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SUMMARY 

The main idea of the thesis – Renewable energy resources – is to analyze 

exploitation of renewable energy resources for electricity and energy production. Terms 

for development in the Czech Republic and changes which came through after the entry 

to the European Union. 

The first part of this Thesis is devoted to the legislation description and exploitation 

of renewable energy resources maintenance. Documents (programs) descripiton which 

the state is trying to offer its help by exploitation of renewable energy resources. 

In the second part you can find the analysis of the renewable resources. Concretely, 

there are described single sorts of renewable resources. 

The third and the last part is the promotion of the renewable resources in schools, 

the effectiveness of utilization, maintenance tools, statistics and completion of resources 

in conclusion. 

Keywords: renewable energy resources, legislation, water power, solar energy, biomass, 

wind power, small water power station, municipal waste, OZE utilization instruments 

 

ANOTACE  

Hlavní myšlenkou práce Obnovitelné zdroje energie je zanalyzovat vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny a energie. Podmínky pro rozvoj v České 

republice a změny, které proběhly při vstupu do Evropské unie.  

První část práce je věnována popisu legislativy a podpory vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie. Popis dokumentů (programů), kterými se stát snaţí nabídnout pomocnou 

ruku při vyuţívání obnovitelných zdrojů. Ve druhé části je analýza obnovitelných zdrojů. 

Konkrétně jsou zde popsány jednotlivé druhy. Třetí, poslední, část je propagace 

obnovitelných zdrojů ve školách, efektivnost jejich vyuţívání, nástroje podpory, statistika 

a na závěr návrhy na doplnění. 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, legislativa, vodní energie, sluneční energie, 

biomasa, větrná energie, malé vodní elektrárny, komunální odpad, nástroje vyuţití OZE 
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1 Úvod 

V současnosti naše společnost vykazuje větší a větší poţadavky na spotřebu energie. 

V tomto smyslu více méně „kopíruje“ většinu vyspělých zemí světa, protoţe energetická 

náročnost obecně vykazuje v mnoha oblastech téměř závratný růst. Produkce je zatím 

zajišťována převáţně z klasických zdrojů. Nejen, ţe tyto zdroje znečišťují ţivotní 

prostředí, ale jsou i vyčerpatelné, resp. jejich obnovitelnost jako v případě jádra 

představuje nejedno riziko ekonomické i technické. Postupně ubývají naše zásoby uhlí, 

zemního plynu a ropy nebo je jejich další dostupnost ztíţena geologickými, 

urbanistickými, technologickými i ekonomickými podmínkami. Vznikají tedy otázky. 

Co nastane, aţ tyto zdroje dojdou úplně? Z čeho se bude dále vyrábět teplo, elektřina? 

Odpověď si zasluhuje právem naší pozornost a diskuze na toto téma se rok od roku 

celosvětově stávají naléhavějšími i ostřejšími. Jedním z řešení jsou pro nás obnovitelné 

zdroje energie (OZE).  

Jiţ naši předkové objevili moţnost, jak získávat energii ze slunce, větru a vody, 

spalováním rostlin nebo zpracováním organické hmoty. V dnešní době, v době 21. století, 

se k  těmto alternativám navracíme i my, a to z důvodu nepříznivého vývoje klimatu, 

za který si bohuţel z větší části můţeme sami. Všude se uplatňují moderní technologie, 

které se neustále zdokonalují, aby bylo získáno z těchto zdrojů maximum energie. Co to 

ale skutečně obnovitelné zdroje jsou? Jsou to bohaté zdroje energetické dobře dostupné, 

rozšířené, a nic neznečišťující s minimálními dopady na ţivotní prostředí. Mají přímou 

nebo nepřímou souvislost se sluncem a patří mezi ně sluneční záření, voda a vítr. Lze 

je vyuţít v širokých energetických soustavách na území více nebo méně rozsáhlých 

aglomerací, ale i v ryze osobně vlastněných systémech. Přesto je jejich strategické 

vyuţívání spojené hned s několika riziky, a to ekonomickými (poměrně vysoká finančně 

technologická náročnost provozních zařízení, vhodnost jejich rozšíření z pohledu zajištění 

dodávek energie v náročně energetických oblastech – např. solární nebo větrné komplexy 

mohou plynule fungovat jen v případě, ţe sluneční nebo větrný zdroj funguje na dostatečný 

výkon, jejich spojení s klasicky nastavenými energetickými soustavami).  

Význam OZE studují a vyuţívají i okolní státy [1]. Je moţno říci, ţe dnes jiţ celý 

svět. Evropská unie si tuto oblast vyuţití OZE zahrnula do své energetické politiky. 

Součástí je i splnění závazků, které vyplývají z Kjótského protokolu. Pro daný problém 
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se vytváří legislativa a směrnice, které mají pomoci (finančně) při výstavbě elektráren 

zaměřených na získávání elektřiny nebo energie z obnovitelných zdrojů. Aţ vstup 

do Evropské unie donutil Českou republiku výrazněji se zabývat otázkou OZE. 

Do té doby, na rozdíl od okolních států, u nás OZE neměly příliš velký prostor ke svému 

uplatnění. Proto se také Česká republika zavázala dosáhnout do roku 2010 indikativního 

cíle ve výši 8 % podílu při získávání elektřiny z OZE. Podporou České republiky, jak 

splnit tento cíl je moţnost čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zavazuje ji k tomu 

směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2009/28/ES o podpoře výroby elektřiny z OZE, 

která pro ČR určuje závazný cíl 13 % v roce 2010 [2].  

Cílem této bakalářské práce je objasnění legislativní a veřejné podpory vyuţití 

obnovitelných zdrojů, seznámení se s vybranými druhy energií a jejich výroby, dále pak 

určit návrhy řešení jak nejlépe tyto zdroje vyuţít na základě známých a dostupných 

informací. Myslím si, ţe člověk by neměl být lhostejný k otázkám, jak a kam se ubírá stav 

ţivotního prostředí. Lidstvo se nyní chová k přírodě neohleduplně a mnohdy si ani 

neuvědomuje, čeho se skutečně dopouští. Výsledkem je nejen na mnoha místech 

nenávratně zničený ekologický a rovnováţný systém, ale ve své podstatě je do budoucna 

stále citelněji ohroţována sama existence lidského druhu. Je-li moţnost ulehčit přírodě 

v procesu sebeobnovy, pak se otevírá cesta, jak si můţe lidstvo pomoci. V současné době 

je vyuţití obnovitelných zdrojů velice zajímavý celosvětový problém, proto jsem si toto 

téma zvolila pro mou bakalářskou práci.  
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2 Popis legislativní a veřejné podpory vyuţití obnovitelných zdrojů 

Obecně má ČR za indikativní cíl dosáhnout 8 % OZE v roce 2010. V současné době 

to činí, ale pouze 4,71 % [2]. Proto stát zavádí zákony, kterými se snaţí vytvořit podmínky 

pro ekonomickou prosperitu provozovatelů obnovitelných zdrojů. V zásadě jsou celkem 

2 druhy státní podpory. Jako prvním typem podpory lze uvést povinnost distributora 

vykupovat za stanovené výkupní ceny. Druhým typem státní podpory jsou dotace 

na pořízení zařízení. Obvykle dotace kryjí 30-60 % pořizovacích nákladů, ale jen do limitu 

25-80 tis. Kč. Přesná výše se určuje podle typu zdroje. Kromě toho zde také existuje 

energetické poradenství (tzv. EKIS), coţ je druh podpory, která je zdarma [25]. 

2.1 Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

(zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů) 

Účelem zákona je v zájmu ochrany klimatu a ţivotního prostředí podpořit vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie (OZE). Dále zajistit stálé navyšování podílu OZE na spotřebě 

hlavních energetických zdrojů. Přispět k šetrnému uţívání přírodních zdrojů a k trvale 

udrţitelnému rozvoji naší společnosti. V neposlední řadě vytvoření podmínek k naplnění 

indikativního cíle podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v České republice 

a vytvoření dalších podmínek nutných pro opětovné navyšování i po roce 2010 [2].  

Podpora se vztahuje na výrobu elektřiny z OZE, která je vyrobena v zařízeních 

České republiky, jenţ OZE vyuţívají a je stanovena různě podle druhu obnovitelného 

zdroje. Dále velikosti instalovaného výkonu výrobny i např. podle parametrů biomasy. 

Podpora se vztahuje i na výrobu elektřiny z důlního plynu v uzavřených dolech [2]. 

V druhé a třetí části zákona jsou uvedeny pasáţe, které se návazně mění, a to zákon 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů [26]. 

Ve čtvrté části zákona je stanovena účinnost, jíţ tento zákon nabývá od 1. 8. 2005 [26]. 

Mezinárodní kontrola výroby 

Podpora výroby elektřiny z OZE se jiţ dříve stala celosvětovým tématem. Různé 

země, nebo společenství států sledují více či méně ambiciózní cíle týkající se výroby 

energie z obnovitelných zdrojů [6]. Také ČR se zavázala, ve Smlouvě o přistoupení 
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k Evropské unii, dosáhnout určitého cíle. Tím je konkrétně podíl výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě ve výši 8 % v roce 2010 [2]. 

