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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá vývojem energetiky v 21. století ve světě a České 

Republice a posouzením alternativních zdrojů energie. Důraz je kladen na rozdělení 

zdrojů energie, jako je biomasa, větrná energie, vodní energie, sluneční energie, 

geotermální energie a energie z odpadů. Práce se blíže zaměřuje na jejich využití a 

dopad na životní prostředí. V poslední části se zabývá využitím alternativních zdrojů 

energie z ekonomického hlediska, bezpečností dodávek a ekonomickou výhodností 

oproti fosilním palivům. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

obnovitelné zdroje energie, elektrická energie, využití, spotřeba energie, životní 

prostředí 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the development of energy in the 21
st
 century in the world 

and the Czech Republic and assessment of alternative energy sources. It is focused on 

the distribution of energy sources such as biomass, wind energy, hydropower, solar 

energy, geothermal energy and energy from waste. Work specifies their use and impact 

on the environment. The last section deals with economic advantage of alternative 

energy sources, security of supply and cost savings compared to fossil fuels. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením alternativních zdrojů energie               

a vývojem energetiky 21. století. Toto téma bylo vybráno z důvodu osobního zájmu 

studenta o energetiku a ochranu životního prostředí.  

Energie je pro lidstvo neodmyslitelnou součástí pro život a rozvoj. Nejdříve se 

využívala energie síly svalů, poté energie zvířat a nakonec energie vody i větru V oblasti 

energetiky lidstvo prošlo během minulého století velkým vývojem. S růstem světové 

populace, vyššími nároky a zvyšující se závislosti populace na energii se začaly budovat 

modernější a technicky dokonalejší zařízení na výrobu energie. Je známo, že výroba 

tepelné a elektrické energie má silný vliv na znečištění planety i na změnu rázu krajiny. 

Jako příklad můžeme uvést dlouhodobé znečištění uhelnými elektrárnami nebo 

jednorázové poruchy, jako je nedávná havárie jaderné elektrárny Fukušima, způsobena 

neočekávanou přírodní katastrofou. Bohužel ani obnovitelné zdroje energie nejsou 

k životnímu prostředí nejpřátelštější. Zde můžeme uvést jednu z největších vodních děl, 

jako je přehrada Tři soutěsky v Číně, kde bylo třeba vykopat stovky metrů krychlových 

kamene a zeminy a z mapy zmizely tisíce měst a vesnic.  K výstavbě větrných nebo 

solárních elektráren není potřeba budovat takto náročná technologická díla, ale i přesto je 

potřeba záboru velkého území, aby mohla být realizovatelná a měla minimální negativní 

dopad na životní prostředí.  

Pro příklady poškozování životního prostředí výrobou energie nemusíme chodit do 

zahraničí. V rámci České republiky můžeme zmínit mosteckou a ostravskou oblast, kde 

energetický průmysl změnil jak ráz krajiny tak významně poškodil životní prostředí. Další 

otázkou je stále rostoucí cena ropy a zemního plynu, neboť tyto zdroje již nestačí pokrývat 

naší spotřebu. Nárůst populace vyvolává globální problémy a evokuje otázku, zda je 

možné zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě 

tzv. udržitelný rozvoj. Odpověď na ekologický problém výroby energie lidstvo začalo 

úspěšně řešit až v 80. letech 20. století, kdy Spolková republika Německo do svého 

vládního programu uvedla ochranu klimatu jako svůj hlavní cíl. Řešení se nabízí v použití 

alternativních zdrojů energie, které nespotřebovávají fosilní paliva a tím nezamořují 

ovzduší.  
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 Ve jménu ekologie a ekonomie provozu přicházejí ke slovu nové způsoby energie 

tzv. alternativní zdroje energie. Bakalářská práce se zaměřuje na popis jednotlivých zdrojů 

alternativních způsobů získávání energie jako je biomasa, vodní, větrná, solární, 

geotermální energie a energie z odpadů. Důraz je kladen na přehledné rozdělení, 

technologii procesu získávání jednotlivých energií a dopad na životní prostředí. Poslední 

část je věnována bezpečnosti dodávek a ekonomickému využití.  

Cílem bakalářské práce je shromáždit poslední poznatky a z ekonomického              

i ekologického hlediska posoudit výhody a nevýhody využití jednotlivých alternativních 

zdrojů. 
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2 VÝVOJ ENERGETIKY V 21. STOLETÍ VE SVĚTĚ, EU A ČR 

V minulém století se stala energie mnohem dostupnější, než tomu bylo v minulosti. 

Většina energie se získávala spalováním fosilních paliv, která do ovzduší uvolňují látky 

jako je oxid uhličitý (CO2) a kouř. V malém množství nejsou tyto látky škodlivé, ovšem se 

vzrůstající poptávkou po energii roste i nadměrné uvolňování těchto látek do ovzduší. Jsou 

to až miliony tun za rok a to způsobuje znečišťování ovzduší mající celosvětový dopad 

(Challoner, 1997). 

Za posledních několik let vznikly studie, zabývající se předpověďmi energetického 

vývoje a jen na pár výjimek se shodují v konstatování, že reálná skutečnost vesměs 

překonala všechny minulé předpovědi. Spotřeba elektřiny, se podle Zprávy Světové 

energetické rady (z roku 1995), do roku 2020 zvýší o 75 % a do roku 2050 se spotřeba 

dokonce ztrojnásobí. Pro většinu světové populace je nedostatek elektrické energie 

obrovským problémem. Rozvojové země, jako je Bangladéš a Tanzanie, využívají 

v současnosti méně než 100kW na osobu a rok, což je o 66 % méně než ve Švédsku. 

V Korejské republice v návaznosti na růst ekonomiky vzrostla spotřeba elektrické energie 

za posledních 50 let z 70kW na 5000kW. Nedostatek energie v chudších zemích nutí lidi 

k přesunu do bohatších části světa. Zůstává otevřenou otázkou, odkud tuto elektřinu brát 

(Hezoučký 2010; Bacher 2003). 

Na celkové výrobě elektřiny se přibližně z 63% podílejí fosilní paliva – uhlí, nafta, 

plyn, energie z vodních zdrojů zastupuje okolo 19% a jaderná kolem 17%. Zanedbatelnou 

mírou se podílí energie geotermální – 0,3%, zatímco energie větrná, sluneční a energie 

z biomasy představuje zhruba 1 %. Stoupající obsah skleníkových plynů v zemské 

atmosféře (CH4, NOx, SO2, SO3 a především CO2) je pokládán za příčinu stoupající teploty 

zemského povrchu s katastrofálními následky nejen pro lidi, ale vůbec pro celkový stav 

přírody. Jde o tzv. „skleníkový efekt“. V současné době neexistuje žádná technologie, která 

by dokázala snížit, odstranit nebo neutralizovat emise CO2.  Vzrůstající CO2 je následkem 

rychlého růstu obyvatelstva a zvyšování jeho životní úrovně (Hezoučký 2010; Bacher 

2003). 
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2.1 Vývoj energetiky ve světě 

Rozvinuté země světa spotřebují veliké množství fosilních paliv, hlavně na dopravu 

a pro výrobu elektrické energie, což má za následek vysoké emise. Většina zemí se 

zavázala do roku 2008 - 2012 snížit své emise skleníkových plynů o 5,2 % než tomu bylo 

v roce 1990. Na konferenci o životním prostředí v roce 1997 se bývalý prezident USA   

Bill Clinton zavázal, že Spojené státy americké sníží produkci CO2. Rozvojové země 

naopak v této problematice požadovaly zachování svobody a argumentovaly, že nenesou 

odpovědnost za současnou situaci. Nemůžeme chtít po chudších zemích, aby se vzdaly 

hospodářského pokroku, který by umožnil účinněji bojovat proti lokálním a regionálním 

zdrojům znečištění. Je to přirozený postoj, ale je třeba si uvědomit, že nemůže být 

aplikován donekonečna. Pro země jako je např. Čína, která se již v nejbližších letech začne 

přibližovat, co se znečišťování životního prostředí týká, průměrným světovým hodnotám 

tolerovatelným pro 21. století.  Pokud nebude nastoleno cílevědomého a koordinovaného 

mezinárodního úsilí, bude se nárůst CO2 zvyšovat a jeho redukce nebude dosaženo  

(Challoner, 1997; Hezoučký, 2010; Bacher, 2003).  

V minulém roce se emise oxidu uhličitého v americké energetice propadly na 

minimum za 20 let díky přechodu elektráren na zemní plyn a růstu produkce plynu z 

břidlicových hornin. Díky těžbě břidlicového plynu klesly v USA emise CO2 o více jak 

450 miliónů tun. V následujících pěti letech ukončí provoz 175 uhelných elektráren, které 

přejdou na provoz na zemní plyn a sníží emise v USA na úroveň roku 1980. Tím by se 

dosáhlo splnění hlavního cíle Kjótského protokolu (protokol k rámcové smlouvě OSN       

o klimatických změnách), kde se země zavázaly snížit emise skleníkových plynů o pět 

procent pod úroveň roku 1990 (Přechod k plynu, 2012, [on line]). 

 

2.1.1 Jaderná energetika ve světě 

Za posledních 15 let se celosvětově výroba elektřiny v jaderných elektrárnách 

zvýšila o více než 660 milionů kWh ročně. Důvodem je především výroba v nových 

zdrojích, rekonstrukce zdrojů současných, zvyšování výkonu a snižování poruchovosti. 

Jaderné elektrárny mají kratší dobu odstávek, která je zapříčiněna novými metodami oprav  

a kratším časem pro výměnu paliva. Průměrné hodnoty celosvětového využití ukazují 
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okolo 84 %, což je v přepočtu na hodiny provozu 8 000 hodin za rok oproti 7 000 hodin 

uhelných a ještě méně hodin plynových elektráren (Rozvoj jaderné, 2013, [on line]). 

Zlom v jaderné energetice nastal po události ve Fukušimě, kterou v roce 2011 

způsobila přírodní katastrofa. Přestalo fungovat chladící zařízení, z reaktorů začala unikat 

radiace a byla vyhlášena povinná evakuace. Likvidace havarovaných reaktorů bude podle 

odhadů trvat více než 30 let (Fukušima, 2011, [on line]). 

Opačný postoj má k jaderné energetice například Rusko, které patří na světovém 

trhu k nejvýznamnějším. V současné době Rusko uvažuje o výstavbě závodu na jaderné 

palivo v Indii, který by měl sloužit také k přepracování použitého jaderného paliva. Dalším 

krokem je soutěž o dodávky dalších jaderných reaktorů. Počítá se, že Indie takto získá 

kapacitu ve výrobě elektřiny v rozsahu nejméně 20 GWe (gigawatt elektrický)    

(Hezoučký, 2010). 

V současné době se rozšiřuje výstavba nových jaderných elektráren především v 

Číně, Indii, Ruské federaci, Kanadě, Japonsku a Jižní Koreji. V USA jsou licencovány 

nové typy reaktorů a vydána předběžná povolení na stavbu nových jaderných elektráren 

(Rozvoj jaderné, 2013, [on line]). 

 

Graf 1: Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách 

 

 

Zdroj:<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/zvazovana-dostavba-elektrarny-temelin/rozvoj-

jaderne-energetiky-ve-svete.html> 
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2.1.2  Obnovitelné zdroje energie ve světě 

Výzkumy dokazují, že výroba elektrické energie pro celou planetu by mohla do 

roku 2030 pocházet pouze z obnovitelných zdrojů energie. Fosilní paliva a tudíž vyšší 

náklady na emisní povolenky, budování nových elektráren a negativní postoj veřejnosti mít 

ve svém okolí nové tepelné elektrárny dělají z obnovitelných zdrojů energie čím dál tím 

zajímavější alternativu. V roce 2011 dosáhly investice do obnovitelných zdrojů energie 

rekordních 257 miliard dolarů. Největší podíl peněz šel do projektů na výrobu elektrické 

energie ze slunce a větru.  Mezi nejvýznamnějšími investory vede Čína, za ní jen těsně 

zaostává USA, dále Německo, Itálie a Indie, která v roce 2011 věnovala do projektů 10,3 

miliard dolarů. Navzdory všem pokusům o zavedení a využití obnovitelných zdrojů 

energie, pochází více než 80 % veškeré spotřebované elektřiny na celém světě z fosilních 

paliv (Investície do obnovitelných, 2012, [on line]; Horčík, 2011, [on line]). 

