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Anotace: 

Má bakalářská práce je zaměřena na výrobu elektrické energie pomocí 

přečerpávacích elektráren. V první části jsou vysvětleny části elektrárny a na jakém 

principu fungují, dále s jakými parametry se u nich setkáme a jak je rozdělujeme, jejich 

postaveni v jiných Evropských zemích. Další část se zabývá souhrnným přehledem těchto 

elektráren na území ČR a jejich detailním popsáním a stanovením jejich účinnosti.  

V následující částí srovnám přečerpávací elektrárny s plynovými a paroplynovými 

elektrárnami. Vysvětlím, na jakém principu tyto elektrárny fungují a jejich výhody a 

nevýhody vůči přečerpávacím elektrárnám. Porovnám jednotlivé typy elektráren podle 

instalovaných výkonů a jejich dodávky elektrické energie do sítě.  Zhodnotím 

ekonomickou výhodnost těchto elektráren a porovnám navrhované projekty mezi sebou. 

Klíčová slova: Vodní elektrárny, přečerpávací elektrárny, plynové a paroplynové 

elektrárny, účinnost, ekonomické zhodnocení, investiční náklady. 

Summary: 

My thesis is focused on the production of electricity with pumped storage  power 

plants. The first part of the work is explaining parts of pumped storage and their principe, 

with what parameters they encounter and how to divide it, their position in other European 

countries. The next section deals with a summary of these plants in the Czech Republic and 

their detailed describing and determining their effectiveness. The following sections 

compare the pumped-storage power plants with gas and steam-gas power plants. I'll 

explain on what principle they work and their advantages and disadvantages to the transfer 

pumped storage stations. Compare the various types of power plants by installed capacity 

and electricity supply to the grid. We evaluate the economics of these plants and compare 

the proposed projects among themselves. 

Key words:Hydroelectric power plants, pumping power plants, gas and combined 

cycle power plant efficiency, economic evaluation, investment costs  
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1. Úvod 

Ve světě dochází ke spotřebě fosilních paliv. Jejichž zásoby jsou omezené a jednoho 

dne budou vyčerpány. Z tohoto důvodu se zvedá podíl výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, které jsou prakticky nevyčerpatelné. Mezi obnovitelné zdroje 

řadíme vodní energii, sluneční energii, větrnou energii, geotermální energii a energii 

biomasy a bioplynu. V České republice se nejvíce využívá z obnovitelných zdrojů vodní 

energie. V posledních letech také narostl počet fotovoltaických a větrných elektráren. Další 

výhodou obnovitelných zdrojů energie je ekologická výroba elektrické energie, při níž 

nedochází k uvolňování škodlivých emisí do ovzduší a nezatěžuje tak životní prostředí. 

Vodní energii využíváme k výrobě elektrické energie pomocí několika typů vodních 

elektráren. V ČR se nevyskytují zdaleka tak dobré podmínky jako v Německu, Rakousku, 

Švýcarsku pro stavbu vodních elektráren. Řeky zde nemají tak velký spád a nedisponují 

tak velkou masou vody. Přesto však výroba elektrické energie z vodní energie má zde u 

nás také uplatnění. 

Dnešní společnost se vyznačuje závislostí na dodávkách elektrické energie. Spotřeba 

elektrické energie vzrůstá a je třeba stavět další elektrárny, aby mohla být pokryta spotřeba 

elektrické energie stabilně. V naší elektrizační soustavě potřebujeme zdroje elektrické 

energie jak stálé tak i typy elektráren, které by pracovali jen po určitou část dne. 

Rozhodování jaký typ elektrárny bude vybudován, je velice složité a je třeba zohlednit 

velice mnoho faktorů.  

Bakalářská práce zhodnotí jednotlivé typy elektráren mezi sebou. Zaměřím se 

především na přečerpávací vodní elektrárny, paroplynové a plynové elektrárny. Zhodnotím 

je z pohledu dodávky elektrické energie do sítě, jejich využitím a porovnáním jejich 

provozních a investičních nákladů. Také se zaměřím, na porovnání instalovaných výkonu 

jednotlivých typů elektráren a jejich procentuálním využití. Popíši navrhované projekty 

přečerpávacích a paroplynových elektráren, které se připravují do budoucna 
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2. Přečerpávací vodní elektrárny, princip činnosti, Evropské 

PVE 

V této kapitole obecně popíšu přečerpávací elektrárny (dále jen PVE) a jejich 

jednotlivé části. Dále popisuji, podle jakých parametrů se tyto elektrárny posuzují, a 

ve kterých evropských zemích se nejvíce vodní a tedy přímo přečerpávací typy elektráren 

používají. 

2.1 PVE 

Přečerpávací vodní elektrárny, pro něž se používá zkratka PVE, jsou často 

označovány jako špičkové elektrárny. Jsou to speciální typy vodních elektráren, které si 

dokáži naakumulovat vodní energii a poté ji přeměnit na elektrickou energii, když je 

potřeba. Tato vlastnost je velice ceněna z důvodu, že jako taková se elektrická energie 

v elektrizační soustavě neskladuje a vyrábí se tak, aby se vyprodukovalo přesně tolik 

elektrické energie, kolik je v dané chvíli potřeba. Díky toho nevzniknou zbytečné ztráty 

z důvodu přebytku elektrické energie v síti, a pokud přeci jen je přebytek tak jej tyto 

elektrárny umí využít k akumulování vodní energie, k čemuž dochází hlavně mimo 

energetickou špičku. Jelikož spotřeba elektrické energie je přes den kolísavá, je třeba 

pružně reagovat na potřebu elektrické energie v rozvodné síti. PVE mají tu výhodu, že 

mohou být stále v pohotovosti. Oproti tepelným a jaderným elektrárnám, u kterých se 

výkon jen velice obtížně mění a jsou spíše orientovány na produkci konstantního výkonu, 

se PVE po spuštění dokážou přifázovat do elektrifikační sítě s plným využitím v několika 

minutách. V důsledku toho jsou schopny pokrýt deficit elektrické energie v rozvodné 

soustavě a jejich odstavení je také rychlé. Také by bylo ekonomicky neefektivní postavit 

velký energetický zdroj, který bychom využívali jen částečně. Udávaná životnost těchto 

elektráren dosahuje až 100 let. Z těchto důvodu našli PVE především uplatnění 

v energetických špičkách, kdy je potřeba dodat více elektrické energie do rozvodné 

soustavy. [1] [3] 

2.2 Části PVE 

Horní umělá nádrž se staví v praxi v horském terénu na kopci, čímž se dosáhne 

potřebného výškového rozdílu mezi nádržemi. Většinou je přizpůsobena okolnímu terénu a 
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má tedy nepravidelný tvar. Je důležité zajistit, aby voda neprosakovala a utěsnit co nejlépe 

horní nádrž. Pro tyto potřeby se používá asfaltový beton, beton a plastové fólie. Velkým 

problémem může být, že stavba horní nádrže je schopna výrazně narušit krajinu. Spodní 

nádrž slouží jako úložiště pro vodu, která již odevzdala svou potenciální energii turbíně. 

Dohromady obě nádrže určují celkovou kapacitu PVE. Okamžitá kapacita záleží na vodě 

uložené v horní nádrži a spádem mezi touto nádrží a turbínou. 

Přivaděče spojují horní a dolní nádrž. Přivádí spád vody k turbíně a po odevzdání 

energie ji odvádí do dolní nádrže. Rozdělují se na beztlakové, kde patří kanály a náhony, a 

tlakové, které jsou typické pro PVE. Jsou konstruované z oceli nebo železobetonu. U 

těchto tlakových přivaděčů se budují vyrovnávací komory, které tlumí hydraulické nárazy 

při změně vodního sloupce. Velká pozornost se také klade na zabezpečení těchto 

potrubních systému, pokud by došlo k poškození, je zde riziko záplav spojených s 

nemalými škodami. 

