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ANOTACE 

Tématem bakalářské práce jsou alternativní zdroje energie. Cílem této práce bylo 

zhodnotit ekonomické a environmentální hledisko alternativních zdrojů. V první části 

bakalářské práce jsou popsány jednotlivé alternativní zdroje energie, jejich principy 

fungování, dopady jejich používání na životní prostředí a využití těchto zdrojů ve světě. 

Ve druhé části je zhodnoceno ekonomické hledisko použití jednotlivých zdrojů energie. 

Klíčová slova: alternativní energie, elektrárna, větrná elektrárna, sluneční energie, 

vodní elektrárna, biomasa, geotermální energie, tepelné čerpadlo. 

ANNOTATION 

Subject matter of bachelor work are the alternative sources of energy. The aim is to 

evaluate the economic and environmental aspect of alternative sources. In the first part of 

bachelor work the parcticular alternative sourcef of energy, their principles of function, 

falls of using in environmental and the using of these sources in the world are described. In 

the second part the economical aspect of using the particular sources of energy is 

evaluated. 

Keywords: alternative energy, power station, wind power station, solar energy, 

hydraulic power plant, biomass, geotermal energy, heat pump. 
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá velmi diskutovaným tématem, a to alternativními nebo-li 

obnovitelnými zdroji energie. Tyto zdroje nahrazují stávající neobnovitelné (konvenční) 

zdroje, mezi které patří uhlí, koks, ropa, zemní plyn, fosilní paliva. 

Konvenční zdroje energie jsou tzv. neobnovitelné zdroje energie. Jejich cena je 

relativné nízká, ale stále stoupá.  

Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován zdroj, jehož vyčerpání je 

očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo 

mnohonásobně déle. Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž 

množství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké úplné 

spotřebování. 

Klasické zdroje energie zatěžují životní prostředí a způsobují ekologické katastrofy, 

proto se dnes tyto zdroje nahrazují zdroji obnovitelnými, které nezatěžují životní prostředí. 

To ale není jediný důvod, používají se i z důvodu brzkého vyčerpání konvenčních zdrojů. 

Za uplynulé půlstoletí narostla spotřeba neobnovitelných zdrojů několikanásobně 

(fosilní paliva, nerostné suroviny). Nebezpečí představuje exploatace obnovitelných 

zdrojů, která vede k jejich degradaci - intenzivní rybolov, těžba dřeva, spotřeba vody, 

intenzivní zemědělství. 

Podíl výroby elektřiny z OZE se stále zvyšuje, ale ani to nevyřeší stabilní dodávky 

elektrické energie pro celý svět, proto je stále nutno hledat nové alternativní zdroje energie 

a zdokonalovat již stávající energetické zdroje. 
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2 Energie 

Jde o běžně používaný pojem, jehož fyzikální smysl je rovněž dobře definován. 

Energie pokrývá značný rozsah detailních fyzikálních významů, tj. energie má různé 

podoby (potenciální, vazebná, pohybová, tepelná atd.). Podoby energie se během 

přírodních procesů mění jedna v druhou, ale tyto změny jsou podrobeny dvěma 

významným přírodním zákonům. [1] 

Jednotkou energie je joule [J]. Větší jednotky jako tmp (tuna měrného paliva) se 

používají ve větší energetice, je to energie obsažená v tuně kvalitního černého uhlí 

s výhřevností 29,3 MJ/kg. Dále se také používá jednotka toe (tone oil equivalent – energie 

obsažená v tuně ropy). [2] 

Asi nejlepší je definovat energii jako veličinu charakterizující stav určité soustavy. 

Je-li tato soustava hmotná, pak z teorie relativity vyplývá vztah mezi hmotností a energií 

dle známého Einsteinova vztahu(1). 

E = m.c2     [J] (1) 

kde E je energie [J], 

 m - hmotnost [kg], 

 c - rychlost světla ve vakuu. 

V izolované soustavě je celková energie součtem všech jejich druhů. 

Absolutní hodnota celkové energie soustavy je těžko stanovitelná. V praxi nás však 

absolutní hodnoty celkové energie ani jednotlivých druhů energií nezajímají. Zajímavé 

jsou velikosti jejich změn a účinnosti přeměn jednotlivých druhů energie v druhy jiné. 

Vazba slov „zdroj energie“ nabízí dvě možnosti interpretace: buď zdroj obsahuje 

skrytou (potencionální, vázanou) energii, která dosud nebyla uvolněna, nebo energie 

ze zdroje „vytéká“ (energie pohybová). [1] 

Zdroje, které nacházíme v přírodě (např. uhlí, ropa, zemní plyn), jsou tzv. primární 

zdroje. Přeměnou nebo zušlechtěním těchto primárních zdrojů vznikají sekundární zdroje 

(např. benzín, svítiplyn, elektřina apod.). [1] 
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Tabulka 1 ukazuje nedávný a současný stav a prognózu vývoje výroby elektrické 

energie v ČR z primárních zdrojů (podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ČEZ, a.s.) 

[2] 

Tabulka 1.  Stav primárních zdrojů v ČR [2] 
rok 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Celkem (mld. kWh) 73,73 78,20 82,37 80,85 84,95 87,49 89,17 

Hnědé uhlí (mld. kWh) 43,06 38,27 37,30 32,76 31,72 28,86 28,46 

Černé uhlí (mld. kWh) 8,94 5,18 5,58 5,26 7,79 6,36 4,34 

Ostatní tuhá paliva (mld. kWh) 0,14 0,06 0,10 0,10 0,07 0,06 0,06 

Plynná paliva (mld. kWh) 4,69 3,66 4,56 6,25 7,27 7,37 6,46 

Kapalná paliva (mld. kWh) 1,59 0,84 0,62 0,60 0,48 0,41 0,34 

Jaderná paliva (mld. kWh) 13,59 26,04 26,04 26,04 26,04 30,24 34,44 

Obnovitelné zdroje (mld.kWh) 1,71 4,16 8,17 9,84 11,58 14,20 15,06 

2.1 Druhy energií 

2.1.1 Mechanická energie  

Mechanická energie se vyskytuje ve dvou formách, které bývají často uváděny i 

samostatně. Jedná se o energii potenciální (polohovou) a energii kinetickou (pohybovou). 

Pojem mechanické energie je úzce spjat s pojmem práce. Práce je mechanická 

veličina, kterou definujeme jako dráhový účinek síly. Působí-li na těleso stálá síla F podél 

dráhy s, je práce A rovna součinu síly a dráhy (vztah 2). 

sFA ⋅=      [J] (2) 

kde A je práce [J], 

 F - síla [N], 

 s - dráha [m]. 

Potenciální energii tělesa v určitém místě gravitačního pole můžeme definovat jako 

práci potřebnou k přemístění tělesa z místa, kterému jsme přisoudili nulovou hodnotu 

potenciální energie, do tohoto místa. 
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Potenciální energie je dána vztahem 3. 

hgmE p ⋅⋅=      [J] (3) 

kde Ep je potenciální energie. [J], 

 m - hmotnost [kg], 

 g - tíhové zrychlení [m.s-1], 

 h - výška [m]. 

Kinetická energie tělesa se dá interpretovat jako práce, kterou vykoná síla při 

uvedení tělesa ze stavu klidu do stavu charakterizovaného rychlostí tělesa. Vypočteme ji 

pomocí vztahu 4. 

2

2

1
vmEk ⋅=      [J] (4) 

kde Ek je kinetická energie. [J], 

 m - hmotnost [kg], 

 v - rychlost [m.s-1], 

2.1.2 Tepelná energie 

Tepelná energie (vztah 5) jako stavová veličina je chápána pouze jako energie 

vnitřní a měla by být správně tak i nazývána. Někdy se uvádí, že je to tzv. mikrokinetická 

energie, neboť je spjatá s rychlostí pohybu molekul v hmotné soustavě. 

AdUQ δδ +=      [J] (5) 

kde Q je  tepelná energie [J], 

 U - vnitřní napětí [J], 

 A - práce [J]. 

2.1.3 Vnější energie 

Vnější energie bývá definována pro stlačitelné látky, čímž jsou myšleny převážně 

plyny a páry, a její hodnota se stanovuje jako součin tlaku a objemu hmotné soustavy. Pro 

součet energie vnitřní a vnější se zavedlo souhrnné označení entalpie a uplatňuje se 

především v energetických výpočtech termodynamických změn stlačitelných tekutin.   
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2.1.4 Chemická energie 

Chemická energie se uvolňuje nebo absorbuje při chemických reakcích, při kterých 

dochází k přeskupování atomů, z nichž jsou složeny molekuly různých sloučenin. Při 

chemických reakcích však mezi sebou nereagují neutrální atomy, nýbrž ionty, tj. atomy 

s kladným či záporným elektrickým nábojem. Energii chemickou lze tedy chápat jako část 

energie transformující se na jiné druhy energie při uvažovaných chemických reakcích. 

2.1.5 Jaderná energie 

Jaderná (atomová) energie se uvolňuje při jaderných reakcích díky změnám 

vazebních sil v jádře atomu. Množství uvolněné energie je ekvivalentní úbytku hmotnosti 

dle již výše uvedeného Einsteinova vztahu. K uvolnění dochází při štěpení velmi těžkých 

jader na lehčí anebo při slučování velmi lehkých jader na těžší. 

2.1.6 Elektromagnetická energie 

Síly elektrické spolu se silami magnetickými zprostředkovávají energii 

elektromagnetickou, která se díky poměrně snadnému přenosu na velké vzdálenosti a 

snadné přeměny na jiné formy energie stala její nejdůležitější formou. 
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3 Alternativní zdroje energií 

Zásoby fosilních paliv budou v relativně krátké době vyčerpané. Z tohoto důvodu 

se dostáváme k otázkám co možná maximálně možného využití zdrojů obnovitelných a 

zdrojů druhotných. [3] 

S dohlednou vyčerpatelností fosilních energetických zdrojů roste význam 

obnovitelných zdrojů energie a stává se tak jednou z hlavních podmínek trvale 

udržitelného rozvoje nejen zemědělství, ale i celé společnosti. [4] 

Alternativní zdroje energie jsou tzv. obnovitelné zdroje energie. Tyto zdroje dnes 

stále častěji nahrazují klasické zdroje. Mezi alternativní zdroje energie patří spalování 

biomasy, větrná, vodní, sluneční, vodní a jaderná energie, dřevo, využití teplených 

čerpadel a geotermální energie. 

