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                  1. ÚVOD 
 
      Nad lidstvem se vznáší reálná hrozba, že vyčerpá své primární zdroje energie, jako jsou 

fosilní paliva. Ta lidé k výrobě energie používají nejvíce. Během času se je naučili t ěžit pod 

zemským povrchem i pod mořským dnem. Patří mezi nejvýznamnější paliva k výrobě energie. 

Jejich vyčerpání by představovalo globální problém i možnou krizi, způsobenou nedostatkem 

pro nás tak nesmírně důležitých zdrojů. Lidské potřeby se neustále vyvíjejí a zvyšují a potřeba 

energie k jejich realizaci stále roste a pomalu předbíhá růst počtu obyvatel naší Země. Fosilní 

paliva, která lidstvo pro své záměry využívá nejvíce jsou ve světě rozložena velmi 

nerovnoměrně.To vede k obchodování mezi státy s těmito komoditami a k růstu energetického 

trhu a k celosvětovému udržení ekonomiky, tím i prosperity některých států, co těmito 

surovinami vládnou a hospodaří. 

      Fosilní zdroje energie však nejsou neomezené a vyvstává tím pádem otázka, co bude 

lidstvo dělat, až mu tyto dojdou a nebude už mít možnost je nadále čerpat. Musíme se 

poohlédnout po jiných řešeních v oblastí zdrojů, z kterých bychom byli schopni získávat 

energii dále a umět ji využívat jako doposud. Co například energie z větru na některých 

místech světa již tak hojně využívaná? Dále příkladem vodní toky, sluneční a geotermální 

energie, příliv a podobně. Některé státy se naučily využívat své přírodní podmínky. Měli 

bychom si je vzít za příklad a začít je v našich zeměpisných šířkách hojně uplatňovat také. 

      Chtěla bych se proto zaměřit na využívání alternativních energetických zdrojů v oblasti 

Krušných hor, protože ty  nám nabízejí více možností, než by na první pohled mohlo být 

patrné. Síla větru se zde používá ve stále větším a větším měřítku. Vodu už tu člověk na řadě 

míst zkrotil také, aby mu sloužila a používá k tomu malé vodní elektrárny. Další moderní 

zdroje, jako jsou solární panely a tepelná čerpadla, stále čekají na své využití. Zejména druhá 

z uvedených variant má nepochybně značný potenciál, díky vysokému teplotnímu gradientu 

v některých částech hor. 

Ale jakou investici je potřeba vynaložit na určitý druh alternativního zdroje a jaká je jeho 

případná návratnost?. To vše je obsahem mé bakalářské práce. 
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                  2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY KRUŠNÝCH HOR  

      Krušné hory tvoří pásové pohoří o délce asi 130 km. 

Krušnohorské pohoří se táhne ve směru SV- JZ. Na SV sousedí s Děčínským mezihořím a na 

JZ se stýká podél krušnohorského zlomu s Mosteckou kotlinou, Doupovskými horami a 

Sokolovskou kotlinou. Maximální výška Krušných hor činí 1200m.n.m., avšak průměrná výška 

je v rozpětí 800 až 1000 m.n.m. Vrcholová oblast je morfologicky plochá a stálá zvlněná 

hladina. Výškové rozdíly dosahují maximálně 500 m. [2] 

 

 

 
Obr. 1.: Geomorfologické členění Krušných hor [23] 
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                 2.1. Geologie Krušných hor 

      Geologicky tvoří KH spolu se Smrčinami složité antiklinorní pásmo rozdělené příčnou 

depresí na  antiklinorium krušnohorské a smrčinské. Antiklinorní pásmo je složeno hlavně 

z různých druhů krystalických břidlic a granitoidů. Jako celek představují KH vyzdviženou kru 

krystalinika s úklonem k SZ. 

      KH tvoří výrazná, relativně samostatná jednotka se specifickým vývojem sedimentace, 

struktury i metamorfózy. [2] Krystalinikum náleží do oblasti intenzivní variské tektogeneze při 

severním okraji Českého masívu. Úseky jsou tvořené sériemi metamorfitů a jsou omezeny 

masívy granitoidů, regionálními zlomy nebo státní hranicí. Charakter hornin je velmi 

proměnlivý v závislosti na primárním složení, stupni deformace, metamorfózy, rekrystalizaci a 

mobilizaci migmatitu. Příkrovová tektonika obrovského rozsahu dala vzniknout rulovým 

klenbám. Ve střední a hlavní části Krušnohorského krystalinika vystupuje složitý komplex 

hlavně dvojslídných svrchních šedých rul a spodních šedých rul, které jsou více či méně 

migmatitizované sedimenty střídajících se a přecházejících do skupiny červených rul a 

migmatitů . Šedé ruly představují krystalické břidlice sedimentárního původu, červené ruly 

jsou migmatity a různé druhy ortorul až po kataklastické břidlice. Komplex šedých rul 

obsahuje například břidličnaté ruly, konglomerátové ruly ( Přísečnice, Měděnec), drobné ruly, 

kvarcitické ruly s granátem, eklogity, erlány, krystalické vápence a jiné.Šedé ruly se složením 

blíží granitoidům. Červené ruly jsou varisky deformované metamorfované granity 

předvariského stáří. Opakování červených rul krušnorského krystalinika je způsobeno ležatými 

vrásami a stavba je dána vrásněním a vyválcováním reliéfu. [2], [3] 
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Obr. 2.: Geologické členění Krušných hor [24] 
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                  2.2. Klimatické podmínky 

      Z klimatického hlediska jsou Krušné hory dle Atlasu podnebí ČSSR zařazeny do chladné 

oblasti C 1 s průměrnou roční teplotou 4 až 8 °Celsia. V průběhu roku je ve vrcholové části až 

60 ledových dnů, 160 mrazivých a jen 10 dnů letních. Vodní srážky jsou téměř pravidelně 

rozloženy, každý měsíc padá 80- 100 mm srážek a roční průměr činí 1000 mm. Směr větru se 

v průběhu roku mění. V létě převažují větry severní a severovýchodní a v zimě pak převládají 

větry západní. [5] 

      Hlavní klimatologické stanice:  

- Sněžník- Teplice- Nová Ves v Horách- Kopisty- Měděnec- Klínovec 

      Hlavní srážkoměrné stanice: 

- Sněžník- Telnice- Dubí- Bouřňák- Klíny- Litvínov- Boleboř- Křímov- Výsluní 

 

                 2.2.1. Vzduch: 

 Minima  Maxima 

Průměrná roční teplota vzduchu 4°C 8°C 

Průměrná teplota na jaře 3°C 6°C 

Průměrná teplota vzduchu v létě 11°C 13°C 

Průměrná teplota vzduchu na podzim 5°C 7°C 

Průměrná teplota vzduchu v zimě -5°C 0°C 

   
Průměr ročních maxim teploty vzduchu činí 28- 31°C a roční minima se pohybují v rozmezí 

hodnot -18- (-16) °C. [5] 

 
Průměrný roční počet: Dnů: 

letních dní 10- 12 

dní bez mrazu 200- 240 

mrazových dní 140- 160 

ledových dní 40- 60 

 

                 2.2.1.1. Tlak vzduchu: 

Průměrný roční tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře je 1017,0- 1017,5 hPa. [5] 
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                 2.2.1.2. Vlhkost vzduchu: 

Relativní vlhkost vzduchu se v průměru pohybuje v hodnotách od 80 do 85%.[5] 

 

Průměrný roční úhrn: v mm: 

z vodní hladiny 550- 600 

výparu v letním půlroce (duben až září) 450- 550 

průměrná roční vláhová bilance 100- 200 

 
 

                 2.2.2. Vítr: 

 v m/s 

Průměrná roční rychlost větru 4- 8 

Průměrná rychlost větru v létě 3,5- 5 

Průměrná rychlost větru v zimě 4- 6 a více 

 

Jak je zmíněno již výše, směr větru je v průběhu roku proměnlivý a převažují hlavně větry 

severní, severovýchodní a západní. [5] 

 

                 2.2.3. Srážky: 

Průměrný úhrn srážek v krušnohorské oblasti dosahuje hodnot 700- 1000 mm.  