 

2.2 Vývoj energetiky v EU 

Hlavním cílem v oblasti energetiky Evropské unie je zabezpečení dodávek energií 

pro všechny spotřebitele za dostupné ceny a respektovat přitom životní prostředí. Politika 

vývoje energetiky se soustřeďuje především na změnu chování spotřebitele a  boj proti 

globálnímu oteplování (Činnosti Evropské, [on line]; Evropská unie, [on line]). 

EU se dále zaměřuje na snižování své závislost v dovozu energie nebo 

energetických zdrojů a klade důraz na využívání vlastních zdrojů. Elektrická energie a plyn 

jsou dopravovány rozvodnými sítěmi přes hranice, a pokud jedna země učiní politické 

rozhodnutí v energetice, např. zastaví dodávky, bude to mít negativní dopad na ostatní 

státy.  EU bude muset v následujících letech investovat do modernizace svých zařízení       

a infrastruktur, aby splňovaly požadované parametry. Nástrojem ke zlepšení je rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie, které by se v roce 2020 měly v rámci EU podílet 20% na 

pokrytí energetických potřeb (Činnosti Evropské, [on line]; Evropská unie, [on line]). 
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V současné době se stal neodmyslitelnou součástí pro energetickou politiku EU 

dokument tzv. Bílá kniha, která definuje základní cíle pro dlouhodobý energetický a 

klimatický vývoj: 

 snižování nákladů na energii 

 zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti ve výrobě elektrické energie 

 ochrana životního prostředí, snižování emisí 

(Činnosti Evropské, [on line]; Evropská unie, [on line]). 

 

2.2.1 Jaderná energetika v EU 

Jaderná energetika v rámci EU je zdrojem elektrické energie ve 14 státech               

a nachází se zde 134 reaktorů, což je přibližně třetina ze všech jaderných bloků na světě. 

Nejvíce jaderných bloků má Francie, kde pochází z atomových elektráren 78 % energie, 

zatímco v Nizozemí jsou to pouhá 4 %. Jaderná energetika patří v EU k nejvýznamnějšímu 

zdroji energie a v současné době se některé země snaží  posílit využití jaderné energie         

a rozšířit jaderné elektrárny, resp. postavit nové, např. Česká republika, Slovensko             

a Rumunsko (Stráský, 2012, [on line]; EU a energetika, [on line]). 

Na vývoj jaderné energetiky měla vliv havárie ve Fukušimě a následný postoj 

Německa, který vedl ke snížení veškeré jaderné energetiky. Je potřeba zmínit, že šlo 

především o politickou reakci na popud veřejnosti, která všeobecně nebyla nakloněna 

přítomnosti jaderných elektráren v Evropě (Zimová, 2012, [on line]). 

Vzhledem k očekávaným zpřísněným kritériím, je výstavba dalších jaderných 

elektráren brzděna prověrkami stávajících funkčních bloků, a proto výstavba 3. a 4. bloku 

Temelína je v rámci EU v podstatě jediným projektem, s jehož výstavbou se počítá            

v nejbližších letech (Zimová, 2012, [on line]). 

 

2.2.2 Obnovitelné zdroje energií v EU 

EU se z důvodu klimatických změn, závislosti na dodávkách fosilních paliv            

a zemního plynu stává velmi zranitelnou. Cílem EU je zajistit stabilní dodávky energie       

a současně spotřebitelům poskytnout možnost nakupovat elektrickou energii, plyn či 

pohonné hmoty apod. za dostupné ceny a to vše při respektování ochrany životního 
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prostředí. Energetika je hlavní součástí evropské ekonomiky a Evropská komise dnes 

v rámci své energetické politiky pro Evropu předkládá návrh na dlouhodobý plán 

obnovitelných zdrojů energie. Důležitou roli hraje naplnění závazků z  Kjótského 

protokolu a cílem EU je dosáhnout do roku 2020 20% podílu obnovitelných zdrojů energie 

v celkové skladbě energie. Ke splnění cílů je potřeba, aby členské státy změnily svoji 

politiku a výrazně zvýšily využívání energie z obnovitelných zdrojů a to ve všech 

oblastech (elektřina, doprava, vytápění a chlazení). Je důležité, aby členské státy zajistily 

rychlá, spravedlivá a jednoduchá schvalovací řízení pro obnovitelné energie, zlepšily 

mechanismy předběžného plánování, ve kterých regiony a obce musejí vyhradit vhodné 

lokality pro rozmístění obnovitelných zdrojů energie, a aby začlenily obnovitelné zdroje 

energie do svých regionálních a místních plánů (Europa press, 2007, [on line]). 

 

 

          Graf 2: Zásoby fosilních paliv 

 

Zdroj: BP 2011 
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2.3 Vývoj energetiky v ČR 

Energetika se v posledních letech stala celonárodním tématem, hlavně z důvodu 

uvádění do provozu jaderné elektrárny Temelín. Nešlo o diskusi odbornou, ale spíše se 

hovořilo o pocitech a emocích. Vznikl dokonce „pocit“, že každý slušný člověk by měl být 

proti jaderné energetice a tedy proti Temelínu. Bylo napsáno mnoho odborných článků      

a může se zdát, že je téma společensky prodiskutováno. Bohužel tomu tak není, protože 

zde selhává popularizační a osvětová role technické inteligence, i když přístup k médiím je 

momentálně v naší republice velice dostupný. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že je 

jednodušší pro šiřitele astrologie než skutečné vědy (Hezoučký, 2010 ). 

V současné době vyrábí Česká republika více elektrické energie, než spotřebuje. 

Tento stav ale nebude trvat dlouho a Státní energetická koncepce (dále jen SEK) počítá 

s dostavbou jaderných elektráren. SEK stanovuje strategické cíle státu v energetice 

s výhledem na 30 let a mnohé energetické subjekty energetického systému jsou pod 

přímou či nepřímou státní kontrolou. V roce 2009 uveřejnilo Ministerstvo průmyslu 

periodickou pětiletou aktualizaci Státní energetické koncepce z roku 2004, která formuluje 

postoje státu k mnohým otázkám, které jsou veřejností často diskutovány. Jedná se 

především o: 

 mezinárodní a politický aspekt energetiky v posledních letech 

 jaderná energetika 

 obnovitelné zdroje 

 snížení energetické náročnosti (úspory energie) 

 těžba hnědého uhlí (Nejedlý, 2009, [on line]). 

 

2.3.1 Mezinárodní a politický aspekt energetiky v posledních letech 

Řada zemí vyrábějících energii se snaží využívat energetiku jako nástroj 

k ofenzivnímu prosazování politických cílů, kterým se musí SEK zabývat. Za připomenutí 

stojí nedávná plynová krize z roku 2009.  Letitý spor mezi společnosti Gazprom                  

a Ukrajinou vyvrcholil dvoutýdenním přerušením dodávek zemního plynu do                   

18 evropských zemí (Nejedlý, 2009, [on line]). 
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2.3.2 Jaderná energetika 

Jaderná energetika je pro Českou republiku jedním z nejdůležitějších výrobců 

elektřiny, a proto jsou stanoveny jasné cíle. 

 prodloužit životnost existujících jaderných bloků na 50 až 60 let 

 urychlit proces vyjednávání výstavby nových jaderných bloků 

 vybírat technologii podle kritéria energetické bezpečnosti a diverzifikace 

dodávek 

 zajistit dostatečné zásoby jaderného paliva pro bezpečný provoz  

 zajistit bezpečný a dlouhodobý provoz úložišť radioaktivního odpadu 

 zvážit možnost vytvoření zásob uranového koncentrátu 

V dokumentu je zohledňován program na prodlužování životnosti elektrárny 

Dukovany a vliv Temelína na životní prostředí. Kritiku vyvolal program ohledně závislosti 

ČR na nákupu jaderného paliva v zahraničí (Nejedlý, 2009, [on line]). 

 

2.3.3 Obnovitelné zdroje 

Závazek vyplývající z členství EU je, že do roku 2020 se budou obnovitelné zdroje 

energie podílet na spotřebě energie ve výši 13 %. Vzhledem k reálným geografickým         

a klimatickým podmínkám České republiky je největší potenciál ve využití biomasy, 

nicméně počítá se i s rozvojem solární, větrné a geotermické energetiky                 

(Nejedlý, 2009,  [on line]). 

V únoru roku 2011 obnovitelné zdroje poprvé vyrobily více elektrické energie, než 

jaká byla produkce elektřiny z černého uhlí. Zemní plyn překročily obnovitelné zdroje 

skoro pětinásobně (Obnovitelné zdroje 2011, [on line]). 

Obnovitelné zdroje energií mají své limity kvantitativního rozvoje, jako jsou     

např. vysoké nároky na rozvoj sítí, zajištění stability a nutnost bilance elektrizační 

soustavy, ale i postoj obyvatel k některým zdrojům (převážně bioplynové stanice a větrné 

elektrárny) (Nejedlý, 2009, [on line]). 

Značný důraz je kladen na ekonomický aspekt problematiky obnovitelných zdrojů. 

Je zde potřeba podpory státu, aby bylo využití obnovitelných zdrojů energie zajímavé pro 

koncového spotřebitele i z finančního hlediska. V současné době nejsou totiž obnovitelné 
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zdroje schopny v podmínkách ČR ekonomicky konkurovat klasické energetice      

(Nejedlý, 2009, [on line]). 

 

Tabulka 1: Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2011 

 
Energie 
v palivu 

užitém na 

výrobu 

tepla (GJ) 

Energie 
v palivu 

užitém na 
výrobu 

elektřiny 
(GJ) 

Primární 
energie 

(GJ) 

Energie z OZE 
celkem 

(GJ) 

Podíl na 
energii 
z OZE 
(%) 

Podíl 
na PEZ 

(%) 

Biomasa (mimo 

domácnosti) 
20 784 351 14 925 850 0 35 710 201 2,0% 27,8% 

Biomasa (domácnosti) 46 326 036 0 0 46 326 036 2,5% 36,1% 

Vodní elektrárny 0 0 7067354 7067354 0,4% 5,5% 

Biologicky rozl. část TKO 2 555 190 789 494 0 3 344 685 0,2% 2,6% 

Tepelná čerpadla 2 193 404 0 0 2 193 404 0,1% 1,7% 

Solární termální systémy 478 275 0 0 478 275 0,0% 0,4% 

Větrné elektrárny 0 0 1 429 211 1 429 211 0,1% 1,1% 

Fotovoltaické elektrárny 0 0 7 855 265 7 855 265 0,4% 6,1% 

Celkem 76 878 089 22 563 619 28 905 820 128 347 528 7,0% 100,0% 

 
Zdroj: MPO 

PEZ – primární energetické zdroje 

 

2.3.4 Snížení energetické náročnosti (úspora energie) 

Kolem roku 2020 by měla Česká Republika docílit v energetické náročnosti 

průměru zemí Evropské unie, tzv. EU-27. Počítá se dokonce s  30% poklesem 

elektroenergetické náročnosti ekonomiky a bude nutná restrukturalizace české ekonomiky 

(Nejedlý, 2009, [on line]). 

Snížení energetické náročnosti průmyslu a stavebnictví lze dosáhnout efektivním 

využíváním energie a je důležité jak z hlediska konkurenceschopnosti tak i pro naplňování 

požadavků environmentální a energetické legislativy. Zavádí se nové výrobní technologie 

s minimální energetickou surovinovou náročností (těžba, úprava a zpracování surovin). 
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Vysoký podíl průmyslu a stavebnictví na konečné spotřebě energie ukazuje následující 

graf (Strukturální fondy, 2009, [on line]). 

