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ANOTACE  

V předložené práci je zpracován přehled možností využití obnovitelných zdrojů 

energie v České Republice. V první části jsou vysvětleny principy jednotlivých druhů 

energií. Následuje rozbor stávajícího stavu výroby elektrické a tepelné energie 

z obnovitelných zdrojů.  

V další části je zpracována a vysvětlena využitelnost jednotlivých druhů energií. A 

dále je zde uvedeno rozdělení obnovitelných zdrojů energie z pohledu jejich vlivu na 

elektrizační soustavu. Následně je zpracována technicko-ekonomická analýza na 

konkrétních případech pro vybrané tři druhy obnovitelných zdrojů. Na závěr práce jsou 

navrženy vhodné varianty rozvoje obnovitelných zdrojů v České Republice. 

 

Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie, Česká republika, Elektrárna, Elektrická 

energie, Výroba 

 

SUMMARY 

In my work is elaborated survey of possibilities for utilization of renewable resources 

of energy in the Czech Republic. In the first part of my work I explain principles of various 

kinds of energies. Next is analysing of current status of production of electric and heat 

energy from renewable resources. 

In the next part is elaborated and explained utilization of various kinds of energies. 

As another is noted division of renewable resources of energy from the view of their 

influence on energetic web. In the following part is elaborated techno-economic analyse on 

concrete cases for three chosen kinds of renewable resources. In the conclusion of my 

work are designed suitable options of development for renewable resources in the Czech 

Republic. 

 

Keywords: Renewable resources of energy, Czech Republic, Power station, Electrical 

energy, Production 
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Seznam použitých zkratek 

BIOM – Biomasa 

BRKO – Biologicky rozložitelné komunální odpady 

ČR – Česká republika 

ČEZ – České energetické závody 

CO2  – Oxid uhličitý    

ČOV – Čistírna odpadních vod 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DS – Distribuční soustava 

ERÚ – Energetický regulační úřad 

ES – Energetická soustava 

EU – Evropská unie 

FVE – Fotovoltaická elektrárna 

FV – Fotovoltaika 

H – Spád 

INV – Investice 

IRR – Vnitřní míra výnosu 

MPO –Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MWp – megawatt peak 

MVE – Malá vodní elektrárna  

NAP – Národní akční plán 

NOx  –  Oxidy dusíku 

NPV – Čistá současná hodnota investice  

OZE – Obnovitelné zdroje energie  

PDS – Provozovatelé distribučních sítí 

PIT, PB, S a T - Různá konstrukční provedení Kaplanovy turbíny 

PPS – Provozovatelé přenosových sítí 

PS – Přenosová soustava 

PVE – Přečerpávací vodní elektrárna 

Q – Průtok 

VE – Vodní elektrárna 

VTE – Větrná elektrárna 
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1. Úvod 
Obnovitelné zdroje energie jsou doplňkovými zdroji v celkovém portfoliu zdrojů 

v České republice, a proto jim zasluhuje věnovat pozornost v oblasti výzkumu a vývoje. 

Jejich současnou nevýhodou je, že nesplňují požadavky kladené na velké zdroje 

(konkurenceschopnost, vliv na životní prostředí, kontinuita výroby a možnost regulace). 

Hlavní podíl v portfoliu zdrojů v ČR tvoří zdroje jaderné a klasické. 

Z jednotlivých možností využití obnovitelných zdrojů energie  v České republice 

plyne, že i při velmi optimistickém růstu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů 

nebudou schopné pokrýt výraznou část spotřeby, natož výrazně nahradit stávající fosilní a 

jaderné zdroje. Hlavním problémem zůstává proměnlivost výroby energie v čase a tedy 

nutnost zálohování obnovitelných zdrojů energie.  Přesto je nutná jejich podpora všude 

tam, kde jejich využitelný potenciál přispívá k energetické soběstačnosti.  

Cílem diplomové práce je předložit celkový přehled o jednotlivých druzích energií 

z obnovitelných zdrojů v České republice a jejich podílu na výrobě elektrické energie. 

Práce také poodhalí na základě zjištěného stavu potenciál využití u jednotlivých druhů 

energie.  

Dále na základě provedených analýz stávajícího stavu a výpočtu ekonomické 

efektivnosti projektů pro vybrané druhy OZE navrhuje vhodné varianty rozvoje 

obnovitelných zdrojů v České republice. 
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2. Analýza stávajícího stavu, nákladovost a potenciál 

energií z jednotlivých zdrojů  

Obnovitelné zdroje energie – na rozdíl od fosilních a jaderných paliv se OZE 

nazývají obnovitelné proto, že se díky slunečnímu záření a dalším procesům neustále 

obnovují. Je také možné říci, že jsou z hlediska lidské existence nevyčerpatelné.  

Obnovitelnými energetickými zdroji ve smyslu energetického zákona jsou: vodní 

energie do výkonu zdroje 10MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, 

biomasa a bioplyn. 

2.1 Druhy energií, principy a rozdělení 

2.1.1 Energie vody 

Vodní elektrárny s proměnným výkonem a vyráběnou energií představují v souhrnu 

velký energetický zdroj a mohou tak ušetřit mnoho tuhých, plynných a kapalných paliv, 

jejichž spalování škodí životnímu prostředí. 

Další zásadní význam pro rozvoj hydroenergetiky však měla až rozvíjející se 

elektrizační soustava. Ta umožnila rovnoměrně využít vyrobenou energii jak z velkých, tak 

i z malých zdrojů a vyrovnala nedostatek způsobený závislostí na měnícím se potenciálu 

vodních toků v jednotlivých ročních obdobích.  

Rozvinutá elektrizační soustava využívá možnosti rychlého najetí hydrosoustrojí v 

přečerpávacích elektrárnách při krytí zatížení ve špičkách a energie z průtočných a 

akumulačních elektráren pro pokrytí základního zatížení. Přečerpávací elektrárny nejsou ve 

smyslu zákona a vyhlášek obnovitelnými energetickými zdroji. 

Přeměna energie vodního toku v energii elektrickou je nejběžnější způsob jejího 

využívání. Právě takto získaná energie se jeví jako ekonomicky nejvýhodnější, přičemž 

způsob její výroby je navíc ekologicky čistý. Voda přitékající přívodním kanálem roztáčí 

turbínu, která je na společné hřídeli s generátorem elektrické energie. Mechanická energie 

proudící vody se tak mění na základě elektromagnetické indukce na energii elektrickou. Ta 

se transformuje a odvádí do míst spotřeby. 
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Specifičnost využívání vodní energie vyžaduje použití turbín nejrůznějších typů, 

výkonů, rozměrů a konstrukcí podle konkrétních hydrologických a morfologických 

podmínek místa instalace.  

Členění vodních elektráren podle výkonu 
 
� od 100 MW - velké elektrárny 

� do 100 MW - střední elektrárny 

� do 10 MW - malé vodní elektrárny (MVE) 

� do 1 MW - MVE průmyslové a závodní 

� do 100 kW - MVE drobné 

� do 35 kW - mikrozdroje  

� do 2 kW - mobilní zdroje 

 

Uspořádání vodních elektráren 
 
� Průtočné elektrárny (říční) – jsou umístěné v přímém kontaktu s vodním tokem 

� Derivační elektrárny – umístěné na uměle vytvořeném kanálu, kterým se po určitém 

úseku derivace vrací voda do původního toku 

� Akumulační elektrárny (přehradové) – využívají vodní nádrže pro akumulační 

špičkový provoz 

� Přečerpávací elektrárny – reverzní, (čerpadlo, motor, turbína, generátor) 

� Vyrovnávací elektrárny – k vyrovnávání odtoků z akumulační elektrárny 

 
Rozdělení hlavních typů nejpoužívanějších vodních turbín (Obrázek 1) 
 
� Kaplanova turbína - je klasická přetlaková turbína v základním provedení výborně 

regulovatelná, ale výrobně náročná 

� Francisova turbína - je v minulosti nejpoužívanější přetlaková turbína pro téměř 

celou oblast průtoků a spádů malých vodních elektráren 

� Bánkiho turbína - je rovnotlaká turbína s dvojnásobným průtokem oběžného kola, 

výrobně nenáročná 

� Peltonova turbína - je rovnotlaká turbína vhodná pro spády nad 30m, využitelné 

průtoky jsou od 0,01m3.s 
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Vysvětlivky: PIT, PB, S a T jsou pouze různá konstrukční provedení Kaplanovy turbíny 

Obrázek 1 - Základní charakteristika vodních turbín, jejich dosažitelný výkon P a vymezení oblastí jejich 

použití v závislosti na dispozicích vodního zdroje (Q znamená průtok turbínou, H je spád) 

2.1.2 Energie slunce 

Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá přeměna využívá 

fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony, 

nepřímá je založena na získání tepla. 

Zástupcem přímého získávání elektřiny z energie Slunce jsou fotovoltaické články. K 

jejich výrobě se užívá polovodičových materiálů. Dopadá-li na fotovoltaický článek proud 

světla, vzniká na něm napětí a při uzavřeném elektrickém obvodu protéká proud. 
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Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít 

lze i polykrystalický materiál. Jeden metr čtvereční fotovoltaických článků může v letních 

měsících vyrobit až 150 W stejnosměrného proudu. Abychom dosáhli potřebného napětí 

(na jednom článku je 0,5 V), zapojují se články za sebou, větší proud získáme zapojením 

vedle sebe. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. Rozměry 

jednoho článku jsou asi 10 × 10 cm, spojují se do panelů o výkonech od 10 do 300 W. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V ohnisku 

sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická přeměna 

spočívá v tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých vodičů vzniká elektrický 

proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu).  

2.1.3 Energie větru 

Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmosférických tlaků jako důsledku 

nerovnoměrného ohřívání zemského povrchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo 

se tlačí vzduch studený. Zemská rotace způsobuje stáčení větrných proudů, jejich další 

ovlivnění způsobují morfologie krajiny, rostlinný pokryv a vodní plochy. 

Větrné elektrárny jsou technická zařízení, ve kterých je kinetická energie větru 

přeměňována na energii elektrickou. Působením aerodynamických sil na listy rotoru 

převádí větrná turbína umístěná na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou. 

Ta je poté prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické energie.  

Větrné elektrárny se obvykle dělí na malé, střední a velké větrné elektrárny. 

