v rozmezí 

od 57 % po 64 %. Vyrobené množství energie tímto způsobem se do roku 2005 zvyšovalo. 

Nejdominantnější rozdíl ve vyrobeném množství byl rok 2000, kdy bylo vyrobeno  

458 tisíc toe a jen rok zpět pouze 233 tisíc toe, tedy téměř dvojnásobek. Od tohoto roku 

včetně byla průměrná výroba z OZE 456,6 tisíc toe. 

Údaje o dalších obnovitelných zdrojích nejsou k dispozici nebo je tato země vůbec 

nevyužívá. 

 

4.2.7 Česká republika 

Česká republika nepatří mezi země s vysokým podílem obnovitelných zdrojů  

na spotřebě elektřiny. V roce 1996 byl podíl OZE na spotřebě elektrické energie pouhá 3,5 %. 

V dalších letech podíl ovšem pomalu stoupal. V roce 2002 tvořil podíl na spotřebě 4,6 %  

a v roce 2007 se ještě nepatrně zvýšil na 4,7 %. 

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie také není nijak ohromující. Na počátku 

sledovaného období tvořil pouhé jedno procento a časem slabě stoupal a v roce 2007 dosáhl 

maxima 7,2 %. Celková výroba energie je rovnoměrná, nevykazuje žádné větší odchylky. 

Pohybuje se od 27 723 tisíc toe do 34 073 tisíc toe. Graf výroby energie z obnovitelných 

zdrojů se tvarem velice podobá grafu podílu OZE na výrobě energie, viz příloha. 
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Graf 7: Množství vyrobené energie z OZE (toe)  

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

4.2.7.1 Biomasa 

U nás je taktéž jako ve většině států na prvním místě ve využívání OZE k výrobě 

energie biomasa. Nejnižší podíl je 71,1 % v roce 1996, naopak v roce 2003 byl podíl biomasy 

nejvyšší, 92 %. Největší množství energie se z biomasy vyrobí v domácnostech, kde  

se využívá k vytápění. Statistika zde není absolutně přesná, protože nelze zjistit všechny 

zdroje a nelze ani využít statistiky od prodejců kotlů, většina z nich je totiž uzpůsobena  

i na spalování dalších tuhých paliv. Spaluje se hlavně dřevo, dřevní odpad, starý nábytek  

a ostatní dřevěné předměty, které již lidé nepotřebují. Spotřeba peletek, briket a dalších 

rostlinných materiálů je zatím zanedbatelná. V roce 2008 bylo domácnostmi vygenerováno 

44 165 424 GJ tepla. 

Biomasa je také zpracovávána průmyslově, a to také spalováním jako v domácnostech, 

ale i na výrobu elektrické energie. Té bylo v roce 2008 vyrobeno 1 170 527,4 MWh pomocí 

dřevního odpadu, pilin, štěpky, celulózových výluhů, briket, peletek a neaglomerované 

rostlinné hmoty. Oproti roku 2007 byl zaznamenán nárůst spotřeby biomasy k výrobě 

elektřiny o 200 tisíc tun. Ve výrobě tepelné energie dominuje také dřevní odpad, štěpky, dále 

palivové dřevo, brikety a pelety a také další rostlinné materiály. Bylo vyrobeno 15 462 563 GJ 

a z toho byla většina spotřebována ve vlastním závodě. 

Potenciál biomasy je velice obrovský. Pokud biomasu rozdělíme na několik větví, 

dominují zde energetické rostliny s potenciálem 63,1 PJ. Dalším zdrojem s vysokým 
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potenciálem je dřevo a dřevní odpad, ze kterých by šlo vyrobit 33,1 PJ. Do tohoto mixu ještě 

výrazně zasáhne bioplyn a sláma z obilnin a olejnin, tyto dva zdroje dohromady mohou 

vyrobit více než 37 PJ. 