Průměrný sezónní úhrn srážek: v mm: 

v létě 200- 300  

v zimě 120- 150 

 

Srážkové indexy a sucho: 

Podíl měsíců zasažených epizodami sucha dle hodnot SPI pro 1 měsíc je 10 až 30%.[5] 

 

                 2.2.3.1. Sníh: 

Průměrný počet dní se sněžením v krušnohorské oblasti činí 80 až 90 dní. Průměrný datum 1. 

sněžení  je mezi 31. říjnem a 10. listopadem a průměrný datum posledního sněžení je mezi 30. 

dubnem a 10. květnem. Sněhová pokrývka zde leží 100 až 120 dní v průměru a její výška je 

v maximálních hodnotách udávána v průměru 50- 100 cm. [5] 
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                 2.2.4. Sluneční svit a oblačnost: 

Průměrný roční úhrn globálního záření je v rozmezí hodnot 3500 až 3600 MJ/m2. Průměrný 

roční úhrn doby trvání slunečního svitu je 1400- 1500 hodin. Průměr roční oblačnosti je větší 

než 70% a průměrný počet jasných dní za rok je menší než 40%. Za rok je v oblasti Krušných 

hor v průměru 160 až 170 zamračených dní. [5] 

 

                 2.3. Vodstvo 

Pohoří je odvodňováno dvěma směry. Jednak je zachován původní směr toků s S a SZ, jednak 

směřují toky k J a JV do podkrušnohorských pánví. Systém toků do Saska je rozsáhlejší než 

mladší hydrografická síť navazující na řeky Ohře a Bílinu. Větší rozdíly v uspořádání i délce 

toků jsou patrny na JV krušnohorského svahu. Zatímco na V jsou většinou krátké svahové toky 

přímého směru, jsou v západní části toky členité, dosahující délky až 30 km. Příkladem je 

Rolava, Svatava, Libocký potok aj. Ve východní části vybočují z rámce krátkých svahových 

toků jen Prunéřovský potok a Chomutovka. Na S jsou napájeny z našeho území říčky 

Schwarzwasser potokem Černá a Zschopau Přísečnickým a Černým potokem. Rozsáhlou síť 

pramenných potoků má na našem území řeka Flöha. Vodní nádrže jsou v krušnohorsku 

roztroušeny v závislosti na hlavních tocích. Zmínit bych chtěla například VD Fláje, VD 

Nechranice, Přísečnice apod. Většina vodních děl má kromě rekreačního a sportovního také 

energetické využití. 
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Obr. 3.: Mapa vodstva a vodních nádrží v krušnohorsku [25] 
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                 3. ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE  

      Alternativními zdroji rozumíme zdroje takové, jež nemůžeme v měřítku lidstva a jeho 

potřeb vyčerpat. Nazýváme je také obnovitelnými zdroji. Mají být alternativním řešením za 

zdroje energie, které jsme využívali až po dnešní doby, ale kterých kvapem ubývá. 

Obnovitelné zdroje  zahrnují energii získanou z přírody. Zároveň přírodu nijak výrazně 

nenarušují a jsou ekologické. Patří sem větrná energie, využití vodních toků, slunečního záření, 

teplo vycházející ze Země. Zdokonalení jejich využívání je nejlepší cesta jak přispět k trvale 

udržitelnému rozvoji. [1] 

 

                 3.1. Energie z vody 

      Potřeba hledat nové zroje energie je stéle více naléhavá. Oběh vody v přírodě je neustále 

obnovující se zdroj. Energii vodních toků se dá přeměnit na elektrickou energii. Je to 

ekonomicky nejvýhodnější alternativní zdroj a jeho způsob výroby je ekologicky čistý. 

Hydroenergie patří k nejlépe využívaným energetickým zdrojům, její potenciál je ovšem 

rozložen velmi nerovnoměrně, což je způsobeno hydrologickými podmínkami v naší republice. 

“ Malé vodní elektrárny se zaručeným výkonem a vyráběnou energií představují v souhrnu 

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

spalování škodí životnímu prostředí.„ ( Šamánek, 2007), [1] 

 

 

Současný stav ve využití hydroenergetického potenciálu některých toků v Povodí Ohře[1]: 

Bílina .................. 70% 

Černá ................... 70% 

Flájský potok ......  80% 

Chomutovka ........ 75% 

Luční potok ......... 75% 

Ohře ..................... 90% 

Ploučnice ............. 90% 

Rolava .................. 80% 

 

                 3.1.1. Malé vodní elektrárny 
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      MVE pro výkon 5 kW až 10 MW mají v České republice tradici, v roce 1930 jich u nás 

bylo přes 10 tisíc. Velká část vodních toků je v reliéfu ČR rozptýlena do malých vodních toků 

a je tedy využitelná pro MVE. Malé elektrárny obvykle nevyžadují stavbu přehrad a nádrží, 

budují se u stávajících jezů, mlýnů, výpustí, rybníků a podobně. V rámci ČR kryjí vodní 

elektrárny spotřebu elektrické energie jen v rozsahu několika procent, avšak podílejí se hlavně 

na krytí špičkových spotřeb. Celkový primární a technicky využitelný hydro- energetický 

potenciál naší republiky je asi 1500 GWh/rok. V některých zemích, jako je Norsko, Švédsko, 

Rakousko, je podíl hydroenergie na celkové spotřebě daleko vyšší, v případě Norska pak až 

99%. V celosvětovém měřítku je využívána pouze asi 1/3 energetických možností vodních 

toků. Mezi výhody MVE patří například to, že nenarušují říční regiony ani celkový ráz krajiny, 

neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu, jsou bezodpadové a nezávislé na dovozu surovin. [1] 

 

                 3.1.1.1. Malá vodní elektrárna Všechlapy 

      Všechlapská přehrada byla vybudována mezi lety 1958- 61, pod soutokem Bouřlivého a 

Klášterského potoka na severním okraji Zabrušan, 2 km východně od Duchcova a 3 km 

jihovýchodně od Teplic. Její celková zatopená plocha činí 35 hektarů. Kvůli báňské činnosti se 

potoky Bouřlivý i Kláštěrecký několikrát přemisťovaly. Všechlapy byly budovány za účelem 

ovlivňování průběhu povodní a zabezpečuje záložní a havarijní odběr vody pro tepelnpou 

elektrárnu Ledvice. Pod sypanou hrází se nachází malá vodní elektrárna složená ze dvou turbín 

CINK systém Banki. Kapacita turbín v souběhu je 940 l/s a maximální výkon dosahuje 

hodnoty 46 kW. Průměr roční výroby elektrické energie je 250 MWh. [16] 

    
Obr. 4.: Pohled na VD Všechlapy                             Obr. 5.: Poloha VD Všechlapy 
 
                 3.1.1.2. Malé vodní elektrárny Fláje a Meziboří 
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      Tato MVE je umístěna v útrobách dutého vodního díla Fláje.Její výkon je většinou stálý, 

jeho hodnota je 17 kW při průtoku 70-80 l/s.Pracuje na principu obráceného čerpadla 

napojeného na asynchronní motor s výkonem 18,5 kW.Vodní sloupec o mocnosti 40 m vhání 

vodu do česel a dále potrubím k čerpadlu. Maximální potenciál MVE je 20 kW.Nedá se 

regulovat a jede nepřetržitě po celý rok. Elektřina zásobuje hrázný dům a její přebytky jdou do 

sítě. VD Fláje bylo vystavěno v letech 1951 až 1963, v provozu funguje od roku 1960.Hlavní 