3.1 Biomasa 

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie, jež má v České republice největší 

potenciál, je substance biologického původu, která zahrnuje rostlinnou i živočišnou 

biomasu a organické odpady. [5] 

Biomasa je definována jako substance organického původu, která se buď cíleně 

pěstuje, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské či lesní produkce. [6] 

V poslední době se o biomase mluví jak u nás, tak v EU i v celém světě. 

Biomasou se obecně míní organická hmota využívávaná pro energetické účely v různých 

formách jako obnovitelný zdroj energie.  

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie má 3 základní formy: pevná biomasa – pro 

vytápění budov, plynná biopaliva – produkt bioplynových stanic a pak teprve kapalná 

forma – biopaliva pro dopravu jako pohonné hmoty. [7] 

Biomasa představuje asi 2/3 všech obnovitelných zdrojů v Evropě a v absolutních 

číslech je nejrychleji rostoucím odvětvím „obnovitelné energetiky“. 

K získání energie lze využít všechny formy biomasy, protože základním stavebním 

prvkem živé hmoty je uhlík a jeho chemické vazby obsahující energii. Jako základní zdroj 

biomasy se považují rostliny, které jsou pomocí světelné energie Slunce zachycené 

v zeleném barvivu schopny vytvořit sacharidy a následně bílkoviny. [8] 
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Biomasa je energie vznikající fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v 

podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské 

zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný komunální odpad nebo 

plynné produkty odpadající při provozu čistíren odpadních vod. [8] 

Rozlišujeme biomasu „suchou“ (např. dřevo) a „mokrou“ (např. tzv. kejda - tekuté 

a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování 

se dělí na suché procesy (termochemická přeměna), což může být spalování, zplyňování a 

pyrolýza, a procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání 

(metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu tvoří lisování 

olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě mechanicko-chemická přeměna (např. 

výroba bionafty a přírodních maziv). [9] 

Biomasu dělíme podle původu: 

• Dřevní biomasa 

• Bylinná biomasa 

• Ovocná biomasa 

• Směsi a příměsi 

Energii z biomasy získáváme převážně spalováním, tedy termodynamickou 

přeměnou. Biomasa je podle druhu spalována dvěma způsoby, buď přímo, nebo jsou 

spalovány kapalné či plynné produkty jejího zpracování. [6] 
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Biomasu můžeme spalovat pomocí různých technologíí. Jednotlivé technologie 

zpracování jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2.  Rozdělení technologií pro zpracování biomasy [6] 

Termochemická přeměna 
(suché procesy) 

Spalování 

Pyrolýza (produkce plynu, pyrolyzovaného oleje) 

Zplyňování (produkce plynu) 

Biochemická přeměna 
(mokré přeměny) 

Fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu) 

Anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce bioplynu) 

Mechanicko-chemická 
přeměna 

Lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje) 

Esterifikace surových bioolejů (výroba bionafty a přírodních 
maziv) 

Štípaní, drcení, lisování, peletace, mletí (výroba pevných 
paliv) 

3.1.1 Spalování biomasy 

Spalování je soubor složitých chemických a fyzikálních dějů, které se navzájem 

ovlivňují, navazují na sebe či se prolínají a vedou k transformaci a využívání chemické 

energie obsažené v palivu. [5] 

Spalování je definováno jako okysličování látek až na konečné zplodiny reakce 

s maximálním uvolněním tepla.  Procesem hoření se definuje prudké okysličení, které po 

zavedení probíhá samovolně v přítomnosti okysličovadla a je provázeno vývojem tepla a 

světelným efektem. [4] 

Při spalování probíhají exotermické oxidační reakce, endotermické reakce 

tepelného rozkladu, fyzikální pochody směšování palivových a vzduchových proudů, 

výměna hmot a tepla. [4] 

Při spalování biomasy dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny a 

při následné oxidaci se uvolňuje energie, oxid uhličitý a voda. Oproti spalování fosilních 

paliv má oxid uhličitý, který se řadí mezi skleníkové plyny, při spalování biomasy 

v podstatě nulovou bilanci. Množství CO2 uvolněné do ovzduší spalováním je přibližně 

stejné jako to, které je zpětně vázáno do rostlin v zemědělských a lesních porostech nebo 

na tzv. energetických plantážích, proto je produkce CO2 ze spalování biomasy neutrální.  

Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl těkavé hořlaviny je velmi vysoký 

(u dřeva 70 %, u slámy 80 %) a vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se stává, 

že ve skutečnosti hoří pouze část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká 
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teplota, účinné směšování se vzduchem a prostor dostatečný k tomu, aby všechny plyny 

dobře shořely tam, kde mají, a nestávalo se, že budou hořet až v komíně. [10] 

3.1.2 Spalovací zařízení 

Za spalovací zařízení považujeme krby a kamna, kotle pro ústřední výtápění 

různých provedení, teplovodní a horkovodní kotle pro lokální centralizované systémy, 

parní kotle pro kogeneraci tepla a elektřiny. 

Na obrázku 1 je na ukázku zobrazeno, jak může takový kotel pro spalování 

biomasy vypadat. 

Podle způsobu předávání tepla lze rozlišit: 

• Přímotopná spalovací zařízení (lokální topeniště-kamna, krby), která teplo 

uvolněné při spalování předávají do místnosti tak, že prostřednictvím 

sálavého toku ohřívají vzduch v místnosti, předměty a zdi. 

• Kotlová zařízení, ve kterých se předává teplo uvolněné spalováním a 

obsažené ve spalinách pracovní látky (vodě, oleji), která je pak rozváděna 

do jednotlivých místností, prostor, budov, technologických zařízení či 

výměníku. [5] 

 

Obr. 1.  Kotel pro spalování biomasy [11] 
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3.1.3 Výhody a nevýhody využití biomasy 

Výhody využití biomasy 

• snížení emisí CO2 a zmírnění skleníkového efektu, 

• substituce fosilních paliv a surovin obnovitelnými zdroji surovin a energie, 

• udržitelné využití přebytku půd vzniklého nadprodukcí potravinářské 

zemědělské  produkce, 

• rozvoj venkovských oblastí a snížení úrovně nezaměstnanosti, 

• inovace zemědělského trhu a rozšíření sortimentu zemědělských komodit, 

• zvýšení národní energetické soběstačnosti využitím domácích energetických 

zdrojů, 

• zazelenění krajiny pěstováním energetických rostlin, omezení eroze půdy a 

transfer nitrátu do vody. 

Nevýhody využití biomasy 

• nedostatečný sortiment druhů a odrůd energetických plodin vhodných pro 

fytoenergetiku, 

• nedostatečná podpora výzkumu v oblasti pěstování a zpracování 

energetických plodin, 

• nedostatek praktických zkušeností a znalostí v oblasti pěstování 

energetických plodin, 

• malé rozlohy energetických plodin, což znemožňuje aplikovat drahé 

specializované stroje, 

• potřeba drahých specializovaných strojů pro efektivní a ekonomicky 

přijatelné „zahuštění“ energie z biomasy za účelem optimalizace logistiky 

biopaliv. 

3.1.4 Biomasa v EU 

Lotyšsko má nejvyšší podíl využití biomasy, 29,78 % (= 4,4 Mtoe) z celkové 

spotřeby země. Francie vyprodukovala 11,92 Mtoe energie z biomasy, což je 16,5 % 
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z celkové produkce energie z biomasy v EU, ale pouze 4,4 % z celkové spotřeby energie 

Francie. 

„Evropský Akční plán pro biomasu z roku 2005 definoval pro rok 2010 cíl 

75 Mtoe tepla z biomasy, 5 Mtoe elektřiny a 19 Mtoe kapalných biopaliv v dopravě. 

Celkem by tedy v roce 2010 mělo být vyrobeno 149 Mtoe z biomasy.“ [12] 

Tabulka 3.  Sumární přehled podílu biomasy pro energii v jednotlivých státech [13] 

Země TWh % 

  potřeba primární 
energie 

z toho 
bioenergie 

bioenergie 

Rakousko 314,3 39,5 12,6 

Belgie 614,0 3,9 0,63 

ČR 481,0 2,9 0,60 

Dánsko 230,0 16,0 7,0 

Finsko 285,4 79,0 
(+solární.+vítr) 

27,7 

Francie 2 608,0 119,0 4,6 

Irsko 116,7 14,0 12,0 

Itálie 2 000,8 41,0 2,1 

Nizozemsko 818,0 9,2 1,1 

Norsko 285,0 12,5 4,4 

Slovensko 209,0 3,1 1,5 

Švédsko 468,0 84,0 18,0 

 

Rozvoj energie z biomasy je nerovnoměrný, a to z toho důvodu, že je závislý 

na přírodních podmínkách a velmi významně též na přístupu vlády k energetické politice 

státu. V tabulce 3 jsou uvedeny jednotlivé státy s produkcí energie z biomasy. 

Rakousko: 

Nejdůležitějším zdrojem biomasy v Rakousku je dřevo, piliny a štěpky, které se cca 

ze 70 % využívají pro spalování za nízkých teplot převážně v domácnostech nebo jiných 

malých kotlích, s čímž se počítá i pro budoucnost. Biomasa se využívá v  provozech s 

recyklací odpadů, jako jsou papírny, celulózky a dřevařský průmysl. 

Biopaliva a bioplyn nejsou zatím dostatečně rozšířené, ale do budoucna se s nimi 

počítá. 
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Belgie: 

V Belgii jsou taktéž nejvýznamnější malé kotle, které jsou i nadále perspektivní. 

Přibližně 1,4 % domácností je vytápěno biomasou. Opět se jedná o lesní a dřevní odpad.  