 

4.2.7.2 Vodní energie 

Tato energie je druhou nejvyužívanější. Její podíl na výrobě elektrické energie  

je na začátku sledovaného období téměř 30 %. V čase ale klesal až na 7,4 % v roce 2007. 

Křivka tohoto podílu klesá nerovnoměrně, jakoby ve vlnách. Vodní elektrárny do 1 MW 

vyrobily v roce 2008 množství 492 281 MWh, do 10 MW o 20 tisíc MWh méně a elektrárny 

nad 10 MW vyrobily 1 057 451 MWh. 

 Vodní toky u nás spadají pod pět správ, jsou to Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodní 

Ohře, Povodí Moravy a Povodí Odry. V těchto lokalitách je využit a rozložen jejich potenciál 

nerovnoměrně, což je dáno hydrologickými podmínkami v České republice. 

K nejvyužívanějším povodím patří Povodí Labe a Vltavy. Potenciál malých vodních 

elektráren v těchto lokalitách je 420 a 430 MWh za rok. Třetí největší potenciál mají MVE 

v Povodí Ohře, kde lze vyrobit 300 MWh za rok. Povodní Odry je se svým potenciálem 

poslední, MVE mohou vyrobit jen 100 MWh za rok. 

Celkový potenciální výkon MVE na všech povodích je 1 500 MWh ročně.  

Lze konstatovat, že celkem jsou využity dvě třetiny říčních toků a zbylá jedna třetina nemá již 

tak velký ekonomický potenciál. Proto již nemůžeme očekávat velký nárůst nových MVE, 

investoři proto radši budou volit jiné možnosti, jako například využití retenčních nádrží  

a rybníků či využití vodárenských objektů, které mají dostatečný spád a průtok, nebo mohou 

optimalizovat staré fungující MVE. 

 Většina starších MVE využívá zastaralé technologie, které snižují možnosti výroby 

oproti novým technologiím o 10 – 20 %. Tím se snižuje celková roční výroba téměř  

o 100 000 MWh. Nejde tedy v dalších letech jen o to stavět nová zařízení, ale také 

regenerovat ta stará, která již často nesplňují požadavky technologické a taky ekologickou 

bezpečnost na říčním toku. 

 

4.2.7.3 Větrná energie 

Eurostat zaznamenal první tisíc toe v až roce 2004. V dalších letech množství 

vyrobené energie tímto způsobem rostlo až na 11 tisíc toe. Energie z větrných elektráren jde 
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obvykle do rozvodné sítě. Spíše jen výjimky využívají tuto energii také pro sebe. V roce 2008 

bylo vyrobeno 244 661 MWh. 

 Nejpříznivější lokality pro výstavbu větrných elektráren se nacházejí na Vysočině, 

v Nízkých Jeseníkách a v Krušných horách a dále ještě několik přijatelných míst, jako 

například Drahanská vrchovina. Na mnoha vhodných místech se ale stavět větrníky nemohou, 

jelikož to jsou chráněné krajinné oblasti a národní parky, kde je takováto zástavba nevhodná.  

Výstavba větrných elektráren se určuje podle potenciálu větrné energie. Ten  

lze rozlišit na klimatologický potenciál, kde se počítá s hustotou větru, dále technický 

potenciál, ten lze určit celkovým výkonem a celkovou roční výrobou větrných elektráren, 

technickou úrovní, využití klimatologického potenciálu při respektování dalších požadavků  

na provoz větrné elektrárny. Jiným druhem potenciálu je realizovatelný potenciál, ze kterého 

se odečtou faktory snižující výkon. 

Celkový pravděpodobný realizovatelný výkon větrných elektráren se počítá kolem  

900 MW, z toho nejvíce by mohlo být vyrobeno v Severočeské oblasti – 340 MW. Nejmenší 

potenciál mají shodně dvě oblasti, Jihomoravská a Středočeská – 15 MW, jelikož to jsou 

rovinaté oblasti bez větších rychlostí větru. Severomoravská oblast má druhý největší 

potenciál, může vyrobit až 200 MW. 