 

 Graf 3: Konečná spotřeba paliv a energie dle sektorů 

 

     Zdroj: <http://www.strukturalni-fondy.cz> 

1 PJ = 10
3
 TJ = 10

15
 J 

 

 

2.3.5 Těžba hnědého uhlí 

Velice diskutovaným tématem je, z hlediska životního prostředí a ekonomiky, těžba 

hnědého uhlí, které je hlavní surovinou pro české teplárny. Aby bylo možné nahradit cca 

12 mil. tun hnědého uhlí využívaného v teplárnách, potřebovalo by se cca 17 mil. tun 

biomasy, což je zhruba jedenáctinásobek stávající produkce, resp. cca 5,2 mld. m
3
 zemního 

plynu, které nejsou v současnosti smluvně pokryty. V koncepci je uvedeno omezení 

dodávek uhlí pro teplárenství a ČR musí předložit realistický návrh řešení problému 

technicky a ekonomicky dostupného náhradního paliva pro české teplárenství        

(Nejedlý, 2009, [on line]). 

http://www.nazeleno.cz/biomasa.dic
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3 VYMEZENÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Energie je již od pradávna neoddělitelnou součástí každodenního života. V době 

francouzské revoluce to byla energie svalů hospodářských zvířat, chovalo se desítky 

milionu kusů dobytka, což vyjadřovalo energii 7,5 miliard Wattů. Dalším zdrojem energie 

bylo palivové dříví. Kromě těchto zdrojů energie se až do počátku 20. století hojně 

využívalo obnovitelných zdrojů energie. Na konci 18. století byly v Evropě rozšířeny 

vodní mlýny a v nížinách se intenzivně využívala síla větru. Fosilní energie byly i přesto, 

že byly energeticky známým zdrojem, považovány za druhořadé. Mezi fosilní paliva, která 

vznikla ze zbytků rostlinných a živočišných těl, řadíme ropu, zemní plyn, černé uhlí, hnědé 

uhlí a rašelinu. Tato ložiska nejsou nevyčerpatelná,  v průběhu několika desítek let mohou 

být vytěžena a jejich obnova nebude možná (Quaschning, 2010).  

 Za obnovitelné zdroje energie považujeme takové zdroje, které se samovolně 

obnovují a představují v našich podmínkách různé podoby slunečního záření. Větrná          

a sluneční energie, energie biomasy a dokonce i teplo ze vzduchu existují jen díky tomu,   

že na Zemi neustále dopadá velké množství energie ze Slunce. Jedná se o zdroje z hlediska 

lidské existence nevyčerpatelné, pokud budeme lidskou existenci vztahovat k životnosti 

slunce, na kterém je většina obnovitelných zdrojů přímo závislá (Beranovský 2003).  

O obnovitelných zdrojích energie se hovoří stále častěji, ale není známo, co 

všechno k těmto zdrojům patří. Oblasti obnovitelných zdrojů energie můžeme rozdělit na 

energii biomasy, sluneční energii, energii větru, geotermální energii a energii z odpadu, 

která se řadí k OZE, protože se velmi rychle a neustále obnovuje. 

 

Obrázek 1: Obnovitelné zdroje energie 

 

 Zdroj: < www.energetickyregion.cz> 
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3.1 BIOMASA 

Již 790 000 let využívá člověk energii hořícího dřeva, proto chápeme biomasu jako 

nejdůležitější zdroj energie. Pojmem biomasa označujeme hmotu biologického původu,     

a to jak rostlinného tak živočišného. Rostliny vytvářejí biomasu fotosyntézou                     

a živočichové mohou vytvářet biomasu pouze z jiné biomasy (Quaschning, 2010; Brož, 

2003). Pastorek (2001, str. 139) vymezuje biomasu jako: „substanci biologického původu, 

která zahrnuje rostlinnou biomasu pěstovanou na půdě, hydroponicky nebo ve vodě, 

živočišnou biomasu, vedlejší organické produkty a organické odpady.“ 

 

3.1.1 Rozdělení biomasy 

Rozdělení biomasy je velice složitým problémem vzhledem k nedostačující 

terminologii. Se vzrůstající poptávkou využití biomasy mimo potravinářský průmysl, je 

potřeba vyhodnotit její využití také v energetice, např. v dopravě nebo jako obnovitelnou 

surovinu v průmyslu. Biomasu dělíme dle energetického využití, původu hmoty, vlhkosti 

(Klasifikace biomasy,[on line]). 

Rozdělení biomasy z energetického využití dělíme na : 

 Kapalná forma  - jsou biopaliva pro dopravu, jako pohonné hmoty. Nejznámějším 

biopalivem  je bioethanol a bionafta (Petříková, [on line]). 

 Pevná forma – známe různé druhy pevné biomasy: dřevěné palivo, organické 

složky městského odpadu nebo nevyužité části obilovin, které jsou pěstovány záměrně pro 

energetické účely a zbylá část rostliny je použita jako palivo. Mezi pevnou formu biomasy 

řadíme také seno a slámu (Pevná biomasa, 2010, [on line]). 

 Plynná forma – biomasa se vyskytuje v plynném skupenství a vzniká při rozkladu 

organickým látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu 

kyslíku. Vyskytují se v podmínkách, při nichž jsou skladovány, přepravovány                     

a dopravovány pro energetické využití. Nejčastější plynná biopaliva dělíme na bioplyn 

(složený z methanu a oxidu uhličitého produkovaný na skládkách při rozkladu odpadů), 

dřevoplyn (složený z oxidu uhelnatého a vodíku, ke kterému dochází při zplyňování 

biomasy) a vodík (vyrobený štěpením  uhlovodíkového biopaliva)                                      

(Energie biomasy, [on line]; Plynné biopalivo, 2012, [on line]). 
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Rozdělení biomasy dle původu hmoty na:   

 Zemědělská biomasa – cíleně pěstovaná biomasa, obiloviny, olejniny, trvalé travní 

porosty, rychle rostoucí dřeviny a rostlinné zbytky (Brož, 2010). 

 Lesní biomasa (dendromasa ) – palivové dřevo, lesní dřevěné zbytky, dřevo 

z dřevařského průmyslu, lesní těžařské zbytky (Brož, 2010). 

 Ostatní (zbytková) biomasa – biomasa vznikající jako vedlejší produkt 

zemědělského a zpracovatelského průmyslu (Brož, 2010). 

Rozdělení biomasy dle vlhkosti:  

 Mokrá – obsah sušiny je menší než hmotnostní obsah vody. Zejména tekuté 

komunální odpady, kejda  a odpady z živočišné výroby (Pastorek, 2001; Beranovský, 

Kašparová, 2007, [on line]). 

 Suchá – hmotnostní obsah sušiny je větší než hmotnostní obsah vody. Patří sem 

zejména dřevo a dřevní odpady, sláma a další suché zbytky (Pastorek, 2001; Beranovský, 

Kašparová, 2007, [on line]). 

 Speciální biomasu – škrobové a cukernaté plodiny, olejniny (Pastorek, 2001; 

Beranovský, Kašparová, 2007, [on line]). 

 

3.1.2 Způsoby využití biomasy k energetickým účelům 

Získávání energie z biomasy k energetickým účelům je daná především fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi použité biomasy. Můžeme rozdělit několik způsobů získávání 

energie z biomasy. Mokré procesy – alkoholové a metanové kvašení nebo fyzikální            

a chemické přeměny biomasy. Suché procesy, kde řadíme spalování, zplyňování a 

pyrolýzu (Pastorek, 2001; kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno, 2007). 

 

Spalování  

Nejběžnější způsob zpracování biomasy z energetického hlediska je termochemická 

přeměna, tedy spalování. Biomasu můžeme spalovat přímo, nebo jsou spalovány její 

kapalné či plynné produkty. Technologické zařízení se vyrábí v různých výkonech             

a provedeních a jsou schopná zpracovávat různé druhy paliva jako je dřevo, sláma, slepičí 

trus nebo komunální odpad. Vyrobené teplo se využívá k vytápění v technologických 
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procesech, vytápění domů nebo na výrobu elektrické energie. Pro kvalitní spalování je 

potřeba zabezpečit dostatečně vysokou teplotu, dostatek vzduchu a času, aby mohlo 

proběhnout úplné spálení biomasy. Při nedostatečném přístupu vzduchu není hoření úplné, 

vzniká dým a velké množství usazenin, které mohou znovu vzplanout, a uniká užitečná 

energie. Nevýhodou je vznik CO2, který je považován za jeden z tzv. skleníkových plynů 

v zemské atmosféře (Biomasa, [on line]; Pastorek, 2001) 

 

Pyrolýza  

Pyrolýza patří k nejjednodušším a nejstarším způsobu úpravy biomasy na            

tzv. dřevěné uhlí. Pro jeho výrobu můžeme použít jak dřevo tak například slámu. Pyrolýza 

je založena na pyrolytických reakcích (zplynování a odplynování). Zplynování je založeno 

na spalování tuhých části odpadů a uvolněná energie se použije na sušení bez přístupu 

kyslíku. Odplynování je rozklad odpadů s obsahem uhlovodíku za zvýšené teploty bez 

přístupu kyslíku (Pastorek, 2001; Brož, 2003). 

 

Anaerobní fermentace 

 Je rozklad organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených 

nádržích bez přístupu kyslíku. Při tomto procesu vzniká bioplyn a nabízí velmi široké 

uplatnění prakticky shodné jako při využívání zemního plynu anebo jiných topných plynů. 

Bioplyn se spaluje v kotlích a využívá se pro vytápění nebo jako pohon plynového 

pístového motoru generátorů elektrického proudu. Nejběžněji využívané biomasy pro jeho 

výrobu jsou exkrementy hospodářských zvířat (kejda, hnůj, močůvka), fytomasa (části a 

kořeny rostlin, senáže, siláže), odpady z potravinářského a zpracovatelského průmyslu 

(jatka, mlékárny, lihovary), speciální odpady (masokostní moučka), komunální odpad 

(kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno). 

  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
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3.2 ENERGIE VĚTRU 

Větrná energie patří mezi obnovitelné zdroje energie a patří zde např. větrné 

motory, nejčastěji mlýny. Jde o velmi mladou techniku, i když větrné mlýny byly 

využívány v minulosti jako zdroj energie současně s vodními motory a mlýny. Na jejich 

zánik měla vliv dostupnost a nízká cena uhlí a nafty, spolu s vynálezem parních                   

a výbušných motorů a nespolehlivost, která je dána samotným zdroje, větrem.  Vítr vzniká 

jako horizontální složka pohybu vzduchu vlivem nerovnoměrného ohřevu zemského 

povrchu slunečním zářením. Suchý povrch se ohřívá rychleji než vlhký a od ohřátého 

povrchu se ohřívá i přilehlá vrstva vzduchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru, protože je lehčí 

než vzduch studený. Celý proces ohřívání není kontinuální a je silně ovlivněn rotací Země 

a střídáním dne a noci. Tím vznikají tlakové rozdíly v zemské atmosféře tzv. tlakové výše 

a níže (Filakovský, 2001; Quaschning, 2010).  

Největší zdroj větrné energie je vítr o různých rychlostech a turbulencích. Rychlost 

je dána ročním obdobím i jednotlivými roky, ale na směru větru nezáleží. Turbulence 

ovlivňuje namáhání části větrných motorů, proto musí být zvláště ve vnitrozemí, kde jsou 

změny rychlosti větru větší, sledována (Filakovský, 2001; Quaschning, 2010). 

 

Obrázek 2: Větrné mlýny 

 

Zdroj:  <www.eon.energieplus.cz> 

 

3.2.1 Rozdělení a využití větrných elektráren 

Rozdělit větrné zdroje lze dle jejich umístění. Největší zdroj větrné energie je přímo 

nad otevřeným mořem, protože zde nic nebrání pohybu větru. Dalším zdrojem energie je 
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pevnina, která je nerovnoměrná a rychlost větru je tímto ovlivněna. Pro získání stejné 

energie jako nad mořem, je potřeba vystoupat do vyšších míst nebo využít velkých ploch. 

Nejvýhodnějším místem pro větrnou energii ve vnitrozemí jsou vrcholky kopců a hor nebo 

umístění zdroje tam, kde vzduch proudí na pevninu přímo od moře (Filakovský, 2001; 

Quaschning, 2010). 

Ve větrných elektrárnách (dále jen VTE) se kinetická energie větru mění na energii 

elektrickou. Větrné elektrárny dělíme na malé, střední a velké a to v závislosti na velikosti 

průměru vrtule, která podmiňuje výkon odebraný rotorem turbíny. Toto rozdělení je 

převzato z kategorizace od Endera (2006 ) (kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno ). 

 

Malé větrné elektrárny  

 Zde autor řadí turbíny s výkonem menším než 60kW a průměru vrtulí do 16m. 

Široké uplatnění našly k osvětlení, v napájení komunikačních systémů a elektrických 

spotřebičů (rádiové a televizní přijímače, navigační systémy, ledničky atd.) Jedná se o   

tzv. větrné nabíječky, které se většinou montují na nízké nebo velmi nízké stožáry.          

Ve vnitrozemí nebo na místech, která se nacházejí v blízkosti objektů, které ruší větrné 

proudění, jako jsou stromy a budovy je využívání větrné energie většinou nerentabilní 

(kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno, Quaschning, 2010).  

