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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce „Obnovitelné zdroje v ČR“ je definování východisek 

energetické politiky v ČR  a jeho následný vývoj. První část se zabývá výrobními 

východisky a to popisem nejběžnějších druhů zdrojů energie. Dále pak nevýrobními 

východisky, což ve smyslu této práce znamená úspory a programy na podporu využívání 

OZE. Druhá část je zaměřena na odhadu vývoje energetické politiky s ohledem na 

obnovitelné zdroje energie. Dále na dosahování úspor energie a technologiích akumulace 

přebytečné energie. V závěru je vyhodnocen současný stav a možný vývoj. 

 

 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, energetická politika, úspory 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis “The Renewable Energy Resources in the Czech Republic” deals with 

the definition of energy policy outlets in the Czech Republic and its subsequent 

development. The first part concerns with the production bases by means of the most 

frequent sorts of energy resources. It also deals with the non-productive bases which within 

the meaning of this thesis mean the savings and the support programmes for renewable 

energy resources utilization. The second part of the thesis focuses on the forecast of energy 

policy development with the view of the renewable energy resources. It also deals with 

energy savings achievements and the energy surplus accumulation technologies. At the 

conclusion the current situation and possible development is evaluated.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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kW/m2    kilowatt na metr čtvereční 
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MVE    malá vodní elektrárna 

MW  megawatt , jednotka energie 

MŽP    ministerstvo životního prostředí 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PJ    PetaJoule, jednotka energie, 1015 Joule 

TKO    komunální odpad 
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1 ÚVOD 

Energie je životní tepnou přírodního a společenského vývoje. Žádný životní proces není 

myslitelný bez energetické základny. Současné zásobování energiemi má obrovské 

destruktivní následky – spotřeba ropy, uhlí, zemního plynu, jaderné energie a ničitelský 

proces vegetace v rozvojových zemích. Zásobování energií má charakter zásadního 

oběhového systému veškerého života a nelze jej  změnit. [12]  

Současné hospodářství lze charakterizovat jako „fosilní“, jelikož k zásobování energií 

dochází zejména z těchto zdrojů a na nich jsou závislé lidské aktivity. Tyto suroviny budou 

s největší pravděpodobností vyčerpány dříve než suroviny metalické. Pouze jaderný odpad, 

za cenu rostoucího jaderného nebezpečí a zvyšující se budoucí radioaktivní zátěže, lze 

znovu zužitkovat jako zdroj energie. Z hlediska rychlosti je akutnější nebezpečí zkázy 

ekosféry zpracováváním energií a surovin, než vyčerpáním zdrojů. Světové hospodářství 

vděčí za svůj úspěch fosilní energetické základně, ale současně je jí dnes také ničeno. 

Fosilní zdroje jsou zdroje vyčerpatelné. Při jejich přeměně jsou neodvratně přetěžovány, 

poškozovány a ničeny omezené a nepostradatelné životní elementy naší Země – voda, 

vzduch, půda a zemská atmosféra. Svět jako civilizace se může z pasti fosilních zdrojů 

vymanit, a to tehdy, bude-li se snažit soustřeďovat všechny síly na proměnu na obnovitelné 

zdroje tak, aby se stala na fosilních zdrojích nezávislou. V podstatě lze změnit volbu našich 

energetických zdrojů. 

K nevyčerpatelnému potenciálu obnovitelné energie se počítají sluneční světlo a teplo, 

termicky vyvolaný vítr, vlny, vodní síla, energie z rostlin a z dalších organických 

substancí.  

Cílem  mé bakalářské práce je zaměřit se na východiska energetické politiky v ČR a 

odhadnout postupný vývoj energetické politiky s cílem navrhnout řešení jak splnit naše 

závazky v EU.  

Teoretická část bude  zaměřena na nástroje politiky  a na rozdělení  zdrojů energie v ČR, 

zejména se budu zabývat současným stavem energetického odvětví, jakým způsobem je 

elektřina vyráběna, tzn. popis  jednotlivých zdrojů k výrobě energie. Pozornost věnuji také 

legislativě, programům na podporu využívání OZE dle platných právních předpisů. 
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Praktická část bude zaměřena na potenciál OZE v podmínkách České republiky a na 

analýzu možných řešení dosáhnutí efektivity a předpoklady spotřeby energie v 

dlouhodobějším horizontu. 
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2 VÝCHODISKA ENERGETICKÉ POLITIKY ČR 

Při formulaci energetické politiky je nutno vycházet  ze světových trendů. Důležitou 

událostí byl proto vstup České republiky do Evropské unie 1. dubna 2004 a z toho 

vyplývající plnění závazků vycházejících z principů koordinované energetické politiky EU, 

čímž je také Směrnice 77/2001 ES. Česká legislativa implementovala požadavky této 

směrnice do zákona 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a 

zavázala se vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % do roku 2010 a vytvořit 

takové podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.  

2.1 Současná energetická struktura 

Současné české energetické hospodářství je stabilní. Spotřeba primárních energetických 

zdrojů i konečná spotřeba energie v posledních letech mírně roste. Energetická náročnost 

ekonomiky ČR je však  vyšší než evropský průměr. Česká energetika je zabezpečena 

vyváženým zdrojovým mixem. Po roce 1989 došlo k rozsáhlé restrukturalizaci při 

masivních ekologických investicích do procesů získávání zdrojů energie, jejich 

transformace a spotřeby. Velmi výrazně se snížily emise škodlivin, bylo dosaženo prvních 

významnějších úspor energie a rovněž byla nastartována podpora využívání obnovitelných 

zdrojů energie. V grafu č. 1 je zobrazena struktura OZE v roce 2008. 

 Graf č. 1.: Celková energie z obnovitelných zdrojů energie v roce 2008 

Celková energie z OZE v roce 2008
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Zdroj: [8] - vlastní úprava 
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Energetická struktura České republiky je založena na dominanci fosilních zdrojů (viz. graf 

č. 2).  Vláda ČR usiluje o novou výstavbu konvenčních zdrojů (Prunéřov – modernizace tří 

současných bloků, Temelín – výstavba nových bloků),  které zvýší stejně jako v případě 

uhelných či plynových elektráren množství emitovaného oxidu uhličitého a prohloubí 

nevyřešený a pravděpodobně uspokojivě nevyřešitelný problém jaderného odpadu. Vedle 

toho se negují stále rostoucí možnosti, které se navzdory nižší světové i evropské podpoře 

pro obnovitelné zdroje otevírají.  

Graf č. 2: Struktura energetických zdrojů na výrobě energie za rok 2008 

Zdroj: [16] – vlastní úprava 

Stálé konflikty mezi zvyšující se spotřebou energií a stále hlubšími následky jejího 

využívání na straně jedné a docházejícími rezervami jaderných i fosilních  paliv na straně 

druhé se projevuje v nejrůznějších globálních i lokálních aspektech. V České republice byl 

přijat zákon č.180/2005 na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zatím se 

nerýsuje žádná taková iniciace rozvoje obnovitelných zdrojů, která by zaručila, že se trvale 

udržitelný stav během několika let stane hlavní cestou vedoucí k dlouhodobé rovnováze a 

jedním z důležitých společenských, rozvojových a ekonomických  témat. [22] 
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2.1.1 Státní energetická koncepce 

Základním dokumentem, ve kterém česká vláda  určuje směr energetického sektoru na 

několik let dopředu, je Státní energetická koncepce, schválená usnesením vlády č. 211 

v březnu  roku 2004. V únoru 2010 byla tato koncepce aktualizována.   