 

4.2.7.4 Sluneční energie  

Stejně jako u větrné energie jsou o ní první zmínky až v roce 2004, kdy bylo vyrobeny 

2 tisíce toe. Její množství ale nedosahuje ani z poloviny množství vyrobené větrnou energií, 

maximum je pouhých 4 tisíce toe. 

Fotovoltaické články se dají stavět nejen na volné nezastavěné ploše, ale také  

se mohou instalovat na budovy, na jejich střechy i stěny, což přispívá ke snížení nákladů  

za jejich instalaci. Takto umístěné kolektory mohou plnit i další funkce mimo výrobu 

elektrické či tepelné energie. Nejen estetickou, ale s použitím dalších souvisejících 

technologií může plnit i funkci jednoduchého vzduchového kolektoru, který přispívá  

ke klimatické pohodě uvnitř budovy. Jedny z prvních takto nainstalovaných solárních 

kolektorů připojených do sítě se nacházejí v Ostravě na Vysoké škole báňské  

a na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Obě mají shodný rozměr 200 m2 a jejich celkový 

výkon je 20 kW. 

Rozloha solárních kolektorů se rok od roku zvyšuje. V roce 2006 to bylo 14 280 kWth, 

v roce 2007 se rozloha zvětšila na 17 500 kWth a v roce 2008 nastal velký skok  
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na 115 570 kWth. To znamená, že za rok 2008 solární panely na výrobu tepla zaznamenaly 

nárůst o 40 %. Také výrazný skok nastal v instalaci fotovoltaických panelů. V roce 2007 bylo 

instalováno pouhých 3,1 MWp, v roce 2008 to bylo již 50,3 MWp. Dohromady jsme měli  

na konci roku 2008 nainstalováno 53,3 MWp. 

 

4.2.7.5 Geotermální energie 

Tato energie se u nás vůbec nepoužívá k výrobě tepelné ani elektrické energie. 

Využívají se pouze termální vody v 11 lázeňských centrech. Množství geotermální energie  

se odhaduje na 90 TJ ročně při kapacitě 4,5 MWt. Tyto hodnoty se ale nezapočítávají  

do celkového přehledu o obnovitelných zdrojích energie. 

 

V roce 2005 byl schválen zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

kvůli tomu, abychom stihli plnit plán daný Evropskou unií. Jeho účelem je podpořit využití 

obnovitelných zdrojů, zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě 

primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale 

udržitelnému rozvoji společnosti a vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % 

k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. 

Ze začátku nebylo mnoho nabídek od investorů do tohoto sektoru díky vysokým 

pořizovacím nákladům. Mezi tím byl schválen pozměňovací návrh, že výkupní cena energie 

z OZE se nesníží za rok o více než 5 %, což mělo představovat pojistku pro investory. Také 

byla zrušena povinnost dotazovat se majitelů přenosové soustavy, zda je možno se připojit, 

tzv. institut autorizace. Energetický regulační úřad ještě mezi lety 2006 a 2007 zvednul 

výkupní cenu elektřiny na dvojnásobek, který byl vypočten podle nového zákona a má platit 

20 let, tato hodnota je garantována státem. V průběhu následujících let nastal díky výrazně 

sníženým cenám za technologie až o 40 % velký boom, jelikož se z toho stal díky nastaveným 

pravidlům výnosný business a mnoho investorů toho chce využít. Díky těmto státem 

garantovaným výkupním cenám se ovšem zvedají i ceny elektřiny. 

