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Anotace  
 
      Tato bakalářská práce se zabývá způsobem získávání, jejich rozdělením a následným 

využíváním všech obnovitelných zdrojů energie a to z pohledu jejich vlivu na společnost 

a zároveň zpětně i na možnosti a předpoklady jejich využívání. Zároveň se zabývá i vlivem 

na životní prostředí a nastiňuje jejich perspektivu. Je zde uveden přehled typů 

v současnosti budovaných elektráren. V další části je objasněn princip využití biomasy 

k získání energie. V závěru práce je zhodnocen potenciál těchto alternativních 

(obnovitelných) zdrojů energie jak na úrovni České republiky, tak z hlediska 

mezinárodního, zejména ve vztahu našeho členství v Evropské unii. 
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Summary 
 
      

      This Bachelor thesis deals with the acquisition, distribution and subsequent use of 

renewable energy sources from the perspective of their impact on society and at the same 

time the chances for their use. It also deals with the impact on the environment, and 

outlines their perspective. Here is an overview of types of currently built power stations. 

The next part explains the principle of using biomass to obtain energy. In conclusion it is 

evaluated the potential of renewable energy sources in the Czech Republic as well as in 

terms of international, particularly in relation to our membership in the European Union. 
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Seznam zkratek: 
 

CH4       -  metan 

CO2       -  oxid uhličitý 

ČEPS, a.s.  - akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR 

ČR       -  Česká republika 

dB        -  decibel 

EU       -  Evropská unie 

GWh    -  gigawatthodina 

JE        -  jaderná elektrárna 

kW       -  kilowatt 

kWh     -  kilowatthodina 

LTO     -  lehké topné oleje 

MJ/kg   -  jednotka výhřevnosti 

MPO    -  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MW      -  megawatt 

MVE     -  malé vodní elektrárny 

MŽP     -  Ministerstvo životního prostředí 

NEK     -  Nezávislá ekonomická komise 

NOx      -  oxidy dusíku 

OPEC  -  Organizace zemí vyvážejících ropu 

OZE     -  obnovitelné zdroje energie  

SO2        -  oxid siřičitý 

TWh     -  terawatthodina 
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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
V současné době stoupá na celém světě poptávka po elektrické energii. Proto se 

začíná hledat náhrada za fosilní zdroje energie, protože jejich zásoby se zmenšují 

a vyčerpání ložisek se neodkladně blíží. 

Zájem o obnovitelné zdroje energie se výrazně zvýšil v sedmdesátých letech 

minulého století v souvislosti s energetickou krizí. Poprvé byly v těchto letech publikovány 

rozsáhlejší studie, které ukázaly na vážnou skutečnost, že konvenční zdroje energie jsou 

vyčerpatelné. 

V souvislosti s vyhlášením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí byla 

v roce 1992 přijata první energetická politika České republiky. Těžba černého uhlí je 

ponechána na dohodě vlastníků nemovitostí příslušných obcí a těžebních společností 

v závislosti na vyřešení střetu zájmů. 

V současné době se zvyšuje závislost na dovozu energetických komodit a hrozí, že 

přeroste až v politickou závislost. Jako jediné řešení se jeví obnovitelné zdroje, které jsou 

dostupné přímo v místě spotřeby. 

Vstup České republiky do Evropské unie nám na základě Smlouvy o přistoupení 

přinesl řadu výhod, kdy se snadněji dostáváme na evropské trhy zboží a práce. Zároveň 

jsme se zavázali do roku 2020 zvýšit podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

na 20 %.  Pro Českou republiku byl vzhledem k regionálním podmínkám podíl snížen 

na 13 %. Tento ambiciózní plán Evropské unie byl naší Státní energetickou koncepcí 

upraven na 8 %. I tak naše MPO konstatovalo, že tento cíl pravděpodobně splněn nebude.    

Energetická strategie EU si stanovila jako priority urychlené investice 

(infrastruktura stárne), zvýšení konkurenceschopnosti domácích zdrojů (snížit nezávislost) 

a snížení rostoucí poptávky (např. rostoucí emise CO2, zvyšování cen ropy a zemního 

plynu, oteplování planety).     

Obnovitelné zdroje energií přinášejí decentralizováním řadu výhod pro naši 

společnost. Snižují lokální znečištění, přinášejí nová pracovní místa, nové investice, šance 

pro zemědělství i průmysl České republiky. 

Moje bakalářská práce tyto přínosy zkoumá. Klady a zápory posoudí až čas. 
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2  ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 

Obnovitelný zdroj energie je označení pro některé vybrané, na Zemi přístupné 

formy energie, které se získávají primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce. 

Dalšími zdroji energie jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země - Měsíc. 

Lidstvo zdroje energie čerpá v různých formách, např. slunečního záření, vodní energie, 

větrné energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy a dalších [9].    

Neobnovitelným zdrojem energie je takový zdroj energie, jehož vyčerpání je 

očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo 

mnohonásobně déle. Typickým příkladem neobnovitelného zdroje energie jsou především 

fosilní paliva a to ropa, zemní plyn, uhlí, rašelina, hořlavé břidlice a hořlavé písky.  

 Jaderná energie může být zařazena mezi obnovitelné i neobnovitelné zdroje 

energie [10]. 

Proti sobě tedy stojí dvě skupiny, a to obnovitelné zdroje energie a neobnovitelné 

zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie vede nejen k nahrazování 

stávajících zdrojů, ale také ke zjištění, že dopad obnovitelných zdrojů na životní prostředí 

je mnohem menší, než u neobnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie jsou mnohem 

ekologičtější. Mají však i své negativní stránky a nevýhody. Jsou to především vysoké 

náklady na výstavbu zařízení, podstatně dražší je odkup energie. Hlavním problémem 

neobnovitelných zdrojů je jejich vyčerpatelnost a dále nepříznivý dopad na životní 

prostředí. Velkou ekologickou zátěží je například spalování uhlí, které se tak podílí na stále 

se prohlubujícím globálním oteplování. Globální oteplování je další z velkých problémů 

naší planety.  Současná situace v oblasti energetické náročnosti nám jasně ukazuje, že do 

budoucna lze prosazovat pouze energetiku trvale udržitelnou, jež bude možno zajistit 

zejména širokým využitím obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto důvodu je nezbytný 

pokračující rozvoj ve využití OZE pro zajištění nezávislého a bezpečného zásobování 

energií. S touto energií by měly počítat do budoucna všechny státy světa [1].   

Planeta Země je současně otevřeným i uzavřeným systémem. Systém je otevřen 

neustálému působení toku energie ze Slunce, působení kosmického záření a gravitačnímu 

působení Slunce a Měsíce. Je uzavřen potenciál fosilních zdrojů stejně jako všech látek, 

vody, vzduchu a půdy [7].  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadern%C3%A1_p%C5%99em%C4%9Bna&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_p%C5%99%C3%ADlivu�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdroj_energie&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie�
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Velice důležitým zařízením pro plynulý provoz elektráren s obnovitelnými zdroji 

jsou zásobníky energie. Tyto zásobníky jsou členěny na tepelné, elektrické a nové 

sekundární nosiče [1].   

Elektřina je nepochybně nejvýznamnější formou energie pro naši civilizaci. Lze ji 

snadno využívat i snadno rozvádět. Na všechny ostatní formy energie se dá přeměnit bez 

problémů. Naše technická civilizace je na elektřině závislá, jako jsou rostliny závislé na 

slunečním záření či živé organismy na potravě. 

Spotřeba elektřiny i přes všechny snahy o snižování spotřeby energie stoupá [5].   
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3  JADERNÉ, VODNÍ, VĚTRNÉ, SOLÁRNÍ, GEOTERMÁLNÍ 
ELEKTRÁRNY   

Při získávání energie využíváme obnovitelné či neobnovitelné zdroje. Stavíme 

výrobní zařízení – elektrárny.  Nejobvyklejší druhy elektráren jsou uvedeny v následujícím 

schématu a jejich vlastnosti jsou rozebrány v příštích kapitolách. 

 

 

Schéma č. 1 – Druhy elektráren, úprava vlastní 

 

3.1 Jaderné elektrárny 
Jaderná energie může být zařazena jak mezi obnovitelné, tak mezi neobnovitelné 

zdroje [10].  

Negativní dopady jaderné elektrárny na životní prostředí jsou minimální. Jaderná 

energetika využívá zdroje energie, kterého v přírodě je a ještě dlouho bude dostatek. 