 

Střední větrné elektrárny 

  Průměr vrtulí je od 16 do 45m a výkonem v rozsahu od 60 – 750 kW. Vrtule se 

vyrábějí trojlisté a aby nedošlo k poškození generátoru je  nutná regulace  výkonu vrtule 

(kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno ). 

 

Velké větrné elektrárny 

 Průměr vrtulí je od 45 do 128m s výkonem turbín od 750 do 6 400 kW. Zařízení 

s výkonem nad 3 000 kW jsou určena pro umístění v moři (offshore). V dnešní době se 

budují lokality tzv. offshore parků, jejichž výstavba má dosáhnout vrcholu v roce 2020      
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a měly by vyrábět až 100 miliard kWh ročně (kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno; 

Quaschning, 2010). 

 

   Graf 4: Vývoj výroby elektřiny ve větrných elektrárnách v ČR 

 

     Zdroj: ERÚ, SEI,ÚED 

 

3.3 ENERGIE VODY 

Voda na naší planetě zabírá 71 % povrchu a je zde celkem 1.4 miliardy km
3
 vody    

a pouze 0,02 % vody na Zemi se nachází v řekách a jezerech. Kromě množství vody na 

Zemi je rozhodujícím faktorem také výška v jaké se voda nachází. Voda v horách proudí 

s několikasetmetrovým převýšením a nese sebou více energie než velký proud, jehož 

převýšení má jen několik metrů, které se cestou k moři ztratí. Z tohoto hlediska je možné 

využít pouze čtvrtinu energie řek a jezer, což je přibližně 10 % světové potřeby základní 

energie. Můžeme využít také mořské proudy a vlny obsahující energii (kolektiv autorů 

ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010; Brož, 2003; Sabonnadiére, 2009). 
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Koloběh vody v přírodě je neustále se obnovující zdroj energie a způsob využívání 

je přeměna energie vodního toku na energii elektrickou. Energie vody patří k nejdéle 

využívaným energetickým zdrojům a hrála důležitou roli ve vývoji civilizace. První 

hydraulické stroje se objevily před více než 2000 lety ve Středomoří a Číně. Tyto stroje 

hrály důležitou roli v průmyslové revoluci, aby zmírnily práci člověka (kolektiv autorů 

ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010; Brož, 2003; Sabonnadiére, 2009). 

Ve 20. století byla vystavěna velká vodní díla, která poznamenala vzhled krajiny     

a nebyla ve všech případech nutná. V současné době se s ohledem na životní prostředí 

vracíme zpět k malým vodním dílům, které nám z energetického hlediska mohou ušetřit 

mnoho tuhých, plynných a kapalných paliv, jejichž spalování škodí životnímu prostředí 

(kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010; Brož, 2003). 

V současné době je využívání vodní energie z hlediska ekonomiky nejvýhodnější    

a za normálních podmínek je její výroba relativně dostupná a ekologicky čistá (kolektiv 

autorů ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010; Brož, 2003). 

 

Tabulka 2: Výroba elektřiny z OZE - vodní elektrárny 2011 

 
Hrubá výroba 

elektřiny (MWh) 
Podíl na elektřině 

z OZE(%) 
Podíl na hrubé 

výrobě elektřiny (%) 

Vodní elektrárny 1 963 154 27,09% 2,24% 

MVE 1 až < 10 MW 497 618 6,87% 0,57% 

VVE ≥ 10 MW 1 068 539 14,75% 1,22% 

MVE < 1 MW 396 997 5,48% 0,45% 

Zdroj: MPO  

 

3.3.1          Rozdělení a využití vodní energie 

a) Malá vodní elektrárna  

Pojmem malá vodní elektrárna (dále jen MVE) rozumíme dle ČSN 73 6881 

všechny vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10MW. Využitý potenciál v MVE je 

přibližně 30 %, tj asi 50GWh/rok. V České republice je v provozu cca 1300 malých 

vodních děl. Odhaduje se, že lokalit, kde by mohla být MVE využívána je max. 4000. 

Mnoho z těchto lokalit se nachází v chráněné krajinné oblasti, a proto se v současné době 
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věnuje pozornost rekonstrukci a obnově zařízení, která v minulosti pracovala. Důvodem je 

především ekonomická stránka (Brož, 2003; Quaschning, 2010; Šamánek, 2001; kolektiv 

autorů ÚPEI VUT Brno). 

MVE netvoří kompaktní skupinu, ale jsou rozptýleny po celém území a to je 

výhodné pro připojování do energetických sítí, kde nezatěžují přenosovou soustavu. 

Vyznačují se delší životností a lze říci, že energie vyrobená v MVE je nejlevněji získanou 

elektrickou energií, je ekologicky čistá a kladně ovlivňuje vodní tok (Brož, 2003; 

Quaschning, 2010; Šamánek, 2001; kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno). 

Technologie turbín pro MVE je velmi rozmanitá a existuje několik konstrukčních 

druhů. Turbíny pracují dvěma různými způsoby a dělíme je na akční a reakční 

(Sabonnadiére, 2009). 

 akční turbíny – používají hydraulickou energii, která je k dispozici pouze ve formě 

kinetické energie. Lopatky turbíny jsou poháněny mimo vodu a jsou otáčeny pomocí 

atmosférického tlaku nebo  mírného vakua (Sabonnadiére, 2009). 

reakční turbíny – používají hydraulickou energii dostupnou v podobě tlaku nebo 

kinetické energie. Lopatky turbíny jsou ponořeny do vodního toku (Sabonnadiére, 2009). 

 

           Obrázek 3: MVE - příčný řez       

 

  Zdroj:<www.pla.cz>  
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b) Průtočné vodní elektrárny 

Přírodní toky soustřeďují velké množství vody, a pokud se na říčním toku nachází 

místo s velkým výškovým rozdílem, lze tam zřídit průtočnou neboli říční elektrárnu. 

Vybudovaná hráz zadrží vodu, vytvoří vzdutí a na přehradě vznikne výškový rozdíl hladin 

mezi místy toku před a za elektrárnou. Voda pohání několik paralelně běžících turbín         

a v období sucha je nutné několik turbín odstavit. Při vysokém stavu vody je potřeba 

přebytečnou vodu vypouštět. Tato opatření zabrání poklesu účinnosti turbín     

(Quaschning, 2010). 

Přehradní hráze a jezy představují překážky pro lodě a živočichy. Tento problém 

řeší plavební komory, které vyrovnají výšku a lodě mohou proplout. Pro živočichy je 

vybudován tzv. komůrkový rybí přechod umožňující proplutí (Quaschning, 2010). 

c) Akumulační vodní elektrárny  

Využívají údolní vodní nádrže, které umožňují instalovat a provozovat akumulační 

vodní elektrárny v horských oblastech. Tlakové potrubí přivádí vodu do strojovny a vlivem 

vysokého spádu se vytváří přetlak. Generátory vyrábějící elektrickou energii jsou ve 

strojovně poháněny vodou padající na turbíny. Retenční nádrže se často využívají jako 

zásobárna pitné vody nebo k regulaci stavu vody na řekách (Quaschning, 2010). 

d) Přečerpávací elektrárny 

Pro tento typ elektráren je potřeba vhodných geografických podmínek. K výstavbě 

jsou potřeba dvou velkých nádrží, jedna v údolí a druhá na vrcholku kopce. Nezbytný je 

také přírodní vodní tok, který vyúsťuje do horní nádrže. Při výrobě elektřiny přitéká 

z horní nádrže přiváděcím tlakovým potrubím voda k turbíně, která odebírá vodě energii     

a pohání generátor. Voda poté odtéká do spodní vodní nádrže. V době, kdy je přebytek 

elektrické energie, přechází elektrárna do tzv. čerpacího režimu a voda se pumpuje ze 

spodní nádrže do horní. Aby se zabránilo výkyvům tlaků a poškození soustrojí, je zde 

vyrovnávací komora, která reguluje změny tlaku (Quaschning, 2010). 

 Při celém procesu dochází ke ztrátám, i přesto účinnost přečerpávací elektrárny 

dosahuje 70 -80 %. Z ekonomického hlediska jsou tyto vodní elektrárny velmi atraktivní   

a jejich význam v posledních letech vzrostl. Výroba elektrické energie je bez jakéhokoli 

odpadu, a to ani tepelného. Největší přečerpávací elektrárna v České republice se nachází 
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na Moravě. Jde o Dlouhé Stráně, která má největší reverzní (čerpací) turbínu v Evropě 

(Quaschning, 2010). 

e) Elektrárny poháněné mořskými proudy 

Tyto stavby mají podobnou konstrukci jako větrné elektrárny jen s tím rozdílem, že 

se lopatky rotoru otáčí pod vodou. Jsou využity základní fyzikální vlastnosti jako u větrné 

elektrárny s hlavním rozdílem hustoty prostředí. Elektrárny poháněné mořskými proudy 

mohou, na rozdíl od větrných elektráren, poskytovat vyšší výkony při daleko nižších 

rychlostech proudění. Elektrárny se vyskytují v regionech s relativně stálým mořským 

prouděním o vysoké rychlosti a v hloubkách přibližně 25m (mořské zátoky, výběžky 

pevniny, mořské úžiny atd.). Mají velký potenciál daný klimaticky šetrnou výrobou 

elektrické energi, ale jejich využití je omezeno stávajícími trasami lodní dopravy               

(Quaschning 2010). 

                     

   Obrázek 4: Elektrárna Dlouhé Stráně 

                 

             Zdroj: <www.itras.cz> 
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3.4 ENERGIE SLUNCE 

Země je součásti planetární soustavy a jejím středem je Slunce, které je trvalým 

zdrojem veškeré energie pro naši planetu. Termonukleární reakce (jaderná syntéza, fúze) 

probíhající v centrálních oblastech Slunce, je jeho zdrojem energie. Reakce probíhá při 

teplotě 13.10
6 

K a tlaku 2.10
10

 MPa, přičemž dochází k přeměně vodíku na helium. 

Sluneční záření přichází na hranici atmosféry v původní podobě, ale při značně zmenšené 

intenzitě. To je způsobeno rozptýlením na větší plochu a energie dopadající na naši Zemi 

je přibližně jen 7,7.10
17 

kW. Přibližně stejné množství je zachyceno ostatními planetami    

a zbývající tok uniká do mezihvězdného a mezigalaktického prostoru (Brož, 2003). 

 Sluneční záření putuje prostorem asi 8,5min než dopadne na Zemi a vstupuje do 

atmosféry ve výšce zhruba 1000 km od zemského povrchu. Atmosféra je tvořena převážně 

z dusíku a kyslíku, které ve výškách nad 60 km pohlcují sluneční ultrafialové a rentgenové 

záření a ionizují se. Ve výškách kolem 20 až 30km se nachází ozonosféra, která pohlcuje 

zbývající část životu nebezpečného ultrafialového záření. V troposféře (nejnižší vrstva 

atmosféry) dochází k pohlcování slunečního záření vodní parou, CO2, prachem a kapkami 

vody v mracích (Brož, 2003). 

Stáří Slunce je asi pět miliard pozemských let a pro jeho funkci je důležitý 

momentální poměr vodíku a hélia. Obsah vodíku je 72 % a obsah hélia 28 %, a proto je 

předpoklad, že termojaderná reakce na Slunci bude pokračovat nejméně tak dlouho, jaká 

doba uplynula od jeho vzniku. Z hlediska délky lidského života můžeme pokládat Slunce 

za obnovitelný zdroj energie i přesto, že úbytek hmoty Slunce je každou sekundu značný 

(Brož, 2003). 

 

3.4.1 Využití sluneční energie 

Sluneční energii lidstvo využívá odpradávna a rozsah využití závisí na intenzitě 

záření v dané oblasti. Nejvyšší využití solární energie je vždy kolem astronomického 

poledne a v noci je nulová. V rámci roku je pak nejvyšší v době letního slunovratu             

a nejnižší je v době slunovratu zimního (Zeman, 2010). 

Pro využití sluneční energii jde o to, přeměnit viditelné záření na teplo. Jedná se     

o tzv. fototermální přeměnu záření, kterou by bylo možné získat až 90 % tepla z celkového 
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dopadajícího záření. Technicky lze této přeměny dosáhnout tak, že záření dopadne na 

neprůhlednou, pokud možno tmavou překážku s malou vyzařovací schopností v tepelném 

spektru. Solární energii lze využít k ohřevu vody pro domácnost nebo bazén, vyhřívání 

domu, absorpčnímu chlazení (chladnička, klimatizace), destilaci nebo sterilizaci vody 

(získání pitné vody), výrobě elektřiny (fotovoltaické články), pohonu zařízení (pomocí 

Stirlingova motoru ) (Brož, 2010; Solární energie, [on line]). 