Systém podpory 

Systém podpory spočívá i ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES 

o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, která však nestanovuje jednotný systém podpory 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů [29]. A proto je v rámci EU výroba podporována 

odlišným způsobem. Nejvíce států vyuţívá podporu formou výkupních cen (tzv. Feed-in 

tariffs), kde má výrobce jistotu, ţe veškerou elektřinu, kterou vyrobí, prodá za garantované 

výkupní ceny. A to buď provozovateli regionální soustavy, nebo provozovateli přenosové 

soustavy. Např. v ČR a ve Španělsku se tento systém doplňuje o zelené bonusy, coţ jsou 

příplatky k trţní ceně silové elektřiny. Druhá forma podpory je prováděna formou zelených 

bonusů [11]. Je sice sloţitější, ale na druhou stranu umoţňuje výrobci maximalizovat jeho 

zisk. Výrobce totiţ můţe elektřinu prodat jakémukoliv zákazníkovi, obchodníkovi 

s elektřinou nebo ji sám spotřebovat na tzv. ostatní vlastní spotřebu [6].  

Ohlédnutím se za podporou OZE v ČR, lze zjistit, ţe v roce 2009 Energetický 

regulační úřad (ERÚ) vytvořil cenové rozhodnutí č. 4/2009 stanovující podporu pro výrobu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, tepla, druhotných energetických zdrojů a kombinované 

výroby elektřiny pro rok 2010 [9]. Lze konstatovat, ţe ERÚ aktivně podporuje výrobu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podpora však musí být nastavena tak, aby její výše byla 

reálná, dodrţovala technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů energie 

a byla zajímavá pro investory [36], [37]. 

Klimaticko-energetický balíček 

Balíček byl přijat v prosinci roku 2008 a stanovuje pro rok 2010 tři následující cíle: 

sníţení emisí skleníkových plynů aţ o 20 %, posílení energetické účinnosti o 20 % 

a dosáhnutí 20 % podílu OZE [38]. Pro ČR to znamená navýšení podílu energie z OZE 

na 13 %. V rámci uvedeného balíčku byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2009/28/ES, která podporuje mimo výroby elektřiny z OZE i výrobu tepla 

a chladu z obnovitelných zdrojů a biopaliva [29].  

 



Ivana Patočková: Vyuţití obnovitelných zdrojů 

2010 5 

2.2 Podpory a dotace 

2.2.1 Program Eko-energie 

Program Eko-energie spadá pod Operační program Podnikání a inovace a je dotován 

Evropskou unií. Díky němu mohou i malí a střední podnikatelé získat příspěvky např. na 

výrobu tepelné nebo elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dotace přitom můţe 

dosáhnout aţ do výše 100 mil. Kč. Podnikatelé, kteří chtějí ţádat o dotace, musí mít 

zajištěny finance v dostatečné výši, protoţe dotace jsou vypláceny zpětně po ukončení 

projektu. V těchto případech můţe ţadatel vyuţít pomoci banky ve formě úvěru. Program 

Eko-energie se ale nezabývá pouze podporou výroby. Malé, střední, ale i velké podniky 

mohou v programu poţádat o dotace na energetická opatření, která sníţí jejich celkovou 

energetickou spotřebu, tj. například modernizování zařízení na výrobu energie, zateplování 

budov, atd. Průmyslové podniky pak také mohou získat finanční podporu na vyuţití 

odpadní energie [19].  

Podle ankety, kterou před rokem provedla Hospodářská komora mezi podnikateli, 

brzdí rozvoj firem nepřiměřené zdraţování elektřiny. Ty potom musí šetřit jinde. Úsporná 

opatření programu by poté mohla být určitým řešením této situace mezi podnikateli [19].  

2.2.2 EFEKT 2010 – Státní program na podporu úspor energie a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 (část A) 

Program EFEKT spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je určen na podporu 

energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace a jejich 

čerpání se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Jsou poskytovány 

na energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty jako jsou 

např. různá zařízení k vyuţití tepelné nebo tlakové energie, úspora energie ve výrobních 

průmyslových procesech, internetová energetická poradenská centrála, výstavy, kurzy, 

semináře aj. Je to doplňkový program k energetickým programům, které jsou podporovány 

ze strukturálních fondů Evropské unie. Program je součástí Státního programu na podporu 

úspor energie a vyuţití OZE. Rozpočet programu je 40 mil. Kč pro rok 2010. Dotace můţe 

být poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým 

organizacím, městům, obcím a jejich sdruţením, krajům a jimi zřízeným sdruţením 
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právnických osob, ale také vysokým školám. Ţadatel o dotaci z toho programu musí 

vykonávat svou činnost na území České republiky [34]. 

2.2.3 Operační program Ţivotní prostředí 

Operační program Ţivotní prostředí nabízí v letech 2007-2013 podporu ve formě 

financí projektům na ochranu a zlepšování kvality ţivotního prostředí. V rámci prioritních 

opatření/podopatření je podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie realizována jako 

osa I. a III., kterými jsou dotovány také energetické projekty. Kdy prioritní osa I. obsahuje 

zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí a prioritní osa III. obsahuje udrţitelné 

vyuţívání zdrojů energie. Dlouhodobým cílem osy III. je zvýšení vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější vyuţití odpadního tepla.  

O dotaci v rámci osy I. a III. mohou poţádat hlavně obce, kraje a jejich příspěvkové 

organizace, státní organizace, neziskové organizace, vysoké školy a podnikatelské subjekty 

[11].  

2.2.4 Intelligent Energy Europe Programme (IEE II) 

Cílem programu je podporovat trvale udrţitelnou výrobu a spotřebu energie 

a přispívat k dosaţení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie a zajisté ochrana 

ţivotního prostředí. V oblasti zavádění OZE  je cílem: zapojit nové a obnovitelné zdroje 

energie do místního ţivotního prostředí a energetických systémů; podpořit přípravu 

legislativních opatření a jejich pouţívání; přispět ke zvýšení podílu OZE na hrubé spotřebě 

a to z 6 % na 12 % do roku 2010; přispět ke zvýšení podílu elektřiny vyráběné z OZE 

na 22,1 % a to do roku 2010; vytvořit nejlepší moţné podmínky pro urychlení investic, 

aby byla zvýšena instalovaná kapacita pro výrobu energie z OZE. 

Účast na projektech je libovolně otevřená právnické, veřejné či soukromé osobě, 

ţijící a zaregistrované na území členských států Evropské unie [11]. 

2.3 Obnovitelné zdroje v České republice 

Vodní elektrárny se v současné době jiţ přiblíţily přirozeným limitům. Existují velké 

vodní elektrárny, které disponují potenciálem 140 MWr. A dále jsou tu malé vodní 

elektrárny, kde jejich potenciál je odhadován na 120 MWr. Současná průměrná produkce 
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představuje asi 74 MWr. Odhady potenciálu větrných elektráren se pohybují mezi 

115 a 180 MWr [7]. 

Mezi OZE má největší potenciál biomasa. Její vyuţívání pro pouhou výrobu 

elektřiny je však málo efektivní. Technicky nejjednodušším a zároveň ekonomicky 

nejvýhodnějším řešením, díky dotacím, se jeví spoluspalování s uhlím ve fluidních kotlích. 

Nabízí se tím totiţ mnohem efektivnější vyuţití biomasy pro vytápění, případně 

kogeneraci, nebo racionálnější vyuţití pro výrobu kapalných paliv. Další obnovitelné 

zdroje energie, které nejsou zahrnuty, mají z pohledu energetické bilance státu 

zanedbatelný význam. Jsou to opomíjené a nepopulární odpady, zejména pak odpad 

komunální [18], [21]. 
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3 Analýza vyuţití obnovitelných zdrojů 

Uvědomuji si, ţe téma OZE je poměrně široké, významné a měnící se s ohledem 

na technické, technologické, ekonomické, ale i politické aspekty, proto si v této části práce 

dovolím jisté, nikoliv vyčerpávající, pozastavení nad nejenom „technickým“ zhodnocením 

OZE, ale i nad jejich některými ekonomickými a environmentálními výhledy. Na OZE 

je moţné nahlíţet jako na environmentálně příznivé technologie, které jistě, jako vše 

alternativní, má svá pozitiva i negativa v porovnání s tzv. klasickými zdroji energie. 

V popředí však určitě je poměrná příznivost vzhledem k dopadům na ţivotní prostředí 

(výjimkou jsou vodní díla typu přehrad – rizika zaplavené krajiny; sedimenty, celkové 

problémy s rekultivací atd.). V popředí stojí nabídka efektivního vyuţití, flexibilita (např. 

solární panely na střechách domů). Roste význam energetického vyuţití větru, biomasy, 

geotermální energie, biopaliva atd. I kdyţ je vyuţití OZE dnes stále ještě poměrně finančně 

náročnou záleţitostí, jsou zde slibné výhledy třeba právě vzhledem k moţnostem nově 

vznikajících obytných aglomerací (solární panely), odlehlejší obytné celky mohou vyuţívat 

energie větru [12]. Od věci nejsou ani menší vodní elektrárny v obcích. Zde se dostaví 

postupně i spořící energetický efekt na méně zastavěné ploše v porovnání s tradičními 

velkoplošnými energetickými soustavami, spolu s moţnými finančními dotacemi od EU, 

která je takto vytvářeným systémům nakloněna. Téma vyuţití OZE vnímám jako otevřené 

a v rozsahu této práce stojící teprve na začátku. Přesto aktuální a z pohledu také 

zahraničních zkušeností zajímavé [13]. Níţe uvedený graf nám uvádí podíl získávání 

elektřiny z OZE v zemích EU. 

