
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

ENERGETIKA, UHLÍ A ALTERNATIVNÍ ZDROJE 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Bc. Bronislava Chomátová 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Igor Černý, Ph.D. 

 

 

 

 

Most 2010 

 

 

 



Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na  moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně,  ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, 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 – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohou 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 Mostě 15.3.2010      Bronislava Chomátová 

        ………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Děkuji panu Ing. Igorovi Černému, Ph.D. Za obětavou pomoc a spolupráci při 

přípravě této diplomové práce.  

 

 

 



ANOTACE 

 Předkládaná diplomová práce obsahuje zhodnocení stavu současné palivo-

energetické základny v České republice při aplikaci Státní energetické koncepce z března 

roku 2004, stav energetického mixu a jeho předpokládaný vývoj s výhledem do budoucna 

při zohlednění jak současných tlaků na snižování energetické náročnosti, tak i tlaků 

ekonomických nebo politických. Na základě obecného zmapování problematiky 

energetického sektoru budou jednotlivá specifika stávajících a nově vznikajících zdrojů pro 

výrobu elektřiny a tepla popsána. Ekonomická analýza těchto zdrojů pak doporučí 

k realizaci správnou alternativu, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska udržitelného 

rozvoje. 

Klí čová slova: Energie, Státní energetická koncepce, energetický mix, obnovitelné 

energetické zdroje. 

 

ANNOTATION 

The construed thesis contains appreciation of a present situation fuel-energetic base 

in the Czech Republic with application of the State energetic conception from March 2004, 

situation of an energetic mix and its supposed development with the view to the future with 

consult both present pressure for the reducing of an exacting energetic and an economic 

and a politic pressure too. On the basis of the common charted problems of the energetic 

segment there are single specifics and lately rising resources for a production of electricity 

and a heat described. Then the economic analysis of these resources recommends to the 

realization the right alternative both economic aspect and aspect of the maintainable 

resource. 

Keywords: Energy, the state energetic conception, energetic mix, renewable energetic 

resources. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2   Oxid uhličitý 

NOx   Oxidy dusíku 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PEZ  Primární energetické zdroje 

SEK  Státní energetická koncepce 

SO2   Oxid síry 

VtE  Větrná elektrárna 

 

Vybrané jednotky 

J   joule, jednotka práce 

kWh  kilowatthodina 

1 KWh  3600 KJ 

MWh  106 Wh 

GWh  109 Wh  

TWh  1012 Wh 
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1 ÚVOD 

Rozvoj populace spolu s vývojovými trendy ve výrobě kladou značné nároky na 

globální spotřebu energie. Pro udržení stávajícího blahobytu ve všech směrech bytí je 

zapotřebí energie. Energie se tak stává nezbytnou potřebou života a jedním ze základních 

předpokladů rozvoje ekonomik.  

 Většina zdrojů využitelných pro výrobu energie pochází z neobnovitelných zdrojů, 

jejich zásoby jsou limitovány nejen jejich množstvím, ale i aplikací použitých technologií 

dobývání. Dalším velmi podstatným aspektem souvisejícím s jejich využitelností je aspekt 

politický. Proto je třeba hledat možnosti, jak energii získat i jinými způsoby. Současné 

trendy kladou důraz na využití obnovitelných zdrojů především vody, větru, slunce a 

biomasy.  

 V České republice je energetické hospodářství stabilní. Vytváří tak podmínky pro 

spolehlivé a dlouhodobě zabezpečené dodávky energie. Zásoby tuzemského černého uhlí a 

hnědého uhlí jsou považovány za nejvýznamnější primární energetický zdroj, kterým ČR 

dlouhodobě disponuje. Jako jediný stát Evropské unie se ČR může pochlubit i určitými 

zásobami uranu, avšak zdroje ropy a plynu jsou zanedbatelné. Jejich současná těžba tvoří 

necelá 2 % ze současné spotřeby primárních zdrojů energetiky. 

 Stabilita Státní energetické koncepce [2] je postavena na vyváženém energetickém 

mixu s maximálním využitím tuzemských zdrojů, na efektivním využití energie, na 

ochraně životního prostředí, klimatu a klade si za cíl zajištění dlouhodobě udržitelné 

zásobování energiemi. Vzhledem k významu energetické politiky z hlediska 

ekonomických zájmů, sociální stability a environmentální politiky, je třeba hledat přístup 

k dosažení rovnováhy všech pilířů energetiky s ohledem na stávající energetické zdroje na 

území ČR a fosilních zásob a přitom  současně zachovat  energetickou  samostatnost České 

republiky. 

 Předkládaná práce bude tedy analýzou současného stavu a perspektiv možného 

směru vývoje české energetiky. Chceme postihnout všechny nové trendy a jevy 

v energetice a popsat možná rizika vyplývající z jednotlivých možných reakcí na ně. 
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Záměrem práce pak bude zhodnocení stavu současné energetické situace, budeme 

analyzovat energetický mix tak, jak je nyní navrhován platnou Státní energetickou 

koncepcí. Po provedené analýze bude předložen návrh opatření a změn pro vyvážený 

energetický mix jak z pohledu ekonomického tak i environmentálního.  

Ve druhé kapitole práce bude hodnocena současná energetická situace s důrazem na 

energetický mix. Budou zde pojmenovány světové a evropské trendy, které vedou k 

zásadním změnám v tomto oboru. Popíšeme směry, jakými se česká energetika vyznačuje 

v souladu s platnou Státní energetickou koncepcí. Česká palivoenergetická základna zde 

bude představena ve třech základních variantách – klasické zdroje, obnovitelné zdroje a 

jaderná energetika.  

Ve třetí kapitole se zaměříme na ekonomické nástroje a palivové zdroje, které 

zajišťují vyrovnaný energetický mix. V této kapitole provedeme ekonomické hodnocení 

vybraných energetických zdrojů, které nyní v ČR vyrábí elektřinu a popř. teplo. 

Podkapitolu bude tvořit rozhodovací analýza jako metoda vzájemného porovnání variant. 

Součástí bude multikriteriální analýza jako pomocný nástroj k určení jedné nebo několika 

málo variant k realizaci. 

Čtvrtá kapitola bude obsahovat návrhy a doporučení, které vyplývají z provedené 

analýzy.  V další části pak navrhneme koncepci, pro kterou má česká energetika ty nejlepší 

předpoklady. Představíme variantní skladbu pro diverzifikovaný energetický mix, který by 

měl zaručit energetickou stabilitu.  

V závěrečné kapitole shrneme výsledky provedené analýzy. 
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2 SOUČASNÁ ENERGETICKÁ SITUACE 

Energetické hospodářství je klíčovým odvětvím národního hospodářství. Spolehlivé 

a bezpečné dodávky pro zásobování energií jsou pak prioritou. Z historického hlediska je 

nepochybné, že existence jakéhokoliv lidského společenství byla podmiňována zajištěním 

základních potřeb – potravin, vody a energie. Pro 21. století je nepředstavitelné, aby 

zemědělství, dodávky vody, průmysl, stavebnictví, sociální a zdravotní sféra byla 

zajišťována bez energie. Lidstvo ji získává z neobnovitelné prvotní energie (uhlí, plyn, 

ropa, uran) a obnovitelných zdrojů prvotní energie (energie vody, větru, slunečního záření, 

biomasy resp. bioplynu). Spotřeba energie se tedy odvíjí od růstu lidské populace a její 

dosažené životní úrovně. 

2.1 Celosvětový a evropský pohled 

Požadavky průmyslového světa, které jsou v současnosti již tak vysoké, dále 

rostou. Podle posledních analýz je v období let 2000 – 2030 očekáván globální roční růst 

spotřeby energie asi o 1,7 %.  Je proto znepokojivé, že technologie, které jsou v současné 

energetice používané, vedou ke znečišťování biosféry a k dalším nepříznivým vlivům.  

 Zdroje fosilních paliv jsou na Zemi nerovnoměrně rozložené a omezené. Většinou 

jsou koncentrovány do okruhu zemí s politicky nestabilním režimem. Tato skutečnost vede 

k politickým tlakům, které negativně ovlivňují energetiku. Nerovnoměrné rozložení zásob 

vede k diferenciaci zahraniční politiky států, kde se tyto neobnovitelné zdroje nacházejí a 

států, které jsou stále závislejší na jejich importu. Těch je velká většina. V tomto případě 

také záleží na míře suverenity, resp. síle těchto států.  

 Přímo ukázkovým příkladem, jak lze zneužít výsostného postavení, byla  plynová 

krize v lednu roku 2009, kdy spory mezi Ruskem resp. společností Gazprom a Ukrajinou 

vyvrcholily a došlo k čtrnácti dennímu přerušení  dodávek do 18 evropských zemí. Zprávy 

o aktuální ukrajinské finanční situaci signalizují, že k obdobnému konfliktu může dojít i na 

počátku roku 2010, a tak lze očekávat, že se situace z ledna 2009 může kdykoliv opakovat. 

V grafu 1 je např. zobrazeno takové výjimečné postavení Ruska v poměru zásob ropy 

versus její spotřeba. 
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Graf 1 Poměr zásob ropy a její spotřeby v gigabarelech1 [[[[7]]]] 
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Evropská komise se dlouhodobě věnuje problematice týkající se  zajištění energetických 

potřeb států Evropské unie. Energetická politika EU je postavena na těchto čtyřech pilířích: 

- vytvoření efektivního vnitřního energetického trhu s cílem nepodlomit celkovou 

konkurenceschopnost evropských ekonomik; 

- efektivní propojení přenosové sítě a budování nových zejména ve směru sever-jih; 

- podpora výzkumu a využití nízkouhlíkatých energetických technologií; 

- úspory a zvýšení energetické účinnosti při vytápění, při využívání elektrických 

spotřebičů, v oblasti přepravy energií a v nákladní i osobní dopravě a podpora 

obnovitelných zdrojů energie. 

 Nová energetická politika Evropská unie je vytvářena  s vědomím,  že  nelze 

dosáhnout vytyčených cílů bez jaderné energetiky jako součástí energetického mixu. 

Jadernou energii využívá pro energetické účely 15 ze 27 států EU a diskuse o další 

budoucnosti pokračují. Na prvním místě ve výrobě elektřiny z jádra je Francie, následuje 

Litva, Slovensko a Belgie. 

                                                 

1 Barel je jednotka objemu, 1 bl = 158,9 litrů 
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  Plánovaná cesta úspor se nyní ukazuje být nedostatečná.  Nestačí pokrýt růst 

nároků na energetiku a to vede k akceleraci vyčerpávání primárních zdrojů. Investice do 

energetiky proto budou ekonomicky výhodné a z hlediska zabezpečení společnosti energií 

i nutné. 

 Energetická politika EU postavila do popředí otázku snížení závislosti na dovozu 

energií a environmentální problematiku. Právě tyto tendence stojí za požadavkem EU pro 

maximální možné využití obnovitelných zdrojů. Další iniciativou je ambiciózní úkol 

zdvojnásobení příspěvku obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) do energetické 

bilance primárních energetických zdrojů. V posledních letech je jedním z klíčových bodů 

energetické politiky EU právě podpora obnovitelných zdrojů.  

 Některé státy Evropské unie mají ideální geografické podmínky pro efektivní 

rozvoj tzv. zelené energie. Většina států se zavázala v dlouhodobém výhledu prosadit 

výrobu zelené energie. Některé státy dokonce odstoupily od energetiky jaderné. Svým 

negativním postojem k jaderné energetice vyčnívá Rakousko, které v referendu v roce 

1978 odsouhlasilo, že se od jaderné energetiky odkloní. 