Kategorizaci VTE převzatou od Endera (2006) uvádím v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Kategorizace větrných elektráren na malé, střední a velké (Ender, 2006) 

Větrné elektrárny 

malé střední velké 

vrtule vrtule vrtule 

Průměr 
(m) 

Plocha(m2) 

Výkon 
do (kW) 
 

Průměr 
(m) 

Plocha(m2) 

Výkon 
do (kW) Průměr 

(m) 
Plocha(m2) 

Výkon 
do (kW) 

8 50 10 16,1-22 200,1-400 130 45,1-64 1600,1-3200 1500 

8,1-11 50,1-100 25 22,1-32 400,1-800 310 64,1-90 3200,1-6400 3100 

11,1-60 100,1-200 60 32,1-45 800,1-1600 750 
90,1-
128 

6400,1-
12800 

6400 
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Větrná elektrárna 2,0 MW s převodovkou 

 
U větrné elektrárny 

s převodovkou (Obrázek 2) je 

mechanická energie od rotoru 

přenášena hlavní hřídelí přes 

převodovku na generátor. 

Přenos výkonu z převodovky 

na generátor se uskutečňuje 

pomocí spojky. Větrná 

elektrárna je regulována 

naklápěním listů trojlistého 

rotoru.  

 

Obrázek 2 - Schéma větrné elektrárny Vestas V–90, 2 MW (Windenergie 2006) 

 

Větrná elektrárna 2,0 MW bez převodovky 

 
Koncepce větrných elektráren 

2,0 MW bez převodovky 

(Obrázek 3) vychází ze zmenšení 

počtu hnacích soustrojí, když 

rotor je přímo spojen s 

generátorem, který má otáčky 

shodné s otáčkami rotoru. Tento 

konstrukční princip umožňuje 

redukovat ztrátu energie mezi 

rotorem a generátorem a také 

snížit hlukové emise od 

mechanických částí strojovny.  

Obrázek 3 - Schéma větrné elektrárny Enercon E82–2,0 MW (Enercon, 2006) 
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2.1.4 Energie z biomasy 

Jedním z důležitých obnovitelných zdrojů energie je biomasa, tj. biologicky 

rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství, lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, dále zemědělské produkty cíleně pěstované pro energetické účely a 

také biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu.  

K nejčastěji používaným druhům biomasy patří dřevo a dřevní odpad, sláma obilovin 

a olejnin, bioplyn, kapalná biopaliva a energetické rostliny pěstované pro energetické 

účely.  

Energetickým využíváním biomasy se rozumí spalování dřevní nebo rostlinné hmoty 

včetně celulózových výluhů, a to jak samostatně, tak společně s fosilními palivy za účelem 

výroby elektřiny i tepla (Obrázek 4 a Obrázek 5) 

 
Obrázek 4 - Kotel s cirkulačním fluidním ložem instalovaný ve Štětí. Kotel je upraven pro spalování hnědého 

uhlí s biomasou. (Foster and Wheeler) 

Obrázek 5 - Nahoře vpravo je silo s biopalivem, dole vpravo je drcení biopaliva. (Foster and Wheeler) 

 

Oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci 

CO2, který patří mezi tzv. skleníkové plyny. Produkce CO2 ze spalování biomasy je 

neutrální, protože množství tohoto plynu uvolněné do ovzduší spalováním je přibližně 

stejné jako to, které je zpětně vázáno do rostlin v zemědělských a lesních porostech nebo 

na tzv. energetických plantážích. Nízký je rovněž obsah uvolňovaných oxidů síry (0 až  0,1 
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% síry má dřevo nebo sláma oproti hnědému uhlí, které obsahuje někdy i více než 2 %). 

Množství vznikajícího NOx lze optimalizovat např. úpravou teploty spalování. Podmínkou 

dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a prostor 

dostatečný k tomu, aby všechny plyny dobře shořely tam, kde mají a nestávalo se, že 

budou hořet až v komíně. 

2.1.5 Geotermální energie 

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

energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením 

slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. 

Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v 

geotermálních elektrárnách. Obvykle se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, nemusí to 

však platit vždy, některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek 

let. 

V ČR připadá do úvahy využití pouze tzv. konceptu suché horniny (tj. teplo 

zakonzervované v podzemních suchých horninách), s čímž není ani v zahraničí příliš velká 

zkušenost, proto k tomu přistupujeme jako k projektům výzkumně-vývojovým. Teoreticky 

to může fungovat tak, že jedním vrtem by se k horké suché hornině v hloubce zhruba pět 

kilometrů přivedla studená voda a dva boční vrty umožní ohřáté vodě cestu vzhůru. Tyto 

zdroje pohání turbínu generátoru a po ochlazení vody na povrchu se vrací prvním vrtem 

zpět do země. Vedlejším produktem produkce energie je teplo, které lze využít např. 

k vytápění bytů. 

2.2 Analýza stávajícího stavu výroby elektrické a tepelné 
energie z OZE 

2.2.1 Výroba elektřiny v ČR za r. 2008 
 

Česká republika využívá k výrobě elektřiny především uhlí a jadernou energii. Na 

celkové tuzemské výrobě elektřiny se výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela 4,5 

% (Obrázek 6).  
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Obrázek 6 - Výroba elektřiny ČR podle zdrojů v roce 2008 (MPO, ERÚ) 

 

2.2.2 Výroba elektrické energie z OZE  

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (Obrázek 7) se v roce 2008 podílela 

na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 

(včetně vývozu) se hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela 4,5 %. 

Podíl výroby elekt řiny z OZE na hrubé domácí spot řebě elekt řiny
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Obrázek 7 - Vývoj podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny (ERÚ) 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 10 

 
 

 
Obrázek 8 - Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v ČR v roce 2008 (MPO) 

 

Tabulka 2- Výroba elektřiny z OZE v roce 2008 (MPO, ERÚ) 

 

Hrubá výroba 
elektřiny 

Dodávka do 
sítě / netto 
výroba 

Podíl na 
hrubé dom. 
spotřebě 

Podíl na 
hrubé výrobě 
elektřiny 

 

MWh MWh % % 

Vodní elektrárny 2 024 335,0 2 015 300,0 2,81 2,42 

Biomasa celkem 1 170 527,4 581 328,8 1,62 1,40 

Bioplyn 266 868,3 176 714,4 0,37 0,32 

Větrné elektrárny (nad 100kW) 244 661,0 243 800,0 0,34 0,29 

Fotovoltaika 12 937,0 12 937,0 0,02 0,02 

Tuhé komunální odpady (BRKO) 11 684,3 5 347,6 0,02 0,01 

 
 

Z uvedených hodnot (Tabulka 2) vyplývá, že nejvyšší výroba elektřiny z OZE byla v 

roce 2008 realizována z vodních elektráren (2 024 GWh). Výroba realizována ve vodních 

elektrárnách oproti minulému roku mírně klesla a to o 66 GWh, to je o 3 %. Následuje 

biomasa (1170 GWh), kde byl zaznamenán nárůst o 202 GWh. Významný podíl zaujímá 

energetické využívání celulózových výluhů (biomasa), kde takto vyrobená elektřina je 

spotřebovávána ve vlastních výrobních závodech. Za významnější zdroj elektřiny z 

obnovitelných zdrojů lze ještě považovat využívání bioplynu (267 GWh) a větrné 
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elektrárny (245 GWh), které oproti roku 2007 téměř zdvojnásobily svoji výrobu. Spalovny 

odpadů (11,7 GWh) a fotovoltaické systémy, které zaznamenaly šestinásobný nárůst 

produkce (12,9 GWh), mají stále jen marginální význam. 

2.2.3 Vývoj výroby elektřiny v letech 2004 - 2008 

Hrubá výroba elektřiny z OZE mezi roky 2004 – 2008 zaznamenala vzrůstající trend 

(Tabulka 3). Meziroční nárůst výroby elektřiny z OZE činil 318,9 GWh. I přes mírný 

pokles výroby z vodních elektráren se celková výroba z OZE zvýšila o 9,35 %. 

Nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u výroby elektřiny z biomasy a u větrné energie. U 

fotovoltaických systémů byl zaznamenán nejvyšší % nárůst  a to 514,29 %, ale na 

celkovém objemu elektřiny to znamenalo nárůst o 10,8 GWh. 

Tabulka 3 - Časová řada vývoje hrubé výroby elektřiny (MPO) 
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Obrázek 9 - Nárůst výroby el. energie mezi léty 2007 až 2008 podle kategorie OZE (MPO) 

2.2.4 Výroba tepelné energie z OZE  

Nejvyšší podíl na výrobě tepelné energie z OZE (Příloha 1) vykazuje pevná biomasa 

(43 399 TJ v roce 2008). Mimo domácnosti došlo meziročně (2007 – 2008) k poklesu ve 

výrobě tepelné energie z biomasy o 3,6 % na 15 462 TJ (Obrázek 10).  

Energetický přínos ostatních obnovitelných zdrojů při výrobě tepelné energie pak 

následuje ve značném odstupu za pevnou biomasou. Biologicky rozložitelná část 

spalovaných komunálních odpadů přispívá 1 848 TJ (3,8 %). Doposud jen malý význam 

má výroba tepla z bioplynu (1 065 TJ, tedy 2,2 %) a to i přes rostoucí počet zemědělských 

bioplynových stanic. Oproti tomu znatelně roste podíl tepelných čerpadel. U tepelných 

čerpadel byl zaznamenán nejvyšší % nárůst (29,6 %). Podíl solárních kolektorů činil pouze 

0,4 % veškerého „obnovitelného“ tepla. Podíl OZE na celkové výrobě tepelné energie se 

pohybuje okolo 7 %. 
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Obrázek 10 - Výroba tepelné energie (GJ) z OZE (EGÚ) 

2.3 Analýza zdrojů z hlediska výroby elektrické energie a jejich 
specifické vlastnosti 

2.3.1 Vodní energie 

Vodní energie je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu elektřiny, 

zejména z důvodu vhodných parametrů pro regulaci elektrické soustavy. Hodnota 

instalovaného výkonu vodních elektráren v ČR je přes 1 GW (Obrázek 11). To  

představuje 8% celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektřiny.  
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Obrázek 11 - Růst výroby elektrické energie a instalovaného výkonu vodních elektráren 

 

Tabulka 4 - Výroby elektřiny ve vodních elektrárnách (ERÚ) 

 
*) Počet VE dle udělených licencí 
 

Nejvyšší hrubá výroba elektřiny ve vodních elektrárnách byla dosažena v roce 2006 

ve výši 2 550,7 GWh . Při zohlednění hydrologických podmínek tzn. poměr instalovaný 

výkon / vyrobená elektřina byla nejvyšší výroba elektřiny dosažena také v roce 2006 a 

naopak nejnižší v roce 2008 ve výši 2 024,3 GWh (Tabulka 4). 

