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Abstrakt: 

Bakalářská práce řeší vyuţití obnovitelných zdrojů energie v ČR a ve světě. Popisovány jsou 

různé obnovitelné zdroje elektrické energie, jejich vyuţití, jejich budoucnost, účinnost a zkušenosti 

s těmito zdroji 

Klíčová slova: 

     Vzdouvací schéma, Derivační schéma, Přehradně derivační schéma,  Přečerpávací schéma, 

Energetický potenciál, Fototermika,  Kolektor,  Absorbér, Stirlingový motor, Fotovoltaický 

jev, Měnič napětí, Větrný atlas, Zálohový zdroj, Servopohon, Darieusův rotor, Savoniusův 

rotor, Vodní elektrárny, Větrná elektrárna, Hydro energetický potenciál, Francoisova turbína, 

Kaplanova turbína, Peltonova turbína, Palivový článek, Termoelektrické generátory 

 

 

Abstract:  

This bachelor thesis solves the usage of renewable energy sources in the Czech Republic and 

round the world. The different renewable sources of  energy, their usage, their future, 

effectivity and experience with these sources are described here. 

 

Keywords: 

Weirs scheme, Derivational scheme, Dam derivational scheme,  Transfer scheme, Natural 

energy, Photothermics, Collector, Absorber, Stirling engine, Photovoltaic effect,  Voltage 

chander, Wind atlas, Uninterruptible Power Supply, Servo, Darieus rotor, Savonius rotor, 

Hydro – elektric power plant, Wind power plant, Hydro Natural energy,  Francis turbine, 

adjustable – blade – type turbine, Pelton turbina, Fuel assembly, Thermoelectric generators  
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

ERÚ    - energetický regulační úřad 

ČEPS   - akciová společnost – provoz rozvoj a dispečerské řízení přenosové soustavy ČR 

VTE     - větrná elektrárna 

FVE     - fotovoltaická elektrárna 

PVE     - přečerpávající vodní elektrárna 

MVE    - malá vodní elektrárna 

VTE     - větrná elektrárna 

VAS     - větrný atlas 

AFC     - palivový článek s alkalickým elektrolytem, palivo vodík, okysličovadlo kyslík 

Wp       -  (watt peak) maximální výkon , kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout.   

PEMFC -  palivový čl. elektrolytem je polymerní membrána , palivo vodík, okysličovadlo kyslík                                                                   

PAFC    -  palivový čl. elektrolyt je 100% kyselina fosforečná , palivo vodík, okysličovadlo kyslík 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 7 

Obsah: 

1. Úvod………………………………………….….………………………………………8 
2. Základní pojmy………………………………….…………………….…………………8 
3. Druhy netradičních zdrojů……………………………………………………………….9 
   3.1. Sluneční energie……………………………………………………………………..9 
      3.1.1. Solární tepelné elektrárny………….……………………..…………………….13 

      3.1.2. Fotovoltaické elektrárny………………………………………………………..14 
   3.2. Větrná energie ……………………………….……………………………………..14 
      3.2.1. Větrné turbíny s horizontální osou natáčení………………………..…………..16 
      3.2.2. VE s vertikální osou………………………………...……………………..……17 
      3.2.3. Komínové VE……………………………………………………………..……17 
   3.3. Vodní energie……………………………………………………………...……….17 
      3.3.1. Typy hydraulických děl………………………………………………...………18 
      3.3.2. Podmínky pro výstavbu MVE…………………………………………….……18 

      3.3.3. Druhy vodních elektráren………………………………………………………20 
      3.3.4. Vodní turbíny………………………………………………………………..….21 
   3.4. Geotermální energie………………………………………………………..……….21 
      3.4.1. Geotermální elektrárny……………………………………………..…………..23 
   3.5. Energie z biomasy………………………………………………………..…………24 
   3.6. Palivový článek………………………………...………………………….………..25 
   3.7. Termoelektrické generátory…………………………………………..…………….26 

4. Vyuţití obnovitelných zdrojů……………………………………………….………….26 
   4.1. Solární energie………………………………………………………………...……26 
      4.1.1. Vyuţití solární energie v ČR………………………………………..………….26 
      4.1.2. Vyuţití solární energie ve světě………………………………………….……..27 
   4.2.Větrná energie……………………………………………………………………….28 
      4.2.1.Vyuţití větrné energie v ČR…………………………………………………….28 
      4.2.2.Vyuţití větrné energie ve světě………………………………………………….29 

   4.3.Vodní energie………………………………………………………………………..29 
      4.3.1. Vyuţití vodní energie v ČR……………………………………………….……29 
      4.3.2. Vyuţití vodní energie ve světě………………………………………...….…….30 
   4.4. Geotermální energie……………………………………….………………………..30 
      4.4.1. Vyuţití geotermální energie v ČR………………………………………….…..30 
      4.4.2. Vyuţití geotermální energie ve světě…………………………………….….….30 
   4.5. Vyuţití energie z mořských vln……………………………………….……………31 
   4.6. Energie z biomasy………………………………………………………….……….31 

      4.6.1. Vyuţití energie z biomas v ČR………………………………………….….…..31 
      4.6.2. Vyuţití energie z biomasy ve světě…………………………………………….32 
   4.7. Vyuţití energie z bioplynu…………………………………………………….…....32 
5. Současná legislativa…………………………………………………………………….33 
   5.1. Základní legislativa pro obnovitelné zdroje v ČR…………………………….……33 
6. Moţnosti, trendy a předpoklady pro rozšíření netradičních zdrojů………………….…34 
   6.1. Solární elektrárny……………………………………………………………...……34 

   6.2. Větrné elektrárny………………………………………………………………...…34 
   6.3. Vodní elektrárny……………………………………………………………………34 
   6.4. Elektrárny na biomasu…………………………………………………………..….35 
7. Závěr…………………………………………………………………………………....35 

    Pouţité zdroje………………………………………………………………………….36 



Bakalářská práce 

 8 

 

1.   Úvod 

     V současné době na Zemi rychle roste populace a s tím se zvyšuje i poptávka po energiích. Ve 

výrobě elektrické energie se stále ve velké míře pouţívá tepelných elektráren, které pouţívají jako 

palivo uhlí. Tyto elektrárny nejen ţe znečišťují ţivotní prostředí, ale navíc pouţívají k svému provozu 

palivo, které jednou lidstvu dojde, protoţe je neobnovitelné.  

     Z tohoto i jiných důvodů hledá lidstvo jiné zdroje energie, které jsou vhodnější, ekologické, levné, 

dostupné na odlehlých místech a hlavně obnovitelné, ačkoli to vypadá, ţe v budoucnu bude většina el. 

energie pocházet z jaderných elektráren, mnoho lidí s touto variantou nesouhlasí, převáţně 

z bezpečnostních důvodů. 

     Proto je nutné vyuţívat obnovitelné zdroje, jenţ všechny vznikají vlivem Slunce, ať uţ přímo 

(sluneční záření) , nebo nepřímo (energie větru, vodních toků, biomasy). Mezi obnovitelné zdroje 

patří zdroje jejichţ energetické potenciály se obnovují samostatně a trvale přírodními procesy. Mezi 

tyto zdroje patří sluneční energie, energie větru,  vodní energie, která se dále dělí na energii 

přílivovou, energii mořských vln a proudů. Dále to jsou energie geotermální, palivové články, 

biomasa a bioplyn. 

     Kaţdý z těchto zdrojů má své výhody a nevýhody, proto je nutné , dobře se s těmito zdroji 

seznámit, prozkoumat je a co nejvíce prakticky vyuţit. Abychom nadále tyto zdroje zefektivnili, je 

potřeba vědět co nejvíce o tom, proč a jak vznikají, jaké jsou jejich moţnosti a jejich dostupnost. Dále 

se seznámit se zdroji, které jiţ jsou v provozu, ať uţ to je ve světě nebo v ČR. Je potřeba také vědět, 

jak pouţívání těchto zdrojů ošetřují zákony a jaké moţnosti s obnovitelnou energií máme v budoucnu.  