  Největším zdrojem obnovitelné energie pro Evropu by mělo představovat využití 

energie slunce v oblasti saharské pouště a v oblasti Středního východu. Koncept projektu, 

který přesahuje rámec jednotlivých členských zemí byl představen v roce 2007. Projekt 

Desertec Industrial je nyní v pokročilém stádiu přípravy. V projektu jde o využití sluneční 

energie, která má do roku 2050 zásobovat elektřinou z obnovitelných zdrojů Evropu a má 

tak pokrýt z 15-ti % spotřebu elektřiny. První dodávky se očekávají do roku 2015. Další 

podobný projekt se připravuje také v pouštních oblastech Španělska.   
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2.2 Energetika v České republice 

Klasickým zdrojem energetiky v ČR jsou fosilní paliva – uhlí, uran, zemní plyn a 

ropa. Výroba energie a tepla pro trh a domácnosti je postavena především na spalování 

těchto fosilních zdrojů. Vedle fosilních zdrojů je výroba elektrické energie zastoupena 

nemalou mírou také z jádra nebo využití energie vody. Přesto že energetická bilance v ČR 

je tradičně založena na vysoké spotřebě domácího uhlí, národní hospodářství ČR je do 

určité míry závislé na dodávkách energetických surovin ze zahraničí. Z grafu 2 je možné 

vyčíst poměr zdrojů při výrobě elektřiny  v České republice v roce 2008.      

         

Graf 2 Výroba elektřiny v ČR v roce 2008 [[[[6]]]] 
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V současné době se v tomto směru začínají prosazovat určitou mírou i jiné zdroje – 

obnovitelné. V našich podmínkách je to tradičně využití energie vody, nově pak využití 

sluneční energie, energie větru, geotermální energie, spalování biomasy nebo další využití 

odpadů. Vývoj struktury zdrojů ve výrobě elektřiny v letech 2005 až 2007 je patrný v grafu 

3. Z grafu lze rovněž vyčíst, že výroba elektrické energie stoupá při rozhodujícím podílu 

uhlí na výrobě a při rostoucím podílu elektřiny vyrobené z jádra. 
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Graf 3 Vývoj struktury výroby elekt řiny v ČR [[[[7]]]] 
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Česká energetika se také podílí na vývozu elektřiny, neboť již tradičně výroba převyšuje 

spotřebu.  Vývoj výroby a spotřeby elektřiny v ČR je znázorněn v grafu 4.        

Graf 4 Čistá2 výroba a čistá spotřeba elektřiny v ČR [[[[4]]]] 
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2 Čistá výroba a čistá spotřeba tj. bez ztrát např. při výrobě, dopravě apod. 
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Základní součástí hospodářské politiky České republiky je Státní energetická koncepce. 

Byla schválena usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 10. března 2004 [2]. Tento dokument 

definuje dlouhodobou strategii vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 

let. Koncepce obsahuje cíle střednědobé do roku 2010 a krátkodobé do roku 2005. 

Formuluje tři základní priority, které tvoří podstatu vize: maximální nezávislost, 

maximální bezpečnost, maximální udržitelný rozvoj. Koncepce dále definuje soubor 

dlouhodobých cílů, které bude ČR v energetickém sektoru sledovat v rámci udržitelného 

rozvoje. Popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu.  

 Vize Státní energetické koncepce je založena na vyváženém energetickém mixu. 

Chce prosadit maximální využití domácích zdrojů za podmínek šetrných k ochraně klimatu 

a životního prostředí a důraz klade na energetickou soběstačnost. Staví se proti růstu 

závislosti na dovozech energií z rizikových teritorií, které jsou spojovány s možnými 

krizovými situacemi v dodávkách, s narušením dopravy a s výkyvy cen energetických 

komodit apod. Prosazuje maximální bezpečnost zdrojů energie zejména jaderné.  

2.3 Cíle české energetiky 

Česká republika při vstupu do EU po předchozích státních energetických politikách 

zavádí taková systémová opatření, která mají za cíl podmínit růst energetické efektivnosti. 

Dokument Státní energetické koncepce předpokládá změny energetického hospodářství 

České republiky, které by ve svém důsledku měly přinést značné snížení negativních vlivů 

na životní prostředí a současně umožní zabezpečit udržitelný rozvoj společnosti. Ke 

splnění stanovených priorit v koncepci jsou definovány čtyři základní cíle: 

1) Maximální energetická efektivnost 

-  směřuje ke zlepšení  energetické a elektroenergetické náročnosti; 

- důraz se klade na maximální zhodnocení zdrojů při jejich energetických přeměnách 

v každé fázi cyklu. 

2) Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních zdrojů 



Bronislava Chomátová: Energetika, uhlí a alternativní zdroje 

 

2010  9 

- kladen je důraz na diverzifikaci a dlouhodobou bezpečnou strukturu spotřeby palivo-

energetických zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla.  

3) Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 

-  udržitelný rozvoj zajistit cestou šetrné struktury spotřeby primárních energetických 

zdrojů,  jak ve způsobech výroby elektřiny, tak i tepla. 

4) Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství 

-  dokončení transformačních opatření, které směřují k adaptaci na tržně orientovaný model 

energetického hospodářství rozvíjený v Evropské unii. 

 Mezi dlouhodobé cíle v časovém horizontu do roku 2030 pak dokument stanoví 

několik vizí o struktuře spotřeby primárních energetických zdrojů. Z grafu 5 vyplývá 

plánovaná struktura primárních zdrojů energetiky v roce 2005 a vize do roku 2030, jak 

uvažuje Státní energetická koncepce.  

 

Graf 5 Skladba struktury primárních zdroj ů, cíl dle SEK3 [[[[7]]]] 
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Velký důraz je kladen na snížení spotřeby tuhých paliv a naopak na zvýšení spotřeby 

obnovitelných zdrojů energie.  Tento nárůst spotřeby OZE Česká republika dohodla při 

                                                 

3  Státní energetická koncepce 
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podpisu Smlouvy o přistoupení k EU. Podíl výroby elektřiny z OZE4 by se podle plánu měl 

v roce 2010 dále zvýšit na 8%.  V roce 2020 je pak stanoven cíl na 13% podílu OZE na 

výrobě elektřiny. 

 Jedním z dalších dlouhodobých cílů v oblasti užití energie je snížení emisí 

skleníkových plynů i ostatních znečišťujících látek. Při ratifikaci Kjótského protokolu se 

ČR zavázala, že bude redukovat emise skleníkových plynů v období let 2008 až 2020 o 8 

% v porovnání s výchozím rokem 1990. Během 90. let 20. století významně klesly emise 

oxidu siřičitého. Stojí za tím rozsáhlé investičně náročné úpravy energetických výrobních 

zařízení, např. odsíření hnědouhelných elektráren, částečně i záměna paliv.   

 V grafu 6 je zaznamenána produkce emisí SO2 a NOx v období let 2000 až 2006. 

V roce 2006 byly celkové emise SO2  ve výši 211 tis. tun, emise NOx 281 tis. tun, což je 

cca 17% pod úrovní Kjótského závazku ČR. Dále je v grafu znázorněn předpoklad 

produkce těchto emisí pro rok 2010. ČR v současné době nemá problémy s dodržením 

objemově stanovených emisních stropů SO2 a NOx do roku 2010. 

Graf 6 Přehled emisí v ČR rok 2000 – 2006, vize pro rok 2010 [[[[7]]]] 
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4 Obnovitelné zdroje energie 
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2.4 Primární energetické zdroje v České republice 

To, že Česká republika disponuje významnými zásobami černého a hnědého uhlí, 

dokazuje, že se v žebříčku zemí disponujících těmito zásobami pohybujeme na  10. až 15. 

místě. Možnost plného využití těchto zásob závisí na kombinaci několika faktorů. Mezi 

tyto faktory např. patří střet zájmů týkající se možného prolomení územně ekologických 

limitů těžby – medializovaná kauza obcí Dolní Jiřetín a Černice s cca 2000 obyvateli, dále 

se sem řadí vývoj poptávky a ceny, ekologické a krajinotvorné faktory.  

2.4.1 Uhlí 

 Nejvýznamnějším zdrojem z energetických surovin je uhlí. Černé uhlí je kvalitněji 

prouhelněné, hnědé uhlí je méně kvalitní, má vyšší obsah vody a síry a má přibližně 

poloviční výhřevnost. Ověřené zásoby hnědého uhlí mohou zajistit zásobování elektráren 

až do období kolem roku 2050. 

 V období 50. – 80. let minulého století probíhal extenzivní rozvoj těžby a užití 

hnědého uhlí v klasických elektrárnách bez účinného odsíření. Společensko-politické a 

ekonomické změny roku 1989 volaly po rychlé úpravě nepříznivého stavu přírodního a 

životního prostředí. Útlum těžby byl způsoben odklonem od energeticky náročného 

těžkého a zbrojního průmyslu, zánikem exportu na východní trhy a v neposlední řadě také 

přechodem na energeticky šetrnější druh paliva (např. zemní plyn) při lokálním vytápění. 

Změny po roce 1989 se dále odrazily negativně v rozhodnutí české vlády z roku 1991 [2] o 

útlumu uhelného hornictví s odvoláním na potřebnou diverzifikaci primárních 

energetických zdrojů pro výrobu elektřiny. Důsledkem tohoto rozhodnutí bylo vydání tří 

vládních usnesení o územně ekologických limitech těžby [2]. Limity zcela znemožňují 

otvírku nových (rezervních) lokalit, především v oblasti severočeské hnědouhelné pánve, 

která je největším hnědouhelným ložiskem ČR a jedinou pánví, kde lze zvýšit disponibilitu 

hnědouhelných zásob. S programem uhelného útlumu z roku 1991 souvisí také program 

útlumu uhelných bloků elektráren. V období od roku 1991 až do roku 1998 bylo odstaveno 

kolem 20 bloků uhelných elektráren. Celkový odstavený výkon činí 2020 MW [17].    

 Program uhelného útlumu z roku 1991 omezil podnikatelská rozhodnutí v této 

oblasti a pro Českou republiku tak představuje obrovskou ekonomickou zátěž. Stát dále 
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dotuje útlumové programy ze státního rozpočtu směrované na sociální náklady, technické 

likvidace, sanace a rekultivace, které dosáhly v období let 1990 – 2003 v uhelném 

průmyslu 32,0 mld. Kč [11].  

 Útlum těžby hnědého uhlí je dobře patrný z grafu 7.  

Graf 7 Těžba uhlí v ČR v období let 1990 až 2006 [[[[4]]]] 
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 Stav zásob černého a hnědého uhlí na území ČR je uveden v grafu 8. K datu 

31.12.2007 je evidováno celkem 55 hnědouhelných ložisek, v devíti se těží. U černého uhlí 

evidujeme 63 ložisek, těžba probíhá na jedenácti. Výše bilančních zásob zaručují České 

republice samostatnost min. do roku 2065. 
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Graf 8 Zásoby uhlí v ČR5 [[[[16]]]] 
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2.4.2 Uran 

 V roce 2008 byla Česká republika 12. největším producentem uranu na světě. 

Zásoby přírodního uranu jsou v  devíti lokalitách na území republiky (6 ložisek 

v Libereckém kraji, 2 ložiska v kraji Vysočina a 1 ložisko v Jihočeském kraji). Zde jsou 

evidovány zásoby v množství, které umožňuje reálné zahájení těžby po dokončení 

geologického průzkumu. Investice do rozšíření klasické nebo podzemní chemické uranové 

těžby dosahují řádu miliard korun, a to včetně zahájení průzkumných prací a přípravy 

těžebních a zpracovatelských kapacit. Cyklus od zahájení průzkumu do zahájení těžby trvá 

podle typu ložiska 5 až 10 let. 