účel přehrady spočívá v akumulaci vody zásobující severočeskou hnědouhelnou oblast a 

v akumulaci vody pro kompenzaci do Bílého potoka. Zajišťuje minimální průtok ve Flájském 

potoce a tvoří částečnou protipovodňovou ochranu území pod hrází. Další hlavní účel je 

energetické využití vodárenských odběrů špičkovou vodní elektrárnou na Meziboří. To se 

nachází na svazích Krušných hor severozápadně od Litvínova.Voda z Flájské přehrady je 

vháněna tlakovou štolou a tlakovým potrubím dlouhým 5 285 m do MVE Meziboří. Jedná se o 

malou vodní elektrárnu vybudovanou roku 1961 s úpravnou vody, zásobující pitnou vodou 

Mostecko a Teplicko. Ve vodní elektrárně na Meziboří najdeme 2 Francisovy vodní turbíny 

s kapacitou 2x 1,8 m3/s a  maximálním výkonem 2x 4 MW při spádu 217 až 257 m. [7], [9] 

          
Obr. 6.: Pohled na VD Fláje                         Obr. 7.: Poloha VD Fláje 
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Obr. 8.: Výrobní soustrojí MVE Fláje                                                                  Obr. 9.: Ovládací panel MVE Fláje 

 

                 3.1.1.3. MVE Újezd 

      Vodní dílo Újezd leží na řece Bílině na východ od Jirkova. Dílo bylo vybudováno za VD 

Dřínov, které se nacházelo asi o 5 km severněji a muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí. VD 

Újezd je v provozu od roku 1981 a je tak nejmladší přehradou v povodí Ohře. Zatopená plocha 

Újezda je přes 152 ha. Ve spodní části přehrady je MVE s maximálním výkonem 94,8 kW. 

Tvoří jí Kaplanova turbína s kapacitou 1,3 m3/s spád se pohybuje v rozmezí od 5,80 do 8,7 m. 

[11] 

        
Obr. 10.: Pohled na hráz VD Újezd                         Obr. 11.:Poloha VD Újezd 

 

                 3.1.1.4. MVE Jirkov 

      VD Jirkov patří do soustavy nádrží zásobující severozápad Čech pitnou vodou. Leží v údolí 

řeky Bíliny v Krušných horách asi 2 km nad městem Jirkov. Její přítoky jsou Bílina a Malá 
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Voda. Stavba byla dokončena v roce 1965, ale kvůli nevyhovujícím požadavkům na stavební 

stav přehrady musela být v letech 1982- 85 celkově rekonstruována. Objem VD Jirkov je      2, 

77 milionů m3 a celková zatopená plocha činí 16,4 ha. MVE tvoří soustrojí turbíny CINK 

systém Banki a generátoru a dokáže vyprodukovat výkon 142,2 kW, při kapacitě 0,5 m3/s a 

spádu 38 m. [12] 

            
Obr. 12.: Vodní dílo Jirkov                                    Obr. 13.: Poloha vodní nádrže Jirkov 
 
                 3.1.1.5. MVE Želina 

 
Obr. 14.: Objekt MVE Želina 

      MVE Želina se nachází nedaleko Kadaně. V provozu je již 102 let. MVE Želina byla 

vybudována v roce 1908 a měla za úkol dodávat elektrickou energii městu Kadaň. Voda k ní je 

přiváděna 166 metrů dlouhou podzemní štolou z přehradní nádrže vybudované již v roce 1896. 

Vzhledem k narůstajícím požadavkům na spotřebu elektrické energie ale zády nestačila 
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potřebný proud dodávat a tak se město rozhodlo pro stavbu další výkonnější elektrárny. Její 

výstavbu oddálila 1. sv. válka a tak se začalo stavět až ve 20. letech. Byl vybudován téměř 7 

km dlouhý přívodní kanál od bývalé elektrárny k nové, ležící v blízkosti obce Lomazice. 

Elektrárna byla spuštěna v roce 1925 a zásobovala energií 23 obcí. Zanikla o 40 let později 

v souvislosti se stavbou Nechranické přehrady, jejíž vody zatopily obec Lomazice i elektrárnu. 

Zbytek přívodového kanálu používají Elektrárny Tušimice k zásobování elektrárny surovou 

vodou. MVE Želina byla včetně turbín a strojního zařízení v letech 1991- 1994 

zrekonstruována. Ve spolupráci s Památkovým ústavem byla obnovena historická budova 

vodní elektrárny doplněna o novou rozvodnu, transformovnu, nové generátory a přívod 

elektrické energie o napětí 22 kW. Dvě dvojité Francisovy turbíny byly repasovány a nově 

instalovány na původní místo. V roce 1995 byla MVE po 70 letech znovu uvedena do provozu 

a od té doby s výjimkou technických odstávek jede nepřetržitě dodnes. Pracuje na principu 2 

dvoustupňových Francisových vodních turbín se 130 otáčkami za minutu. Její kapacita činí 8 

m3/s.  Její výkon se při optimálním stavu vody vyšplhá na 200 kW u každé z turbín. Jak mi 

sdělil pan Dlouhý, správce neblokového zařízení, maximální potenciál MVE by mohl být 225 

kW u každé turbíny. Možnost regulace zajišťuje jezová klapka, kterou pan Dlouhý upravuje 

podle potřeby, ale také úprava náklonu lopatek turbín. Voda přirozeně proudí štolou k MVE na 

úrovni hladiny Ohře. Maximální výkon celé MVE je tedy 450 kW. Malá vodní elektrárna 

Želina je pozoruhodná architektonická a technicko- historická památka. Její obnova je 

příspěvkem ČEZ, a.s., k ekologizaci výroby elektrické energie a ukázkou jejího vztahu 

k obnovitelným zdrojům. [8] 

 

       
     Obr. 15.: Stavidla regulující průtok vody do štoly          Obr. 16.: Generátor jedné z Francisových turbín 
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     Obr. 17.: Ovládací panely k turbínám v MVE                 Obr. 18.: Konec štoly přivádějící vodu k MVE 

 

                 3.1.1.6. MVE Kadaň 

      Na okraji města Kadaň na toku Ohře se nalézá VD Kadaň s objemem 2, 750 mil. m3 a 

zatopenou plochou 67,20 ha. Budovala se mezi lety 1966 až 71. V provozu je kadaňská 

přehrada od roku 1972. Součástí VD Kadaň je i malá vodní elektrárna s přímoproudou 

Kaplanovou turbínou s maximálním výkonem 2, 35 MW a kapacitou 31 m3 a maximálním 

spádem 8, 85 m. [13] 

    
Obr. 19.: Pohled na VD Kadaň                     Obr. 20.: Poloha vodního díla Kadaň 

 

                 3.1.1.7. MVE Nechranice 

      Nechranická vodní nádrž se nalézá asi v polovině toku řeky Ohře, 9 km jižně od 

Chomutova, 5 km východně od Kadaně a 10 km západně od Žatce. Nechranice jsou naší 

největší sypanou hrází, největší nádrží v povodí Ohře a se svými 3 280 m má nejdelší hráz ve 

střední Evropě. Nadlepšuje průtok v řece pod hrází pro odběr vody, ovlivňuje ledový režim 

toku a zlepšuje podmínky pro život v řece. Výstavba Nechranic trvala od roku 1961 do roku 



Vladimíra Balcarová: Možnosti využití alternativních zdrojů energie v Krušných horách 

2010 16 

1968 a muselo jí ustoupit 6 vesnic. V provozu je od roku 1968. Zatopená plocha je 13,38 km2 a 

celkový objem 287,6 milionů m3. V přehradě se nalézá MVE, kterou tvoří 2 Kaplanovy turbíny 

s instalovaným výkonem 2 * 5 MW a spodní výpusti o průměru 1,8 m napojené na spirály 

turbín zaústěné do štoly dlouhé 475 m. Maximální kapacita Kaplanových turbín je 2x 16 m3/s. 