 

Francie: 

Hlavní podíl využití biomasy je využíván v domácnostech a malých komerčních 

podnicích. Přibližně 2,4  mil. domácností (t.j. cca 10 %) je vytápěno biomasou, ale jejich 

počet klesá na úkor vytápění levnou elektřinou z jaderných elektráren. Produkce biopaliv v 

posledních letech rychle rostla, v současné době je jejich každoroční produkce cca 

21,7 TWh. 

Německo: 

V Německu je energie z biomasy podporována např. osvobozením biopaliv od daní, 

nebo garancí odbytu elektřiny vyrobené z biomasy za výhodných podmínek. Obnovitelné 

zdroje jsou podporovány celou řadou opatření, včetně ekologického spalování celých 

rostlin, používání mazadel z řepkového oleje, novelizací zákona o odpadech i soustavným 

zdokonalováním poznatků v rámci výzkumných a vývojových projektů, včetně projektů 

pilotních. 

Nejvyšší rozvoj bioenergetiky nastal ve státech, které zavedly ekologickou tzv. 

uhlíkovou daň, zdaňující 1 t oxidu uhličitého z fosilních paliv. Z výnosu uhlíkové daně je 

poskytována státní dotace na instalovaný výkon bioenergetického zařízení a na zakládání 

plantáží energetických rostlin. [13] 

3.1.5 Ekologické aspekty energetického využití biomasy 

Oxid uhličitý, který patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny, se do ovzduší 

uvolňuje spalováním uhlí, ropy a zemního plynu  

Emise oxidu uhličitého však nenarůstají spalováním rostlinných paliv. Při tvorbě 

rostlinné biomasy se stejné množství oxidu uvolněného spálením spotřebovává z atmosféry 

při fotosyntetických procesech. V tabulce 4 jsou uvedeny emise oxidu uhličitého při 

spalování jednotlivých fosilních paliv. [14] 
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Tabulka 4.  Emise oxidu uhličitého [14] 

Palivo t CO2 / t paliva kg CO2 / GJ 

hnědé uhlí energetické (SHD) 1,139 100,6 

hnědé uhlí tříděné (SHD) 1,542 87,6 

černé uhlí tříděné 2,250 77,8 

LTO, motorová nafta 3,172 75,2 

benzin 3,110 72,1 

zemní plyn 1,980 59,4 

 

Pro zabezpečení ekologické účinnosti bioenergetiky je nutné minimalizovat přímé i 

nepřímé vklady energií do systému přípravy biopaliv. Toho dosáhneme efektivním 

energetickým využíváním rostlinných zbytků o maximální sušině pro přímé spalování nebo 

zplynování. Energeticky náročné zpracování půdy nutné při pěstování jednoletých 

energetických rostlin minimalizuje pěstování vytrvalých energetických rostlin 

na plochách. Vysoké výnosy sušiny biomasy navyšují ekologický efekt a také snižují 

jednotkové energetické vklady. Další ekologický přínos znamená snížení spotřeby 

minerálních hnojiv při pěstování energetické biomasy. [14] 

3.2 Vodní energie 

Energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům, které se lidstvo 

naučilo používat. Již před tisíciletím používali lidé k různým účelům vodní kola, která byla 

zprvu horizontální a posléze i vertikální. [15] 

Vodní energetika se dělí na dva typy. Malé vodní elektrárny s výkonem do 10 MW 

a velké elektrárny s výkonem nad 10 MW. Malé vodní elektrárny jsou šetrnější 

k životnímu prostředí, proto jsou v praxi více využívány. [16] 

Vodní energii pohání sluneční energie, která zajišťuje neustálý koloběh ohromného 

množství vod. 

Z vodní energie získáváme elektrickou energii pomocí vodních elektráren (obrázek 

2). Vodní elektrárna je hydrodynamické dílo sloužící k transformaci vodní energie na 

energie elektrickou. 
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Obr. 2.  Vodní elektrárna [18] 

3.2.1 Základní rozdělení vodních elektráren 

Podle spádu: 

• nízkotlaké (do 20 m) 

• středotlaké (20 – 100 m) 

• vysokotlaké (od 100 m) 

Podle instalovaného výkonu: 

• velké vodní elektrárny nad 200 MW 

• střední vodní elektrárny od 10 MW do 200 MW 

• malé vodní elektrárny do 10 MW 

• průmyslové nad 1 MW 

• minielektrárny (drobné elektrárny) do 1 MW 

• mikrozdroje do 100 kW 

• domácí do 35 kW 
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Podle hospodaření s vodou: 

• Průtočná (průběžná) díla: jsou v přímém kontaktu s vodním tokem, pracují 

bez akumulace vody, zpravidla jsou budována u jezu. Jejich výkon závisí 

na průtokových poměrech toku. 

• Akumulační (přehradní): přirozeně nebo uměle akumulují vodu v přehradě, 

odběr vody podle potřeby elektrárny, využívají vodní nádrž pro špičkový 

(přerušovaný) provoz. [3] 

3.2.2 Princip vodní elektrárny 

„Voda přitékající přívodním kanálem roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli 

s generátorem elektrické energie. Dohromady tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická 

energie proudící vody se tak mění na základě elektromagnetické indukce (v otáčející se 

smyčce elektrického vodiče v magnetickém poli se indukuje střídavé elektrické napětí) na 

energii elektrickou; ta se transformuje a odvádí do míst spotřeby. 

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla (elektrárny včetně 

vodní nádrže, řečiště či jiného zařízení usměrňujícího proud vody). Nejčastěji se osazují 

turbíny reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v bohaté paletě 

modifikací. V podmínkách našich řek se nejčastěji používají Kaplanovy turbíny 

s nastavitelnými lopatkami. Kaplanova turbína je v podstatě reakční přetlakový stroj, který 

dosahuje několikanásobně vyšší rychlosti než je rychlost proudění vody. Je vhodná pro 

velká množství vody a pro menší spády. 

Pro vysoké spády (někdy až 500 m) se používá akční Peltonova turbína. Je to 

rovnotlaký stroj, jehož obvodová rychlost otáčení je nižší než rychlost proudění. Voda 

vstupuje do turbíny pouze v některých částech jejího obvodu a nezahltí celý obvod – vodu 

na lopatky tvaru misek přivádějí trysky. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá 

reverzní Francisova turbína s přestavitelnými lopatkami, která při zpětném chodu funguje 

jako čerpadlo. V malých vodních elektrárnách se převážně zabydlela malá horizontální 

turbína Bánkiho spolu s upravenou jednoduchou turbínou Francisovou.“ [17] 

3.2.3 Výhody a nevýhody vodní elektrárny 

Výhoda vodní elektrárny: 

• výroba „čisté“ energie bez škodlivých emisí a odpadů, 
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• nevyužívá fosilní paliva, 

• pružným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšuje 

efektivnost elektrizační soustavy, 

• vysokým stupněm automatizace přispívá k vyrovnávání změn na tocích 

a vytváří nové možnosti pro revitalizaci prostředí (prokysličování vodního 

toku), 

• málo znečišťuje životní prostředí, 

• stabilnější zdroj energie, 

• částečná nebo úplná energetická nezávislost 

Nevýhoda vodní elektrárny:  

• nerovnoměrnost dodávky – závislost na velikosti průtoku 

(na meteorologických podmínkách), 

• možné pokutování při porušení dodávky minimálního průtoku řečištěm 

– suché koryto,  

• složitá výstavba instalace, 

• použití jen na místech s optimálním průtokem a spádem, 

• vysoká investice 

3.2.4 Vodní elektrárny ve světě 

Největší elektrárna na světě je Itaipu. Nachází se na přehradě Itaipu na hraniční řece 

Paraná mezi Brazílií a Paraguaí. Tato největší vodní elektrárna byla spuštěna poprvé v roce 

1982. Celkový výkon hydroelektrárny Itaipu je 14 000 MW a je zhruba šestkrát větší než 

výkon jaderné elektrárny Temelín. Přehradní hráz dosahuje výšky 196 m, jezero za ní má 

hloubku až 100 m a rozkládá se do vzdálenosti 170 km. Celkové náklady na výstavbu 

obřího vodního díla se vyšplhaly na nepředstavitelných 20 miliard amerických dolarů. 

Venezuela 

Ve Venezuele se nachází druhá největší elektrárna Raúl Leoni, která je součástí 

přehrady Guri a leží na řece Caroni. Vodní dílo Guri se začalo budovat v roce 1963. 

Za přehradní hrází vzniklo umělé jezero, které je svou rozlohou druhé největší 
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ve Venezuele a jedno z největších na světě. Hráz je vysoká 162 m a zadržuje 138 km3 

vody. Dnes je její celkový výkon 10 700 MW. 

Spojené státy americké 

V americkém státě Washington se nachází na řece Columbia třetí největší vodní 

elektrárna na světě Grand Coulee. V roce 1933 začaly práce na výstavbě a její dokončení 

uspíšila 2. světová válka a s ní související zvýšená potřeba elektřiny. Výška hráze v koruně 

dosahuje hodnoty 176 m a na délku  hráz měří 1 272 m. Grand Coulee byla poprvé 

spuštěna v roce 1942 a její celkový výkon je 6 494 MW. 

Rusko 

V Rusku se nachází 4 velké vodní elektrárny. Největší je Sajano-šušenská 

hydroelektrárna, která byla poprvé spuštěna v roce 1989 o výkonu 6 400 MW. Další je 

Krasnojarsk, vybudovaný v roce 1968 o výkonu 6 000 MW. Poblíž Bajkalu se na ruské 

řece Angaře tyčí přehrada Bratem, jejíž výkon je 4 500 MW a byla poprvé spuštěna v roce 

1961. Nejmenší z těchto 4 je Usť-Ilimská, která má celkový výkon 4 320 MW a byla 

postavena v roce 1977. 