Ve spodní časti, strojovně, je umístěn elektrický generátor s turbínou. Používá se zde 

čtyř-strojové, tří-strojové nebo dvou-strojové provedení. U čtyř-strojových provedení jsou 

komponenty turbína, motor, generátor a čerpadlo. Obvykle jsou seřazeny svisle nad sebou. 

Při tří-strojovém provedení je zde generátor a motor spojen do motorgenerátoru a je spojen 

s turbínou a čerpadlem pomocí společné hřídele. Tyto prvky mohou být spojené vedle sebe 

vodorovně, popřípadě nad sebou, tedy svisle. U dvou-strojového uspořádání je 

motorgenerátor s reverzní turbínou, a při natočení lopatek tato turbína pracuje jako 

čerpadlo. Motor a čerpadlo jsou v tomto případě sloučeny v jeden hydraulický stroj. 

V dnešní době se především používá dvousměrných turbín, které dokáží pracovat v jednom 

směru jako čerpadlo a v druhém směru jako turbína. Dvou-strojové uspořádání je 

rozměrově menší a tedy snižuje celkové náklady na výstavbu PVE. U prvních typů PVE se 

využívalo čtyř-strojových uspořádání a s postupem techniky bylo možné přejít k tří-

strojovému provedení, jelikož už byla možnost použití motorgenerátoru. V současnosti se 

nejčastěji používá dvou-strojové uspořádání. [2] 

Typ turbíny také ovlivňuje spád. U středotlakých PVE se spád pohybuje od 15 do 50 

metrů a u vysokotlakých je spád větší než 50 metrů. Nízkotlaké PVE se nestaví z důvodu 

ekonomické neefektivnosti. U PVE se používá nejčastěji Francisová reverzní turbína, která 

se upotřebuje u středních a vysokých spádů. Jedná se o turbínu, která je přetlaková což 
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znamená, že kapalina během své cesty mění tlak. Má možnost být horizontálně i vertikálně 

uložena, takže může být použita jak pro všechny tři typy strojového provedení. Turbíny 

musí být konstruovány tak, aby mohli pracovat v režimu jako turbíny, anebo plnit funkci 

čerpadel. Označují se pak jako reverzní. 

Spojení turbíny a čerpadla je zde za pomocí spojky jak pevné tak výsuvné, anebo se 

zde používá hydrodynamického měniče. Nevýhoda pevné spojky spočívá v tom, že pokud 

chceme přejit do turbínového provozu, pak se musí odvodnit a zavzdušnit oběžné kolo 

čerpadla. S tímto souvisejí i ztráty, a proto se pevné spojky moc nepoužívá. Větší uplatnění 

má zde vysouvatelná spojka, která zkracuje časy mezi jednotlivými režimy. 

Česle zabraňují vtoku různých nečistot a naplavenin. Jejich zhotovení je ve tvaru 

mříže. Často se česle objevují ve dvou vyhotoveních, a to jako hrubé a jemné. [4] 

 

Obrázek 1: Části PVE     Zdroj: ČEZ 

2.3 Parametry PVE 

Spád, který vyjadřuje výškový rozdíl hladin, dělíme na hrubý a užitný. Hrubý spád 

označuje celkový spád mezi horní a dolní nádrži, když je průtok nulový. Užitný spád už 

v sobě zahrnuje započtené hydraulické ztráty vznikající v přivaděči před turbínou a za 

turbínou. Jejich vznik může souviset s poklesem horní hladiny, vzdutí spodní hladiny, ale i 

se změnou proudění vody. 

Průtok turbínou je celkový objem vody, který proteče turbínou za 1 sekundu. 
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Hltnost turbíny je schopnost turbíny pohltit maximální průtok při určitém spádu. 

Účinnost turbíny je parametrem, který udává poměr mezi skutečným výkonem a 

teoretickým výkonem.  

Instalovaný výkon elektrárny je hodnota elektrického výkonu, který je dodáván do 

rozvodné soustavy při plném zatížení. [3] 

2.4 Typy PVE 

Tyto typy rozeznáváme podle způsobu naakumulování vodní masy. Základními typy 

jsou: 

 Uměla akumulace vody 

 Smíšena akumulace vody 

 Mořské PVE 

Když je elektrárna s čistě umělou akumulací vody, tak je horní nádrž uměle 

vytvořena člověkem a je bez přirozeného přítoku. Díky tomu dochází, jen k umělému 

koloběhu vody. Voda se do horní nádrže dostává přečerpáním ze spodní nádrže. Tato 

spodní nádrž je postavena na přirozeném přítoku většinou v údolí, aby bylo možné 

pokrývat ztráty vznikající odpařováním či prosakováním. 

U PVE se smíšenou akumulací se voda shromažďuje v horní nádrži pomocí 

přirozeného přítoku v podobě řeky a zajistí se přehradní hrází. Spodní nádrž je vyrovnávací 

a bývá na ní postavena ještě malá vodní průtočná elektrárna. Je zde také další možnost jak 

postavit PVE se smíšenou akumulací, a to pomocí dvou vodních toků. Spodní i horní nádrž 

se pak vyskytuje každá na jiné řece. 

Mezi další typy PVE patří mořské. Staví se v přímořských oblastech. Zde se buduje 

horní nádrž nad hladinou moře, přičemž dolní nádrž je moře. Takový typ elektrárny je 

zatím pouze jeden na ostrově Okinawa a horní nádrž je zde postavena 150 m nad hladinou 

moře, odkud se přímo přečerpává mořská voda. Plánují se, ale další stavby tohoto 

druhu.[1] 
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2.5 Princip činnosti 

PVE dokáži pracovat ve čtyřech režimech: 

 Klidový stav 

 Čerpadlový režim 

 Turbínový režim 

 Kompenzační provoz 

 

V klidovém stavu nepracuje žádný z prvků systému, vysokotlaké potrubí je uzavřeno 

a nedochází zde k žádnému proudění vody. V tomto režimu PVE nevyrábí elektrickou 

energii a ani neakumuluje vodní energii. 

V čerpadlovém provozu se PVE nachází, dokud je přebytek elektrické energie 

v rozvodné soustavě a pokud je třeba dodat masu vody do horní nádrže. Tento režim je 

typický mimo energetickou špičku. Při tomto režimu se čerpá voda ze spodní nádrže do 

horní nádrže. Elektrická energie se při tomto provozu nevyrábí, ale spotřebovává, takže se 

v tomto chodu elektrárna chová v elektrické soustavě jako spotřebič. Je nutné rozběhnout 

celé soustrojí, k čemuž se může použít asynchronního rozběhového motoru, který je uložen 

na společné hřídeli, nebo se použije asynchronní rozběhnutí synchronního 

motorgenerátoru, popřípadě se zde dá použít frekvenční rozběh např. hydroalternátorem. 

Na svorky motoru se přivede elektrická energie, čímž stator udrží rotor v potřebných 

otáčkách, který je na společné hřídeli s čerpadlem. Čerpadlo pak vhání vodu tlakovými 

ocelovými přivaděči do horní nádrže a s vzrůstající výškou, voda získává potencionální 

energii. Po dokončení tohoto procesu by se měly v horní nádrži se vytvořit adekvátní 

zásoby vody. 

Při turbínovém režimu PVE začíná vyrábět elektrickou energii. Voda z horní nádrže 

je přiváděna ocelovými přivaděči na lopatky. V tuto chvíli už se elektrický stroj nechová 

jako čerpadlo ale jako turbína, která má za úkol přeměnit potencionální energii vody na 

kinetickou energii. Voda roztočí turbínu, která je na společné hřídeli s motorgenerátorem, 

který se ovšem chová jako generátor v tento okamžik. Rotor generátoru začne rotovat a 

díky elektromagnetické indukci se začne ve statoru vytvářet napětí. Důležité je i na 
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fázování do sítě, aby nedošlo k proudovému rázu. Po těchto procesech se PVE připojí do 

sítě a začne dodávat potřebnou elektrickou energii. 