Proto se ozývaly ohlasy na snížení výkupní ceny o více než jen 5 %, které byly 

vyslyšeny a byl přijat návrh zákona na snížení o více než 5 % v případě, že návratnost 

investice bude kratší než 11 let. Díky tomu se již nebudou některé druhy obnovitelných zdrojů 

zvýhodňovat před ostatními. 
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Také distributoři do sítě sdělují, že nebudou přijímat nové žádosti o připojení. Jenže 

zatím je realizováno asi 500 MW a povolení dostaly další solární elektrárny o celkovém 

výkonu asi 6 000 MW. Před tímto boomem varuje i ČEPS. Tvrdí, že naše energetická 

soustava je již na hranici únosnosti a že další masivní připojování již nezvládne a mohlo  

by dojít k jejímu zhroucení, tzv. blackout. Pokud dojde k takové situaci, budou muset být 

takové zdroje odpojeny. S tím ale souvisí další rizika, pro investora a také pro stát, jelikož  

by mohl být napaden za porušení jeho odpovědnosti. 

Uprostřed února dva největší distributoři elektřiny, ČEZ a E. ON oznámili, že již 

nebudou přijímat další zdroje energie. Ti, kteří již povolení ke stavbě získali, nejsou ohroženi, 

omezení se týká pouze nových žadatelů. Problémem zůstává již výše zmiňované množství již 

schválených, ale zatím nerealizovaných návrhů. Pokud by všechny schválené návrhy byly 

realizovány, jejich výkon by byl shodný se třemi Temelíny a stát by na ně přispěl 

v následujících 20 letech asi 800 miliardami Kč. 

 

4.2.7.6 Jaderná energie 

Sice tento zdroj energie nepatří mezi obnovitelné, jsou lidé, kteří ji za „zelenou“ 

považují. Často se setkávám s názory, že tato energie je dokonce jediným obnovitelným 

zdrojem, nejefektivnějším a nejekologičtějším. Ovšem nejdřív se musí vyřešit záležitost 

uložení či recyklace jaderného odpadu. Chtěla bych jej zde zařadit proto, že zde máme dvě 

jaderné elektrárny, Temelín a Dukovany, a v nejbližší době se plánuje rozšíření první 

jmenované o další bloky a v následujících letech uvažuje o rozšíření a modernizaci  

i Dukovanského areálu. 

Již loni na jaře Jihočeský kraj zrušil zákaz dostavět Temelín. Jako kompenzaci by měl 

od ČEZu obdržet 4 miliardy Kč, které by se měly investovat do oprav místních komunikací, 

na rozvoj regionu a také na další investice související s výstavbou bloků. ČEZ také přislíbil, 

že na výběrové řízení pozve i firmy z jihočeského kraje. 

Do výběrového řízení na stavbu nových reaktorů se přihlásily firmy ze všech 

světových stran. Velké naděje má několik účastníků, jsou to Atomstroj z Ruska, kteří stavěli 

reaktory již v Československu, ale vzlínají obavy ohledně stále rostoucí energetické závislosti 

na Rusku. Dalším vážným zájemcem je americká společnost Westinghouse, která se podílela 

na dostavbě Temelína. Francouzská firma Areva je pod kontrolou státu a její dceřiná firma  

je nejvýznamnější členem na trhu s jadernou energií. Japonská společnost Mitsubishi  

je jednou z největších společností na světě. Její zapojení ale není příliš reálné, protože vyrábí 
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příliš velké reaktory. Atmea – spojení japonské firmy Mistubishi a francouzské Arevy kvůli 

vytvoření nového reaktoru. Ten má shodnou velikost s potřebami Temelína. Poslední 

společností je jihokorejská KHNP, která zatím stavěla reaktory jen v Jižní Koreji. Mezi 

ostatními zájemci nemá moc velkou šanci na úspěch. 

Výsledky výběrového řízení by měly být známy až na konci roku 2011. Výše 

kontraktu se může vyšplhat až k 500 miliardám korun. 