Solární energie rozdělujeme do dvou základních skupin na pasivní a aktivní využití. 

a) Pasivní využití  

Výhodou pasivního využití je to, že systémy k provozu nepotřebují žádné další 

zařízení. Využívá se sluneční záření dopadajícího do interiéru okny nebo jiným 

prosklením. Jde o tzv. solární architekturu, především o vhodnou orientaci prosklených 

ploch a tepelně akumulačních stěn, které umožňují akumulaci přebytku do vlastní 

konstrukce. Dalším důležitým faktorem je volba vytápěcího systému a jeho dobrá regulace, 

aby nedocházelo k přehřívání domu (Brož, 2003; Quaschning, 2010). 

b) Aktivní využití 

 Systémy pro aktivní využití je možno realizovat pomocí přídavných zařízení      

tzv. slunečních kolektorů na stávající budovu. Existují dva typy, termické a fotovoltaické 

kolektory (Brož, 2003; Quaschning, 2010). 

Termické kolektory - využívají se celoročně k výrobě tepelné energie pro přípravu 

teplé užitkové vody (používaná zkratka TUV), k ohřevu bazénové vody a k přitápění 

budov pomocí teplovodního či teplovzdušného vytápění (Brož, 2003; Quaschning, 2010). 

Termické kolektory se skládají z absorbéru, na jehož povrchu se sluneční záření 

přeměňuje na tepelnou energii a vzhledem k jeho využití je třeba zvážit, z jakého materiálu 

bude vyroben. (černá barva, speciální selektivní vrstva aj.)(Brož, 2003; Quaschning, 2010). 

Nejvyužívanější termické kolektory jsou bazénové, ploché a vakuové solární 

kolektory. 

 Bazénové solární kolektory 

Bazénový kolektor je nejjednodušším typem slunečních kolektorů a je tvořen pouze 

absorbérem černé barvy. Tyto solární kolektory se využívají především k ohřevu vody při 
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teplotním rozdílu abosrbéru a okolí od 0 - 20°C. Výhodou jsou minimální ztráty tepla,       

z důvodu vynechání skleněné desky v konstrukci (Quaschning, 2010). 

 Ploché solární kolektory 

Sluneční záření v plochých kolektorech je zachyceno absorbérem a mění se na 

tepelnou energii. Pomocí teplonosné kapaliny (voda a sloučeniny glykolu, solaren aj.) je 

tato energie vedena do výměníku a teplo je využito pro výrobu TUV, pro vytápění nebo je 

uskladněno k pozdějšímu využití. V současné době jsou na trhu kapalinové kolektory, 

které dokážou zachytit i tzv. difúzní záření (záření rozptýlené v atmosféře)       

(Quaschning, 2010). 

Ploché solární panely mají účinnost až 80 % a lze jimi ušetřit přibližně 75 % 

ročních nákladů na ohřev teplé vody. Výhodou je nízká pořizovací cena (Možnosti využití, 

[on line]). 

  Vakuové solární kolektory 

Vakuové solární kolektory mají nižší tepelné ztráty a jsou výkonnější, obzvlášť při 

velkých teplotních rozdílech mezi vzduchem a kolektorem nebo menším záření.  Jedná se  

o cyklický jev, kdy je sluneční záření zachycováno pomocí vakuové trubice, která jej 

přeměňuje na tepelnou energii.  Zahříváním teplonosné kapaliny vzniká pára, ta přechází 

do kondenzátoru, kde předá teplo topné vodě nebo TUV. Pára se poté ochladí, zkapalní      

a vrací se zpět do kolektoru. Vakuové kolektory mají vysokou účinnost a jsou vhodné pro 

vytápění budov (Quaschning, 2010). 

Fotovoltaické solární kolektory (panely) - jednou z možností využití solární 

energie je výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů a jejich schopnost je 

založena na tzv. fotovoltaickém jevu. Výroba elektřiny závisí na několika faktorech, 

jako je např. počet slunečních hodin a intenzita slunečního záření (Solární energie,  

[on line]; Fotovoltaické solární, [on line]).  

 Nejvhodnější umístění pro fotovoltaické elektrárny je jižní orientace a sklon 

mezi 30-35%. Výkon solární elektrárny uvádíme v jednotkách kWp (jednotka 

špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny) a platí, že 1 kWp zabere plochu             

8-10 % m
2
 a vyrobí, při ideálních podmínkách, ročně okolo  1MWh elektřiny. Záření 

se zachycuje pomocí fotovoltaických modulů a jako zásobník slouží akumulátorová 
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baterie. Většinou se ale vyrobená elektřina pouští rovnou do rozvodné sítě (Solární 

energie, [on line]; Fotovoltaické solární, [on line]).  

Dle typu využití dělíme fotovoltaické solární systémy na ostrovní solární 

systémy a na solární systémy zapojené do sítě (Fotovoltaické solární, [on line]).  

 Ostrovní fotovoltaický solární systém  

Jedná se o fotovoltaické systémy, které nejsou napojeny na rozvodnou síť,       

a proto jsou výhodné v oblastech bez tohoto připojení, nebo kde by zavedení kabelu 

bylo finančně náročné (chatové oblasti, obytné automobily, lodě). Nevýhodou je 

nutnost zapojení baterie pro akumulaci energie na dobu, kdy není dostatečné množství 

slunečního záření (Fotovoltaické solární, [on line]). 

 Solární systémy zapojené do sítě 

Jedná se o systémy, kdy je vyrobená energie dodávána do rozvodné sítě. 

V době vysoké výroby lze energii dodávat přímo do sítě, v opačném případě lze 

energii z  rozvodné sítě odebírat. Dodávka vyrobené energie je z ekonomického 

hlediska výhodná a dle většiny výpočtů se jedná o investici s návratností okolo          

15 let (Fotovoltaické solární, [on line]). 

 

           Obrázek 5: Solární elektrárna 

 

    Zdroj: <www.cez.cz> 
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3.5 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

Planeta Země vznikla přibližně před 4,6 miliardami let, kdy se polétavý prach         

a kamení obíhající kolem nové hvězdy Slunce začaly vlivem gravitačních sil shlukovat. 

Jak se Země formovala, zvětšovala se její gravitace a přitahovala stále větší tělesa, až se 

nakonec stala dominantním objektem ve svém prostoru. Po dobu asi jedné miliardy let byl 

povrch planety roztavený. Zemské těleso bylo na povrchu bombardováno zbylým 

materiálem z vzniku soustavy, což mělo za následek jeho neustálé přetváření, přetavování 

a přínos nového materiálu. Během rozdělování hmot na jednotlivé vrstvy na základě jejich 

fyzikálních a chemických vlastností začaly těžké prvky, jako je železo, klesat vlivem 

gravitace ke středu planety a došlo tak postupně k vytvoření planetárního jádra. Jádro je 

tvořeno až z 80% železa. Lehčí materiály jako hliník, kyslík a křemík plavaly na povrchu  

a po zchlazení vytvořily zemskou kůru a plášť (Planeta Země, 2011, [on line]). 

Slovo geotermální je odvozeno ze dvou řeckých slov: geo (země) a theme (teplo)    

a znamená teplota země. Geotermální energie v nitru Země je výsledkem pochodů 

v zemské kůře a jde o nejstarší energii na naší planetě, která je projevem tepelné energie 

zemského jádra. Teplota ve vnitrozemí je výsledkem formování planety z prachu a plynů   

a energie je částečně generována radioaktivním rozpadem některých prvků v zemském 

tělese  a působením slapových sil. Na povrch je teplo vynášeno pomocí vody nebo páry, 

která se obnovuje tak, že dešťová voda proniká hluboko skrz pukliny, tam se zahřívá a 

cirkuluje zpět k povrchu, kde se objevuje ve formě gejzírů nebo vroucích pramenů 

(Geotermální energie, [on line]; Historie výzkumu, [on line]).                         

                        

3.5.1 Využití geotermální energie 

Geotermální energie (dále GTE) je kdekoli dostupná, stálá a řadíme ji mezi 

obnovitelné zdroje energie, i když některé zdroje jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let. 

Hlavním zdrojem je kosmické teplo, které vystupuje z nitra Země na povrch a sestává 

z rozpadu jader radioaktivních prvků. Země má mnoho vrstev, ale pro život je dostupná 

pouze svrchní vrstva zemské kůry (Geotermální energie, [on line]; Myslil, 2012).                          

GTE je známá již ze starověku, kdy přírodovědci a filozofové psali o podzemním 

ohni. Jako příklad můžeme uvést kutnohorské stříbrné doly, kde několik set metrů pod 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_slune%C4%8Dn%C3%AD_soustavy
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povrchem byly teploty o mnoho vyšší než na povrchu. Využití GTE znali i obyvatelé 

starého Říma, kde se vytápěly termální lázně přírodní teplou vodou (Myslil, 2012). 

Pro využití GTE je důležitá teplota zdroje a podle teploty se dělí na nízkoteplotní, 

středně teplotní, vysokoteplotní a superteplotní (Myslil, 2012). 

Nízkoteplotní – tepelná čerpadla nebo jako zdroj tepla 

Nízkoteplotní zdroje se nacházejí jen pár metrů pod povrchem s teplotou 

nepřesahující 150 °C. Využívá se k vytápění domácností nebo komerčních objektů pomocí 

tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je zařízení pro získávání přírodní obnovitelné energie 

z vnějšího prostředí (vzduch, podzemní a povrchová voda, zeminy, horniny) a dodává 

teplo k vytápění nebo k výrobě teplé vody. Aby mohlo tepelné čerpadlo pracovat, 

potřebuje nízkoteplotní zdroj s co nejvyšší teplotní hladinou. Podle zdroje se tepelná 

čerpadla rozlišují na systémy: vzduch/vzduch, vzduch/voda, nemrznoucí směs/voda nebo 

voda/voda (Myslil, 2012; Quaschning, 2010). 

Středně teplotní – přímo jako zdroj energie nebo pro výrobu elektrické energie 

Požadavek na vyšší potřeby tepla se řeší speciálními vrty, kde má soustředná trubka 

větší průměr a nucený oběh média v mezikruží. Tato technologie nám umožní získat teplo 

o výkonu až stovek kWh pro vytápění nebo klimatizaci větších objektů                     

(Myslil, 2012; Quaschning, 2010). 

Vysokoteplotní – pro výrobu elektrické energie turbínou (např. parní) 

Výroba elektrické energie je složitější než výroba tepla. K výrobě elektrické energie 

lze použít systém s horkou párou, který je nejefektivnější, ale na světě není tato 

technologie hojně rozšířena. Optimální geotermální oblasti jsou takové, kde lze využít páry 

o teplotě 200-300°C nebo tepla z nitra Země (vulkanické oblasti). V těchto místech lze 

vybudovat geotermální elektrárnu (Myslil, 2012; Quaschning, 2010). 

 

3.5.2 Využití geotermální energie v ČR 

V České republice je stanoven geotermální potenciál ve třech kategoriích. Energie 

tepla hornin, energie z hydrotermálních zdrojů a energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná 

čerpadla) (Myslil, 2012). 
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Z geotermálního potenciálu je na našem území využíváno jen nízkopotenciální 

geotermální teplo (tepelná čerpadla) a připravuje se výstavba jedné geotermální elektrárny 

(teplárny) v Litoměřicích (Myslil, 2012). 

V naší republice nejsou vhodné hydrotermální podmínky, a proto je nutné zaměřit 

se na využití nízkoteplotních zdrojů zemského tepla metodou HDR, tj. tepla suchých 

hornin. Využití je vhodné tam, kde není významný oběh podzemní vody. Jedná se              

o inženýrsky řešenou technologii, kde je nutné uměle vytvořit podzemní puklinový 

výměník tepla, ve kterém cirkuluje vtlačovaná voda a odebírá z hornin zemské teplo. 

Studie prokázaly, že na našem území je mnoho lokalit vhodných i pro výrobu elektrické 

energie (Myslil, 2012). 

Pro výrobu tepla lze na našem území využít technologie tepelných čerpadel             

a významně ušetřit spotřebu elektrické energie (Myslil, 2012). 