Kanada 

Zde mají dvě velké elektrárny, jedna je na řece Churchill, jedná se o Churchill 

Falls, která byla poprvé spuštěna v roce 1971 a její celkový výkon je 5 428 MW. Druhá La 

Grande 2, která stejně jako všechny zatím zmíněné patří k 10 největším elektrárnám 

na světě, se nachází na řece La Grande o celkovém výkonu 5 328 MW, byla vybudována 

v roce 1979. [18] 

Česká republika 

Největší vodní elektrárnou u nás je elektrárna Orlík, která se nachází na Příbramsku 

na řece Vltavě. Byla postavena v letech 1954-1961 o celkovém výkonu 364 MW. [19] 

Největší přečerpávací elektrárnou v ČR je dílo Dlouhé Stráně, které se nachází 

na říčce Divoká Desná v Jeseníkách u obce Loučná nad Desnou (zobrazena na obrázku 3). 

Její výkon je 650 MW a její výstavba byla zahájena v roce 1978 a do provozu byla 

uvedena v roce 1996. 

Elektrárna má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě – 325 MW, 

elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v 

ČR – 2 x 325 MW. [20] 
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Obr. 3.  Přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně [21] 

3.2.5 Ekologické aspekty 

Vodní elektrárny patří mezi ekologicky čisté zdroje energie. Nezatěžují naše 

ovzduší kouřem a dalšími škodlivinami. Nedochází ke kontaminaci podzemních a 

povrchových vod. Vodní elektrárny neprodukují žádný odpad. 

Kilowatthodina, kterou vyrobí vodní elektrárna, ušetří přibližně 1 kg uhlí, které by 

spotřebovala tepelná elektrárna.  Nahradí tedy cca. 3 mil. t energetického uhlí za jeden rok. 

Toto množství by mohlo být až dvojnásobné, kdyby se plně využívalo hydropotenciálu. 

[22] 

Dopad provozu na faunu a flóru se projevuje především nedostatkem kyslíku 

ve vodě. Řešením je aerace, neboli provzdušňování vody pod elektrárnou. Biologické 

pochody na dně nádrže jsou dalším charakteristickým jevem. Jde o řasy, či vyhnívající 

flóru, kdy dochází ke snížení kapacity objemu nádrže v důsledku usazení těchto nečistot. 

Přemnožení řas a sinic může vést ke zhoršené kvalitě vody v nádrži. [23] 

3.3 Sluneční energie 

Ve sluneční soustavě je největším zdrojem energie Slunce. Z tohoto zdroje až 

na výjimku jaderné energie pochází veškerá energie na Zemi. 

Energie slunečního záření dopadá na povrch Země kontinuálně, ale její rozložení, 

které je nerovnoměrné, závisí na místě a čase. [2] 
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Základní podmínkou života na Zemi je sluneční energie. Sluneční záření můžeme 

využívat přímo k výrobě tepla, chladu a elektřiny. [6] 

Využívání sluneční energie nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. 

Množství využitelné solární energie je závislé na klimatických podmínkách jednotlivých 

částí zemského povrchu. Můžeme ji využívat v místech s dlouhým slunečním svitem i 

v oblastech s vyšší nadmořskou výškou. [24] 

Sluneční energie je sice všude dostupná na Zemi, ale existují rozdíly mezi různými 

lokalitami. Jaké množství energie můžeme získat, závisí na různých faktorech: 

• Zeměpisná šířka – v oblastech okolo rovníku dopadá na Zemi největší 

množství záření a okolo pólů je množství záření nejmenší.  

• Roční doba – v zimě, kdy je den kratší a je slunce na obloze nízko, výrazně 

ovlivňuje energetický zisk solárních zařízení. Uvádí se, že v letním období 

za jasného dne dopadne na 1 m2 plochy orientované na jih 7 -8 Wh, při 

oblačnem počasí jen přibližně 2 Wh. V zimě za slunečného počasí jsou to 

jen 3 Wh a při oblačném počasí pak méně než 0,3 Wh.  

• Místní klima, oblačnost  

• Sklon a orientace plochy, na níž sluneční záření dopadá [25] 

Dopadající energii Slunce lze využívat přímo, a to buďto pasivně díky vhodné tzv. 

solární architektuře, nebo aktivně, a to buď přeměnou na tepelnou energii v tzv. 

termických kolektorech (sběračích), anebo transformací na energii elektrickou 

ve fotovoltaických kolektorech. Toto využití patří mezi přímé využití solární energie. [26] 

Při využívání sluneční energie narážíme na dva problémy: skladovatelnost a 

účinnost. Sluneční energii lze velmi snadno skladovat v biomase, ale na druhou stranu se 

vyznačuje nízkou účinností. Naopak daleko vyšší účinnosti lze dosáhnout při výrobě tepla 

(solární kolektory) a elektřiny (fotovoltaické systémy). [6] 
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Obr. 4.  Schéma rozdělení využití solární energie [27] 
 

Ať už mají solární kolektory plnit naše nároky na ohřev teplé vody, vytápění nebo 

výrobu energie, je vždy nutné je napojit na další technická zařízení. Vzniklý komplex 

těchto zařízení se pak nazývá solární systém.  

Energie slunečního záření dopadající na zemský povrch je zhruba 10 000krát větší 

než je průměrná roční spotřeba energie celého světa. Za rok ze slunečního záření dopadá 

na 1 m3 zemského povrchu v průměru zhruba 1 700 Wh energie. [25] 

3.3.1 Rozdělení solárních systémů 

Podle charakteru použití 

• systémy pro ohřev teplé vody 

• systémy pro ohřev bazénu 

• systémy pro vyápění 

• systémy pro chlazení a klimatizaci 

Podle způsobu přenosu 

a) systémy pasivní – teplo je přenášeno pasivně bez použití technického 

zařízení 

b) systémy aktivní – k přenosu tepla slouží čerpadlo nebo ventilátor [25] 
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3.3.2 Princip sluneční elektrárny 

Slunce, které produkuje obrovské množství záření a tím i energie, je základním 

zdrojem pro sluneční elektrárny. Část energie dopadající na zemský povrch se odrazí 

od atmosféry zpět do vesmíru nebo se v atmosféře rozptýlí. [28] 

 

Energii ze Slunce lze získat přímo nebo nepřímo. 

Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce 

působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých 

polovodičích (např. v křemíku, germaniu, sirníku kadmia aj.). Fotovoltaický článek je 

tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický 

materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. bóru), 

z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzénu). Když na destičku dopadnou 

fotony, záporné elektrony se uvolňují a zbývají kladně nabité „díry“. Přiložíme-li na obě 

strany destičky elektrody a spojíme je drátem, začne protékat elektrický proud. Jeden cm2 

dává proud okolo 12 mW. Jeden m2 slunečních článků může dát 

v letní poledne až 150 W stejnosměrného proudu. Sluneční články se zapojují bud' 

za sebou, abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe 

tak, abychom získali větší proud. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká 

sluneční panel. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V 

ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická 

přeměna spočívá v tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých drátů vzniká 

elektrický proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu). Jednoduché zařízení ze dvou 

různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. Jeho účinnost závisí 

na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na rozdílu teplot mezi teplým a 

studeným spojem. Větší množství termoelektrických článků vhodně spojených se nazývá 

termoelektrický generátor. [29] 
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Obr. 5.  Sluneční elektrárna (vlastní zdroj) 
 

Fotovoltaický jev 

Konstrukci fotovoltaického článku umožňuje fotovoltaický jev, který objevil v roce 

1839 H. Becquerel. Principem je, že světlo dopadá na rozhraní dvou materiálu, tím vzniká 

elektrické napětí a uzavřením obvodu se získá elektrický proud. K výrobě této elektřiny se 

používají křemíkové fotovoltaické články. [25] 

3.3.3 Výhody a nevýhody sluneční elektrárny 

Výhody solární elektrárny: 

• Slunce je v lidském měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie, 

• nízké provozní náklady, neboť sluneční energie je zdarma, 

• nenáročná obsluha, 

• minimální dopad na životní prostředí, 

• dlouhá životnost zařízení, ta je obvykle garantována na 15 – 20 let, po 

uplynutí této doby dochází k postupnému snižování účinnosti, přičemž 

zařízení vydrží funkční až 50 let, 

• vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 – 50 % potřeby 

tepla k vytápění a 50 – 70 % potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti, 
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• úspora fosilních paliv, jejichž spalováním se vší pravděpodobností nejen 

přispíváme k oteplování planety, ale i znečišťujeme přírodu emisemi SO2, 

CO2, NOx, prachových částic. 

Nevýhody solární energie:  

• tento zdroj nelze využít jako samostatný zdroj tepla z důvodu kolísaní 

záření, 

• poměrně vysoká počáteční finanční investice, 

• při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu jsou nutné jeho úpravy 

(zateplení, úprava topné soustavy, změna doplňkového zdroje). 

3.3.4 Solární elektrárny ve světě 

Portugalsko 

Je největší světovou jedničkou ve využití solární energie. Nachází se zde největší 

elektrárna na světě o celkovém výkonu 46 MW, která byla postavena nedaleko města 

Amareleja. Elektrárna pokrývá 250 hektarů a tvoří ji 262 tisíc solárních panelů. Cena se 

vyšplhala na 237 milionů eur.  

3.3.5 Ekologické aspekty  

Použitím slunečního záření k výrobě elektrické energie snižujeme produkci 

skleníkových plynů, spotřebu uhlí, nafty a plynu. Každý 1 kWp solárního zařízení ušetří 

životnímu prostředí každý rok zhruba 850 kg emisí CO2. [30] 

Sluneční elektrárny dokážou vyrábět energii ze Slunce bez hluku, radiace a bez 

vypouštění škodlivých látek do životního prostředí. 

Ovšem na výrobu a recyklaci fotovoltaických systému se spotřebovává energie 

z fosilních paliv, která produkuje CO2. 

3.4 Větrná energie 

Vítr vzniká, když sluneční energie zahřívá vzduch v blízkosti povrchu země. Vítr je 

tedy horizontální proudění vzduchu v atmosféře, který je vyvolán rozdíly v tlaku vzduchu a 

rotací Země. Vítr má obrovský potenciál pro další růst. [31] 
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Energie větru se využívá k výrobě větrné energie a k tomu nám slouží větrná 

elektrárna, která je zobrazena na obrázku 6. 