 Největší prozkoumané ložisko je v oblasti Stráže pod Ralskem. Od roku 1989 je 

ložisko uzavřené a do současnosti zde probíhají sanace. Protože ložisko bylo těženo 

metodou podzemního vyluhování, je dnes celá oblast považována za ekologickou zátěž a 

sanační práce zde budou probíhat ještě cca 30 let. I další významné lokality se po roce 

                                                 

5 Klasifikace zásob podle podmínek využitelnosti. Bilanční zásoba je zásoba, která je v současné době 

využitelná a vyhovuje stávajícím technickým podmínkám. Zásoba nebilanční je zásoba, která je 

v současnosti nevyužitelná, nevyhovuje stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám, ale v budoucnu 

se předpokládá její využití. 
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1989 uzavřely a nyní se území sanuje. Dotace na útlumové programy dosáhly v uranovém 

průmyslu v letech 1990 – 2003 cca 24,8 mld. Kč [11]. 

 Od roku 1960 do současnosti probíhá těžba na dole Rožni v Dolní Rožínce. Je to 

jediné dosud těžené ložisko v ČR.  Je však na hranici vytěžení. Odhaduje se, že těžba 

během tří až čtyř let bude ukončena.  Na ložisku nyní probíhá průzkum a ukazuje se další 

možnost využití – pro hlubinné zásobníky plynu.  

 Zásoby uranu k 1.1.2008 včetně loňského nálezu do hloubky 24. patra (cca 1200 m) 

jsou uvedeny v grafu  9. Roční těžba je nyní cca 350 t uranu. České jaderné elektrárny 

ročně spotřebují cca 600 t přírodního uranu ročně.    

Graf 9 Zásoby uranu v ČR k 1.1.2008 [[[[16]]]] 
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2.4.3 Ropa a zemní plyn 

 Zásoby zemního plynu a ropy jsou na území ČR zanedbatelné. Vlastní těžba ropy 

pokrývá okolo 4% průměrné tuzemské spotřeby, zemní plyn pak 1%. ČR je tak zcela 

závislá na dovozu zemního plynu. U této komodity je to strategické omezení u dvou tak 

zásadních surovin pro budoucnost. V této souvislosti je ČR v roli tranzitní země. Zemní 

plyn je spojován především s problematikou teplárenství, kde je reálnou alternativou 

k hnědému uhlí. Hlavní výhoda plynu v porovnání s elektřinou je spatřována v tom, že 

plyn lze uchovávat v zásobnících. U ropy je vytvářena tzv. strategická rezerva na 90 dní 
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české spotřeby. Zásobníky plynu v současné době pojmou 3,1 miliardy m3, celková roční 

spotřeba je asi 9,5 miliardy m3. 

 V ČR se zemní plyn používá k výrobě tepla především pro domácnosti a pro 

průmysl. Zásobování plynem je dáno zeměpisným postavením a geopolitickými 

souvislostmi.  Plyn z východu je významnou složkou v energetickém zásobování a ČR se 

bez ní neobejde. Nyní se často v souvislosti s tzv. plynovou krizí hovoří o omezení 

závislosti na zemním plynu. Konkrétně se jedná o dovoz z Ruska – pokrývá cca 75 % naší 

potřeby a z Norska – 24%, přičemž vlastní tuzemská těžba tvoří cca 1% spotřeby. Vývoj 

dovozu a spotřeby zemního plynu v letech 1994 až 2006 je pro přehlednost uveden v grafu 

10. 

  

Graf 10 Dovoz a spotřeba zemního plynu v ČR [[[[4]]]] 
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 Česká republika podporuje výstavbu plynovodu Nabucco, který by měl být 

ukončen v roce 2013 a měl by přivádět plyn z kaspické oblasti, případně zemí Blízkého 

východu do Evropské unie přes Gruzii a Turecko. Nabucco má podle plánu snížit závislost 

států EU na ruských dodávkách plynu. Přípravy projektu začaly v roce 2002. Oživení 

tohoto projektu přinesla hlavně tzv. plynová krize. 
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2.5 Obnovitelné zdroje energie 

 Fenoménem současnosti se stává využívání obnovitelných zdrojů jako důležité 

součásti energetického mixu. Obnovitelné zdroje energie jsou nefosilní přírodní zdroje 

energie. V podmínkách ČR je to energie vody, větru, slunečního záření, biomasy, 

bioplynu, energie okolního prostředí a geotermální energie. Preferují se především proto, 

že neprodukují emise skleníkových plynů, představují jediné v současné době dostupné 

energetické zdroje, které jsou prakticky nevyčerpatelné a měly by snižovat závislost na 

dovozech jak paliv, tak energií.  

 Na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny se hrubá výroba elektřiny z OZ v roce 

2008 podílela 4,5 % [3]. Národní indikativní cíl tohoto podílu je pro ČR stanoven 8 % 

v roce 2010, ve výhledu pro rok 2020 pak 13 %!   

 V grafu 11 je znázorněno, jak se obnovitelné zdroje energie podílely na výrobě 

elektřiny v roce 2008. Největším podílem  jsou zastoupeny vodní zdroje. 

Graf 11 Výroba elektřiny z OZE rok 2008 [[[[6]]]] 
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Současná Státní energetická koncepce klade důraz na obnovitelné zdroje energie. Graf 12 

naznačuje očekávaný  výrazný nárůst ve využívání větrné energie (z 0,02 TWh v roce 2005 

na 4,71 TWh v roce 2030) a další výrazný nárůst  se pak  očekává u energie z biomasy.  
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Graf 12 Předpokládaná výroba elektřiny z OZE ve výhledu do roku 2030[[[[7]]]]  
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 Předpokladem dalšího rozvoje ve využívání obnovitelných zdrojů je pokračování 

rychlého technologického vývoje, zejména fotovoltaických materiálů a systémů skladování 

energií, dosavadním tempem. Rovněž se předpokládá, že dokážeme využít hlubinné 

geotermální energie aplikací systému tzv. HDR horké suché skály.  

2.5.1 Voda 

 Při výrobě elektřiny mají dnes vodní elektrárny největší podíl na výrobě elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Česká republika je v porovnání s ostatními evropskými státy 

zařazena mezi hydroenergeticky chudé země, neboť prakticky všechny řeky, které se v ČR 

nacházejí, zde pramení a všechna voda z území odtéká. Hydroenergetický potenciál je 

rozložen i využíván nerovnoměrně, což je právě způsobeno hydrologickými podmínkami 

na území ČR. 

 Energie z vody je v ČR dlouhodobě využívána. V tomto směru se však nedá 

očekávat další zvyšování na celkovém podílu výroby elektřiny. Z hlediska energetických 

využití jsou ze 2/3 říční toky obsazeny. Zbylá třetina volných lokalit na českých tocích již 

disponuje ekonomicky méně výhodným potenciálem – jedná se o lokality s nízkými a 

extrémně nízkými spády. Potenciál zbývající k využití má tedy výrazně horší hydrologické 
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podmínky než potenciál využitý, a to naznačuje, že ekonomie u budoucích realizací se 

bude vyznačovat delší dobou návratnosti investic a tím i snížením zájmu investorů.  

  Podíl výroby elektřiny je na celkové výrobě v ČR, zejména v porovnání s produkcí 

uhelných elektráren, poměrně nízký. Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují 

krajinu. Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec – dosahují 

95 % účinnosti.  

 Význam vodních elektráren v hydrologických podmínkách ČR nespočívá v objemu 

výroby elektrické energie, ale ve specifických vlastnostech jejich provozu. Vodní 

elektrárny dokáží velmi pohotově reagovat na okamžitou potřebu elektrické energie 

v energetické soustavě. V současné době představují levný zdroj elektřiny, který se 

využívá zejména v období špičkové spotřeby. Jednou ze specifických vlastností je 

schopnost tzv. přečerpávacích vodních elektráren operativně řešit zvýšenou potřebu 

energie. 

2.5.2 Větrná energetika 

 Využívání velkých větrných elektráren připojených do elektroenergetické soustavy 

je poměrně mladou záležitostí.  

 Rozvoj větrné energetiky je výrazně limitován  současnými legislativními a 

technickými omezeními. Rozvoj je brzděn v dlouhodobém a náročném povolovacím 

procesu, kterými musí projekty větrných elektráren (dále „VtE“) procházet. Do poslední 

fáze není jisté, že bude projekt skutečně realizován. Omezující faktory pro plánování 

výstavby VtE jsou např. přírodní limity. Zákonem chráněné oblasti leží převážně v oblasti 

vysočin a v horách, kde jsou příznivé větrné podmínky a tak se ztrácí 60 až 70%  vhodných 

ploch pro větrnou energetiku. K těmto limitům se přidávají i limity technické např. letecké 

koridory apod. Výkon produkovaný generátory je pak třeba vyvést do energetické soustavy 

a tím je definován další, neméně důležitý faktor, který mnohdy zablokuje jinak vyhovující 

lokalitu z důvodu nedostatečné kapacity místního elektrického vedení. 

  Produkce z větrných elektráren však silně kolísá v důsledku proměnlivých 

atmosférických podmínek. Při prosazování koncepce výroby elektrické energie z větru je 
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nutno počítat s negativními vlastnostmi větru. Pro minimalizaci tohoto vlivu se používá 

jiný záložní zdroj. Dalším možným způsobem jak přispět k udržení stability rozvodných 

sítí, je meteorologická předpověď výkonu větrných elektráren.  

2.5.3 Geotermální energie 

 Geotermální energie se vztahuje na využívání teploty vnitra Země. Řadí se sem 

využívání tepla získaného z nitra země k výrobě elektřiny nebo k přímému vytápění budov 

bez využití tepelných čerpadel. Využívání geotermální energie se jeví jako velmi 

perspektivní možnost získávání energie. Výhoda oproti energii větrné nebo sluneční je 

naprostá nezávislost na počasí.  Přímé využívání není u nás pravděpodobně prováděno. 

Projekty jsou ve stádiu příprav a úvah. V České republice je natypováno několik vhodných 

lokalit pro výstavu těchto typů zdrojů. Řadí se sem lokality na úpatí Českého středohoří. 

Nejdále postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích. Vrty technologie 

HDR z angl. Hot – Dry – Rock tj. horká suchá skála6 s projektovanou hloubkou 2500 m by 

mohly sloužit pro vybudování decentralizovaných zdrojů elektřiny a tepla.  Náklady na 

výzkumné práce jsou cca 250 mil. Kč a výstavba energetického zdroje se pak odhaduje na 

1 miliardu Kč.  

 Výhodou této energie je schopnost regulace podle okamžitých potřeb. Záporem je 

fakt, že životnost zdroje se těžko odhaduje. Předpokládá se však, že by mohla být 2 x delší 

než např. u větrných elektráren, u kterých se počítá se životností cca 20 let.  

2.5.4 Sluneční energie 

 Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního 

prostředí nejčistší a nejšetrnější způsob její výroby. Účinnost přeměny slunečního záření na 

elektřinu umožňuje získat se současnými solárními systémy z 1 m2 aktivní plochy až 110 

kWh elektrické energie za rok.  Na odlehlých místech bez připojení k elektrorozvodné síti 

                                                 

6 HDR je metoda pro využití geotermální energie hlubinnými vrty do zemského pláště až na hranici 5 km, 

kde teplota dosahuje 200°C. Zjednodušeně: do jednoho vrtu se načerpá studená voda, z druhého bude proudit 

teplá. Voda se bude ohřívat soustavou spojovacích kanálů mezi těmito dvěma vrty. 
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je fotovoltaika technicky i ekonomicky výhodnější řešení. Ve srovnání se stávajícími 

klasickými zdroji při dodávce do sítě je elektrická energie z fotovoltaických systémů stále 

ještě dražší.  