[14] 

       
Obr. 21.: VD Nechranice                                  Obr. 22.: Poloha Nechranic 

 

                 3.1.1.8. MVE Přísečnice 

      Přísečnická přehrada leží na Přísečnickém potoce za hřebenem Krušných hor 8 km západně 

od Vejprt, blízko česko- saské hranice. Přítok do VD je ještě posilován převodem vody štolou 

z potoka Černá voda, pramenícím pod vrchem Meluzína ve výšce 1035 m nad mořem na 

východ od Klínovce. Hlavním účelem Přísečnic je zásobování Podkrušnohoří pitnou vodou. 

Patří k nejvýznamnějším a největším vodárenským nádržím v České republice. Výstavba byla 

zahájena roku 1969 a od roku 1976 je v provozu. Zatopená plocha Přísečnické přehrady činí 

362 ha a celkový objem nádrže je 54, 7 milionů m3. Výstavbou se vyřešil problém s pitnou 

vodou na chomutovsku a v celé uhelné pánvi. V MVE, která je součástí vodního díla, 

nalezneme turbínu Pelton s maximální kapacitou 0,07 m3/s a s maximální hodnotou výkonu 

soustrojí 17 kW o spádu 32,6 m. [15] 
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Obr. 23.: Poloha vodního díla Přísečnice 

 

                 3.1.1.9. MVE Horka 

      Vodní nádrž Horka najdeme v okresu Sokolov mezi obcemi Krajková a Habartov na 

Libockém potoce. V přehradě Horka jsou 4 soustavy MVE. Vodní sloupec je téměř 42 metrů a 

vhání tak svým tlakem vodu do soustav. První soustavu tvoří čerpadlo SIGMA  napojené na 

potrubí pro minimální odtok a generátor.Čerpadlo má kapacitu 100 litrů vody za sekundu a 

soustrojí vyprodukuje maximální výkon o hodnotě 25 kW. Druhé soustrojí s turbínou Pelton a 

hltností také 100 l/s má výkon 20 kW. Třetí soustrojí tvoří systém Banki a generátor s hltností 

500 l/s. Maximální výkon soustrojí dosahuje hodnot 130 kW. Poslední soustavu tvoří 

Francisova turbína umístěná v rozšířené komoře uzávěrů spodní výpusti o hltnosti 800 l/s a 

generátor. Poslední soustrojí MVE dokáže vyrobit výkon 250 kW. [10] 

      
Obr. 24.: VD Horka                                        Obr. 25.: Poloha vodní nádrže Horka 
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                 3.1.2. Navrhovaný projekt přečerpávací vodní elektrárny na Meziboří 

      V současné době se uvažuje o vybudování přečerpávací elektrárny v lokalitě Šumný důl 

nedaleko Meziboří. Jde o projekt starý více jak 50 let. V České republice existují pouze 3 

přečerpávací vodní elektrárny, z nichž asi nejznámější je přečerpávací VE Dlouhé Stráně. 

K výstavbě přečerpávacích elektráren je potřeba velký výškový rozdíl na malé ploše. To právě 

vybraná lokalita Šumný důl splňuje.O stavbě uvažuje společnost Synergion a.s..PVE bude 

umístěna v podzemní kaverně. Ta bude vyražena v masivním monolitickém bloku horniny 

v pravé části údolí v hloubce přibližně 100 až 150 metrů pod zemí. Podzemní tlakové 

přivaděče, které budou spojovat horní a dolní nádrž budou dlouhé 1400 m o průměru 2*5 až 6 

m. Ve strojovně elektrárny budou umístěna 4 reverzní soustrojí o turbínovém výkonu 1000 

MW. Předpokládané náklady na výstavbu činí 20 až 35 miliard Kč a návratnost se odhaduje 

mezi 7 až 16 lety. [17] 

 

 
Obr. 26.: Vizualizace navrhovaného projektu přečerpávací vodní elektrárny na Meziboří [17] 

 

      Pořizovací náklady MVE zaznamenaly v posledních letech značný nárůst. V hlavní míře se 

na tom podílí technologické zázemí VE. Efektivnost provozu ovlivňuje výše nákladů na 
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pořízení technologie, hydrologické podmínky, výše poplatků provozu vodních děl a údržby 

vodních toků, údržba a opravy, spolehlivost zařízení. Dále se nemalou mírou na efektivnosti 

podílí tarifní sazba elektrické energie, cena paliv a dodávaného tepla, výkupní cena elektřiny 

dodávané do veřejné energetické sítě. 

 

                 3.2. Větrná energie 

      Vítr vzniká v atmosféře díky rozdílům atmosferických tlaků jako důsledek 

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

dostává vzduch studený. Zemská rotace způsobuje stáčení větrných proudů. Jejich další 

ovlivnění způsobuje morfologie krajiny, vodní plochy a rostlinný pokryv. Pohyb větrných 

proudů je převážně vodorovný. Charakterizuje se směrem, silou a nebo rychlostí. Proudění 

vzduchu je v některých světových oblastech poměrně pravidelné. Ve střední Evropě pravidelné 

proudění silných a dlouhodobých větrů chybí, nebo se v určitých ročních obdobích vyskytuje 

pravidelný, ale slabý vítr. 

      Energie větru se využívá od pradávna v podobě větrných mlýnů, čerpadel, plachetnic... 

Celková využitelná energie ze vzdušných proudů se celosvětově odhaduje asi 500 krát větší 

než výkon všech elektráren na světě. Zatím ovšem lidé využívají pouze asi jednu miliardtinu 

této energie. V Evropě ve výrobě elektrické energie z větrných elektráren vedou Španělsko, 

Dánsko, Nizozemí a Německo. Využívání větrných elektráren na území České republiky je 

poměrně mladou technickou oblastí. Velký zájem o využití větrné energie se projevil hlavně na 

začátku 70. let 20. století. 

      Působení aerodynamických sil na listy rotoru přeměňuje větrná turbína, která je umístěná 

na stožáru, energii větru na rotační mechanickou energii. Podél rotorových listů vznikají 

aerodynamické síly. Listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil, který se velmi podobá 

profilu křídla letadla. Je potřeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, 

aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení větrných elektráren. [1] 

     V oblasti Krušných hor vanou větry severního, severovýchodního a západního charakteru, 

jak již bylo zmíněno výše. Rychlost větru se udává v průměrném ročním intervalu od 4 do 8 

m/s. Vedle meteorologických parametrů závisí výkon odebraný proudícímu vzduchu na 

velikosti plochy vrtule. Vrtule jsou zásadní částí celého zařízení VTE. Za posledních 30 let 

vrtule větrných elektráren prodělaly vývoj co do velikosti, tak do aerodynamických 

charakteristik a režimu práce. [1] 
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      Větrné elektrárny dělíme do 3 kategorií. Do první kategorie řadíme malé větrné elektrárny. 

Turbíny malé větrné elektrárny mají nominální výkon do 60 kW a průměr vrtulí do 16 metrů. 

Nejvýznamnější jsou malé VTE s nominálním výkonem do 10 kW, které převládají 

v katalogových nabídkách. Tuto skupinu můžeme ještě rozdělit do 2 podskupin. První 

podskupinu malých VTE tvoří mikrozdroje s celkovým výkonem cca 2- 2,5 kW. Průměr vrtulí 

je od 0,5 do 3 metrů. Mikrozdroje slouží k napájení komunikačních systémů, radiových a 

televizních přijímačů, osvětlení, atd. Druhou podskupinou jsou VTE s nominálním výkonem 

od 2,5 do 10 kW, s průměrem vrtule od 3 do 8 metrů. Tyto jsou nabízeny pro účely vytápění, 

ohřevu vody, jako pohon motorů... Analýzou, publikované ve výzkumné zprávě ( Štěkl et. al., 

2002), bylo prokázáno, že výroba elektrické energie těmito zdroji pro potřeby domácností nebo 

malých hospodářských provozů, které je možno připojit do rozvodné sítě, je nerentabilní. 