Veškerá energie, využívaná na Zemi, pochází z jaderných reakcí, které probíhají na 

Slunci. Nerovnoměrné zahřívání vodstva a pevniny má za následek přírodní koloběh vody 

a vítr. To vše dnes řadíme mezi tzv. stále se obnovující zdroje energie. Slunci navíc 

vděčíme i za to, že se v zemské kůře v průběhu milionů let nashromáždily zásoby fosilních 

paliv (uhlí, ropy či zemního plynu). Těžba a spalování fosilních paliv dnes "živí" světovou 

energetiku až z 90 %. Energie z těchto přírodních zdrojů se označuje jako primární energie. 

Kromě uhlí, ropy, dřeva a zemního plynu se k primárním zdrojům řadí také uran, bez 

něhož se žádná jaderná elektrárna dnes neobejde. Na jejich zásobách závisí rovněž provoz 
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JE Temelín a JE Dukovany. Využití uranu je „nejmladším oborem“ ve srovnání s ostatními 

zdroji energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek č. 1 Jaderná elektrárna Temelín [9] 

 

Za nejčistší formu sekundární energie se považuje elektřina. Sekundární energií se 

rozumí energie již přímo využitelná pro potřeby člověka. Přeměna primární energie na 

sekundární energii probíhá prostřednictvím řady procesů, které mají společného 

jmenovatele, a to poměrně nízkou účinnost. O efektivnosti národního hospodářství určité 

země rozhoduje volba správných výchozích forem primární energie, jakož i konečných 

forem. Konečnou formou se rozumí praktické využití energie.  

V současné době se odhaduje celosvětová spotřeba primární energie ze všech 

zdrojů asi na 14 miliard tun měrného paliva. Na jejím krytí se údajně podílí z 37 % ropa, 

z 31 % uhlí a z 21 % zemní plyn. Pouhých 11 % připadne na elektřinu vyrobenou 

v jaderných elektrárnách a na stále se obnovující vodní energii.  

Štěpení uranu v atomových elektrárnách je nejúčinnějším procesem přeměn 

energie. Připravovaná druhá generace jaderných reaktorů s rychlými neutrony slibuje až 

sedmdesátkrát lepší využití dostupných zásob uranu. Připravují se typy vykazující 

zvýšenou bezpečnost jaderné elektrárny a prodlouženou životnost i u reaktorů s pomalými 

neutrony. Jaderná energetika chce v budoucnu využívat i typ reaktorů s podkritickým 
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množstvím paliva. Tyto reaktory se budou udržovat v chodu pomocí urychlovačů. 

Dokážou spalovat i produkty štěpení, včetně už vyhořelých palivových článků, které jsou 

prozatímně uloženy v meziskladech jaderného odpadu. 

Energetické termojaderné reaktory slibují nejvyšší hustotu toku energie. Syntéza, 

řízená termojaderná fúze, je nadějí, která by požadavky na kvalitu zdrojů energie mohla 

vyřešit. Jsou to zejména technologická dostupnost, dostupnost paliva, malý vliv na kvalitu 

životního prostředí a bezpečnost jaderné elektrárny. Fúze je proces, při kterém se spojují 

jádra lehkých atomů a vytvářejí těžší prvek. K tomu je zapotřebí v prostředí zahřátého 

plazmatu o dostatečné hustotě překonat odpudivou elektrostatickou sílu. Při fúzní reakci 

dochází k úbytku hmotností. Tato chybějící hmota se promění v kinetickou energii, kterou 

je v podobě tepelné energie nutné vyvést z reaktoru a využít [8]. 

Fúzní reakce vyžaduje v pozemských podmínkách teplotu řádově 100 milionů 

stupňů Celsia. Pro slučovací reakci mezi ionty deuteria a tritia, která je výhodná 

energeticky, jsou poměrně snadno dostupné obě složky. Deuterium, stabilní izotop vodíku, 

jehož jádro kromě protonu obsahuje také jeden neutron, se v dostatečném množství 

nachází ve vodě. Tritium, izotop vodíku s jedním protonem a dvěma neutrony v jádře, je 

radioaktivní.    

Pro přepracování vyhořelého jaderného paliva se rozhodly některé země 

s rozsáhlým jaderným programem. Přepracování je poměrně nákladným a složitým 

chemickým procesem, princip je znám již 70 let. Jako palivo se použije plutonium. Uran se 

použije pro výrobu nového paliva nebo se uskladní. Štěpné produkty se oddělují a poté 

zalévají do skla.   

Celosvětová spotřeba elektrické energie má do roku 2020 dosáhnout hranice 

22 000 TWh, přitom v roce 1995 to bylo 13 200 TWh.   

Vzhledem k trendu spotřeby energie vystačí ekonomicky těžitelné zásoby zemního 

plynu na 60 až 70 let, zásoby uhlí na 200 až 250 let a ropy už jen na 40 až 45 let. Světové 

zásoby ekonomicky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit na 

90 let. Při recyklaci dnešními způsoby mohou vystačit na 140 let.  Pokud by svět 

akceptoval rychlé reaktory, pak by i s recyklací mohly vystačit na 5 000 let. Prakticky 

nevyčerpatelné zásoby energie by byly, pokud by se podařilo realizovat termojadernou 

energetiku.  
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Již dnes je jasné, že na OZE jako na reálnou variantu uranu či fosilních paliv 

spoléhat nelze. Přesto mají své místo v současném světě. Energetické problémy lidstva 

nemohou vyřešit, na rozdíl od možností jaderné energetiky [8]. 

3.2 Vodní elektrárny 
Nevýhodami velkých vodních elektráren jsou dlouhá doba výstavby, vysoké 

investiční náklady a často i výrazný zásah do ekologie krajiny. Při výstavbě malých 

vodních elektráren (MVE) je situace jiná, mnohdy jde jen o obnovu či rekonstrukci 

dřívějších objektů [3].  

Česká republika je pro svou geografickou polohu přímo předurčena k využití vodní 

energie v MVE, jelikož leží na rozvodí tří moří. Pojmem MVE jsou označovány všechny 

vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW. Druhou skupinou jsou elektrárny 

s vyšším výkonem, a to jsou velké vodní elektrárny. Využití energie vody je podmíněno 

spádem vody, rozdílem hladin a průtokem vody [1].   

Na území České republiky je poměrně značná část technicky využitelného 

hydroenergetického potenciálu získatelná pouze ze zdrojů s výkonem menším než 10 MW. 

Pro rozvoj mikrozdrojů a MVE je rozhodující, aby jejich ekonomické ukazatele byly 

srovnatelné než ukazatele ostatních budovaných energetických zdrojů. MVE se vyznačují 

několikanásobně delší dobou ekonomické životnosti, než je doba návratnosti prostředků 

vynaložených na jejich pořízení. To má za následek, že energie vyráběná v průtočných 

MVE je v dlouhodobém průměru nejlevnější energií. Náklady na vodní elektrárnu 

v přepočtu na jeden instalovaný MW je zpravidla investičně náročnější, než výstavba 

ostatních zdrojů energie. Z tohoto důvodu je zapotřebí zaměřit pozornost na energetické 

využití již vybudovaných jezů a nádrží [11].  

Hydroenergetika je perspektivní zejména v oblastech prudkých toků, které mají 

velké spády. V České republice nejsou pro budování vodních energetických děl přírodní 

poměry ideální. Naše toky dostatečné množství vody ani potřebný spád nemají. Proto je 

v ČR poměrně nízký podíl výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové 

výrobě [8]. 

Základní technologickou jednotkou MVE je turbína. Turbína je umístěna na 

společné hřídeli s elektrickým generátorem. Dohromady tvoří tzv. turbogenerátor. 
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Mechanická energie proudící vody se mění na energii elektrickou, která se transformuje 

a poté odvádí do míst spotřeby. Správná volba vodní turbíny je jednou ze základních 

podmínek vysoké účinnosti. Typ turbíny se určuje podle průtočného množství vody 

a podle velikosti vodního spádu. Po provedení měření a výpočtů je možno volit z velkého 

množství vodních turbín. Pro vysoké spády někdy až 500 m se používá turbína Peltonova. 

V MVE se převážně umisťuje malá horizontální turbína Bánkiho spolu s upravenou 

jednoduchou turbínou Francisovou. S ohledem na naši lokalitu je nejvýhodnější turbína 

Kaplanova. Výraznou předností Kaplanovy turbíny je dvojitá regulace, čímž se dosahuje 

vysoké účinnosti [11].  

Použití turbíny Bánkiho patří mezi konstrukčně a technologicky k nejjednodušším, 

při relativně dobré účinnosti. Jde o velmi jednoduchou rovnotlakou turbínu, dříve často 

používanou pro její provozní nenáročnost, odolnost a jednoduchost výroby. 