Z grafu (Obrázek 11) vyplývá, že vlivem nepříznivých hydrologických podmínek 

došlo v roce 2007 k přerušení trendu nárůstu výroby. Meziročně (2007-2008) došlo 

k navýšení instalovaného výkonu o 1,58 % a naopak k poklesu výroby elektrické energie o 

3,1 %. 
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Specifické vlastnosti vodní energie  

Pro: 

- regulace elektrizační soustavy (rychlé najetí přečerpávacích elektráren při krytí 

zatížení ve špičkách a energie z průtočných elektráren pro pokrytí základního 

zatížení).  

- podpora výkupních cen či zelených bonusů 

- přispívá životnímu prostředí (provzdušňuje vodu a pomáhá k celkové 

revitalizaci lokality) 

Proti: 

- závislost na hydrologických podmínkách  

2.3.2  Energie větru 

Energie větru je v České republice v drtivé většině využívána k výrobě elektřiny 

určené k dodávkám do rozvodné sítě. Do konce roku 2008 bylo v ČR instalováno 150,02 

MWe ve větrných elektrárnách, což je o 36,2 MW více než v roce 2007. Na hrubé výrobě 

elektřiny se v předloňském roce podílela 0,29 %.  
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Obrázek 12 - Růst výroby elektrické energie a instalovaného výkonu VTE 
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Tabulka 5 - Trend výroby elektřiny z energie větru (ERÚ) 

 
 

Hrubá výroba elektrické energie z větrných elektráren činila v roce 2008 celkem 

244,7 GWh (Tabulka 5) oproti předchozímu roku, kdy to bylo 125,1 GWh. Výrazný nárůst 

výroby a instalovaného výkonu (Obrázek 12) v posledních pěti letech byl způsoben 

především instalací nových moderních VTE s vyšším výkonem a účinností (tabulka 1). 

Meziročně (2007-2008) došlo k navýšení instalovaného výkonu o téměř 32 % a k nárůstu 

výroby elektrické energie o 95,5 %. 

 

Specifické vlastnosti energie z větru 

Pro: 

- podpora výkupních cen či zelených bonusů  

Proti: 

- zvýšená potřeba záložních zdrojů a lokální přetěžování vedení 

- závislost na přírodních podmínkách  

- slabá podpora krajských samospráv a nesouhlas obyvatel ke stavbě VTE v okolí 

jejich obydlí 

2.3.3 Sluneční energie 

Fotovoltaické systémy mají v současné době z hlediska výroby elektřiny 

nezanedbatelný přínos a jejich instalovaný výkon prudce roste. V roce 2008 činila hrubá 

výroba elektřiny v licencovaných fotovoltaických systémech 12,9 GWh, což znamená více 

než 500 % nárůst oproti roku 2007. Obrovský nárůst byl způsoben zejména výrazným 

poklesem měrných investičních nákladů respektive snížení cen fotovoltaických panelů o 

více než 40 % a zachování velmi příznivé výkupní ceny. 
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Obrázek 13 - Vývoj počtu licencovaných provozoven a celkového instalovaného výkonu v roce 2008 (ERÚ) 

 

 

 

Obrázek 14 - Vývoj počtu licencovaných provozoven a celkového instalovaného výkonu v letech 2002-2009 
(ERÚ) 

 

Za rok 2008 bylo uděleno přes 1200 licencí (Obrázek 12) na výrobu elektrické 

energie s celkovým instalovaným výkonem přes 54 MWp (Obrázek 13). To znamená 

desetinásobný nárůst instalované kapacity oproti roku 2007. Nejčastěji se jedná o systémy 

do 5 kWp či 3 kWp. Největší udělená licence byla pro systém o velikosti přes 3,3 MWp. 
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Pro zajímavost: FVE  o výkonu 2,9 MWp by pokrývala plochu 12 ha (40 000 panelů) s 

roční produkcí cca 3 200 MWh. 

 

Specifické vlastnosti sluneční energie 

Pro: 

- podpora výkupních cen či zelených bonusů  

- časově neomezená možnost využívání a brzká energetická návratnost 

- dostupnost energie kdekoliv na Zemi 

- možnost nezávislosti 

- provoz nezatěžuje životní prostředí – emisemi, hlukem…. 

- provoz nepředstavuje žádná bezpečnostní rizika 

Proti: 

- pravidelná nedostupnost v noci, závislost na ročních obdobích a klimatických 

podmínkách 

- při širším využívání vyžaduje akumulaci elektrické energie 

- vysoká energetická náročnost při výrobě panelů 

- zábor půdy  

2.3.4 Biomasa 

Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál z 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla. V roce 2008 (Tabulka 6) bylo vyrobeno 

celkem 1 171 GWh elektřiny z biomasy, což je o 20 % více než v roce předchozím (968 

GWh). Polovina vyrobené elektrické energie (49,66 %) byla dodána do sítě, 50,34 % 

elektřiny bylo vykázáno jako vlastní spotřeba podniku včetně ztrát.  
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Tabulka 6 - Trend vývoje výroby elektřiny z biomasy (MPO) 

 
 

Dřevní štěpka společně s odpadem měla v roce 2008 nejvyšší podíl na výrobě 

elektrické energie (603 TWh) z jednotlivých druhů biomasy (Obrázek 15). Zajímavostí je 

výroba elektřiny z celulózových výluhů (458 TWh), kde více jak 95% energie je 

spotřebováno pro vlastní spotřebu (Příloha 2). 

 

 
Obrázek 15 - Podíl jednotlivých druhů biomasy na výrobě elektřiny v 2008 (MPO) 

 
Srovnání výroby elektřiny a tepla z OZE v roce 2008 

V roce 2008 pokračoval vzrůstající trend a k výrobě elektřiny bylo celkem použito 

865 tisíc tun biomasy, což znamená více než 20% nárůst oproti roku 2007 (665 tisíc tun). 

Nárůst byl zaznamenán zejména u dřevního odpadu, pilin, štěpky a celulózových výluhů. 

Energie obsažená v biomase, spotřebované na výrobu elektřiny, činila 7 358 428 GJ. 

Celkem bylo potřeba na výrobu elektřiny a tepla přes 2 749 900 tun biomasy (Tabulka 7), 
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naproti tomu v domácnostech spotřebujeme o 23 % tun dřeva více (3 397340 t). Část 

energeticky využitelné biomasy se z ČR i nadále vyváží.  

Tabulka 7 - Energetické využití biomasy v roce 2008 (tuny, zdroj: MPO) 

 
Vysvětlivky: v tunách 
 
Specifické vlastnosti energie z biomasy 

Pro: 

- podpora výkupních cen či zelených bonusů  

- stabilita dodávek elektřiny (základní zatížení), stabilitu lze dále maximalizovat 

současným využíváním biomasy spolu s fosilními palivy 

- cíleně pěstovaná biomasa zlepšuje ekologii krajiny, umožňuje efektivní využití 

půdy a přináší nové pracovní příležitosti 

Proti: 

- limity v rozloze půdy (tzv. potravinovou bezpečnost)  

- dopravní dostupnost - pěstování biomasy k energetickým účelům je efektivní 

pouze v okruhu do 50 km od místa uvažovaného využití 

2.4 Využití jednotlivých druh ů energií 

2.4.1 Využití vodní energie 

Převážná část hydropotenciálu, kterou bude ještě možno využít, je soustředěna na 

menších tocích, kde pro výstavbu velkých elektráren VE (nad 10 MW) již nejsou k 
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dispozici příznivé podmínky. Ve stádiu úvah a studií je pouze výstavba přečerpacích 

vodních elektráren (PVE). 

Rozvoj hydroenergetiky v oblasti malých vodních elektráren, tj. do výkonu 10 MW 

(dále jen MVE), doznal v období od roku 1990 na území České republiky výrazného 

pokroku. V této souvislosti došlo také k významnému posunu v poměru energeticky 

využitých k dosud nevyužitým lokalitám, jinak řečeno v poměru energetického využití 

vodních toků. Hodnota uvádějící využití celého našeho hydropotenciálu - cca 1500 GWh 

(Tabulka 8), zhruba na 50 %, je v posledním období cca od r. 2001 upravována hlavně se 

zřetelem na hydrologické podmínky a skutečný ještě využitelný spád. Přijatelnější odhad 

počítá již se 70 % využitého potenciálu a pouze se 30 % k dispozici pro využití. Potenciál 

zbývající k využití má již výrazně horší hydrologické podmínky než potenciál využitý, z 

čehož vyplývá, že ekonomie u budoucích realizací se bude vyznačovat delší dobou 

návratnosti investic a tím i sníženým zájmem investorů. Zřejmě krajní mezí pro již méně 

ekonomické podnikatelské záměry se zřetelem na hydrologické podmínky je hranice spádu 

kolem hodnoty 2 m. 

Znamená to vyhledávat jezové stupně, které jsou dosud bez energetického využití, a 

lokality po bývalých vodních dílech, kde je možná obnova.  

 

Vodní toky a jejich hydroenergetický potenciál 

Hydroenergetický potenciál je rozložen i využíván nerovnoměrně, což je způsobeno 

právě hydrologickými podmínkami na území republiky. 

Tabulka 8 - Technicky využitelný hydroenergetický potenciál toků v ČR do 10 MW dělený podle jednotlivých 
povodí (ČEZ) 
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Vedle nejčastějšího a nejběžnějšího využívání energie stavbou nových MVE na 

vodních tocích se nabízejí i další možnosti pro získání energie: 

- využití retenčních nádrží a rybníků, případně jiných akumulačních nádrží, kde je 

možnost získání vhodného rozdílu hladin s málo se měnícím spádem 

- využití vodárenských objektů, vybudovaných pro účely zásobování pitnou nebo 

užitkovou vodou 

- rekonstrukce MVE se zastaralou technologii, což je více než polovina všech MVE 

 
Optimalizace starších provozovaných MVE  

Abychom se co nejvíce přiblížili hodnotě nevyužitého objemu výkonu a výroby na 

provozovaných MVE starých 50 a více let, zvolili jsme vzorek cca 120-ti MVE. 

Přehled o hydrologických podmínkách, výkonech a výrobě těchto MVE je zpracován 

do tabulky a vyhodnocen (Příloha 3). Původní hodnoty jsou z r. 1993 z posledního 

zpracovaného posouzení provozu a ekonomie MVE.  

Porovnávané hodnoty výkonu a výroby jsou získány od současných provozovatelů, 

nebo také vyhodnoceny ze stávajících hydrologických podmínek. Převážná většina těchto 

MVE je provozována s původní technologií, i když je možné, že u některých mohlo v 

poslední době dojít ke změnám, které tento přehled již nezaznamenal. Přesnost vyhodno-

cení proto může vykazovat chybu max. do 10 %, což je pro tento účel postačující. 