 

Obr. 6.  Větrná elektrárna (vlastní zdroj) 
 

Obecné podmínky pro úspěšnou instalaci větrné elektrárny 

1. výběr vhodné lokality (topografické, geologické a morfologické poměry), 

2. síla větru 3 – 26 m.s-1, 

3. pravidelnost větrného proudění, 

4. správná volba dispozičního řešení větrné elektrárny, 

5. vlastní spotřeba vyrobené elektrické energie nebo její dodávka do veřejné sítě, 

6. zpracování ekonomické rozvahy, 

7. v případě prodeje elektrické energie je nutné zažádat Energetický regulační úřad 

o udělení licence na výrobu a prodej elektrické energie a uzavřít smlouvu o odběru 

elektrické energie s distribuční společností, např. SME, a. s., JČE, a. s., JME, a. s. atd. [32] 

3.4.1 Rozdělení větrných elektráren 

• podle výkonu větrné elektrárny 

malé - do 20 kW 

střední - nad 20 do 50 kW 

velké - nad 50 kW 
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• podle koncepce větrné elektrárny 

zařízení s vertikální osou rotace 

zařízení s horizontální osou rotace 

• podle řešení větrné elektrárny 

větrné elektrárny s vrtulí 

větrné elektrárny s lopatkovými koly [32] 

3.4.2 Princip větrné elektrárny 

Vítr vzniká prouděním vzduchu, které je způsobeno nerovnoměrným ohříváním 

vzduchu a Země (teplejší ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, chladnější těžší klesá 

k povrchu Země). 

 „Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná 

na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřednictvím 

generátoru zdrojem elektrické energie. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly, 

listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla. 

Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou 

rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou. Je proto třeba 

zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo 

mechanickému a elektrickému přetížení věrné elektrárny.“ [33] 

3.4.3 Výhody a nevýhody větrné elektrárny 

Výhody větrné elektrárny 

• obnovitelný a levný zdroj energie, 

• neprodukují žádné škodlivé látky, 

• zabírají minimální plochu. 

Nevýhody větrných elektráren 

• hluk, 

• vzhled, 

• technické a provozní problémy, 
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• ohrožení ptactva a zvěře, 

• nákladnost, 

• musíme jich stavět více, aby byla větší produktivnost. 

3.4.4 Ekologické aspekty 

Větrné elektrárny neprodukují žádné škodlivé látky, emise, neprodukují odpady. 

Půdu okolo elektráren můžeme nadále používat, protože větrné elektrárny zabírají co 

nejmenší plochu. 

Větrné elektrárny mají ale i své zápory. Při chodu elektrárny vydávají hluk, proto 

mezi hlavní priority patří jeho snížení. Dále mohou ohrožovat ptactvo a zvěř. K úmrtí 

zvířat dochází většinou za mlhy, deště atd. [34] 

Podle zahraničních pramenů bylo zjištěno, že při výrobě 1 kWh z energie větru se 

sníží emise CO2 až o 1 250 g, emise NOx o 6 g, prachu a popílku až o 70 g. Uvedení 

většího počtu větrných elektráren do provozu, které se nacházejí na našem území, by 

značným způsobem odlehčilo atmosférickému prostředí. [23] 

3.4.5 Větrné elektrárny ve světě 

Největšími producenty elektřiny z větrných elektráren jsou Německo a USA. 

Největší elektrárna světa je v Německu (Šlesvicko – Holštýnsko), která dokáže 

vyrobit 17 GWh ročně. Na výstavbu této elektrárny se spotřebovalo 1 300 m3 betonu a 180 

 t oceli. 

3.5 Geotermální energie 

Geotermální energie má původ ve vysokých teplotách zemského jádra, tudíž se dá 

říct, že energie pochází ze středu zeměkoule. Na Zemi se projevuje různými přírodními 

jevy, kterými můžou být výbuchy sopek, vodní gejzíry a geotermální prameny. 

Teplota zemského jádra, z kterého geotermální energie pramení, dosahuje 5 000 ˚C. 

První geotermální elektrárnu zkonstruoval v roce 1904 italský princ Piero Ginori 

Conti v Larderellu. [35] 
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3.6 Tepelná čerpadla 

První tepelné čerpadlo bylo sestrojeno na konci čtyřicátých let minulého století, 

jehož autorem byl americký vynálezce Robert C. Weber. [36] 

Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla mohou být vzduch, voda, země pomocí zemních 

kolektorů a země pomocí zemních sond. [37] 

3.6.1 Typy čerpadel 

Tepelné čerpadlo voda-vzduch 

Tepelné čerpadlo pracuje podobně jako chladicí zařízení, kdy hnacím prvkem je 

kompresor poháněný elektromotorem. Čerpadlo odvádí teplo z okolního prostředí v tzv. 

výparníku, za pomocí elektrické energie ho předá v kondenzátoru do topné vody. [38] 

V České republice jsou ideální klimatické podmínky pro tato čerpadla. [38] 

Vnější faktor, tedy výparník, musí být umístěn na volném prostranství s dobrým 

přístupem vzduchu. Vyfukovaný a ochlazený vzduch se nesmí vracet zpět, snížila by se 

tím účinnost čerpadla. 

Výhody: 

• poměr cena/výkon, 

• univerzálně použitelné, 

• jednoduchá instalace 

Nevýhody: 

• nižší účinnost za velkých mrazů. [39] 

Tepelné čerpadlo voda-voda 

Čerpadla využívají přírodní zdroje, což jsou povrchová, podzemní nebo spodní 

voda. Vodu, kterou odebíráme ze zdroje, kterým je většinou studna necháme projít 

výměníkem tepelného čerpadla. Výměník odebere z vody část tepla a poté jí vrátí zpět do 

země druhou studnou tvz. vsakovací.  

Vrty by měly být umístěny ve směru podzemních proudu a 10 m od sebe. Tento typ 

čerpadla je nejúčinnější. [40] 
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Výhody: 

• vysoký topný faktor, 

• krátká doba návratnosti, 

• nižší pořizovací cena. 

Nevýhody: 

• malý počet vhodných lokalit, 

• požadavky na chemické složení. [40] 

Tepelné čerpadlo země-voda 

V několik set metrů dlouhé plastové trubce, nebo-li kolektorovém výměníku 

cirkuluje nemrznoucí směs, která se ohřívá o několik stupňů při průchodu zemí. Tato 

ohřátá směs jde dále do výměníku tepelného čerpadla, kde se ochladí. Ochlazená směs 

postupuje zpět ke kolektoru k zahřátí.  

Výhody: 

• stabilní topný výkon, 

• dlouhodobá životnost, 

• úspory až 70 % nákladů, 

• absolutně tichý chod. 

Nevýhody:  

• vyšší investiční náklady z důvodu pořízení vrtů, 

• pozemní práce (musíme umístit kolektor). [41] 

3.6.2 Princip tepelného čerpadla 

„První děj - Vypařování: Od vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo 

kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné). 

Druhý děj - Komprese: Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik 

stupňů ohřáté plynné chladivo a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku 

stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní 

hladinu cca 80 °C. 
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Třetí děj - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá 

teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří 

do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro 

další ohřátí. 

Čtvrtý děj - Expanze: Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpět 

k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.“ 

Pro lepší názornost je princip tepelného čerpadla zobrazen na obrázku 7. 

Tento koloběh se neustále opakuje. [36] 

 

Obr. 7.  Funkce tepelného čerpadla [36] 

3.6.3 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel 

Výhody tepelného čerpadla 

• ekologický čistý provoz, 

• dodá více energie, než spotřebuje, 

• šetří průměrně 80 % nákladů na elektřinu, 

• nižší požadavky na instalovaný příkon (stačí slabší přípojka než při jiném 

elektrickém vytápění), 

• krátká doba návratnosti (3 – 8 let), 

• můžeme ho použít k ohřevu teplé vody i k topení, 
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• komfortní a bezobslužný provoz. 

Nevýhody tepelného čerpadla 

• vysoké pořizovací náklady, 

• pro pohon použití energie z konvenčních zdrojů, 

• u typu země/voda nutná vetší plocha pro podzemní kolektor. 

3.6.4 Ekologické aspekty 

Použitím tepelných čerpadel se výrazně snižují emise plynů a jiných škodlivin. 

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla.  

3.6.5 Tepelná čerpadla ve světě 

Tepelná čerpadla jsou rozšířena po celém světě. Dnes je používá většina nových 

domů jak u nás, tak i v jiných zemích světa. V Evropě se tepelná čerpadla využívají 

především pro vytápění, ale v Japonsku jsou použita převážně pro klimatizaci. V Rakousku 

je využívají hlavně k ohřevu teplé vody. 
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4 Ekonomické aspekty 

4.1 Výkupní ceny 

Elektřinu z OZE je možno dodávat do elektrické sítě za výkupní ceny, které 

předpisuje Energetický regulační úřad (dále jen ERU). Podle zákona tato cena nebude 

změněna po dobu 30 let od uvedení do provozu. Provozovatel distribuční sítě má povinnost 

od provozovatele vykoupit veškerou elektrickou energii, kterou provozovatel pomocí OZE 

vyrobí. 

Výkupní ceny jsou vypočteny s ohledem na znění § 6 zákona č. 180/2005 Sb. Jsou 

nastaveny tak, aby za dobu životnosti jednotlivých typů elektráren z OZE byla zaručena 

patnáctiletá návratnost vložených investic a přiměřený zisk. Tento zákon dále garantuje, že 

meziroční pokles výkupních cen nebude vyšší než 5 ℅ vzhledem k aktuálním výkupním 

cenám v daném roce. [42] 

ERU stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z OZE 

samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, přičemž se vychází z odlišných 

nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení. 

„Výkupní ceny stanovené pro následující kalendářní rok nesmí byt nižší než 95 % 

hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje.“ [43] 

V našich podmínkách je nejméně dotovaný a využívaný zdroj větru, jehož výkupní 

cena je nejnižší. 