2.   Základní pojmy 

Vzdouvací schéma – přívod vody pro VE, pouţívají se u malých spádů a velkých průtoků 

Derivační schéma – uměle vede tok vody k přiváděči VE 

Přehradně derivační schéma – přívod vody pro VE, spád se získává  vzdouváním i derivací 

Přečerpávací schéma – přívod vody pro VE, spád a průtok se řídí podle potřeby (odběr ve špičce) a 

moţností zásobovací nádrţe 

Energetický potenciál – určuje energii daného zdroje 
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Fototermika – přeměna solárního záření na teplo 

Kolektor – zařízení pro zachycení solární energie a přeměnu na jinou energii 

Absorbér – parogenerátor s teplonosným médiem 

Stirlingový motor – motor s vnějším spalováním 

Fotovoltaický jev – jev vznikající při dopadu světla na polovodičový materiál 

Měnič napětí – zařízení slouţící ke změně napětí zařízení 

Větrný atlas – znázorňuje  měřená místa větru meteorologickými stanicemi 

Zálohový zdroj – zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení , které nesmí být nečekaně 

vypnuta 

Servopohon – motor pro pohony, u kterého lze nastavit přesnou polohu osy natáčení 

Darieusův rotor – rotor který je poháněn konstrukcí ve tvaru písmena D 

Savoniusův rotor – rotor který je poháněn konstrukcí ve tvaru písmena S 

Vodní elektrárny – přeměňují energii vody na energii elektrickou 

Větrné elektrárny – přeměňuji energii větru na energii elektrickou 

Hydro energetický potenciál – určuje energii průtoku vodního toku 

Francoisova turbína – jedná se buď o vertikální nebo horizontální přetlakovou turbínu 

Kaplanova turbína – přetlaková axiální turbína s dobrou moţností regulace 

Peltonova turbína – rovnotlaká turbína s parciálním tangentním ostříkem 

Palivový článek – elektrochemické zařízení , vytvářející el. energii 

Termoelektrické generátory – přeměňují pomocí termoelektrického jevu, tepelnou energii na 

elektrickou 

 

3.   Druhy netradičních zdrojů energie 

3.1.  Sluneční energie 

   Sluneční energie je jednou z nejdostupnějších energií, má největší potenciál a zároveň je jednou 

z nejméně vyuţívaných energií člověkem.  

   Na Slunci probíhá obrovská termojaderná reakce o výkonu 4.
2610  Wh, v níţ se vodík mění na 

helium, a potrvá ještě minimálně dalších 15 miliard let. Kaţdou vteřinu se 4000 tun hmoty Slunce 

promění na energii, která se rozptýlí po okolním vesmíru, přičemţ na Zemi dopadne 45 miliardtin. Ze 

záření, které dopadá na Zemi (asi 180 000 TW), se asi 25 % odráţí zpět do kosmického prostoru, 

necelých 20 % je pohlceno v atmosféře a skoro 50 % se na Zemi přemění v teplo. Přibliţně 90 TW  
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(asi jedno promile) se mění přes fotosyntézu rostlin a fytoplanktonu  v chemickou energii a ukládá se 

v biomase.  

   Na Zemi dopadá 100 000 krát víc sluneční energie , neţ vyrobí všechny elektrárny na světě. V ČR 

dopadá na 
2m  přibliţně 1200 kWh (coţ odpovídá spálení asi 250 kg uhlí), nejvíce na Jiţní Moravě, 

asi 1340 kWh na 
2m  za rok.  Spotřeba elektrické energie v průměrné domácnost je 15 – 20  MWh,  

 
 

Obrázek1 Mapa intenzity slunečního záření dopadajícího na zem 

coţ je energie která dopadne za rok na plochu 20 
2m . Na Sahaře lze naměřit 80 % , a ve středních 

šířkách 30 – 40 %  původní hodnoty sluneční energie.  Se současnými systémy je moţno získat aţ 110 

kWh energie za rok z 
2m  aktivní plochy. Součastný podíl fotovoltaiky na výrobě  elektrické energie 

je 0,01 %, ale technologie vyuţívající solárního zařízení mají vysoký potenciál, a vyspělé státy se 

tímto problémem intenzívně zabývají. Rozvoj solárních systému závisí na vývoji nových aplikací, 

jejíchţ předností je narůstající energetická účinnost.  

     Energie ze Slunce má taky největší roční energetický potenciál z obnovitelných zdrojů,    a to 

přibliţně 152 424 . 
1310 kWh. Oproti větrné energii 3 084 . 

1310  kWh, energií moří 762 .
1310  kWh, 
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biomasy 152 . 
1310  kWh  a vodní energii 4,6 . 

1310  kWh. I  tyto energie mají ovšem původ ve 

sluneční energii, a vznikají působením této energie na zemském povrchu. 

     

 

 
 

Obrázek 2 Rozdílnost intenzity slunečního záření v ČR 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 3 Na grafu je znázorněná rozdílní intenzita slunečního záření v Břeclavi a v Klášterci nad Ohří 
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Problémem ale je, ţe 75 % sluneční energie dopadne na Zemi v letních měsících. V oblastech 

s vysokým výskytem inverzí, je nutno počítat s 5 – 10 % poklesem globálního záření, ale oblasti 

s nadmořskou výškou  700 – 2000 m.n.m. mají 5 % nárust záření.  

Výhody solární energie: 

- dostupnost na celém zemském povrchu 

- můţe se získávat i vyuţívat na jednom místě 

- je absolutně čistá a ekologicky nezávadná 

- nevyčerpatelná  

Nevýhody solární energie: 

- vysoké pořizovací ceny solárních systémů 

- malá intenzita záření v zimě viz. tab. 

- nulová výroba energie v noci 

- velká zastavěná plocha  

- potřeba dalších technických prvků (střídače, baterie, jisticí prvky, vodiče, konstrukce) 

- nerovnoměrné rozloţení záření viz. obr.2 

   Nerovnoměrnost rozloţení záření , jenţ můţeme vidět na mapě ČR, má značný vliv na výrobu 

elektrické energie. Jako příklad si uvedeme dvě stejné FV elektrárny o shodném výkonu , sklonu 34° 

s orientací na jih. Jedna je v Klášterci nad Ohří, kde je intenzita záření jedna z nejniţších, a druhá 

naopak v Břeclavi, kde je intenzita záření nejvyšší.  Obr 3. 

     

Tabulka 2 Přehled délky slunečního svitu dvou uplynulých let 

 
Přehled délky slunečního svitu dvou uplynulých let po měsících 

Rok 2007........................................Rok 2008 

Leden...............22,2hod..................Leden.................24,5hod 

Únor.................34,9hod................. Únor...................92,7hod 

Březen.............87,7hod...................Březen..............84,3hod 

Duben............234,1hod...................Duben..............120,7hod 

Květen............185,5hod.................. Květen.............172,8hod 

Červen............185,7hod...................Červen.............163,3hod 

Červenec........189,6hod...................Červenec..........159,2hod 

Srpen.............172,6hod...................Srpen...............168,9hod 

Září.................114,9hod...................Září..................103,4hod 

Říjen................ 66,9hod..................Říjen..................91,5hod 

Listopad.......... 23,4hod....................Listopad............25,5hod 

Prosinec...........20,9hod...................Prosinec........... 37,5hod 

Celkem .......1338,4hod.........................................1244,3hod 
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Sluneční energie se dá pouţít pro účely  výroby tepla (fototermika) , nebo pro výrobu elektřiny     

(fotovoltaika).  

 
3.1.1.   Solární tepelné elektrárny 

 
   Vyrábí elektrickou energii na fototermálním a fotoelektrickém principu. Tyto elektrárny vyuţívají 

na výrobu elektrické energie párový cyklus, a dosahují účinnosti 21 – 29 %. V současné době mají 

výkony do 100 MW, pracují na stejném principu jako tepelné elektrárny, akorát jinak získavají teplo. 

Pouţívají se tři druhy těchto elektráren, které se dělí podle konstrukce.  

   Solární elektrárna s rozloženým absorbérem – DCRS – Je tvořena kolektory, které tvoří celé pole   

a natáčejí se za Sluncem (nebo se mění poloha absorbéru) . Ţár těchto kolektorů je rozloţen do více 

ohnisek. Ohřátá voda je přiváděna do strojovny, kde je i parní turbína s generátorem. Teplota takto 

ohřáté páry dosahuje 200 – 400° C. Tyto elektrárny mají jednoduchou konstrukci, ale velké tepelné 

ztráty způsobené velikosti absorbéru, a 

velkou náročnost na údrţbu.  