Ekonomicky odůvodnitelné jsou tyto zdroje pouze tam, kde není možno se do sítě připojit a 

průměrná roční rychlost větru činí alespoň 4,5 m/s ve výšce 10 m. Výroba elektrické energie 

malými VTE za účelem prodeje rozvodným závodům v důsledku výrazně vyšších měrných 

nákladů není ekonomická. Dřívější kategorie velkých větrných elektráren se díky rostoucím 

rozměrům vrtulí rozdělila na dvě, a to střední a velké větrné elektrárny. Střední VTE mají 

průměr vrtulí v rozpětí 16 až 45 metrů a nominální výkon od 60 do 750 kW. Velké VTE mají 

průměr vrtulí 45 až 128 metrů a nominální výkon turbín činí 750- 6400 kW.(Štekl, 2007), [1],  

[4], [18], [21] 

 



Vladimíra Balcarová: Možnosti využití alternativních zdrojů energie v Krušných horách 

2010 21 

Obr. 27.: VTE typu Enercon E 70 

                 3.2.1.Větrné elektrárny v Petrovicích u Ústí nad Labem: 

      Petrovice leží ve východní části Krušných hor, asi 25 km severně od Ústí nad Labem ve 

výšce 615 metrů nad mořem. V obci v roce 2005 a 2007 byly postaveny 2 větrné elektrárny. 

Obě typu Enercon E 70 s výkonem 2x 2 MW. Výška stožárů je 80 m. [19] 

 

                 3.2.2.VTE v Novém Městě: 

      Nové Město leží asi 10 km severozápadně od Teplic v blízkosti Bouřňáku ve východní 

části Krušných hor. Na vrchu Tří pánů, v nadmořské výšce 860 metrů, jsou postaveny 3 VTE 

Enercon E 70 na tubusech o výšce 80 m.Celkový výkon elektráren činí 6 MW. [19] 

 

                 3.2.3. VTE Klíny: 

      Na klínech, ležících na severozápad od Litvínova v okrese Most, je 1 větrná elektrárna  

Enercon E 70. V provozu je od roku 2007. Její celkový výkon činí 2 MW. [19] 

 
Obr. 28.: Pohled na VTE Enercon E 70 na Klínech 

 

                 3.2.4. VTE Mníšek: 

      Obec Mníšek najdeme západně kousek od Klínů.V roce 2007 se spustili do provozu 

společně s VTE na Klínech 2 elektrárny stejného typu. Jejich výkon je 2x 2 MW. [19] 
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Obr. 29.: Pohled na VTE u Mníšku  

 

                 3.2.5. VTE v Nové Vsi v Horách: 

      Nová Ves v Horách leží v okrese Most. Na jejím území byla v roce 2003 postavena větrná 

elektrárna typu REpower MD 77 s výkonem 1,5 MW na sloupu o výšce 65 m. Rozpětí vrtule 

činí 70 metrů a počet otáček 10,5 až 19 otáček za minutu. Zapojovací rychlost větru je 3,5 m/s 

a vypojovací rychlost 25 m/s. V roce 2004 byla vedle stávající větrné elektrárny instalována 

druhá elektrárna stejného typu a v roce 2008 zde byly postaveny ještě čtyři další větrné 

elektrárny typu REpower MM 92. Každá z nich má výkon 2 MW. Průměr vrtule měří 92,5 

metru. Připojovací rychlost větru je 3 m/s a odpojovací je 24 m/s. [19] 

 
Obr. 30.: Větrné elektrárny REpower MM 92 na Nové Vsi v Horách 
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                 3.2.6. Větrné elektrárny na Hoře sv. Šebestiána: 

      Hora sv. Šebestiána leží v okrese Chomutov.Od r. 2008 zde najdeme 3 větrné elektrárny 

typu Nordex S 70 s celkovým výkonem 4,5 MW. [19] 

 

                 3.2.7. VTE Kryštofovy Hamry: 

      Kryštofovy Hamry se nacházejí u Měděnce v okrese Chomutov. Nachází se zde největší 

větrná farma na území Česka. Tvoří jí 21 větrných elektráren typu Enercon E 82 s celkovým 

výkonem 42 MW. Průměr rotoru tohoto typu VTE činí 82 metrů a výška stožárů je 108 metrů. 

Větrná farma je v provozu od roku 2007. [19] 

 
Obr. 31.: Větrná farma Kryštofovy Hamry u Měděnce 

 

                 3.2.8. VTE Rusová: 

      Rusová leží kousek od Kryštofových Hamrů u Měděnce v okrese Chomutov.Větrné 

elektrárny se zde nacházejí 3 typu Nordex N 80 s celkovým výkonem 7,5 MW. V provozu jsou 

od roku 2006. [19] 

 

                 3.2.9. VTE Loučná: 

      Loučná pod Klínovcem leží u státních hranic severně od Jáchymova. V Loučné najdeme 3 

větrné elektrárny typu DeWind D4, které jsou v provozu od roku 2004. Celkový výkon VTE je 

1,8 MW. [19] 
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                 3.2.10. VTE Boží Dar- Neklid I. a Neklid II. 

      VTE Neklid I. a Neklid II. se nacházejí na Božím Daru v okrese Chomutov. Na Boží Dar 

byla větrná elektrárna typu EWT 315 kW přemístěna v roce 2001 z Dlouhé Louky.VTE je ve 

vlastnictví ČEZ a v provozu je od roku 1993. Měla ovšem povolení jen na dočasný provoz a to 

do roku 2000. Stožár VTE je vysoký 48 metrů. VTE EWT 315 kW byla první tohoto typu 

v ČR a projevila se na ní řada technických závad. V období od roku 1994 do roku 1999 bylo 

dosaženo nejvyšší výroby v roce 1995. V tomto roce dosáhl výkon VTE hodnoty 303 kWh, 

přičemž ale očekávaná roční hodnota měla dosáhnout 525 kWh, určená na základě měření 

rychlosti větru. VTE během 8 let pracovala pouze necelých 35% z celkové doby. VTE Neklid 

I. je typu Energowars. VTE Neklid II. jsou konstrukce typu Enercon E 33 a mají výkon 0,33 

MW.Větrné elektrárny jsou nedaleko od sebe. [19] 

 

                 3.3. Solární energie 

      Celkový odhadovaný tok energie ze Slunce je 3,8*1026 J/s. Na povrch zemské atmosféry 

dopadá pouze asi 1,75*1026 J/s. Převážná část této energie je ve formě světelného a 

ultrafialového záření. Svými účinky končí sluneční energie vždy jako teplo. Ohřívá zemský 

povrch, mění se v kinetickou energii mořských a vzdušných proudů, v chemickou energii 

biosféry apod. Část tepla opouští Zemi jako infračervené záření. Z energetického hlediska 

působí Země jako velký transformátor, který dopadající sluneční záření mění na vyzařující 

tepelné záření. Tím se planeta ohřívá a udržuje se na ní teplota přijatelná pro život. 

      Rozhodující pro možnosti praktického využití sluneční energie je množství slunečního 

záření dopadající na určitý region. Nejvíce záření dopadá na rovníkové oblasti a na pouště, kde 

se udává měrný sluneční osvit 2,2- 2,5 MWh/m2 za rok. Velká část slunečního záření 

pohlceného Zemí je transformována do oběhu vody, proudění vod a vzduchu a do zpětného 

vyzařování tepla do vesmíru. [1], [21] 

 

Jev , využití sluneční energie Relativní množství celkového toku energie ze 

Slunce na Zemi 

Odraz záření od atmosféry zpět do 

vesmíru 

                            asi 31 % 

Pohlcení v atmosféře Země asi 17,5 % 

Odraz od povrchu Země asi   4,3 % 
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Pohlcené sluneční záření mořem  asi  32,7 % 

Pohlcené sluneční záření pevninou  asi  14,4 % 

Fotosyntéza u rostlin asi  0,1 % 

Tabulka 1.: Přibližné rozdělení slunečního výkonu dopadajícího a odrážejícího se od Země. [1] 

 

Sluneční záření je možno přeměnit dnes známými způsoby na jiné formy energie, a to na 

energii tepelnou, chemickou a elektrickou. 