 34 

V tabulce č.5 jsou uvedeny výkupní ceny jednotlivých obnovitelných zdrojů spolu 

s jejich průměrnou dobou návratnosti. Tyto hodnoty jsou platné pro zařízení uvedená do 

provozu 1. 1. 2010. 

Tabulka 5.  Typ obnovitelného zdroje, výkupní cena, návratnost [44] 

Druh OZE Kč/kWh 
návratnost 

(roky) 

Malé vodní elektrárny 2,7 14 

Spalování čisté biomasy O1 4,58 11 

Spalování čisté biomasy O2 3,53 11 

Spalování čisté biomasy O3 2,63 11 

Větrné elektrárny   2,23 11 

Geotermální energie 4,5 12 

Fotovoltaika do 30 kW   12,25 7 

Fotovoltaika nad 30 kW 12,15 7 

4.2 Zelené bonusy 

Výrobce energie z OZE si najde kupce pro tuto energii a po prodeji za tržní cenu 

dostane navíc tzv. „zelený bonus“, což je finanční částka za prodanou MWh. Zelený bonus 

se hodí spíše pro většího výrobce, protože shánění kupce s sebou přináší vyšší náklady. 

[45] 

Zelený bonus je garantován po dobu životnosti zařízení na 20 let, nemůže být 

snížen, ale může být pouze navýšen o průmyslovou inflaci, o čemž rozhodne ERU. [46] 

Zelený bonus umožňuje výrobci spotřebovávat elektřinu nejdříve v domě a poté ji 

dodávat do sítě. 

4.3 Biomasa 

Návratnost investic je běžně 4 – 6 let, pokud ovšem získáme státní dotace, 

návratnost se sníží na 3 – 4 roky. S touto návratností se počítá pouze tehdy, jestliže je 

elektřina dodávaná do sítě. Elektřina dodávaná do sítě se od provozovatelů vykupuje za 

2,50 Kč/kWh. [47] 
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4.3.1 Výpočet návratnosti  

V následujícím textu bude popsán kotel pro spalování dřevního odpadu umístěný 

v centrální výtopně Tepelného hospodářství ve městě Trhové Sviny. Výkon kotle pro 

spalování dřevního odpadu s obsahem vody až 40 % je 2 500 kW o výhřevnosti 

10,1 MJ/kg. Spotřeba dřevního odpadu o této výhřevnosti je 1 050 kg/hod. [48] 

Tabulka 6.  Náklady na investici [48] 

Náklady Kč 

Technologie 16 750 000 

Projekční práce 250 000 

Stavební náklady 2 750 000 

Celkem 19 750 000 

 
Tabulka 7.  Roční úspora paliva [48] 

Spotřeba Hodnota 

Roční spotřeba dřevního odpadu 20 000 [prm] 

Cena dřevního odpadu 100 [Kč/prm] 

Roční náklady na dřevní odpad 2 000 000 [Kč] 

Roční úspora paliva při vytápění 3 041 161 [Kč] 

 

Prostá doba návratnosti 

let
CF

IN
TS 5,6

3041161

19750000
===  

kde TS je prostá doba návratnosti [roky], 

 IN - náklady na investici [Kč], 

 CF - úspora paliva za rok [Kč]. 

Tato investice nebyla zrovna nejlepší, návratnost je sice 6,5 let, ale náklady jsou 

stále velké oproti ročnímu zisku. 
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4.4 Vodní elektrárna 

Pro ekonomické hledisko vodní elektrárny jsem vybrala malou vodní elektrárnu 

v Třinci, kde mi byla poskytnuta data od pana Zbyňka Mrózka. Data z větší elektrány 

nebyla poskytnuta z důvodů zneužití. 

1. Hodnocení investice 

Porovnáním sumy příjmů a výdajů zjistíme výhodnost resp. nevýhodnost. Kladná 

hodnota znamená výhodnou investici. Záporná vypovídá o tom, že investice výhodná 

nebude. 

2. Doba návratnosti investice 

„Doba návratnosti (vztah 6) investice je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici.“ [49] 

CF

IN
TS =      [Kč] (6) 

kde TS je doba návratnosti  [roky], 

 IN – náklady na investici  [Kč], 

 CF – očekávaná hodnota v období  [Kč]. 

3. Čistá současná hodnota 

„Čistá současná hodnota (vztah 7) je součet současných (diskontovaných) hodnot 

všech peněžních toků transakce (investice).“ [49] 

( )
∑
= +

=
n

t
t

t

k

CF
NPV

1 1
     [Kč] (7) 

kde NPV je čistá současná hodnota  [Kč], 

 t – doba 1 – n, 

 n – doba životnosti, 

 CF – očekávaná hodnota v období  [Kč], 

 IN – náklady na investici  [Kč], 

 k – produkovaná diskontní sazba  [%]. 
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„Je–li čistá současná hodnota investice kladná, investici můžeme přijmout. Je-li 

čistá současná hodnota rovna 0, bylo docíleno právě požadované výnosnosti 

(požadovaného zúročení) investovaných peněz. Je-li čistá současná hodnota záporná, 

investici musíme odmítnout.“ [50] 

4.4.1 Malá vodní elektrárna Třinec 

Tato elektrárna se nachází v Třinci na vodním toku řeky Olše a do provozu byla 

uvedena v roce 2005. Instalovaný výkon této elektrárny je 362 KW a její doba životnosti je 

20 let. 

Celkové investiční náklady činily 15 276 589,03 Kč, z toho náklady na samotnou 

stavbu 7 267 917,98 Kč, cena pozemku činila 592 000 Kč, náklady na technologii 

7 416 941,05 Kč a roční provozní náklady 100 000 Kč. 

Tabulka 8.  Čistá současná hodnota MVE Třinec 

Rok Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) HV roční (Kč) HV načítaný (Kč) NPV (Kč) 

0 0 15 276 859 -15 276 859 -15 276 859 -15 276 859 

1 1 227 171 100 000 1 227 171 -14 149 688 -14 223 429 

2 1 551 288 102 500 1 448 788 -12 700 901 -12 958 001 

3 1 938 098 105 000 1 833 098 -10 867 803 -11 461 647 

4 1 455 977 107 500 1 348 477 -9 519 326 -10 432 901 

5 1 681 533 110 000 1 571 533 -7 947 793 -9 312 419 

6 1 681 533 112 500 1 569 033 -6 378 759 -8 266 906 

7 1 681 533 115 000 1 566 533 -4 812 226 -7 291 348 

8 1 681 533 117 500 1 564 033 -3 248 193 -6 381 066 

9 1 681 533 120 000 1 561 533 -1 686 659 -5 531 696 

10 1 681 533 122 500 1 559 033 -127 626 -4 739 162 

11 1 681 533 125 000 1 556 533 1 428 907 -3 999 664 

12 1 681 533 127 500 1 554 033 2 982 941 -3 309 655 

13 1 681 533 130 000 1 551 533 4 534 474 -2 665 824 

14 1 681 533 132 500 1 549 033 6 083 507 -2 065 082 

15 1 681 533 135 000 1 546 533 7 630 041 -1 504 547 

 



 38 

Tabulka 8.  Pokračování 

Rok Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) HV roční (Kč) HV načítaný (Kč) NPV (Kč) 

16 1 681 533 137 500 1 544 033 9 174 074 -981 529 

17 1 681 533 140 000 1 541 533 10 715 607 -493 520 

18 1 681 533 142 500 1 539 033 12 254 641 -38 175 

19 1 681 533 145 000 1 536 533 13 791 174 386 689 

20 1 681 533 147 500 1 534 033 15 325 208 783 113 

21 1 681 533 150 000 1 531 533 16 856 741 1 152 998 

22 1 681 533 152 500 1 529 033 18 385 774 1 498 121 

23 1 681 533 155 000 1 526 533 19 912 308 1 820 138 

24 1 681 533 157 500 1 524 033 21 436 341 2 120 596 

25 1 681 533 160 000 1 521 533 22 957 874 2 400 938 

26 1 681 533 162 500 1 519 033 24 476 908 2 662 508 

27 1 681 533 165 000 1 516 533 25 993 441 2 906 565 

28 1 681 533 167 500 1 514 033 27 507 474 3 134 279 

29 1 681 533 170 000 1 511 533 29 019 008 3 346 744 

30 1 681 533 172 500 1 509 033 30 528 041 3 544 981 

Σ 49 892 400 19 364 359 30 528 041   

 

Roční provozní náklady činí 100 000 Kč, ve výpočtu jsem ovšem počítala s ročním 

nárůstem ve výši 2,5 %. 

Příjmy jsou vypočteny jako součin vyrobeného množství za daný rok v kWh a 

jednotlivé ceny elektrické energie (podle účetních uzávěrek MVE Třinec a. s.). Ale tato 

vodní elektrárna je v provozu od roku 2005, hodnota vyrobeného množství za rok 2009 a 

další roky je tvořena aritmetickým průměrem vyrobeného množství elektrické energie za 

poslední 3 roky. 

1. Hodnocení lokality: 

Porovnáním sumy příjmů a výdajů zjistíme, že tato investice je výhodná. 

49 892 400 – 19 364 359 = 30 528 041 Kč 

2. Doba návratnosti: 
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Z tabulky můžeme vyčíst, že kumulovaný HV je v 10. roce ještě záporný. 

V jedenáctém roce už hodnota přechází do kladných hodnot. Doba návratnosti této 

investice tedy bude delší než 10 let a kratší než 11 let. Doba životnosti MVE je 30 let, ale 

tato hodnota je považována spíše za spodní hranici, kdy zařízení nebude potřebovat další 

investice. 

3. Čistá současná hodnota: 

Čistá současná hodnota je v osmnáctém roce – 38 175 Kč. Teprve v devatenáctém 

roce již přechází do kladných hodnot, a to 386 689 Kč. Čistá současná hodnota v třicátém 

roce je vyčíslena na 3 544 981 Kč. 