 Při stanovení teoretického potenciálu fotovoltaiky v ČR je předpoklad, že jediným 

výrazným omezením je dostatek vhodné plochy pro instalaci solárních panelů. Největší 

potenciál je však uložen ve fotovoltaických systémech pro rodinné a bytové domy, úřady 

apod.  Výhodou je, že elektrická energie se vyrábí přímo v místě spotřeby a to i bez 

nutnosti připojení k rozvodné síti. V posledních letech zaznamenala ČR prudký nárůst 

instalovaných fotovoltaických systémů i přes skutečnost, že výkon je ovlivněn dostupností 

slunečního záření v dané lokalitě. Instalovaný výkon v solárních elektrárnách za rok 2006 

byl 740 KW, v roce 2007 činil 5361 KW a v roce 2008 byl pak instalovaný výkon 54674 

KW [3]. 

2.5.5 Biomasa 

Základní předností biopaliv je, že uvolněný oxid uhličitý nenavyšuje skleníkový 

efekt a nepodílí se na globálním oteplování. Množství oxidu uhličitého uvolněného při 

spalování biomasy je stejné jako množství, které spalované rostliny odebraly z atmosféry 

při fotosyntéze. 

Získávání energie z biomasy se rozumí spalování nebo zplyňování dřevní a 

rostlinné hmoty. Výroba elektřiny z biopaliv vzrostla v roce 2007 na 968 GWh především 

 rozsáhlým spalováním dřevní štěpky, odpadu, pilin apod.  Na výrobu cca 428 GWh se 

využívá cca 400 000 tun materiálu. Necelá polovina výroby elektřiny z rostlinných 

materiálů je vykázána jako využití „cíleně pěstované biomasy“. Začínají se zakládat 

porosty vytrvalých energetických rostlin a rychle rostoucích dřevin.  Pro využití 

perspektivních energetických rostlin (sem se řadí zejména šťovík, ozdobnice čínská apod.) 

je nutno již nyní řešit dotace na založení porostu těchto rostlin.  Využití těchto rostlin je 

cca po 4 letech, u rychle rostoucích dřevin pak  6 - 9 let po založení porostů.  

Počáteční nadšení nyní vystřídal střízlivější úsudek. Další nové studie dokazují, že 

biopaliva nejsou tak nevinná, jak se zdá. Jejich výroba je totiž náročná na průmyslová 
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hnojiva, což zpětně zatěžuje životní prostředí. S tím souvisí i vyčerpávání půdy a velké 

náklady na sběr produkce. Nečekanou překážkou rozvoje využívání biomasy je měření 

obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofluranů PCDD/F ve spalinách 

fytopaliv. Hodnoty naměřené jsou v populárních časopisech interpretovány jako 

toxikologické nebezpečí.  Prováděné studie nyní dokazují, že při spalování fytopaliv jsou 

limitní hodnoty až 40 x vyšší než jsou limity pro spalovny komunálního odpadu tuhých 

odpadů [20]. 

2.6 Jaderná energetika 

 Jaderná energetika je klíčovým prvkem budoucího energetického systému 

zajišťující současně: bezpečnost dodávek a snížení závislosti na dovozu ropy a zemního 

plynu, primární zdroje energie, redukci emise skleníkových plynů a zvýšení 

konkurenceschopnosti průmyslu.  

Výroba energie v jaderných elektrárnách je výjimečně čistý proces.  Z hlediska 

vlivu na životní prostředí patří mezi nejšetrnější zdroje výroby elektrické energie.  

Provozem nevznikají žádné skleníkové plyny, nespotřebovává se kyslík a další suroviny, 

které mají nenahraditelný význam. 

  V České republice v energetickém mixu je tento druh výroby elektřiny zastoupen 

cca 30 % na celkovém podílu výroby elektřiny. Nyní jsou u nás v provozu dvě elektrárny 

na jaderné palivo.  V roce 1984 byly spuštěny čtyři 440 MW bloky v Dukovanech.  

Elektrárna je určena pro provoz v základním energetickém režimu. Každý rok dodává do 

sítě 13 TWh elektrické energie, což je asi 20 % z celkové české spotřeby elektřiny. 

V areálu jsou kromě 4 reaktorových bloků ještě další dvě jaderná zařízení – sklad 

použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů. Výroba 

elektřiny, kterou dosud dodala elektrárna Dukovany by v klasické elektrárně spalující 

hnědé uhlí obsahující síru znamenala, že kromě emisí SO2 a NOx vyprodukuje 237 mil. tun 

skleníkového plynu CO2. Vytěženo by muselo být přibližně 190 mil. tun hnědého uhlí, 

které tak šetříme pro budoucnost [7]. 

  Další dva bloky, každý o výkonu 1000 MW, jsou v provozu v jaderné elektrárně 

v Temelíně. Byla vybudována jako zdroj elektrické energie, který pracuje v energetické síti 
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v režimu základního zatížení. Vyrábí elektrickou energii ve dvou výrobních blocích, kde 

v každém z nich pracuje jeden jaderný reaktor o výkonu 981 MW. Jaderná elektrárna 

Temelín také zajišťuje dodávky tepla (ve formě horké vody) pro okolní města. Celkový 

instalovaný výkon jaderných elektráren v ČR představuje 3,760 MW. Na celkové domácí 

výrobě elektrické energie se tak jaderné elektrárny podílejí téměř 40 % [15]. 

 Bezpečnost provozu a zamezení množnosti jaderné havárie elektráren je dosaženo 

několika způsoby. Především je kladen důraz na bezpečnost reaktoru obou jaderných 

zařízení např. tak, že tlakové nádoby obsahují určité množství kobaltu, a tím se z nich 

uvolňují nižší dávky radiace. Přestože je reaktor jaderné elektrárny v Dukovanech i 

Temelíně na nejvyšší možné úrovni, obě elektrárny mají navíc v areálu i ve svém okolí 

instalován systém radiační kontroly, která upozorní na sebemenší únik radioaktivity. Také 

bezpečnost uložení jaderného odpadu má svá pravidla. Záruku za ně nese stát. Jaderný 

odpad (tj. vyhořelé jaderné palivo) je uložen v současné době v tzv. meziskladu v areálu 

Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tam bude po dobu cca 10-ti let. Až jeho teplota klesne 

na určitou úroveň, bude palivo ukládáno do hlubinného úložiště.   

2.7 Shrnutí stávajícího stavu české energetiky 

Podstatná část české energetiky je v současné době koncipována především na 

spalování fosilních paliv v uhelných elektrárnách. Toto je patrné z  grafu 13, který 

zobrazuje zdroje produkce elektřiny v ČR v roce 2008. Druhou nejsilnější skupinu 

v produkci elektřiny tvoří výroba elektrické energie štěpením jádra v jaderných 

elektrárnách. Dalšími zdroji pro výrobu energie jsou zemní plyn, voda, vítr a biomasa.  
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Graf 13 Zdroje produkce elektřiny v ČR [[[[10]]]] 
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Z obnovitelných zdrojů energetiky se v našich podmínkách využívá energie větru, 

vody, geotermální energie, energie slunečního záření a spalování biomasy – lesní, 

zemědělské a zbytkové. Limitujícími a rozhodujícími důvody pomalého nárůstu 

obnovitelných zdrojů energie jsou domácí klimatické podmínky a rozloha ČR. Právě 

nedostatek území je překážkou pro vyšší využití biomasy k energetickým účelům. Pro 

zajištění přijatých cílů bude navíc nutno vyčlenit nemalé plochy zemědělské půdy pro 

cílené pěstování energetických plodin.   

I když rozhodující podíl z obnovitelných zdrojů v ČR má energie vyrobená z vody, 

nedá se předpokládat, že se dále bude podíl výroby elektřiny z tohoto zdroje zvyšovat 

stavbou nových velkých vodních elektráren, neboť v ČR už neexistují vhodné ekonomicky 

výhodné lokality. Obnovitelné zdroje energie jsou zatím ve většině případů ekonomicky 

nekonkurenceschopné. Jsou sice schopny zajistit část energetických potřeb, avšak 

základním předpokladem pro jejich větší rozšíření je technologický vývoj s cílem zvýšit 

jejich efektivnost. S výjimkou vodních elektráren tak profitují z dotovaných výkupních 

cen. Problémem obnovitelných zdrojů je také těžko předvídatelná výroba, která je závislá 

na větru či sluneční aktivitě. I přes všechny jejich nevýhody se považuje rozvoj 

obnovitelných zdrojů za důležitý a počítá s jejich rozvojem, a to především v oblasti větrné 

energie a spalování biomasy. Celkový objem takto vyrobené elektřiny nemůže ovšem 

nahradit výrobu v klasickém zdroji použitelném pro špičkové zatížení. 
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Protože v roce 2008 činil podíl výroby elektřiny z OZE 4,47 %, [3], a národní 

indikativní cíl tohoto podílu je pro ČR stanoven na 8% v roce 2010, je tedy zřejmé, že cíle 

platné Státní energetické koncepce se u obnovitelných zdrojů energie nenaplňují a při 

současné státní politice nelze ani očekávat, že obnovitelné zdroje budou výrazněji 

zasahovat do české energetiky. I když se využívání těchto zdrojů pomalým tempem 

zvyšuje, dá se říci, že stanovené vize platné koncepce se nenaplní. 

 I když ČR disponuje významnými zásobami černého a hnědého uhlí, útlumové 

programy se podílely na postupném snižování jejich těžby. V této souvislosti byla 

odstavena část uhelných tepláren a elektráren a bylo odstaveno celkem 2020 MW [17].   

Dalším důležitým domácím zdrojem pro českou energetiku je uran. V České republice je 

v bilanci surovin evidováno 6 nevyužívaných ložisek uranu.  Nyní je jaderné palivo (tzv. 

uranový koncentrát ve formě žlutého koláče) vyráběno z tuzemské uranové rudy, ale 

obohacování uranu a výroba palivových článků se provádí mimo území ČR.  Některé 

prameny uvádějí, že cca 50 % uranu potřebného pro jaderné palivo tvoří dovoz. Uranový 

koncentrát se 100 % přetváří v zahraničí.  Jaderná energetika by z dlouhodobého 

hlediska měla mít ještě významnější úlohu a to i přes další rozvoj energie z obnovitelných 

zdrojů. Jediný faktor, který nelze zjistit s dostatečnou přesností, je averze k riziku.  

 Na ropě a zemním plynu je česká energetika dovozně závislá. Česká republika 

disponuje šesti podzemními zásobníky zemního plynu o celkovém objemu 2300 mil. m3 

[14]. Spotřeba plynu je cyklická v létě se zásobníky doplňují, v zimě se z nich čerpá. 

Zásobníky jsou schopny zajistit maximální požadavky spotřebitelů na cca 20 dnů. Celková 

roční kapacita je 3,077 mld. m3.   V roce 2007 činila domácí spotřeba 8652,61 mil. m3, a 

tak kapacity zásobníků činí cca 35 % roční spotřeby [9].  Existence těchto kapacit se plně 

osvědčila při lednové tzv. plynové krizi v roce 2009.  

Lze tedy konstatovat, že současný český energetický mix postrádá rovnoměrné 

rozložení energetických zdrojů jak z hlediska využití domácích zdrojů, tak i z hlediska 

zajištění bezpečnosti dodávek. Energetika není celkově zajištěna pro udržení dovozní 

závislosti. Producenti rozsáhlé sítě systémů pro zásobování teplem a elektřinou, kteří jsou 

závislí na využití primárních paliv, nemají jistotu zajištění dodávek paliva pro pokrytí 

svých potřeb.   
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3 ENERGETICKÝ MIX A JEHO VÝVOJ 

Energetická politika státu by měla být formulována s ohledem na již schválené 

dlouhodobé cíle EU i na dlouhodobé trendy vývoje v této oblasti. Klíčovým předpokladem 

účinné energetické politiky je vytvoření vyváženého mixu zdrojů, který bude založen na 

jejich širokém portfoliu a bude přednostně využívat všechny dostupné tuzemské 

energetické zdroje. Protože energetika při výrobě elektřiny dlouhodobě vykazuje přebytky, 

tak dalším předpokladem je udržet tento přebytek výroby energie jako záruku stability 

energetické bezpečnosti a odolnosti.    