   Solární elektrárna s centrálním 

absorbérem – CRS – Kvůli své 

konstrukci se nazývají i věţové. Tuto 

elektrárnu tvoří obrovské polohovací 

zrcadla – heliostaty, které jsou pomocí 

fotoelektrických senzorů, automaticky 

směřovány ke Slunci.  

                                                                   Obr. 4 SolarTwo – Solární elektrárna s centrálním absorbérem                                                       

 

Sluneční ţár je z heliostatů směřován na absorbér, který je ohniskem celého systému a je umístěn na 

desítky metrů vysoké věţi. Absorbér je vlastně parogenerátor, v kterém proudí teplonosné médium, 

tvořeno roztaveným sodíkem nebo jinou solí. Pro svou velkou tepelnou kapacitu slouţí jako    

akumulační    médium, a  můţe  dodávat  teplo  při nedostatku sluneční  energie  aţ   13  hodin.  Další 

moţností jak dodávat teplo při nedostatku sluneční energie je přídavný kotel na uhlí. 

   Solární elektrárny s talířovým koncentrátorem – Ze všech tepelných slunečních elektráren dosahují 

největší účinnost a to 29,9%. Zrcadla mají průměr okolo 10m a pro maximální účinnost se musí 

přesně natočit. Jsou sloţeny z několika jednotek, z nichţ jedna vyrobí energii 10 – 25 kWe, a výpadek  
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jedné jednotky nemá vliv na ostatní. Tyto elektrárny jsou sloţeny z talířových rotačních 

koncentrátorů, bodového ohniska a strilingového motoru.   

3.1.2.   Fotovoltaické elektrárny 

   Tyto elektrárny zaznamenaly v posledních letech prudký rozvoj. Hlavní částí těchto elektráren jsou 

fotovoltaické články, pracující na principu fotoelektrického jevu, který objevil francouzský fyzik  

A.E. Becquerelom uţ v roce 1839. První PV články byly pouţity v praxi aţ v padesátých letech        

20 století v kosmonautice, a měly účinnost kolem 6%. Fotoelektrický jev vzniká při  dopadu světla na 

polovodičový materiál. PV článek je vlastně velkoplošná polovodičová P – N dioda, a při osvětlení    

P – N přechodu se uvolňují elektrony, na jejichţ místě vzniká kladný náboj. Mezi elektrodami vzniká 

rozdílný potenciál, a při připojení na zátěţ i elektrický proud. 

   Tyto články se vyrábí z křemíkových plátků z monokrystalického nebo polykrastalického křemíku. 

Vyrábí se pomocí dvou technologií. Technologií tlustých vrstev ( asi 85% vyrobených článků), nebo 

technologií tenkých vrstev, která je levnější, ale články vyrobený touto technologii mají niţší účinnost 

i ţivotnost. Problémem PV článků je poměr cena – výkon, a proto se v současné době zkouší výroba 

těchto článků pomocí nových  materiálů (Arzenid gália, Telurid kademnatý) i různé oxidy kovů, ale 

dosahují zatím velice nízké účinnosti. Ke zvyšování účinnosti a sniţování ceny se zkouší  i různé 

technologie. Zvýšit účinnost má např. umístění více vrstev nad sebou, nebo sníţení ztrát, zejména 

optických. Sniţování optických ztrát, se provádí úpravou povrchů PV článků, a má sníţit mnoţství 

odráţeného světla.  

   Účinnost PV článků se pohybuje v rozmezí 8 – 18% v závislosti na pouţitém materiálu                    

a technologii výroby , ale s pokračujícím výzkumem  se dosáhlo účinnost i 40,7%.  

   PV články dosahují malého napětí (okolo 0,5 V), ale proud okolo 1A, a proto se musí serio – 

paralelně poskládat do modulů, které dodají potřebné hodnoty. Solární systémy z PV článků při 

praktickém pouţití potřebují i další komponenty, a vše dohromady se nazývá fotovoltaický modul. 

Tyto moduly se skládají z měničů napětí, regulační, jisticí a měřicí elektroniky, pokud se jedná           

o moduly dodávající el.energii přímo do sítě, coţ je ekonomicky nejvýhodnější. Uţívají se taky 

moduly s akumulátory, jenţ mají vyrobenou el. energii  

 

3.2.   Větrná energie 

   Větrná energie vzniká tak jako i ostatní energie vlivem působení Slunce. A to nerovnoměrným 

ohříváním povrchu Země a průchodem sluneční energie atmosférou.Velký vliv má taky rotační pohyb 

Země. Proudění větrů je nepravidelné a je ovlivněno střídáním teplot, teplotními rozdíly mezi mořem  
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a pevninou, údolími a pohořím atd.. Větrná energie se vyuţívá především jako zdroj energie pro 

větrné elektrárny.Vyuţitelný potenciál větru je přibliţně 26 000 TWh za rok. Pro pouţití větrné 

energie se sleduje rychlost, směr a pravidelnost větrů. V tropech a subtropech nebo na mořích             

a pobřeţích, je vítr stabilní, co se týče rychlosti a směru. Ve vnitrozemí je vítr nestabilní, hlavně 

v oblastech, kde se nacházejí pohoří, a proto se k energetickému vyuţití pouţívají jen místa, která 

jsou prověřená dlouhodobým měřením. V létech 1993 – 1994 vyvinul ústav fyziky atmosféry  AV ČR 

statický model VAS ( větrný atlas ) . Znázorňuje měřená místa větru meteorologickými stanicemi. 

Rychlost větru se měří i jinými metodami ( Dynamický model mezivrstvé atmosféry, Model WAsP ). 

Všechny tyto metody mají své přednosti i slabá místa.   Pro případné vyuţití energie větru se zjišťují  

i další vlastnosti větru. Výkon větru závisí na hustotě vzduchu, a ta závisí na nadmořské výšce a na 

nepravidelném střídání teplých a studených vzduchových hmot. Odhadem se dá určit výkon větru 

v určité nadmořské výšce . V nadmořské výšce 500 m bude výkon o 5% menší neţ u hladiny moře,    

a ve výšce 1200 m je menší aţ  11%.  

   Pokud by se dala vyuţít kinetická energie větru proudícího jednotkovou plochou kolmo ke směru 

stoprocentně, vyjádřili bychom to vzorcem  23 /.
2

1
mWuP   ,   je hustota vzduchu, u rychlost 

větru , a P  hustota výkonu větru.  Hustota výkonu větru, proudícího plochou  2mS  , kolmou na 

směr proudění se vypočte ,...
2

1 3uSPs   S je plocha rotoru větrné elektrárny. Vzorec pro výkon  

odebraný větru rotorem je   
3..

2

1
uScP ppS   , pc  je součinitel výkonu, maxpc  = 0,593 a záleţí na 

tom, v jaké míře rotor sniţuje rychlost větru.  

   Vyuţití větrné energie neomezuje jen nedostatek míst s příznivými vlastnostmi větru, ale i různé 

zákony. V ČR to je zákon č. 114/1992 Sb , chránící národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní 

přírodní rezervace, okolí národních památek a přírodních památek. Tyto oblasti se nachází především 

ve vysočinách a horách, kde jsou dobré podmínky pro vyuţití větrné energie, takţe se ztrácí asi 70% 

vhodných míst pro toto vyuţití. V minulosti , kdy VE dosahovaly výšky 30 – 40 m, nebylo moţné 

stavět tyto elektrárny v zalesněných plochách, ale v současnosti, při výšce 100 – 120 m se s taví i tam.  

   Přes veškeré výhody VE ( nevyčerpatelný a nezávadný zdroj energie, dostupnost na celém zemském 

povrchu), mají tyto elektrárny i negativa, jako je časová nestabilita, která musí být řešena zálohovými 

zdroji. Dobrou meteorologickou předpovědí pole proudění ve výšce rotorů VE se dá minimalizovat. 

Chyby těchto předpovědí, se odhadují na 5 – 6%, maximálně 12%. Dalšími negativy je hyzdění 

vzhledu krajiny, nebo hluk VE. Při provozu vznikají dva hluky, a to hluk mechanický, kdy zdrojem 
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hluku je strojovna (generátor, převodovka, ventilátor, brzda), a hluk aerodynamický vznikající 

prouděním vzduchu u listů rotoru.  VE jsou také velkým zdrojem hluku, který je pro lidské ucho 

neslyšitelný , 2 – 31Hz (infrazvuk).  Nevýhodou jsou také statické problémy s vysokým těţištěm 

těchto elektráren, nebo nutnost natáčení po směru větru. Problém je taky s údajným ohroţováním  

ptactva listy rotorů, které však dosud nebyly prokázány.  