Na tuto akci ovšem zareagovali ekologičtí aktivisté, kteří vypracovali a navrhli plán 

energetické koncepce na příštích 40 let bez výstavby dalších bloků jak Temelína,  

tak Dukovan. Plán nazvali Chytrá energie a popisují v něm, jak mohou změnit energetiku  

do roku 2050 díky úsporám a využití obnovitelných zdrojů energie. Pokud by byl vývoj podle 

plánu, snížila by se emise oxidu uhličitého až o 88 % a klesl by dovoz ropy a zemního plynu 

na polovinu. Zaměřuje se hlavně na omezení využívání energie například zateplením domů, 

využíváním ekonomičtějších spotřebičů a další opatření, která by měla snížit spotřebu energie 

o 58 %. Také uvádí, že lze využívat obnovitelné zdroje lépe a efektivněji než dnes. Podíl 

domácích obnovitelných zdrojů na spotřebě energie může být dokonce až 49 %. 

V návrhu jsou také uvedena opatření pro různá průmyslová odvětví, kde například 

v dopravě by se měla většina provozu přesunout na železnici. Součástí je i zákon, který by dal 

pevné tempo snižování emisí, také daňová ekologická reforma, anebo Fond energetické 

nezávislosti, ze kterého by byly čerpány prostředky na zateplení domů. 

 

4.2.8 Zhodnocení využití obnovitelných zdroj ů v EU-12 

V těchto stejně jako v ostatních členských zemích se zvyšuje celkový podíl 

obnovitelných zdrojů energie. Na počátku sledovaného období činil podíl OZE na výrobě 

energie 6,3 % a v čase se lineárně zvyšoval až na hodnotu 11,4 %.  

 

Tabulka 2: Podíl OZE na výrobě energie v EU-12 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bulharsko 4,55 4,98 6,66 7,16 7,93 6,76 7,90 9,43 9,92 10,89 10,75 10,15 
Rumunsko 11,68 15,38 15,91 15,69 14,10 12,38 13,38 14,36 16,17 18,16 17,63 17,08 
Slovensko 9,51 9,58 9,43 8,97 8,47 12,06 11,15 10,16 12,32 14,09 14,06 17,48 
Polsko 3,97 3,91 4,47 4,54 4,86 5,14 5,24 5,28 5,55 5,86 6,58 7,01 
Lotyšsko 93,52 94,21 99,15 95,68 98,86 98,88 97,89 99,88 99,84 99,89 99,84 99,83 
Slovinsko 20,32 16,88 17,39 19,36 25,54 24,67 21,52 22,00 23,93 22,25 22,58 21,12 
ČR 1,82 2,09 2,13 2,64 2,01 2,27 2,80 4,44 5,85 6,20 6,62 7,21 
Zdroj: Eurostat 2010, vlastní zpracování 
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Graf 8: Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie (%) 

 

Zdroj: Eurostat 2010, vlastní zpracování 

 

Křivka vývoje výroby energie z obnovitelných zdrojů má téměř stejný tvar. Na začátku 

sledovaného období bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů energie 12 856 tisíc toe, dále 

množství vyrobené energie postupně narůstalo a v roce 2007 se dostalo k 19 664 tisícům toe. 

 V celkovém přehledu vítězí opět jasně biomasa nad ostatními obnovitelnými zdroji.  

Je to hlavní zdroj výroby energie z OZE. Ve všech výše zmíněných zemích je podíl biomasy 

na výrobě energie více než poloviční a například v Polsku tvoří v posledním sledovaném roce 

téměř 95 % a v Lotyšsku 86 %. 

 Vodní energie je taktéž velice významným obnovitelným zdrojem v EU-12.  

Na začátku sledovaného období dokonce měla větší podíl na výrobě energie než biomasa.  

Až později v průběhu času klesal a nadále se snižuje či zůstává stabilně nižší než na počátku 

sledování. Jako příklad mohu uvést podíl vodní energie ve Slovinsku, kde byl na začátku 

sledovaného období 52,4 % a na konci sledovaného období již jen 38,7 %. 