Velmi zajímavé a oblíbené jsou z hlediska cenové rentability a snížení investičních 

nákladů pro použití v MVE turbíny přímoproudé. Uplatňují se obzvláště u děl s menším 

spádem a relativně velkými průtoky. Jejich hydraulický profil má technickoekonomické 

přednosti a hlavně umožňuje značně snížit stavební náklady na pořízení MVE. 

Přímoproudé turbíny mají jednodušší tvary a v porovnání s turbínami Kaplanovými mají 

menší rozměry [1].  

Předností vodních elektráren je, že nedevastují krajinu, povrchové ani podzemní 

vody těžbou a dopravou paliv a surovin a neznečišťují ovzduší. MVE jsou bezodpadové, 

vysoce bezpečné a nezávislé na dovozu surovin. Efektivnost elektrizační soustavy zvyšují 

schopností akumulace energie a pružným pokrýváním spotřeby. K vyrovnávání změn na 

tocích přispívají vysokým stupněm automatizace. Pro revitalizaci prostředí vytvářejí nové 

možnosti.  

Významným posláním vodních elektráren v ČR je pracovat jako doplňkové zdroje 

primárních zdrojů, a to klasických elektráren. Využívá se přitom jejich schopnosti rychlého 

najetí při velkém výkonu a tudíž operativního vyrovnání okamžité energetické bilance 

v elektrizační soustavě ČR. 

Většina MVE funguje jako sezónní zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou MVE 

zřizovány, jsou kolísavé a závislé na počasí a na ročním období [8]. 
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Vedle průtokových vodních elektráren mezi nejznámější typy vodních elektráren 

patří elektrárny akumulační. Jsou součástí nádrží a vodních děl. Tato vodní díla, kromě 

akumulace vody pro výrobu elektrické energie, chrání před povodněmi, stabilizují průtoky 

říčním korytem a podporují plavební možnosti toku. Mnohdy jsou vodní díla či nádrže 

zdrojem pitné vody pro vodárny, závlahové vody pro zemědělství a technologické vody 

pro průmysl. 

Podle množství vody, tvaru terénu a výškových a spádových možností může být 

umístění vlastní elektrárny různé. Elektrárny jsou vystavěny hluboko v podzemí nebo jsou 

budované přímo do tělesa hráze. Voda se pak k elektrárně přivádí tlakovým potrubím 

a podzemním kanálem se odvádí. 

MVE v České republice vyrobí ročně v průměru 964 GWh elektřiny. Velké vodní 

elektrárny, včetně přečerpávacích, vyrobí ročně v průměru 2 292 GWh. Výstavba dalších 

velkých vodních elektráren je vzhledem k dnešní ekologické situaci nereálná. U MVE se 

v roce 2010 počítá s dosažením 1 140 GWh výroby.  

V EU se počítá s malými přírůstky výroby z MVE a to z 37 TWh na 55 TWh. 

V celkovém souhrnu s velkými vodními elektrárnami, jejichž výroba se zvyšuje 

z 307 TWh na 355 TWh, to znamená o mnohem víc než u MVE. Současný evropský trend 

výstavby vodních elektráren oproti předpokladům uvedeným v Bílé knize o obnovitelných 

zdrojích v EU zaostává. Podíl vodních elektráren na celkové výrobě elektřiny se v roce 

2010 snižuje ze stávajících 13 % na 12,4 % [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obrázek č. 2 Malá vodní elektrárna Kořensko [9] 
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3.3 Větrné elektrárny 
Vzduch proudící v přírodě se nazývá vítr. Jeho směr a pohyb se neustále mění. 

Příčinou energie větru je sluneční energie a rotace Země. V noci se směr větru mění na 

opačný, jelikož voda je teplejší než povrch země, který se ochlazuje rychleji. Vzduch tak 

neustále proudí z míst s vysokým tlakem na území s nízkým tlakem vzduchu [2]. 

Na území České republiky se v minulosti větrná energie využívala ve větrných 

mlýnech. Počátkem 70. let 20. století se projevil zájem o využití větrné energie. Pro rozvoj 

větrné energetiky bylo impulsem embargo zemí OPEC na vývoz ropy do průmyslově 

vyspělých zemí, vyhlášené na podzim roku 1973. Rozkvět větrných elektráren v ČR 

vyvrcholil v první polovině 90. let 20. století. Poté následovala léta stagnace větrné 

energetiky. 

V současné době se v ČR nacházejí větrné elektrárny na více než padesáti 

lokalitách. V roce 2006 větrné elektrárny na území ČR vyrobily téměř 50 GWh elektrické 

energie. Nejvíce na severozápadě ČR a na střední Moravě. Větrné elektrárny se na celkové 

výrobě elektřiny v ČR podílely pouze 0,4 %, což je přibližně třetina průměrného podílu 

v zemích EU [8]. 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek č. 3 Větrná elektrárna [9] 

 

Větrná turbína umístěná na stožáru převádí působením aerodynamických sil na listy 

rotoru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je prostřednictvím generátoru 

zdrojem energie elektrické. Na podobném principu turbogenerátoru pracuje jak vodní, 

jaderná i klasická elektrárna. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly. Rotorové 

listy musí mít speciálně tvarovaný profil, který je velmi podobný profilu křídel letadla. Je 
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třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo 

mechanickému a elektrickému přetížení větrné elektrárny.   

Obsluha větrné elektrárny je automatická. Životnost větrné elektrárny je přibližně 

20 let od uvedení do provozu. 

Dlouhodobě mají větrné elektrárny šanci stát se jedním ze zdrojů, který bude plně 

nahrazovat kapacitu uhelných elektráren. Samy však nikdy nemohou velké zdroje úplně 

nahradit. V roce 2010 by mohl instalovaný výkon ve větrných elektrárnách dosáhnout 

1 044 MW. Výroba v těchto zdrojích mohla dosáhnout v roce 2010 hranice 1 828 GWh 

a to při 20% využití výkonu. 

Dokladem rozvoje větrné energetiky v ČR je dosavadní růst výroby elektrické 

energie v ČR ve větrných elektrárnách. V roce 2002 byl výkon instalovaný ve větrných 

elektrárnách 6 635 kW, v roce 2005 představovala roční výroba 21,3 GWh, v roce 2006 to 

již bylo 49,4 GWh a celkový instalovaný výkon větrných elektráren ke konci roku 2008 

přesáhl 150 MW. V roce 2008 větrné elektrárny vyrobily 245 GWh, což je 0,3 % celkové 

vyrobené energie v České republice.  

 Podle větrného atlasu České republiky je celoroční průměrná rychlost větru ve 

výšce 10 metrů přes 4 m/s  a ve výšce 30 metrů přes 5,3 m/s.  Roční průměrná rychlost 

větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se 

předpokládá 6 a více m/s. Jako nejvhodnější lokality pro stavbu farem větrných elektráren 

lze považovat plochy o rozloze 3 × 3 km nebo 4 × 6 km v nadmořských výškách zpravidla 

nad 700 metrů. Tyto lokality jsou většinou situovány do chráněných krajinných oblastí, 

kde je stavět zakázáno. Až na řídké výjimky se energeticky vhodné lokality pro stavbu 

větrné elektrárny nacházejí v horských pohraničních pásmech či v oblasti Českomoravské 

vrchoviny. Podle předběžných odhadů by bylo možné v Krušných horách postavit 320 až 

340 větrných elektráren. 

Země Evropských společenství přijaly v roce 1980 program rozvoje větrné 

energetiky. Na základě úspěšných projektů, zejména v Dánsku, Nizozemsku, Německu 

a Velké Británii, rozhodla EU v roce 2030 dosáhnout 100 000 MW instalovaných ve 

větrných elektrárnách. To je tedy výkon, který by měl pokrývat celkovou západoevropskou 

spotřebu elektrické energie z 20 %. Velký podíl na nich budou mít země s mořským 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Instalovan%C3%BD_v%C3%BDkon�
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pobřežím, tedy s nejpříhodnějšími podmínkami. Vítr se v jiných lokalitách zřejmě dočká 

využití maximálně v kombinaci s dalšími obnovitelnými zdroji [8]. 

3.4 Solární elektrárny 
Sluneční energii chápeme jako ekologicky čistý a prakticky nevyčerpatelný 

energetický zdroj. Tento zdroj má však i určité stránky, které částečně komplikují její 

technické využití. K nim především patří proměnlivost slunečního záření, které dopadá na 

určité místo zemského povrchu během dne a jeho absence v noci. Během dne se mění 

nejen intenzita dopadajícího slunečního záření, ale i sklon a směr jeho paprsků.  