Tabulka 3 Hluky, typické pro větrný zdroj 

Zdroj hluku 
Frekvenční 

rozsah 

Typická 

intenzita 
Charakter hluku 

Turbulence na 

koncích listu 
500-1000 Hz 91,2 dBA 

širokopásmové hučení, modulované 

otáčkami listu (wish-wish) 

Hluk na náběžné 

hraně 
750-2000 Hz 99,2 dBA širokopásmové svištění 

Hluk odtrhávání 

proudnic 
typický tón 84,8 dBA tón, měnící se dle rychlosti větru 

Strojovna směs hluků 97,4 dBA 

směs hluků, měnících se s různou 

periodicitou (zapínání a vypínání 

servopohonů, čerpadel, ventilátorů) 

Generátor tón 87,2 dBA tón, jehoţ výška se mění s otáčkami vrtule 

 

 

 3.2.1.   Větrné turbíny s horizontální osou natáčení 

   Generátor je umístěn ve strojovně na stoţáru, v němţ je elektroinstalace, a schodiště nebo výtah. Ve 

strojovně je kromě generátoru i převodovka, zajišťující vyšší otáčky pro pohon generátoru, a malá 

meteorologická stanice pro zjištění rychlosti a směru větru. Dosahují  největší účinnosti, ale díky 

vysokému těţišti, mohou mít problémy se stabilitou, a proto jsou náročnější na výstavbu. Musí se také 

docela přesně natáčet po směru větru, coţ umoţňují servopohony, které otáčejí strojovnu, umístěnou 

na otáčecí plošině. Větrná turbína má dvě nebo tři lopatky, které se dají natáčet, a tím přizpůsobují 

chod VE síle větru, nebo v oblastech  se stálými větry, jsou pevně umístěny. S vzrůstající  silou větru, 

roste i nebezpečí poškození VE , a proto je nutná regulace, která přizpůsobí výkon na nominální 

výkon generátoru. Pouţívá se regulace stall control  (rotory s pevně nastavenými listy), většinou        

u malých VE, nebo pitch kontrol  (rotory s nastavitelnými listy) , pouţívají větší elektrárny. VE se 

v novějších verzích vyrábějí s převodovkou a bez převodovky, přičemţ oba tyto druhy mají své 

výhody i nevýhody. 
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   Pobřežní VE typu off shore -  Elektrárny s horizontální osou stavěné v mělkých vodách do 30 m, 

které nejsou vhodné pro námořní dopravu a vyuţívají dobré aerodynamické vlastnosti terénu.  

 

3.2.2.   VE s vertikální osou 

Mají strojovnu na zemi, je mnohem stabilnější a odpadají i montáţní problémy. Nemusí se natáčet ve 

směru větru, ale velmi problematické je  nastavovaní aerodynamických listů rotoru. Nejpouţívanější 

jsou Savoniusův a Darrieusův rotor. 

Darrieusův rotor – konstrukce je ve tvaru písmene D otáčející se kolem osy. Pracuje při rychlostech 

větru od 7 – 22,5 m/s , má malý záběrový moment a musí se kombinovat s jinými zdroji, jako 

například Savoniusův rotor. 

Savoniusův rotor – je pomaluběţný, ve tvaru S a roztočí se i při malé rychlosti větru. Má velký 

záběrný moment, ale nehodí se pro větší výkony. Pracuje nezávisle na směru větru a pouţívá se i jako 

vodní turbína, kde má ovšem malou účinnost ( 15 – 20%) 

 

3.2.3.   Komínové VE 

Komínové VE jsou kombinované slunečno – větrné elektrárny, kde v komíně vysokém několik set 

metrů proudí ohřátý vzduch směrem nahoru a pohání turbínu. Vzduch se ohřívá pod obrovským 

průhledným krytem, pod kterým je plocha často pouţívaná k zemědělským účelům. Rychlost 

v komíně je několik desítek metrů za sekundu. 

 

3.3.   Vodní energie 

Neustálý koloběh vody v přírodě, jehoţ původem je sluneční energie, nabízí velký energický 

potenciál a je nejdéle technicky vyuţívaným zdrojem energie člověkem. V současné době se 

nejčastěji  pouţívá jako zdroj energie pro vodní elektrárny. Voda můţe mít energii mechanickou 

chemickou nebo tepelnou. Mechanická energie vod se  skládá z energie atmosférických sráţek 

(kaţdoročně spadne asi 100 000 
3km  vody na povrch Země ), ale dají se jen těţko vyuţít pro výrobu 

energie. Druhou mechanickou energií je energie ledovců jejichţ objem je přibliţně 21.
3610 km           

a i kdyţ je i tato energie obrovská, prakticky se taktéţ nedá téměř vyuţít. Třetím druhem mechanické 

energie je energie moří a ta se dělí na energii vln, které jsou důsledkem větru a přílivu s odlivem        

a energii přílivu a odlivu jenţ způsobují gravitační síly Měsíce a Slunce a střídají se po 6 hodinách a 

12 minutách. Průměrná hodnota přílivu a odlivu je 4m a výkon těchto energií je přibliţně 1. kW910 . 
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Posledním druhem  je energie vodních toků, která je uţívána nejčastěji a potenciální výkon všech řek 

světa je přibliţně 559. kW610 , coţ je asi 0,4% energie dodané Sluncem na Zem.  

 

3.3.1.   Typy hydraulických děl 

Při pouţívání vodní energie se hledá nejlepší řešení daného zařízení. Bere se ohled na vzhled krajiny   

a přizpůsobení stavby dané lokalitě, ţivotní prostředí  a na maximální vyuţití energetického zdroje. 

Efektivní  vyuţití závisí na více faktorech. Jedním z nich je soustředění spádu, jenţ se dá uměle 

upravit např. výstavbou přehrad (horní úseky řek), výstavbou beztlakového přivaděče (převáţně 

střední úseky), výstavbou tlakového přiváděče (horský úsek s velkým sklonem). Další moţností 

zvýšení efektivity je soustředěním průtoku.  A to buď zachycením, kdy se soustředí voda ve vlastním 

povodí řeky (propojení více nádrţí kanály), přivedením vody z jiného povodí, nebo přečerpání vody 

v době dostatku energie do vyšší  záloţní nádrţe, čímţ se vytvoří nová potenciální energie. Tyto 

elektrárny se nazývají přečerpávací PVE a nádrţe jsou umělé nebo přírodní a upravené.  

     Velmi sloţité je taky určení schématu hydraulického vyuţití a přizpůsobení přírodním podmínkám. 

Vzdouvací schéma – pouţívají se u malých spádů a velkých průtoků a dělí se na jezové a přehradní. 

Derivační schéma – uměle vede tok vody k přiváděči VE 

Přehradně derivační schéma – spád se získává  vzdouváním i derivací 

Přečerpávací schéma – Spád a průtok se řídí podle potřeby (odběr ve špičce) a moţností zásobovací 

nádrţe 

 

3.3.2.   Podmínky pro výstavbu MVE 

     Při výstavbě MVE je potřeba ověřit moţnosti daného místa, aby chod elektrárny  nebyl ztrátový.  

Závisí na průtoku a především spádu k dosaţení co největšího výkonu. Je nutné také respektovat 

podmínky Vodohospodářského orgánu ve spolupráci se správcem toku, které jsou obsaţeny 

v povolení k vodohospodářskému dílu (MVE). Dále je potřeba nechat vypracovat geologický 

průzkum podle ČSN 73 6881, hydrogeologický průzkum, zjistit hodnoty vodnosti toku. Hydrologické 

podklady (plocha povodí, sráţkový úhrn, dlouhodobý průměrný průtok, M – denní průtoky, 

opakování velkých vod) je moţné získat u Českého hydrometeorologického ústavu.  