Vyhodnocení tabulek je nutno považovat za orientační, sloužící pro zvážení možných 

postupů k získání tohoto zatím nevyužívaného potenciálu. 

 

Dosažené výsledky: 

� stávající výkon sledovaných MVE = 96,1 MW 

� roční výroba elektrické energie MVE = 305 730 MWh 

� možný optimální výkon podle hydrologických podmínek = 108,6 MW 

� možnost dosažení roční výroby v průměrně vodném roce = 404,4 MWh 

Z dosažených výsledků vyplývá, že po rekonstrukcích, modernizacích, nebo jen 

optimalizaci provozu sledovaných MVE by došlo ke zvýšení celkového výkonu na těchto 

MVE o 12,5 MW (Obrázek 16)  a k průměrnému zvýšení výroby o 98 660 MWh/rok 

(Obrázek 17). 
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Obrázek 16 - Optimalizace starších MVE – porovnání výkonu 

Obrázek 17 - Optimalizace starších MVE – porovnání  výroby 

Další potenciál zvýšení výkonu a výroby nabízí důsledné seřízení technologie MVE 

pro optimální provoz. Také je nutno připomenout, že uvedený vzorek MVE je brán pouze z 

menší části, když celkový počet podobných MVE u nás provozovaných je odhadován na 

800. 

Uvedené vyhodnocení využitelného potenciálu je pouze prvním informativním 

krokem. Teprve širší ekonomické posouzení případných rekonstrukcí a případné zajištění 

podpor pro jejich zainvestování může nastartovat rychlé zvyšování podílu výroby z našich 

obnovitelných zdrojů. 

2.4.2 Využití energie slunce 

Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního 

prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Účinnost přeměny slunečního 

záření na elektřinu umožňuje získat se současnými fotovoltaickými systémy z jednoho 

metru čtverečního aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. Zatímco v mnoha 

aplikacích na odlehlých místech bez připojení k elektrorozvodné síti je fotovoltaika 

technicky i ekonomicky výhodnější řešení ve srovnání se stávajícími klasickými zdroji, při 

dodávce do sítě je elektrická energie z fotovoltaických systémů stále ještě dražší. 

Fotovoltaika nabízí časově neomezenou možnost výroby elektrické energie. 

Technologie využívající sluneční záření má teoreticky neomezený růstový potenciál.  
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Odhad teoretického potenciálu v ČR 

Pro stanovení teoretického potenciálu fotovoltaiky v ČR můžeme vycházet z 

předpokladu, že jediným omezením je dostatek vhodné plochy pro instalaci 

fotovoltaických panelů. Nehledě na technologii výroby panelů, která bude v uvažovaném 

časovém horizontu dominantní, bude se vždy jednat o zařízení s velkou záchytnou 

plochou. Dále můžeme do úvah zahrnout zlepšování parametrů fotovoltaických panelů, což 

se promítne v rostoucím výkonu resp. rostoucím energetickém zisku z jednotky plochy. V 

podmínkách ČR se uvažuje z 90 % se systémy připojenými k energetické síti vzhledem k 

vysoké hustotě pokrytí. 

Ideální umístění panelů je s orientací na jihojihozápad se sklonem 45 ° vzhledem k 

vodorovné rovině pro celoroční provoz. Nicméně je možné vzhledem k místním 

podmínkám orientovat solární panely od jihovýchodu k jihozápadu a sklon je možné volit 

od polohy vodorovné až po svislou. Pro zvýšení energetického zisku je možné aplikovat 

natáčecí systémy, které mění orientaci a případně i sklon panelů v závislosti na poloze 

Slunce.  

V následující tabulce 9 je proveden odhad vhodných ploch pro instalaci 

fotovoltaických panelů. Základní propočet výkonu je stanoven pro fotovoltaické panely se 

současnými parametry – 120 W/m2. V posledním sloupci jsou uvedeny roční energetické 

zisky. Celkem lze na těchto vhodných plochách v ČR nainstalovat fotovoltaické panely 

s instalovaným výkonem 24,3 GW s roční výrobou elektrické energie 24,3 TWh při 

průměrné svítivosti 1000 hod/rok. 

Elektrárny s vyššími výkony již nevyužívají plochy budov, ale pro jejich instalaci 

musíme hledat vhodné půdní plochy. Pokud bychom v ČR využily obhospodařovanou 

plochu zemědělské půdy s rozlohou 3 626 794 ha pro fotovoltaiku, dostane instalovaný 

výkon 43 TW, což představuje výrobu elektrické energie 43 000 TWh/rok! Pro srovnání - 

v roce 2008 dosáhla celková výroba elektřiny v ČR ze všech zdrojů 83 518 GWh. Rozloha 

ČR je 78 866 km2 (ČSÚ). 

 

 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 25 

 
 

Tabulka 9 - Vhodné plochy pro instalaci solárních panelů (ČSÚ) 

 

Závěrem lze konstatovat, že absence negativního vlivu provozu solárních zařízení na 

životní prostředí a praktická nevyčerpatelnost jejich energetického zdroje činí fotovoltaiku 

velmi slibnou technologií pro získávání elektrické energie. Vysoká investiční náročnost a 

dlouhá doba investiční návratnosti však zatím zabraňuje širšímu komerčnímu rozvoji 

fotovoltaiky. Pokud je vysoká cena solární elektrické energie jediným argumentem proti 

širšímu rozvoji, pak je nasnadě využít a rozvíjet technologický potenciál o němž víme. 

Rozvoj v této oblasti je přímo úměrný vývoji stále nových aplikací, jejichž přínosem je 

především výrazně vyšší energetická účinnost. 

Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj 

dokážeme využít pouze zanedbatelnou část. Z celkového dopadajícího záření 180 tisíc 

terawattů se asi čtvrtina odráží zpět do kosmického prostoru, necelá pětina je pohlcena v 

atmosféře a téměř polovina se přemění v teplo na povrchu Země. 

2.4.3 Využití energie větru  

Závislost výkonu větru na hustotě vzduchu (Obrázek 18) je v reálné atmosféře 

vyjádřena funkcí nadmořské výšky a dále je funkcí neperiodického střídání teplých a 

studených vzduchových hmot (Štekl, Zacharov, 1994). Orientačně lze říci, vezme-li se za 

základ výkon větrné elektrárny v úrovni hladiny moře, tak ve výšce 500 m bude výkon 

nižší o 5 %, ve výšce 800 m o 7% a ve výšce 1200 m o 11 %. Dále je také výkon větrné 

elektrárny závislý na rychlosti větru . Průměrná rychlost větru v ČR ve výšce 100m nad 

terénem je uvedena v příloze 4. 
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Obrázek 18 - Závislost výkonu VTE na hustotě vzduchu 

 
Proudění vzduchu 

Proudění vzduchu je výsledkem působení řady sil, kde dominantní význam má síla 

tlakového gradientu. Tlakový gradient jako bezprostřední příčina proudění vzduchu je 

určován cyklónami a anticyklónami.  

Z proudění vzduchu ve výškách kolem 780 m na území ČR (Štekl sz zp. 2000) vyplývá, 

že: 

a) průměrná rychlost větru ve výšce kolem 780 m ubývá v poledníkovém směru od 

severu k jihu, a to v ročním průměru o 0,77 m/s na 100 km, což znamená, že 

nejjižnější části Čech mají oproti nejsevernějším polohám ve zmíněné výšce menší 

průměrnou rychlost větru o 2 m/s 

b) gradient průměrné rychlosti větru v poledníkovém směru je v zimní části roku 

větší, a to 1,2 m/s na 100 km, v teplé části roku je menší, a to 0,5 m/s na 100 km, 

c) podle odhadu je nad jihozápadními Čechami ve výšce kolem 780 m vlivem 

alpského masivu zeslabena průměrná roční rychlost větru zhruba o 1 m/s. 

 

Klimatologický (teoretický) potenciál větrné energie je určen 

- hustotou výkonu větru (ve výšce 40 m nad terénem 210 W/m2) (Kuntsch, Daniels, 

1994) 

- průměrnou roční rychlostí větru (ve výšce 30 m bereme hodnotu 5,25 m/s)  
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Trend a odhad vývoje potenciálu větrné energie v ČR 

- r. 1995 (Štekl sz zp. 2000), výkon kolem 500 kW, výška 40 m, odhadnutý 

pravděpodobný realizovatelný potenciál v rozmezí 340–410 MW.   

- r. 2003, výkon 1 až 1,5 MW, výška 70 m, potenciál v rozmezí 570–680 MW. 

- r.2007, výkon kolem 2 MW, výška 100 m, potenciál v rozmezí 860–1020 MW 

2.4.4 Využití energie biomasy 

Teoretický potenciál tohoto primárního zdroje je veliký. Biomasa má v podmínkách 

ČR největší technicky využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i 

tepla. Potenciál biomasy pro výrobu elektrické energie odhadovaný ve výši 2 231 

GWh/rok. Otázkou je, jak budou dále nastavené ekonomické podmínky motivovat 

zemědělce, aby pěstovali plodiny pro energetické využití při výrobě elektrické nebo 

tepelné energie, když těmto cenám budou konkurovat ceny pro výrobu biopaliv nebo ceny 

pro potravinářské využití.  

2.5 OZE z pohledu jejich vlivu na energetickou síť 

Obnovitelné zdroje energie lze rozdělit z pohledu jejich vlivu na energetickou síť 

jednak podle využití jejich výkonu (tzv. kapacitní faktor), charakteru jejich výkonu 

proměnného v čase a podle druhu generátoru, který je přímo připojený k energetické síti.  

 

Využití výkonu v průběhu roku (kapacitní faktor)  

Kapacitní faktor je používaný nástroj pro porovnání jednotlivých zdrojů energie. 

Vyjadřuje ekvivalentní dobu provozu s plným instalovaným výkonem za rok. Tímto 

způsobem se přepočítává reálná doba provozu konkrétního zařízení, jehož výstupní výkon 

se mění od 0 do 100% jmenovité hodnoty na dobu provozu se 100% zatížením, vyjádřenou 

v hodinách za rok. Podíl této hodnoty a počtu hodin za rok (8760) vyjadřuje kapacitní 

faktor. Ten mimo jiné vyjadřuje, jak který zdroj energie přispívá k úhradě spotřeby el. 

energie v jednotlivých částech zatěžovacího diagramu elektrického výkonu. Pro 

obnovitelné zdroje energie lze provést následující rozdělení uvedené v tabulce 10. 
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Tabulka 10 - Využití výkonu jednotlivých druhů OZE v průběhu roku 

Druh obnovitelného zdroje  Kapacitní faktor  Ekvivalent doby provozu s plným 
výkonem  

Spalování biomasy  85%  ~ 7 500 hod/rok  

Bioplynové stanice  90%  ~ 8 000 hod/rok  

Malé vodní elektrárny  45 až 50%  ~ 4000 až 4 380 hod/rok *)  

Větrné elektrárny  17 až 30%  ~ 1500 až 2600 hod/rok *)  

Fotovoltaické elektrárny  9,7 až 11%  ~ 850 až 1000 hod/rok *)  

*) - záleží na parametrech lokality a klimatických podmínkách konkrétního roku (vodní srážky, povětrnostní 
podmínky, počet slunečných dní)  

 

Časová proměnlivost výkonu  

Podle rychlosti změn výstupního výkonu během jedné hodiny lze jednotlivé 

obnovitelné zdroje energie rozdělit dle údajů uvedených v tabulce 11. 