Priority vlády v oblasti energetického sektoru stojí na třech pilířích, kterými jsou 

maximální nezávislost, maximální bezpečnost a udržitelný rozvoj. Nezávislostí se rozumí 

nezávislost na cizích zdrojích energie, na zdrojích energie z rizikových oblastí a na 

spolehlivosti dodávek cizích zdrojů. V rámci druhého pilíře pak vláda sleduje bezpečnost 

zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, spolehlivost dodávek všech druhů energie a 

racionální decentralizaci  energetických systémů. Pod pilířem třetím je začleněna ochrana 

životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj. 

2.2 Výrobní východiska 

Mezi výrobní východiska jsem zařadila jednotlivé druhy zdrojů, které využíváme k výrobě 

energie. Z principu obnovitelnosti (vyčerpatelnosti ) se dají rozdělit na dvě skupiny:  

•  neobnovitelné; 

• obnovitelné. 

2.2.1 Neobnovitelné  zdroje energie 

Je to zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale 

jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. Typickými příklady 

neobnovitelných zdrojů energie jsou: 

Jaderná energie 

Hlavní zdroj energie jaderných paliv je uran a thorium. Jaderné zdroje patří mezi levnější 

energetické zdroje a  řeší dva základní globální problémy - přístup k energetickým zdrojům  

a negativní vliv emisí na změny klimatu, protože neprodukují prakticky žádné tzv. 

skleníkové plyny a naopak významně přispívají ke snížení globálních emisí těchto plynů 

do ovzduší. Na druhé straně vzniká vyráběním energie z jaderné elektrárny odpad, a to 

radioaktivní odpad a horká voda.  

V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny: Jaderná elektrárna Dukovany 

a Jaderná elektrárna Temelín. V průběhu roku 2008 Dukovany a Temelín vyrobily 
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dohromady téměř 26 551 000 MWh elektrické energie a podílely se tak 21 % na tuzemské 

produkci. [10] 

Uhlí 

Těžba, zpracování a využití uhlí v Čechách a na Moravě je významným průmyslovým 

odvětvím. V ČR se těží hnědé a černé uhlí. Hnědé uhlí se těží převážně povrchovým 

způsobem v severních Čechách. Povrchová forma těžby je velmi nešetrná vůči krajině, a 

proto je v ČR postupně utlumována. Hnědé uhlí se používá hlavně při výrobě elektrické 

energie. Černé uhlí se v ČR těží převážně na severní Moravě. Toto uhlí je velmi kvalitní, 

zpracovává se na koks a pro své vlastnosti se používá v hutnickém a chemickém průmyslu.  

Zásoby uhlí v České republice se odhadují přibližně na 10 mld. tun, z toho asi polovina je 

ekonomicky těžitelných. Hnědé uhlí (těžba za rok 2008 cca 70 mil. tun) se prakticky 

všechno spotřebuje v České republice, černé uhlí (těžba cca 13 mil. tun) se ze 40% vyváží. 

[7] 

Zemní plyn 

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu 

uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Spalováním zemního 

plynu nelze žádnou energii vyrobit, ale pouze přeměnit energii v něm uloženou v energii 

tepelnou. Zemní plyny, které jsou využívány ve většině evropských zemí, obsahují 

zpravidla více než 90% metanu a méně než 5% nehořlavých látek. V současné době je 

nejvíce využívaným zemním plynem tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s 

ropou.  

Zemní plyn spotřebovávaný v České republice je prakticky zcela kryt jeho dovozem, a to 

z Ruska a Norska. Spotřeba plynu v Česku v posledních letech mírně klesá. V roce 2008 

činila 8,685 mld. m3 ročně. [21] 

Ropa 

Na základě organické teorie se předpokládá, že ropa vznikla z prehistorických živočišných 

a rostlinných zbytků podrobených rozkladu. Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily na ropu a 

zemní plyn. Poté migrovaly podél nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních 

horninách, čímž vznikla jejich současná naleziště. Větší část tuzemské spotřeby ropy a 

kapalných paliv v ČR je zajišťována dovozem, především dálkovými ropovody. Vlastní 
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těžba zajišťuje pouze okolo 4 % spotřeby. V současné době představuje tuzemská spotřeba 

ropy asi 8 milionů tun. [3] 

2.2.2 Obnovitelné zdroje energie 

OZE je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, získané 

primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce. Lidstvo tuto energii čerpá ve 

formách např. slunečního záření, větrné energie, vodní energie, geotermální energie, 

biomasy a další. 

Fotovoltaika  

Fotovoltaika je technologie s neomezeným růstovým potenciálem a časově neomezenou 

možností výroby energie elektrické. Fotovoltaické články jsou vyrobeny z polovodiče 

(obvykle křemíku). [1] Při dopadu světla na článek se uvolňují elektrony, čímž vzniká 

množství kladných a záporných nábojů, potažmo elektrické napětí. Fotovoltaické články 

vyrábějí stejnosměrný proud, který je ve střídači konvertován na proud střídavý. 

Zjednodušeně lze říci, že fotovoltaika je soubor prvků, díky kterým lze přeměnit energii 

sluneční na energii elektrickou. [5] 

 
Obr. č. 1: Fotovoltaická elektrárna 

Zdroj: [  www.korowatt.cz] 

 

Fotovoltaické neboli solární články nepotřebují žádnou pohonnou látku. Nemají žádné 

opotřebení. Tyto články je možné sestavovat do solárních fotovoltaických generátorů 

libovolné velikosti (viz. obr. č. 1). V provozu nevytvářejí žádné znečištění, žádný hluk, 

žádné zplodiny a žádný zápach. Neuvolňují při výrobě elektřiny žádný CO2.  

V současné době (stav k 1. 3. 2010) je instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v 

České republice 490 MW (viz. graf č. 3).  
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Graf č. 3: Stav slunečních elektráren  

 

Zdroj: Energetický regulační úřad 

Voda 

Energetické zdroje využívající energii vody ve vodních tocích patří mezi velmi rozšířené a 

dnes běžně používané OZE. Sluneční energie je zde hnacím motorem a  zajišťuje neustálý 

koloběh velkého množství vody. Energie vody je využívána pomocí široké škály typů a 

velikostí vodních děl. Množství využitelné energie je dáno rychlostí proudění, které je 

závislé na spádu toku. [4] 

Vodní energetika se dělí na dvě skupiny. Malé vodní elektrárny (MVE) mají instalovaný 

výkon do 10 MW. Velké elektrárny mají výkon vyšší, avšak jejich výstavba je s ohledem 

na dnešní ekologickou situaci nereálná. 

Technicky využitelný potenciál vodních toků v České republice činí 3 380 GWh/rok. Z 

toho na malé vodní elektrárny připadá 1 570 GWh/rok. V České republice je dle aktuálních 

statistik ERÚ a MPO v provozu cca 1400 vodních elektráren s instalovaným výkonem 275 

MW a roční výrobou elektrické energie 700 GWh, což odpovídá 45 % využitelného 

potenciálu. [2] 
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Vítr 

Větrná energie má svůj původ opět v dopadajícím záření slunečním, které zahřívá vzduch v 

blízkosti povrchu země. Vlivem rozdílného oslunění v různých oblastech dochází k 

významným teplotním rozdílům těchto oblastí. Důsledkem je potom horizontální proudění 

vzduchu známé jako vítr.  