     Jedním ze základních údajů je hydroenergetický potenciál vodního toku a určuje energii průtoků 

[kWh/rok]. Teoretický hydroenergetický potenciál se můţe vypočítat  TP  9,81 . Q . H [kW] při 

účinnosti 100%.  Určuje se také průtok turbínou, coţ je mnoţství vody, která proteče turbínou včetně 

ztrát Q  [ sm /3
]. Další veličinou je spád  H [m] a je to výškový rozdíl před vtokem a před vyústěním 
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do odpadu.  Zjišťuje se také teoretická práce, neboli energie HgDEt ...  a teoretický výkon 

tEP tt / . Jednou z určovaných veličin je taky účinnost teft PP /  [%] , která je pro vodní 

turbínu  0,75 – 0,93. Velikost ztrát záleţí na velikosti turbíny, obecně platí, ţe čím větší turbína, tím 

menší ztráty. Ztráty se uvádějí objemové, hydraulické a mechanické. 

   

                       

Obrázek 5 Průřez vodní elektrárnou 

 

     Výhody vodních elektráren 

- uţívají nevyčerpatelný zdroj energie 

- ekologicky nezávadné 

- ekonomicky výhodný zdroj energie 

- nezávislé na dovozu surovin 

- umoţňují automatický provoz 

- dlouhá ţivotnost 

- pruţná reakce na potřebu dodávky el. energie do sítě 

- mají stálejší výrobu el. energie neţ solární nebo větrné elektrárny 

- spolehlivost 

- bezpečnost 

- vysoká účinnost 

     Nevýhody vodních elektráren 

- změna průtokových poměrů 

- změna reţimů podzemní vody 
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- nebezpečí kontaminace vody mazadly 

- bránění migrací ryb 

- hluk 

- ovlivnění rekreační plavby 

- ohroţení ţivočichů výkyvem výšky hladiny 

 

3.3.3.   Druhy vodních elektráren 

     Druhy vodních elektráren se určují podle několika kategorií ČSN (STN) 75 0128 

1) Podle velikosti instalovaného výkonu 

- malé vodní elektrárny MVE (do 10 MW) – domácí vodní elektrárny (do 35kW) 

                                                                                -  vodní mikroelektrárny (35 – 100kW) 

                                                                                -  vodní minielektrárny (100 – 1000kW) 

                                                                                -  průmyslové vodní elektrárny (1 – 10MW) 

      - střední vodní elektrárny ( 10 – 200MW) 

      - velké vodní elektrárny ( nad 200 MW) 

2) Podle velikosti spádu – nízkotlaké ( spád do 20 m)  

                                       -  středotlaké ( 20 – 100 m) 

                                       -  vysokotlaké (nad 100 m) 

3) Podle charakteru pracovního reţimu – průtočné – vyuţívají přirozený průtok 

                                                               - akumulační – vyuţívají řízený odběr vody 

                                                               - přečerpávací – vyuţívají vodu z horní nádrţe, která se  

                                                                                          doplňuje mimo špičku ze spodní nádrţe 

4) Podle účasti na pokrývání diagramu zatíţení elektrizační soustavy 

               - základní – pracují v základním pásmu zatíţení  

               - pološpičkové – pracují v pološpičkovém zatíţení 

               - špičkové – pracují v pásmu špičkových zatíţení 

               - samostatné – nespolupracují s elektrizační soustavou 

5) Podle umístění strojovny – hrázové, jezové, členěné, pilířové, věţové a podzemní 

6) Podle uspořádání strojovny – s krytou nebo odkrytou strojovnou, poloodkrytou, přelévanou 

7) Podle řízení provozu – s ručním ovládáním – mají obsluhu 

                                       - částečně automatické – částečně automatické, částečně s obsluhou 

                                       - automatizované – plně automatické 

                                       - dálkově řízené – ze vzdáleného velínu 
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3.3.4.   Vodní turbíny 

     Slouţí pro pohon vodních elektráren. Vodní proud je nasměrován na lopatky turbíny a předá jí 

svou energii a ta přes hřídel roztočí generátor.  

 Rozdělujeme je podle  

1) Přenosu energie – rovnotlaké 

                                        - přetlakové 

       2)  Směru proudění vody směrem k hřídeli – radiálně odstředivé 

                                                                            - radiálně dostředivé 

                                                                            - axiální 

                                                                            - radiálně axiální 

                                                                            - diagonální 

                                                                            - se šikmým průtokem 

                                                                            - tangenciální 

                                                                            - s dvojnásobným průtokem 

       8) Polohy hřídele – vertikální 

                                    - horizontální   

                                    - šikmé 

Základní typy vodních turbín 

Francisova – (sestrojena v roce 1847)  patří mezi nejpouţívanější turbíny. Je to přetlaková turbína      

a pouţívá se ve dvou variantách  a to s vertikální a horizontální uloţenou hřídelí. Pouţívá se pro 

střední průtoky a spády, často u PVE, kde se dá pouţít jako turbína nebo pumpa. 

Kaplanova – (1918)  přetlaková axiální turbína , pouţívaná při nestálém průtoku a spádu pro její 

dobrou regulaci, nejčastěji při velkých průtocích a malých spádech 1 – 70m. Je sloţitější a draţší neţ 

Francoisova turbína.  

Peltonova – (1880) rovnotlaká turbína pouţívaná u velkých spádů 15 – 1800 m a malých průtoků. 

Menší turbíny mají účinnost 80 – 85 % a větší aţ 95 %.  

Deriazova – přetlaková turbína s natáčejícími lopatkami a velkou účinností. Pouţívá se pro PVE, kdy 

se dá pouţít jako turbína i jako čerpadlo. Je vhodná pro spád 60 – 120 m. 

 

3.4.   Geotermální energie 

     Geotermální energie má původ ve ţhavém jádru Země a na povrch se dostává přes horniny v nichţ 

se nacházejí praskliny. Obrovská energie obsaţená v zemském jádru vznikla v dobách vzniku 

sluneční soustavy. Toto jádro má ve svém středu teplotu okolo 5000°C je tekuté a převáţně obsahuje 
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ţelezo a nikl. Teplota Země od jádra směrem na povrch klesá a naopak. S kaţdými 30 m pod 

povrchem Země stoupá teplota přibliţně o 1°C. Znamená to, ţe v hloubce 3000 m je teplota okolo 

100°C. Za rok se ze Země uvolní teplota přibliţně 820 . kJ1510 . Teplo uvolňující se ze středu Země 

postupně prostupuje horninami, a ty mají různé sloţení a různou teplotní prostupnost a tudíţ není na 

všech místech stejné.  Uvolňující se teplo se měří pomocí tzv. teplotního gradientu  gt  [K.
1m ], coţ 

je přírustek teploty na 1 m. Podle tohoto teplotního gradientu se povrch Země rozděluje na tři oblasti: 

- normální - gt  do 0,04  K.
1m   

- polytermické -  gt  0,04 – 0,08  K.
1m  

- hypertermické - gt  0,08  K.
1m   a výš 

Zdroje termální energie se dělí na – energii Země 

                                                       - energii magmy 

                                                       - geotlakovou energii 

                                                       -  energii tepla suchých hornin 

                                                       - hydrogeotermální energii 

Zdroje termální energie se dělí podle geologických struktur na 

- sopečné oblasti 

- zlomové nebo vrásněné oblasti 

- oblasti s krystalickým podloţím bez zlomů 

- sedimentární pánve 

 

 

Obrázek 6 Tepelný tok geotermální energie v ČR a SR 
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Dělí se taky podle teploty kapaliny – nízkoteplotní  (pod 90°C) 

                                                         -  středněteplotné ( 90 – 150°C) 

                                                         -  vysokoteplotní ( nad 150°C) 

Zdroje se rozlišují i z hlediska vydatnosti na – s nepatrnou vydatností – do 1,0  
1. sl   

                                                                        - s velmi malou vydatností – 1 – 5 
1. sl  

                                                                        - s malou vydatností – 5 – 10 
1. sl  

                                                                        - se střední vydatností – 10 – 25  
1. sl  

                                                                        - s velkou vydatností – 25 – 50  
1. sl  

                                                                        - s velmi velkou vydatností – nad 50  
1. sl  

Výhody vyuţívání geotermální energie  

- nevyčerpatelný zdroj energie 

- dostupnost kdekoli na Zemi 

- nenarušuje se termodynamická rovnováha planety 

- malé procento splodin oproti tepelným elektrárnám (1% 2CO ) 

- stabilní zdroj nezávislý na počasí a ročním období  

- nízké náklady  

Nevýhody 

- vroucí voda a pára z geotermálních zdrojů obsahuje sloučeniny způsobující korozi 

 

3.4.1.   Geotermální elektrárny 

     V současné době se pouţívají tři druhy geotermálních elektráren. Jsou elektrárny vyuţívající 

tepelnou energii vodních par nebo plynů unikajících přímo ze Země. Je nutný silný zdroj páry asi     

20 kg páry na kWh. Druhý typ elektrárny  potřebuje k provozu separátor, který čistí páru od 

agresivních příměsí (sirovodík) a pak se pouští do tepelného výměníku. Má vyšší účinnost a na 1kWh 

potřebuje 15 kg páry. Posledním typem je kombinace dvou prvních.  