Při kompenzačním provozu PVE slouží jen ke konečné regulaci napětí v rozvodné 

soustavě. Je to v případech, kdy je veliký induktivní charakter zátěže, který je způsobený 

zpožděním elektrického proudu za napětím. Zbytečně se pak zatěžuje rozvodná síť a 

ostatní elektrické přístroje. Většina PVE je schopna dodat do rozvodné soustavy jalový 

výkon, který toto kompenzuje. 

Při přechodech těchto režimů by měli být co nejmenší časy. Tyto časy jsou 

ovlivňovány ději jak dynamickými, tak pomocnými. Mezi dynamické děje řadíme rozběh a 

zastavení hlavních strojů, dále zde patří změna proudění vody. U pomocných dějů se jedná 

zejména o spouštění pomocných strojů. Tří-strojové uspořádání má jedny z nejrychlejších 

přechodů, kdy např. přechod z klidového do turbínového provozu zvládne do 1 minuty a 

přechod mezi čerpadlovým a turbínovým režimem zvládá kolem 3 až 5 minut. [1] [2] [4] 

2.6 PVE v Evropě 

 Německo: 

Německá energetika spoléhá na velký podíl obnovitelných zdrojů. Jelikož zde vodní 

toky mají velký energetický potenciál, tak se Německo hodně soustřeďuje na tuto oblast, a 

to využitím jak vodních elektráren, tak přímo přečerpávacích elektráren. 

Tabulka č. 1: Přehled německých PVE 

Přečerpávací elektrárna Instalovaný výkon (MW) Kapacita (MWh) 

Goldisthal 1 060,0  8 480,0  

Markersbach 1 050,0  4 018,0  

Wehr 980,0  6 073,0  

Waldeck II 480,0  3 428,0  

BadSäckingen 370,0  2 064,0  

Hohenwarte II 320,0  2 087,0  

Erzhausen 220,0  940,0  

Witznau 220,0  626,0  

Happurg 160,0  900,0  

Waldshut 160,0  402,0  

Langenprozelten 160,0  950,0  

Koepchenwerk 153,0  590,0  

Waldek I 140,0  478,0  
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Rönkhausen 140,0  690,0  

Jansen 135,0  404,0  

Niederwartha 120,0  591,0  

Geesthacht 120,0  600,0  

Häusern 90,0  463,0  

Glems 90,0  560,0  

Bleiloch 80,0  753,0  

Wendefurth 80,0  523,0  

Hohenwarte I 62,8  795,0  

Leitzachwerk I 49,0  550,0  

Leitzachwerk II 44,0  550,0  

Forbach 44,0  198,0  

Ruselkraftwerke 14,0  ? 

Sorpekraftwek 7,4  ? 

Dhrontalsperre 6,2  ? 

Oberstdorf Warmatsgund 4,7  ? 

Wisenta 3,3  ? 

Nidderkraftwerk 2,3  ? 

Mittweida 1,7  ? 

Höllbachkraftwerke 1,5  ? 

Kirchentellinsfurt 1,3  ? 

Kanzem 1,2  1,5  

Zdroj: www.de.wikipedia.org 

V Německu je celkově 35 přečerpávacích elektráren s celkovým instalovaným 

výkonem 6572 MW. 

 Rakousko: 

V Rakousku se vyrábí přes 90% elektrické energie ve vodních elektrárnách. 

Přispívají zde k tomu přírodní podmínky v podobě velkého množství horských řek, 

vodopádů a jezer. 

Tabulka č. 2: Přehled rakouských PVE 

Přečerpávací elektrárna Instalovaný výkon (MW) 

Malta-Hauptstufe 730 

Silz 500 

Limberg II 480 

Kopswerk II 450 

Reibeck 430 

Häusling 360 

Rodundwerk II 276 

Lünerseewerk 232 
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Robhag 231 

Rodunwerk I 322 
Zdroj: www.de.wikipedia.org 

Je zde vybudováno 10 přečerpávacích elektráren o celkovém instalovaném výkonu 

4011 MW.  

 Švýcarsko: 

Ve Švýcarsku mají taktéž velké zastoupení vodní elektrárny. Alpské pohoří nabízí 

velké množství řek a jezer, kde se soustřeďuje výstavba vodních elektráren. Švýcarsko 

taktéž disponuje několika přečerpávacími elektrárnami. 

Tabulka č. 3: Přehled švýcarských PVE 

Přečerpávací elektrárna Instalovaný výkon (MW) 

LinthLimmern 1 180 

Lago Bianco 1 000 

Nante de Drance 900 

Grimsel 3 660 

Grimsel 2 363 

Veytaux 480 

Grande dixence 183 

Mapragg 159 

Hinterrhein 80 

Mattmark 46 

Zervreila 7 
Zdroj: www.de.wikipedia.org 

Švýcarsko má 11 přečerpávacích elektráren. Tyto přečerpávací elektrárny disponují 

celkovým instalovaným výkonem 5058 MW.  

 Norsko: 

Norsko taktéž disponuje velkým množstvím vodních elektráren. Na rozdíl ale od 

Německa nebo Švýcarska nemá tak velké zastoupení přečerpávacích elektráren. Norsko se 

spíše soustřeďuje na průtočné a akumulační vodní elektrárny.[5] 

Tabulka č. 4: Přehled norských PVE 

Přečerpávací elektrárna Instalovaný výkon (MW) 

Kvilldal 1 240 

Tonstad 960 

Saurdal 640 
Zdroj: www.de.wikipedia.org 
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Norsko má 3 přečerpávací elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 2 284 MW.  

3. PVE v ČR, jejich účinnost 

PVE v ČR se používají již od roku 1930, kdy byla postavena první přečerpávací 

elektrárna u nás, Černé jezero. Dnes je však už čerpadlový provoz omezen. S přibývající 

dobou byly u nás vybudovány další tři přečerpávací elektrárny. 

3.1 Souhrnný přehled 

V dnešní době u nás pracují tři přečerpávací elektrárny o celkovém instalovaném 

výkonu 1175 MW. 

Tabulka č. 5: Přehled českých PVE 

Elektrárna 

Instalovaný 

výkon 

(MW) 

Typ 

turbíny 

Rok 

uvedení 

do 

provozu 

Objem (m
3
) Spád (m) 

Vodní 

tok 

Štěchovice II 45 
Francisová 

reverzní 

1948, 

1996 
500 000 209 - 219 Vltava 

Dalešice 480 
Francisová 

reverzní 
1978 127 300 000 60,5 - 90,7 Jihlava 

Dlouhé 

Stráně I 
650 

Francisová 

reverzní 
1996 2 580 000 510,7 

Divoká 
Desná 

Zdroj: ČEZ 

Poslední změna byla provedena po rekonstrukci Dalešic, kdy se instalovaný výkon 

zvedl ze 450 na 480 MW. 

3.2 Dlouhé stráně 

Tato PVE je v ČR nejmodernější a práce na její stavbě začali v roce 1978, dokončena 

byla v roce 1996. Celkové náklady byly u této stavby 6,5 miliard Kč. Prvních 7 let po 

začátku provozu, si elektrárna vydělala na náklady související s její stavbou a po deseti 

letech dodala do rozvodné soustavy 2 672 716 GWh elektrické energie. U této elektrárny je 

instalovaný výkon 650 MW. Tohoto výkonu se dosáhlo pomocí dvou reverzních 

Francisových turbín, z nichž má tedy každá výkon 325 MW. Toto je ale pouze výkon 

v turbínovém provozu. Při čerpadlovém provozu je maximální výkon 312 MW. Tyto 

reverzní turbíny patří k největším v Evropě. Toto soustrojí je vybudované v podzemí a ke 
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každé turbíně vede jeden ocelový přivaděč o délkách 1499 m a 1547 m s jednotným 

průměrem 3,6 m. Při plném zatížení proteče v každém přivaděči 68,5 m
3
 vody za jednu 

vteřinu, což umožní za 7 hodin načerpat plnou kapacitu horní nádrže. Horní nádrž se 

vyskytuje na vrcholu hory Dlouhé stráně a její nadmořská výše je 1350 m. Tato nádrž, 

dokáže pojmout 2 580 000 m
3
 vody, a pokud přečerpáme masu vody z dolní do horní 

nádrže na maximální kapacitu, tak se zvýší hladina horní nádrže o 21,5 m, přičemž hladina 

na dolní nádrži klesne o 22 metrů. Dolní nádrž se zde nachází na říčce Divoká Desná, která 

má nadmořskou výšku 824,7 m a její kapacita dosahuje 3 405 000 m
3
. Výška hráze je zde 

56 m. Spád u této PVE je největší a činí 510,7m.  