Jak je podáno v předcházejících kapitolách, státní energetická koncepce pro další 

vývoj stavu české energetiky, klade důraz na naplnění konečného energetického mixu 

české energetiky obnovitelnými zdroji energie. Tento cíl v podílu výroby elektřiny by měl 

být 5% v roce 2005, v roce 2010 pak 8 %, pro rok 2020 je stanoven cíl 13% a vize pro rok 

2030 je 16%. Avšak podle statistických zjištění v roce 2008 se obnovitelné zdroje podílely 

na produkci elektřiny cca 4,5%. Je tedy zřejmé, že tento indikativní cíl energetické 

koncepce stanovený v roce 2004 se nenaplňuje a při dosud platné koncepci státu nelze ani 

očekávat, že obnovitelné zdroje budou výrazněji zasahovat do české energetiky. Rostoucí 

tlak na zvýšení ochrany klimatu a prosazování rozvoje obnovitelných zdrojů ze strany EU 

musí v české energetice vyvolat změny, a tak postupně docílit obměnu struktury zdrojů 

v energetickém mixu. Tyto změny se musí týkat i nástrojů pro uskutečňování stanovených 

priorit energetiky ČR.  

 Máme-li posoudit schválenou a dosud platnou Státní energetickou koncepci, pak je 

třeba poukázat na některé nedostatky. Dokument postrádá určitou proporcionalitu. Některé 

ze stanovených cílů jsou si protichůdné. Jestliže jeden z cílů je maximální efektivnost, pak 

těžko může být šetrná k životnímu prostředí, protože má-li být energetika efektivní, pak 

musí být postavena především na využívání dostupných nejlépe vlastních zdrojů. Dalším 

heslem dokumentu je transformace. Tento proces probíhal celá devadesátá léta. Výsledkem 

pak byl program privatizace, kdy stát převedl část svého energetického hospodářství na 

soukromé společnosti. Přijetím tzv. útlumových opatření pak znemožnil podnikatelské 

záměry v tomto oboru. Nyní stát vynakládá nemalé prostředky právě těmto společnostem 

na kompenzace za znemožnění podnikatelských aktivit. Další reformy a útlumová opatření 
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se pak dále projevily např. ve výrazném snížení zaměstnanosti v energetických sektorech. 

Jen v sociální oblasti stát vyplácí nemalé částky potřebným. Jediný z cílů, který se daří 

naplňovat se váže k ochraně životního prostředí zásluhou obrovských investic do 

energetických zařízení v 90. letech minulého století. Podařilo se z 90-ti % odsířit uhelné 

elektrárny, další investice směřovaly k výměně nových technologií za stávající.  

 Z toho tedy vyplývá, že nelze zajistit energetický mix v takové výši a s takovými 

nástroji, které ve svém důsledku spolu nesouvisí. Je třeba navrhnout takový energetický 

mix, který by tyto požadavky splňoval. Musí být navržen tak, aby podpořil samostatnost 

české energetiky a nezvyšoval dovozní závislost. Vezmeme-li v úvahu geografickou 

polohu země, pak i tuto přednost je důležité vzít v úvahu. Česká republika je v pozici 

tranzitní země s dobře rozvinutou sítí.  Právě otevřená a rozvinutá tranzitní síť by mohla 

být předpokladem k udržení stávající pozice exportéra elektřiny a posílit tak roli země. 

 Z jakých zdrojů budeme elektřinu vyrábět? Budoucnost energetiky je třeba 

orientovat na domácí zdroje energie. Tím se udrží dovozní energetická závislost na 

přijatelné úrovni a posílí se tak energetická bezpečnost státu. Je třeba navrhnout takovou 

strukturu zdrojů, která bude v maximální míře založena na domácích zdrojích. Zárukou 

samostatnosti je energetika postavená na uhlí a musíme počítat i se zvýšeným podílem 

jaderné energie, protože i přes komplexní obnovu a novou výstavbu uhelných a plynových 

popř. paroplynových elektráren se dá do budoucna očekávat, že pro výrobu elektrické 

energie budou chybět stávající zdroje. A to i po zvýšení těžby uhlí, neboť i tyto zásoby se 

budou postupně tenčit. Abychom dostáli svým závazkům vyplývajících z členství v EU, je 

nutné postupně snižovat spotřebu tuhých paliv. To však musí být z části kompenzováno 

růstem podílů obnovitelných zdrojů energie a z části růstem podílu energie z jaderných 

zdrojů. Je třeba vzít v úvahu, že kvantitativní rozvoj energie z obnovitelných zdrojů může 

mít svá rizika. Především klade vysoké nároky na rozvoj nových distribučních sítí a 

nezaručí okamžitou regulaci elektrizační soustavy. Důležitým faktorem je i narůstající 

rezervovanost části obyvatel k některým z těchto zdrojů (hlavně větrné elektrárny, bioplyn 

a nově i solární technologie).  Takový vyvážený mix bude doplněný v nutné míře dovozem 

ropy a zemního plynu jako nízkoemisního zdroje, a  to vše na přijatelné úrovni. 
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3.1 Nástroje pro vyrovnaný energetický mix 

 Pro realizaci návrhu vyrovnaného energetického mixu v podmínkách ČR je třeba 

definovat takové nástroje, které přímo i nepřímo souvisí s problematikou energetiky. 

Zúčastněné subjekty by měly motivovat a stimulovat.  Mezi důležité a státem ovlivnitelné 

nástroje, které jsou spolu provázány, patří zejména:  

- legislativa a povolovací řízení; 

- zajištění dostupnosti primárních paliv z tuzemských zdrojů a zrušení územně 

ekologických limitů těžby s cílem zvýšení disponibility hnědého uhlí pro zajištění 

obnovy nebo výstavby výroben elektřiny a tepla; 

- podpora výstavby jaderných zdrojů, pokračovat v dotěžení stávajících lokalit, příp. 

zajistit otvírku nového ložiska uranu a těžbu novými šetrnějšími metodami s cílem 

dosažení soběstačnosti; 

- podpora obnovitelných zdrojů, stimulací a dotacemi zajistit vyváženého zájmu 

investorů; 

- investice do vědy a výzkumu, které podpoří rozvoj nových technologií, které ve 

svém důsledku povedou k maximálnímu využití zdroje a současně minimalizují 

negativní dopady na životní prostředí. 

Systémová podpora, která se už promítla do české legislativy je např. zákon č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Státem 

garantovaná podpora spočívá v povinnosti výkupu elektřiny z OZE. Energetický regulační 

úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných 

zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů. Ceny by měly být stanoveny 

tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. V grafu 15 jsou uvedeny výkupní ceny elektřiny vyrobené u OZE  

v roce 2008 a pro srovnání v roce 2009.  
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Graf 14 Výkupní ceny elektřiny vyrobené z OZE, srovnání rok 2008 a rok 2009 [[[[14]]]] 
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Z grafu vyplývá, že výkupní ceny v průměru těchto dvou let mají klesající charakter.  

Podpora alternativních energií ze strany státu však nesmí být natolik finančně nákladná, 

aby nezatěžovala koncové spotřebitele.  Ve svém důsledku je pak výkupní cena 

alternativních energií vyšší než cena prodejní, a tak rozdíl hradí konečný uživatel. To svádí 

k zdražování energií.  Např. stát vykupuje elektrickou energii vyrobenou ze solárních 

elektráren za skoro desetinásobek ceny, než za kolik ji vyrobí tzv. špinavý zdroj.  Pro 

udržení podpory OZE je tedy třeba vytvořit nový kompenzační systém, který by měl být 

přednostně financován z fondů EU. 

 Při zajištění dostupnosti ložisek primárních paliv je třeba zrušit územní omezení 

těžby hnědého uhlí. Do této problematiky se musí promítnout posílení role regionálních 

samospráv, jejichž území bude zatíženo těžbou.  Je třeba, aby se samosprávy podílely na 

výnosu z vytěžené suroviny.  Při těžbě uranu je třeba pokračovat v těžbě na stávající 

lokalitě Rožná.  Na ostatních známých lokalitách je třeba dokončení průzkumné práce a 

tyto připravit k exploataci.  Pro docílení soběstačnosti tuzemské jaderné energetiky 

v zásobování uranovým koncentrátem je třeba analyzovat technické možnosti k případné 

výstavbě závodu pro výrobu paliva. 
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3.2 Zdroje navrhovaného mixu 

 Nabízený návrh energetického mixu je pro dosažení maximálně možné energetické 

soběstačnosti a bere v úvahu, že spotřeba elektřiny a tepla poroste. Tento návrh přednostně 

využívá všechny energetické zdroje, které jsou v tuzemsku k dispozici, a které České 

republice zaručí maximální bezpečnost a spolehlivost dodávek. Jedná se o tyto zdroje: 

- hnědé uhlí; 

-  černé uhlí;  

- uran a 

- obnovitelné zdroje.  

 Česká republika patří mezi země, které disponují významnými zásobami hnědého  a 

černého uhlí. Graf 8 ukazuje velikost ložisek černého a hnědého uhlí. Jsou patrné rozdíly 

mezi ložisky geologickými a vytěžitelnými. 

  Největší ložiska černého uhlí v ČR jsou v pánvích  Hornoslezské, Vnitrosudetské, 

Podkrkonošské, Středočeské a pánvi Mělnické.  S ložisky ve Slaném a ve Frenštátě se 

počítá jako s rezervními lokalitami. Navýšením černouhelné těžby, lepším využitím zásob 

na stávajících dolech se tak prodlouží těžba až za rok 2030. Výhledově je možno navýšit a 

prodloužit těžbu za předpokladu otevření dolu Frenštát, kde se nachází více než 1,5 mld. 

tun geologických zásob.  

 Mezi největší ložiska hnědého uhlí je Severočeská pánev, dále Chebská, 

Sokolovská a Žitavská pánev.  V obou podkrušnohorských hnědouhelných pánvích je stále 

k dispozici více než 8,7 mld. tun geologických a téměř 4,5 mld. tun využitelných zásob, ale 

vytěžitelné zásoby dosahují objemu pouze 2,09 mld. tun, z nichž je však v limitech 

k dispozici jen 1,23 mld. tun a 860 mil. tun [1].  Pro vytvoření retrofitu7 hnědouhelných 

elektráren s životností cca 40 let je třeba uvolnit zásoby hnědého uhlí, neboť na Dole 

Bílina je k dispozici cca 104 mil. tun uhlí a na Dole ČSA cca 750 mil. tun uhlí. Toto číslo 

představuje asi 20-ti násobek současné roční těžby uhlí [1]. 

                                                 

7 Retrofit tj. dovybavení např. nové technologie ke staršímu typu.  
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Zásoby českého uranu se stávají reálnou strategickou komoditou. Analýzy zásob 

totiž dokazují, že v tomto směru v ČR existuje významný potenciál těžby uranu. V bilanci 

surovin je evidováno 6 nevyužívaných ložisek uranu.  Ložiska uranu jsou v Jáchymově, 

Horno-slavkovském, Západočeském, Severočeském, Příbramském, Západomoravském 

rajónu. Ložiska strážského bloku jsou vzhledem ke svému charakteru efektivně těžitelné 

pouze metodou podzemního vyluhování. Tato metoda představuje však zátěž pro životní 

prostředí. Jediné dosud využívané ložisko je  Rožná. Zde lze těžit bez větších negativních 

dopadů na životní prostředí. 