Kromě této cyklické, tedy zcela pravidelné, proměnlivosti slunečního záření je 

potřeba počítat i se značnými náhodnými vlivy, zejména s povětrností. Z hlediska těchto 

vlivů většina druhů přímé přeměny slunečního záření na výrobu elektrické energie a tepla 

není příliš vhodná [11]. 

Velká část obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunečního záření. Proto 

nepřekvapuje, že největší potenciál má přímé využití slunečního záření k výrobě elektřiny 

nebo tepla. Je to asi jediný obnovitelný zdroj, který dokáže v případě nutnosti pokrýt 

veškerou současnou potřebu energie. 

Na Slunci již několik miliard let probíhají termonukleární reakce. Takovýmito 

reakcemi se sluneční vodík za uvolnění velkého množství energie přeměňuje na helium. Ze 

Slunce je předávána energie na Zemi ve formě záření. Energetický příkon ze Slunce se 

označuje jako solární konstanta.  

Energie se využívá buď přímo anebo přeměněná na jinou formu. Pokud se 

přeměňuje přímo nějakým technickým zařízením, jakým je solární kolektor či 

fotovoltaický článek, mluvíme obvykle o sluneční energii. Pokud je předtím tato energie 

vázána v živých organismech, většinou ve formě sloučenin uhlíku - například ve dřevě, 

obilí, olejnatých rostlinách, mluvíme o bioenergii. Zdrojem bioenergie jsou biopaliva, která 

se dělí podle skupenství na biopaliva tuhá, plynná či kapalná.  Pokud je energie vázána do 

potenciální energie vody, mluvíme o vodní energii. Pokud se přemění energie na 

kinetickou energii vzdušných mas, mluvíme o větrné energii. Větrná energie může uvést 

do pohybu vodu na hladinách oceánů. Tuto energii nazýváme energií vln [12]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_vln&action=edit&redlink=1�
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Slunce je nejúčinnějším a nejobsažnějším zdrojem energie, kterou lze přímo nebo 

s menšími úpravami přijímat. Slunce se chová jako tuhé žhavé těleso [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obrázek č. 4 Solární elektrárna [9] 

 

 Nejlepším absorbérem je absolutně černé těleso. Snahou je kolektor (sběrač 

energie) alespoň v některých detailech takovému tělesu co nejvíce přiblížit.  

Zářivý tok dopadající na kolektor se:      

- odrazí částečně – odrazivost, charakteristikou je reflektance, 

- projde částečně – propustnost, charakteristikou je transmitance, 

- pohltí částečně – pohltivost, charakteristikou je absorbance. 

Po uskutečnění absorpce v povrchových vrstvách slunečních kolektorů je dále 

energie přenášena. Zde hrají významnou roli tyto procesy: 

- kondukce - vedení tepla v pevné látce, 

- průchod tepla rozhraním pevná látka – tekutina (kapalina nebo plyn), 

- konvekce - proudění tepla pomocí přenosu látky, na kterou je tepelná energie 

vázána. 

Problém kondukce, vedení tepla pevnou látkou, lze považovat za nejlépe zvládnutý 

a to jak po teoretické, tak i praktické stránce [1].  



Květuše Farkašová: Alternativní zdroje energie 

2010                                                                                                                                      14 
 

V případě České republiky je větší využití sluneční energie prozatím na počátku 

svého rozvoje. V průběhu poslední dekády minulého století se Česká republika omezila na 

ostrovní systémy pro nezávislé napájení objektů a též na zařízení v lokalitách bez připojení 

na rozvodnou síť. První sluneční elektrárna v České republice o výkonu 10 kW byla 

uvedena do provozu až v roce 1998 na vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách.  

Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního 

prostředí nejšetrnějším a nejčistším způsobem výroby. Sluneční elektrárny využívají 

takových zdrojů energie, kterých je a ještě dlouho bude v přírodě dostatek. Účinnost 

přeměny slunečního záření na elektřinu se současnými solárními systémy umožňuje získat 

z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich 

podmínkách je elektrická energie ze solárních systémů ve srovnání se současnými 

klasickými zdroji stále ještě podstatně dražší [ 8 ].  

V poslední době lze v oblasti OZE pozorovat pronikání technologií založených na 

elektrolýze vody, akumulaci tak vzniklého vodíku a jeho následném využití buď 

prostřednictvím palivových článků přeměnou na elektrickou energii, nebo přímým 

spalováním. Vodíkový zásobník je co do hustoty ukládané energie vysoce účinný neboť 

spalné teplo vodíku je více jak 2,5krát větší než u metanu. Metan sám převyšuje spalná 

tepla zemního plynu, propanbutanu či ostatních plynných paliv. Spalování vodíku je velmi 

ekologické. Ukládání energie v zásobnících vodíku má pro využívání v praxi dobrou 

perspektivu [1].  

Elektřinu lze získávat ze slunečního záření prostřednictvím chemické energie tak, 

že za pomoci slunečního záření rozložíme vodu na vodík a kyslík. Tím se původní energie 

záření jako chemická energie uskladní do obou plynů. Následně při slučování těchto dvou 

plynů, tzn. při okysličování vodíku, vzniká opět voda. Nahromaděná energie se poté uvolní 

při hoření buď jako teplo nebo v palivovém článku jako elektrický proud. Palivový článek 

je měnič, ve kterém se chemická energie mění v energii elektrickou.  

V budoucnosti pravděpodobně budou palivové články, obdobně jako jaderné 

palivo, důležitým zdrojem elektrické energie. Představují uskladněnou sluneční energii 

a lze je získávat v neomezeném množství. Účinnost palivových článků je vysoká a to až 

90 %, přičemž generátory elektráren na fosilní paliva dosahují účinnosti pouhých 35 %. 

Provoz palivových článků je absolutně čistý. Jejich produktem je voda. Články pracují 
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bezhlučně, protože neobsahují žádné pohyblivé části. Za pomoci palivových článků lze 

získávat elektřinu pro domácnost s výkonem 12 kW. Vyrábějí se už baterie mnoha 

palivových článků s výkonem až 13 000 kW, které se užívají zejména v astronautice [8].  

Nejčastěji se energie slunečního záření převádí na energii tepelnou. Získané teplo 

lze snadno zužitkovat pro výrobu teplé užitkové vody nebo pro topení. Systémy 

využívající tuto přeměnu lze instalovat všude, kde budou mít své využití. Podmínkou je 

dostatečný počet slunečných dnů i dostatečné množství dopadající energie slunečního 

záření. S 55% účinností jsou nejrozšířenějšími aktivní solární systémy s kolektory 

kapalinovými [1].  

Ve sluneční tepelné elektrárně se mění sluneční záření na elektrickou energii ve 

velkém měřítku. Jde o elektrárnu tepelnou, která získává potřebné teplo přímo ze 

slunečního záření. Absorbér sluneční tepelné elektrárny je umístěn na věži v ohnisku 

velkého ohniskového sběrače. Sluneční záření se na něj soustřeďuje za pomoci velkého 

množství otáčivých rovinných zrcadel, tzv. heliostatů. V kotli se ohřívá např. olej. Dále se 

ve výměníku získává horká pára, která pohání turbínu. Ta pohání generátor, který vyrábí 

elektrický proud [8].  

Klasický princip známý z tepelných elektráren využívá solárně termická výroba 

elektrické energie.  V praxi se staví tato zařízení v pouštích, kde je dostatek místa pro 

instalaci mnoha set zrcadel a také dostatečný počet slunečných dnů s převládajícím 

přímým zářením, kdy může být zařízení v chodu. Tento systém je ekonomicky nákladný 

a navíc je nutné mít vhodnou lokalitu.  

Pasivní systémy lze dobře využít u nově budovaných staveb, kdy se jim musí 

přizpůsobit celé architektonické řešení. I u starších budov lze využít pasivní solární ohřev, 

např. přístavbou prosklených zimních zahrad, verand atd. Velmi záleží na správné orientaci 

budovy, konstrukci vlastní prosklené přístavby a konstrukci čelní stěny. Solární systémy se 

dodatečně budují většinou k již existujícím objektům. Proto největší význam mají aktivní 

systémy, které tepelnou energii získávají za pomoci kapalinových kolektorů. Kapalinové 

kolektory lze vždy instalovat dodatečně a využívat pro ohřev teplé vody, přitápění či ohřev 

vody v bazénu. Pro většinu běžných aplikací ekonomicky vychází nejpřijatelněji. 
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Největší nevýhodou solárních systémů je nutnost zálohování pro případ, kdy Slunce 

nesvítí nebo svítí málo. Například v noci, při oblačnosti apod. Toto je ekonomicky 

částečně znevýhodňuje [1].   