Velký význam má pro naši republiku výskyt minerálních vod – kyselek. Mezi 

nejznámější patří Karlovy Vary využívající hlubinného oběhu. Luhačovice, Teplice nad 

Bečvou a další indukují proteplené struktury a produkují minerální vody, kyselky i teplé 

vody. Tyto lokality patří mezi chráněná pásma, a proto je využití geotermální energie 

zvážit s ohledem na životní prostředí (Myslil, 2012). 

 

                      Obrázek 6: Luhačovice – pramen Ottovka 
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3.6 ENERGIE Z ODPADŮ 

V dnešních životních podmínkách je vznik odpadů doprovodným jevem lidské 

existence. Největší množství komunálního odpadu (KO) pochází z městských aglomerací, 

kde je ekologicko-ekonomické nakládání s ním velkým problémem a stává se často 

diskutovanou otázkou. V roce 2008 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a rady 

(ES) č. 98/2008 o odpadech, která má přimět EU využívat odpad jako zdroj surovin           

a energie. Cílem je zvýšit recyklaci a vytvořit prevenci vzniku odpadu a zavedení povinné 

hierarchie nakládání s odpady. Česká republika by měla do roku 2013 snížit podíl 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na skládkách o 50 % (Šejvl, 

2012). 

Nakládání s KO dělíme na tři základní způsoby. Uložení na skládku (skládkování), 

opětovné materiálové využití (recyklace) a energetické využití: 

Uložení na skládku – v současné době je to v naší republice nejběžnější způsob 

odstraňování odpadu, přestože jde o plýtvání cennými surovinami. Z ekologického, 

krajinářského a ekonomického hlediska je považován za nejméně vhodný. Je potřeba 

zmenšovat objem na skládce tříděním v domácnostech nebo sběrných dvorech            

(Šejvl, 2012).  

Opětovné materiálové využití – jedná se o efektivnější způsob oproti prostému 

ukládání na skládku a lze jej rozdělit na kompostování biologicky rozložitelných složek 

(zahradní odpad, potraviny, papír, dřevo) a recyklaci ostatních složek (sklo, kovy a plasty) 

(Šejvl, 2012). 

Energetické využití – tento způsob je nejefektivnějším využitím a vývoj 

technologie pro energetické využití se stal celosvětovým trendem v hledání nových            

a netradičních zdrojů energie (Šejvl, 2012). 

 

Tabulka 3: Hrubá výroba elektřiny z BRKO v ČR 2011 

 2008 2009 2010 2011 

BRKO 11 684 10 937 35 586 90 190 

Zdroj: MPO 
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3.6.1 Využití odpadů ze skládek 

Komunální odpad řadíme mezi obnovitelné zdroje energie, protože se rychle           

a neustále obnovuje, ale navíc obsahuje výrazný podíl OZE, a proto v některých zemích 

mezi ně také patří. Dokonce energeticky využitelný potenciál  odpadu převyšuje biomasu. 

V České republice končí většina zbytkových odpadů na skládkách a přitom hořlavost          

i výhřevnost skládkovaných materiálů jsou velice vysoké (Šejvl, 2012). Šejvl (2012, str. 

193) upozorňuje že: dnes si takto za nemalé náklady připravujeme budoucí ložiska 

novodobých obnovitelných zdrojů energie, které pak budeme v následujících letech 

odlesňovat, otevírat a těžit.  

V některých zemích jsou skládky odplyňovány a již při výstavbě se počítá 

s jímáním skládkových plynů nebo přímým využitím v kogenerační jednotce a skládky se 

otevírají, těží a energeticky využívají. Náklady na tento způsob jsou daleko vyšší, než 

kdyby se odpad využil ještě před odvozem na skládku (Šejvl, 2012). 

 

3.6.2 Energetické využití - přímé spalování odpadů 

Spalování je nejčastější způsob energetického využití odpadu (EVO). Tento termín 

se v nedávné minulosti potýkal s kritikou a byl spojován především s volným spalováním 

odpadů na otevřených prostranstvích nebo v lokálních topeništích – kamnech, což je 

z hlediska emisí nevhodné. Spalování komunálních odpadů ve spalovnách můžeme získat 

teplo k ohřevu vody a případně k vytápění zastavěných aglomerací (Energetické využití,   

[on line]). 

 Graf 5: Vývoj výroby elektřiny z BRKO v ČR 

 

Zdroj: MPO 
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4 DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1 Energie biomasy 

Využití biomasy k energetickým účelům má určitý negativný vliv na životní 

prostředí. Jedná se především o spalování pevných paliv a využívání biomasy pro pohonné 

účely, přestože jsou emisní faktory řady škodlivin při spalování biomasy nižší než při 

spalování fosilních paliv (Quaschning, 2010 ). 

Kácení dřeva, doprava a jeho další zpracování na palivo jsou doprovázeny 

nepřímými emisemi CO2.  Studie prokázaly, že při spalování biomasy je do ovzduší 

vypouštěno až 200 druhů škodlivých látek (polycyklické aromatické uhlovodíky, 

polychlorované bifenyly a především dioxin). Dioxiny jsou karcinogenní a teratogenní 

látky a pro menší energetické zdroje neexistuje emisní limit. V přepočtu na 1m
3
 spalin 

dokonce překračují evropskou normu pro spalovny komunálního odpadu (Burket, 2005,  

[on line]; Quaschning, 2010). 

Existují rozdíly při spalování biomasy. Například otevřená ohniště a krby způsobují 

velmi vysoké emise a jejich provozování se povoluje jen příležitostně. Při vytápění 

dokonale vyschlým dřevem nebo normalizovanými peletami v moderních kotlích je možno 

emise oproti kamnům a krbům snížit až o 90 %.  V současné době stále více firem 

vyrábějící malá topidla instaluje filtry na zachycování popílku (Burket, 2005,  [on line]; 

Quaschning, 2010). 

Daleko závažnějším problémem jsou pohonné hmoty z biomasy. Jejich zpracování 

je od prvopočátku velice energeticky náročné (Quaschning, 2010). 

 

4.2 Větrné energie 

Je známo, že výroba technologie pro výrobu elektrické energie není bez 

nežádoucích ekologických vlivů. Větrné elektrárny jsou díky své velikosti na mnoha 

místech přímo bijící do očí. Je pouze věci osobního vkusu, jestli jsou vzhledné nebo 

nevzhledné. Pro jedny je to unikátní technické dílo, pro odpůrce jsou to technologie, které 

svými tubusy a vrtulemi zamořují krajinu. Při porovnání s využíváním neobnovitelných 

zdrojů mají větrné elektrárny minimální negativní vliv na životní prostředí a nezatěžují 
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okolní krajinu žádnými odpady. Do zemské atmosféry nevypouští plynné či tuhé emise, 

včetně CO2 (kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010).  

Výstavba VTE je většinou na tzv. kulturních krajinách, které již člověk svou 

činností zásadně ovlivňoval. Od pradávna jsou větrné mlýny součástí obrazu krajiny, 

domácí zvířata si přivykla na jejich existenci lépe a rychleji než člověk. Např. ptáci jsou 

schopni z velké dálky rozeznat pomalu se pohybující vrtule a při letu se jim vyhnout. 

Negativní vliv nemají ani na zemědělskou půdu, kterou je možno využívat téměř 

v původním rozsahu. Podobným zařízením jsou např. elektrické stožáry (kolektiv autorů 

ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010).  

Diskutovaným tématem  bylo v minulosti to, jak VTE  působí na šíření radiového    

a televizního signálu. Rušení může nastat, pokud jsou vysílače v těsné blízkosti elektrárny. 

V ČR je většina zařízení daleko od osídlení a pokud k rušení dojde, lze přejít na satelitní 

příjem (Větrné elektrárny, [on line]). 

Negativní dopad na životní prostředí můžeme udržet v rozumných mezích 

dodržováním zákona o ochraně přírody a krajiny ČNR 114/92 Sb, kde je výstavba větrných 

elektráren v chráněné krajinné oblasti nebo v obytných čtvrtích tabu. Je nutné dodržet 

předepsané minimální vzdálenosti od obydlených míst a ekologické zátěže, jako je hluk 

nebo vrhaný stín, budou velmi malé. Pro plánování a výstavbu samotnou jsou tyto 

podmínky neoddělitelnou součástí (kolektiv autorů ÚPEI VUT Brno; Quaschning, 2010).  

 

4.3 Vodní energie 

Hovoříme-li o vodní energii jako o nejekologičtější, musíme si uvědomit, jak 

rozsáhlé jsou dílčí ekologické katastrofy v záplavových územích nově budovaných 

přehrad. Vodní nádrže udržují stabilní stav toku v místech, kde se v minulosti vyskytoval 

pískový nebo štěrkový podklad, který po zaplavení rozvodněnými řekami dával živobytí 

mnoha druhům ryb. Přehradní hráze a jezy přerušují migrační cestu vodním živočichům, 

protože jsou rozděleny na dva samostatné úseky a pro táhnoucí ryby jsou často 

nepřekonatelnou překážkou (Laika, [on line]). 

V dnešní době můžeme vidět stále více uměle vytvořených přechodů, ale i tak jsou 

některé pro ryby překážkou.  
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Dalším nebezpečím pro ryby jsou vodní turbíny. Turbíny jsou vybaveny česly, 

která zabraňují proplutí velkých ryb, malé ryby a drobní živočichové pletivem česel 

projdou a v turbíně se zraní nebo zahynou (Quaschning, 2010). 

Největším ekologickým problémem je to, co nejde vidět. Při výstavbě přehrad, byly 

zatopeny rozsáhlé pásy krajiny, přičemž bylo zničeno životní prostředí lidem i živočichům 

a krajina pokračovala ve své činnosti. Usazená biomasa na dně ve vodě hnije a uvolňuje 

velké množství metanu, který má negativní vliv na životní prostředí. Vyčištění obrovských 

nádrží bude velice nákladné jak na práci, tak i na spotřebu nafty, kterou budou poháněny 

bagry. Navíc bude potřeba najít přijatelnou lokalitu k odvezení sedlé biomasy. Tyto 

náklady je nutné odečíst z výhodnosti velkých energetických zdrojů (Quaschning, 2010; 

Laika, [on line]).   

Malá vodní díla jsou pro životní prostředí daleko šetrnější. Česká republika leží ve 

středu Evropy na rozhraní 3 moří a je tvořena především řekami a potůčky. MVE patří 

neodmyslitelně k naší krajině, kterou po stovky let dotvářela a zpestřovala. Jejich rozloha, 

nízký spád a záplavové území nepůsobí tak devastačně, jako velká vodní díla. V krajině 

tvořila specifický biotop, regulovala odtok vody z krajiny, zvyšovala hladinu spodních 

vod, okysličovala vodu, zbavovala vodu organických zbytků a zabraňovala odplavování 

horniny. Při jejich zániku se rozpadly i ekologické funkce a vazby a bohužel jim 

nevěnujeme dostatečnou pozornost (Laika, [on line]). 

Vyskytnou-li se povodně, desetileté a stoleté vody, nestačíme se divit, odkud se 

berou, a přikládáme tento jev globálnímu oteplování.  

Mezi ekologické využití vodní energie řadíme tu, která se ukrývá ve vodovodní 

síti nebo vodovodních rozvodech a je známá již od konce 19. století. Tehda se vodou 

poháněly stroje všude tam, kde nebyla zavedena elektřina. V dnešní době se tato 

technologie využívá, když potřebujeme zajistit dlouhodobé záložní napájení u zařízení       

s malým  odběrem, ale velkým významem  pro bezpečnost. Abychom mohli využít této 

energie, je zapotřebí existence vodovodního řádu o dostatečném tlaku vody (0,18 až 0,6 

MPa) a dostatečném průtoku v místě napojení záložního zdroje. Nezávislá dodávka vody 

na elektrické energii v místě záložního zdroje je nutností a ve většině případů je splněna 

(např. vodovodní řád na pitnou vodu). Nezbytnou součástí je také určení potřebného 
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průtoku v místě instalace zdroje. Potřebný průtok Q (l/s) určíme podle následujícího 

vzorce: 

 

kde 

h   = spád (tlak ve vodovodním řádu) 20 m 

η   = celková účinnost soustrojí turbína + generátor 

P  = požadovaný výkon na svorkách generátoru (W 

 

Zajištění záložního zdroje se řeší dvěma způsoby: akumulátorové záložní zdroje     

a motorgenerátory se spalovacími motory. Tyto zdroje jsou schopny zajistit napájení po 

dobu, která je dána provozuschopností vodovodního řádu na pitnou nebo průmyslovou 

vodu a jsou schopny pokrýt oblast menších výkonů za ekonomicky přijatelných nákladů 

(Štěrba, 2006, [on line]). 