4.5 Solární elektrárna 

Podle výpočtu investorů je návratnost této elektrárny postavené v roce 2010 

7 -13 let, včetně nákladu na úrovňové financování. Výkupní ceny pro rok 2010 jsou 

11,28 Kč pro zelený bonus a 12,25 Kč pro prodej, které však chce ERU v roce 2011 snížit 

až o 4-5 Kč/kWh. [50] 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj výkupních cen od r. 2006 do r. 2011 se zvažovaným 

razantním snížením v r. 2011. [51] 

 

Graf 1:  Vývoj výkupních cen 2006 – 2011 [51] 

Na grafu číslo 2 je znázorněno srovnání doby návratnosti podle toho, v kterém roce 

byla elektrárna uvedena do provozu. Návratnost elektrárny uvedené do provozu v roce 
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2009 byla 9 let a 9 měsíců, v roce 2010 to bylo 10,32 let a v roce 2011, pokud dojde ke 

snížení cen, bude návratnost až 17 let. [51] 

 

Graf 2:  Srovnání doby návratnosti [51] 

4.5.1 Návratnost se zeleným bonusem 

Návratnost sluneční elektrárny bude vypočtena pro použití fotovoltaických 

kolektorů na rodinném domě o celkovém výkonu 4,95 kW a za použití zeleného bonusu, 

kdy výrobce musí spotřebovat elektřinu aspoň z jedné poloviny pro vlastní účely. Cena 

fotovoltaické elektrárny byla 488 131 Kč. V tabulce 9 jsou uvedeny přibližné hodnoty 

příjmu za energii, kterou fotovoltaická elektrárna vyrobí. Počítá se s tím, že elektrárna 

bude fungovat cca 30 let, poté bude z důvodu nákladných rekonstrukcí ukončen její 

provoz. V roce 21 - 30 je uveden předpoklad úspory. 
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Tabulka 9.  Návratnost investice při zeleném bonusu  

Dopad energie 
kWh/m2 

min./max. 

Degra
dace 

Navýšení 
výkupní 
ceny o 
inflaci 

Pořadí Rok Způsob prodeje Výkupní 
ceny 

900 1100 -0,8% 2% 

Zelený bonus 11,31     1 2009 

Nákup ze sítě-úspora 2 58 822 71 893 -0,8%  

Zelený bonus 11,54    1,02 2 2010 

Nákup ze sítě-úspora 2,10 60 263 73 655 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 11,77    1,02 3 2011 

Nákup ze sítě-úspora 2,21 61 747 75 469 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 12,00    1,02 4 2012 

Nákup ze sítě-úspora 2,32 63 274 77 335 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 12,24    1,02 5 2013 

Nákup ze sítě-úspora 2,43 64 847 79 257 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 12,49    1,02 6 2014 

Nákup ze sítě-úspora 2,55 66 466 81 236 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 12,74    1,02 7 2015 

Nákup ze sítě-úspora 2,68 68 134 83 274 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 12,99    1,02 8 2016 

Nákup ze sítě-úspora 2,81 69 852 85 374 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 13,25    1,02 9 2017 

Nákup ze sítě-úspora 2,95 71 622 87 538 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 13,52    1,02 10 2018 

Nákup ze sítě-úspora 3,10 73 446 89 767 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 13,79    1,02 11 2019 

Nákup ze sítě-úspora 3,26 75 326 92 065 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 14,06    1,02 12 2020 

Nákup ze sítě-úspora 3,42 77 264 94 435 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 14,34    1,02 13 2021 

Nákup ze sítě-úspora 3,59 79 264 96 878 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 14,63    1,02 14 2022 

Nákup ze sítě-úspora 3,77 81 325 99 397 -0,8% 1,05 
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Tabulka 9.  Pokračování 

Dopad energie 
kWh/m2 

min./max. 

Degra
dace 

Navýšení 
výkupní 
ceny o 
inflaci 

Pořadí Rok Způsob prodeje Výkupní 
ceny 

900 1100 -0,8% 2% 

Zelený bonus 14,92    1,02 15 2023 

Nákup ze sítě-úspora 3,96 83 452 101 996 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 15,22    1,02 16 2024 

Nákup ze sítě-úspora 4,16 85 646 104 678 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 15,53    1,02 17 2025 

Nákup ze sítě-úspora 4,37 87 910 107 445 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 15,84    1,02 18 2026 

Nákup ze sítě-úspora 4,58 90 247 110 302 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 16,15    1,02 19 2027 

Nákup ze sítě-úspora 4,81 92 659 113 250 -0,8% 1,05 

Zelený bonus 16,48    1,02 20 2028 

Nákup ze sítě-úspora 5,05 95 151 116 295 -0,8% 1,02 

21 2029 Úspora 4 17 677 21 606 -0,8% 1,02 

22 2030 Úspora 4,08 18 031 22 038 -0,8% 1,02 

23 2031 Úspora 4,16 18 392 22 479 -0,8% 1,02 

24 2032 Úspora 4,24 18 759 22 928 -0,8% 1,02 

25 2033 Úspora 4,33 19 135 23 387 -0,8% 1,02 

26 2034 Úspora 4,42 19 517 23 855 -0,8% 1,02 

27 2035 Úspora 4,50 19 908 24 332 -0,8% 1,02 

28 2036 Úspora 4,59 20 306 24 818 -0,8% 1,02 

29 2037 Úspora 4,69 20 712 25 315 -0,8% 1,02 

30 2038 Úspora 4,78 21 126 25 821 -0,8% 1,02 
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Tabulka 10.  Souhrnné informace 
 MIN MAX 

Průměrný roční příjem za 10 let 58 503 Kč 71 503 Kč 

Průměrný roční příjem za 20 let 75 336 Kč 92 077 Kč 

Předpokládaná návratnost v letech 8,34 6,83 

Předpokládaný příjem v roce 1 - 20 1 506 715 Kč 1 841 541 Kč 

Předpokládaný příjem v roce 21 - 30 193 563 Kč 236 577 Kč 

Předpokládaný příjem celkem za 20 let 1 700 278 Kč 2 078 118 Kč 

 

Výpočet návratnosti při MIN 

let
CF

IN
TS 34,8

58503

488131
===  

Výpočet návratnosti při MAX 

let
CF

IN
TS 83,6

71503

488131
===  

 
Návratnost fotovoltaické elektrárny je mezi 6 – 8 lety, záleží na intenzitě a době 

svitu slunečního záření. 

4.5.2 Návratnost při 100 % do sítě 

Následující návratnost bude opět popsána při použití fotovoltaické elektrárny 

na rodinném domě, ale zde je celkový výkon 8 kW a vyrobená elektrická energie bude 

dodávaná 100 % do sítě. Celkové náklady na tuto elektrárnu byly 323 400 Kč. V tabulce 

11 jsou vypsány přibližné příjmy za vyrobenou a prodanou energii do sítě. Opět se počítá 

s tím, že po 30 letech bude provoz ukončen. 
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Tabulka 11.  Návratnost při 100 % elektrické energie do sítě  

Dopad energie kWh/m2 
min./max. 

Pořadí Rok Výkupní 
cena 

900 1100 

Degradace Navýšení 

1 2009 12,25 93 100 107 800 - 0,8 % 2 % 

2 210 12,50 94 202 109 076 - 0,8 % 2 % 

3 2011 12,74 96 086 111 258 - 0,8 % 2 % 

4 2012 13,00 98 008 113 483 - 0,8 % 2 % 

5 2013 13,26 99 968 115 753 - 0,8 % 2 % 

6 2014 13,52 101 968 118 068 - 0,8 % 2 % 

7 2015 13,80 104 007 120 429 - 0,8 % 2 % 

8 2016 14,07 106 087 122 838 - 0,8 % 2 % 

9 2017 14,35 108 209 125 294 - 0,8 % 2 % 

10 2018 14,64 110 373 127 800 - 0,8 % 2 % 

11 2019 14,93 112 580 130 356 - 0,8 % 2 % 

12 2020 15,23 114 832 132 963 - 0,8 % 2 % 

13 2021 15,54 117 129 135 623 - 0,8 % 2 % 

14 2022 15,85 119 471 138 335 - 0,8 % 2 % 

15 2023 16,16 121 861 141 102 - 0,8 % 2 % 

16 2024 16,49 124 298 143 924 - 0,8 % 2 % 

17 2025 16,82 126 784 146 802 - 0,8 % 2 % 

18 2026 17,15 129 320 149 738 - 0,8 % 2 % 

19 2027 17,50 131 906 152 733 - 0,8 % 2 % 

20 2028 17,85 134 544 155 788 - 0,8 % 2 % 

21 2029 4 30 157 34 918 - 0,8 % 2 % 

22 2030 4,08 30 760 35 617 - 0,8 % 2 % 

23 2031 4,16 31 375 36 329 - 0,8 % 2 % 

24 2032 4,24 32 003 37 056 - 0,8 % 2 % 

25 2033 4,33 32 643 37 797 - 0,8 % 2 % 

26 2034 4,42 33 296 38 553 - 0,8 % 2 % 

27 2035 4,50 33 961 39 324 - 0,8 % 2 % 

28 2036 4,59 34 641 40 110 - 0,8 % 2 % 

29 2037 4,69 35 333 40 912 - 0,8 % 2 % 

30 2038 4,78 36 040 41 731 - 0,8 % 2 % 
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Tabulka 12.  Souhrnné informace 
 MIN MAX 

Průměrný roční příjem za 10 let 101 201 Kč 117 180 Kč 

Průměrný roční příjem za 20 let 113 745 Kč 131 704 Kč 

Předpokládaná návratnost v letech 3,20 2,76 

Předpokládaný příjem v roce 1 - 20 2 244 733 Kč 2 599 165 Kč 

Předpokládaný příjem v roce 21 - 30 330 209 Kč 382 347 Kč 

Předpokládaný příjem celkem za 20 let 2 574 942 Kč 2 981 512 Kč 

 

Návratnosti při MIN 

let
CF

IN
TS 20,3

101201

323403
===  

Návratnosti při MAX 

let
CF

IN
TS 76,2

117180

323403
===  

 

Pokud bychom vyrobenou elektrickou energii dodávali zcela do sítě, návratnost by 

byla mnohem nižší, a to okolo 3 let. 