U fotovoltaiky, která zaznamenává mohutný rozvoj, se v roce 2010 předpokládá 

výroba 15 GWh elektřiny. V Evropské unii se počítalo s nárůstem výkonu z 30 GW na 

3 000 GW a u výroby z 0,03 TWh na 3 TWh, při podílu 0,1 % očekávané celkové výroby 

elektřiny v roce 2010. Skutečný vývoj je však pomalejší, ale nabírá na tempu.   

V našich podmínkách je solární systém o výkonu 1 kW schopen vyrobit 900 až 

1 000 kWh elektrické energie za rok. U současně provozovaných slunečních elektráren 

o instalovaných výkonech od 2,6 kW do 36 kW jde většinou o napájení aplikací bez 

připojení k rozvodné síti. V souladu s cíli EU by celkový instalovaný výkon solárních 

systémů v ČR měl do roku 2010 dosáhnout 84 MW a do roku 2020 dokonce 541 MW [8].  

3.5 Geotermální elektrárny 
Geotermální elektrárny k výrobě elektřiny využívají tepelnou energii z nitra Země. 

Na některých místech Země je teplotní spád více než 55oC na 1 km hloubky. Geotermální 

elektrárny se staví ve vulkanicky aktivních oblastech. K pohonu turbín využívají horkou 

páru, která stoupá pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů. Dále využívají teplonosné 

médium, které se vtlačuje do vrtů, v hloubi země se ohřívá a ohřáté vyvádí na povrch. 

Ze zemských vrtů lze obecně využívat teplou vodu nízkopotenciální, ale také 

vysokopotenciální. V České republice je v současné době využívána téměř výhradně 

nízkopotenciální geotermální energie a energie prostředí za použití tepelných čerpadel [8].  

V ČR se geotermální energie projevuje svými teplými minerálními prameny, které 

se vyznačují léčivými účinky. Jelikož obsahují minerály, které vytvářejí nánosy, je jejich 

využívání v energetice velmi obtížné [6]. 

U geotermálních aplikací se v ČR počítá v roce 2010 s dosažením 15 GWh. 

Celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren ve světě se odhaduje na 

8 000 MW. Na rozdíl od většiny elektráren, jakými jsou elektrárny spalující fosilní paliva 

nebo jaderné elektrárny, geotermální elektrárny nepotřebují žádné palivo. Nevýhodou 

geotermálních elektráren je, že jsou dostupné pouze na některých místech zemského 
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povrchu. Výstavba geotermální elektrárny je asi pětkrát dražší, než stavba elektrárny 

jaderné. 

V rámci celé Evropy je podíl geotermálních elektráren minimální. Jejich význam je 

v některých lokalitách značný. Mezi takové oblasti patří Island, kde většina elektrické 

energie pochází z geotermálních zdrojů. Dále je tento zdroj významně využíván v Itálii, 

v oblastech s aktivní sopečnou činností (Sicílie, Vesuv). Geotermální energie je využívána 

i ve Francii, na Novém Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipínách, avšak 

v mnohem menší míře [8]. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Obrázek č. 5 Gejzír - zemní projev geotermální energie [9] 
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4  VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY 
Biomasa je definována jako hmota organického původu. Nejčastěji se jedná 

o pěstování rostlin ve vodě nebo v půdě, chov živočichů, organické odpady či produkce 

organického původu. Biomasu získáváme buď záměrně jako výsledek výrobní činnosti 

nebo se jedná o využití odpadů z potravinářské, zemědělské a lesní výroby, z údržby 

a péče o krajinu nebo z komunálního hospodářství [1]. 

Za obnovitelný zdroj energie není možné považovat biomasu přeměněnou na fosilní 

paliva, tj. materiál, v němž se sluneční energie akumulovala před dávnou dobou (ropa, uhlí, 

zemní plyn). Pojmem biomasa se rozumí materiál vzniklý činností rostlin, někdy 

i živočichů, v geologicky současné době [4]. 

Biomasa je součástí geologických formací a je přeměněna v nerostné suroviny 

označované jako fosilní paliva, např. uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, atd. Sluneční energie 

se v nich akumulovala před delší dobou [10]. 

Rozlišujeme biomasu suchou, např. dřevo a biomasu mokrou, např. tzv. kejda, což 

jsou tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou. Základní technologie 

zpracování se dělí na procesy suché jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy 

mokré, které zahrnují anaerobní vyhnívání, lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní 

podskupinu potom tvoří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě 

mechanicko-chemická přeměna, např. výroba bionafty a přírodních maziv [8]. 

Z rostlinných nosičů energie je možné získat pevná paliva pro ohřev, bioalkoholy 

jako pohonné látky, rostlinné oleje a pyrolýzní plyn jako pohonné hmoty i paliva. 

Příkladem mohou být projekty rychle rostoucích dřevin. Užitý odpad je členěn z hlediska 

energetického využití na domovní odpad, zvířecí exkrementy, organický průmyslový 

odpad a odpad z čistíren. 

Výhody využití biomasy k energetickým účelům: 

- menší negativní dopady na životní prostředí, 

- zdroj energie má obnovitelný charakter, 

- zdroje biomasy nejsou omezeny lokálně, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina�
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- jedná se o tuzemský zdroj energie, 

- účelné využití spalitelných, někdy i toxických odpadů, 

- řízená produkce biomasy přispívá k vytváření krajiny a péči o ni [1]. 

V biomase je u nás současná výroba elektřiny 223 GWh ročně. U tohoto zdroje se 

počítá s největším nárůstem, v roce 2010 se má vyrobit 2 200 GWh elektřiny. V EU byl 

u elektřiny předpoklad zvýšení ze současných 22 TWh na celkových 230 TWh. 

Tomu odpovídá zvýšení podílu z necelého 1 % na 8 % očekávané celkové výroby elektřiny 

v roce 2010 [8]. 

4.1 Spalování a zplyňování biomasy 
Působením vysokých teplot se ze suché biomasy uvolňují hořlavé plynné složky, 

tzv. dřevoplyn. Pokud je přítomen vzduch, dojde k hoření. Jde o prosté spalování. Pokud se 

jedná o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího 

prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na 

zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, vyšší účinnost a nižší 

emise. Zařízení se zplyňováním biomasy se stále více používají [8]. 

Energie z biomasy se ze všech energií, jakými jsou větrná, sluneční, vodní, 

geotermální energie, nejlépe získává i skladuje. Je jí také nepoměrně nejvíce. Výhřevnost 

sušiny biomasy je 17 - 18 MJ/kg, paliva sušeného přirozenou cestou vzduchem o vlhkosti 

15 - 20 % je 14 - 16 MJ/kg. 

Výhřevnost biomasy v porovnání s LTO činí 20 - 30 %, a to podle vlhkosti. Pro 

Českou republiku to znamená asi 13 milionů tun biomasy, kterou by bylo možno využít. 

Zatím se ročně využívá asi 0,25 milionů tun. Z porovnání energetických nákladů na 

získávání biomasy k energetickému výnosu vyplývá, že se jedná o záležitost velmi 

efektivní. K získání 1 tuny biomasy je zapotřebí asi 5 kg motorové nafty. Energetický 

obsah podle vlhkosti činí 7,5 tis. - 12 tis. MJ/t, což odpovídá množství 285 t nafty. To 

představuje velmi dobrý energetický poměr. 

Získávání, skladování a následné spalování biomasy je však často obtížnější. 

Zařízení ke spalování jsou rozměrnější a nákladnější, než je tomu u fosilních paliv, přesto 

ekonomicky vychází využívání nefosilních paliv velmi dobře. Palivem bývá zpravidla 

http://www.alternativni-zdroje.cz/vyroba-energie-biomasa.htm�
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odpad hlavní produkce. Technická úroveň zařízení k získávání a využití biomasy se ve 

všech vyspělých zemích Evropy v posledních letech podstatně zvýšila.  Jedná se zejména 

o dokonalé štěpkovací stroje a zařízení pro skladování a dávkování paliv. Je třeba 

zdůraznit, že většina těchto paliv neobsahuje síru nebo nepatrné procento obsahu síry ve 

fosilních palivech. Vznikající CO2 se jen do ovzduší vrací, když byl dříve odtud odebrán 

fotosyntézou. 

V souvislosti se spalováním biomasy a jeho působením na životní prostředí je 

nutno zdůraznit, že spalováním biomasy nevzniká více CO2, než bylo předtím rostlinami 

z ovzduší přijato. Jedná se o přirozený cyklus, který nezhoršuje „skleníkový“ efekt. 