     Variant vyuţití tepelné energie Země je více. Jedním z nich je vyuţití tepla hornin pomocí 

nuceného oběhu vody, kdy se jedním vrtem do podzemí dodává  studená voda a druhým vrtem se 

odebírá horká voda nebo pára.  

     Pouţívané turbíny – parní 

                                   - párovakuové 

                                   - hydrodynamické  

                                   - turbíny, které pracují s nízkovroucími látkami 
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3.5.   Energie z biomasy 

     Energie z biomasy  je sluneční energie uloţená pomocí fotosyntézy v rostlinách. Za biomasu se 

povaţuje substance biologického původu. Potenciál biomasy v ČR je asi 22 mil. tun.  

Biomasu rozdělujeme z hlediska získavání na: 

- biomasu záměrně pěstovanou ( energetické byliny a dřeviny ) 

- biomasu odpadovou (zbytky z dřevozpracovatelského průmyslu, odpady ze zpracování 

potravin, odpady ze sadů a vinic) 

Jednou z nejznámějších a nejvýhodnějších rostlin pěstovanou pro energetické účely je Šťovík 

energetický. Z 1 ha plochy se dá sklidit přibliţně 15 tun této rostliny a její energetická výhřevnost je 

asi 18 MJ/kg, a je větší neţ výhřevnost hnědého uhlí (10 – 17 MJ/kg). Výhřevnost dřeva 18 – 19 

MJ/kg  a výhřevnost slámy 18 MJ/kg .  

Přeměna energie biomasy na energii tepelnou, elektrickou, mechanickou  a elektrickou: 

1) termochemická přeměna – spalování 

                                               - zplyňování 

                                               - pyrolýza 

2)  biochemická přeměna – lihové kvašení  

                                          - biovodík 

                                          - metanové kvašení 

3)  chemicko fyzikální přeměna – úprava bioplynu 

Skupenství biopaliv  

1) pevná paliva -  na bázi dřevní fytomasy – dřevní štěpka 

                                                                       - piliny  

                                                                       - brikety 

                                                                       - pelety  

                                                                       - dřevěné uhlí 

                             - na bázi energetických bylin a stébelnin -  řezanka  

                                                                                               - brikety 

                                                                                               - balíky 

 2)  kapalná biopaliva – extrahované rostlinné oleje 

                                    - bionafta  

                                    - bioetenol 
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3)  plynná paliva – bioplyn 

                            - skládkový plyn 

                            - biovodík 

     Biomasa se pouţívá převáţně ke spalování v teplárnách na výrobu tepla ( 79%) a z 18% na 

výrobu elektrické energie. Při výrobě elektrické energie z biomasy se nejčastěji vyuţívá tepelných 

elektráren, kde se biomasa spaluje v různých poměrech s uhlím.  

Zkouší se různé receptury –  50% Šťovíku energetického + 50% hnědého uhlí 

                                           -  70%  sláma + 30% hnědé uhlí, 90% sláma + 10% hnědé uhlí 

                                           -  50%  dřeva + 50% hnědé uhlí atd. 

     Společné spalování sniţuje emise (síra), klesá popelnatost a zvyšuje se účinnost spalování. 

V současné době se začíná rozvíjet vyuţívání kapalných a plynných biopaliv jako paliva pro palivové 

články. Zatím jsou však tyto technologie náročné a ekonomicky nákladné. 

Výhody energie z biomasy – vyuţití odpadů, sniţování emisí, stálá dostupnost  

Nevýhody energie z biomasy – ekonomická náročnost, pěstování, sklizeň, dovoz   

 

3.6.   Palivový článek 

    Palivové články jsou elektrochemické zařízení měnící pomocí oxidace chemickou energii na 

elektrickou . Jsou to vlastně galvanické články , které se ale nezhodnocují, ale je do nich neustále 

doplňováno palivo a okysličovadlo a mohou nepřetrţitě fungovat, dokud se přívod paliva                    

a okysličovadla nepřeruší.  Je sloţen ze dvou uhlíkových nebo kovových elektrod , mezi nimiţ je 

elektrolyt. Tato elektrody jsou pórovité s hustotou 
510   pórů na 

2cm , a jsou nejsloţitějšími částmi 

článku.  

     Na  anodu se přivádí palivo a na katodu okysličovadlo. Při anodě probíhá oxidace paliva                

a shromaţďují se u ní elektrony. Při připojení zátěţe, se tyto elektrony dostanou do venkovního 

obvodu.  

     Palivové články mají malé napětí  0,5 – 3V, závisí na typu paliva a kvalitě článku, a aby dosáhly 

potřebných hodnot, je třeba je zapojovat sérioparalelně.  

     Základním a nejperspektivnějším článkem je vodíkokyslíkový článek, ale známy jsou i jiné druhy. 

Dají se třídit podle teploty na nízkoteplotní a vysokoteplotní, nebo podle elektrolytu.  

AFC – s alkalickým elektrolytem, palivo vodík, okysličovadlo kyslík, účinnost 60% 

PEMFC – elektrolytem je polymerní membrána , palivo vodík nebo metanol, okysličovadlo kyslík                                                            

nebo vzduch  

PAFC – elektrolyt je 100% kyselina fosforečná , palivo vodík, okysličovadlo kyslík 
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     Zatím jsou dostupné a komerčně vyuţitelné jen některé druhy článků. Většímu vyuţití brání 

technické problémy , jako je například výbušnost vodíku ve směsi se vzduchem.  

Výhody – ekologicky nezávadné (odpad je voda) 

              - účinnost 50% 

 

3.7.   Termoelektrické generátory 

     Tyto generátory pracují na principech Seebeckova, Peltierova a Thomasova jevu a přeměňují 

pomocí termoelektrického jevu tepelnou energii na elektrickou a naopak. Napětí vzniká na místě 

styku dvou kovových vodičů z odlišných materiálů pokud se místo styku ohřeje. Původně se tyto 

zařízení pouţívala na měření teploty a při prvních pokusech vyrobit tímto zařízením elektrickou 

energii, se dosahovalo velice nízkých hodnot ( KV / ). Postupným vývojem materiálů se dosáhlo 

úspěšnosti aţ 24% a napětí několik mV  aţ voltů, a proud aţ několik desítek ampér v závislosti na 

ploše vodiče. Různé druhy materiálu poskytují odlišné napětí a účinnost a pracují při odlišných 

teplotách.  

     Pouţívají se různé kombinace materiálů – nízkoteplotní do 400°C 

                                                                      - středoteplotní 400 – 900°C 

                                                                      - vysokoteplotní  nad 900°C 

 

4.  Využití obnovitelných zdrojů 

 
4.1.   Solární energie 

 
4.1.1. Využití solární energie v ČR 

 
     V roce 2009 byl v ČR zaznamenán strmý růst v počtu solárních elektráren, který byl zapříčiněn 

výhodnými podmínkami k provozu těchto elektráren.  

     Podle informací ERU k 1.6.2010 vyrábělo v ČR solární energii téměř 8 000 fotovoltaických 

elektráren. Jen 350 je ale velkých solárních prvků na zemi, zbytek jsou malé elektrárny umístěny na 

střechách budov. Na začátku roku 2008 byl instalovaný výkon  solárních elektráren v ČR 4 MW, 

v současné době počet solárních elektráren neustále roste, takţe se předpokládá, ţe celkový 

nainstalovaný výkon solárních elektráren ke konci roku 2010 bude 1000 – 1500 MW. 