 

Graf 1- Indikativní cíle vybraných členských států EU v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Zdroj: 

tzbinfo.cz [13] 
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3.1 Sluneční energie 

Veškerá energie, kterou máme na zemi, pochází ze slunečního záření. Na území 

České republiky dopadne přibliţně milionkrát více energie za rok, neţ je naše roční 

spotřeba elektřiny. Sluneční záření lze nejlépe přeměňovat na teplo. Přeměna na elektřinu 

je draţší a sloţitější. Energii ze Slunce můţeme získávat dvěma základními způsoby: 

přímo nebo nepřímo [8]. Přímo lze získat pomocí fotovoltaických panelů. Nepřímo pomocí 

větrných, vodních nebo tepelných elektráren spalujících biomasu [22].  

3.1.1 Výroba elektřiny 

Fotovoltaické panely 

Fotovoltaické panely jsou zařízení, která představují jednoduchý způsob jak sluneční 

paprsky přeměnit na elektřinu. Pracují na principu fotoelektrického jevu, kdy částice světla 

(fotony) dopadají na článek a svou energií z něj vyráţí elektrony. Polovodičová struktura 

článku pak uspořádává pohyb elektronů na vyuţitelný stejnosměrný elektrický proud. 

Základními stavebními prvky jsou solární články. Ty mohou slouţit pro nepatrný výkon, 

např. napájení kalkulačky, aţ po velké elektrárny s výkony v jednotkách MW [15]. 

Solární článek je polovodičový velkoplošný prvek s alespoň jedním PN přechodem – 

polovodičová dioda. Na rozhraní materiálů P a N vzniká přechodová vrstva P-N (vodivost 

typu P-pozitivní a vodivost typu N-negativní), ve které je elektrické pole vysoké intenzity. 

Toto pole uvádí do pohybu volné nosiče náboje, které vznikají absorbcí světla. Vzniklý 

elektrický proud pak odvádějí z článku elektrody.  

Fotovoltaické panely mají za sebou uţ 50 let vývoje. Dnes zdokonalujeme jejich 

4. generaci: první generace je z destiček z  monokrystalického křemíku a je to stále 

nejpouţívanější typ. Druhá generace je z polykrystalického, mikrokrystalického anebo 

amorfního křemíku. Oproti první generaci je tato levnější, protoţe spotřebuje méně 

křemíku. Lze ji vyuţít na ohebném podkladu, např. na oblečené, fóliové střešní krytině. 

Třetí generace nevyuţívá křemík, ale například organické polymery. Dosud se komerčně 

moc nepouţívají. A poslední, čtvrtá generace, má kompozitní články z různých vrstev, 

které jsou schopné nejlépe vyuţívat sluneční spektrum. Kaţdá vrstva vyuţívá jiné vlnové 

délky [17], [27].  
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Energie, která se vloţí do výroby článků, se těmito panely získá zpět v našich 

podmínkách za 2 aţ 6 roků. Předpokládaná ţivotnost je minimálně 20 let [27].  

Poptávka po fotovoltaických panelech byla v minulosti velmi vysoká v závislosti 

na výhodných smlouvách o cenách výkupu energií. V současné době však zaznamenáváme 

mírný pokles zájmu, neboť došlo k cenovým úpravám na základě vládního návrhu 

č. 968/2009 na vydání novely zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Tato novela umoţňuje sníţení výkupních cen o více neţ 5 % 

za předpokladu, ţe návratnost investic bude kratší neţ 11 let. Tuto podmínku fotovoltaické 

elektrárny splňují [28].  

Některé země Evropské unie, dále pak např. Japonsko a USA, vytvářejí fotovoltaické 

elektrárny. Tím získávají cestu ke zvýšení vlastní energetické soběstačnosti. Pro země 

třetího světa jsou fotovoltaické panely výborným řešením k zajištění elektřiny i ve velmi 

odlehlých místech. I kdyţ je křemík na Zemi ve velkém mnoţství, je produkce čistého 

křemíku velice drahá. Nyní se uţ hledají cesty, jak mnoţství křemíku v panelech sníţit 

(výsledkem jsou tenkovrstvé články) nebo, jak zvýšit účinnost článků. Vyvíjejí se i články 

z jiných materiálů. Do budoucnosti lze očekávat, ţe cena fotovoltaických panelů, a tím 

i cena produkované elektřiny, bude klesat [27]. 

Energetický výnos lze zvýšit třemi způsoby: oboustranné moduly – dopadá na něj 

světlo z obou stran a zvýšení produkce je aţ o 30 %. Natáčení za sluncem – kdyţ na článek 

dopadají paprsky kolmo, zvýší se produkce asi o 35 %, toto zajišťuje dvouosý polohovací 

systém. Koncentrátory – lze pouţít čočky nebo různá korýtková zrcadla, nejlevnější jsou, 

ale plochá zrcadla. Zrcadlo je levnější neţ fotovoltaický článek. Koncentrátory však 

vyţadují i polohovací systém, který bude zrcadlo udrţovat v ohnisku [14]. Zvýšení 

produkce závisí na velikosti koncentrátoru [5]. 

Hlavní výhodou fotovoltaiky je, ţe ji lze zabudovat do budov. Takţe není nutné 

hledat další plochu. Podmínkou je vhodná orientace a tvar budovy. Integrace fasády není 

příliš vhodná. Na jiţní svislou plochu dopadá asi o 30 % méně slunečního záření neţ 

na skleněnou plochu. A protoţe účinnost panelů klesá s jejich teplotou, je nutné zajištění 

dostatečného odvětrávání fotovoltaické fasády. Případně můţe být zapotřebí provést 

tepelné izolace stěn domu. Stejný problém nastává i při integraci panelů do střechy [17].  
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Důleţité pro umístění fotovoltaických panelů jsou přírodní podmínky, kde hlavními 

faktory jsou oblačnost a znečištění atmosféry. Mnoţství dopadající energie 

se v jednotlivých letech mění běţně o 10 %. Fotovoltaický systém s izolovaným výkonem 

1 kW je schopný v podmínkách ČR dodat ročně 800–1000 kWh elektrické energie. Plocha 

tohoto systém se velikostně pohybuje od 6 do 9 m
2
 [27].  

3.1.2 Teplo, ohřev vody a vzduchu 

Sluneční energie dopadne na pouhých 350 km
2
 v České republice, tj. asi 4 % rozlohy 

a zhruba 1/10 plochy, na které se dnes pěstuje řepka, nebo by se dříve pěstovaly brambory. 

Při vyuţívání sluneční energie naráţíme na dva problémy: skladovatelnost a účinnost. 

Sluneční energii lze vhodně skladovat v biomase. Vysoké účinnosti můţeme dosáhnout 

při výrobě tepla pomocí termálních kolektorů i elektřiny (fotovoltaika) [10]. 

Moţnost vyuţití 

Ze Slunce se nejlépe a nejsnadněji získává teplo. Pro vytápění budov se nejsnáze 

získá tak, ţe se vpustí slunce dovnitř. Aby se ale udrţelo, je zapotřebí mít velmi dobře 

izolující okna a ještě mnohem lépe izolující stěny, strop a podlahu. Na tomto způsobu 

fungují tzv. pasivní domy. Ty jsou z větší části vytápěny pouze sluncem. Při výrobě tepla 

na ohřev vody je nutné pouţít tzv. aktivní systém. Velmi jednoduchý a známý způsob 

je v létě barel natřený na černo. Pro celoroční provoz je potřeba sloţitějšího systému, 

a to: solární termální systém [14]. 

Pasivní systémy 

Jejich výhodou je to, ţe k provozu nepotřebují ţádná další zařízení. Vyuţívají 

sluneční záření, které jednoduše dopadne do interiéru oknem nebo jiným prosklením. 

Pasivní systém musí s budovou tvořit harmonický celek. Toho se nejlépe dosáhne 

u novostaveb. Ale i starší budovy lze rekonstruovat a vybudovat skleněné přístavky, 

prosklené verandy atd. Důleţité je vyřešení tepelné zátěţe během léta. Budova musí mít 

řádné odvětrávání. Konstrukci budovy je lépe řešit s odborníky – energetický auditor [14]. 
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Aktivní systémy 

Vyuţívají se hlavně k celoročnímu ohřevu vody, bazénové vody, k přitápění budov 

pomocí teplovodního nebo teplovzdušného vytápění. Získanou energii je moţné 

i dlouhodobě akumulovat v zásobnících. Nejčastěji se pouţívá krátkodobá akumulace. 

Pro krátkodobou akumulaci se vyuţívá obvykle beztlaková vodní nádrţ. Solární systémy 

mohou být i teplovzdušné. V tom případě lze teplý vzduch přivádět rovnou do místnosti 

a ani nehrozí zamrzání [14]. Systém pak pracuje s niţšími teplotami, čímţ roste jejich 

účinnost. Nevýhodou je spotřeba silnějších potrubí a hluk, který vydávají ventilátory [27]. 

Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, se skládá z přímého a rozptýleného 

záření. Přímé je od slunečního disku a tvoří rovnoběţný svazek paprsků. Rozptýlené 

vzniká rozptylem přímých slunečních paprsků na molekulách vzduchu, vodních kapkách 

a ledových krystalcích. Toto záření se jeví jako svit oblohy. Průměrný počet solárního 

svitu, bez oblačnosti, se v České republice pohybuje kolem 1460 h za rok [10].  

Technická stránka 

Pomocí kapalinových kolektorů můţeme získat 300-800 kWh/m
2
 za rok. Zisk 

se v jednotlivých měsících, ale mění. V zimě často nepokrývá spotřebu, pro letní podmínky 

často naopak není vyuţití. Obvyklá hodnota průměrné roční výroby v průměrných 

solárních zařízeních je 380-420 kWh/m
2
. Účinnost kolektorů závisí hlavně na rozdílu 

teplot teplonosné kapaliny (absorbéru) a okolního vzduchu. Čím větší bude teplota, tím 

horší bude účinnosti. Existují vakuové kolektory, které mají absorbér izolován vakuem. 

Zde se účinnost mění málo, takţe dobře pracují i za mrazivých dnů [14]. 

Naopak u jednoduchých plochých kolektorů klesá účinnost se změnou teploty velmi 

rychle, takţe je vlastně úplně nemoţné ohřívat v nich vodu v mrazivých dnech na více neţ 

80° C. 

Během zimy je solární energie tak málo, ţe se potřebují kolektory na velkých 

plochách pro uspokojení našich potřeb. Naopak během léta je energie přebytek [15]. 

 

 

 



Ivana Patočková: Vyuţití obnovitelných zdrojů 

2010 13 

Části solárního systému 

Základním stavebním prvkem je absorbér, coţ je kapalina, ve které se teplo 

„uchovává“. Uloţí-li se absorbér pod skleněnou desku, vznikne sluneční kolektor, 

který vyuţívá skleníkového efektu. Kolektory se dělí na 2 základní druhy: kapalinové 

a vzduchové neboli kombinované [14]. 

Sluneční absorbéry přemění zachycené sluneční záření na tepelnou energii 

(dlouhovlnné záření). Ta je pomocí kapaliny, nebo vzduchu (teplonosná média) odvedena 

do místa okamţité spotřeby nebo do akumulačního zásobníku. Kolektory se dělí podle tvaru 

na ploché a trubicovité, které mají absorbér uloţen ve vakuové trubici. Vakuum totiţ sniţuje 

tepelné ztráty a zvyšuje tak účinnost při dosaţení vyšších teplot. Nevýhodou vakuových 

kolektorů je, ţe se musí v zimě ručně čistit od sněhu, na rozdíl od plochých. [8].  

Velmi kvalitní kolektory mají absorbér pokrytý spektrálně selektivní vrstvou. 

To je speciální černá barva. Většina současných kolektorů pouţívá měděný plech 

s pokovením. Také zasklení je ze speciálního skla, které má nízkou pohltivost slunečního 

záření a zvýšenou mechanickou pevnost [27].  

Solární zásobník slouţí pro přípravu teplé vody. Kdyţ je nedostatek sluneční energie, 

přihřívá se voda z ústředního vytápění, nebo elektřinou. Aby se nerozšířily v zásobníku 

mikroorganismy, je vhodné v nich jednou týdně ohřát vodu na 72° C, neboť provoz při 

nízkých teplotách je prostředí vhodné k jejich rozmnoţení. Pokud se solární energie 

pouţívá i pro přitápění, je zapotřebí větších ploch kolektorů, aţ několik m
2
. Pro sníţení 

nákladů se pouţívají beztlakové zásobníky, většinou z plastu nebo betonu. Solární 

výměník tepla v zásobníku je umístěn co nejníţe, nad ním je výměník okruhu ústředního 

vytápění a nejvýše je elektrické topné těleso. Potrubí by mělo být co nejkratší s kvalitní 

izolací, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám [14]. Nejčastější materiál je měď 

a nedoporučují se plasty. Oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci kapaliny. Armatury 

zabezpečují správnou funkci z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. Vyrovnání tlaku 

vlivem značného kolísání teploty zajišťuje expanzní nádoba. Automatická regulace 

zabezpečuje zařízení a optimální výkon systému. Zároveň ho chrání před poškozením 

a umoţňuje regulaci tepla mezi spotřebiči. Pro celoroční provoz je nutné pouţívat 

nemrznoucí směs [27]. 
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Výběr vhodných lokalit pro výstavbu 

Sluneční systém pracuje nejlépe, pokud je dokonale navrţen pro místní podmínky. 

Je důleţité znát spotřebu teplé vody, zda bude poţadováno přitápění, způsob napojení 

na klasický zdroj energie a další údaje [10]: 

- počet hodin slunečního svitu a intenzita slunečního záření  

- chod ročních venkovních teplot, větru atp. 

- orientace (ideální je na jih s mírným odklonem) 

- sklon slunečních kolektorů (pro celoroční provoz můţe být 30 – 60 %) 

- mnoţství překáţek, které stíní (ideální je celodenní svit slunce) 

- délka potrubních rozvodů (co nejkratší s kvalitní izolací) 

- moţnost umístění (štítová střecha, střecha garáţe, přístavku nebo pergoly) 

- rozloţení spotřeby tepla 

V současné době je v ČR provozováno maximálně 100 000 m
2
 plochy solárních 

kolektorů. Hlavní zastoupení mají u nás kapalinové kolektory. Při průměrném ročním 

zisku 400 kWh z 1 m
2
 je odhadovaný přínos 40 000 MWh tepelné energie ročně. Sluneční 

fotovoltaika je aţ na několik projektů, které ji mají demonstrovat, vyuţívána 

jen minimálně. Její příspěvek je proto zatím zanedbatelný [27]. 

3.2 Větrná energie 

Celkový odhadovaný instalovaný výkon větrných elektráren na našem území 

je přibliţně na 4000 GWh za rok. To je asi 4 % z naší celkové spotřeby elektřiny [3]. 

Větrná energie teoreticky spadá pod energii sluneční, protoţe vzniká díky tomu, 

ţe Slunce zahřívá planetu nerovnoměrně. Tím mezi jednotlivými zahřátými oblastmi 

vzduchu vznikají teplotní rozdíly, které se vyrovnávají prouděním vzduchu [8]. Výhoda 

větrné energie je v tom, ţe se dá docela snadno (na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů) 

přeměnit na elektřinu. Vyuţitím této energie lze napomoci splnění cíle na rok 2010, kdy 

se má produkovat z OZE 8 % celkové spotřeby. V poslední době větrných elektráren stále 

přibývá. Důvodů proč, je více. Zejména poměrně příznivé výkupní ceny a hlavně zákonem 

daná garance, ţe tyto ceny zůstanou pevné po dobu aţ 20-ti let od spuštění elektrárny. 

Dalším důvodem můţe být moţnost získat dotace. I tak se však většina elektráren staví bez 
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této moţnosti. Obcím dokonce většina elektráren (provozovatelé) nabízejí roční příspěvky 

na přilepšenou, a to ve výši aţ několika desítek tisíc Kč za jednu elektrárnu [24]. 

Přírodní podmínky pro výstavbu elektrárny 

Česká republika je kontinentální stát, který se projevuje spíše kolísáním rychlosti 

větru. Příčinou je globální vzdušné proudění, které je spíše typické pro střední a severní 

Evropu. Rychlost větru je nejdůleţitějším údajem při vyuţívání energie. Udává 

se převáţně v m.s
-1. Proudění vzduchu je ovlivněno členitostí terénu, kdy můţe být vítr 

zpomalován překáţkami, jako jsou stavby, kopce, ale také druh a kvalita povrchu – tráva, 

vodní hladina, les, sníh, atd. Rychlost větru se s výškou zvyšuje. Proudění vzduchu je vţdy 

turbulentní, coţ se projevuje kolísáním rychlosti a také směrem proudění větru. Výsledky 

měření těchto aspektů se shromaţďují za určitý časový interval. Tento interval se nazývá 

vzorkovací doba a provádí se anemometry, které jsou mechanické či elektronické. 

Pro měření rychlosti větru existují mezinárodní standardy. Pro rychlost a směr větru 

je to 10 metrů nad zemským povrchem. Jsou-li nepřímo získané údaje o rychlosti větru 

příznivé, je nutné provést měření rychlosti větru přímo v dané lokalitě. Měření by mělo 

trvat alespoň rok a měřicí přístroj by měl být umístěn ve výšce osy budoucího rotoru 

elektrárny (vrtule) [20]. 

Moţnosti vyuţívání větrné energie 

Velká zařízení dodávají elektřinu do sítě. Drobná zařízení mohou slouţit i pro 

zásobování odlehlých objektů nepřipojených k síti – horské chaty, lodě, atd. Větrné 

elektrárny jsou ţádanou turistickou atrakcí, např. poblíţ Vídně je na elektrárně 

i vyhlídková plošina pod vrtulí. Někdy je dokonce větrná elektrárna vyuţívána jako 

reklamní poutač [3]. 