Obnovitelné zdroje pro vnitrozemní stát jako je Česká republika jsou v tomto 

ohledu značně omezeny a představují jen reálné možnosti a to pouze s ohledem na 

klimatické a geografické podmínky země. Vzestupnou tendenci v podílu na výrobě 

elektřiny nyní zaznamenáváme u solárních a geotermálních technologií. Pokud bude 

pokračovat významná podpora ze strany státu, dá se očekávat i výrazný nárůst 

instalovaných výkonů pro výrobu elektřiny, zejména z větrných a fotovoltaických zdrojů. 

3.3 Ekonomické zhodnocení energetických zdrojů 

Z předchozích kapitol vyplývá, že Česká republika disponuje určitými zásobami 

paliv pro energetické zdroje. Největší podíl na výrobě elektrické energie má v současné 

době uhlí, jádro, plyn a voda, malou měrou jsou zastoupeny ostatní alternativní zdroje. 

Nyní je třeba ekonomicky posoudit tyto stávající zdroje českého energetického mixu tak, 

abychom ve výsledku mohli navrhnout technologii, která bude pro českou energetiku 

nejpřijatelnější. 

Pro následující analýzu jsme přihlédli k poznatkům odborníků, kteří vypracovali 

zprávu pro potřeby Státní energetické koncepce [7]. Údaje jsou sestaveny jak z oblasti 

technických parametrů, tak z oblasti investičních a provozních nákladů pro technologie, 

které se podílejí na výrobě elektřiny nejvyšší měrou.  Důležitým prvkem pro rozhodování o 

investicích je prosté porovnání investičních nákladů podle zvolené technologie výroby 

elektřiny nebo tepla. Vedle investičních nákladů je třeba také posuzovat náklady vzniklé 

při provozu těchto technologií – fixní a variabilní náklady. Další parametr, který je třeba 
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zohlednit je účinnost technologie a dále pak i její životnost. Pro přehlednost jsme získané 

údaje, se kterými budeme pracovat, sestavili do tabulky 1. 

 

Tabulka 1 Srovnání nákladů pro určitý druh technologie, rok 2008 [[[[7]]]] 

Typ bloku 

Investiční 

náklady 

[Kč/kW] 

Variabilní 

náklady8 

[Kč/GWh] 

Fixní 

náklady9 

[Kč/kW.r] 

Životnost 

[roky] 

Účinnost10 

 [%] 

Paroplynový blok    22 800        23       420        25 58 

Hnědouhelný blok 660 MW    48 000        28     1 040        30 45 

Jaderný blok11 1200 MW    56 000        85       780        40 39 

Kogenerace na bioplyn   120 738 1 875 000     3 000        20 47 

Teplárna na biomasu    86 000 1 980 000     4 200        20 59 

Fotovoltaický systém   135 000         0       675        20 12 

Malá vodní elektrárna   155 000         0     3 100        50 100 

Větrná elektrárna    38 500         0     1 155        20 12 

 

 

Kdybychom se měli rozhodovat pouze podle výše vložené investice, pak musíme 

preferovat výstavbu paroplynové elektrárny. Z  tabulky 1 lze vyčíst, že nejvyšší investiční 

náklady jsou při instalaci vodních elektráren a bioplynových systémů, ale rozdíl mezi 

těmito dvěma technologiemi činí výše dalších, resp. variabilních nákladů. Zatímco u 

                                                 

8 Např. náklady na palivo, přikoupená tepelná energie, voda pro doplňování, poplatky na emise, náklady na 

elektrickou energii potřebnou k výrobě apod. 

9 Např. odpisy zařízení, náklady na údržbu a opravy, mzdové náklady, odbytové náklady, ostatní režie apod. 

10 Tj. podíl využité energie k energii vložené. 

11 Zde hovoříme o paroplynové elektrárně, která využívá jako základní palivo plyn vyrobený tlakovým 

zplyněním hnědého uhlí.  
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kogeneračních jednotek na bioplyn se vykazují nejvyšší hodnoty, u vodních elektráren jsou 

náklady nulové. Fotovoltaické systémy vykazují také poměrně vysoké investiční náklady, 

avšak náklady na palivo příp. poplatky na emise tj. proměnné náklady jsou nulové.  Na 

základě porovnání výše celkových investičních nákladů se zdá, že při rozhodování pouze 

z tohoto hlediska se jeví jako nejekonomičtější výstavba paroplynových, větrných, 

uhelných a jaderných elektráren. Budeme-li se rozhodovat pro určitou strategii z hlediska 

účinnosti technologie, pak je nutno konstatovat, že vítězí technologie pro vodní elektrárny. 

Dalším aspektem ekonomického posuzování je životnost technologií. I z tohoto hlediska 

vítězí technologie pro vodní elektrárny. 

Protože zde hodnotíme několik variant a několik kritérií, je třeba zvolit další 

metodu, která by podpořila naše rozhodování. 

3.3.1 Multikriteriální analýza 

Další metodou rozhodovací situace kdy existuje několik variant, které budou 

hodnoceny podle kritérií, je metoda vzájemného porovnání - multikriteriální analýza.  

Předností rozhodovací analýzy je možnost přehledného zpracování dostupných informací a 

pokud možno jejich objektivní zanalyzování. Cílem pak bude doporučení jedné nebo 

několika málo variant k realizaci.   

V našem případě se budeme rozhodovat, jaký typ zdroje budeme preferovat k 

sestavení vyváženého energetického mixu pro zabezpečení energetických potřeb státu. Pro 

tyto potřeby budeme porovnávat technologie, kterými česká energetika nyní disponuje -  tj. 

zdroje klasické, včetně jaderných a technologie obnovitelných zdrojů. Pro naši analýzu 

budeme čerpat údaje z tabulky 1. Pro komplexní hodnocení je třeba dále pojmenovat 

aspekty, které mají nejvýraznější vliv na českou energetiku, resp. stanovit hlavní rizika 

budoucího vývoje. Při specifikaci rizik jsme přihlédli k rizikům vyjmenovaným ve Zprávě 

nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb [7].  Pro naše hodnocení 

vybíráme tyto vlivy, resp. rizika: 

- R1 = omezenost zdrojů (resp. dostupnost zdrojů); 

- R2 = riziko poklesu cen (vliv tržního prostředí na ceny a tzv. zákonná garance cen, 

ceny vstupních technologií apod.); 
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- R3 = technická hlediska (např. vývoj technologií pro budoucnost, účinnost 

technologií apod.); 

- R4 = vliv resp. riziko spojené se stabilitou elektrifikační soustavy; 

- R5 = je dáno vztahem energetiky a životního prostředí (např. negativní vlivy na 

životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, nakládání s odpady apod.). 

Jednotlivé varianty, kritéria a rizika jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Varianty, kritéria, rizika 

varianta  kritérium  riziko  
V1 paroplynový blok K1 investiční náklady R1 omezenost zdrojů 
V2 hnědouhelný blok K2 variabilní náklady R2 garance cen 
V3 jaderný blok K3 fixní náklady R3 technická hlediska 
V4 kogenerace na bioplyn K4 životnost R4 stabilita sítí 
V5 teplárna na biomasu K5 účinnost R5 negativní vlivy na ŽP 
V6 fotovoltaický systém     
V7 malá vodní elektrárna     
V8 větrná elektrárna     

 

Protože budeme rozhodovat o specifických, z odborného hlediska složitých záležitostech, 

využijeme i metodu tzv. delfské věštírny. Za tímto účelem jsme oslovili několik odborníků 

z oblasti energetiky (např. ekonomů, techniků, auditorů energetických firem, státních i 

soukromých společností apod.). Jejich odpovědi na anketní otázky jsme pak statisticky 

zpracovali.  Vrácené dotazníky jsou v příloze. Protože pro naši analýzu budeme potřebovat 

znát pořadí stanovených kritérii a rizik, zapracovali jsme pro přehlednost četnost odpovědí 

do tabulky 3. 

 

Tabulka 3 Výsledky odborníků – stanovení pořadí kritérií, rizik 

odborník 
pořadí kriterií 

 
pořadí rizik 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 
A K1 K4 K5 K3 K2  R2 R1 R4 R5 R3 
B K1 K4 K2 K3 K5  R1 R3 R5 R2 R4 
C K1 K5 K2 K4 K3  R1 R5 R2 R4 R3 
D K1 K4 K3 K2 K5  R1 R2 R3 R5 R4 
E K1 K4 K5 K2 K3  R1 R4 R5 R3 R2 
F K1 K4 K5 K2 K3  R1 R2 R3 R4 R5 
G K1 K4 K2 K3 K5  R4 R3 R1 R2 R5 
H K1 K2 K3 K4 K5  R1 R5 R4 R3 R2 
I K1 K4 K3 K2 K5  R1 R4 R5 R3 R2 
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 Pro hodnocení jednotlivých variant stanovíme kritéria hodnocení a ta vyčíslíme. 

Kvantifikace v naturálních jednotkách každé z variant vyplývají ze shromážděných dat 

z tabulky 1.  Kritéria pro jednotlivé varianty budeme kvantifikovat, resp. hodnotit na 

stupnici 1 až 8, přičemž 1 je nejlépe a 8 nejhůře. Každá varianta je hodnocena zvlášť podle 

každého kritéria.  Hodnocení je vlastně pořadí dat z tabulky 1, sestavené od nejnižších po 

nejvyšší náklady (náklady minimalizujeme), od nejvyšší po nejnižší účinnost, nejdelší a 

nejkratší životnost (tato kritéria maximalizujeme). Aby byly hodnoty srovnatelné, resp. aby 

se s těmito hodnotami dále mohlo pracovat, přepočteme tyto hodnoty na procento – tedy na 

kolik se výše daného kritéria blíží ideální variantě. Stanovme si, že ideální varianta bude 

hodnocení 1 tj. pro 1 = 100%, pro 2 = 87,5% atd. Tak získáme matici a nazveme ji např. 

prostých užitností – viz tabulka 4. Platí tedy, že čím lepší pořadí, resp. hodnocení, tím je 

vyšší procentuální číslo, a tím lépe hodnotíme výsledek kritéria dané varianty. 

Tabulka 4 Matice prostých užitností 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
  poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % poř. % 

K1 1 100 3 75 4 62,5 6 37,5 5 50 7 25 8 12,5 2 87,5 

K2 2 87,5 3 75 4 62,5 5 50 6 37,5 1 100 1 100 1 100 
K3 1 100 4 62,5 3 75 6 37,5 8 12,2 2 87,5 7 25 5 50 
K4 4 62,5 3 75 2 87,5 5 50 5 50 5 50 1 100 5 50 
K5 3 75 5 50 6 37,5 4 62,5 2 87,5 7 25 1 100 7 25 

 

Nyní je třeba stanovit váhu kritéria. V tomto případě použijeme metodu tzv. 

Fullerova trojúhelníku, která je založena na porovnání důležitosti dvojic kritérií. 

Postupujeme tak, že v trojúhelníkovém schématu vyznačíme dvojice jednotlivých kritérií 

tak, že se každá dvojice v tomto schématu vyskytuje právě jednou. Z každé dvojice 

budeme vybírat to kritérium, které je nejdůležitější, resp. má vyšší preferenci. Preferované 

kritérium zapíšeme tučným písmem. Protože jsou tyto údaje velmi specifické a je třeba 

zabránit subjektivnímu hodnocení, použili jsme výsledky z tabulky 3. Tzn. budeme-li 

posuzovat pár K1 a K2, pak vyšší váhu má K1, neboť má vyšší preferenci u odborníků. 

Budeme-li posuzovat K2 a K3, pak vyšší váhu má K2 (u odborníků A, B, C, E, F, G a H), 

posuzujeme-li K2 a K4, vyšší preference jsme zaznamenali u K4 (u odborníků A, B, D, E, 

F, G, I), posuzujeme-li K2 a K5, vyšší váhu má K2 (u odborníků B, D, G, H, I). 