4.6 Větrná elektrárna 

4.6.1 Investice a návratnost větrné elektrárny 

Návratnost závisí zejména na průměrné rychlosti větru v dané lokalitě a na použité 

technologii. Výkupní cena elektrické energie, která činí 2,46 č/kWh, je nastavena tak, aby 

návratnost byla okolo 15 let. [52] 

Investiční náklady 

Jsou to veškeré náklady, které je nutno vynaložit pro vybudování větrné elektrárny.  

Mezi tyto investice patří:  

• náklady na pořízení pozemku, 

• náklady na přípravu stanoviště, 

• náklady stavební části, 
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• náklady na technologii včetně montáže, 

• clo (v případě dovozu mimo EU), 

• náklady na vyvedení výkonu, 

• proměření větrného potenciálu ve vybrané lokalitě, 

• zpracování projektové dokumentace. 

Provozní náklady 

To jsou náklady, s kterými musíme během provozu větrné elektrárny počítat.  

Rozdělují se do tří hlavních skupin: 

• náklady na opravu a údržbu, 

• mzdové náklady, 

• ostatní provozní náklady – náklady na pojištění zařízení [53]  

4.6.2 Výpočet návratnosti 

Pro výpočet návratnosti byla zvolena větrná elektrárna ve městě Kámen o výkonu 

2 000 kW. Roční produkce elektrárny je 3 593 002 kWh a roční výnosy jsou 8 839 000 Kč. 

Tabulka 13.  Investiční náklady VE 

Náklady Kč bez DPH 

Větrná elektrárna + montáž a doprava 55 079 000 

Příprava území 9 072 000 

Jednorázová odměna obci 405 000 

Náklady na úpravu sítě 1 214 000 

Inženýrská činnost 606 000 

Poplatek za připojení do DS 1 280 000 

Celkem 67 656 000 
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Tabulka 14.  Provozní náklady VE 

 Kč 

Spotřeba energie 10 000 

Náklady na služby 435 000 

Náklady na opravy a údržbu 20 000 

Pojištění provozu 338 000 

Celkem 803 000 

 

Hodnocení lokality 

8 839 000 – 803 000 = 8 036 000 Kč 

Návratnost investice 

let
CF

IN
TS 65,7

8839000

67656000
===  

kde TS je prostá doba návratnosti [roky], 

 IN - náklady na investici [Kč], 

 CF - úspora za rok [Kč]. 

 

4.7 Tepelné čerpadlo 

Následující text se týká domu, který je vytápěn čerpadlem o výkonu 7,3 kW. 

Tepelnému čerpadlu pomáhá vytápět v období velmi nízkých teplot elektrokotel o výkonu 

3 kW a také funguje záloha, kdyby došlo k výpadku tepelného čerpadla. Tento dům má 

podlahové vytápění. 

V tabulce 15 jsou uvedeny přibližné náklady na pořízení tepelného čerpadla 

s plošným kolektorem. Tyto náklady jsou taktéž porovnány s náklady na pořízení 

kondenzačního plynového kotle. 
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Tabulka 15.  Investiční náklady TČ [54] 

Rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW Tepelné čerpadlo 
země/voda 

Kondenzační plynový 
kotel 16 kW 

Cena zařízení 211 000 Kč 53 000 Kč 

Zásobník teplé vody 200 l v ceně 23 100 Kč 

Montáž kotle, elektroinstalace, uvedení 
do provozu, revize plynu a elektro 

82 000 Kč 16 000 Kč 

Odkouření kotle nebo komín 0 9 000 Kč 

Vnější a vnitřní plynovod, projekt 
rozvodu plynu 

0 33 000 Kč 

Náklady na přivedení plynu k pozemku 0 30 000 Kč 

Zemní práce pro primární okruh TČ 50 000 Kč 0 Kč 

Celkem bez DPH 343 000 Kč 164 100 Kč 

 

Rozdíl v pořizovací ceně je 195 000 Kč včetně DPH. 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny a porovnány celkové provozní náklady vytápění čerpadlem a 
kondenzačním kotlem. 

Tabulka 16.  Provozní náklady TČ [54] 

Rodinný dům s tepelnou ztrátou 
10 kW 

Tepelné čerpadlo 
země/voda 

Kondenzační plynový 
kotel 16 kW 

Spotřeba tepla na vytápění 
19 000 kWh 

12 255 Kč 26 493 Kč 

Spotřeba tepla na ohřev teplé 
vody 4 000 kWh 

3 458 Kč 5 578 Kč 

Spotřeba ostatní elektřiny 
v domě 4 500 kWh 

11 901 Kč 21 437 Kč 

Paušální platba za elektřinu 5 255 Kč 1 642 Kč 

Paušální platba za plyn 0 Kč 8 819 Kč 

Celkem 32 869 Kč 63 969 Kč 

 

Rozdíl v provozních nákladech je 31 100 Kč. 

Návratnost investice 

let
CF

IN
TS 2,6

31000

195000
===  
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kde TS je prostá doba návratnosti [roky], 

 IN - náklady na investici [Kč], 

 CF - úspora za rok [Kč]. 

 

Z tabulky 15 vyplývá, že za tepelné čerpadlo zaplatíme o 195 000 Kč vč. DPH více 

než za plynové vytápění. Ovšem roční úspora u tepelného čerpadla je 31 000 Kč, 

dosadíme-li do výpočtu, vyjde návratnost 6,3 let. Pokud porostou ceny energie, sníží se 

nám i návratnost tepelného čerpadla. 

Před třemi lety byla návratnost podle následujícího výpočtu 11 let, takže vidíme, že 

s klesající cenou energie se nám návratnost snižuje, a tím i zvyšuje množství použití 

tepelného čerpadla. [54] 
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5 Závěr 

V bakalářské práci byly zhodnoceny jednotlivé alternativní zdroje energie. 

Obnovitelné zdroje energie v sobě skýtají velký potenciál a jejich výhody rozhodně 

převažují nad jejich nevýhodami. Cílem této práce bylo zhodnotit environmentální a 

ekonomické hledisko použití jednotlivých zdrojů.  

V první části bakalářské práce byly popsány jednotlivé zdroje energie, jejich 

principy, dopady použití na ŽP a použití ve světě. Asi největší potenciál využití má 

biomasa, která slouží k výrobě tepla a elektřiny. Z biomasy můžeme taktéž vyrobit paliva 

pro dopravu, díky kterým se snižuje závislost na ropě. Vodní elektrárna má rovněž velký 

potenciál při výrobě elektřiny. Při výrobě elektřiny z vodní elektrárny nastává problém 

s volbou lokality, kdy musíme mít optimální průtok a spád, a problémem je také složitá 

výstavba a vysoká investice. Ale má také i svá pozitiva, vyrábí energii bez škodlivých 

emisí a odpadů a nevyužívá fosilní paliva. Větrnou elektrárnu můžeme použít pouze na 

místech, kde dostatečně fouká vítr, a těch je v ČR málo. Nevýhodou použití této elektrárny 

je, že vydává hluk, nemá hezký vzhled a ohrožuje ptactvo a zvěř, především za mlhy. 

Využívání sluneční energie má velký potenciál, bohužel prozatím není dostatečně využit. 

Sluneční energie je potřebná také při využití větrné energie, kdy ke vzniku větru dochází 

nerovnoměrným ohříváním vzduchu a Země, a také při využití vodní energie, kdy sluneční 

energie zajišťuje neustálý koloběh vody. V oblasti geotermální energie je procento využití 

zanedbatelné. Tepelná čerpadla mají hlavní využití ve větších budovách a rodinných 

domech, potenciál využití stále roste. 

Ve druhé části bylo zhodnoceno ekonomické hledisko jednotlivých elektráren. 

Nejdelší doba návratnosti byla vypočtena pro malou vodní elektrárnu, činila 10-11 let. 

Nejnižší doba návratnosti vyšla u sluneční elektrárny (2,76-3,20) let, která byla vypočtena, 

pokud by provozovatel dodával energii 100 % do sítě. Pokud by provozovatel spotřeboval 

aspoň jednu polovinu vyrobené elektřiny pro své účely, návratnost by se zvýšila na 

6,83-8,34 let. V ostatních případech nebyla v době návratnosti příliš velký rozdíl, investice 

do větrné elektrárny postavené na střední Moravě by se nám vrátila za 7,56 let, návratnost 

biomasy pro vytápění obce Trhové Sviny byla 6,5 let. Investice vložené do tepelného 

čerpadla se nám ještě před 3–mi lety vrátila za 11 let, dnes je návratnost tepelného čerpadla 

okolo 6,3 let, z důvodu stále rostoucí ceny elektřiny, zemního plynu a stále větší náklady 

na vytápění tuhými palivy. Taktéž, pokud máme tepelné čerpadlo můžeme zažádat EON 
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(rozvodná společnost) o přidělení výhodné dvoutarifní sazby dodávky elektrické energie 

jak pro tepelné čerpadlo tak pro celou domácnost.  
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

ŽP životní prostředí 

OZE obnovitelné zdroje energie 

VE větrná elektrárna 

MVE malá vodní elektrárna 

ERU energetický regulační řád 

ČEZ České energetické závody 

EU Evropská unie 

SME Severomoravská energetika 

JME Jihomoravská energetika 

TČ tepelné čerpadlo 

Seznam jednotek 

J joule 

tmp tuna měrného paliva 

toe one oil equivalent – energie obsažena v tuně ropy 

MJ/kg megajoule na kilogram 

kWh kilowatthodina (1 kWh = 3 600  kJ) 

Mtoe milion tun ropného ekvivalentu (1 Mtoe = 11 630 GWh) 

% procento 

TWh Terawatthodina 

m3 metr krychlový 

ha hektar 

t tuna, (1 t = 103 kg) 
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kg kilogram 

GJ gigajoule (1 GJ = 103 MJ = 106 kJ = 109 J) 

MW megawatt (1 MW = 103 kW = 106 W) 

km kilometr (1 km = 103 m) 

m metr 

h hodina 

Wh watthodina 

mW miliwatt 

V  volt 

l litr 

kWp kilowattpeak (špičkový výkon zařízení) 

prm prostorový metr (měrná jendotka) 