Elektrárna je uzpůsobena pracovat v režimu klidovém, čerpadlovém, turbínovém a 

také kompenzačním. V elektrárně musela být také vybudována transformovna s dvěma 

transformátory, které přemění elektrické napětí na 400 kV pro rozvodnou sít. Konstrukce 

elektrárny umožňuje dosáhnout maximálního turbínového výkonu do 100 sekund při 

přechodu z klidového režimu. Pokud ovšem přechází rovnou z čerpadlového režimu, tak se 

výsledný čas zvýší na 150 sekund. Nejdéle pak trvá spustit čerpadlový režim, a pokud se 

spouští z klidového stavu tak výsledný čas je 400s.Rozběh do čerpadlového režimu zde 

zajištují pomocné motory na společné hřídeli. Pokud elektrárna pracuje plně v turbínovém 

režimu, tak její kapacita ji umožňuje vyrábět elektrickou energii 6 hodin nepřetržitě. 

Provoz elektrárny je prováděn na dálku z centrálního dispečinku v Praze. Počet 

zaměstnanců je zde velice malý oproti jiným typům elektráren a při běžném provozu si 

vystačí se 30 zaměstnanci, kteří mají za úkol především údržbu. Aby tato elektrárna byla 

celkově soběstačná a kryla si tak vlastní spotřebu elektrické energie, tak zde byla i 

zkonstruována mala nízkotlaká vyrovnávací elektrárna a její výkon dosahuje 163 kW.[6] 
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Obrázek 2: Dlouhé Stráně     Zdroj: PöyryEnvironment, a.s 

3.3 Dalešice 

Toto vodní dílo se rozkládá na řece Jihlavě. Její výstavba probíhala v letech 1970 až 

1978. Celkový instalovaný výkon je zde 480 kW. Tohoto výkonu je zde dosaženo pomocí 

čtyř soustrojí s Francisovými reverzními turbínami, které jsou zkonstruovány pro 90 m 

spád. Každá turbína tedy dosahuje výkonu 120 kW, voda je zde přivedena čtyřmi 

ocelovými přivaděči na každou turbínu zvlášť. Oběžné kolo zde tedy pracuje jako turbína i 

čerpadlo a dosahuje průměru 6 m.  Horní nádrž je zde přehrada s celkovým objemem 127,3 

mil. m
3
 a její nadmořská výška je 381,5 m. Její délka je 350 m a šířka 8 m. Použilo se zde 

sypané hráze s jílovitým těsněním, jelikož při geologických průzkumech se zjistilo, že 

betonová hráz by nevyhovovala okolnímu prostředí. Výška hráze dosáhla 100 m a je tedy 

nejvyšší u nás a v Evropě je to druha nejvyšší sypaná hráz. Úlohu spodní hráze zde má 

vodní nadrž Mohelno, která je vzdálená 7 km po proudu od horní nádrže. Voda z nádrže se 

čerpá tříkilometrovým potrubím pro chladící věže elektrárny Dukovany. Elektrárna po 

přijetí impulzu je schopna do 60s dodávat elektrickou energii do rozvodné sítě. Kvůli 

tomuto rychlému času může elektrárna plnit funkci jako okamžitá poruchová rezerva při 

výjimečných stavech. Provoz je zde automatizován a ovládán z dozorny. Elektrárna je 

schopna pracovat ve všech režimech.[7] 
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3.4 Štěchovice 

Štěchovice leží na vltavské kaskádě a jsou v provozu už od roku 1947. Je to nejmenší 

PVE v ČR. Původně byla vybavena tří strojovým uspořádáním pomocí dvou Francisových 

turbín s celkovým instalovaným výkonem 42 MW. V letech 1992 – 1996 zde proběhla 

rekonstrukce z důvodu zastaralosti. Původní dvě Francisovi turbíny byly vyměněny za 

jednu Francisovou reverzní turbínu a byl také vyměněn motorgenerátor. Po rekonstrukci 

elektrárna dosáhla celkového instalovaného výkonu 45 MW. Při čerpadlovém režimu 

čerpadlo potřebuje 51 MW elektrického příkonu. Toto soustrojí se nachází v podzemní 

strojovně 45 m hluboko. Jako horní nadrž je zde využívaná nádrž Homoli a její výška je 

420m. n. m s celkovým objemem 500 000 m
3
.  Ocelové přivaděče jsou zde dlouhé 590 m a 

jejich průměr se pohybuje od 1,7 do 2 m. Oběžné kolo má průměr 2,2 m a hltnost je 24 m
3
. 

Spád se zde pohybuje od 209 až 219 m. [8] 

3.5 Účinnost 

Účinnost je jeden z nejdůležitějších faktorů PVE, jenž ve velké míře ovlivňuje 

celkovou bilanci. Při akumulování vodní energie a následné změně na elektrickou energii 

dochází k určitým ztrátám. Do celkové účinnosti se započítává účinnost reverzních turbín, 

která dosahuje až 90%. Dále celková účinnost zahrnuje účinnost generátoru. Dnešní 

generátory již dosahují účinnosti přes 90%. Účinnost by měla dosahovat takových hodnot, 

aby bylo ekonomicky výhodné naakumulovat vodní energii při nižší sazbě. Celková 

účinnost prvních typů PVE se pohybovala okolo 0,50 – 0,65 %. U nových PVE vzrostla 

účinnost přibližně na 0,75 %.[9] 

Tabulka č. 6: Výroba elektřiny a její spotřeba v PVE za rok 2011 

Měsíce Leden Únor Březen Duben 

Výroba elektřiny netto (GWh) 56,9 54,0 60,8 51,4 

Spotřeba na přečerpávání v PVE (GWh) 76,6 74,6 82,8 69,6 

 

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

26,6 32,8 62,6 60,6 66 66,3 83,4 75,9 697,3 

33,5 46,6 84,7 81,3 89,5 89,7 111,2 104,2 944,3 
Zdroj: ČEZ 
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Účinnost se vypočítá podílem vyrobené elektřiny a spotřeby elektřiny na přečerpání 

v PVE. 

  
                           

                                
     

         

        
              

Celková účinnost tedy dosahuje skoro 74%. Tedy 26 % elektrické energie se nám 

přemění na jinou. Těchto 26 % ovšem považujme za ztráty. K těmto ztrátám dochází 

v třecích součástech zařízeni např. v ložiskách apod. Dále dochází ke ztrátám ve vinutí 

rotoru a statoru a tím k následnému ohřátí. 
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4. Ekonomické zhodnocení PVE ve srovnání s plynovými 

elektrárnami 

4.1 Plynové a paroplynové elektrárny 

Plynové a paroplynové elektrárny jsou typy elektráren, které využívají chemickou 

energii vázanou v plynu. Paroplynové elektrárny mají kromě plynového oběhu ještě parní. 

Paroplynový cyklus je velmi efektivní díky využití odpadního tepla u spalovacích turbín 

pro parní kotel. Jde tedy o kombinovaný oběh, ve kterém vícenásobně využíváme vstupní 

teplo. Tímto je dosaženo vyšší účinnost oproti plynovým elektrárnám. 