Vítr je obnovitelným zdrojem energie v celkovém slova smyslu. Má nízké vstupní náklady 

a obrovský potenciál pro další růst. K 1. červnu 2009 se počet velkých větrných elektráren 

s výkonem nad 100 kW pohyboval zhruba kolem padesáti. Po České republice je však 

rozeseto ještě několik desítek malých větrných elektráren s nižším výkonem, které slouží 

pouze pro soukromou potřebu svých majitelů (instalovaná kapacita u těchto menších 

větrníků nepřesahuje 60 kW). Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR je nyní 

přibližně 150 MW. V ČR je potenciál na výrobu elektřiny z větrných elektráren ještě 

daleko vyšší, což podle ČSVE znamená, že by větrníky byly schopny vyrobit asi 6 TWh 

elektřiny. Tato hodnota by pokryla spotřebu energie nejméně pro čtyři miliony obyvatel. 

 

 Obr. č. 2: Potenciál využití větrné energie v České republice 

Zdroj: [www.czrea.org]  

Potenciál využití větrné energie v České republice je situován do lokalit s rychlostí větru 

vyšší než 5 m/s (viz. obr. č. 2). Tyto lokality se nachází zpravidla v příhraničních horských 

oblastech, kde je případný další rozvoj omezen požadavky na ochranu přírody a svůj 

nepříznivý vliv mají i sezónní klimatické podmínky. Větrná elektrárna je v podstatě rotor 
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či turbína umístěná na stožáru. V zahraničí se větrné elektrárny rozlišují podle svého 

umístění, a to na elektrárny umístěné na moři a na souši. V podmínkách České republiky je 

logicky účelné brát v potaz pouze suchozemské větrné elektrárny. [6] 

Biomasa 

Biomasou rozumíme biologicky rozložitelnou část výrobků, odpadů a zbytků ze 

zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví, ze souvisejících 

průmyslových odvětví a rovněž biologicky rozložitelnou část průmyslového a 

komunálního odpadu. Biomasa je v podmínkách České republiky velice perspektivním 

obnovitelným zdrojem energie. [2]  

Energie pocházející z  biomasy je ve své podstatě solární energií pohlcenou rostlinami díky 

procesu fotosyntézy a je tradičním energetickým zdrojem většiny lidstva. V České 

republice se předpokládá, že výroba elektřiny z biomasy  bude v roce 2010 činit přibližně 

2200 GWh.  

Ekonomicky perspektivní způsob likvidace nebo hygienizace biologicky rozložitelných 

odpadů ze zemědělské výroby je výroba bioplynu. Bioplyn je plyn produkovaný během 

anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu 

uhličitého (CO2). Vzniklý plyn je jímán a lze jej efektivně využít k výrobě elektrické 

energie a tepla v kogeneračních jednotkách, kdy slouží k pohonu spalovacích motorů 

spojených s agregátem na výrobu elektrické energie. Ačkoli má ČR dlouholetou tradici ve 

výzkumu, vývoji a provozování bioplynových stanic a ještě před několika lety patřila ke 

světové špičce, ve větším měřítku se tato technologie u nás nerozšířila. Zvýšený zájem o 

technologii je patrný zejména u zemědělců.  

Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin, nebo odpadů z 

potravinářské, zemědělské nebo lesní produkce. Zásadní předností využívání biomasy by 

měla být společná výroba tepla a elektřiny. Při výrobě pouze tepla by měla mít biomasa 

především doplňkovou funkci.  

Geotermální energie  

Jde o nejstarší energii na naší planetě. Geotermální energie je projevem tepelné energie 

zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. 

Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve 
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formě tepelné energie pro vytápění,  nebo pro výrobu elektrické energie v geotermálních 

elektrárnách. 

V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen ve 

svrchní části zemské kůry. Podle odhadů je v nejsvrchnější tří až pětikilometrové vrstvě 

zemské kůry zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které 

by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na 100 000 let. 

Potenciál pro tento zdroj energie v České republice existuje. Byla vytvořena mapa 

tepelného toku, z které je možné zjistit území s dobrými podmínkami pro využití 

geotermální energie (viz příloha č. 1). 

Je možné konstatovat, že současný odhad možného využití geotermální energie 

představuje jen cca 0,5% celkové tepelné kapacity hornin a vody na území ČR.  

V současnosti je v ČR rozpracován projekt geotermální elektrárny v Litoměřicích (viz. 

obrázek č. 3), který počítá s kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie. Tato 

kombinace podstatně zvyšuje účinnost takového zařízení.  

 

  
Obrázek č. 3: Schéma projektu geotermální elektrárny v Litoměřicích 

Zdroj: Táborský J. Geotermální elektrárna  
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2.3 Nevýrobní východiska 

V této podkapitole se budu zabývat východisky, které nejsou přímo ovlivňovány zdroji, ale 

společností. Mezi tato východiska energetické politiky patří také úspory, které  přímo 

souvisí s energetickou náročností. Politiku Evropské unie v oblasti úspor energie a 

posilování energetické účinnosti nastínila „Zelená kniha EU o energetické účinnosti“. 

Pokud by nebyla přijata žádná opatření, spotřeba energie v EU by v příštích 15 letech 

stoupla minimálně o 10 %. To by bylo velmi nepříznivé, neboť podle odhadů bude v roce 

2030 EU závislá ze 70 % na dovozu veškeré energie (z toho 90 % ropy a 80 % dovozu 

plynu) ze zahraničí. Dalším potenciálním rizikem jsou navíc nevyzpytatelné ceny 

energetických surovin. V Zelené knize je proto navrhováno, aby členské státy povinně 

zpracovávaly pravidelné roční plány energetických úspor, které pak budou pečlivě 

aplikovat pod dohledem EU. Smyslem je lepší informovanost občanů, lepší označování 

energetické spotřeby na výrobcích, ale i daňové nástroje, jako postihy plýtvačů a úlevy 

spořičům, státní podpory i evropské fondy lépe cílené na energetickou účinnost či 

vylepšení směrnice o izolaci budov. [19] 

2.3.1 Program Efekt 

Ministerstvo průmyslu a obchodu kmenově zajišťuje agendu energetika. Za účelem 

podpory využívání obnovitelných zdrojů energie spustilo program Efekt. V rámci tohoto 

programu podporuje především osvětu a propagaci obnovitelných zdrojů energie. Státní 

podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie a 

energetického managementu (viz. příloha č. 2). MPO stanovilo rozpočet programu EFEKT 

2010 na 40 mil. Kč. [9] 

2.3.2 Zelená úsporám 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i 

v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a 

bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a 

účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také 

výstavba v pasivním energetickém standardu. Podpora v rámci tohoto Programu je 
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nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení 

programu do 31. prosince 2012.  

Základní členění Programu je: 

• úspora energie na vytápění; 

• výstavba v pasivním energetickém standardu; 

• využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody;  

• dotační bonus za vybrané kombinace opatření – některé kombinace jsou zvýhodněny 

dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti, a maximálně jednou) 

• výstavba v pasivním energetickém standardu; 

• využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. [20] 

2.3.3 Decentralizace 

Smyslem decentralizace je přenést pravomoc a odpovědnost co nejblíže místa realizace, a 

tím zvýšit účinnost. V tomto případě je to využít potenciál OZE na místech, kde vznikají a 

tam je také zpracovat a spotřebovat. 