 Ostatní tři obnovitelné zdroje se účastní na celkovém podílu OZE na výrobě energie 

pouze nízkým procentem. Z vyjmenovaných států některé tyto energie ani nevyužívají nebo 

velice málo. Údaje o využívání solární energie v těchto zemích jsou pouze o České republice, 

která vyprodukovala 4 tisíce toe v roce 2007. Větrnou energii nevyužívá nebo pouze 

minimálně pouze Rumunsko a záznam o využívání geotermální energie nemá Lotyšsko, 

Slovinsko a Česká republika. 
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5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala využíváním obnovitelných zdrojů 

v energetice ve vybraných státech Evropské unie. Energetická politika jako celek nebyla 

velice dlouhou dobu dotčena integračními procesy, vždy se jednalo pouze o její dílčí části. 

Jako důležitý prvek hospodářské politiky Evropské unie začala být brána až v posledních 

letech a až Lisabonská smlouva jí dopřála samostatný prostor v hlavě XXI., Článku 194 

Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 

Víme, že zásoby uhlí, ropy a zemního plynu nejsou nekonečné. Určit jejich 

předpokládanou dobu do vyčerpání je složitým úkolem, odhady se pohybují od čtyřiceti  

do šedesáti let, některé odhady jsou více optimistické a dávají například uhlí téměř 1 500 let. 

Z toho vyplývá, že postupem času bude muset dojít k postupné výměně fosilních paliv  

za obnovitelné zdroje energie a naučit se je plnohodnotně využívat, 

 

Energetika se stala horkým tématem posledních let. Stala se jedním z hlavních témat 

posledních předsednictví Rady. Věnují se jí intenzivně asi posledních 5 let, od rakouského 

předsednictví v první polovině roku 2006, které položilo nové základy energetické politiky. 

Oblast energetiky se rozčlenila do čtyř směrů, kterými jsou Bezpečnost dodávek, Udržitelný 

rozvoj, Vnitřní trh s plynem a elektřinou a Mezinárodní vztahy v oblasti energetiky. 

 

Postupem času se k energetice jako takové připojila ochrana klimatu. Tato dvě témata 

jsou velice úzce propojená, s ochranou životního prostředí je také spojeno snížení 

skleníkových plynů v atmosféře. Tyto plyny nejvíce vznikají právě v oblasti energetiky. Proto 

členské státy vytvořily několik dokumentů, které by měly napomoci ke snížení emisí a vůbec 

k ochraně klimatu zaváděním nových technologií, inovací a stanovení limitů vypouštěných 

skleníkových plynů. 

 

Aktuální je Kjótský protokol, který platí do roku 2012, dále Klimaticko-energetický 

balíček, jež obsahuje právní předpisy umožňující dosáhnout daných limitů. V prosinci roku 

2009 se uskutečnil summit v Kodani, který přijal dohodu o zabránění dalšímu oteplování 

planety. Protokol ale neplní svá očekávání, jelikož neobsahuje všechny náležitosti, kterých 

chtěla Evropská unie na summitu dosáhnout. Nejnovějším aktem je Strategie Evropa 2020, 
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která je zaměřena na celé hospodářství Evropské unie a je zde také věnována pozornost 

energetice. 

 

Existuje více způsobů využívání energie z obnovitelných zdrojů. Z vody můžeme 

energii získávat pomocí vodního kola, jež bylo prvním pomocníkem ve využívání energie 

vody, může se využívat spádu na tocích řek nebo vodních nádrží. Vodní elektrárny dělíme 

 na malé a velké, malé mají instalovaný výkon maximálně 10 MW, velké elektrárny dosahují 

výkonu většího než 10 MW, řádově desítky či stovky MW. 

 

Biomasa je jedním z nejvariabilnějších zdrojů, může se spalovat přímo, dají  

se z ní vyrábět další produkty na výrobu tepelné i elektrické energie. Nejrozšířenější formou 

biomasy je dřevo jako takové, dále dřevný odpad, a produkty z biomasy, jako peletky, bioplyn 

a další. 