V biomase je obsah těžkých kovů v porovnání s jinými palivy velmi nízký a přibližuje se 

nule. Obsah dusíku je 0,1 % až 0,5 % v porovnání s tradičními palivy, které mají obsah 

dusíku až 1,4 %. Udržováním optimální maximální teploty plamene je možno řídit 

a kontrolovat tvorbu NOx [12]. 

Dřevo či sláma, jsou-li správně spáleny, jsou hned po vodíku ekologicky 

"nejpřátelštějším" palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou NOx, které 

vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. Jejich množství 

závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při 

spalování organické hmoty, je znovu absorbován při růstu rostlin, nelze v tomto směru 

hovořit o problému s emisemi. Ve dřevě síra není, stopy síry jsou ve slámě a to asi 0,1 % 

v porovnání s minimálně 2 % v hnědém uhlí [8]. 

Při dalším rozvoji teplofikace stojí za zvážení zabudovat do nových výtopen na 

spalování dřevního odpadu možnost spalování tříděného komunálního odpadu. Tento 

odpad následně nejen energeticky využít, ale i ekologicky odstranit. V zahraničí se tříděný 

komunální odpad přimíchává do dřevní štěpky a tím likviduje [12]. 

Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl zplyňovaných částí při spalování je 

velmi vysoký, u dřeva 70 % a u slámy až 80 %. Vzniklé plyny mají různé spalovací 

teploty. Stává se také, že ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého 

spalování je účinné směšování se vzduchem, vysoká teplota a dostatek prostoru pro to, aby 

všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, že budou hořet až v komíně [8]. 

 



Květuše Farkašová: Alternativní zdroje energie 

2010                                                                                                                                      21 
 

4.2 Výhřevnost biomasy 
Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či 

rostliny, ale také s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Při přirozeném 

provětrávání dřevní hmota pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, 

řepková sláma za stejných podmínek na 13 % [8]. 

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však 

dřevo nelze vysušit úplně. Zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. 

Jelikož se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné 

počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva [8]. 

Nejvýhodnější je z hlediska efektivnosti kombinovaná výroba elektrické energie 

a tepla v plynovém motoru [12]. 

4.3 Spalovací zařízení biomasy 
Biomasa ve formě dřevní štěpky se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve 

fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro průmyslové aplikace 

nebo systémy centrálního zásobování teplem se používají kotle nad 100 kW spalující také 

dřevní štěpku nebo balíky slámy. Často jsou vybaveny automatickým přikládáním paliva 

a dokážou spalovat i vlhčí a méně kvalitní biomasu. Někdy tato zařízení využívají 

kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. 

Kotle pro rodinné domy pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve 

potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou 

s plynovými kotli. Nejčastěji spalují kotle polenové dříví či pilinové brikety, někdy 

v kombinaci se dřevním odpadem nebo dřevní štěpkou. 

Dřevo se také spaluje v cihlových pecích, kovových nebo kachlových kamnech. 

Výhodou kamen je, že se rozehřejí rychle. Účinnost kamen závisí na konstrukci i na 

uživateli. Některá moderní kamna mají vestavěnou topnou vložku, takže pracují zároveň 

i jako kotel ústředního vytápění [ 8 ]. 
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4.4 Bioplyn 
Bioplyn je produktem vyhnívání anaerobní fermentace. Je to směs asi 2/3 metanu 

a 1/3 oxidu uhličitého s malou příměsí vodíku, dusíku, sirovodíku apod. Jeden metr 

krychlový surového bioplynu má přibližně stejnou výhřevnost, jako 0,55 kg LTO [12]. 

Při rozkladu organických látek, jakými jsou zelené rostliny, hnůj či kal z čističek, 

vzniká v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku bioplyn. Ze zemědělských odpadů se 

v největší míře energeticky využívá kejda, případně také sláma, slamnatý hnůj, stonky 

kukuřice, zbytky travin, bramborová nať a další. Tímto způsobem je možné zpracovávat 

také slámu, piliny a jiný odpad. Proces je však pomalejší. 

V bioplynovém zařízení se biomasa zahřívá ve vzduchotěsném reaktoru na 

provozní teplotu. Obvyklá teplota je pro mezofilní bakterie 37oC až 43oC, pro termofilní 

bakterie 50oC až 60oC. Princip vyvíjení bioplynu je jednoduchý. Protože je však nutné 

dodržovat bezpečnostní normy, zařízení se stávají složitými a také dražšími. Větší 

bioplynové stanice jsou ekonomicky rentabilnější než malé bioplynové stanice. Stále však 

zůstává problém laciného využití velkého množství odpadního tepla, zejména v létě [8]. 

 4.5 Fermentace biomasy 
Fermentací roztoků cukrů je možné vyprodukovat ethanol. Vhodnými materiály 

jsou obilí, kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo ovoce. Cukry mohou být vyrobeny 

i z celulózy nebo ze zeleniny. Teoreticky lze z 1 kg cukru získat 0,65 l čistého etanolu. Ten 

je pak vysoce hodnotným kapalným palivem pro spalovací motory. Jeho přednostmi jsou 

ekologická čistota a antidetonační vlastnosti. Nedostatkem je schopnost vázat vodu 

a působit korozi motoru [8]. 



Květuše Farkašová: Alternativní zdroje energie 

2010                                                                                                                                      23 
 

5  EKOLOGICKÝ, EKONOMICKÝ ROZMĚR 
V této kapitole provedeme analýzu ekologických a ekonomických aspektů 

obnovitelných zdrojů energie. 

5.1 Ekologický rozměr 
Po průchodu slunečního záření atmosférou nastává skleníkový jev, který je 

ovlivňován přítomností určitých plynů v atmosféře. Prošlé záření na povrchu Země ohřívá 

předměty a ty následně vysílají dlouhovlnné tepelné záření, které propouští atmosféra jen 

omezeně. 

Skleníkový jev se prakticky stává problémem energetiky stejně jako 

fotochemického smogu. Zdroje skleníkových plynů dělíme na: 

a) zdroje, které souvisejí s výrobou a spotřebou energie,  

b) zdroje, které jsou přírodního původu a také zdroje, které se netýkají výroby a spotřeby 

energie. 

Spalování fosilních paliv je spojeno s uvolňováním CO2. U CO2 patří z celkového 

ročního množství emisí do skupiny a) asi 3 až 20 %. Převažující část patří do skupiny b). 

V rovnováze jsou přírodní zdroje CO2.  

Oxid uhličitý je ve vzduchu obsažen ve velmi malé koncentraci, objemově asi 

0,03 %. Ve skutečnosti je to životně důležitý plyn, jelikož je hlavní živinou pro rostliny. 

Oxid uhličitý také podstatně ovlivňuje teplotu Země skleníkovým jevem. Brání vyzařování 

tepla ze zemského povrchu do kosmu a tím je pastí pro část pozemského tepla. K oteplení 

povrchu Země o 1o C dojde, vzroste-li obsah oxidu uhličitého asi o 25 %.  

Proto bude vhodné pro odstranění narušené přírodní rovnováhy CO2 vysadit 

a vypěstovat na celé Zemi rychle rostoucí dřeviny na ploše, která má stejnou velikost, 

jakou dnes zabírají všechny mýtiny.  

V troposféře se zvyšuje obsah dalších plynů, které jsou schopny znásobovat 

skleníkový účinek CO2. Jsou to zejména metan (CH4), oxidy dusíku (NOx) a freony.  
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Metan patří převážně do skupiny b), neboť produkuje asi 20 až 25 % emisí 

souvisejících se spalováním a zbytek, tj. 75 až 80 % emisí produkují rýžová pole, různé 

zeminy, zemní plyny unikající při těžebních pracích, dopravě a dobývání uhlí, termiti, 

vlhká půda, sladká voda a oceány. Celková atmosférická koncentrace metanu se zvyšuje 

ročně o 1,2 %. 

Metan vytváří ve stratosféře oxid uhličitý a vodu, čímž účinek skleníkového jevu 

přímo znásobuje. Pro účinky skleníkového efektu je metan stejně nebezpečný jako oxid 

uhličitý.  

U oxidu dusíku patří do skupiny a) asi 30 % emisí souvisejících se spalováním. Do 

skupiny b) patří asi 70 % emisí NOx. Oxidy dusíku vznikají při přírodním uvolňování 

zeminy, používáním průmyslových hnojiv a kultivací půdy. Životnost tohoto oxidu je až 

150 let.  

V atmosféře velmi stabilní jsou freony. Tyto fluorované uhlovodíky patří 

do skupiny b).  