Samostatné systémy 

Jsou systémy, které nejsou závislé na rozvodné síti. Slouţí objektům, které nemají 

moţnost se připojit k rozvodné síti. V tomto případě se pouţívají mikroelektrárny s výkonem 

od 0,1 do 5 kW. Součástí jsou akumulátory a řídící elektronika. V objektu můţe být rozvod 

stejnosměrného proudu s nízkým napětím (12 nebo 24 V) anebo můţe mít v systému zapojen 

ještě střídač pro dodávku střídavého proudu 230 V. Podle tohoto kritéria, je nutné vybavit 

objekt vhodnými elektrospotřebiči – energeticky úspornými [3], [20]. 
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V poslední době se lze také setkat s nápadem vyuţít elektřinu z větrné elektrárny 

k vytápění např. rodinného domu nebo chaty. Bohuţel je toto vyuţití poněkud 

problematické, protoţe objekt určený k bydlení by měl stát na místě chráněném před 

větrem. Takţe je nutné turbínu elektrárny umístit na co nejvyšší stoţár. K tomu jsou 

ale zapotřebí kabely, které by propojovaly elektrárnu s domem, a to zvyšuje náklady 

na výstavbu. Dalším problémem je dostatečná rychlost větru. Malé stroje začínají pracovat 

jiţ při rychlosti větru okolo 4 m.s
-1 (14,4 km/h), ale jejich výkon je velmi malý. Energie 

větru roste se třetí mocninou rychlosti, takţe např. vítr o rychlosti 5 m.s
-1 má dvakrát více 

energie neţ při rychlosti 4 m.s
-1. Problémem ale také bývá příliš vysoká rychlost větru – při 

rychlosti kolem 20 m.s
-1 je obvykle nutno elektrárnu zastavit – zabrzdit vrtuli, aby nedošlo 

k havárii. Plného výkonu dosahuje elektrárna při rychlostech větru kolem 10, někdy 

aţ 15 m.s
-1 – podle typu a výrobce [3]. Takto silný vítr však fouká jen málokdy, elektrárna 

tedy většinu provozní doby běţí na niţší výkon. Cena energie získané ze samostatného 

systému je pak obvykle vyšší, neţ je cena elektřiny ze sítě [24]. 

Technická stránka 

Podle aerodynamického typu se dělí větrné motory na vztlakové a odporové. 

Nejrozšířenějším typem jsou elektrárny s vodorovnou osou otáčení. Ty pracují 

na vztlakovém principu – vítr obtéká lopatky, které mají podobný tvar jako letecká vrtule. 

Na velmi podobném principu pracovaly jiţ historické větrné mlýny, nebo tak stále ještě 

pracují větrná kola vodních čerpadel, tzv. americký větrný motor. Existují také elektrárny 

se svislou osou otáčení, které pracují na odporovém principu, nebo na vztlakovém. 

Výhodou vztlakových elektráren se svislou osou je, ţe mohou dosahovat vyšší rychlosti 

otáčení, a tím i vyšší účinnosti. Pracují tedy i při niţší rychlosti větru [8], [20]. 

Výběr vhodných lokalit  

Ve vnitrozemských oblastech, tedy i v České republice, jsou vhodné oblasti převáţně 

ve vyšších místech, obvykle nad 500 metrů nadmořské výšky. V niţších nadmořských 

výškách je roční průměrná rychlost větru kolem 2 aţ 4 m.s
-1, coţ je na větrnou elektrárnu 

málo. A právě rychlost větru je nejzásadnější parametr. I malá odchylka v rychlosti větru 

se výrazně projeví na mnoţství vyrobené elektřiny. Před výstavbou elektrárny jsou důleţité 

tyto parametry:  

- měření průměrné rychlosti větru, včetně četnosti směru (roční měření) 
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- mnoţství překáţek, které způsobují turbulenci a brání volnému proudění vzduchu 

(stromy, budovy) 

- roční venkovní teploty a další nepříznivé podmínky pro chod elektrárny (námrazy 

způsobují odstávky) 

- hustota vzduchu 

- moţnost umístění technologie: geologické podmínky, dostupnost pro těţké stroje, 

moţnost vybudování zpevněné komunikace, vzdálenost od obydlí, která by měla být 

dostatečně velká kvůli minimalizaci hluku (nejvyšší přípustná hladina zvuku 

ve venkovním prostoru na obytném území je ve dne 50 dB a v noci 40 dB), míra 

zásahu do okolní přírody a majetkové vztahy (pozemek) 

Pro stavbu vlastní elektrárny je nutné získat územní rozhodnutí a poté i stavební 

povolení [3]. Často je také nutné pozměnit územní plán příslušné obce či dané lokality. 

Stavební úřad bude poţadovat stanoviska různých orgánů státní správy, zejména státní 

ochrany přírody, ale i Armády ČR [20]. 

Ovlivnění ţivotního prostředí elektrárnou 

Větrné elektrárny jsou většinou symbolem ekologické výroby elektřiny, ale mají také 

svá negativa. Obvykle však plynou spíše z ţádné nebo jen povrchní znalosti o fungování 

větrných elektráren. A tak jde v řadě případů o obavy nepodloţené fakty a obecně panující 

obavy z „neznáma“. Současné elektrárny jsou mnohem modernější, neţ byly ty před 

několika lety. Velmi vytýkána je elektrárnám jejich hlučnost, jenţ je u současných strojů, 

ale poměrně nízká. Elektrárny jsou stavěny v dostatečné vzdálenosti od obydlí. 

Ke stavebnímu povolení je navíc nutná hluková studie. U jiţ postavených elektráren 

lze provést měření hlučnosti a popřípadě poté omezit jejich chod. Nevhodně umístěná 

elektrárna přesto můţe způsobovat nepříjemnosti. Malé větrné elektrárny bývají 

rychloběţné, a proto také poměrně hlučné. Jejich umístění v zástavbě můţe výrazně narušit 

dobré vztahy se sousedy [3]. 

Dalším problémem bývá tzv. stroboskopický efekt – vrhání pohyblivých stínů 

(pokud je Slunce vysoko nad obzorem). Tento problém není však aţ tak závaţný, hlavně 

kvůli dostatečné vzdálenosti elektráren od obydlí. Podobným problémem byl i odraz slunce 

na lopatkách, který je však díky matným nátěrům odstraněn [8]. 
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Rušení zvěře podle zkušeností nenastává. Důkazem jsou ovce a krávy, ale i divoká 

zvěř pasoucí se v blízkosti elektráren bez omezení. Podle některých studií se v okolí 

dokonce zvýšil počet hnízdících ptáků. Vysvětluje se to tím, ţe elektrárna je orientačním 

bodem v krajině, ale také tím, ţe rotory mohou rušit dravé ptáky. Podobně 

se, ale nepotvrdilo ani to, ţe rotující lopatky by zabíjely poletující ptáky. Ke kolizím 

dochází vzácně, a to převáţně v noci nebo mlze. Výjimkou je pouze, kdyţ se elektrárna 

„postaví do cesty“ migrujícím ptákům. I tomuto se dá však předejít pečlivou studií před 

zahájením výstavby větrné elektrárny. Rušení televizního signálu můţe ale nastat. Závisí 

na pozici televizního vysílače, elektrárny a domů, které mají anténu. Tento problém se týká 

pouze blízkého okolí elektrárny [3], [16].  

Narušení krajinného rázu je nejproblematičtější. Někomu se vzhled elektráren líbí, 

někomu ne. V České krajině lze však jen těţko najít území, které by nebylo narušeno stoţáry 

elektrického vedení nebo vysílači. Větrné elektrárny proto u nás představují spíše další 

nezvyklý prvek. Nyní se rozšířil „trend“ stavět stále větší stroje větrných elektráren.  

Tím přibývá dalších stoţárů v krajině, které jsou více vidět. Zároveň však lze stoţáry vyuţít 

k umístění různých telekomunikačních zařízení. Díky jejich umístění ve větší výšce neţ je 

obvyklé, mohou pokrýt větší území. Ekonomická ţivotnost větrné elektrárny je 20 let [24].  

Nové větrné parky, které byly zprovozněny na konci roku 2009, jsou například: 

Větrný park Rešice – blízké okolí jaderné elektrárny Dukovany, Větrná elektrárna Věţnice 

na území Vysočiny [35]. 

3.3 Biomasa 

Biomasa je obecně veškerá organická hmota na Zemi, která se účastní koloběhu ţivin 

v biosféře. Jedná se o těla všech organismů, ţivých i mrtvých, od největších druhů 

aţ po mikroskopické – ţivočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic [21].  