Pro uspokojení spotřeby obnovitelnými energiemi jsou potřeba mnohem kratší vzdálenosti 

k dodání energie. Za pomocí moderní techniky je proto možné namísto globální závislosti 

na fosilních zdrojích uskutečňovat touto cestou lokální samozásobení, což představuje 

velikou šanci pro politickou, hospodářskou a kulturní svobodu. [13] 

2.3.4 Ekologická da ň 

Ekologická daň je součástí zákona 261/20071. Účelem ekologických daní je omezování 

existence negativních externích jevů, které ovlivňují životní prostředí. Může se jednat např. 

o daňový postih výroby freonů, umělých hnojiv, elektrické energie. 

Osvobozena od daně je elektřina "ekologicky šetrná". To je podle zákona elektřina 

pocházející z energie sluneční, větrné, geotermální nebo vodní, vyrobená z biomasy nebo 

produktů z biomasy, vyrobená z důlního plynu či z palivových článků.  

                                                 
1 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jedná se o zákon, jehož cílem je sjednotit a upravit vybrané daňové 

povinnosti občanů a firem České republiky. Z energetického pohledu jsou nejdůležitější kapitoly týkající se 

tzv. ekologických daní. 
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Systém ekologických daní v ČR není konečný. Daňová reforma má tři etapy. První u nás 

běží od roku 2008. Druhá část má probíhat v letech 2010 až 2013 a měla by zahrnovat další 

zvýšení sazeb a zavedení daní nových, například daně z CO2 pro velké podniky. Konečná 

podoba i výše těchto daní závisí na politických rozhodnutích a bude se jistě odvíjet od 

výsledků letošních parlamentních voleb. Kromě nových daní by měl vzniknout 

propracovaný systém daňových zvýhodnění. Třetí (a zatím konečná) fáze v letech 2014 – 

2017 nemá jasné obrysy – bude totiž postavena na vyhodnocených zkušenostech.  

2.3.5 Obchodování s povolenkami CO 2 

V České republice byla přijata směrnice evropského společenství 2003/87/ES2, kde je 

zakotveno obchodování s povolenkami CO2, implementována  zákonem 695/2004 Sb. o 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Základním 

principem je umožnit zemi, která vypustila do ovzduší méně CO2, než jí bylo dovoleno 

Kjótským protokolem3, prodat ušetřené emise jiné zemi a napomoci jí tímto splnit její 

závazky. 

Emisní povolenka představuje majetkovou hodnotu odpovídající právu vypustit do ovzduší 

v kalendářním roce určité množství CO2. Pokud podnikatelům, provozujícím takovéto 

znečišťující zařízení, chybí možnost vypustit více emisí do ovzduší, mají možnost si toto 

právo v podobě emisních povolenek koupit na tzv. specializovaných burzách od 

obchodníků, kteří toto právo v kalendářním roce nevyužijí.  

                                                 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 
3 Kjótský protokol - protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm 

zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. 



Karin Fialová: Obnovitelné zdroje energie v ČR 

2010  15    

3 VÝVOJ ENERGETICKÉ POLITIKY ČR 

Stabilní zásobování a hospodaření s energií je jednou ze základních funkcí, které musí 

moderní stát zajišťovat. V ČR k tomu napomáhají zejména tyto tři instituce – Ministerstvo 

životního prostředí (MŽP), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický 

regulační úřad (ERÚ). Základním dokumentem, ve kterém česká vláda  určuje směr 

energetického sektoru a který bývá zpracován na období 20-30 let dopředu, je Státní 

energetická koncepce. V ČR byla tato koncepce přijata v r. 2004 a v únoru 2010 byla  

aktualizována. 

3.1 Odhad spot řeby - spot řeba 

Vývoj energetické politiky v ČR začal být v posledních letech ovlivňován využíváním 

OZE. Zajímavá je následující tabulka, ze které je zřejmá struktura spotřeby primárních 

zdrojů energie a výroby elektřiny v letech 2000, 2005 a 2030. 

Tabulka č.1: Struktura spotřeby primárních zdrojů energie  

Podíly na spotřebě energetických zdrojů Stav v roce 2000 2005 2030 

Hnědé uhlí 36,60% 29,30% 20,80% 

Černé uhlí 15,80% 13,20%  9,70% 

Plynná paliva 18,90% 21,60% 20,60% 

Kapalná paliva 18,60% 15,70% 11,90% 

Jaderné palivo  8,90% 16,50% 20,90% 

Obnovitelné zdroje  2,60%  5,40% 15,70% 

Zdroj: Státní energetická koncepce 

Z tabulky je zřejmé klesání podílu tuhých a kapalných paliv a nepatrné zvýšení spotřeby 

plynných paliv. Vzniklé rozdíly by měly být nahrazeny jaderným palivem a obnovitelnými 

zdroji energie. 

Celá EU si v energeticko - klimatickém balíčku stanovila závazek snížit do roku 2020 

spotřebu energie o 20 %. České republice evropská směrnice o obnovitelných zdrojích 

(OZE) ukládá do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové energetické 

spotřebě na 13 %. V příloze č. 3 jsou uvedeny  celkové národní cíle určující podíl energie z 
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obnovitelných zdrojů. Vláda předpokládá, že se Česku jeho cíl pro rok 2020 podaří splnit a 

podíl OZE se bude postupně zvyšovat přesně tak, jak indikativně uvádí směrnice - do roku 

2012 by měl vzrůst přibližně na 7,5 %, do roku 2014 na 8,2 %, do roku 2016 na 9,2 % a do 

roku 2018 na 10,6 % (viz. graf č. 4). V roce 2005, z nějž směrnice při výpočtu těchto 

střednědobých cílů vychází, se přitom OZE podílely na energetickém mixu pouze z 6,1%. 

[14]   

Graf č. 4: Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě 
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Zdroj [14] a vlastní úprava 
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V následujícím grafu je uvedena předpokládaná spotřeba OZE výhledově do roku 2020. 

 

Graf č. 5.  Odhad spotřeby OZE do roku 2020 

 

Zdroj: MPO 

3.2 Budoucnost 

ČR neočekává, že by se OZE v roce 2020 podílely na celkové energetické spotřebě z více 

než 13 %, ale ani méně. Přitom Státní energetická koncepce ve struktuře energetického 

mixu do roku 2050 (viz. graf. č. 6)  se procentuálně o něco liší s ohledem na OZE. 

Směrnice dává členským zemím možnost, aby jim v případě, že své národní cíle v roce 

2020 nesplní, jiné státy „účetně“ převedly své přebytky. Evropské unii jde totiž především 

o splnění celkového cíle – a ten je 20 % do roku 2020.  

Český odhad je jedním z dvacítky národních dokumentů, v nichž měly státy do konce 

loňského roku Bruselu sdělit, zda si myslí, že se jim unijní cíle podaří splnit, případně 

odhadnout, jak velké budou jejich přebytky nebo kolik jim naopak bude chybět. Zpráva 

Komise o pokroku při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů z dubna 2009 musela 



Karin Fialová: Obnovitelné zdroje energie v ČR 

2010  18    

připustit, že se Evropské unii do roku 2010 nepodaří dosáhnout 12% podílu OZE na 

celkové energetické spotřebě, jak si v minulosti stanovila.  