      Mezi výhody využívání sluneční energie patří určitě naprostá čistota a hlavně to, že zdroj je 

zcela zadarmo a je nevyčerpatelný.Je to nejšetrnější a nejčistší způsob výroby elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů. Dále ke kladům solární energie musíme přičíst její obrovské 

potencionální možnosti využití. Solární elektrárna ale potřebuje značně velkou  plochu pro své 

sběrače, a to řádově tisíckrát větší, než například elektrárna uhelná. K minusům se zajisté 

přidává i střídání dne a noci a nepravidelné svícení Slunce, nemožnost získanou energii 

jednoduše akumulovat, ale také to, že účinnost přeměny slunečního záření v jiné formy energie 

je poměrně malá. 

      V dnešní době můžeme se solárními systémy z 1 m aktivní plochy získat až 110 kWh za 

rok. Technologie využívající sluneční záření má teoreticky neomezený růstový potenciál. 

Fotovoltaika využívá přímé přeměny slunečního záření v elektrickou energii v solárním 

článku. Fotovoltaická technologie by se mohla časem stát nástrojem trvale udržitelného 

energetického systému, který má minimální dopad na životní prostředí. 

      Energetická návratnost závisí na použitém materiálu. Například krystalické křemíkové 

solární panely mají v našich podmínkách vypočtenu dobu návratnosti kolem 6 let, zatímco 

panely s tenkovrstvou strukturou CIS mají návratnost zhruba o polovinu nižší. [1] 

      V polovině roku 2006 vyly v ČR instalovány systémy o výkonu cca 0,5 MW. Většinu 

z nich tvoří solární systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě. Od 1.1. 2006 byly 

Energetickým regulačním úřadem stanoveny výkupní ceny pro solární energii stanoveny na 

13,20 Kč/kWh. Významný ekonomický potenciál s kladnými dopady na sociální sféru s sebou 

přináší předpokládaný obrovský nárůst objemu výroby a instalaci fotovoltaických systémů. ( 

Bařinka, Klínek, 2007),[1] 
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                 3.4. Geotermální energie 

      Geotermální energií se rozumí teplo získávané z nitra Země. Může se využívat přímo ve 

formě tepla nebo se využívá k výrobě elektrické energie v geotermálních elektrárnách. 

Výhodou tohoto zdroje je bezesporu stálá dodávka energie nezávislá na klimatických 

podmínkách oproti větrné a sluneční energii. Výroba geotermální energie má dobré výhledy na 

uplatnění, díky nízkým emisím a značné dostupnosti. Je dostupná kdekoliv na světě v 

maximální hloubce 10 až 12 km. Ze zemského nitra je směrem k povrchu uvolňován tepelný 

tok o průměrné hodnotě 57 mW/m2 v kontinentální kůře. Zemské jádro má teplotu asi 5000 °C. 

Vysoká teplota jádra vznikla teplem uvolněným při formování Země před 4,5 miliardami let, 

kdy se pohybová energie srážených minerálů měnila v teplo. Dále vzniká rozpadem 

radioaktivních izotopů s dlouhým poločasem rozpadu, hlavně 40K, 232Th, 235U a 238U. Teplo 

z jádra se k zemské kůře přenáší prouděním ( konvekcí) a vedením ( kondukcí). K využívání 

geotermální energie musíme znát teplotní gradient, což je nárůst teploty s hloubkou pod 

zemským povrchem. Hodnoty teplotního gradientu se směrem k povrchu mění v závislosti na 

tepelné vodivosti horninových vrstev. Průměrný teplotní gradient blízko povrchu do několika 

km je asi 30 K/km, nicméně existují i místa, kde hodnota gradientu klesá až k 10 K/km nebo 

místa, kde se naopak teplotní gradient může vyšplhat přes hodnotu až 100 K/km. [1] 

      Za geotermální zdroj energie považujeme místa s tepelnou energií, kterou je možno čerpat 

při přiměřených nákladech. Zdroje s největším potenciálem se vyskytují hlavně na hranicích 

zemských desek, v oslabených částech zemské kůry nebo v oblasti s vulkanickou činností. 

Snadnější a dostupnější zdroje geotermální energie mohou být gelzíry, sopky, zřídla, parní 

výhony, horké prameny apod. V přírodě se vyskytují 4 typy geotermálních systémů. Jsou to 

systémy hydrotermální, systém teplých suchých hornin, systémy geotlaké a magmatické. 

Běžně se využívají geotermální rezervoáry obsahující vodu v plynné nebo kapalné formě. 

Výskyt těchto míst je však omezen jen na některé lokality. Mnohem vyšší je možnost 

využívání rezervoárů složených jen z nepropustných hornin. Ve světě se používají k výrobě 

elektrické energie nejvíce hydrotermální systémy a to již přes 100 let. Celkový instalovaný 

výkon geotermální energie ve světě činí asi 8000 MW, což je okolo 1% světové spotřeby 

elektřiny. Nejvíce tyto zdroje využívají USA, Japonsko, Itálie, Mexiko a Filipíny.V ČR 

hydrotermální systémy nemáme, jelikož naše země nemá vhodné geologické podmínky. Proto 

počítáme s využitím systému teplých suchých hornin. Pro přenos tepla z podpovrchové oblasti 



Vladimíra Balcarová: Možnosti využití alternativních zdrojů energie v Krušných horách 

2010 27 

je nutné cíleně horninu mechanicky rozbít, udělat z ní propustnou a zavést do ní vhodné 

médium pro přenos tepla. Takto můžeme přeměnit jakýkoliv vhodný objem teplé suché 

horniny na umělý rezervoár. 

      V současné době je v České republice odvrtáno téměř 2000 vrtů o hloubce větší než 1000 

m. Rozložení těchto vrtů je nepravidelné. Ekonomika provozu a výroby elektrické energie 

z geotermálních ložisek je silně závislá na jeho poloze blízko povrchu Země a na tlaku a 

čistotě páry. 

      V současnosti existuje projekt geotermálních vrtů u Litoměřic. Jde o odvrtání 3 vrtů do 

hloubky 5 km. Počítá se se získáním 140 l média za sekundu o teplotě asi 150 °C. Při 

ochlazení média na 70 °C představuje tepelný tok výkon asi okolo 50 MW. Pro jednodušší 

představu, kolik energie má v sobě horká žula uvažujme teoreticky. Při ochlazení kvádru žuly 

o objemu 1 km3 o 40 °C získáme množství energie ve formě elektřiny a tepla, které by stačilo 

Litoměřicím na 30 let. [1] 

     Nyní se také posuzuje geotermální potenciál v lokalitě Osek- Háj, kde by bylo možné 

využít hydrotermální vrty pro rekreační účely. Využívání geotermální energie by lákala i města 

Jirkov a Horní Jiřetín.  Zde se uvažuje o vyvrtání několika 3 kilometrových vrtů. 

      Ze všech obnovitelných zdrojů v ČR je právě geotermální energie zatím nejméně 

využívaná. To dává prostor k rozvoji realizace a následnému využití tohoto zdroje. Z řady 

studií můžeme odvodit, že v ČR je dle prvních výpočtů možné určit asi 60 lokalit vhodných 

pro výrobu elektrické energie s celkovým výkonem cca 250 MW a tepla na vytápění o výkonu 

asi 2000 MW. Po provedení doplňujícího průzkumu na vybraných územích můžeme 

předpokládat možnost vybudování elektráren o celkovém výkonu okolo 3200 MW.( Motlík, 

2007), [1], [6], [21] 

 

                 3.5. Pasivní domy 

      Pasivními domy rozumíme domy s nízkou energetickou spotřebou. Tyto stavby využívají 

dokonalou tepelnou izolaci, až několik desítek centimetrů silnou, díky níž má dům minimální 

tepelné ztráty. Dále klimatizační systém, který udržuje dokonalou  tepelnou pohodu 

v místnosti, a zajišťuje výměnu čerstvého vzduchu, který zároveň vede teplo. Tím už 

nemusíme zajišťovat další systém pro rozvod tepla. 