Tabulka 11 - Rychlosti změn výstupního výkonu jednotlivých OZE 

Druh obnovitelného 
zdroje  

Rychlost změny  

Spalování biomasy  

Bioplynové stanice  

Malé vodní elektrárny  

Výstupní výkon se během hodiny mění v rozmezí 70 – 100 %, 
během minuty o jednotky % jmenovitého výkonu  

Větrné elektrárny  Výstupní výkon se během jedné hodiny může měnit od 0 do 
100%, během jedné minuty o desítky % jmenovitého výkonu  

Fotovoltaické elektrárny  Výstupní výkon je proměnlivý, mění se změnou slunečního 
záření dle ročního období nebo pohybu oblačnosti a pohybem 
slunce na obloze (nejsou-li použité natáčecí panely)  

 

Cílem přehledu OZE z pohledu jejich vlivu na energetickou síť je poskytnout 

souhrnnou informaci o jejich stávajícím a budoucím podílu v elektrizační soustavě ČR.  

Za stávajícího stavu se soustava musí vyrovnat se záskokem za největší blok, kterým 

je blok jaderné elektrárny Temelín o výkonu 1000 MW. S vysokou pravděpodobností 

instalovaný výkon OZE v České republice tuto hodnotu významně překročí a požadavek 

na regulaci výkonu bude v České republice vzhledem k očekávanému podílu 

obnovitelných zdrojů zejména fotovoltaických a větrných elektráren hrát významnou roli. 

 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 29 

 
 

2.6 Výkupní ceny elektřiny z jednotlivých OZE 

Výkupní ceny elektřiny (Obrázek 19) zásadním způsoben ovlivňují rozvoj výstavby 

elektráren z OZE . Do r. 2001 byly minimální výkupní ceny stanovovány provozovateli 

distribučních soustav v dané oblasti. Od r. 2001, vždy v listopadu na následující rok, 

stanovuje výkupní ceny elektřiny Energetický regulační úřad (ERÚ). 

Zásadní změnu do režimu určování výkupních cen elektřiny vyrobené VTE přinesl 

zákon č. 180/2005 Sb. Tento zákon ukládá provozovateli PS nebo provozovatelům DS za 

povinnost : 

� přednostně připojit zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud toto 

splňuje podmínky připojení a dopravy elektřiny 

� povinnost vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů 

� výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat, zda svoji elektřinu 

nabídne k výkupu za pevnou cenu nebo zda za ni bude požadovat zelený bonus 

(finanční částka zohledňující poškozování životního prostředí využitím OZE oproti 

spalování fosilních paliv) 

Stanovená výkupní cena za elektřinu platná v roce uvedení zařízení do provozu podle 

tohoto zákona musí být zachována v následujících patnácti letech se zohledněním indexu 

cen průmyslových výrobků. Výkupní ceny stanovené ERÚ pro následující kalendářní rok 

nesmí být nižší než 90 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém 

stanovení rozhoduje.  
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Obrázek 19 - Vývoj výkupních cen OZE v letech 2004 – 2010 (ERÚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 31 

 
 

3. Návrhy a opatření 

3.1 Stálost výroby elektrické energie z vybraných OZE 
v průběhu roku 2009 

3.1.1 Solární elektrárna o výkonu 4,8 kWp  

Proměnlivost výroby elektrické energie v čase vysvětlím na konkrétním zdroji. Jedná 

se o fotovoltaickou elektrárnu v Chomutově o výkonu 4,8 kWp /Sollaris/. Průměrný 

sluneční svit v této lokalitě dosahuje 1000 hod/rok.  

V roce 2009 FVE vyrobila 4795 kWh elektrické energie. Z grafu (Obrázek 20) 

vyplývá, že nejvyšší výroba elektrické energie byla dosažena v letních měsících od dubna 

do září. Absolutně nejvyšší měsíční výroba elektrické energie byla dosažena v srpnu (720 

kWh) a naopak nejnižší výroba elektrické energie byla dosažena v prosinci (104 kWh). 

V následujícím grafu (Obrázek 20) je porovnána výroba elektrické energie v průběhu 

jednotlivých dnů měsíce. Využitelnost sluneční elektrárny z hlediska možnosti výroby 

elektrické energie byla ve sledovaných měsících roku velmi nízká - za prosinec jen 2,9 % a 

za srpen 20,2 % tzn., že FVE nevyrobila z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

přes 6 306 kWh el. energie.  

Průběh výroby ve dnech 24.8. a 15.12.2009 je uveden v grafech, jako součást přílohy 

5. Záměrně byli vybrány rozdílné průběhy. Srpnová výroba byla v průběhu dne ideální 

naproti tomu prosincová minimální.  Oba grafy ukazují na nevýrobu elektrické energie 

způsobenou nedostatkem slunečního svitu v nočních hodinách.  
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Roční výroba el. energie z FVE 4,8 kWh v roce 2009
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Obrázek 20 - výroba elektrické energie z FVE v průběhu roku 2009 
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Obrázek 21 - výroba elektrické energie z FVE v průběhu měsíce srpen a prosinec (2009) 

3.1.2 Výroba elektrické energie z VTE podle krajů 

Roční výroba elektrické energie z VTE dosáhla v roce 2009 hodnoty 289,9 GWh při 

průměrném výkonu 167 MW. Nejvyšší podíl na výrobě elektrické energie podle krajů 

(Příloha 6) zaznamenal kraj Ústecký (176,6 GWh), naopak nejnižší podíl výroby byl ve 

Zlínské kraji (0,52 GWh).  

Nejpříznivějších větrných podmínek v Ústeckém kraji bylo dosaženo v měsíci březen 

a říjen. Absolutně nejvyšší výroba elektrické energie byla dosažena v březnu (24 002 
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MWh). Nejméně příznivé větrné podmínky: leden, duben, srpen, září, prosinec. Absolutně 

nejnižší výroby elektrické energie byla dosažena v lednu (9190 MWh). 

 Z grafu (Obrázek 22) vyplývá, že celkovou výrobu elektrické energie z VTE v ČR, 

významně ovlivňuje podíl výroby v Ústeckém kraji (více jak 50%). Z tohoto grafu dále 

můžeme stanovit a určit spodní hranici výroby elektrické energie v ČR z VTE (15000 – 

20000 MWh). Tato hodnota je důležitá z hlediska plánování výroby a spotřeby elektrické 

energie v ČR.  

Pozn. Instalovaný výkon se v ČR zvýšil  ze 148 na 192 MW. Instalovaný výkon 

v Ústeckém kraji (82,8 MW) a kraji Vysočina (7,7 MW) se neměnil. 
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Obrázek 22 - Výroba elektrické energie z VTE podle krajů v roce 2009 

3.1.3 Porovnání výroby elektrické energie z OZE se spotřebou a 

výrobou el. energie v ČR v roce 2009 

Větrné elektrárny  - výroba el. energie v ČR dosáhla v loňském roce 82250 GWh. Výroba 

el. energie dosáhla 289,9 GWh a na hrubé výrobě elektřiny se  podílela 0,35 %. Naproti 

tomu spotřeba el. energie v ČR dosáhla v loňském roce 68606 GWh. Výroba el. energie 

z VTE dosáhla 289,9 GWh a na spotřebě elektřiny se  podílela 0,42 %.  
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Fotovoltaické elektrárny - výroba elektrické energie dosáhla 76,4GWh a na hrubé výrobě 

elektřiny se  podílela 0,09 %. Výroba el. energie dosáhla 76,4GWh a na spotřebě elektřiny 

se  podílela 0,11 %. 

Vodní elektrárny - výroba elektrické energie dosáhla 2965,7 GWh a na hrubé výrobě 

elektřiny se  podílela 3,6 %. Výroba el. energie dosáhla 2965,7 GWh a na spotřebě 

elektřiny se  podílela 4,3 %. 

3.1.4 Porovnání výroby elektrické energie z OZE v jednotlivých 

ročních obdobích v roce 2009 

Větrné elektrárny  - v zimních měsících a na jaře vyrobily větrné elektrárny více 

elektrické energie než na podzim a v létě (Obrázek 23). Nejvyšší výroby elektrické energie 

(89,9 GWh) bylo dosaženo na podzim a naopak nejnižší v létě (56,2 GWh). 

Fotovoltaické elektrárny - v zimních měsících a na podzim vyrobily sluneční elektrárny 

méně elektrické energie než na jaře a v létě (Obrázek 23). Nejnižší výroby elektrické 

energie (4,80 GWh) bylo dosaženo v zimě a naopak nejvyšší v létě (34,72 GWh). 

Vodní elektrárny - v letních měsících a na jaře vyrobily vodní elektrárny více elektrické 

energie než na podzim a v zimě (Obrázek 24). Nejvyšší výroby elektrické energie (805,4 

GWh) bylo dosaženo v létě a naopak nejnižší na podzim (677,4GWh). 
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Obrázek 23 - Výroba elektrické energie z VTE a FVE v jednotlivých ročních obdobích (2009) 

Obrázek 24 - Výroba elektrické energie z VE v jednotlivých ročních obdobích (2009) 
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3.2 Vybrané technicko-ekonomické parametry projektů pro 
využití jednotlivých druh ů OZE 

Ekonomickou efektivnost projektů využívajících jednotlivé druhy OZE (obecně 

jakýkoli projekt) ovlivňují následující faktory: 

- investiční výdaje (jednorázové výdaje na přípravu stavby) 

- dostupnost energií v dané lokalitě 

- doba životnosti zařízení a dlouhodobě stabilní parametry 

- provozní výdaje (obsluha, údržba, oprava, pojištění majetku a jiné poplatky) 

- velikost roční produkce energie 

- způsob financování (velikost, doba splácení a úroková sazba poskytnutého úvěru) 

- daň z příjmu (případné daňové úlevy, státní či jiné podpory 

- účinnost systému 

3.2.1 Větrná elektrárna (VTE)  

Zadání 

Jedná se o konkrétní instalaci větrné elektrárny - Věžnice (investor ČEZ), která byla 

uvedena do provozu v 12/2009. Celková investice do VTE činila 168.500 mil Kč. 