Při vysoké koncentraci oxidů uhlíku, oxidů dusíku a uhlovodíků vzniká při 

působení termoemisí a slunečního záření v troposféře (do 11 km) fotochemický smog 

s vysokým obsahem ozónu. Výskyt ozónu se však neomezuje jen na městské aglomerace, 

právě naopak. Koncentrace ozónu v městských aglomeracích je nižší než ve venkovských 

oblastech vystavených větrům. Ve městech se část ozónu odbourává jinými škodlivinami, 

zejména oxidem dusným. V noci, kdy se z nedostatku slunečního záření ozón netvoří, jeho 

koncentrace značně klesnou. Jelikož je ozón pro rostliny prudký jed, považuje se 

za spolupůvodce lesních škod.  

Ekologický přínos obnovitelných zdrojů energie spočívá v tom, že 1 kWh získané 

a užité sluneční energie přinese úsporu minimálně 2 kWh termoemisí, 5 g prachu, 27 g SO2 

a 4,2 g NOx. Využitá sluneční energie také sníží tvorbu ozónu a fotochemického smogu 

[1].    

Větrná energetika neprodukuje tuhé či plynné emise a odpadní teplo. Nezatěžuje 

okolí odpady. Ke svému provozu nepotřebuje vodu. Větrná elektrárna nepředstavuje 

významný zábor zemědělské půdy. Minimální jsou i nároky na plochu staveniště. Pro 

získání většího výkonu je však třeba stavět větrné farmy o obrovských rozlohách. 
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Ochránci přírody bývá v mnoha případech nadhodnocován negativní vliv 

akustických emisí větrných elektráren na okolí. Jde přitom o hluk, jehož zdrojem je 

strojovna elektrárny, popř. interakce proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru 

a uvolňováním vzduchových vírů za hranou listů. Tento hluk je snižován modernější 

konstrukcí listů vrtule. Hladina hluku na úrovni 500 metrů od elektrárny se pohybuje okolo 

35 – 40 dB. Povolené hladiny hluku v místě nejbližší budovy jsou podle českých zákonů 

na úrovni 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Tyto limity větrné elektrárny zcela bez problémů 

dodrží.   

 Rozvoj větrné energetiky je přínosem především z hlediska ekologie. Stát výrobu 

z obnovitelných zdrojů podporuje tak, že určuje pravidelně výkupní cenu elektřiny 

vyrobené v daném typu elektrárny. Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si 

vybrat, zda svoji elektřinu nabídne k výkupu za cenu pevnou nebo zda za ni bude 

požadovat tzv. zelený bonus. Zeleným bonusem se rozumí finanční částka navyšující tržní 

cenu elektřiny. Je hrazena provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové 

soustavy. Zohledňuje poškozování životního prostředí využitím obnovitelných zdrojů 

oproti spalování fosilních paliv [8].   

5.2 Ekonomický rozměr 
Je pravděpodobné, že makroekologickoenergetické globální meze nám dovolí 

v první polovině 21. století zatížit ročně naši zeměkouli tepelnou energií asi na 1 016 kWh 

a to ze zdrojů teplárenských, elektrárenských či trakčních. Zůstanou nám jen možnosti 

využití zejména sluneční energie. 

Největším ekonomickým přínosem je úspora potřeby energie elektrické, 

mechanické, tepelné i plynné a dále zvýšení účinnosti strojů a zařízení pro transformaci 

a užití energie.     

Při výrobě elektrické energie ve větrné nebo vodní elektrárně a dodávkách do 

elektrorozvodné sítě je pro výrobce třeba mít dohodnutou co nejvyšší výkupní cenu nebo 

vyrobenou energii spotřebovávat pro vlastní provoz [1]. 

Protože MVE představují obnovitelný zdroj energie, bude jejich výroba elektrické 

energie stále výhodnější. Lze očekávat, že výrobní náklady budou po dobu jejich životnosti 

téměř neměnné [11].  
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Při využívání biomasy je zapotřebí zahrnout i další efekty. Vybudováním 

bioplynové stanice vyřeší majitel ekologické problémy s kejdou a za nové izolované 

hnojiště ušetří na nákladech. Provozovatel získá elektrickou i tepelnou energii a kvalitní 

hnojivo, čímž sníží náklady na nákup umělých hnojiv. Konečná efektivita však záleží na 

počtu chovaných hospodářských zvířat a na mnoha dalších individuálních parametrech [1]. 
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6  MOŽNÝ VÝVOJ DO BUDOUCNA  
Na Zemi je asi 22 milionů km2 pouští, které nelze využít ani v zemědělství, ani 

k chovu dobytka. Nejznámějšími pouštěmi jsou Sahara, Atakama, Kalahari. Jejich 

obrovské rozlohy mohou být však alespoň zčásti využity k přeměně sluneční energie na 

elektřinu nebo k rozkladu vody na vodík a kyslík. Pro Evropu je nejblíže poušť Sahara, 

která má rozlohu 7 milionů km2. Jen z jedné desetiny pouště Sahary by dnešní technikou 

slunečních elektráren bylo možné získat asi 50 TW, což je 5krát více, než potřebuje 

lidstvo.  

Elektrická energie ze solárních článků ze Sahary by se do Evropy mohla rozvádět 

přes Gibraltar. Jinou možností je využívat sluneční energii k rozkladu vody a vodík do 

Evropy poté dopravovat potrubím nebo ve velkých tankerech podobně jako zemní plyn [8].  

Využití větrné energie na území České republiky nelze srovnávat s možnostmi 

přímořských států, jsou podstatně omezenější. Vnitrozemské klima je charakteristické 

podstatně méně výrazným prouděním vzduchu v přízemních vrstvách atmosféry. Ve 

vnitrozemí je rychlost a pravidelnost vzdušného proudění silně ovlivňována celkovým 

rázem krajiny. Nelze jednoznačně říci, že na území České republiky nelze energii větru 

využívat. Měla by být instalována zařízení, která budou brát ohled na dané podmínky, tedy 

na menší rychlost větrů a jejich menší pravidelnost a četnost. Stavět větrnou elektrárnu má 

smysl pouze tehdy, je-li návratnost investice prokázána seriozním průzkumem a doložena 

kvalifikovaným výpočtem [1].  
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7  POTENCIÁL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
Na některých místech naší planety je potenciál obnovitelných zdrojů opravdu 

veliký a tyto lokality je třeba plně využívat. Existují však lokality, kde jsou podmínky pro 

využití OZE horší. V budoucnu se určitě setkáme s převodem elektřiny do těchto lokalit 

z míst, kde je energie dostatek. Energetická koncepce ČR podporuje využití všech zdrojů 

energie, které lze dlouhodobě obnovovat a jejichž využívání přispěje k zesílení nezávislosti 

státu na dodávkách energie ze zahraničí a k ochraně životního prostředí. Preferovat se 

v budoucnu budou všechny zdroje, využitelné v našich podmínkách.     

Je tedy jasné, že využívání OZE je krokem kupředu a také možností, jak předejít 

energetické krizi, která by otřásla světovým děním. Využití těchto zdrojů má určitě veliký 

potenciál. I v ČR existují lokality, které lze k těmto účelům dobře využít. Zatím je podíl 

výroby energie z obnovitelných zdrojů na území naší republiky minimální.  

Také EU definovala svůj postoj k využívání OZE jasně. V oblasti energetiky 

upřednostňuje jistotu, stabilitu, bezpečnost a udržitelnost v zásobování, ale také zohlednění 

budoucích energetických potřeb rozvojových zemí. Důraz je kladen na efektivní využití 

energie a na využívání OZE. Efektivním využíváním je myšleno zejména zvýšení účinnosti 

spotřeby energie při zajišťování energetických potřeb.   

Technologie slunečních elektráren má teoreticky neomezený růstový potenciál. 

Vyspělé státy s ní počítají i do budoucna. Celosvětový meziroční nárůst výroby solárních 

panelů se po roce 2000 pohybuje okolo 35 %. I tak představuje podíl fotovoltaiky na 

celkové produkci elektrické energie ve světě pouze 0,01 % [8].  