      Náklady na tento typ domu jsou zhruba stejné jako na běžnou novostavbu, ovšem narozdíl 

od běžné novostavby jsou pasivní domy běžně schopny ušetřit na nákladech na vytápění až 
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90%. Nevyužívají technicky náročné nebo nákladné zařízení a neklade na uživatele vyšší 

požadavky na obsluhu. Po většinu roku spolehlivě vytopí pasivní dům tepelné ztráty od lidí, 

slunce a elektrických spotřebičů. Ročně spotřebuje maximálně 15 kWh/m2 vytápěné plochy. U 

běžného rodinného domu s podlahovou plochou okolo 120 m2 by to dělalo 1800 kWh. Celkové 

náklady na topení během životního cyklu domu se prudce snižují, když se technika podstatně 

zjednoduší pod úroveň 15 kWh na 1 m2 plochy. Tato hranice definuje pasivní dům. 

Projekt pasivních domů se původně zamýšlel jen pro vědecké účely. Ty zkoumaly efektivní 

využití potenciálu energií. Výsledky výzkumů potvrdily, že kvalitní tepelnou izolací můžeme 

v praxi dosáhnout vysokých tepelných úspor. 

 

 
Graf 1.: Celkové náklady na topení během životního cyklu domu se prudce snižují, když se technika podstatně 

zjednoduší pod úroveň 15 kWh na 1 m2 plochy. [20] 

 

      Princip pasivního domu spočívá v jednoduchém systému. Čerstvý vzduch, který přivádí 

ventilační zařízení, může přenášet i teplo. Jestliže bude budova z tepelného hlediska kvalitně 

konstruovaná, může přiváděné teplo stačit zajišťovat pohodu místností, že již nebude třeba 

další systém pro rozvod tepla. Konvenční technika vytápění je nahrazena inovativní 

klimatizační technikou. 

      Pasivní domy se v našich normách objevili dříve, než byl na našem území vůbec nějaký 

postaven. Norma ČSN 73 0540 je popisuje následovně: “ Pasivní domy jsou budovy s roční 

měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou 

potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného 

větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé 
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zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být 

dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v 

projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství 

primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro 

spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... „[20] 

Norma dělí domy s nízkými energetickými nároky na domy nízkoenergetické a pasivní. 

Nízkoenergetické domy mají v ČR hraniční hodnotu 50 kWh/ m2 plochy. [20] 

 

                 3.5.1. Tepelné zisky pasivních domů: 

      Okna v pasivním domě přispívají výrazně k úspoře tepla na vytápění. K tepelným ziskům 

přispívá i sluneční energie. Sluneční energie se dostává přes okna, které jsou konstruována 

jako sluneční kolektory, do interiéru a propouští dostatek záření a tím i tepla. Velmi důležitá je 

orientace oken ke světovým stranám. Nejvýhodnější je orientovat okna směrem na jižní stranu. 

Většina současných budov vyzařuje teplo do venkovního prostoru, kdežto pasivní domy si své 

teplo chrání několikacentimetrovou tepelnou izolací. Tím jsou jeho tepelné ztráty takřka 

nulové. [20] 

 

                 4. VYHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ  

      V předchozích kapitolách jsem se pokusila nastínit možnosti využívání energie 

z obnovitelných zdrojů. Ovšem kromě možností ve využívání, které by v Krušných horách 

rozhodně byly, musíme zvažovat ekonomické ukazatele a životnost zařízení abychom zjistili, 

zda bude projekt obnovitelných zdrojů energie výnosný. 

 

Elektrárna Životnost v letech Účinnost v % Faktory 
výnosnosti 

Průtočná vodní 50 85- 90 13- 18 
Větrná 25 25- 35 2- 10 
Uhelná s odsířením 15- 25 35- 42 3- 8 
Jaderná 25- 30 33- 40 8- 13 
Fotovoltaické články 20 12- 18 1- 2 
Solární větrné elektr. 20 15- 20 1- 4 
Tabulka 2.: Porovnání životnosti a faktoru výnosnosti různých typů elektráren. [21] 

 

                 4.1. Ceny energií v České Republice: 



Vladimíra Balcarová: Možnosti využití alternativních zdrojů energie v Krušných horách 

2010 30 

      Ceny některých druhů energií jsou v ČR regulovány. Ministerstvo financí u cen zemního 

plynu a elektrické energie uplatňuje úředně stanovené maximální ceny. U tepelné energie se 

uplatňují věcně usměrňované ceny. Od 1. ledna 2001 navrhuje ceny energií Energetický 

regulační úřad. Ten vykonává funkci při uplatňování, regulaci a kontrole cen v oblasti 

energetiky. Dále vydává předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrole cen včetně pravidel pro 

klíčování nákladů, výnosů a hospodářských výsledků regulovaných a neregulovaných činností. 

[1], [22] 

 

Zdroj energie/ Datum uvedení do 

provozu 

Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě v Kč za 

1 MWh 

Zelené bonusy v Kč 

za 1 MWh 

Malé vodní elektrárny  VT NT  VT NT 

MVE uvedená do provozu v nových 

lokalitách po 1. lednu 2008 

2700 3800 2150 1260 1700 890 

MVE uvedená do provozu v nových 

lokalitách od 1. 1. 2006 do 31.12. 

2007 

2540 3800 1910 1100 1700 650 

MVE uvedená do provozu po 1. 

lednu 2005 a rekonstruovaná MVE 

2300 3470 1715 860 1370 455 

MVE uvedená do provozu před 1. 

lednem 2005 

1790 2700 1335 350 600 75 

Větrné elektrárny 

VTE uvedené do provozu po 1. lednu 

2009 

2340 1630 

VTE uvedená do provozu od 1.1. 

2008 do 31. 12. 2008 

2550 1840 

VTE uvedená do provozu od 1.1. 

2007 do 31.12. 2007 

2620 1910 

VTE uvedená do provozu od 1.1. 

2006 do 31.12. 2006 

2670 1960 

VTE uvedená do provozu od 1.1. 

2005 do 31.12. 2005 

2930 2220 
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VTE uvedená do provozu od 1.1. 

2004 do 31.12. 2004 

3070 2360 

VTE uvedená do provozu před 1.1. 

2004 

3410 2700 

Geotermální energie 

Výroba elektřiny využitím 

geotermální energie 

4500 3140 

Sluneční záření 

Využití slunečního záření po 1. lednu 

2009 s instalovaným výkonem do 30 

kW včetně 

12890 11910 

Využití slunečního záření po 1. lednu 

2009 s instalovaným výkonem nad 30 

kW 

12790 11810 

Výroba elektřiny využitím slunečního 

záření pro zdroj uvedený do provozu 

od 1.1. 2008 do 31.12. 2008 

13730 12750 

Výroba elektřiny využitím slunečního 

záření pro zdroj uvedený do provozu 

od 1. ledna 2006 do 31. prosince 

2007 

14080 13100 

Výroba elektřiny využitím slunečního 

záření pro zdroj uvedený do provozu 

před 1. lednem 2006 

6710 5730 

Tabulka 3.: Ceny energií v ČR za rok 2009. [22] 

 

Ceny uváděné v cenovém rozhodnutí neobsahují daň z přidané hodnoty. 

Výkupní ceny jsou stanoveny jako minimální ceny podle zákona č.526/1990 Sb., o cenách. 

Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny podle stejného zákona. 