Směrnice dále členským zemím ukládá, aby do 30. června 2010 předložily detailní akční 

plány, ve kterých popíší, jak si představují naplnění cílů. V příloze č. 4 jsou uvedeny 

nejdůležitější 3 oblasti, na které je nutno se zaměřit pro dosažení cílů. V akčních plánech 

budou  muset například uvést, jaký postoj zaujmou ke zdrojům biomasy nebo jaká opatření 

hodlají podniknout k odstranění nadměrné administrativy, která brání rozvoji OZE. 

Komise bude následně plány vyhodnocovat a pokud se ukáže, že je státy neplní, bude s 

nimi moci zahájit řízení.  

Graf č. 6:  Skladba struktury energetického mixu do roku 2050  

 

 
Zdroj: Státní energetická koncepce  
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3.2.1 Strategie podpory OZE  

Dlouhodobým cílem podpory a rozvoje obnovitelných zdrojů energie směřujících ke 

strategii udržitelného života v České republice by mělo probíhat v souladu se zákonem č. 

180/2005 Sb. Situace v oblasti OZE by měla reflektovat na změny vývoje nových 

technologií a technicko-ekonomických parametrů a na zajištění, že rozvoj OZE a jejich 

podpora budou v plném rozsahu s požadavky na ochranu krajiny a krajinného rázu a 

s udržitelným hospodařením. V případě biomasy jde zejména o to přednostně podporovat 

její využívání pro kogenerační systémy v rámci lokálních systémů centralizovaného 

zásobování teplem. Dále jde o to zajistit přiměřený podíl těchto zdrojů na poskytování 

regulačních služeb pro elektrizační soustavu a jejich budoucí integraci do inteligentních 

distribučních sítí. Abychom se k těmto strategickým cílům přiblížili, je třeba koordinovat 

následující podpory: operační program podnikání a inovace, operační program životního 

prostředí, operační program zemědělství, státní program na úspory energie. [11] 

3.3 Energetické úspory 

Z ekonomického hlediska by prioritou energetické koncepce pro 21. století měly být 

úspory. Potenciál je v ČR v průmyslu, budovách i domácnostech obrovský. Zvláštní důraz 

je třeba klást na zateplování budov. Možnosti úspor energie snížením energetické 

náročnosti budov jsou veliké. Budovy v ČR spotřebují 297 PJ energie ročně (asi 16 % 

celkové spotřeby primárních energetických zdrojů v ČR), energetickou náročnost budov 

však lze zateplováním a pomocí dalších technických opatření snížit přibližně o 175 PJ 

ročně (cca desetina spotřeby primárních energetických zdrojů). [18]   

3.3.1 Solární architektura 

Jedná se o domy projektované tak, aby již svou konstrukcí zachytily co nejvíce sluneční 

energie. Správnou orientací domu se dá uspořit 5 až 15 % energie nutné k vytápění 

budovy, za předpokladu, že je dům vhodně orientován vzhledem ke světovým stranám a 

pohybu slunce. Těchto principů se využívá zejména při stavbě pasivních a 

nízkoenergetických domů. 

Sluneční architektura využívá přírodní stavební materiály, dřevo, slámu, hliněné omítky a  

vyhýbá se materiálům, na jejichž výrobu by bylo potřeba značné množství energie. Je 

nutné, aby velké obytné místnosti byly orientovány k jihu a byly osazeny velkými okny. 
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Energie se zajišťuje těmito okny, teplem z vnitřních spotřebičů a také izolací. Velká jižní 

okna propouštějí i v zimě dostatečné množství slunečních paprsků, teplo se akumuluje do 

hmoty stavby a využívá se k přihřátí domu během večera. I v mrazivých dnech, kdy svítí 

slunce, není potřeba v dobře situovaném a kvalitně zatepleném domě až do setmění vůbec 

topit. Pokud svítí slunce a je jasno bez mraků, je energetický přínos asi 1kW/m2. 

Akumulace tepla do obvodového zdiva, příček, podlah a obkladů výrazně tlumí kolísání 

teplot mezi dnem a nocí. V létě, kdy slunce svítí kolmo, se už při malém přesahu střechy 

do domu sluneční paprsky nedostanou a dům se nepřehřívá.   

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy 

předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden 

otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla 

přiváděnému vzduchu. Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do 

větracích jednotek. Takovýto způsob získávání tepla je tak možno využít prakticky ve 

všech typech objektů při hygienicky nutném větrání. V poslední době se v souvislosti se 

stále vzrůstající cenou energie stále častěji rekuperace využívá i pro rodinné domy a byty. 

3.3.2 Stirling ův motor 

Je to motor, který převádí tepelnou energii na mechanickou nebo rovnou na elektrickou 

(mechanicky poháněný elektrický generátor). Konstrukce je jednoduchá. Stirlingův motor 

využívá horké spaliny kotle. Pracovní plyn (dusík) uzavřený v motoru se zahřátím rozpíná, 

tlačí na píst a vyvolává přes klikovou hřídel otáčivý pohyb. Prostřednictvím generátoru je 

tímto pohybem získáván elektrický proud. V zásadě jde o přeměnu tepelné energie na 

kinetickou a této kinetické energie na energii elektrickou.  V kombinaci s geotermální 

energií může mít velký potenciál. 

Výhody jsou: 

• lze přímo využít prakticky jakéhokoli paliva (plynná, kapalná a pevná paliva) ; 

• lze využít i odpadního tepla z technologických procesů, geotermální energie, solární 

energie a s rozumnou účinností toto teplo převést přímo v elektřinu; 

• vyšší vnitřní tepelná účinnost; 

• výrazně nižší servisní náklady dané dlouhými servisními intervaly, které činí běžně 5 000 

až 10 000 hodin; dlouhá životnost je dána hlavně skutečností, že olej není v přímém 



Karin Fialová: Obnovitelné zdroje energie v ČR 

2010  21    

kontaktu se spalinami ani horkými díly motoru  a náplň motoru je z výroby velmi čistým, k 

materiálům netečným plynem; 

• velmi nízká hlučnost ; 

• při správné konstrukci spalovacího systému má motor díky vnějšímu spalování nižší 

emise škodlivin; 

• ideální pro kogenerační jednotky - chladící vodu lze použít k vytápění v ÚT; 

• nenáročný na obsluhu a údržbu.  

Nevýhody Stirlingova motoru oproti klasickým spalovacím motorům:  

• vyšší cena z důvodu malé sériovosti a náročnosti;  

• pomalejší regulace výkonu - pro výrobu elektřiny a tepla to nepředstavuje žádný 

problém; 

• vyšší měrná hmotnost na jednotku výkonu - není problémem pro výrobu elektřiny a tepla; 

• většinou mírně nižší účinnost, která je však u malých výkonů bohatě kompenzována 

podstatně nižšími servisními náklady; 

• vyžaduje velmi intenzivní chlazení. [17]   

3.3.3 Vodíkový pohon 

Vodík jako palivo představuje minimální zátěž pro životní prostředí a je chápán jako 

dlouhodobé řešení. Prakticky všechny velké automobilky tyto skutečnosti berou v potaz 

a mají dnes prototyp nebo sériový vůz s vodíkovým pohonem (celkově spatřilo světlo světa 

přibližně 50 typů vodíkových osobních aut).  