Nejdříve dochází ke kompresi vstupního vzduchu a smísení s palivem. Poté se 

spálením plynu uvolní tepelná energie ve spalovací turbíně. Teplota spalin na vstupu u 

turbíny může dosáhnout až přes 1400 °C. Tímto se vyrábí elektrická energie v plynovém 

cyklu. Při parním cyklu se využívají vzniklé horké spaliny ze spalovací turbíny pro parní 

kotel. Využívá se izobarického ohřevu vody na teplotu varu, vypařování vody, ohřevu páry 

na pracovní teplotu a expanzi páry v parní turbíně. 

Mezi nejnákladnější části patří spalovací turbína. V tomto ohledu zde dochází ještě 

k mnoha inovacím, které umožňují zvedat teplotu spalin na vstupu. Do 5 let se očekává 

postupné zvyšování až na 1500 °C. To povede ke zvýšení účinnosti. Rozptyl celkových 

investičních nákladů je dán rozdílnými technickými a ekonomickými podmínkami 

instalace. Potřebná doba k výstavbě se pohybuje okolo 30 až 40 měsíců. Tato doba je 

velice krátká oproti uhelným či jaderným elektrárnám. Paroplynové elektrárny mají jedny 

z nejnižších investičních nákladů, krátkou dobu výstavby a vysokou účinnost. [10] 

Palivo pro paroplynové a plynové elektrárny je nejčastěji zemní plyn, ovšem staví se 

i takové typy, jejichž palivem je olej. Mezi další plynná paliva, se kterými mohou plynové 

a paroplynové elektrárny pracovat, jsou různé typy plynů po zplynování uhlí a biomasy. 

Perspektivu mají elektrárny označovány jako IGCC. Tyto paroplynové elektrárny mají 

integrovaný proces zplynování uhlí. 

Paroplynové a plynové elektrárny se řadí mezi velice flexibilní zdroje a jsou schopné 

stabilizovat elektrizační soustavu. Rychlejší ve spuštění jsou už jen vodní elektrárny. Ve 

výstavbě paroplynových elektráren dominuje USA a Japonsko. V Evropě je to Španělsko, 

Itálie a Velká Británie.[11] 
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4.2 Přehled instalovaných výkonů jednotlivých typů elektráren 

Česká republika svůj celkový instalovaný výkon s každým rokem zvětšuje, k roku 

2011 dosáhla celkového instalovaného výkonu 20 278,5 MW. V následující tabulce jsou 

rozebrány jednotlivé podíly a celkový instalovaný výkon jednotlivých typů elektráren. 

Tabulka č. 7: Přehled instalovaných výkonů jednotlivých elektráren k roku 2011 

Typy 

elektráren (MW) Podíl (%) 

Parní 10 787,5 53,20% 

Jaderné 3 970,0 19,58% 

Fotovoltaika 1 971,0 9,72% 

Přečerpávací 1 175,0 5,79% 

Vodní 1 054,6 5,20% 

Paroplynové 590,7 2,91% 

Plynové 510,8 2,52% 

Větrné 218,9 1,08% 

Celkem v ČR 20 278,5 100,00% 
   Zdroj: ERU 

Graf č. 1: přehled instalovaných výkonů jednotlivých elektráren k roku 2011 

 

Zdroj: ERU 

Z tabulky č. 7 a následujícího grafu č1. lze zjistit, že parní elektrárny u nás dosáhly 

polovičního podílu na celkovém instalovaném výkonu. Jaderné elektrárny Temelín a 

Dukovany se podílí 20% na celkovém instalovaném výkonu. Od roku 2008 u nás 
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fotovoltaika dosáhla velkého nárůstu až po konec roku 2010. Dnes se podílí svými 10% na 

celkovém instalovaném výkonu v elektrizační soustavě. Za fotovoltaickými elektrárnami 

následují vodní elektrárny, ze kterých jsou vyňaty přečerpávací a jsou uvedeny zvlášť. 

Vodní i přečerpávací elektrárny mají podíl lehce přes 5% a celkově dosahují 11%. Jejich 

celkový instalovaný výkon se za poslední roky nijak výrazně nezměnil. Paroplynové mají 

podíl 3% a plynové mají podíl 2,5%. Nejmenší podíl u nás mají větrné elektrárny s 1%. 

4.3 Pokryti spotřeby elektrické energie během dne 

Jak jsem již zmiňoval, spotřeba elektrické energie je během dne kolísavá. Pro 

názornou ukázku byly vybrány dva dny, při nichž došlo k maximálnímu a minimálnímu 

zatížení sítě, aby byly vidět rozdílné dodávky elektrické energie z jednotlivých typů 

elektráren dle potřeby. Jedná se o dny 1.2 a 24.7 2011. 

 Při maximálním zatížení sítě: 

Tabulka č. 8: Průběh pokrytí spotřeby el. energie během 1.2 2011  

Hodina JE VE PVE PPE PSE PE Saldo zahraničí Ostatní zdroje Spotřeba 

1:00 3 959 387 -636 341 130 6351 -2129 252 8656 

2:00 3 962 386 -636 342 131 6354 -1549 -253 8737 

3:00 3 961 386 -764 345 131 6458 -1460 -255 8802 

4:00 3 958 376 -815 350 132 6304 -1385 -299 8621 

5:00 3 959 427 -947 352 133 6437 -1346 -55 8961 

6:00 3 957 486 -502 353 135 6505 -1177 -126 9632 

7:00 3 959 557 -3 349 143 6702 -1100 -68 10538 

8:00 3 955 749 -52 367 157 6774 -957 -504 10489 

9:00 3 968 838 100 366 194 6882 -990 -649 10709 

10:00 3 945 889 0 369 197 6967 -1088 -466 10813 

11:00 3 959 893 10 385 195 7071 -1067 -748 10698 

12:00 3 959 1072 134 373 198 7205 -1317 -723 10900 

13:00 3 963 860 47 374 198 7202 -1538 -457 10649 

14:00 3 959 710 0 363 195 7008 -1474 -262 10499 

15:00 3 960 622 220 356 189 7148 -1423 -289 10783 

16:00 3 958 620 255 352 189 7110 -1429 -302 10753 

17:00 3 963 740 227 362 193 7195 -1390 -613 10677 

18:00 3 959 927 294 353 194 7045 -1552 -633 10587 

19:00 3 960 1010 251 354 196 7165 -1568 -945 10423 

20:00 3 962 935 112 357 190 7219 -1813 -504 10458 

21:00 3 958 764 75 354 150 7216 -1673 -670 10174 

22:00 3 956 464 0 352 150 6985 -1820 -699 9388 
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23:00 3 958 462 0 338 151 6901 -2092 -772 8946 

0:00 3 955 429 -95 340 150 6636 -2525 -265 8624 
Zdroj: ERU 

 

Graf č. 2: Průběh pokrytí spotřeby elektrické energie během 1. 2. 2011  

 

Zdroj: ERU 

Z tabulky č.8 a grafu č.4 vychází, že parní elektrárny přes den dodávají nejvíce 

elektrické energie ze všech druhů elektráren. Jejich dodávka do elektrické sítě se 

pohybovala od 6304 MW po 7205 MW. Pro jaderné elektrárny je typické, že vyrábí 

elektrickou energii konstantně a dodávky od těchto typů elektráren se během dne nemění. 

Vodní elektrárny, krom vyňatých přečerpávacích, dokážou také měnit dodávky elektrické 

energie dle potřeby. Během dne, když došlo k největší potřebě elektrické energie kolem 

12:00 a 20:00 byly schopné dodávat přes 1000 MW a při maximálním zatížení 1072 MW. 

Přečerpávací elektrárny do 9:00 ze sítě odebíraly elektricky proud, jelikož zatížení sítě 
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elektrickou energii konstantě bez větších výkyvu v hodnotě od 340 MW až po 385 MW. 

Plynové elektrárny taktéž vyrábí elektrickou energii konstantně, ale oproti paroplynovým 
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130 MW až po 190 MW. Česká republika také elektřinu vyváží do zahraničí. Během dne 

se mění vývoz elektrické energie od hodnot 957 MW až po vývoz 2525 MW. Největší 

spotřeba byla v 12:00 a její hodnota dosáhla 10900 MW. 