Využívání vodní energie pro výrobu elektrické energie nebo jen pro mechanické 

pohony má v České republice dlouhou tradici. Technicky využitelný potenciál řek v České 

republice je 3 384,6 GWh za rok. Z toho využitelný potenciál malých vodních elektráren je 

407,4 GWh za rok, což je necelých 26 %. V České republice by tedy lokalit pro výstavbu 

či obnovu malých vodních elektráren měl být dostatek [1].  
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     Tabulka č. 1: Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů 

 
 
 
 
 

  

 

 
                                                          Zdroj: [NEK] [13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Graf č. 1: Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů [NEK] [13] 

  2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 
vodní energie 8,6 7,7 8,1 8,7 8,8 8,9 9,2 9,2 
větrná energie 0,1 2,2 6,3 9,2 13 17 19,8 21,6 
solární energie 0,1 0,8 2,8 5,8 13,4 24,5 50,7 74 
geotermální energie 0,5 2,2 6,2 12,2 17,1 23,4 38,3 63 
biomasa 70,5 108,3 161,6 214,1 235,5 246 263 280 
celkem 9,3 12,9 23,4 35,9 52,3 73,8 118 167,8 
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8  ZÁVĚR 
Lidstvo využívá některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané 

především: 

• z jaderných přeměn v nitru Slunce, 

• z tepla zemského nitra, 

• ze setrvačnosti soustavy Země – Měsíc. 

Čerpá je v podobě slunečního záření, větrné, vodní, přílivové a geotermální energie, 

biomasy, ale i jiných. 

Vyčerpáváním zásob fosilních paliv se dostáváme do stadia, kdy energetická krize 

není jen hypotetickým mediálním strašákem, ale reálnou hrozbou. 

Plány, jak se bude vyvíjet obnovitelná energetika, se v České republice od roku 

2004 relativně rychle mění. Zčásti se jedná o reakci na aktivity ostatních zemí Evropské 

unie a dále o boj dvou názorových linií. Jedná se o státní energetickou koncepci z dílny 

Ministerstva průmyslu a obchodu a alternativní návrhy Ministerstva životního prostředí. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu za energetiku zodpovídá, Ministerstvo životního 

prostředí řeší problematiku přednostně z hlediska ochrany životního prostředí, případně 

i klimatu. 

Dalo by se říci oheň a voda, ale u tak závažného problému by měli všichni nalézt 

společnou řeč a stanovit jasná pravidla pro překonání tohoto dosti tíživého období.  

Důvodů, proč využívat alternativní zdroje energií, je mnoho. Prvotním je zcela jistě 

obnovitelnost zdrojů. V úvahu je třeba také vzít nejen vyčíslení potenciálních úspor emisí 

kysličníku uhličitého, ale i to, že čím méně uhlí spálíme pro výrobu elektřiny nebo tepla, 

tím více nám ho zůstane pro alternativní využití jako suroviny pro výrobu jiných 

chemických sloučenin.  

Dalším důvodem pro využití alternativních zdrojů energie může být i snížení 

energetické závislosti na primárních zdrojích z Ruska či Blízkého východu a ohrožení 

dodávek např. v souvislosti s politickými změnami.  

Jako další argument bychom mohli uvést využití často velmi dostupných zdrojů. 

Pochopitelně, že při využívání obnovitelných zdrojů energie je třeba vždy zohlednit právě 
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jejich dostupnost a dosažitelnost. Je také vhodné využívat vhodnou kombinaci zdrojů 

a pokaždé hodnotit i výhled do budoucnosti, provést analýzu jejich potenciálu (výhody 

i nevýhody) i možnosti akumulace, transportu a distribuce (např. i kapacity ČEPS). 

Záleží i na každém z nás, neboť i chování spotřebitelů s energií souvisí. Pokud 

budeme přemýšlet nad energetickou náročností našeho způsobu bydlení, budeme 

nakupovat a používat nízkoenergetické spotřebiče apod., můžeme tím značně ovlivnit 

potřebu výroby energie. Např. se dá říci, že nákup nízkoenergetických domácích 

spotřebičů se již stal obecným trendem. Fungují poradenské a konzultační firmy v oblasti 

snižování spotřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie. 

 Potřebným krokem bude v budoucnosti opustit chaos, který v oblasti 

obnovitelných zdrojů vládne a přistoupit k jejich koordinovanému rozvoji. Nejdůležitější 

bude zcela určitě změna legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, určit v této 

oblasti jasný právní rámec. 

V souvislosti s rozvojem vědy a techniky je možné, že v budoucnu se nám otevřou 

i další cesty k využití dnes ještě neznámých zdrojů energie. Rozvoj alternativních zdrojů, 

zvyšování energetické účinnosti a získání kontroly nad vlastní spotřebou a výrobou je 

v každém případě prozíravou a pokrokovou cestou v oblasti energií. Je i možností, jak 

předejít energetické krizi, která by zcela jistě negativně ovlivnila celý svět. Využití 

obnovitelných zdrojů má velký potenciál a i v České republice existuje mnoho lokalit, 

které lze k těmto účelům využít a je třeba tak učinit. 

 

 



 

 

LITERATURA 
 
 1  CENEK, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, Praha, FCC Public, 1994. 174 s.  
 
 2 CROME, H.: Technika využití energie větru, Ostrava, 2002. 144 s. ISBN 80-86167- 
            19-4 
 
 3  KÁRA, J.  A  ADAMOVSKÝ, R.: Praktická příručka 3/1993: obnovitelné zdroje        
            energie, Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 1993. 208 s., ISBN 80-7084-067-6         
 
 4 MURTINGER, K. A BERANOVSKÝ, J.: Energie z biomasy, Brno, ERA group,              
            2006. 94 s., ISBN 80-7366-071-7  
 
 5 MURTINGER,  K.  a  kol.: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce,  Brno,  ERA group,  
            2007. 81 s., ISBN 978-80-7366-100-7  
 
 6  NOSKIEVIČ,  P.  A  KAMINSKÝ, J:  Využití energetických zdrojů,  VŠB - TU             
            Ostrava, 1996. 91 s., ISBN 80-7078-378-8   
 
 7 SCHEER, H.: Světové sluneční hospodářství, Praha, Eurosolar, 2004. 318 s., ISBN        
            80-903248-0-0  
 
8 www.alternativni-zdroje.cz [online]. 24.3.2010 [cit. 2010-03-24].  

           Http://www.alternativni-zdroje.cz/vodni-geotermalni-energie.htm. Dostupné    

           z WWW: <www.alternativni-zdroje.cz>.        

  
9 Obnovitelný  zdroj energie In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.  

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 5.10.2004, 10.4.2010  

[cit. 2010-04-18]. Dostupné z WWW:  

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie>. 

 
10 Neobnovitelný zdroj energie In Wikipedia : the free encyclopedia [online].  

St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 28.11.2004, 24.3.2010  

[cit. 2010-04-18].Dostupné z WWW:  

            <http://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%BD_zdroj_energie>.  

 

11  Www.egf.cz [online]. 24.3.2010 [cit. 2010-03-24].   

            Http://www.egf.cz/voda.html. Dostupné z WWW: <www.egf.cz>. 

  

 

http://www.egf.cz/voda.html�


 

 

12       Www.egf.cz [online]. 24.3.2010 [cit. 2010-03-24].  

           Http://www.egf.cz/biomasa.html. Dostupné z WWW: <www.egf.cz>.  

 

13 Www.tzb-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-24].  

            Http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6056&h=27 . Dostupné z WWW: <www.tzb-      

            info.cz>. 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

  
  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3635821140&to=http%3a%2f%2fWww%2etzb%2dinfo%2ecz�
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3635821140&to=Http%3a%2f%2fwww%2etzb%2dinfo%2ecz%2ft%2epy%3ft%3d2%26i%3d6056%26h%3d27�


 

 

Seznam použitých tabulek: 
Tabulka č. 1 - Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů 

  
Seznam použitých grafů:  
Graf č. 1 - Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů 

 
Seznam použitých schémat: 
Schéma č. 1 - Druhy elektráren  

  

Seznam obrázků: 
Obrázek č. 1 -  Jaderná elektrárna Temelín 

Obrázek č. 2 -  Malá vodní elektrárna Kořensko 

Obrázek č. 3 -  Větrná elektrárna  

Obrázek č. 4 -  Solární elektrárna   

Obrázek č. 5 -  Gejzír - zemní projev geotermální energie  

 


	1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY
	2  ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
	3  JADERNÉ, VODNÍ, VĚTRNÉ, SOLÁRNÍ, GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNY
	3.1 Jaderné elektrárny
	3.2 Vodní elektrárny
	3.3 Větrné elektrárny
	3.4 Solární elektrárny
	3.5 Geotermální elektrárny

	4  VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY
	4.1 Spalování a zplyňování biomasy
	4.2 Výhřevnost biomasy
	4.3 Spalovací zařízení biomasy
	4.4 Bioplyn
	4.5 Fermentace biomasy

	5  EKOLOGICKÝ, EKONOMICKÝ ROZMĚR
	5.1 Ekologický rozměr
	5.2 Ekonomický rozměr

	6  MOŽNÝ VÝVOJ DO BUDOUCNA
	7  POTENCIÁL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
	8  ZÁVĚR