V rámci jedné výroby nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů. [22] 
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                 4.2. Vyhodnocení malých vodních elektráren: 

      U MVE je velký rozsah technicko ekonomických parametrů. Velký rozsah měrných 

investičních nákladů vyplývá z faktu, zda se jedná o obnovu nebo rekonstrukci vodní 

elektrárny v dané lokalitě i z konkrétních podmínek lokality. 

V ČR jsou investiční náklady projektů nových velkých vodních elektráren značné vysoké, 

jelikož jde téměř vždy o projekt zaměřený na novou lokalitu, kde nebylo dosud žádné vodní 

dílo. Měrné investice projektů částečné nebo úplné obnovy MVE jsou výrazně nižší, jelikož 

můžeme využít některé stavební části, které již ve vodním díle byly. Měrné investiční náklady 

malých vodních elektráren výkonů v řádu desítek kW v nových lokalitách jsou vysoké, 

dokonce výrazně vyšší, než u MVE s výkonem v řádu několika jednotek MW. 

Provozní náklady se pohybují v rozmezí přibližně 1,5 – 3% z investic ročně. Provozní náklady 

se pohybují ve stejné výši jak u modernizovaných nebo částečně rekonstruovaných MVE, 

stejně jako v případě zcela nových MVE. Doba životnosti je oproti jiným druhům 

obnovitelných zdrojů delší. Vyhláška ERÚ 475/ 2005 Sb. předpokládá dobu životnosti na 30 

let. To je však spíše spodní hranice doby, po kterou nemusíme zásadně investovat do obnovy 

zařízení.  

      Potenciál hydroenergie zbývající k využití má výrazně horší hydrologické podmínky. 

Ekonomie u budoucích realizací se bude vyznačovat delší dobou návratnosti investic a tím 

snížený zájem investorů. [1] 

 

                 4.3. Vyhodnocení větrných elektráren 

      Měrné investiční náklady na VTE, díky vývoji technologie, již několik let klesají. Dnes se 

již moc neprojektují dříve běžné jednotky o výkonu 500- 700 kW, ale instalují se jednotky 

v řádu 1- 2 MW. Započteme-li do investičních nákladů, kromě ceny vlastního zařízení VTE, 

související náklady, může celková suma dosahovat 35- 38 tisíc Kč/ kW. Velikost investičních 

nákladů na instalovaný výkon podstatně ovlivňuje i to, v jakém rozsahu je daný projekt 

realizován. Výstavba několika málo větrných elektráren v určité lokalitě povede k vyšším 

investicím, než realizování výstavby velké větrné farmy, jelikož se zde rozloží společné 

náklady. Provozní náklady činí 20- 25 % celkových diskontovaných nákladů. Nejvýraznějšími 

položkami v provozních nákladech jsou běžná údržba, náklady na opravy zařízení a na 
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náhradní díly, pojištění zařízení. Klíčovým parametrem ve výpočtech ekonomické elektivnosti 

je roční výše výroby elektrické energie pro daný výkon. Hodnota využití je pro každý projekt 

VTE individuální a je dána větrnými podmínkami lokality, v níž se má VTE nacházet. [1] 

 

                 4.4. Vyhodnocení solární energie 

      Solární energie, používaná k přeměně slunečního záření fotovoltaickými panely, patří 

v současné době mezi investičně nejnákladnější obnovitelné zdroje. Měrné investiční náklady 

dosahují i více jak 135 000 Kč/ kW i přes pokles cen technologií. Výše investičních nákladů je 

ovlivněná i náklady na instalaci. Ty se liší podle toho, jak jsou fotovoltaické panely 

instalovány: zda jde o nové projekty, kdy fotovoltaické panely instalujeme na budovy apod. 

Provozní náklady zahrnují náklady na údržbu a opravy, pojištění a revize elektroinstalace. 

Jejich výši lze odhadnout maximálně na 1- 1,5% investičních nákladů. Výše výroby elektrické 

energie závisí hlavně na zeměpisné šířce místa, kde je solární elektrárna umístěna. 

V podmínkách ČR dosahuje roční využití asi 900 až 1050 hodin. 

      Minimální cena fotovoltaické elektřiny je 13 Kč/ kWh. To je asi 5- 6 krát více než u jiných 

obnovitelných zdrojů. Vysoká výkupní cena je dána velkými investičními náklady a malého 

ročního využití instalovaného výkonu. [1] 

 

                 4.5. Vyhodnocení geotermální energie 

      V České republice se projekty ne využití geotermální energie vážou na konkrétní lokalitě. 

Ekonomickým omezením u tohoto zdroje energie jsou vysoké náklady na hlubinné vrty. U 

zdroje energie z tepla Země by se mělo využívat spíše nízkopotencionální teplo pro vytápění a 

výroba elektřiny by měla být využívána pouze doplňkově. 

      “ Vyhláška ERÚ 475/ 2005 Sb. předpokládá investiční náklady tohoto typu zdroje až na 

úrovni 275 tis. Kč/ kW, což silně ovlivňuje ekonomiku výroby elektřiny i v lokalitě s možností 

racionálního využití tepla.„ [1] 

 

                 4.6. Porovnání obnovitelných zdrojů energie 

      V oblasti Krušných hor bychom mohli nejlépe využívat zbývající potenciál vodních toků. 

Díky přijatelným investicím do zařízení MVE i díky dlouhé životnosti je tento druh 

obnovitelného zdroje asi nejlepší variantou pro další realizace. 
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      Druhou nejlepší možností je realizovat projekty větrných elektráren nebo velkých větrných 

farem na hřebenech Krušných hor, protože jsou zde dobré větrné podmínky, které můžeme 

využít ve prospěch výroby elektrické energie. 

      Solární systémy v Krušných horách moc velké možnosti realizace nemají, z důvodu 

potřeby velké rovné plochy pro instalaci fotovoltaických panelů, která v horské oblasti chybí. 

Možnou a výhodnou alternativou by mohla být instalace fotovoltaických článků na budovy pro 

vlastní potřebu. To je však individuální. 

      Geotermální energie na své plné využití stále ještě čeká. Zvláště v našich podmínkách.  Na 

některých místech Krušných hor je vysoký teplotní potenciál. Zda by se dal dobře využít a 

zužitkovat, na to si asi budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale díky rychlému vývoji 

technologií věřím, že se tento zdroj energie jednou naučíme účinně a hojně využívat i na území 

České republiky. 

 

                 5. Závěr  

      Pokusila jsem se ve své práci ukázat, jakým způsobem jsou alternativní zdroje v Krušných 

horách už využité. Že na některých místech již několik let uspokojivě fungují. Lidé se musí 

naučit využívat je pro své potřeby v mnohem větší míře. Na území Krušných hor máme 

nejlepší předpoklady k využití energie z vody i větru. Vodní toky mají vysoký energetický 

potenciál a povětrnostní podmínky jsou na vrcholcích také velmi dobré. V lokalitě Krušných 

hor by se mohli určit místa, kde by byla možnost projektovat další zařízení na výrobu energie 

z šetrných obnovitelných zdrojů.  

      Během psaní práce jsem se snažila navštívit co nejvíce míst a získat tím potřebné 

informace, které by mi posloužily při vypracování. Nejzajímavější pro mě bylo zpracovávání 

kapitol o malých vodních elektrárnách. Právě u nich jsem měla možnost vidět celé zařízení a 

jeho fungování na vlastní oči. Setkala jsem se s některými lidmi, kteří mi poskytli odborný 

výklad. Bohužel mnoho mnou oslovených nebylo ochotných mi pomoci a poskytnout další 

informace. 

      Věřím, že v následujících letech pokrok v inovaci technologií dovolí využití obnovitelných 

zdrojů ve větším měřítku nebo o větším výkonu a najdou se alternativy na místech, kde 

s realizací takovýchto projektů zatím nikdo nepočítá... 
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