      Na konec roku 2010 je plánováno ukončení největší solární elektrárny v ČR, u obce Vepřek na 

Mělnicku, jejíţ výstavbu realizuje společnost DECCI a.s.. Na výstavbu FVE Vepřek je pouţito 
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186 960 kusů monokrystalických panelů PhotoSolar 185 a 190 Wp. Tyto panely jsou rozvrţeny do 26 

bloků. Elektrárna bude mít rozlohu 82,5 ha a bude dosahovat výkonu 35,1 MW. 

 
 

 
 

Obrázek 7 počet solárních elektráren v ČR a jejich instalovaný výkon 

      

     V roce 2007 vyrobily elektrárny z obnovitelných zdrojů 3,41 TWh elektrické energie, z toho 

solární elektrárny jen 2,1GWh. 

4.1.2.   Využití solární energie ve světě 

 
     Pro výstavbu solárních elektráren je potřeba splnit několik důleţitých podmínek, jako je dostatek 

financí, vhodný prostor a dostatek slunečního svitu. Z těchto důvodů, jsou nejlepší podmínky pro 

výstavbu těchto elektráren na jihu Evropy, v Austrálii a na jihu USA, kde jsou obrovské pouště, 

v nichţ většina těchto elektráren vzniká. 

     Jedna taková elektrárna je provozována od března 2007 v jiţním Portugalsku, asi 200km jiţně od 

Lisabonu, v místě, kde je více neţ 3300 hodin slunečního svitu ročně. Tato elektrárna je společným 

projektem společnosti GE Energy Financi Service, PowerLight Corporation a Catavento, a má 

celkový výkon 11MW. Elektrárna stála 78,6 milionu dolarů, leţí na 60 hektarech, dodává elektřinu 

pro 8 000 domácností , ročně vyprodukuje 20GWh energie a ročně ušetří 30 000 tun skleníkových 

plynů. 
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     Největší sluneční elektrárna, která nemá na světě obdoby má stát na Sahaře. Na této elektrárně se 

má podílet 20 velkých německých společností, má stát 400 miliard EUR a elektřinu by měla dodávat 

uţ v roce 2019. Většina této energie by měla být dodávána do Evropy a měla by z 15% pokrýt 

spotřebu západní Evropy. 

 

4.2.   Větrná energie 
 

4.2.1. Využití větrné energie v ČR 

 
     Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v ČR , byl ke konci roku 2009 150MW. Větrné 

elektrárny, stejně jako jiné obnovitelné zdroje, zaţívají v celém světě velký rozvoj. V prvním pololetí 

roku 2009 vyrobily 142,86 GWh energie, coţ je o 22,5% více, neţ za stejné období v roce 2008, čímţ 

energie z větru pokryla spotřebu 220 000 lidí.  

     Počet větrných elektráren v ČR, které mají výkon nad 100kW, byl 1.6.2009 asi 50 kusů. Další 

desítky elektráren  s výkonem do 60kW, jenţ jsou vedeny jako malé větrné elektrárny, slouţí 

k soukromým účelům.  

     V roce 2007 vyrobily větrné elektrárny v ČR 125GWh elektrické energie. 

 

 

 
 

Obrázek 8  počet větrních elektráren v ČR a jejich instalovaný výkon 
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4.2.2.   Využití větrné energie ve světě 

     Největší větrnou elektrárnou na světě je v současnosti farma ROSCOE o výkonu 781 MW jenţ 

patří firmě E.ON.. Byla spuštěna v říjnu 2009 ve státě Texas v USA, a v současné době zásobuje 

energií 230 000 domácností. Tato farma leţí na pozemku o rozloze 400 
2km , je v ní celkem 627 

turbín a stála 1 miliardu dolarů. 

     USA jsou největším výrobcem elektrické energie z větru, na čemţ se velice podílí Texas, kde se 

vyrobí nejvíce této energie ze všech států USA. Elektrická energie z větru pokryje v USA spotřebu    

8 milionu domácností, čímţ se vytvoří o 52 milionu tun emisí oxidu uhličitého méně. 

 

4.3.   Vodní energie 

4.3.1. Využití vodní energie v ČR 

 

 

Obrázek 9 počet vodních elektráren v ČR a jejich instalovaný výkon 

 

     Všechny velké vodní elektrárny v ČR (s výjimkou Malešic, Mohelna a Dlouhých strání) jsou na 

řece Vltavě, kde tvoří tzv. Vltavskou kaskádu.  
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     Největší vodní elektrárnou v ČR je Orlík s instalovaným výkonem 364MW, která byla uvedena do 

provozu v roce 1962. Je součástí Vltavské kaskády, má 4 plně automatizované soustrojí 

s Kaplanovými turbínami pro spád 70,5 m. Přehrada zabírá 70km délky Vltavy, na ploše 26
2km  

zadrţuje 720 mil. 
3m  vody. 

     První vodní elektrárna v Čechách byla vybudována v roce 1888 v Písku. V Praze byly na počátku 

20 století dvě vodní elektrárny a jedna z nich je funkční dodnes.  

     V roce 2007 vyrobily vodní elektrárny v ČR 2,08TWh elektrické energie. V roce 2008 se vodní 

elektrárny podílely v celkové výrobě elektrické energie v ČR 3%, coţ bylo 54%  ze všech 

obnovitelných zdrojů. 

 

4.3.2.   Využití vodní energie ve světě 

     Největší instalovaný výkon na světě má vodní elektrárna na přehradě Tři soutěsky v Číně, a to 

18,2GW, coţ představuje víc neţ instalovaný výkon všech elektráren v ČR.  Tato vodní elektrárna 

začala dodávat elektrickou energii do sítě v roce 2008, má 32 generátorů o výkonu 200MW  a stála 25 

miliard dolarů. Původně měla elektrárna pokrýt 10% spotřeby Číny, ale díky prudkému rozvoji v Číně 

je to jen 3%.   

 

4.4. Geotermální energie 

4.4.1. Využití geotermální energie v ČR 

     Podíl těchto elektráren na výrobě el. energie v Evropě je minimální. Tyto elektrárny se staví 

v zemích s vysokou sopečnou činností.  V ČR se geotermální energie pouţívá hlavně k vytapění 

domů. V současné době se ale pracuje i na dvou geotermálních elektrárnách. V Litoměřicích, kde se 

jiţ od roku 2006 hloubí vrt hluboký 2500m, a výkon elektrárny má být 5MW, a v Dětřichově. 

 

4.4.2.   Využití geotermální energie ve světě 

      Geotermální elektrárny s nejvyššími výkony jsou v zemích s vysokou sopečnou činností jako je 

USA, Itálie, Island, Filipíny, Nový Zéland a Japonsko. V současné době je největší počet elektráren 

v USA, a to 77, s největším instalovaným výkonem 3 086MW. Druhý největší instalovaný výkon 

1904MW je na Filipínách. 
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4.5.   Využití energie z mořských vln 

     První komerční elektrárna poháněna mořskými vlnami byla spuštěna v září 2008 v Portugalsku. 

Tato elektrárna má podlouhlý válcovitý tvar, pluje na hladině a energii dodává podmořským kabelem. 

Největší energii mají mořské vlny , kde je hloubka moře 40 – 100m. Po spuštění měla elektrárna 

výkon 2,25MW a zásobovala el. energií 1 500 domácností. Pokud se osvědčí, měla by se elektrárna 

rozšířit, pak by měla výkon 21MW a zásobovala by el. energií 15 000 domácností. 

  Tato elektrárna byla vybudována firmou Pelomis Wave Power. 

 

4.6.   Energie z biomasy 

4.6.1.   Využití energie z biomasy v ČR 

     V ČR nejsou ideální podmínky pro solární a větrné elektrárny, proto se největší naděje vkládají do 

biomasy, jenţ by měla v budoucnu pokrýt 75% podílu z obnovitelných zdrojů ve výrobě el.energiie. 

     V roce 2007 se vyrobilo z biomasy 968GWh el. energie, coţ bylo 28,3% el. energie 

z obnovitelných zdrojů. Nejvíce se pouţívá jako biomasa štěpka, z rostlin, které se pěstují přímo 

k těmto účelům, je v ČR nejrozšířenější šťovík (asi 1 200 ha ). 

     Mezi nejznámější elektrárny, které spalují biomasu patří Tisová, Poříčí, Dvůr Králové a Hodonín.  