Instalovaný výkon  je 2x2,05 MW a předpokládaná roční dodávka do sítě je 9430 MWh. 

Náklady na roční provoz elektrárny budou 2,5 % z celkové počáteční investice (tj. 4,2 mil. 

Kč). Výnosy i náklady budou růst po celou dobu životnosti o 3 % ročně. Daň z příjmů 

předpokládejme 24 %. Cenu vlastních peněz (diskont, alternativní výnos vlastního 

kapitálu) předpokládejme 7 %. Životnost zařízení předpokládáme nejméně 20 let bez 

nutnosti větších rekonstrukcí a investic. S úvěrem na pořízení zařízení nepočítám. 

Odpisová skupina 3 = 60 % z investice a odpisová skupina 5 = 40 % z investice. 

Příklad  

a) Jak ovlivní změna výkupní ceny elektřiny ekonomickou efektivnost projektu? 

b) Jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou efektivnost projektu? 

Řešení 

Výpočty byly prováděny v aplikaci MS Excel (zdroj: www.tzb-info.cz), tak abychom 

získali rozhodující ekonomická kritéria pro posouzení ekonomické efektivnosti projektu. 
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Vyhodnocení 

a) Bylo zkoumáno, jak změna výkupní ceny elektřiny ovlivní hlavní ekonomické 

parametry projektu dle zadaných podmínek (Příloha 7). Výkupní ceny elektřiny z VTE 

stále mírně klesají z 3 Kč/kWh v roce 2004 až na 2,23 Kč/kWh v roce 2010 (Obrázek 

19) 

� Varianta 1 - při výkupní ceně 3 Kč/kWh vychází doba návratnosti vložené 

investice  na  8 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 97,8 mil. Kč a vnitřní 

výnosové procento (IRR) je 13%. Projekt lze doporučit k realizaci – nejvýhodnější 

varianta 

� Varianta 2 - při výkupní ceně 2,23 Kč/kWh (cena stanovená pro rok 2010) vychází 

doba návratnosti vložené investice  na  10 let, čistá současná hodnota (NPV) 

vychází 24,2 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 9%. Projekt lze také 

doporučit k realizaci. 

� Varianta 3 – výpočtem bylo zjištěno, že při výkupní ceně 1,80 Kč/kWh vychází již 

záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  12 let - projekt bych 

k realizaci nedoporučoval 

 

b) Dále jsem porovnával, jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou 

efektivnost projektu dle zadaných podmínek (Příloha 8). Hodnota využití je pro každý 

projekt individuální a je daná větrnými podmínkami dané lokality. 

� Varianta 1 – při ročním využití instalovaného výkonu 2300 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  10 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 

24,2 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 9 %. Projekt lze doporučit 

k realizaci – nejvýhodnější varianta 

� Varianta 2 - při ročním využití instalovaného výkonu 2100 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  11 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 

5,66 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 7 %. Projekt lze také doporučit 

k realizaci 

� Varianta 3 – výpočtem bylo zjištěno, že při ročním využití instalovaného výkonu 

1900 hodin vychází záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  12 let - 

projekt bych k realizaci nedoporučoval 
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Bodem zlomu, kdy projekt začíná vycházet „záporně“ je v obou případech třetí 

varianta. V případě změny výkupní ceny je to rozmezí mezi 2,00 – 1,90 Kč/kWh. Bodem 

zlomu při ročním využití instalovaného výkonu je rozmezí mezi 1900 – 1950 hodinami.  

Před vlastním rozhodnutím o realizaci je nezbytné podrobně prověřit, zda jsme 

neopomněli nějaká rizika a do výpočtů  dále zahrnout výnosy i náklady měnící se v čase 

včetně úvěru na pořízení zařízení. 

3.2.2 Malá vodní elektrárna (MVE) 

Zadání  

Jako druhý vzorek jsem  zvolil MVE a to v místě, kde již nějaké vodní dílo stojí (jez, 

starý mlýn atd.) Investice tedy byla mnohem menší, než v případě výstavby nového 

vodního díla. Celková investice do MVE činní 12 mil Kč. Instalovaný výkon je 0,2 MW a 

předpokládaná roční dodávka do sítě 800 MWh. Náklady na roční provoz elektrárny budou 

2,5 % z celkové počáteční investice (tj. 0,30 mil. Kč). Výnosy i náklady budou růst po 

celou dobu životnosti o 3 % ročně. Daň z příjmů předpokládejme 24 %. Cenu vlastních 

peněz (diskont, alternativní výnos vlastního kapitálu) předpokládejme 7 %. Životnost 

zařízení předpokládáme nejméně 30 let bez nutnosti větších rekonstrukcí a investic. 

S úvěrem na pořízení zařízení nepočítám. Odpisová skupina 3 = 60 % z investice a 

odpisová skupina 5 = 40 % z investice. 

Příklad 

a) Jak ovlivní změna výkupní ceny elektřiny ekonomickou efektivnost projektu? 

b) Jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou efektivnost projektu? 

Řešení 

Výpočty byly prováděny v aplikaci MS Excel (zdroj: www.tzb-info.cz), tak abychom 

získali rozhodující ekonomická kritéria pro posouzení ekonomické efektivnosti projektu. 

Vyhodnocení 

a) Bylo zkoumáno, jak změna výkupní ceny elektřiny ovlivní hlavní ekonomické 

parametry projektu dle zadaných podmínek (Příloha 9). Výkupní ceny elektřiny z MVE 

oproti VTE stále mírně roste z  1,83 Kč/kWh v roce 2004 až na 3,00 Kč/kWh v roce 

2010 (Obrázek 19) 
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� Varianta 1 - při výkupní ceně 3 Kč/kWh (průměrná cena stanovená pro rok 2010) 

vychází doba návratnosti vložené investice  na  7 let, čistá současná hodnota (NPV) 

vychází 16,8 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 17%. Projekt lze 

jednoznačně doporučit k realizaci – nejvýhodnější varianta 

� Varianta 2 - při výkupní ceně 2,00 Kč/kWh vychází doba návratnosti vložené 

investice  na  10 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 6,5 mil. Kč a vnitřní 

výnosové procento (IRR) je 11%. Projekt lze také doporučit k realizaci 

� Varianta 3 – výpočtem bylo zjištěno, že při výkupní ceně 1,30 Kč/kWh vychází již 

záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  15 let - projekt bych 

k realizaci nedoporučoval. 

b) Dále jsem porovnával, jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou 

efektivnost projektu dle zadaných podmínek ( 

Příloha 10). Vyhláška ERÚ 475/2005 indikuje roční využití instalovaného výkonu cca 

4000 - 4600 hodin ročně. Hodnota využití je pro každý projekt individuální a je daná 

vodním potenciálem dané lokality.  

� Varianta 1 – při ročním využití instalovaného výkonu 4500 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  7 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 16,8 

mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 17%. Projekt lze doporučit k realizaci 

– nejvýhodnější varianta 

� Varianta 2 - při ročním využití instalovaného výkonu 3500 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  8 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 12,9 

mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 15%. Projekt lze také doporučit 

k realizaci 

� Varianta 3 – výpočtem bylo zjištěno, že při ročním využití instalovaného výkonu 

1700 hodin vychází záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  15 let - 

projekt bych k realizaci nedoporučil 

Bodem zlomu, kdy projekt začíná vycházet „záporně“ je v obou příkladech třetí 

varianta. V případě změny výkupní ceny je to rozmezí mezi 1,30 - 1,40 Kč/kWh. Bodem 

zlomu při ročním využití instalovaného výkonu je rozmezí mezi 1900 – 1950 hodinami. 

Před vlastním rozhodnutím o realizaci je nezbytné podrobně prověřit, zda jsme 

neopomněli nějaká rizika a do výpočtů  dále zahrnout výnosy i náklady měnící se v čase 

včetně úvěru na pořízení zařízení. 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 39 

 
 

3.2.3 Fotovoltaická elektrárna (FVE) 

Zadání 

Celková investice do FVE činní 220 mil Kč. Instalovaný výkon  je 2 MW a 

předpokládaná roční dodávka do sítě 2000 MWh. Náklady na roční provoz elektrárny bude 

1,5 % z celkové počáteční investice (tj. 3,3 mil. Kč). Výnosy i náklady budou růst po celou 

dobu životnosti o 3 % ročně. Daň z příjmů předpokládejme 24 %. Cenu vlastních peněz 

(diskont, alternativní výnos vlastního kapitálu) předpokládejme 7 %. Životnost zařízení 

předpokládáme nejméně 25 let bez nutnosti větších rekonstrukcí a investic. S úvěrem na 

pořízení zařízení nepočítám. Odpisová skupina 3 = 60 % z investice a odpisová skupina 5 

= 40 % z investice. 

Příklad 

a) Jak ovlivní změna výkupní ceny elektřiny ekonomickou efektivnost projektu? 

b) Jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou efektivnost projektu? 

Řešení 

Výpočty byly prováděny v aplikaci MS Excel (zdroj: www.tzb-info.cz), tak abychom 

získali rozhodující ekonomická kritéria pro posouzení ekonomické efektivnosti projektu. 

Vyhodnocení 

a) Bylo zkoumáno, jak změna výkupní ceny elektřiny ovlivní hlavní ekonomické 

parametry projektu dle zadaných podmínek (Příloha 11). Výkupní ceny elektřiny 

z VTE stále mírně klesají z cca 14,37 Kč/kWh v roce 2006 až na 12,15 Kč/kWh v roce 

2010 (Obrázek 19) 

� Varianta 1 - při výkupní ceně 14 Kč/kWh vychází doba návratnosti vložené 

investice  na  9 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 98,1 mil. Kč a vnitřní 

výnosové procento (IRR) je 11%. Projekt lze jednoznačně doporučit k realizaci – 

nejvýhodnější varianta 

� Varianta 2 - při výkupní ceně 12,15 Kč/kWh (cena stanovená pro rok 2010)  

vychází doba návratnosti vložené investice  na  10 let, čistá současná hodnota 

(NPV) je 54,9 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR)  9%. Projekt lze také 

doporučit k realizaci 



 Bc. Miroslav Řehák: Možnosti využití OZE v ČR 

2010                                                                                                                                 40 

 
 

� Varianta 3 – výpočtem bylo zjištěno, že při výkupní ceně 9 Kč/kWh vychází již 

záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  14 let - projekt bych 

k realizaci nedoporučil  

b) Dále jsem porovnával, jak ovlivní výběr vhodné lokality (roční využití) ekonomickou 

efektivnost projektu dle zadaných podmínek (Příloha 12). Vyhláška ERÚ 475/2005 

indikuje roční využití instalovaného výkonu cca 980 - 1000 hodin ročně. Hodnota 

využití je pro každý projekt individuální a je daná vodním potenciálem dané lokality.  