Existují jeho dva základní druhy; jeden funguje jako klasický spalovací motor, jen je místo 

benzinu živen vodíkem. Druhý je poněkud složitější, používá palivové články, které v 

reakci s kyslíkem vytváří přes akumulátory energii pro elektromotor. Ten pak pohání 

automobil. Dnes je nejrozšířenější třetí možnost - hybridní motor. Ten funguje následovně: 

při běžné jízdě pracuje spalovací motor a třeba na křižovatkách nebo při pomalé jízdě ho 

střídá elektromotor. Naopak při vysoké rychlosti se jeho baterie dobíjí. 

Palivové nádrže obsáhnou kolem sto padesáti litrů stlačeného vodíku, jež na jedno 

naplnění ujedou zhruba tři až čtyři sta kilometrů. Životnost celého systému je zatím 

nesrovnatelně kratší, než jsme zvyklí u spalovacích motorů. Výrobci zaručují pouhých 80 

000 km, což odpovídá zhruba 2 a půl rokům provozu. [15] 
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3.3.4 Kogenerace 

Kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Oproti klasickým 

elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, 

využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky 

potřebné na jeho nákup. Pro  kogeneraci obydlených bytů, které jsou vytápěny dálkovým 

teplem odpadajícím při výrobě elektřiny, event. při jiných procesech, lze centrálně využít 

stávající zemní plyn s postupnou transformací na čištěný metan z bioplynu, případně 

moderní peletkové kogenerační jednotky či další zařízení, jak budou tržně a ekonomicky 

dostupné. Výhodou je možnost centralizovaného systému řízení výroby elektřiny podle 

momentální spotřeby. Další výhody jsou snížení ztrát elektřiny a tepla v elektrických 

rozvodech a korespondence výroby elektrického proudu s produkcí tepla pro období 

špičkového odběru. 

Tepelné potenciály z kogenerace odpovídají pro rok 2010 45 TWh a 40 TWh v roce 2020. 

[15]   

3.4 Akumulátory - zásobníky energie 

V případě přechodu z fosilních zdrojů na OZE by vznikal poměrně významný problém, a 

to, že dodávka energie by v konkrétní okamžik často neodpovídala poptávce po této 

energii. Například solární energie nás může zásobovat elektrickou energií během dne, ale  

v noci by byl energie nedostatek. Podobný problém se vyskytuje u větrných elektráren, 

které při nedostatečné síle větru přestanou vyrábět elektrický proud. 

Řešením by proto mohlo být uskladnění určité přebytečné energie v období jejího 

nadbytku a naopak její uvolnění ve chvíli jejího nedostatku. Ukládání proudu zatím hraje 

podružnou roli, ačkoli má především pro obnovitelné zdroje velký význam. 

3.4.1 Vodík jako zdroj energie  

Energii by bylo možné uskladnit ve formě vodíku a kyslíku. Elektrolyzéry by využívaly 

přebytkovou elektrickou energii na elektrolýzu vody na vodík a kyslík. Výhodou 

zásobníků s vodíkem a kyslíkem je, že mohou být skladovány a případně i transportovány. 

V místě určení pak můžeme vodík a kyslík sloučit v palivovém článku zpět na vodní páru a 

získáme elektrickou energii a teplo uvolněné kondenzací vody. 
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Palivový článek je elektrochemické zařízení vytvářející elektrickou energii. Palivový 

článek je galvanický článek, k jehož elektrodám jsou přiváděny jednak palivo (k anodě), 

jednak okysličovadlo (ke katodě). Byly jimi například vybaveny kosmické lodi programu 

Apollo, ale jsou zdrojem energie i pro současné raketoplány. V současnosti se nejvíce 

nadějí vkládá do kyslíko-vodíkového palivového článku v rámci vodíkového pohonu 

automobilů. 

Vzhledem k hojnému rozšíření v přírodě je prakticky nevyčerpatelný a svým vlastnostem 

vděčí za to, že jeho využití jako paliva není nebezpečné lidskému zdraví. Není toxický a 

neohrožuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami (skleníkovými plyny). 

V každém případě dříve, než se stane skutečností ekonomika založená na využívání 

energetického potenciálu vodíku, musíme mít relativně snadný přístup k jeho 

dostatečnému množství, musí být levný, bezpečný a výkonný. 

3.4.2 Přečerpávací vodní elektrárna 

Přečerpávací vodní elektrárna (viz. obr. č. 4) je speciální typ vodní elektrárny, která slouží 

ke skladování (akumulaci) elektrické energie prostřednictvím gravitační potenciální 

energie vody. Výkon především jaderných a velkých tepelných elektráren je možné během 

dne měnit jen velmi omezeně. Jaderné elektrárny a velké tepelné elektrárny jsou proto 

provozovány zejména v základním zatížení sítě, kdežto vodní elektrárny – a přečerpávací 

elektrárny zvláště – jsou používány pro pokrytí špičkových spotřeb energie, fungují tedy 

zejména při špičkovém zatížení sítě. 

Význam přečerpávacích elektráren se zvyšuje rozšiřováním alternativních zdrojů energie 

(v současnosti především energie získávané z větru). 
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Obr. č. 4: Přečerpávací vodní elektrárna 

Zdroj: www.enviweb.cz 

Vodní elektrárny se na celkové výrobě elektřiny podílejí necelými 3 %, což představuje 2 

376,3 GWh/rok, jak je uvedeno v tabulce č. 2 (technicky využitelný potenciál řek v ČR 

činí 3 380 GWh/rok). Z tohoto množství je zhruba 40,7 % vyrobeno v elektrárnách 

o výkonu do 10 MW, 44,5 % v elektrárnách o výkonu nad 10 MW a 14,8 % 

v přečerpávacích vodních elektrárnách.  

 Tabulka č. 2 : Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách v roce 2008 

Typ vodní elektrárny 

dle instalovaného 

výkonu 

Výroba elektřiny 

brutto (GWh)  

Instalovaný výkon 

(MW)  

< 1 MW 492,3 150,8 

1 – 10 MW 474,6 141,7 

> 10 MW 1 057,5 752,8 

Přečerpávací vodní 

elektrárny 
352,0 1 146,5 

Celkem 2 376,4 2 191,8 

Zdroj: ERU 

Vodní energie má největší podíl na výrobě elektřiny ze všech obnovitelných zdrojů 

energie. V roce 2008 se podle Ministerstva průmyslu a obchodu jednalo zhruba o 54 %. 

Pro představu, větrné elektrárny se podílely 6,5 % a solární dokonce jen 0,45 % ze všech 

OZE. 
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3.4.3  Biomasa 

 Biomasa reprezentuje celou řadu možností využití od kogenerace  přes pohonné hmoty až 

po lokální vytápění domů pomocí peletek. ČR oplývá nevyužitou zemědělskou plochou, 

která by se mohla využít. Biomasa by také mohla být řešením problému nadprodukce 

zemědělských potravin. Potenciál  pěstování biomasy, výroby elektřiny a tepla z biomasy 

v ČR je vysoký. V tabulce níže jsou uvedeny možnosti využití biomasy. 