Energetickou biomasu lze roztřídit do několika kategorií, které se však částečně 

překrývají: 

- fytomasa – hmota rostlin obecně 

- dendromasa – stromy  

- cíleně pěstovaná (energetická) biomasa – zejména byliny a rychle rostoucí dřeviny  

- biopaliva – pevná, kapalná, plynná 
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- odpadní biomasa – z rostlinné výroby (sláma, plevy, zbytky z čistění zrnin), 

z ţivočišné výroby (hnůj, močůvka,…), z těţby a zpracování dřeva (piliny, hobliny, 

odřezky,…) 

- biologicky rozloţitelný odpad (BRO) – komunální BRKO (zbytky potravin, papírové 

obaly), průmyslový BRPO (odpady z výroby papíru, cukru, mouky, odpady z jatek, 

apod.), splašky z kanalizace 

Technologické procesy  

a) Mechanické procesy  

1. řezání - těţba a zpracování dřeva na řezivo a palivo, odpadem jsou piliny, 

které slouţí k výrobě dřevních pelet a briket 

2. drcení – pouţívá se například jako předstupeň při výrobě briket  

3. štěpkování - slouţí pro následné pouţití k výrobě tepla, případně i elektrické 

energie 

4. lisování - pelety a brikety 

5. lisování oleje - pomineme-li potravinářství, je olej pouţíván jako metylester 

řepkového oleje, známý jako bionafta  

b) Termické procesy 

1. spalování – výroba tepla s následnou moţností výroby elektřiny, 

v současnosti nejrozšířenější způsob jak vyuţívat biomasu 

2. zplynování – výroba generátorového plynu, obvykle pro následné vyuţití 

ve spalovacích motorech, buď k pohonu vozidel, nebo k výrobě tepla, 

elektřiny a tepla 

3. rychlá pyrolýza – produktem je kapalina, která je podobná ropě a je následně 

i podobným způsobem zpracovávána 

c) Chemické procesy 

1. esterifikace – výroba metylesteru z oleje tzv. bionafty 

d) Mikrobiologické procesy 

1. alkoholové kvašení – výroba metanolu, etanolu, ale i izobutanu pro další 

pouţití, kromě spalování a přimíchávání do benzínu se uvaţuje i o vyuţití 

v palivových článcích  



Ivana Patočková: Vyuţití obnovitelných zdrojů 

2010 20 

2. anaerobní digesce – výroba bioplynu s následnou moţností úpravy 

na biometan, moţnosti vyuţití biometanu jsou srovnatelné se zemním 

plynem 

3. kompostování – vyuţívá se přímo teplo produkované mikroorganismy 

Nejmodernější jsou kombinované procesy. Jejich snaha je vyuţívat biomasu 

především k neenergickým účelům [22]. Biopalivo je jen jedním z konečných produktů. 

Snaha je, aby se jednalo o čistou celulózu [20].  

Vyuţívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie v České republice není malé. 

ČR se zařadila ve spotřebě biomasy k energetickým účelům na 9. místo v EU. Dochází 

k zásadnímu zvýšení výroby elektřiny z biomasy z 560 GWh na 731 GWh [21]. Je to také 

tím, ţe přibyli noví výrobci. Nově byla zahájena výroba elektřiny spalováním s uhlím. 

Níţe uvedené schéma nám přiblíţí moţnost vyuţití biomasy [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Moţnosti vyuţití biomasy Zdroj:EkoWATT [10] 
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3.4 Komunální odpad 

V České republice ročně vznikne kolem 3 milionů tun komunálního odpadu. Jeho 

výhřevnost je přitom v rozpětí 9 aţ 15 MJ.g
-1

. Z toho asi 2/3 tvoří nevyuţitelný odpad, jenţ 

se právě dá pouţít ke spalování. K dispozici je tak ročně něco kolem 2 tun poměrně 

kvalitního paliva-odpadu vhodného ke spalování. Ve spalovacích linkách bývá ročně 

kolem 100 000 tun komunálního odpadu a z něj se vyrobí aţ 2,3 MWr elektřiny a 20 MWr 

tepla. Součastný potenciál komunálního odpadu je u nás tedy 46 MWr elektřiny 

a 400 MWr tepla [10]. Jeho vyuţívání ale nebude snadné, protoţe česká veřejnost dosud 

vnímá spalovny odpadů velmi negativně. Tento pocit však nemá racionální podstatu. 

Zastánci kladného názoru na spalovny plným právem argumentují mimořádně vysokou 

čistotou spalin ve srovnání s těmi klasickými energetickými zdroji. Ze vzájemného 

porovnání emisních limitů lze vyčíst, ţe komunální odpad je na úrovní zemního plynu. 

Zkušenosti navíc dokládají, ţe produkce škodlivin ze spalování komunálního odpadu 

je trvale hluboko pod emisním limitem. Ve spalovnách jsou pochopitelně ještě další 

škodliviny, ale ty jsou limitovány pouze při spalování odpadů, zatímco při spalování 

ostatních paliv se limity nesledují [20].  

Ve světě se komunální odpad běţně přiřazuje k obnovitelným zdrojům energie. Proto 

ho zde zmiňuji. Navíc o vlivu na ţivotní prostředí nerozhoduje palivo, ale vhodná 

technologie a způsob zpracování. Další skutečností, a celkem důleţitou, je, ţe spalování 

odpadu ulehčuje skladování odpadu. Ubývá skládek a k tomu vzniká velká energetická 

produkce [23].  

Pro zlepšení situace v ČR vydala vláda návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. 

o hospodaření s energií. U nás se dnes energeticky vyuţívá zhruba 10 % komunálního 

odpadu. V § 5 odst. 4 je v zákoně o hospodaření s energií energetické vyuţívání 

komunálního odpadu zařazeno do programu hospodárného nakládání s energií mezi 

technologie a další aktivity, kterým mohou být poskytovány dotace od státu [32]. 

Česká republika má v současné době v provozu tři spalovny komunálního odpadu, 

Liberec Termizo, Brno SAKO a ZEVO Praze Milešice. Ve všech těchto spalovnách 

se odpad vyuţívá pro výrobu energie. Postavit však další se dosud nepodařilo. Lidé odmítají 

výstavbu spaloven z důvodu většího znečištění ovzduší v regionech a nárůstu dopravy.  

Další problém byl v nedostatku finančních prostředků a z pohledu ţivotního prostředí byly 
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tyto projekty stěţí průchodné. Na podzim roku 2009 však Ministerstvo ţivotního prostředí 

rozhodlo, ţe finančně podpoří výstavbu nových spaloven komunálního odpadu.  

Počátkem roku 2010 došlo ke schválení výstavby nové spalovny v lokalitě Chotíkov u Plzně. 

Tato spalovna se podle odborníků jeví jako nejekonomičtější [30].  

Lze očekávat zlepšení situace v České republice, protoţe zpracování komunálního 

odpadu energetickou formou je pro ţivotní prostředí další ulehčení. To je v současné době 

jedna z priorit naší země, jíţ je potřeba věnovat náleţitou pozornost. V úvahu je třeba brát 

omezenost klasických zdrojů energie nebo ztíţenou a finančně náročnou dostupnost těchto 

zdrojů, ze kterých se nyní vyrábí elektřina a energie, ale odpady budou lidé produkovat 

stále [31].  

3.5 Vodní energie 

Energie vodních toků patří k nejstarším vyuţívaným zdrojům a hraje významnou 

úlohu i v současné době. Nyní jiţ máme k dispozici účinné vodní motory, které zajišťují 

ekonomickou a efektivní přeměnu energie vody na energii mechanickou, následně 

pak na elektrickou [33].  

Česká republika se zavázala ke zvýšení podílu výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, k čemuţ je nasazení nebo modernizace malých vodních elektráren 

vhodnou příleţitostí. V současné době je podle Energetického regulačního úřadu v České 

republice 1407 malých vodních elektráren, které vyrábí zhruba 1000 GWh elektřiny za rok. 

Za malou vodní elektrárnu se u nás povaţuje zařízení, které má výkon pod 10 MW, 

v Evropské unii pod 5 MW. Malé vodní elektrárny jsou rozloţeny po celé republice a díky 

tomu není potřeba elektřinu daleko rozváţet. Sniţují se tím tak finanční ztráty 

na rozvodech elektřiny. Případný výpadek některé z těchto elektráren je z hlediska sítě 

nevýznamný. Příklad malých vodních elektráren: Libočany na Ohři (640 kWh), Zelená 

louka na Úpě (426 kWh), Janouškův mlýn na Jizeře (320 kWh), Předboř na Černovickém 

potoce (49 kWh), Františkov na Ploučnici (220 kWh) [33].  
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Moţnosti vyuţívání vodní elektrárny 

Energii z vody je moţné získat vyuţitím jejího proudění – energie pohybová, kinetická 

a jejího tlaku – energie potenciální, tlaková, nebo také obou těchto energií současně [23]. 

Podle způsobu vyuţití rozlišujeme pouţívané typy vodních strojů. Kinetická energie 

je ve vodních tocích dána rychlostí proudění a rychlost je závislá na spádu toku. Dříve 

se vyuţívala vodní kola, nyní turbíny typu Bánki a Pelton. Energie potenciální vzniká 

v důsledku gravitace a závisí tedy na výškovém rozdílu hladin. Vyuţívají se turbíny typu 

Kaplan, Francis, Reiffenstein a také různé typy vrtulových turbín a vhodných čerpadel [33]. 