Tabulka č. 9: Procentuální pokrytí při plném zatížení sítě 

1.2 2011 ve 12 hodin MW % 

Parní elektrárny (PE) 7 204 66 

Jaderné elektrárny (JE) 3 959 36 

Vodní elektrárny (VE) 1 072 10 

Paroplynové elektrárny (PPE) 373 3 

Přečerpávací elektrárny (PVE) 134 1 

Plynové a spalovací el. (PSE) 198 2 

Ostatní zdroje -723 -7 

Saldo zahraničí -1 317 -12 

Tuzemská spotřeba brutto 10 900 100 
Zdroj: ERU 

V 12:00 dne 1. 2. bylo maximální zatížení sítě za rok 2011. V tabulce č. 9 lze vidět 

procentuální zastoupení jednotlivých typů elektráren. Největšího podílu dosáhly parní 

elektrárny s 66%, za nimi jsou jaderné elektrárny s 36%. Vodní elektrárny pokryly 

spotřebu s 10%. Paroplynové s dodávkou 373 MW přispěli 3%. Přečerpávací elektrárny 

zdaleka nedosáhli svého maxima a dodali v tuto dobu 134 MW a mají podíl 1%. Plynové 

elektrárny dosáhli v 12:00 svého maxima během tohoto dne a přispěli 198 MW a jejich 

podíl je 2%. 

 Při minimálním zatížení sítě: 

Tabulka č. 10: Průběh pokrytí spotřeby elektrické energie během 24.7 2011 

Hodina JE VE PVE PPE PSE PE Saldo zahraničí Ostatní zdroje Spotřeba 

1:00 2 904 89 0 202 132 3 953 -2 059 37 5 258 

2:00 2 904 94 -102 203 133 3 835 -1 819 -142 5 107 

3:00 2 903 89 -266 203 134 3 702 -1 537 -58 5 170 

4:00 2 909 89 -682 205 134 3 776 -1 438 140 5 134 

5:00 2 904 89 -832 205 136 3 795 -1 621 261 4 937 

6:00 2 906 89 -928 204 141 3 847 -1 728 178 4 709 

7:00 2 908 97 -816 211 155 4 086 -2 343 714 5 011 

8:00 2 898 112 172 199 158 3 914 -2 233 335 5 555 

9:00 2 904 116 270 217 166 4 093 -2 322 425 5 868 

10:00 2 905 152 431 211 171 4 395 -2 373 366 6 258 

11:00 2 895 209 530 222 182 4 614 -2 436 373 689 
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12:00 2 895 240 423 220 182 4 591 -2 518 445 6 479 

13:00 2 902 231 269 233 182 4 705 -2 455 232 6 298 

14:00 2 893 167 86 226 165 4 847 -2 321 247 6 310 

15:00 2 894 129 0 222 167 4 872 -2 342 407 6 350 

16:00 2 894 128 0 229 168 4 837 -2 222 122 6 156 

17:00 2 896 126 0 236 170 4 745 -2 328 273 6 119 

18:00 2 899 141 37 240 184 4 806 -2 304 51 6 054 

19:00 2 901 201 0 255 192 4 889 -2 368 71 6 142 

20:00 2 904 229 0 254 193 5 063 -2 468 6 6 181 

21:00 2 903 231 226 248 184 5 010 -2 523 -80 6 198 

22:00 2 906 235 221 250 169 4 902 -2 479 -93 6 111 

23:00 2 909 228 0 245 165 4 801 -2 437 41 5 951 

0:00 2 905 120 -203 226 154 4 651 -2 474 106 5 586 
Zdroj: ERU 

 

Graf č. 3: Průběh pokrytí spotřeby elektrické energie během 24.7 2011 

 

Zdroj: ERU 

Při minimálním zatížení sítě během dne 24.7 2011 parní elektrárny opět dodávali 
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sítě. U přečerpávacích elektráren lze opět vidět, že do sítě elektrickou energii jak dodávali, 

tak i odebíraly. Největší hodnotu výkonu dodaly s 530 MW a nejvíc elektrické energie 

spotřebovali v 6:00 o hodnotě 928 MW. Paroplynové dodávali konstantně elektrickou 

energii o hodnotě 199 MW až po 255 MW a taktéž dodali méně elektrické energie než při 

dni maximálního zatížení. Plynové elektrárny dodávali konstantně elektrickou energii o 

hodnotě od 132 MW až po 193 MW. V tento den se také vyvážela elektrická energie do 

zahraničí a hodnota vyvezené elektrické energie byla větší, než při dni při kterém proběhlo 

maximální zatížení sítě. Od 7:00 do konce dne hodnota vyvezené elektrické energie 

nespadla pod 2000 MW. Nejmenší spotřeba elektrické energie byla v 6:00 a spadla na 

hodnotu 4 709 MW. 

Tabulka č. 11: Procentuální pokrytí při minimálním zatížení sítě 

24.7 2011 v 6 hodin MW % 

Parní elektrárny (PE) 3 847 82 

Jaderné elektrárny (JE) 2 906 62 

Vodní elektrárny (VE) 89 2 

Paroplynové elektrárny (PPE) 204 4 

Přečerpávací elektrárny (PVE) -928 -20 

Plynové a spalovací el. (PSE) 141 3 

Ostatní zdroje 178 4 

Saldo zahraničí -1 728 -37 

Tuzemská spotřeba brutto 4 709 100 
Zdroj: ERU 

V 6:00 byl nejmenší odběr elektrické energie během roku 2011. V tabulce č. 12 lze 

vidět procentuální zastoupení jednotlivých typů elektráren, které se změnilo oproti hodině, 

ve které byla naměřena největší spotřeba. Zastoupení parních elektráren vzrostlo z 66% na 

82%. Taktéž procentuální zastoupení jaderných elektráren vzrostlo z 36% na 62%. Vodní 

elektrárny byly téměř nevyužity v tento čas a podíleli se 2% na momentální výrobě 

elektrické energie. Procentuální zastoupení paroplynových elektráren a plynových 

elektráren se téměř nezměnilo. Přečerpávací elektrárny v době minimálního odběru 

odebírali elektrickou energii a chovali se jako spotřebič, takže byly spuštěny 

v čerpadlovém režimu a odebírali elektrickou energii o hodnotě 928 MW. To potvrzuje, že 

v době minimálního zatížení sítě kdy je elektrické energie přebytek si odebírají elektrickou 

energii na akumulovaní vodní masy. V této době stoupl i odprodej elektrické energie do 

zahraničí a procentuálně stoupl na 37%.  
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4.4 Přehled výroby elektrické energie 

Tabulka č. 12: Výroba elektřiny netto za rok 2011 

Typy elektráren Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Parní  4 282,8 3 902,0 4 024,2 3 226,5 3 547,5 3 267,3 

Jaderné 2 742,7 2 391,7 2 394,6 2 352,4 2 180,6 1 964,8 

Paroplynové a plynové 349,5 320,2 360,2 301,7 315,4 295,3 

Vodní 276,3 229,1 222,3 209,0 171,0 125,7 

PVE 56,9 54,0 60,8 51,4 26,6 32,8 

Ostatní 68,4 132,7 242,2 274,1 320,4 289,5 

Výroba elektřiny netto celkem 7 776,6 7 029,7 7 304,3 6 415,1 6 561,5 5 975,4 

 

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem (GWh) 

3 283,3 3 355,3 3 639,9 4 211,1 4 272,3 4 170,9 45 183,1 

1 735,8 1 962,6 1 674,2 2 242,8 2 447,4 2 618,4 26 708,0 

193,2 313,5 311,7 322,0 344,1 387,5 3 814,3 

147,1 156,3 119,7 167,8 127,7 172,3 2 124,3 

62,6 60,6 66,0 66,3 83,4 75,9 697,3 

265,0 275,6 242,2 186,5 104,3 99,1 2 500,0 

5 687,0 6 123,9 6 053,7 7 196,5 7 379,2 7 524,1 81 027,0 
 Zdroj: ERU 

Graf č. 4: Procentuální zastoupení při výrobě elektřiny za rok 2011 

 

Zdroj: ERU 

Z tabulky č. 13 a grafu č. 6 lze vidět jednotlivé typy elektráren, jak dodávaly 

elektrickou energii během roku 2011 a celkově vyrobenou energii během tohoto roku. 