 

4.4 Energie slunce 

Slunce bylo pro člověka vždy velmi důležité, protože dodává světlo a teplo. Solární 

energie je jediný obnovitelný zdroj, který je dostupný všude a je schopen dlouhodobě 

pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků (Challoner, 1997; Solární 

energie, [on line]). 

 

4.4.1 Solárně termická zařízení 

 Šetří životní prostředí a fosilní paliva jako ropa, zemní plyn a uhlí a tím přispívá 

k ochraně klimatu. Solární kolektory jsou většinou instalovány přímo do staveb nebo na 

budovy a nepotřebují žádné další pozemky. K výrobě kolektorů se používá sklo, měď        

a plasty, které patří k typickým stavebním materiálům. Polyuretanová pěna a PVC se sice 

v některých případech používají, ale většina výrobců se jim zásadně vyhýbá            

(Solární energie, [on line]). 
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4.4.2 Fotovoltaická zařízení 

Nevýhodou ostrovních fotovoltaických systémů je nutnost zapojení baterie, která 

uchovává vyrobenou energii na dobu, kdy není dostatečné množství slunečního záření. 

Vzhledem k tomu, že většina baterií dnes obsahuje nezanedbatelné množství olova, 

ekologičnost získané energie se tím pádem snižuje (Solární energie, [on line]). 

 

4.5 Geotermální energie 

Geotermální energii můžeme využít na výrobu elektřiny nebo k vytápění budov      

a jako ostatní obnovitelné zdroje, má i geotermální energie své limity. Horké prameny       

a gejzíry jsou projevem geotermální energie, která vzniká rozpadem radioaktivních látek 

v jádru Země. Negativním projevem geotermální energie jsou erupce sopek        

(Schuhová, 2010, [on line]; Geotermální energie, [on line]). 

Abychom mohli využít geotermální energii ve větší míře, je k tomu zapotřebí 

určitých podmínek, které musí být splněny. Jedná se například o geologické složení 

oblasti, kde se zdroj vyskytuje nebo propustnost hornin, která je důležitá pro 

bezproblémovou cirkulaci vody. V oblastech, které splňují tyto podmínky, jsou nejprve 

provedeny testy, aby byla vyloučena seizmická aktivita. Dále je nutné instalovat             

tzv. demineralizační stanice, které zbavují vodu přítomných minerálů, které jsou 

v geotermálních vodách obsaženy. Jejich obsah má negativní dopad na potrubí a jiná 

zařízení, které je nutné často vyměňovat, což má negativní vliv na životní prostředí 

(Schuhová, 2010, [on line]; Geotermální energie, [on line]). 

Při výstavbě geotermálních zdrojů, je zapotřebí realizace vrtů, které mohou 

způsobit nemalé škody. Technologie pracuje na způsobu vhánění studené vody do vrtů, 

která se v podzemí zadarmo ohřeje a po návratu na zemský povrch ji lze použít k pohánění 

turbín. Tento proces může vyvolat otřesy země. Obyvatelé švýcarského města Basilej se o 

tom koneckonců přesvědčili na vlastní kůži (Schuhová, 2010, [on line]; Geotermální 

energie, [on line]). 

 Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout fakt, že při využívání geotermální energie 

nezůstává žádná negativní ekologická stopa jako např. závislost na dodávkách paliva do 
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elektrárny. V porovnání s jinými zdroji obnovitelné energie nabízí stabilní a stálý výkon. 

Životnost tepla na výrobu elektrické energie se odhaduje mezi 20 až 30 lety        

(Schuhová, 2010, [on line]; Geotermální energie, [on line]). 

 

4.5.1 Tepelná čerpadla a ekologie 

Tepelná čerpadla jsou vynášena jako velmi ekologická, ale není tomu tak ve všech 

případech. Problémem tepelného čerpadla je jeho chladící zařízení vybaveno často 

chladivem na bázi fluorovaných uhlovodíků (PFCs). Z důvodu negativního vlivu na 

ozónovou vrstvu  je používání tohoto chladiva v nových zařízeních od roku 1995 

zakázáno. PFCs byly nahrazeny hydrogenovanými uhlovodíky (HFCs), které jsou sice pro 

ozónovou vrstvu neškodné, ale vykazují extrémně vysoký potenciál skleníkového efektu. 

Např. při úniku 2kg HFC do atmosféry to pro podnebí znamená zátěž o velikosti 6tun CO2, 

což je srovnatelný únik CO2 do ovzduší při vytápění rodinného domu zemním plynem po 

dobu tří let (Quaschning, 2010; Beranovský, 2001). 

Pro využití tepelných čerpadel je nutné posouzení vhodnosti lokalit a nutné 

základní vlastnosti jako jsou: teplota vody, vydatnost zdroje, celková mineralizace 

podzemních vod a technická náročnost (Myslil, 2007). 

Teplota vody 

K jejich využití je nutné zajistit hydrogeologické posouzení dlouhodobého vývoje 

teplot (zimní a letní období), protože ochlazená voda bude vrácena zpět pod povrch nebo 

vypuštěna do povrchového oběhu a může dojít k nadměrnému prochlazení hornin nebo 

povrchových vod. Při prochlazení povrchových vod by hrozilo nebezpečí porušení 

přírodních procesů (Myslil, 2007). 

Celková mineralizace podzemních vod 

Podzemní vody jsou velice mineralizované, mohou inkrustovat potrubí, případně 

korodovat a tím může být ohrožena konstrukce výměníku. Při úpravách těchto vod je 

použito velké množství chemikálií a při vypouštění se mohou dostat na zemský povrch       

i škodlivé látky, z plynů pak hlavně oxid uhličitý a sirovodík (Myslil, 2007). 
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 Technická náročnost 

Tepelná čerpadla patří k obnovitelným energiím, ale pouze v případě, že jsou 

poháněna tzv. zelenou energií. Zásadním omezením je také využití podzemních vod. 

Pokud se nachází hladina hluboko pod povrchem, je nutné ji čerpat výkonným čerpadlem 

čímž se zvyšují energetické a provozní náklady (Quaschning, 2010; Myslil, 2007). 

 

4.5.2  Geotermální elektrárny a ekologie 

Většina zařízení geotermálních elektráren a tepláren se nachází v podzemí bez 

negativních vlivů na životní prostředí. K výrobě elektrické energie je potřeba ohromné 

množství vody, např. pro geotermální elektrárnu s tepelnou kapacitou 100 MWe je potřeba 

240l vody za sekundu pro ochlazení o 100°C. Využití vody je proto jedním 

z nejdůležitějších faktorů vlivu na životní prostředí a to z těchto důvodů: 

 narušení bilance podzemní vody při změně tlaků, kde může dojít k poklesům 

povrchu 

 prochlazení hornin a změny v geotermálním rezervoáru 

 únik plynů do ovzduší (oxid uhličitý a sirovodík) 

 rozpouštění minerálních hornin 

 uvolňování tepla do atmosféry 

 nepřiměřené změny povrchu při stavbě chladících věží a potrubí 

 nadměrná hluk  

V lokalitách, kde je použito velké energie horké vody nebo přehřáté páry o teplotě 

nad 150°C se produkuje velké množství odpadu. Na výrobu elektrické energie 1000MW 

připadlo v roce 1989 v elektrárně The Geyseres v Kalifornii 10 000t odpadu. I přesto je 

využití geotermálních elektráren z hlediska produkce CO2 méně škodlivé než uhelné 

elektrárny nebo v případě spalování zemního plynu a ropy (Myslil, 2007). 

 

4.6 Energie z odpadů - spalování 

Ekologické využití odpadů (EVO) je jednou z variant obnovitelných zdrojů energie. 

Studie dokázaly, že odpad může být lidstvu prospěšný, lze ho snížit a dokonce dále využít. 

Mezi nejdiskutovanější patří jeho spalování. Ekologické využití spalování je přínosem 
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hned z několika hledisek: ochrana životního prostředí, úspora energie a přeměna na 

alternativní zdroj energie. Bylo zjištěno, že 1 tuna komunálního odpadu odpovídá 

výhřevnosti 1 tuně hnědého uhlí, což ušetří nemalé množství přírodních neobnovitelných 

zdrojů. Při spalování komunálních odpadů se vyprodukuje zbytkový materiál (popel           

a struska), který nezatěžuje životní prostředí a je využitelný ve stavebnictví nebo 

rekultivaci krajiny. Spalováním snižujeme také původní objem odpadu, na skládky pak 

přijde jen minimální množství a oproti zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) 

neprodukují spalovny téměř žádné dioxiny (Přínos ekologického, [on line]). 

 

             Graf 6: Vývoj výroby tepla z BRKO v ČR 

 

            Zdroj: MPO 2011 
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5 BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVEK 

Lidská společnost žila odjakživa ve strachu o úrodu, hrozila se nájezdníků               

a morových epidemií. V dnešní době žije společnost v obavách o úrodnost vyčerpané 

půdy, měnící se klima a nedostatek energie. Energie je velice důležitá, protože bez ní nebo 

ohroženi jejím nedostatkem bychom neměli nic. Nebylo by teplo, světlo, doprava, 

bezpečnost ani potraviny. Rozdíl oproti minulosti je ten, že nyní je toto ohrožení 

celosvětové a je potřeba mnoho změnit, abychom uspořádali základní parametry trochu 

jinak a využili energetiku i z jiných zdrojů než je ropa a zemní plyn. Stále rostoucí 

spotřebu energie se snažíme zajistit bezpečnými dodávkami obnovitelných zdrojů energie, 

které mají nemalý podíl na celkové energetické spotřebě. Nárůst spotřeby energie ohrožuje 

transformaci energetiky do obnovitelné formy, společenskou stabilitu, ale také bezpečnost 

energetického zásobování. Důležitým aspektem je nekontrolovatelný růst cen energií, která 

může vést k hospodářskému a sociálnímu chaosu (Smrž, 2007). 

 

5.1 Biomasa 

Ve světě je využívání biomasy rozděleno různorodě.  Pro nejchudší země světa je 

biomasa nejdůležitějším zdrojem energie, protože většina obyvatel si nemůže dovolit ropné 

produkty, zemní plyn nebo proud z uhelných elektráren. Dalším důvodem k využívání 

biomasy je i požadavek na neutralitu produkce oxidu uhličitého do ovzduší a roční 

přírůstek veškeré biomasy představuje obnovitelný potenciál, který je schopen uspokojit až 

sedminásobně celkovou energetickou spotřebu světa. Biomasa zastupuje celou řadu 

možností využití: od kogenerace přes biogenní pohonné hmoty až po lokální vytápění 

domů a bytů pomocí peletek. Jedná se o vysoce bezpečný zdroj a nehrozí vážná rizika 

průmyslových havárií (Smrž, 2007; Quaschning, 2010).  

Výhodou biomasy je její dostupnost. Především tradiční využití biomasy, kterým 

rozumíme užití palivového dřeva na topení nebo k vaření. Vyspělé průmyslové země 

naopak využívají biomasu moderním způsobem, kde řadíme komfortní vytápění biomasou, 

elektrárny na biomasu nebo výroba pohonných hmot. Kritickým bodem průmyslového 

zpracování zůstává omezená kapacita osevních ploch. Příčinou je nekontrolovatelná 

přeměna obhospodařovaných lesů a zemědělských polí pro rychlerostoucí energetické 
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porosty. To může ohrozit bezpečnost potravin a zachování přírodních ekosystémů a jejich 

biodiverzitu (Quaschning,2010; Rozdelenie biomasy, [on line]).       

Z ekonomického hlediska je biomasa relativně cenově dostupná s porovnáním cen 

ropy a topných olejů jejichž růst cen se v roce 2005 zvýšil o 50 %.  Na biomasu není 

potřeba budovat nákladnou infrastrukturu. Technologie na vytápění např. peletami je vyšší 

než na pořízení zařízení pro vytápění topnými oleji nebo zemním plynem. Na druhou 

stranu odpadnou náklady s budováním přípojky plynu a běžné provozní náklady jsou 

daleko nižší. S vývojem cen paliv se investice může vyplatit již v průběhu prvního roku   

(Smrž, 2007; Quaschning 2010).  