Základní části zařízení a přehled 

Vzdouvací zařízení slouţí ke vzdutí vodní hladiny v toku a usměrní vodu 

do přivaděče. To jsou přehradní hráze a jezy. Hráze se vyznačují větší výškou vzdutí, 

větším objemem zadrţené vody a plochou území, které zaplavují. Jejich nová výstavba 

pouze za účelem provozování malých vodních elektráren je z ekologických, 

ale i ekonomických hledisek, neúnosná. Vyuţití stávajících hrází však můţe být 

ekonomicky velmi výhodné. Např. moţnost instalace vodní turbíny na přivaděče pitné 

vody. Jezy mají, na rozdíl od hrází niţší výšku a tím i menší objem zadrţené vody. Čím 

širší jez je, tím rostou i náklady na výstavbu. U toku větší šířky je nutné vyuţít speciální 

mechanizace, a to navyšuje investici. U níţených toků je zachovalý jez často nutnou 

podmínkou pro výstavbu malé vodní elektrárny. Přivaděče koncentruje spár do místa vodní 

turbíny. Existují dva druhy přivaděčů - beztlakový a tlakový. Beztlakové přivaděče jsou 

náhony, kanály. Budují se převáţně výkopem terénu. Náklady na výstavbu záleţí hlavně 

na délce, příčné svaţitosti terénu, typu zeminy a s tím souvisejícího druhu opevnění stěn 

koryta. Nejvýhodnější je oprava původního náhonu. Tlakové přivaděče jsou nejčastěji 

z ocelových trubek, popřípadě ze ţelezobetonu. Náklady na jejich výstavbu jsou vyšší 

neţ u beztlakových, především pak podhorských a horských toků. Často se oba typy 

přivaděčů kombinují, aby se dosáhlo maximálního spádu a minimálních nákladů. Česla 

jsou zhotovena převáţně jako mříţ z ocelové pásoviny a zabraňují vnikání nečistot 

do turbíny. Před turbínou jsou dvoje hrubé a jemné s  automatickým čištěním. Ve strojovně 

je umístěno strojní a elektrotechnické zařízení elektrárny. Stavební část turbíny tvoří celek 

se strojní částí. Odpadní kanály vracejí vodu do původního koryta. Často jsou velmi krátké, 

jejich finanční náročnost na výstavbu, oproti dalším částem elektrárny je minimální [33]. 
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Výběr vhodných lokalit k výstavbě 

Výstavbou velkých vodních elektráren se velmi zasahuje do ţivotního prostředí – 

přehradní hráze, zatopené oblasti, změna vodního reţimu. Moţnost jejich výstavby je u nás 

téměř vyčerpána. Oproti tomu malé vodní elektrárny lze dále stavět na místech bývalých 

hamrů, pil a mlýnů. Pokud je v místě výstavby zbytek bývalého vodního díla, (jako 

je odtokový kanál, jez, apod.), mohou se výrazně sníţit náklady stavby. Na toky s velmi 

malým energetickým potenciálem, nebo vodovodní zařízení, lze pouţít tzv. mikroturbíny. 

Další cestou jsou instalace moderních a technologicky účinnějších turbín, protoţe někde 

fungují stroje staré kolem 100 let. Moderní technologie by tedy mohla vyuţít vodní energii 

efektivněji – produkce můţe být aţ o desítky procent vyšší. Rozhodujícími ukazateli 

pro výběr lokality jsou dva základní parametry, a to vyuţitelný spád a průtočné mnoţství 

vody. Dále jsou důleţité tyto vlastnosti: 

- moţnost umístění vhodné technologie 

- šetrnost k okolí (hlučnost) 

- míra zásahu do okolní přírody a vhodné začlenění do okolní lokality  

- ohroţení vodních ţivočichů 

- zajištění odvozu a likvidaci naplavenin vytaţených z vody 

- majetkoprávní vztahy k pozemku  

- vhodné geologické podmínky a dostupnost pro těţké mechanismy, popř. vybudování 

komunikace  

Při respektování všech výše uvedených aspektů vodní elektrárna ovlivňuje reţim 

vodního toku. Čistí a provzdušňuje tok [33]. 

Spád vody 

Spád je výškový rozdíl vodních hladin. Rozdělují se na dva druhy: hrubý spád 

a uţitný spád [33].  

Průtok vody 

Průtok je průtočné mnoţství vody v daném vyuţitelném profilu. Průtok se zjišťuje 

u Českého hydrometeorologického ústavu nebo příslušné správy toku. Jsou 3 druhy: 

dlouhodobý průměrný průtok, N-leté průtoky (nejmenší průměrný denní průtok) a M-denní 

průtoky (průměrný denní průtok). Pro vyuţívání energie je nejdůleţitější třetí typ průtoku, 

tedy M-denní [33]. 
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Ekonomická stránka provozu malé vodní elektrárny 

Elektřinu z malé vodní elektrárny je moţné dodávat do sítě. Výkupní ceny přitom 

předepisuje Energetický regulační úřad pro kaţdý rok. Zákon zaručuje, ţe se tato cena 

nezmění po dobu 30 let od uvedení elektrárny do provozu. U průtokových elektráren 

je moţné dodávat energii do sítě celý den za stejnou cenu. Tam, kde je moţné vodu 

zadrţet, je výhodnější rozdělit dodávku na špičku, kdy je cena vyšší a elektrárna pracuje 

na vyšší výkon a mimo špičku, kdy je cena niţší a výkon elektrárny se můţe sníţit. Pokud 

je elektrárna součástí průmyslového areálu, můţe být výhodnější spotřebovat elektřinu 

namístě a uplatnit při tom tzv. zelené bonusy. Ty vyplácí distributor elektřiny (ČEZ,  

E-ON) a stejně tak výkupní ceny. Zelené bonusy lze uplatnit jen tehdy, kdy majitel 

elektrárny spotřebuje elektřinu, kterou vyrobil, v jiném svém objektu. Musí však platit 

za distribuci elektřiny veřejnou sítí. Je zde i moţnost prodat elektřinu další (třetí) osobě. 

Na výstavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny lze získat dotaci. Její výše záleţí 

na typu ţadatele, jímţ můţe být obec, podnikatel nebo jiné osoby. Podmínky pro dotaci 

se neustále mění a je nutné sledovat aktuální informace [28]. 

Legislativní podmínky provozu pro malou vodní elektrárnu 

Provozování je podmíněno získáním potřebné licence pro podnikání v energetice. 

Ţivnostenský list se nevydává. Pokud nemá provozovatel v oboru vzdělání, musí 

absolvovat rekvalifikační kurz (pro malé vodní elektrárny do 1 MW). Během provozu 

je nezbytné dodrţovat určité podmínky, které stanovuje vodoprávní řad v povolení 

k nakládání s vodami – především jde o dodrţování odběru sjednaného mnoţství vody. 

Nedodrţování minimálního průtoku vody přes jez by mělo být zákonem postihováno. 

Velmi důleţité je také odstraňování zachycených naplavenin na česlech, zejména dřeva, 

listí, ale i nejrůznějších jiných odpadků. Je nutné zajistit odvoz těchto naplavenin. Jejich 

navrácení do toku je zakázáno. Rušení obyvatel v okolí by mělo být vyloučeno uţ při 

návrhu vodní elektrárny, popřípadě vytvoření vhodného a účelného protihlukového 

opatření – odhlučnění [35]. 
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4 Návrh řešení vyuţití obnovitelných zdrojů na základě známých 

informací 

4.1 Legislativa 

K rozšiřování obnovitelných zdrojů energie je potřeba zákonů, které danou oblast 

vývoje budou podporovat. Ke stávajícímu systému je zapotřebí různých programů, podpor 

a dotací. I tento systém má ale své nedostatky [2]. 

Zlomovým bodem pro Českou republiku byl vstup do Evropské unie. Ta iniciovala 

českou vládu ke zvýšení pozornosti o problematiku vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

Zavedení zákona č. 180/2005 Sb. bylo pro ČR prvním krokem. Tento zákon přinesl 

zásadní změnu podmínek v podpoře vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu 

elektřiny. Došlo k novelizaci příslušných předpisů, které udávají jasnější podmínky 

pro vyţívání OZE. Od doby vzniku zákona č. 180/2005 Sb. uplynuly jiţ 4 roky. Zákony 

je potřeba aktualizovat, protoţe způsoby výroby je nutno dle potřeby doplňovat o různá 

nařízení a rozhodnutí, které by upřesňovaly jejich praktické vyuţití [2], [26]. 

Velký přínos by měla přinést i dlouho připravovaná ekologická daňová reforma. 

Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo její návrh, a však bez podpory Ministerstva financí 

její realizace není moţná. Přínosy ekologické reformy jsou [25]:  

- Vyšší zdanění zmíněných produktů bude motivovat k vyuţívání šetrnějších 

technologií, coţ by mělo vést ke sníţení znečištění a samozřejmě i zlepšení ţivotního 

prostředí. 

- Sníţení plateb sociálního pojištění sníţí firmám náklady na zaměstnance. Firmy 

budou mít moţnosti přijmout více zaměstnanců. 

- Oba tyto dopady povedou k lepší konkurenceschopnosti ekonomiky. 

4.2 Doporučená opatření a nástroje pro podporu vyuţití OZE 

Klíčovou součástí Akčního plánu pro obnovitelné zdroje je návrh obnovitelných 

zdrojů energie. Nová politika je zaloţena na analýze současných překáţek a stanovení cílů. 