 

Nejvyužívanější surovinou z obnovitelných zdrojů je biomasa. Je zastoupena ve všech 

vybraných státech. V některých má dominantní podíl na výrobě energie z obnovitelných 

zdrojů. Vodní energie je taktéž využívána všemi státy. U solární a větrné energie podíl  

na výrobě energie v čase stoupá a nabírá na významu. Pro využívání geotermální energie 

nemá podmínky každý stát, tu lze využívat pouze ve vybraných oblastech.  

 

V roce 1996 má ze zemí  EU-15 největší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie 

Rakousko, jehož podíl na dosahuje 69 %. V tomto roce dosahovaly poměrně vysokého podílu 

Finsko s necelými 50 % a Švédsko s 38 %. Rakousko svůj podíl do roku 2007 dokázalo ještě 

zvýšit na 75 % a z vybraných států EU-15 dosáhlo nejvyššího podílu obnovitelných zdrojů  

na výrobě energie. Nejhůře jsou na tom z těchto zemí Francie a Dánsko. Francie se v roce 

2007 podílela obnovitelnými zdroji na výrobě energie necelými 14 % a Dánsko 11 %. 

 

V EU-12 mělo v roce 1996 největší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie 

Lotyšsko, a to 93 %. Další zemí s největším podílem bylo Slovinsko, ale její podíl byl téměř 

pětkrát nižsí, 20 %. Nejnižší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie dosáhla Česká 

republika, pouhé necelé 2 %. Do roku 2007 se pořadí nijak razantně nepromíchalo. Slovinsko 

zůstalo na špici s 99 % podílu OZE na výrobě energie, Slovinský podíl zůstal téměř 

nezměněn, jen lehký růst na 21 %. Všechny sledované země dosáhly nárůstu podílu nejméně 

o 4 p. b., Česká republika zvýšila svůj podíl o 6 p. b. 
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Seznam zkratek 
 

BRO   biologicky rozložitelný odpad 

BRKO   biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRPO   biologicky rozložitelný průmyslový odpad 

CIS   Cooper Indium Diselenide 

ČEPS   provozovatel české energetické soustavy 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES   Evropská společenství 

ESUO   Společenství uhlí a oceli 

EU   Evropská unie 

EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

EWEA   Evropská asociace pro větrnou energii 

EU-15   členské země Evropské unie, které přistoupily do roku 2004 

EU-12 členské země Evropské unie, které přistoupily v roce 2004 + 

2007 

MVE   malá vodní elektrárna 

OZE   obnovitelné zdroje energie 

p. b.   procentní bod  

VHESC   Very High Efficiency Solar Cell 
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Seznam jednotek 
 

kW   kilowatt 

kWp   špičkový instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny  

MW   megawatt 

MWh   megawatthodina 

MWp jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu 

za standardních podmínek 

MW th    jednotka tepla 

TW   terawatt 

TWh   terawatthodina 

db   decibel, jednotka akustického tlaku 

EJ   exajoul 

TJ   terajoul 

PJ   petajoul 

kt   kilotuna 

toe   Tonne of Oil Equivalent 

ktoe Kilotonne of Oil Equivalent, referenční jednotka primární 

energie, rovna 42 . 1012 J 

kgoe   Kilogram of Oil Equivalent 

Mtoe   Milion Tonnes of Oil Equivalent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Prohlášení o využití výsledk ů bakalá řské práce 
 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 

V Ostravě dne 7. května 2010 

 

 

Hana Řeháková 

 

Žermanice 45, 739 37, Žermanice 

 



 65 

Seznam p říloh 
 
 
[1] Příloha 1: Podíl obnovitelných zdrojů v EU-15 

[2] Příloha 2: Podíl obnovitelných zdrojů v EU-12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