 

5.2 Větrné elektrárny 

Větrná energetika je ve světě velmi rozšířeným zdrojem obnovitelné energie, i když 

se praktické využití energetického potenciálu větru stále podceňuje. V Evropě jsou velmi 

dobré podmínky pro její další rozvoj a více jak 90 % všech světových výrobců větrných 

elektráren pochází právě z Evropy. Instalovaná kapacita v Evropě vykazuje meziroční 

nárůst za posledních 6 let ve výši 40 % (Quaschning, 2010; Smrž 2007). 

Z ekonomického hlediska tvoří nejvyšší náklady na výrobu elektrické energie jejich 

prvotní investice, hlavní položkou je cena samotné větrné elektrárny, náklady na vyvedení 

výkonu do elektrorozvodné sítě, stavební práce, zpracování projektů a studií. Tyto náklady 

se ale bohužel liší v závislosti na dodavateli elektráren. Od toho se pak různí i ceny na kW 

výkonu, které se dlouhodobě pohybují v širokém rozpětí kolem 1000 eur/kW nominálního 

výkonu, a proto mají náklady na elektřinu vyrobenou z větru stále klesající tendenci. 

Novým trendem je výstavba větrných elektráren v regionech s nižším využitím větrné 

energie, v méně větrných či zalesněných lokalitách, jestliže se nacházejí blíže míst 

spotřeby. Jedním z regionů je i Česká republika, kde je nižší rychlost větru, ale odpadají 

náklady s dálkovým přenosem elektřiny (Hanslian, 2012). 

Výhodnost elektráren závisí na větrnosti lokality, technických parametrech větrné 

elektrárny a na míře její spolehlivosti. Je třeba počítat s plánovanými a neplánovanými 

odstávkami, poruchami nebo výpadkem elektrické sítě, do které je elektrárna připojena.  

Ve výjimečných případech může dojít také k výpadku elektrické sítě z důvodu ochrany 



Lucie Ryšánková: Posouzení alternativních zdrojů energie 

 

 

2013  43 
 

životního prostředí. V praxi se jedná o redukci výroby o 10 %, kde 5 % je nevyhnutelná 

ztráta na údržbu a drobné poruchy a 5 % reprezentuje skutečnosti, kterým se dá předcházet. 

Důležitým krokem je plánování větrných elektráren a získání informací o předpokládané 

výrobě elektrické energie (Hanslian, 2012). 

Větrné elektrárny musí splňovat řadu požadavků a jsou projektovány na větší 

zatížení a odolají horším větrným podmínkám a turbulencím než elektrická vedení a jiné 

stavby (Smrž, 2007). 

 

5.3 Vodní elektrárny 

Výkon a spolehlivost dodávek závisí zejména na průtočném množství a na spádu 

vody. Vodní elektrárny využívají především přírodních výškových rozdílů pomocí různých 

technických prostředků. Dalším parametrem je spolehlivost stavebních objektů a zařízení, 

zejména zakládání staveb vodohospodářských děl. Při nedodržení technických podmínek 

může snadno docházet k poruchám. Jako příčiny poruch spojených se zakládáním staveb 

vyjmenujme např. nedostatečné nebo nesprávné zhodnocení inženýrsko-geologických        

a geotechnických podmínek, nedokonalé průzkumné metody, nepředvídané zatížení nebo 

porušení podloží přetížením (Quaschning, 2010; Votruba, 1993). 

V současné době se vodní elektrárny řadí k nákladově nejvýhodnějším 

obnovitelným zdrojům energie. Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější rekonstrukce 

starších zařízení, jejichž stavební náklady jsou již dávno odepsány. Mezi velice výhodné 

řadíme přečerpávací elektrárny, které dosahují 70 – 80% účinnosti. V  případě přebytku se 

voda čerpá z dolní nádrže do horní, energii lze zpětně dodávat do sítě a pokud je energie 

nedostatek, vyrábí se elektrický proud v turbínovém režimu (Quaschning, 2010). 

V České republice se jeví ekonomicky nejvýhodnější rekonstrukce starších MVE. 

Lokality pro novou výstavbu mají výrazně horší hydrologické podmínky, velmi nízké 

spády, což při daných průtocích vyžaduje daleko vyšší investiční náklady na strojní            

a stavební část. Potenciál MVE je přibližně 30 %, tj asi 50GWh/rok. Tato zařízení se 

nachází po celém území, což je výhodné pro připojování do energetických sítí. V České 

republice je v provozu cca 1300 malých vodních děl a až 4000 lokalit, kde by mohly být 

MVE využívány. Ve skutečnosti jsou v těchto místech původní mlýny, pily nebo hamry, 
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jejichž turbíny by stačilo nahradit účinnějšími, případně většími, které využívají větší část 

průtoku. Elektrická energie vyrobena v MVE je považována za nejlevnější, je ekologicky 

čistá a v podmínkách naší země velmi dostupná (Šamánek, 2001; kolektiv autorů ÚPEI 

VUT Brno). 

 

Tabulka 4: Výstavba MVE v ČR v letech 1930 - 2001 

Rok Počet Instalovaný výkon (MW) Roční výroba (MWh) 

do 1930 11 000 150 200 000 

1980 135 10 30 000 

1985 250 20 80 000 

1990 900 65 170 000 

1995 1 200 200 500 000 

2000 1 352 268 660 000 

2001 1 380 275 710 000 

Zdroj: Beranovský J., Alternativní zdroje pro váš dům, 2003 

 

5.4 Solární kolektory 

Solární kolektory jsou určeny k získání tepla ze slunečního záření a především 

k ohřevu pitné vody. Existuje spousta druhů kolektorů např. ploché, vzduchové, trubicové 

vakuové. Hlavní části je pro všechny solární absorbér, který záření pohlcuje, poté 

transformuje na teplo a to je odváděno teplonosným médiem (voda, olej nebo vzduch). 

Absorbér je uložen do uzavřené skříně s prosklenou stranou a tím se vytváří                    

tzv. „skleníkový efekt“. Kvalitní kolektory jsou navíc vybaveny spektrálně selektivní 

vrstvou (speciální černá barva nebo galvanické pokovení) a tím zvyšují svou účinnost. 

Tato zařízení jsou vhodná k využití za horších meteorologických podmínek, kdy není 

dostatek slunečního záření. Kolektory jsou vybaveny pojistným ventilem, který slouží jako 

ochrana proti extrémnímu zvýšení tlaku při výpadku elektřiny. Optimální výkon systému 

zabezpečuje automatická regulace, která navíc chrání systém před poškozením. 

Nevýhodou jsou tepelné ztráty, protože část slunečního záření se odráží a nemůže být 

zachycena absorbérem (Quaschning, 2010; Beranovský, 2003). 
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Pro výběr vhodného kolektoru je třeba navrhnout systém pro skutečné místní 

podmínky a způsob využití. Důležitými parametry jsou spotřeba teplé vody, intenzita 

slunečního záření, orientace a sklon slunečních kolektorů, rozložení spotřeby tepla atd. Na 

základě těchto parametrů je možné stanovit množství vyrobené energie z celého systému   

a jeho využitelnost a ekonomickou výhodnost (Beranovský, 2003). 

V České republice je nejrozšířenější možnosti využití solární energie k ohřevu teplé 

vody. Investiční náklady jsou různé dle výrobců kolektorů, kterých je v současnosti na trhu 

velká řada. Jako každé zařízení potřebuje i solární systém pravidelnou údržbu, servis          

a elektrickou energii pro svůj chod. Na tyto náklady je nutné myslet při ekonomických 

úvahách (Beranovský, 2003). 

 

Graf 7: Předpokládaná roční výroba solárního systému pro přípravu teplé vody se třemi 

kolektory 

 

Zdroj: Beranovský J., Alternativní energie pro váš dům 
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5.5 Tepelná čerpadla 

Pro výrobu energií využíváme nízkopotencionální teplo obsažené v zemi, vodě i ve 

vzduchu, které vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Tepelná čerpadla (TČ) 

jsou schopna odebírat teplo okolnímu prostředí a převádět jej na vyšší teplotní hladinu. 

Jako primární zdroj mohou TČ  využít povrchové a podzemní vody (jezera, rybníky, vrty, 

studnice), vzduch, půdní vrstvu apod., od kterých se odvíjí jejich využitelnost. Tepelná 

čerpadla dodají několikanásobně více energie než spotřebují. Uživateli poskytují vysoký 

komfort, protože pracují na plně automatický provoz s vynikající regulací. Není potřeba se 

starat o dodávku paliva a údržbu komína. Z ekologického hlediska se jedná o velice čistý 

provoz, který lokálně neprodukuje žádné emise. Na druhou stranu je investice do TČ 

dlouhodobá a dosti vysoká. Neodmyslitelnou součástí je také zateplení domu před 

samotnou instalací tepelného čerpadla (Beranovský, 2003; Quaschning, 2010). 

Nejsnáze lze nízkopotenciální teplo získat z podloží se systémem země/voda. 

Výhodou je velmi dobrý topný faktor. Nevýhodou jsou vysoké náklady na hluboké vrty     

a dostatečná plocha pro zemní kolektor.  Druhým nejrozšířenějším způsobem je využití 

půdního kolektoru, kde jsou nižší pořizovací náklady, ale horší topný faktor     

(Beranovský, 2003). 
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6  ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na přehledné zpracování současných možností 

využití alternativních zdrojů energií. Prezentuje přednosti i nedostatky jednotlivých 

způsobů výroby elektrické energie.  

Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se zabývá vývojem 

energetiky v 21. století ve světě, EU a České republice. Bylo zjištěno, že lidstvo se pomalu 

odvrací od neekologického spalování fosilních paliv při výrobě energií, protože těžba         

i spalování hrubě narušuje životní prostředí a mění tvář krajiny. Vyspělé sáty se touto 

problematikou zabývají na národní i nadnárodní úrovni a omezování neobnovitelných 

zdrojů je vysoce diskutované politické téma, které bývá zařazeno do vládních programů. 

Důležitým faktem je i to, že fosilní paliva řadíme mezi neobnovitelné, to znamená, že je 

jich omezené množství a jsou vyčerpatelná. Patří zde zejména uhlí, ropa a zemní plyn. 

Naopak jaderná energie je v posledních letech upřednostňována před fosilními palivy         

a výroba elektřiny probíhá na základě štěpení jader. Jejich hlavní výhodou je, že řeší 

reprodukci energie, má nízké náklady, stabilitu dodávek a jsou zde  minimální emise 

skleníkových plynů. Mezi nevýhody patří možnosti ukládání jaderného odpadu a je potřeba 

neustále dbát na bezpečnost. Zabezpečení jaderných elektráren se však v posledních letech 

neustále zlepšuje. Jaderná energie patří také mezi neobnovitelné zdroje, protože přirozené 

přírodní zásoby štěpných materiálů jsou také vyčerpatelné. 

Další kapitoly jsou věnovány vymezení obnovitelných zdrojů energie, jako je 

biomasa, energie větru, vody, slunce, geotermální energie a energie z odpadů. Je zde 

přehledně popsáno rozdělení, způsoby využití a dopad na životní prostředí. Každý ze 

způsobů má své specifické požadavky, které jsou-li splněny, je způsob výroby efektivní. 

Podrobným studiem jednotlivých možností výroby energie bylo zjištěno, že potřeba 

fosilních paliv na výrobu energie je minimální a je možné je nahradit alternativními zdroji. 

V České republice se v roce 2011 vyrobilo více elektrické energie obnovitelnými zdroji 

než v uhelných elektrárnách. 

Určit nejlepší a nejefektivnější způsob získávání energie pomocí alternativních 

zdrojů je diskutabilní téma. Vše záleží na geografických, klimatických a ekonomických 

podmínkách. Co se týká využití energie pro obyvatelstvo České republiky, jsou dle mého 

názoru a v případě dostupnosti vodního toku nejvýhodnější malé vodní elektrárny a vírové 
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vodní elektrárny. V ostatních případech bych se přikláněla k solárním kolektorům pro 

ohřívání teplé vody a tepelným čerpadlům pro vytápění budov. 

Závěrem lze říct, že bakalářská práce splnila stanovené cíle a dodržela předem 

stanovenou osnovu. Téma je natolik obsáhlé, že v rámci omezeného počtu stran nebylo 

možno věnovat se jednotlivým tématům podrobněji. 
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