Posuzujeme-li pár K3 a K4, vyhrává K4 (u odborníků A, B, C, D, E, F, G, I),  u páru K3 a 
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K5 vyšší váhu získává K3 (B, D, G, H, I, ), u poslední dvojice K4 a K5 je preference vyšší 

u K4 (A, B, D, E, F, G, H, I). V tomto smyslu vyplníme následující Fullerův trojúhelník 

v tabulce 5. 

Tabulka 5 Fullerův trojúhelník kritérií 

 

 

 

 

 

 

Nyní vypočteme pořadí preferencí tj. podle počtu výskytů preferencí. Váhy jsou 

stanoveny v tabulce 6, kde jsme do druhého sloupce zapsali počty výskytů z tabulky 5. 

Váhy jsou vlastně obrácené pořadí výskytů a nejvíce preferovaná varianta dostává největší 

váhu. 

Tabulka 6 Výpočet vah 

Kritérium  výskyt  váhy 
K1 4 4/10 
K2  2 2/10 
K3 1 1/10 
K4 3 3/10 
K5 0 0 
ΣΣΣΣ 10  

Preferovaná varianta dostává největší váhu – v našem případě je to kritérium K1 tj. 

kritérium investiční náklady.  

 Na základě stanovení vah sestavíme matici vážených užitností. Sestavíme ji tak, že 

hodnoty kritérií z tabulky 4 prostých užitností násobíme vahou daného kritéria z tabulky 6. 

V posledním sloupci sestavíme tzv. ideální variantu. Sestavíme ji tak, že stanovíme 

maximální hodnotu kritéria tj. 100 a násobíme ji vahou daného kritéria. V posledním řádku 

matice zapíšeme výsledné pořadí našich variant (výsledky maximalizujeme).  

 

 

K1 K1 K1 K1 
K2 K3 K4 K5 
 K2 K2 K2 
  K3 K4 K5 
  K3 K3 
    K4 K5 
      K4 
      K5 
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Tabulka 7 Matice vážených užitností 

K váha  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
K1 4/10 100x4/10=40 30 25 15 20 10 5 35 
K2 2/10        17,5 15 12,5 10 7,5 20 20 20 
K3 1/10     10 6,2 7,5 3,7 1,2 8,7 2,5 5 
K4 3/10       18,7 22,5 26,2 15 15 15 30 15 
K5 0    0 0 0 0 0 0 0 0 
∑  86,2 73,7 71,2 43,7 43,7 53,7 57,5 75 

pořadí  1. 3. 4. 7. 7. 6. 5. 2. 

  

Kdybychom nyní měli určit výsledek podle stanovených kritérií, pak by z hodnocení 

nejlépe vyšla varianta V1 – paroplynová elektrárna. 

  

 Protože hledáme ideální variantu řešení, je třeba dále posoudit některé specifické 

problémy vyplývající ze vztahu energetika – ekonomika – životní prostředí. Pojmenovali 

jsme některé aspekty (rizika), které umožní další rozhodování při stanovení ideální 

varianty. Při tomto rozhodování budeme pracovat s výsledky našich oslovených odborníků, 

a proto následující matice bude sestavena opět za pomoci metody tzv. delfské věštírny. 

Názory odborníků jsme opět statisticky zpracovali a výsledky jsme převedli do tabulky 8. 

Hodnocení rizik variant provedeme v matici prostých rizik. Riziko se obvykle udává 

pravděpodobností vzniku nežádoucího efektu. Oslovení odborníci měli za úkol číselně 

vyjádřit pravděpodobnost vzniku rizika. Odpovídali do tabulky podobné naší tabulce 8. My 

jsme do matice uvedli hodnotu, která  vypovídá o tom na kolik procent (z 100%) oslovení 

odborníci předpokládají vznik určitého rizika. (Čím bude hodnota vyšší, tím vyšší je 

předpoklad vzniku rizika.) Hodnoty jsou statistickým výsledkem posudků odborníků. 

Tabulka 8Matice prostých rizik 

riziko V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
R1 36,6 34,4 16,3 26,3 33,4 43,3 39,4 56,1 
R2 31,6 24,4 18,1 30 30 28,8 12,7 30,5 
R3 25 27,2 21,5 25,8 25,3 21,7 15,5 28,8 
R4 13,4 16,6 15 26,8 25,6 49,6 18,5 56,8 
R5 22 46,6 22 28,3 27,7 15,5 10,7 18,3 

 

Pro stanovení odhadu vah rizika využijeme metodu Fullerova trojúhelníku. I zde budeme 

respektovat výsledky hodnocení rizik oslovených odborníků z tabulky 3, čili budeme-li 
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posuzovat páry R1 a R2, R1 a R3, R1 a R4, R1 a R5, pak vyšší váhu má vždy R1. 

Posuzujeme-li R2 a R3, vyšší váhu má R3 (u odborníků B, E, G, H, I), posuzujeme-li R2 a 

R4, vyšší v pořadí je R4 (odborník B, E, G, H, I), z dvojice R2 a R5 je vyšší R5 (B, C, E, 

H, I), u R3 a R4 má vyšší váhu R4 (A, C, E, G, H, I), posuzujeme-li R3 a R5, vyšší 

v pořadí je R5 (A, C, E, H, I), a u dvojice R4 a R5 je vyšší v pořadí R4 (A, E, F, G, I). 

V tomto smyslu vyplníme tabulku 9. 

Tabulka 9 Fullerův trojúhelník rizik 

 

 

 

 

 

 

Nyní vypočteme váhy rizik tj. podle počtu jejich výskytů. Váhy jsou stanoveny 

v tabulce 10, kde jsme do druhého sloupce zapsali počty výskytů z tabulky 9. Nejvíce 

preferovaná varianta dostává nejvyšší váhu. 

Tabulka 10 Výpočet vah rizik 

Riziko výskyt  váhy 
R1 4 4/10 
R2  1 1/10 
R3 1 1/10 
R4 2 2/10 
R5 2 2/10 
ΣΣΣΣ 10  

 

Aplikací vah na matici prostých rizik získáme matici vážených rizik. Do matice 

promítneme výsledek, tj. jak nám riziko ovlivnilo pořadí variant. Riziko minimalizujeme, 

tj. čím menší je, tím je varianta vhodnější. 

 

 

R1 R1 R1 R1 
R2 R3 R4 R5 
 R2 R2 R2 
  R3 R4 R5 
  R3 R3 
    R4 R5 
      R4 
      R5 
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Tabulka 11 Matice vážených rizik 

riziko  váhy  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
R1 4/10 36,6x4/10=14,6 13,7 6,5 10,5 13,3 17,3 15,7 22,4 
R2 1/10 3,1 2,4 1,8 3 3 2,8 1,2 3 
R3 1/10 2,5 2,7 2,1 2,5 2,5 2,1 1,5 2,8 
R4 2/10 2,6 3,3 3 5,3 5,1 9,9 3,7 11,3 
R5 2/10 4,4 9,3 4,4 5,6 5,5 3,1 2,1 3,6 
ΣΣΣΣ  27,2 31,4 17,8 26,9 29,4 35,2 24,2 43,1 
pořadí  4. 6. 1. 3. 5. 7. 2. 8. 

 

Kdybychom nyní měli určit výsledek podle stanovených kritérií, pak by z tohoto 

hodnocení nejlépe vyšla varianta V3 – jaderný zdroj.  

 Nyní sestavíme pořadí: užitek vs. riziko – tabulka č. 12 

Tabulka 12 Užitek versus riziko 

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 
Užitek V1 V8 V2 V3 V7 V6 V4+V5  
Riziko V3 V7 V4 V1 V5 V2 V6 V8 

 

Kromě pořadí uvedeného v tabulce 12 můžeme vypočítat také tzv. výsledný efekt, 

který chápeme jako rozdíl užitku a rizika. Do tabulky tedy doplníme vypočtené údaje 

z matice vážených užitností v tabulce 7 a z matice vážených rizik v tabulce 11. 

Tabulka 13 Výsledný efek 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
užitek U  86,2 73,7 71,2 43,7 43,7 53,7 57,5 75 
Riziko R  27,2 31,4 17,8 26,9 29,4 35,2 24,2 43,1 
U-R 59 42,3 53,4 16,8 14,3 18,5 33,3 31,9 

 

Při hodnocení variant můžeme přijmout v zásadě tři různé strategie preference: 1. 

maximální (v tomto případě se snažíme maximalizovat užitnost bez ohledu na případná 

rizika). 2. minimální – zde naopak minimalizujeme rizika bez ohledu na užitnost variant. 3. 

optimální – zkoumá jak riziko, tak užitek.  

Preference podle strategií: 

1. strategie maximální – dle strategie preference maximalizace užitku –  V1, případně 

V8 nebo V2; 

2. strategie minimální – dle strategie minimalizace rizika – V3, popř. V7 nebo V4;  
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3. strategie optimální – dle strategie preference maximalizace výsledného efektu –  

V1, případně V3 nebo V2. 

Z hodnocení vyšly nejlépe varianty: V1 – paroplynová elektrárna a V3 – jaderná 

elektrárna. Podle hodnocení celkového efektu můžeme stanovit toto pořadí V1, V3, V2, 

V7, V8, V4, V5, V6. 

V1 paroplynová elektrárna dosáhla výborného výsledku při hodnocení kritérií 

především pro své nízké náklady. Je ohrožena možnými riziky spojenými s dostupností 

zdrojů, s nižší účinností technologie a z části s negativními vlivy na životní prostředí.   

V3 jaderná elektrárna je nejlépe hodnocena z hlediska rizik budoucího vývoje, 

avšak výsledek je částečně ovlivněn nižší účinností technologií a částečně vyššími 

investičními náklady.  

3.3.2 Diskuse 

Provedená analýza měla za úkol usnadnit orientaci při sestavování vyváženého 

energetického mixu. Analýze bylo podrobeno 8 aktuálních zdrojů výroby elektřiny, z části 

zdroje založené na spalování fosilních paliv, obnovitelné zdroje a také jaderné zdroje, 

s cílem doporučit jednu nebo několik málo variant k realizaci. Stanovili jsme tyto 

parametry – investiční, fixní a variabilní náklady, účinnost technologie, životnost. Aby 

hodnocení bylo komplexní specifikovali jsme rizika, která jsou s energetikou spojená, 

např. riziko dostupnosti zdrojů, riziko spojené s tržním prostředím, riziko spojené 

s negativními vlivy na životní prostředí.  

Výsledky potvrdily, že energie z tzv. obnovitelných zdrojů – vyjma energie vodní a 

větrné, jsou špatně hodnoceny. Výsledný efekt značně ovlivňují rizika spojená se svou 

závislostí na klimatických podmínkách. Toto riziko je především u větrných a 

fotovoltaických zdrojů. U větrných elektráren je toto riziko vyšší, protože na rozdíl od 

fotovoltaických, které v noci nevyrábí a  v této době soustavu neovlivňují, fluktuace větru 

může vyvolávat problémy po celých 24 hodin, přičemž v noci je soustava obecně 

vzhledem k útlumu výroby o něco zranitelnější. Garance výkupních cen se stává paradoxně 

dalším možným rizikem, neboť výkupní ceny se zdají být značně nadhodnoceny (jsou 

téměř deset krát vyšší než z klasických zdrojů). Obnovitelné zdroje energií tedy analýza 
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nepreferuje. Ve výsledku je dobře hodnocena energie z vodních elektráren, ale z hodnocení 

vyplývá, že potenciál tohoto zdroje je vyčerpán, i když stávající zdroje bodují při 

hodnocení případných minimálních možných rizik ve vztahu ke stabilitě energetických sítí.  