Parní elektrárny dodali do elektrické sítě nejvíce elektrické energie. Jaderné elektrárny 
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dodali do sítě třetinu veškeré vyrobené elektrické energie. Paroplynové a plynové dodali 

do sítě téměř 5% z celkové elektrické energie. Vodní elektrárny dodali do sítě 2,6% 

veškeré elektrické energie. Přečerpávací elektrárny nedodali ani jedno 1%. Ostatní 

elektrické zdroje mezi které patři fotovoltaické a větrné elektrárny dodali 3% z celkové 

vyrobené elektrické energie. 

4.5 Koeficient ročního využití 

Při výpočtech procentuálního využití různých typů elektráren se používá koeficient 

ročního využití. Je to jeden z ukazatelů efektivity energetického zdroje. Porovnává se 

teoretické maximální množství vyrobené elektrické energie a skutečné množství elektrické 

energie za rok. Tento koeficient může byt velice rozdílný mezi různými typy elektráren, 

především v případě elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. U vodních 

elektráren může tento koeficient klesnout v případě dlouhého období sucha, větrné 

elektrárny nejsou schopné pracovat nad nebo i pod určitou mez rychlosti větru a 

fotovoltaicke potřebuji dostatek slunečního záření. 

  
  

    
             (1) 

kde 

 WR – množství vyrobené elektrické energie za rok (kWh/rok) 

 Pi – instalovaný výkon (kW) 

 h – počet hodin za 1 rok (8760 h) 

         
          
            

 
          

               
         

 

     
      
        

 
         

             
        

Tabulka č. 13: Koeficient ročního využití 

Typy elektráren 
Výroba elektřiny brutto 

(GWh/rok) 

Instalovaný výkon 

(MW) 
k 

Parní 49973,0 10787,5 53% 

Jaderné 28 282,6 3970 81% 

Paroplynové + plynové 3 955,1 1101,5 41% 

Vodní 2 137,7 1054,6 23% 
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Typy elektráren 
Výroba elektřiny brutto 

(GWh/rok) 

Instalovaný výkon 

(MW) 
k 

Přečerpávací 697,3 1175 7% 

Fotovoltaika 2 118,0 1971 12% 

Větrné 396,8 218,9 21% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 Paroplynová elektrárna Vřesová 

V této elektrárně se používá obou cyklů, a to jak plynového, tak i parního. Elektrárna 

disponuje dvěma bloky a každý blok má k dispozici instalační výkon 180 MW. Tento zdroj 

byl projektovaný jako stálý. V případě potřeby má certifikaci pro poskytování služeb 

primárních, sekundárních a terciárních regulací, plusových i minusových. V plynárně se 

vyrábí z uhlí ve 26 generátorech energoplyn, který je určen pro paroplynový cyklus. 

V případě nedostatku elektrické energie v elektrizační soustavě, je možné vyjet s výkonem 

na maximum do 15 minut. Proto se někdy do paliva přidává zemní plyn. Výhřevnost 

zemního plynu dosahuje 33,48 MJ/m
3
 a oproti energoplynu, který dosahuje výhřevnosti 

12,5 MJ/m
3
, je možné vyjet na maximum mnohem rychleji. V plynovém cyklu dosahuje 

výkon 120 MW u spalovací turbíny a v parním cyklus dosahuje výkonu 60 MW u parní 

turbíny. Tyto hodnoty jsou na obou blocích stejné. 

Tabulka č. 14: Statistické údaje elektrárny Vřesová 

Roky 
Výroba energoplynu 

(tis.m
3
) 

Spotřeba zemního plynu 

(tis.m
3
) 

Výroba (MWh) 

2010 1 375 549,90 12 923,26 2 138 230,30 

2011 1 393 483,68 12 694,27 2 139 419,20 

2012 1 305 170,16 11 819,52 1 990 356,70 
Sokolovská uhelná, a.s. 

Z tabulky č.14je patrné, že spotřeba energoplynu oproti zemnímu plynu je 

mnohonásobně větší, tím se dosahuje většího zisku. Cena zemního plynu je větší než 

energoplynu a i přes třetinovou výhřevnost je výhodnější jej použít. Bohužel ceny 

energoplynu se nepodařilo zjistit a tento údaj chybí k exaktnímu stanovení provozních 

nákladů.[12] 
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4.7 Ekonomické zhodnocení Dlouhých strání 

Toto ekonomické zhodnocení nebude přesné. Vychází se z těchto parametrů: 

Investiční náklady: 6,5 mld. Kč 

Doba návratnosti: 7 let 

Účinnost: 75 % 

Vypočteny průměr vyrobené el. energie za období 2003-2011: 283 545 MWh 

Vypočtený průměrný HV za prvních 7 let provozu pro jeden rok: 928 571 429 Kč 

Náklady na údržbu: 6,5 mil. Kč  

Cena spotřebované elektrické energie: 1 Kč/kWh 

Cena odprodané vyrobené elektrické energie: 4,64 Kč/kWh 

Tabulka č. 15: Ekonomické zhodnocení Dlouhých strání 

roky 

Platy 

zaměst. 

(Kč) 

Nákl. 

údržba 

(mil.Kč) 

Výr. 

el. 

energie 

(MWh) 

Spotř. 

el. 

energie 

(MWh) 

Náklady 

(Kč) Zisk (Kč) 

Hospodářský 

výsledek (Kč) 

1996 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

1997 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

1998 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

1999 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2000 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2001 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2002 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2003 600 000 6,5 232 300 309 733 316 833 333 1 077 872 000 761 038 667 

2004 600 000 6,5 266 776 355 701 362 801 333 1 237 840 640 875 039 307 

2005 600 000 6,5 304 474 405 965 413 065 333 1 412 759 360 999 694 027 

2006 600 000 6,5 347 800 463 733 470 833 333 1 613 792 000 1 142 958 667 

2007 600 000 6,5 195 000 260 000 267 100 000 904 800 000 637 700 000 

2008 600 000 6,5 152 000 202 667 209 766 667 705 280 000 495 513 333 

2009 600 000 6,5 315 400 420 533 427 633 333 1 463 456 000 1 035 822 667 

2010 600 000 6,5 336 400 448 533 455 633 333 1 560 896 000 1 105 262 667 

2011 600 000 6,5 401 751 535 668 542 768 000 1 864 124 640 1 321 356 640 

2012 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2013 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2014 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 

2015 600 000 6,5 283 545 378 059 385 159 407 1 315 646 738 930 487 330 
Zdroj: Vlastní úprava 
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Z tabulky č. 15 lze vidět návratnost investice, kdy hospodářský výsledek po sečtení 

prvních 7 let dosáhl 6,5 mld. Kč. Během těchto prvních 7 let provozu a období od roku 

2012 až 2015 jsem použil aritmeticky vypočtené hodnoty vyrobené a spotřebované 

elektřiny za roky 2003 až 2011. Tímto hospodářsky výsledek vychází shodně pro prvních 7 

let provozu a období od 2012 do roku 2015. Zbylé hodnoty spotřebované elektrické 

energie jsou vypočteny přes účinnost 75%. Platy zaměstnanců jsou určeny na 600 000 Kč a 

náklady na údržbu jsou odhadnuty na 6,5 mil. Kč. Během 20 let svého provozu by měla 

tato investice vynést dle předpokládaných údajů 18,5 mld. Kč. Při stanovení ceny za 

spotřebu elektrické energie na 1 Kč/kWh a stanovení ceny za odprodej vyrobené elektrické 

energie na 4,64 Kč/kWh.[13] 

Pro přesnější propočet je nutné znát přesnou cenu odebírané elektrické energie, která 

závisí na momentálním podílu ostatních typů elektráren v síti, přesné platové ohodnocení 

všech zaměstnanců a přesné náklady na údržbu. Dále pak zaleží na tom, za jakou cenu se 

odprodá vyrobená elektrická energie. 