- Vytvoření rámce pro politiku podpory vyuţívání OZE včetně jednoznačného 

stanovení priorit, cílů a zakotvení úlohy OZE v legislativě (nový energetický zákon).  
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- Zvýšení finančních zdrojů podpory OZE 

- Vytvoření statistiky a shromaţďování údajů o větších obnovitelných zdrojích (malé 

vodní elektrárny, větrné elektrárny) a ocenění podílu malých OZE (sluneční energie, 

malé kotle na biomasu) 

- Postupné zavedení ekologických daní v souladu s EU 

- Zavedení energetické a uhlíkové daně 

- Podpora českého průmyslu. Technologiím pro vyuţití OZE by měla vláda věnovat 

větší pozornost 

- Informační kampaň pro širokou veřejnost, školy, podnikatele, odborníky a další 

- Podpora zrealizování projektů prostřednictvím pomoci s jejich přípravou, 

výzkumem, vývojem, demonstračními projekty 

- Vytvoření systému financování 

Dosaţení cílového podílu OZE bude nutné zvýšit finanční výdaje ze státního 

rozpočtu, ale i u uţivatelů. Na základě analýzy potenciálu OZE lze odhadnout, ţe celkové 

investice potřebné k dosaţení cíle podílu OZE budou dosahovat aţ k 26 mld. Kč. V letech 

2000-2010 byly oceněny výdaje ze státního rozpočtu na podporu realizace Akčního plánu 

na cca 4,7 mld. Kč. V průměru 470 mil. Kč za rok [25]. Tato částka ještě k tomu 

nezahrnuje přímé investiční náklady. Je však 4násobná neţ současná výše státní podpory. 

V rámci analýzy dopadů realizace cíle pro vyuţití OZE byly stanoveny i dopady na ţivotní 

prostředí. Nejvýznamnější z toho je sníţení emisí CO2 o 4 mil. tun. Dalším významným 

přínosem pak je odhadování vytvoření 5-10 000 pracovních míst. A to hlavně v oblasti 

výroby a instalace zařízení pro vyuţití OZE a v oblasti zpracování biopaliv [6]. 

4.3 Statistika obnovitelných zdrojů energie 

V ČR je v současné době statistika prováděna několika státními úřady 

a je sjednocována v podobě ročních zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu. Její rozsah 

a kvalita je srovnatelná s metodami, které jsou vyuţívány v ostatních zemích EU. 

Z dosaţitelných zdrojů vyplývá, ţe podíl hrubé výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí 

spotřebě dosáhl od roku 2006 do současnosti přibliţně 6,1 % [5].  
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Statistika OZE má slouţit pro potřeby sestavování energetické bilance státu, 

pro mezinárodní výkaznictví, pro rozhodování orgánů státní správy o podporách a dále 

jako zdroj informací pro odbornou veřejnost [5].  

4.4 Propagace OZE ve školách 

Vyuţívání OZE si vyţaduje úsilí celé společnosti. Nejdůleţitější je působení 

na mladou generaci.  Proto jsou pro školy zpracovány speciální CD (nebo DVD) 

Obnovitelná energie. Výukové programy jsou určeny jak pro základní, tak i pro střední 

školy. Kaţdé CD či DVD obsahuje 40 minut pořadu, který pojednává o jednotlivých druzích 

OZE. Kaţdý učitel, který učí o OZE by si měl vytvořit studijní plán výuky. Nápomocny mu 

mohou být výukové karty a pracovní listy, které jsou zpracovány pro ţáky základních 

a středních škol formou testu. Tento materiál je volně ke staţení na internetu [23], [24].  

4.5 Vyhodnocení Programu EFEKT  

Vyhodnocení programu EFEKT bude na základě analýzy zpracováno aţ v polovině 

roku 2010. V současné době jsou k dispozici nejaktuálnější data vztahující se k roku 2008  

a částečně 2009. Dotacemi z tohoto programu bylo podpořeno více jak 250 projektů v oblasti 

úspor energie. Tyto dotace podpořily projekty v celkové hodnotě přes 153 mil. Kč. 

Za rok 2008 a 2009 bylo v programu pouţito přibliţně 39 mil. Kč na podporu akcí 

s přímými úsporami energie. Tato částka přinesla celkové investice za 118 mil. Kč, a to 

znamená celkovou roční úsporu téměř 95 tis. GJ. 

Průměrné investiční náklady na úsporu 1 GJ jsou 1 251,- Kč, na které se státní 

program podílí svými 411,- Kč.  

Program EFEKT kromě přímých úspor přináší vysokou přidanou hodnotu 

ovlivňováním veřejnosti ke zdravému přístupu k úsporám energie v denním ţivotě. 

S podporou státní dotace byly zpracovány různé příručky pro veřejnost, které jsou volně 

přístupné na webových stránkách ministerstva. Velmi navštěvované jsou i semináře 

pořádané za pomoci dotací. Přinášejí nové informace jak široké veřejnosti, tak i odborníkům. 

Velmi oblíbené se také stalo bezplatné poradenství v oblasti energetiky tzv. EKIS. Do roku 

2010 se uskutečnilo více jak 4,5 tisíce osobních a on-line konzultací [34].  
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5 Závěr 

Při pohledu kolem sebe je znát, jak je nezbytně nutné v budoucnosti vyrábět a čerpat 

teplo, elektřinu v čím dál větší míře z obnovitelných zdrojů.  

Rozhodující úlohou energetické politiky Evropské unie je posilování energetické 

soběstačnosti. Jedním z účinných řešení je vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Jejich 

uplatňování by mělo být efektivní, zaloţené na racionálních úvahách. Jestliţe dnešní 

odhady uvádějí, ţe přímé státní dotace na dosaţení cíle 8 % elektřiny z obnovitelných 

zdrojů by byly 8 mld. Kč, pak stojí zato zamyslet se nad energetickou „nabídkou“ 

komunálních odpadů. Ve světě se komunální odpad běţně řadí k obnovitelným zdrojům 

energie. Myslím si, ţe tento odpad nabízí trvalý přínos pro společnost. Na efektivnosti 

vyuţití tohoto zdroje se můţe podílet kaţdý z nás, a to na úrovni praktického spotřebitele 

a toho, kdo ročně produkuje naprosto nezanedbatelné mnoţství komunálního odpadu. 

Jedná se o činnost nazývanou třídění komunálního odpadu. I přes to, ţe se tato činnost 

v porovnání s minulými léty zlepšila, stále jsou v této oblasti dosti velké rezervy. Tyto 

rezervy mohou pozitivně řešit sami občané v koordinaci s městy a obcemi, které by měly 

jako za jeden z hlavních zdrojů své osvětové práce zlepšovat informovanost a komunikaci 

s občany na toto téma. Zajištění dostatečného počtu sběrných nádob, ale i vhodnějších 

urbanistických řešení pro jejich umístění je zejména ve větších městech věc stojících 

ve svých počátcích. Likvidace komunálního odpadu má totiţ nejen ekonomickou stránku 

spojenou s trhem, ale i ekologickou a kulturní, neboť právě komunální odpad, jeho 

likvidace a příp. energetické vyuţití souvisí s rostoucí ţivotní úrovní obyvatelstva, 

jeho nároky na vlastní pohodlí, ale i zdraví a spotřebu, která má pozitivní, ale i vysoce 

negativní stránky a s tím související rizika.  

Jakkoliv je z předchozího textu vidět slibný rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů 

energie, je třeba současně připomenout i to, co se od nich očekává. Je zjevný zájem 

o co největší výrobu „Zelené energie“, propagována je výstavba decentralizovaných 

ekologických zdrojů tepla, resp. náhrada fosilních paliv v komunální energetice. Vysoká 

je i poptávka po energetické biomase v zahraničí, která se projevuje jejími rostoucími 

vývozy z ČR. Rozvoj výroby kapalných biopaliv a budování mnoţství bioplynových 

je realitou, která zpětně ovlivňuje disponibilní plochu pro pěstování pevných biopaliv. 
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Vodní a větrná energetika je silně závislá na aktuálních lokálních podmínkách a má své 

meze pro svůj rozvoj. Nejen stát se snaţí o efektivní vyuţití přírodních zdrojů různými 

dotacemi v podobě systému podpory, klimaticko-energetického balíčku, různých státních 

i evropských programů směřujících k vyuţití OZE. Pro zlepšení současné situace v ČR 

vydala vláda v oblasti OZE návrh novely zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií.  

V neposlední řadě je nutno vést i osvětovou činnost a to především se zaměřením 

na naši současnou mladou a budoucí generaci. Vyuţívat k této činnosti všech dostupných 

forem, a to jak názorných příkladů ze současné praxe nebo z oblasti vědeckých výzkumů, 

tak i různých seminářů, přednášek či výuky za podpory odborné literatury. 

Stejně jako jiné zdroje energie mají své výhody i nevýhody a rovněţ fyzikální, 

technické a ekonomické limity. Mohou částečně přispět k řešení energetických problémů 

budoucnosti, tzn. vhodně doplňovat budoucí energetický potenciál, avšak samy o sobě 

nemají šanci vymazat stávající fosilní, tzv. klasická paliva i tolik diskutované jádro 

z energetické mapy současného a budoucího globalizovaného světa.  
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