Tabulka č. 3: Možnosti energetického využití biomasy  

Skupina Technologie Produkty Výstupy 

Spalování   Teplo, elektřina 

Chemické přeměny 

Zplyňování 

Olej, plyn, dehet, 

metan, čpavek, 

metanol 

Elektřina, teplo, pohon 

vozidel 

 Rychlá pyrolýza4   

Zkapalňování 
Olej 

Elektřina, teplo, pohon 

vozidel 
Chemické přeměny 

ve vodním prostředí 
Esterifikace bionafta Pohon vozidel 

Anaerobní digesce5 Bioplyn, metan 

Elektřina, teplo, pohon 

vozidel 

Alkoholové 

kvašení 
Etanol Pohon vozidel 

   

Biologické procesy 

Kompostování 
  

Teplo (z chlazení 

kompostu) 

Zdroj: wikipedia.org/wiki/Biomasa 

                                                 
4 Pyrolýza - nastává při sušení především dřevní hmoty. Palivo se rychle ohřívá, přičemž dochází k rozkladu 

organických látek na hořlavé plyny a kapaliny a zuhelnatělé zbytky. Odpadní materiál se tak mění na 

produkty vyšší energetické úrovně. 
5 Anaerobní digesce označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za 

vzniku bioplynu a digestátu. Anaerobní digesci lze vyjádřit také termínem anaerobní vyhnívání, anaerobní 

fermentace a používá se k ní kejda, hnůj a močůvka. 
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Biomasa je v dlouhodobém horizontu pro ČR nejperspektivnější z obnovitelných zdrojů 

pro výrobu elektřiny i tepla. Její využití je technicky dobře zvládnuto a není spojeno s 

problémy s nestabilitou dodávek, jako je tomu např. u energie větrné, sluneční nebo vodní. 

Stabilitu dodávek lze maximalizovat současným využíváním biomasy s neobnovitelnými 

zdroji. Výhodou je, že biomasa slouží jako akumulátor energie a lze ji poměrně jednoduše 

a dlouhodobě skladovat.  Z pohledu obcí je možno při energetickém využívání biomasy 

vytvářet vlastní systémy vytápění z místních zdrojů a peníze za palivo tak neodcházejí z 

obce jinam, ale naopak posilují prosperitu místních zemědělců, lesníků, zpracovatelů apod. 

Kromě toho vznikají v obci další pracovní příležitosti. 

Rychle rostoucími dřevinami se pro oblast biomasy rozumí palivové dříví, které si můžeme 

sami vypěstovat v dohledné době 6 až 10 let, pokud si založíme výmladkovou plantáž. V 

našich podmínkách se k tomuto účelu pěstují především topoly a vrby. Tyto rychle rostoucí 

dřeviny běžně dosahují ve vhodných podmínkách po 10 letech od výsadby průměru kmene 

na pařezu kolem 20 cm při výnosu suchého dřeva kolem 100 t/ha, přičemž výhřevnost 

tohoto paliva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí. 

Předpokládáme-li, že k vytápění menšího rodinného domku se spotřebuje za topnou sezónu 

5 až 10 tun dřeva, je plocha plantáže o výměře 0,5 až 1 ha dostačující k úplnému 

samozásobení palivem, neboť topoly a vrby po sklizni samovolně obrážejí z pařezů 

(samovolně vypouští nové výhony) a lze je tedy po uplynutí příslušného počtu let opět 

sklízet bez nutnosti nové výsadby. [2] 

Zásadní předností využívání biomasy by měla být společná výroba tepla a elektřiny. 

3.5 Energetický mix  

Samozřejmě by nikdo nepřišel na myšlenku snažit se celkovou spotřebu uspokojit pouze 

z větrných nebo fotovoltaických elektráren. Správný a trvale udržitelný přístup 

k obnovitelným energiím spočívá ve vytvoření kombinace všech možných zdrojů 

elektrické energie, které jsou nabízeny přírodou rozdílně podle geografických podmínek. 

K tomu, abychom postupně přešli na celkové zásobení energií pouze z OZE, je nutné 

zajistit: 
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- snižování cen energie z obnovitelných zdrojů; 

- navyšování cen fosilních a jaderných energetických o tzv. externality;6 

- snižování ceny a energetické náročnosti při výrobě jednotlivých komponent 

obnovitelných zdrojů; 

- podpořit vývoj všech technologií obnovitelné energetiky; 

- podpořit výstavbu solárních a pasivních domů; 

- posílit vzdělání a informovanost o obnovitelných zdrojích. 

Uspokojovat energetickou spotřebu z obnovitelných zdrojů lze kdekoli. Přirozená nabídka 

zdrojů obnovitelných energií je ovšem od regionu k regionu, od země k zemi a od 

kontinentu ke kontinentu rozdílná. Intenzita slunečního svitu a větru, existence nebo 

absence přirozené vodní síly, potenciál lesa pro využívání biomasy, stejně jako kvalita 

půdy nebo množství deště pro pěstování biomasy ovlivňují rozhodování, jakou kombinaci 

je možno pro určitou zemi použít. Z toho vyplývá, že rozdílné energetické požadavky lze 

v různých zemích uspokojovat různým způsobem. [13]  

Nelze stanovit, zda je vůbec možné uspokojit celkovou spotřebu z obnovitelných zdrojů. 

Všechno ale závisí na technických, hospodářských a politických iniciativách. Zda-li 

investovat do nárůstu fosilní energetické účinnosti nebo do obnovitelných zdrojů, nebo 

současně do obou, závisí na konkrétní situaci. 

3.6 Shrnutí 

Z dnešního pohledu se jako nevýhoda obnovitelných zdrojů energie jeví především vyšší 

náklady na výrobu energie. Musíme vzít v úvahu, že vzhledem k růstu cen energie z 

fosilních zdrojů se tento rozdíl postupně eliminuje a brzy bude pro některé obnovitelné 

zdroje rozdíl již úplně smazán - například současné ceny elektřiny jsou již ve výši asi 80 % 

cen elektřiny z větrných elektráren. Jako další nedostatek se jeví závislost na klimatických 

podmínkách.   

                                                 
6 Externalita - vnější efekt; výsledek ekonomické aktivity, který si v případě jeho užitku nemůže původce 

zcela přivlastnit, nebo který v případě jeho nákladu nelze od původce vymoci - aktivita způsobuje 

nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům, aniž by se za ně platilo, např. znečištění ovzduší při 

výrobě (negativní externalita). 
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OZE zatím nemají takovou ekonomickou sílu a i přesto, že si již vytvořily jistou pozici na 

trhu, nezaměstnávají tolik lidí, jako tomu je u fosilních paliv anebo jaderné energie. Zatím 

to není lukrativní podnikání, aby bylo pro všechny strany nějakým způsobem zajímavé.  
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4 ZÁVĚR 

Již v minulosti lidé  využívali jako zdroj energie pouze zdroje obnovitelné, a to především 

dřevo a dále také energii vody a větru. S nástupem průmyslové revoluce došlo ke zlomu a  

původní zdroje, které lidé do té doby využívali, na to již nestačily ani dostatečně 

nevyhovovaly. Nastoupily tedy nové, intenzivnější zdroje a postupně se tak začalo ve 

velkém využívat uhlí, ropa a zemní plyn. To vše s sebou přinášelo a stále přináší značné 

zásahy do krajiny. Jako příklad lze uvést devastaci půdy, znečištění ovzduší, vody a také 

změny klimatu. 