� Varianta 1 - při ročním využití instalovaného výkonu 1200 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  9 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 

111,7 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 12%. Projekt lze doporučit 

k realizaci – nejvýhodnější varianta 

� Varianta 2 - při ročním využití instalovaného výkonu 1000 hodin vychází doba 

návratnosti vložené investice  na  10 let, čistá současná hodnota (NPV) vychází 

54,9 mil. Kč a vnitřní výnosové procento (IRR) je 9%. projekt lze také doporučit 

k realizaci 

� Varianta 3 - výpočtem bylo zjištěno, že při ročním využití instalovaného výkonu 

750 hodin vychází záporné NPV a doba návratnosti vložené investice  na  16 let - 

projekt bych k realizaci nedoporučil 

Bodem zlomu, kdy projekt začíná vycházet „záporně“ je v obou příkladech třetí 

varianta. V případě změny výkupní ceny je to rozmezí mezi 8,0 – 9,0 Kč/kWh. Bodem 

zlomu při ročním využití instalovaného výkonu je rozmezí mezi 750 – 800 hodinami.  

Před vlastním rozhodnutím o realizaci je nezbytné podrobně prověřit, zda jsme 

neopomněli nějaká rizika a do výpočtů  dále zahrnout výnosy i náklady měnící se v čase 

včetně úvěru na pořízení zařízení. 
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3.3 Vhodné varianty rozvoje obnovitelných zdrojů 

3.3.1 Analýzu dopadu rozvoje OZE na provoz ES ČR při splnění cílů a 

závazků ČR vůči EU.  

Analýza byla provedena pro časové horizonty 2012, 2015 a 2020. Všechny tři 

varianty splňují, eventuálně překračují k časovému horizontu 2020, požadavky potřebné k 

naplnění závazků ČR vůči EU v oblasti elektroenergetiky. 

Byly prověřovány tři varianty rozvoje OZE: 

- Varianta dle NAP 2010 (Národní akční plán dle návrhu MPO z 01/2010) – 

varianta rozvoje dle předpokladů MPO předpokládá splnění závazků vůči EU v 

roce 2020 (Obrázek 25) . 

- Varianta žádostí – uvažuje realizaci všech žádostí o připojení zdrojů podaných 

u provozovatelů sítí k 30. 11. 2009. Po vyhodnocení aktuálních žádostí o 

připojení nových OZE do sítí podaných k 30. 11. 2009 vyplývá, že ke splnění 

závazků ČR vůči EU stačí realizovat přibližně 38 % ze všech podaných žádostí 

(tj. 38 % z 12 971 MW OZE), což reflektuje následující investorskou variantu. 

- Varianta investorská – respektuje sice zájem investorů dle aktuálního trendu 

(Obrázek 26), pouze však do splnění podmínek směrnice EU (tzn. 9,5 TWh v 

roce 2020 z OZE). 

Všechny tři uvažované scénáře rozvoje OZE v oblasti elektroenergetiky splňují 

k časovému horizontu 2020 požadavky potřebné k naplnění závazků vůči EU. Příspěvky 

jednotlivých skupin OZE v období 2010 až 2020 jsou však různé a budou se zřejmě ještě 

dále upřesňovat. Žádosti investorů o připojení nových zdrojů do sítí podané u jednotlivých 

provozovatelů sítí (PPS a PDS) ke konci roku 2009 převyšují zejména v oblasti FVE a 

VTE předpoklady scénářů NAP a investorského. Scénář žádostí ukazuje současný trend 

zájmu investorů na výstavbu a připojení nových zdrojů do sítí. 

Ve všech scénářích jsou OZE rozděleny do následujících kategorií: 

- Větrné elektrárny (VTE) 

- Fotovoltaické elektrárny (FVE) 

- Biomasa a bioplyn (BIOM) – kategorie v sobě zahrnuje veškeré technologie 

využití živočišné a rostlinné produkce pro výrobu elektřiny 
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- Ostatní OZE – vodní elektrárny, spalování odpadů, atd. 

 

 
Obrázek 25 – Předpokládaný vývoj výroby z OZE ve Variantě NAP (EGÚ)  

 

 
Obrázek 26 - Předpokládaný vývoj výroby z OZE ve Variantě investorské (EGÚ) 
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Varianta žádostí 

Scénář uvažuje realizaci všech „živých“ žádostí (Tabulka 12) o připojení zdrojů 

podaných u provozovatelů sítí k 30.11.2009 (tzn. všechny schválené žádosti a žádosti ve 

schvalovacím procesu u provozovatelů sítí ES ČR). 

V celém sledovaném období je uvažována konstantní hodnota požadovaného výkonu 

OZE v ES ČR a analýzy sledují dopad integrace OZE v případě realizace všech podaných 

žádostí. 

Tabulka 12 - Celkové žádosti na připojení nových zdrojů k 30.11.2009 

 
 
Závěr k  řešeným variantám 

Po vyhodnocení aktuálních žádostí investorů o připojení nových OZE do sítí 

podaných k 30. 11. 2009 vyplývá, že ke splnění závazků ČR vůči EU stačí realizovat 

přibližně 38 % ze všech podaných žádostí (tj. 38 % z 12 971 MW OZE), což reflektuje 

scénář investorský. Předpokládaný rozvoj OZE přitom nejvíce převyšují požadavky na 

připojení FVE a VTE. 

(Scénář žádostí) vůči ostatním sledovaným scénářům (NAP a investorský): 

� VTE: 3 655 MW vůči předpokladu 385 MW v roce 2012 a 800 MW v roce 2020 (NAP) 

� FVE: 8 547 MW vůči předpokladu 1 883 MW v roce 2012 a 2 900 MW v roce 2020 

(NAP) 

� VTE: 3 655 MW vůči předpokladu 550 MW v roce 2012 a 800 MW v roce 2020 (INV) 

� FVE: 8 547 MW vůči předpokladu 2 600 MW v roce 2012 a 2 900 MW v roce 2020 

(INV) 

Naproti tomu požadavky v instalaci nových zdrojů v oblasti biomasy (374 MW 

žádostí) nedosahují předpokládaného rozvoje s ohledem na prognózu využitelného 
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množství biomasy ve sledovaném období (nárůst produkce biomasy o 535 až 550 tis. tun) a 

další rezervy ve využití biomasy pro tuzemskou výrobu elektřiny a zejména tepla. V 

současnosti se exportuje zhruba 600 tis. tun biomasy. 
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4. ZÁVĚR 
V předložené diplomové práci je v úvodní teoretické části provedeno rozdělení a 

specifikace jednotlivých druhů energií. Bylo zjištěno, že v České republice se energie 

z obnovitelných zdrojů vyrábí ve vodních, solárních, větrných elektrárnách a dále 

v kogeneračních zdrojích spalující biomasu, v bioplynových stanicích a určitý nevyužitý 

potenciál představuje také geotermální energie. 

Na základě zjištěných údajů o zdrojích obnovitelné energie v České republice (zdroj: 

ERÚ, MPO, ČSÚ) jsou v kapitolách 2.2 a 2.3 zpracovány tabulky a grafy, zaměřené na 

rozdělení jednotlivých zdrojů obnovitelné energie podle výroby elektrické energie, podle 

výroby elektřiny mezi roky 2004 – 2008 a podle podílu na výrobě tepelné energie. 

Z pohledu výroby elektřiny v ČR dosáhla výroba z OZE v roce 2008 podílu 4,5 %. 

Růstový trend hrubé výroby elektřiny z OZE mezi roky 2004 – 2008 lze vypozorovat 

z tabulky 3. Z porovnáním množství vyrobené elektřiny mezi roky 2007 – 2008 vyplývá, 

že nejvyšší nárůst zaznamenaly solární systémy (514%), větrné elektrárny (96%), bioplyn 

(24%), biomasa (21%) a naopak k poklesu došlo u vodních elektráren (-3,13%). K 

přerušení trendu nárůstu výroby (Obrázek 11) z VE došlo v důsledku nepříznivých 

hydrologických podmínek v roce 2007. Obrovský nárůst výroby z SLE byl způsoben 

zejména výrazným poklesem měrných investičních nákladů respektive snížením cen 

solárních panelů o více než 40 % a zachování velmi příznivé výkupní ceny. 

OZE nevyrábí jen elektrickou energii, ale jsou také významným výrobcem tepelné 

energie. Podle tabulky (Příloha 1) dosahuje nejvyššího podílu na výrobě tepelné energie 

pevná biomasa (43 399 TJ v roce 2008). Podíl OZE na celkové výrobě tepelné energie se 

pohybuje okolo 7 %. 

V kapitole 2.4 jsem zjišťoval jaké jsou možnosti a nevyužitý potenciál u jednotlivých 

druhů energií. U hydropotenciálu byl průzkum hlavně zaměřen na MVE (do 10 MW). 

Podle výsledku průzkumu (Tabulka 8) činí tento nevyužitý  potenciál celkem 512 MW 

elektrického výkonu tj. cca 1500 GWh/rok. Další možnosti využití nabízí optimalizace 

starých provozovaných MVE. Z dosažených výsledků průzkumu vyplývá (Obrázek 16 a 

Obrázek 17), že po rekonstrukcích, modernizacích, nebo jen optimalizaci provozu  MVE 

by došlo ke zvýšení celkového výkonu těchto MVE o 12,5 MW  a k průměrnému zvýšení 

výroby o 98 660 MWh/rok.  
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Energie získaná ze slunce má teoreticky neomezený růstový potenciál. Jediným 

omezením v ČR je dostatek vhodné plochy pro instalaci solárních panelů. Z výsledků 

provedeného odhadu vhodných ploch pro instalaci fotovoltaických panelů vyplývá, že lze 

na těchto plochách v ČR nainstalovat panely s instalovaným výkonem 24,3 GW s roční 

výrobou elektrické energie 24,3 TWh při průměrné svítivosti 1000 hod/rok (Tabulka 9). 

Určitou alternativu nabízí také zlepšování parametrů solárních panelů. 

Nevyužitý potenciál větrné energie je v ČR odhadován v rozmezí 860–1020 MW. Při 

průměrné době provozu cca 2000 hod/rok se jedná o výrobu elektrické energie ve výši 

1720  - 2040 GWh/rok.   

Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál 

z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla. Potenciál biomasy pro výrobu 

elektrické energie je odhadovaný ve výši 2 231 GWh/rok. 