 

Obrázek 10 počet  elektráren  spalující biomasu v ČR a jejich instalovaný výkon 
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4.6.2.   Využití energie z biomasy ve světě 

     V současné době buduje největší elektrárnu na biomasu na světě, společnost GdF Suez Energie 

Polska v Polsku. Spuštěna má být v roce 2012, výkon 190MW a má dodávat el. energii pro 400 000 

domácností. Tato elektrárna vyjde na 6,6 miliard Kč a sníţí ročně emise 2CO  o 1,2 milionů tun. 

 

4.7.   Využití energie z bioplynu 

      V ČR je postaveno jiţ několik elektráren na bioplyn. Nejznámější firmou v ČR na výstavbu těchto 

elektráren je firma Agri Fair s.r.o., která v roce 2008 zprovoznila uţ sedmou elektrárnu na bioplyn. 

Tato elektrárna byla vybudována v Deštné u Jindřichova s výkonem 0,5 MW.  

 

 

  Obrázek 11 počet  elektráren spalující bioplyn v ČR a jejich instalovaný výkon 

    

    V zemích EU bylo v roce 2006 vyrobeno z bioplynu 17,3TWh el. energie. 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 33 

5. Současná legislativa 

5.1.   Základní legislativa pro obnovitelné zdroje v ČR 

     Elektrárny z obnovitelných zdrojů jsou výrobny el. energie a pokud chce provozovatel tuto 

výrobnu připojit, na distribuční síť, je podle licence podnikatelem v oboru energetika. Na velikosti 

zdroje nezáleţí, pokud provozovatel dodává energii do sítě, získává zelené bonusy  nebo výkupní 

ceny, musí být podnikatelem, aby mohl zmíněné částky fakturovat provozovateli distribuční sítě. 

Licence vydává ERÚ. U solárních systémů do 20kW není nutná ţádná odborná kvalifikace a nad 

20kW je potřeba vzdělání a praxe v oboru. 

     Licence je obdobou ţivnostenského listu s tím rozdílem, ţe licence je oprávnění podnikat 

v energetice podle energetického zákona a ţivnostenský list  je oprávnění podnikat podle 

ţivnostenského zákona. Hlavním předpisem, který upravuje provoz obnovitelných zdrojů je 

energetický zákon, který upravuje mnohem víc předpisů, zákonů a vyhlášek. 

Zákon č. 458/2000Sb. Energetický zákon – upravuje podmínky následovně 

     Obnovitelné zdroje jsou v energetickém zákoně definovány jednak věcně v §2, odst. 2, pism.12 

jako „….zdroje, jejichţ energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy“     

a jednak taxativně pro výrobu elektřiny v §31pro účely zákona jako: 

- vodní energie do výkonu výroby elektřiny 10MW 

- sluneční energie 

- větrná energie 

- geotermální energie 

- biomasa a bioplyn 

Zákon č. 180/2005Sb.  O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

Vyhláška č.475/2005Sb.  Prov. Vyhláška zák. o podpoře vyuţívaní obn. Zdrojů 

Vyhláška č. 364/2007 Sb.  Novela vyhlášky č. 475/2005 

Vyhláška č. 150/2007 Sb. O způsobu regulace cen v energetických odvětvích  

Vyhláška č. 51/2006 Sb. O podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
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6. Možnosti, trendy a předpoklady pro rozšíření netradičních 

zdrojů. 

6.1.   Solární elektrárny 

     Nejlepším místem pro provoz solárních elektráren z hlediska slunečního svitu jsou pouště. 

V současné době je na Zemi 22 000 000
2km  pouští, které nelze pouţít v zemědělství a obydlení        

a i proto jsou vhodným místem na solární elektrárny.Největší pouští je Sahara, s rozlohou  

7 000 000
2km . 

Dnešní technikou slunečních elektráren by stačilo 3% rozlohy Sahary, k pokrytí současné spotřeby 

el.energie lidstva. 

     Sluneční energie z pouští, by se dala vyuţít k rozkladu vody na vodík a kyslík, k provozu 

palivových článků. Vodík by se pak dopravoval pomocí potrubí nebo v tankerech, k místě spotřeby, 

stejně jako zemní plyn. 

     Největší problém je v současné době uskladnění el. energie z toho důvodu mají před sebou slibnou 

budoucnost palivové články. 

 

6.2.   Větrné elektrárny 

     Větrné elektrárny v budoucnu budou jedním ze zdrojů, který bude nahrazovat výrobu z uhelných 

elektráren . Bohuţel jejich vyuţitelnost je jen 20% ( díky nestálosti větru) a tudíţ nikdy úplně tyto 

zdroje nemohou nahradit. V budoucnu se počítá s výstavbou asi 340 nových větrných elektráren         

o jednotkovém výkonu 0,3-0,5MW (celkem 170MW) coţ odpovídá výkonu 1 bloku starší uhelné 

elektrárny.  

     Ve světě se očekává hlavně výstavba větrných elektráren v moři. 

 

6.3. Vodní elektrárny 

     V ČR je většina hydro potenciálu, která se dá vyuţít pro výstavbu VE uţ vyuţita. Drtivá většina 

tohoto potenciálu, která se ještě dá vyuţít je na menších tocích, kde nejsou pro velké VE vhodné 

podmínky, a hodí se spíše pro MVE (do 10 MW). Jiná situace je ovšem u PVE, které zároveň řeší 

největší problém elektroenergetiky, jenţ je uskladnění vyrobené energie. Tyto elektrárny mají slibnou 

budoucnost, ale jejich realizace nemá zatím konkrétní podobu. 
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     V současné době je nevyuţitý hydro potenciál kolem 30%. Tento nevyuţitý  potenciál se dá 

rozdělit do tří skupin: 

- spád větší neţ 5m - 10% 

- spád 2 - 5m           - 55% 

- spád do 2m           - 35% 

Kromě vyuţití menších horních toků se nachází i další moţnosti: 

1) Vyuţití rybníků, retenčních nádrţí nebi jiných akumulovaných nádrţí u kterých je rozdíl 

hladin s málo měnícím se spádem. 

2) Vyuţití objektů, které byly vybudovány pro získání pitné nebo uţitkové vody u kterých jsou 

dostatečné spády s konstantním průtokem. 

3) Modernizací stávajících MVE, čímţ se zlepší jejich účinnost. Modernizovat se dají MVE z let 

1920 – 1950, jenţ tvoří asi 60% všech funkčních MVE. Modernizací by se jejich účinnost 

zvedla o 15%, coţ zvýší výkon instalovaných MVE asi o 130MW. 

 

6.4. Elektrárny na biomasu 

     Jelikoţ v ČR nejsou ideální podmínky pro sluneční a větrné elektrárny, a potenciál pro vodní 

elektrárny je skoro vyčerpán, jsou elektrárny na biomasu dobrým řešením a mají slibnou budoucnost. 

V budoucnu se uvaţuje aţ o 75% výroby el. energie z biomasy z celkové výroby obnovitelných 

zdrojů. Problémem je v současné době málo paliva, coţ má zlepšit připravovaná legislativa. 

 

7.   Závěr 

     El. energie z obnovitelných zdrojů je pro budoucnost velice zajímavá. Nezatěţují ţivotní 

prostředí (pokud pomineme výrobu) aspoň jeden z těchto zdrojů se dá pouţít prakticky všude na 

Zemi, kde ţijí lidé, a hlavně, dají se obnovit.  

      V dnešní době je u těchto zdrojů několik problémů, které se ale časem daří postupně odstraňovat.  

Jedním z těchto problémů je hlavně u solárních systémů malá účinnost. Moderní technologie ale tento 

problém postupně a pomalu řeší.  

     Dalším problémem je nestálost těchto zdrojů v dodávce el. energie, hlavně u solárních a větrných 

elektráren, který navazuje na další problém, a to je uskladnění vyrobené energie. Toto částečně řeší 

palivové články a PVE. 

     Potíţe mohou být i u palivových článků s bezpečností, jenţ se moderními technologiemi také 

postupně odstraňují. 
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    Značnou nevýhodou je i cena, převáţně u solárních elektráren, ale i ta jiţ s nástupem nových 

technologií klesá.  

     V budoucnu budou obnovitelné zdroje pevnou součásti systému, který bude tvořen kombinací 

různých zdrojů. Prim v něm bude mít jaderná energetika a značnou úlohu v budoucnu budou mít 

palivové články a PVE, pro svou vysokou účinnost a moţnost zálohovat energii, díky čemuţ budou 

snadno a rychle k dispozici. 
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