Provedené analýzy vybraných energetických zdrojů ukazují, že česká energetika je 

stále závislá na fosilních zdrojích. Analýza dále potvrdila, že česká energetika se nemůže 

obejít bez energie vyrobené z jaderných zdrojů. V tomto smyslu analýza vychází velmi 

dobře pro tento zdroj energie. V hodnocení kritérií vede kritérium životnost technologií 

následovaná průměrnými náklady, nicméně bere v úvahu rizika spojená s nižší účinností 

stávajících technologií výroby. V hodnocení rizik jaderná energie boduje. Jádro ze všech 

uváděných technologií vychází nejlépe, i když hodnocení bere v úvahu určité přijatelné 

riziko spojené s případnými negativními vlivy na životní prostředí. V této variantě je 

naopak velmi dobře hodnoceno riziko představující omezenost resp. dostupnost zdrojů. 

Tento výsledek především ovlivnila možnost, že tímto palivem se lze velmi dobře 

předzásobit. 

Další výborný výsledek je zaznamenán také u technologie výroby elektřiny z uhlí 

zplyňováním – paroplynová elektrárna. Z hodnocení kritérií tato technologie vychází jako 

nejlepší varianta. Vyšší riziko se projevilo v hodnocení dostupnosti zdrojů, které je 

spojováno s územně ekologickými limity těžby hnědého uhlí. Další riziko, které mělo za 

následek propad ve výsledku hodnocení, je riziko spojené s negativními vlivy na životní 

prostředí. Tato popsaná rizika jsou však vyvážena vyššími účinnostmi technologií a 

bezproblémovým vlivem na stabilitu elektrifikačních sítí. 
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4  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Z předcházejících kapitol vyplývá, že Česká republika disponuje významnými 

zásobami paliv (uhlí, uran), a proto by nemělo být problémem pokračovat cestou 

energetiky fosilních paliv. Z provedené analýzy je však zřejmé, že velký důraz bude kladen 

na provedení zásadních změn stávajících technologiích, které musí být v souladu s trvale 

udržitelným rozvojem. I když provedená analýza dále ukazuje, že ve srovnání 

s elektrárnami, které využívají kombinovaný cyklus, jsou investiční náklady potřebné 

k výstavbě srovnatelného zdroje pro jadernou elektrárnu více než tří násobné, jaderná 

elektrárna má podstatně nižní náklady na palivo (což výslednou cenu energie vyrovnává). 

Jaderná energie bude v budoucnu páteří energetického mixu, jehož hlavní výhoda je 

spatřována v tom, že palivo lze zajistit i na několik let dopředu, a tím eliminovat případnou 

nestabilitu produkující země. 

Pro obnovení současné výrobní kapacity využívající spalování fosilních paliv 

navrhujeme vystavět kapacity nové. Je třeba začít s obnovou stávajících elektráren a 

výrobní kapacity hnědouhelných elektráren i elektráren spalujících černé uhlí postupně 

zaměnit na využití kombinovaných paliv.  Protože vlastní výstavbě moderní klasické 

elektrárny, která trvá cca 3 roky, předchází dlouhé období příprav a schvalování, je třeba 

již nyní začít s přípravami. Obnova zdrojů má být kombinací výměny zastaralé technologie 

za moderní tj. retrofitu (řádově většího, než který byl uplatněn v 90. letech) a výstavby 

nových tepelných hnědouhelných elektráren, ale také řízeného ukončení provozu některých 

technicky a morálně zastaralých bloků bez náhrady.  

 Je zřejmé, že obnovitelné zdroje, které nyní zažívají obrovský rozmach (avšak jen 

díky dotovaným výkupním cenám vyrobené elektřiny) zasáhnou významněji do 

energetického mixu, avšak nelze očekávat, že v budoucnu plně nahradí výrobu elektřiny a 

tepla z fosilních zdrojů. Pro svoje vlastnosti jsou ovšem výborným zdrojem pro zásobování 

elektřinou a teplem tzv. ostrovních systémů. Zde se jejich uplatnění jeví jako zcela 

nezastupitelné.    

Pro dlouhodobě udržitelný rozvoj mají být obnovitelné zdroje energie nezbytné. 

Aby výstavba dnešních tzv. obnovitelných zdrojů nebyla jen plýtváním zdrojů – jak 
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finančních tak surovinových, je třeba na ně hledět jako na doplněk nahrazující komerční 

paliva. Česká energetika se nemůže spoléhat jen na jeden druh energie. Je třeba nadále 

doporučovat takzvaný energetický mix, který bude ve větší míře zastoupen komerčními 

palivy, kterými Česká republika disponuje. Jeho struktura by měla být složena z tuhých 

paliv, jaderných paliv a dále pak z obnovitelných zdrojů energie. Nejen analýza prokázala, 

že páteří energetiky se stane energetika z jaderných zdrojů jako perspektivní zdroj energie. 

 Správně a vhodně zvolený energetický zdroj je zcela zásadní pro následnou 

úspěšnou realizaci navrhovaného energetického mixu. Pro kvalitně vyvážený energetický 

mix v České republice je třeba vytvořit nebo přepracovat stávající Státní energetickou 

koncepci, pro kterou doporučujeme: 

 1. Maximálně využít tuzemské zdroje: 

 Je třeba zachovat těžbu hnědého uhlí, a to i těžbu za územně ekologickými limity. 

Ověřené zásoby totiž zajišťují další těžbu minimálně na 65 let, a proto je třeba tyto zásoby 

uvolnit. Nezbytně třeba je lokalizovat nová naleziště uranu, u stávajících lokalit je 

zapotřebí pokračovat v těžbě na hranici vytěžení ložiska. V této souvislosti je třeba 

upřednostňovat takové technologie dobývání, které budou šetrnější k okolí než stávající 

technologie louhování. 

 2. Maximálně využít obnovitelné zdroje: 

 Pro maximální využívání energie z obnovitelných zdrojů je třeba zachovat státem 

garantovanou podporu, avšak změnou formy dotací nebo stimulů.  Při určování výše 

podpor je třeba také rozlišit obnovitelné zdroje z hlediska ekonomické přiměřenosti a 

z hlediska dopadů na konečného spotřebitele. Dále je třeba, aby se provozovatelé i těchto 

sítí podíleli na vytváření fondu, který bude tvořen pro budoucí náklady k odstranění nově 

vzniklých odpadů.  Mohlo by jít např. o fond, ze kterého bude čerpáno na uhrazení nákladů 

spojených se zachlazováním následků ekologické likvidace použitých technologií, protože 

i tyto zdroje budou v budoucnu vytvářet svůj specifický odpad. 

 3. Podpořit jadernou energetiku: 

 Na jadernou energetiku je třeba hledět jako na jeden z hlavních  pilířů výroby 

elektřiny. Proto je nutné vytvořit podmínky pro prodloužení životnosti již existujících 
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jaderných bloků a dále je třeba počítat s výstavbou nových jaderných bloků.  S vyhořelým 

palivem je třeba nakládat jako s potenciální druhotnou surovinou.   

 4. Posílit bezpečnost elektrické přenosové soustavy: 

 Ke stabilizaci energetických sítí je třeba vystavět dostatek kapacit pro další 

případné připojení nových neregulovaných zdrojů – pro nové větrné a solární parky nebo 

dále pro rozšíření kapacit jaderných elektráren. Tím bude eliminováno možné riziko např. 

vzniku tzv. blackoutu, protože již nyní je česká přenosová soustava předimenzována právě 

zvýšeným množstvím nových solárních a větrných parků. 

 5. Podpořit vědu a výzkum: 

 Kritický faktor úspěšnosti rozvoje energetiky a nových technologií jako celku 

představuje školství. V oblasti výzkumu je třeba se zaměřit na nové resp. opakované 

využití jaderného odpadu. Pro oblast fosilních zdrojů je výzkum třeba zaměřit na nové 

technologie, které přetvoří hnědé uhlí na ekologicky čisté a účinnější palivo např. v  tzv. 

paroplynovém cyklu. 

 6. Zajistit šetrný přístup k životnímu prostředí: 

 Pro zajištění ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje v oblasti 

energetiky je třeba podpořit a realizovat stavby nových nízko emisních zdrojů.  Pro 

výrazné snížení zatěžování životního prostředí je nezbytně třeba významně posílit a 

podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie, avšak na ekonomicky únosné míře a dále 

vyšší využití druhotných odpadů. 

Po provedení těchto změn můžeme doporučit realizaci vyváženého 

diverzifikovaného energetického mixu, který zajistí stabilitu české energetické koncepce. 

Pro české energetické sítě v rámci zajištění soběstačnosti a stability je třeba pokračovat 

cestou spalování fosilních paliv (jejich zásoby jsou potvrzeny minimálně na dalších 65 let), 

ale cestou vhodnějších technologií spalování uhlí. Další základní složkou českého mixu 

zůstane jaderná energetika, která podstatně zvýší dosavadní podíl na výrobě elektřiny. Jako 

třetí složku energetického mixu musíme doporučit obnovitelné zdroje energie, ale jen 

pouze jako nutný doplněk, a to vzhledem k závazku ČR vůči společenství. 
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5 ZÁVĚR 

 V diplomové práci jsme hodnotili současnou státní energetickou koncepci a cílem 

práce bylo stávající zdroje popsat, analyzovat je a na tomto základě pak  doporučit  

vyvážený energetický mix k realizaci. Podmínkou bylo, aby zaručil stávají stabilitu 

elektrifikačních sítí, dosavadní soběstačnost při výrobě elektřiny  a dále nepoškozoval 

životní prostředí. Byl brán ohled i na závazek ČR vyplývající z členství v EU tj. začlenění 

obnovitelných zdrojů určitým podílem do elektrifikační sítě. 

 V ČR je energetika postavena na technologiích spalujících fosilní paliva, jaderná 

paliva a na technologiích z obnovitelných zdrojů. Tyto technologie – spalování uhlí, 

jaderné štěpení, kogenerace na bioplyn a biomasu, solární, větrné a vodní technologie jsme 

podrobili více kriteriální analýze. Po ekonomickém zhodnocení jmenovaných technologií 

jsme dospěli k závěru, že pro energetickou koncepci je ekonomicky výhodnější energetika 

založena na spalování fosilních paliv, avšak novými technologiemi spalování – zplyňování 

uhlí (tato metoda je při své vyšší účinnosti i velmi šetrná k životnímu prostředí). Páteří 

energetiky musí nutně být energie vyrobená z jádra, neboť výroba energie v jaderných 

elektrárnách je výjimečně čistý proces a provedená analýza tento zdroj preferuje. Dalším 

prvkem mixu by měla být energie z obnovitelných zdrojů. I když se zdá, že energie 

vyrobená z OZE má v podmínkách ČR výborné předpoklady k dalšímu rozvoji – povinné 

výkupy elektřiny následujících dvacet let, analýza tyto zdroje neoznačila – mimo energie 

vyrobené z vody a  větrných elektráren. Díky závazkům ČR vyplývající z členství s EU je 

třeba zvýšit podíl výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, a proto OZE musí být 

nutným doplňkem navrhovaného mixu. 

Po shrnutí jednotlivých ukazatelů, mezi které jsme zahrnuli i určitá rizika týkající 

se tohoto odvětví. Jedná se o riziko spojené s omezeností a dostupností zdrojů, riziko 

spojené s tržním prostředím, riziko spojené s stabilitou elektrifikační soustavy a 

v neposlední řadě riziko spojené s negativními vlivy na životní prostředí a udržitelný 

rozvoj. Dospěli  jsme k závěru, že energetická koncepce se neobejde bez třech základních 

zdrojů – fosilních a jaderných paliv a energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Takto 

navrhovaná koncepce bude zajišťovat přednostní využití domácích palivových zdrojů a 

zároveň přiměřenou dovozní závislost a stabilitu při krizových stavech a současně zaručí 
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trvale udržitelný rozvoj. Ve vazbě na plnění mezinárodních závazků musí ČR podporovat 

rozvoj obnovitelných zdrojů energie, avšak poskytnutá podpora investorům, nesmí mít 

ekonomické dopady na konečného spotřebitele.  
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