Kapitola 2.5 porovnává využitelnost výkonu jednotlivých druhů OZE v průběhu roku 

(Tabulka 10). Téměř 90% využití (8 000 hod/rok) mají bioplynové stanice. Druhé místo 

s 85% obsadilo spalování biomasy (7 500 hod/rok). Nejnižší roční využitelnost výkonu do 

11% představují  solární elektrárny (850 až 1000 hod/rok). 

Vysoká proměnlivost výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

v Chomutově o výkonu 4,8 kWp (Sollaris) je dobře patrná z těchto grafů (Obrázek 21 a 

Obrázek 22). Využitelnost sluneční elektrárny z hlediska možnosti výroby elektrické 

energie byla ve sledovaných měsících roku 2009 velmi nízká - za prosinec jen 2,9 % a za 

srpen 20,2 % tzn., že FVE nevyrobila z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přes 

6306 kWh/rok el. energie.  

Stálost výroby z větrných elektráren byla porovnávána mezi jednotlivými kraji a 

celkovou výrobou v ČR v roce 2009. Z grafu na obrázku 22 vyplývá, že celkovou výrobu 

elektrické energie z VTE v ČR, významně ovlivňuje podíl výroby v Ústeckém kraji (více 

jak 50%). Nejpříznivějších větrných podmínek v Ústeckém kraji bylo dosaženo v měsíci 

březen a říjen. Absolutně nejvyšší výroba elektrické energie byla dosažena v březnu (24 

002 MWh). Bylo zjištěno, že nejméně příznivé větrné podmínky byly dosaženy v roce 

2009 v průběhu měsíců leden, duben, srpen, září a prosinec. Absolutně nejnižší výroba 

elektrické energie byla dosažena v lednu (9190 MWh). 
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V kapitole 3.2 jsou provedeny výpočty ekonomické efektivnosti pro tři vybrané 

OZE. Bylo zkoumáno, jak změna výkupní ceny elektřiny a výběr vhodné lokality (roční 

využití) ovlivní hlavní ekonomické parametry projektu dle zadaných podmínek Výpočty 

byly prováděny v aplikaci MS Excel (zdroj: www.tzb-info.cz). Výsledky výpočtů jsou 

uvedeny v kapitole 3.2 a v přílohách 4 až 9. 

V kapitole 3.3 byly prověřovány tři vhodné varianty rozvoje OZE. Po vyhodnocení 

aktuálních žádostí investorů o připojení nových OZE do sítí podaných k 30. 11. 2009 

vyplývá, že ke splnění závazků ČR vůči EU stačí realizovat přibližně 38 % ze všech 

podaných žádostí (tj. 38 % z 12 971 MW OZE). Předpokládaný rozvoj OZE přitom nejvíce 

převyšují požadavky na připojení FVE a VTE. Naproti tomu požadavky v instalaci nových 

zdrojů v oblasti biomasy (374 MW žádostí) nedosahují předpokládaného rozvoje s 

ohledem na prognózu využitelného množství biomasy ve sledovaném období (nárůst 

produkce biomasy o 535 až 550 tis. tun).  
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9. Seznam použitých jednotek 
 
kW(h) kilowatt(hodina), rovno 103 W(h) 

MW(h) megawatt(hodina), rovno 106 W(h) 

GW(h) gigawatt(hodina), rovno 109 W(h) 

TW(h) terawatt(hodina), rovno 1012 W(h) 

GJ(h) gigajoule(hodina), rovno 109 J(h) 

TJ(h) terajoule(hodina), rovno 1012 J(h) 
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Příloha 1- Hrubá výroba tepelné energie (GJ) od roku 2003 do roku 2008 
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Příloha 2 - Výroba elektřiny z biomasy podle jejich typů v roce 2008 (MPO) 
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Příloha 3 - Vyhodnocení využitelného potenciálu u cca 120-ti MVE (ČEZ) 
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Příloha 4 - Průměrná rychlost větru v ČR ve výšce 100m nad terénem (m/s) 
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Příloha 5 - Průběh výroby ve dnech 24.8. a 15.12.2009 z FVE o výkonu 4,8 kWp 
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Příloha 6 - Výroba elektrické energie z VTE v roce 2009 podle krajů 
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Příloha 7- Výpočet ekonomických parametrů projektu VTE při změně výkupní ceny 
elektřiny 

 
Větrná elektrárna (VTE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 4,1 MW 4,1 MW 4,1 MW 
Roční využití instalovaného výkonu: 2 300 hodin 2 300 hodin 2 300 hodin 
Roční výroba elektřiny: 9430 MWh 9430 MWh 9430 MWh 
Investiční výdaje: 168 500 000 Kč 168 500 000 Kč 168 500 000 Kč 
Provozní výdaje: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 
Doba životnosti: 20  let 20  let 20  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 3,00 Kč/kWh 2,23 Kč/kWh 1,90 Kč/kWh 

Výnosy 28 290 000 Kč 21 028 900 Kč 17 917 000 Kč 

Náklady 4 212 500 Kč 4 212 500 Kč 4 212 500 Kč 

Doba návratnosti 8  let 10  let 12  let 
Čistá současná hodnota - NPV 97 753 113 Kč 24 183 181 Kč -7 346 789 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 13 % 9 % NE % 

 
 

Příloha 8 - Výpočet ekonomických parametrů projektu VTE při změně ročního využití 
výkonu 

 
Větrná elektrárna (VTE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 4,1 MW 4,1 MW 4,1 MW 
Roční využití instalovaného 
výkonu: 

2 300 hodin 2 100 hodin 1 900 hodin 

Roční výroba elektřiny: 9430 MWh 8610 MWh 7790 MWh 
Investiční výdaje: 168 500 000 Kč 168 500 000 Kč 168 500 000 Kč 
Provozní výdaje: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 
Doba životnosti: 20  let 20  let 20  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 2,23 Kč/kWh 2,23 Kč/kWh 2,23 Kč/kWh 

Výnosy 21 028 900 Kč 19 200 300 Kč 17 371 700 Kč 

Náklady 4 212 500 Kč 4 212 500 Kč 4 212 500 Kč 

Doba návratnosti 10  let 11  let 12  let 
Čistá současná hodnota - NPV 24 183 181 Kč 5 655 689 Kč -12 871 804 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 9 % 7 % NE % 
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Příloha 9 - Výpočet ekonomických parametrů projektu MVE při změně výkupní ceny 
elektřiny 

 
Malá vodní elektrárna (MVE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 0,20 MW 0,20  MW 0,20  MW 
Roční využití instalovaného výkonu: 4 000 hodin 4 000 hodin 4 000 hodin 
Roční výroba elektřiny: 800 MWh 800 MWh 800 MWh 
Investiční výdaje: 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 
Provozní výdaje: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 
Doba životnosti: 30  let 30  let 30  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 3,00 Kč/kWh 2,00 Kč/kWh 1,30 Kč/kWh 

Výnosy 2 400 000 Kč 1 600 000 Kč 1 040 000 Kč 

Náklady 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Doba návratnosti 7  let 10  let 15  let 
Čistá současná hodnota - NPV 16 836 278 Kč 6 482 987 Kč -876 624 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 17 % 11 % NE % 

 

 

Příloha 10 -Výpočet ekonomických parametrů projektu MVE při změně ročního využití 
výkonu 

 
Malá vodní elektrárna (MVE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 0,20 MW 0,20 MW 0,20 MW 
Roční využití instalovaného výkonu: 4 500,00 hodin 3 500,00 hodin 1 700,00 hodin 
Roční výroba elektřiny: 900 MWh 700 MWh 340 MWh 
Investiční výdaje: 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 
Provozní výdaje: 2,50 % 2,50 % 2,50 % 
Doba životnosti: 30  let 30  let 30  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 3,00 Kč/kWh 3,00 Kč/kWh 3,00 Kč/kWh 

Výnosy 2 700 000 Kč 2 100 000 Kč 1 020 000 Kč 

Náklady 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Doba návratnosti 7  let 8  let 15  let 
Čistá současná hodnota - NPV 16 836 278 Kč 12 953 794 Kč -1 163 612 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 17 % 15 % NE % 
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Příloha 11 - Výpočet ekonomických parametrů projektu FVE při změně výkupní ceny 
elektřiny 

 
Fotovoltaická elektrárna (FVE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 2 MW 2 MW 2 MW 
Roční využití instalovaného výkonu: 1000 hodin 1000 hodin 1000 hodin 
Roční výroba elektřiny: 2000 MWh 2000 MWh 2000 MWh 
Investiční výdaje: 220 000 000 Kč 220 000 000 Kč 220 000 000 Kč 
Provozní výdaje: 1,5 % 1,5 % 1,5 % 
Doba životnosti: 25  let 25  let 25  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 14,00 Kč/kWh 12,15 Kč/kWh 9,00 Kč/kWh 

Výnosy 28 000 000 Kč 24 300 000 Kč 18 000 000 Kč 

Náklady 3 300 000 Kč 3300000 Kč 3300000 Kč 

Doba návratnosti 9  let 10  let 14  let 
Čistá současná hodnota - NPV 98 127 055 Kč 54 947 168 Kč -19 396 801 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 11 % 9 % NE % 

 
 

Příloha 12 - Výpočet ekonomických parametrů projektu FVE při změně ročního využití 
výkonu 

Fotovoltaická elektrárna (FVE) VAR 1   VAR 2   VAR 3   

Instalovaný výkon: 2 MW 2 MW 2 MW 
Roční využití instalovaného 
výkonu: 

1200 hodin 1000 hodin 750 hodin 

Roční výroba elektřiny: 2400 MWh 2000 MWh 1500 MWh 
Investiční výdaje: 220 000 000 Kč 220 000 000 Kč 220 000 000 Kč 
Provozní výdaje: 1,5 % 1,5 % 1,5 % 
Doba životnosti: 25  let 25  let 25  let 

Roční nárůst provozních nákladů 3 % 3 % 3 % 
Roční růst výkupních cen 3 % 3 % 3 % 
Diskont (vážená hodnota kapitálu) 7 % 7 % 7 % 
Sazba daně z příjmu 24 % 24 % 24 % 
Výchozí výkupní cena 12,15 Kč/kWh 12,15 Kč/kWh 12,15 Kč/kWh 

Výnosy 29 160 000 Kč 24 300 000 Kč 18 225 000 Kč 

Náklady 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 

Doba návratnosti 9  let 10  let 14  let 
Čistá současná hodnota - NPV 111 664 533 Kč 54 947 168 Kč -16 587 302 Kč 
Vnit řní výnosové procento - IRR 12 % 9 % NE % 
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