Jak se však zjistilo, tento nastolený trend není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Tato 

paliva při svém spalování jednak znečišťují životní prostředí a zároveň jsou omezená. 

Například uhlí, k jehož přeměně do využitelné podoby bylo zapotřebí miliónů let, se 

podařilo jeho intenzivním využíváním během pouhých 200 let snížit zásoby natolik, že se 

předpokládá vyčerpání této suroviny již v první polovině tohoto století.  

Cestou pro nasměrování většího využívání OZE by měla být reforma financování 

výzkumu, a to ve smyslu navýšení dotací pro výzkum OZE. Koncepty na využití OZE 

existují, ale jako bychom stále na něco čekali  - na klimatické změny, nebo na to, až dojdou 

zásoby fosilních paliv. Řešením je zaměření se na vzájemné provázanosti fosilních zdrojů 

s OZE, na postupném opouštění používání fosilií a na podporu OZE s výhledem do 

budoucnosti. 

Obnovitelné zdroje energie mají významný bezpečnostní aspekt v tom, že jsou místně 

dostupné, a tak díky své nezávislosti na dovozu mohou poskytovat energii, a to i v 

případech, kdy je rozvoz nouzových dodávek paliv z jakýchkoliv příčin nemožný. Pokud 

se jedná o využití energie větru a slunečního záření, je třeba vnímat jejich závislost na 

přírodních podmínkách a nahodilosti, a proto musí být tyto zdroje vybaveny akumulací 

nebo zálohou. Je třeba zavádět programy podpor v oblasti úspor a OZE.  

Obnovitelné zdroje energie v České republice musí být rozvíjeny jako důležitá součást 

energetického mixu, protože neprodukují skleníkové plyny, představují dostupné 

energetické zdroje, které jsou prakticky nevyčerpatelné a snižují naši závislost na dovozech 

paliv a energie. K energetické bezpečnosti přispívá i výrazná decentralizovanost 

obnovitelných zdrojů. Energetické využívání především biomasy přináší vznik nových 
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pracovních míst, a tím snižuje nezaměstnanost především na venkově. Příznivě působí na 

lokální a regionální ekonomiky. 

Česká republika v porovnání s evropskými zeměmi využívá obnovitelných zdrojů málo. 

Aby mohla tuto skutečnost zlepšit, tak je zapotřebí rozvíjet ty zdroje, které mají největší 

potenciál využití a jsou ekonomicky výhodné. 

ČR stejně jako zbytek Evropské unie zůstane i v příštích několika desetiletích závislá na 

konvenčních energetických zdrojích a tím pádem se nevymaní z energetické závislosti. 

Problematika obnovitelných zdrojů energie je příliš rozsáhlá na to, aby se dala zpracovat v 

jediné bakalářské práci. Proto je zaměřena podle mého uvážení jen na ty nejdůležitější 

podpůrné programy a potenciály využívání obnovitelných zdrojů energie v  České 

republice. 
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Příloha č. 1: Mapa vhodných lokalit pro výstavbu zařízení využívajících geotermální 

energii 

 

 

 

 

Zdroj: MUSIL Petr, Globální energetický a surovinový problém a hospodářská politika s ohledem na využití 

obnovitelných zdrojů energie v České republice a Evropské uni 
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Příloha č. 2: Oblasti podpory programu EFEKT] 

Oblast 

podpory 
  

Aktivita Typ žadatele 
Maximální 

výše podpory 

Uzávěrka 

podání 

žádosti 

        tis.Kč %   

Výroba 

energie z 

OZE 

A.1  

Kogenerační jednotky na 

skládkový plyn a plyn z 

biologicky 

rozložitelných 

komunálních odpadů 

Podnikatelé, 

obce MČ 
3000 40 31.1.2010 

B.1 

Zařízení k využití 

tepelné nebo tlakové 

odpadní energie 

Podnikatelé, 

obce MČ 
2000 40 31.1.2010 

B.2 

Úspory energie ve 

výrobních průmyslových 

procesech 

Podnikatelé 2000 40 31.1.2010 
Úspory 

energie 

B.3 

Rekonstrukce otopné 

soustavy a zdroje tepla v 

budově 

Kraje, 

podnikatelé, 

obce, MČ, soc. 

a zdrav. 

zařízení 

1000 40 31.1.2010 

C.1 

Energetická konzultační 

a informační střediska 

(EKIS) 

Podnikatelé, 

obce, MČ, 

Zájmová 

sdružení 

300 100 31.12.2009 

Energetické 

poradenství 

C.2 
 Internetové energetická 

poradenská centrála 

Podnikatelé, 

Zájmová 

sdružení 

500 100 31.12.2009 

D.1 

Výstava, kurz, seminář, 

konference v oblasti 

energetiky  

Podnikatelé, 

obce, MČ, 

Zájmová 

sdružení 

150/den 80 28.2.2010 

Propagace 

D.2 
Publikace, příručky a 

informační materiály 

Podnikatelé, 

obce,MČ, 

Zájmová 

sdružení 

300 100 28.2.2010 
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Mezinárodní 

spolupráce 
E.1 

Účast v mezinárodních 

projektech 

Podnikatelé, 

školy, 

výzkumné 

organizace 

3000 50 28.2.2010 

F.1 
Projekty v oblasti úspor 

energie a OZE 

Podle znění 

výzvy 5000 100 

F.2 
Projekty vzdělávání a 

studie 

Podle znění 

výzvy 5000 100 

Specifické a 

pilotní 

projekty 

F.3 
Projekty v oblasti 

propagace úspor energie 

Podle znění 

výzvy 5000 100 

Vyhlášení dle 

potřeb MPO 

 

 

 

Zdroj: MPO 
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Příloha č. 3: Celkové národní cíle určující podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 

  

Podíl energie z 

obnovitelných zdrojů 

na hubé konečné 

spotřebě energie v 

roce 2005 

Cílová hodnota podílu 

energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v roce 

2020 

Belgie  2,20% 13,00% 

Bulharsko  9,40% 16,00% 

Česká republika  6,10% 13,00% 

Dánsko  17,00% 30,00% 

Německo  5,80% 18,00% 

Estonsko  18,00% 25,00% 

Irsko  3,10% 16,00% 

Řecko  6,90% 18,00% 

Španělsko  8,70% 20,00% 

Francie  10,30% 23,00% 

Itálie  5,20% 17,00% 

Kypr  2,90% 13,00% 

Lotyšsko  23,60% 40,00% 

Litva  15,00% 23,00% 

Lucembursko  0,90% 11,00% 

Maďarsko  4,30% 13,00% 

Malta  0,00% 10,00% 

Nizozemsko  2,40% 14,00% 

Rakousko  23,30% 34,00% 

Polsko 7,20% 15,00% 

Portugalsko 20,50% 31,00% 

Rumunsko  17,80% 24,00% 

Slovinsko  16,00% 25,00% 

Slovenská republika 6,70% 14,00% 

Finsko  28,50% 38,00% 

Švédsko  39,80% 49,00% 

Spojené království  1,30% 15,00% 

 

Zdroj  - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES 
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Příloha č. 4: Struktury konečné spotřeby energie do roku 2050 
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Zdroj: Státní energetická koncepce 

 