4.8 Srovnání investičních nákladů projektovaných PVE a PPE 

Tabulka č. 16: Srovnání investičních nákladů 

Elektrárny 
Instalovaný 

výkon (MW) 

Investiční 

náklady 

(mld. Kč) 

Srovnání 

investičních 

nákladů (Kč/kW) 

Slavíč (PVE) 1 124 29 25 800,71 

Šumný důl (PVE) 880 27 30 681,81 

Spálená (PVE) 880 27,5 31 250,00 

Červená jáma (PVE) 674 23,5 34 866,46 

Smědavský vrch (PVE) 620 21 33 870,96 

Velká Morava (PVE) 536 18,5 34 514,92 

Počerady (PPE) 880 17 19 318,18 

Mochov (PPE) 1 000 20 20 000,00 
Zdroj: Vlastní úprava 

Slavíč, nedaleko Frýdku Místku u přehrady Morávka, byl označen za nejlepší 

lokalitu pro stavbu přečerpávací elektrárny. O této lokalitě už se jednou rozhodovalo, ale 

byla vybrána lokalita Dlouhé Stráně. Pokud by se tato elektrárna zrealizovala podle plánů, 

tak by svým instalovaným výkonem 1 124 MW byla největší vodní přečerpávací 
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elektrárnou v ČR. Nevýhody této stavby spočívají v obrovských investičních nákladech, 

které činí 29 mld. Kč. 

Lokalita Šumný důl v Krušných horách je poměrně realistická volba. V roce 2009 

zde začaly první kroky k přípravě projektu přečerpávací elektrárny. V roce 2011 projekt 

převzal nový investor. Elektrárna se plánuje s instalovaným výkonem 880 MW a její 

odhadované investiční náklady činí 27 mld. Kč. Nevýhodou je, že stavba by negativně 

ovlivnila cennou přírodní oblast. 

Vodní elektrárna Spálená se zvažuje s instalovaným výkonem 880 MW a 

investičními náklady 27,5 mld. Kč. Projekt je velice podobný Dlouhým Stráním. Horní 

nádrž by byla vyhloubena v hoře a spodní nádrž jako přehrada. Spád by mohl dosáhnout 

zhruba 500 m. Proti této variantě však protestují především ochránci přírody kvůli blízkosti 

přírodní rezervace Šerák. 

V Krušných horách, v lokalitě Červená jáma se plánuje výstavba přečerpávací 

elektrárny o výkonu 674 MW a odhadované investiční náklady se pohybují okolo 23,5 

mld. Kč. 

V Jizerských horách na Smědavském vrchu se uvažuje o projektu přečerpávací 

elektrárny o výkonu 620 MW a její investiční náklady se odhadují okolo 21 miliard. U 

tohoto projektu, ale protestují ochránci přírody a pracovníci Správy Chráněné krajinné 

oblasti Jizerské hory. Výhoda této stavby, ale může spočívat v tom, že při povodních by 

mohla celou oblast ochránit před záplavami. 

V oblasti Velká Morava je uvažováno o projektu přečerpávací elektrárny o výkonu 

536 MW s vyžadovanou investicí ve výši 18,5 mld. Kč. Tento projekt v současné době 

nemá podporu investorů. 

V oblasti Počerady už započala výstavba nové paroplynové elektrárny 

s instalovaným výkonem 838 MW.  Investiční náklady byly stanoveny na 17 mld. Kč. 

Výstavba byla zahájena 1. dubna 2011 a první dodávky elektrické energie by měli být 

spuštěny v roce 2013. 

U paroplynové elektrárny Mochov došlo k zastavení projektu. Tato elektrárna měla 

dosahovat instalovaného výkonu 1 000 MW a investiční náklady měli být 20 mld. Kč.  

Projekt byl zastaven z důvodu nízkých cen elektřiny a velkému odporu občanů.[14] 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat přečerpávací elektrárny z hlediska 

výroby elektrické energie, analyzovat jejich využití v rozvodné síti. Zhodnotit možné 

potencionální projekty, a provést ekonomické zhodnocení a porovnat je s plynovými a 

paroplynovými elektrárnami. 

Jelikož jsem narážel při zhotovování práce na nedostatek údajů, především 

provozních nákladů, tak propočty v mé práci nemusí být zcela přesné. U přečerpávacích 

elektráren je potíž stanovit cenu odebírané elektrické energie. Průběh dodávání a 

procentuální zastoupení jednotlivých typů elektráren se přes den mění, to znamená, že 

výrobní cena elektrické energie je proměnlivá. Dále jsem zjistil, že přečerpávací elektrárny 

odebírají elektrickou energii i v dražší sazbě. U výpočtů v této bakalářské práci platil 

předpoklad, že odebíraná elektrická energie byla pouze mimo špičku. Dále je zde problém 

vypočíst cenu prodané elektřiny, jelikož při odběru ze sítě dochází taktéž ke změně 

v procentuálním zastoupeni odběratelů během dne. U plynových a paroplynových 

elektráren je problém zjistit provozní náklady, protože neudávají přesnou nákupní cenu 

zemního plynu. V případě paroplynové elektrárny Vřesová si společnost Sokolovská 

uhelná dokonce sama vyrábí palivo pro svou paroplynovou elektrárnu a zjistit výrobní 

cenu energoplynu přes zaměstnance firmy se mi taktéž nepovedlo. 

Při ekonomickém zhodnocení Dlouhých strání jsem propočetl, že během 20 let své 

existence dosáhne zisku 18,5 mld. Kč.  Celkové investiční náklady byly navráceny během 

7 let svého provozu a činili 6,5 mld. Kč. U realizace nových projektů přečerpávacích 

elektráren se počítá s investicemi 20 až 30 mld. Kč. Jejich návratnost se odhaduje mezi 7 

až 10 lety. V tomhle ohledu Dlouhé stráně nevybočují z trendu. Poměr investičních 

nákladů na instalovaný výkon je nejmenší u navrhovaného projektu Slavíč a činí 25 800 

Kč/kW. Obrovskou nevýhodou je však potřebná investice ve výši 29 mld. Kč. U nových 

projektů paroplynových elektráren se počítá s menšími investičními náklady mezi 17 a 20 

mld. Kč. V tomhle ohledu při srovnání s přečerpávacími elektrárnami mají menší 

investiční náklady. Provozní náklady jsou ale mnohem větší. Je to způsobeno relativně 

drahou cenou zemního plynu a relativně nízkou cenou elektrické energie. Proto také 

v paroplynové elektrárně Vřesová je co největší zájem spalovat co nejvíce relativně 

levného energoplynu a zemní plyn využívat minimálně. 
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Konstantní výkon do sítě ve velkém množství dodávají v ČR parní elektrárny a 

jaderné elektrárny. Je to ekonomicky výhodnější, a proto jejich koeficient ročního využití 

je větší. Navíc tyto typy elektráren nedokážou regulovat rychle dodávaný elektrický výkon 

do sítě. Přečerpávací a nové paroplynové elektrárny po zhodnocení vychází jako 

doplňkové zdroje elektrické energie, které je neekonomické využívat jako stálý zdroj 

elektrické energie. Tyto elektrárny mají uplatnění ve špičce, jelikož oba typy elektráren se 

dokážou rychle přizpůsobit požadavkům sítě. Navíc pokud je přebytek elektrické energie 

v síti a dochází ke ztrátám, tak jediná možnost jak naakumulovat přebytek elektrické 

energie je pomocí přečerpávacích elektráren. Tato vlastnost je velice ceněna a zajišťuje 

perspektivu novým projektům přečerpávacích elektráren.  
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