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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V diplomové práci je stručně nastíněna výroba elektrické energie z různých 

zdrojů. První třetina je věnována popisu výroby elektřiny z klasických zdrojů. Druhá 

třetina popisuje výrobu z vybraných alternativních zdrojů elektřiny. V poslední třetině 

práce jsou hodnoceny vlivy výroby na ţivotní prostředí a ekonomické hledisko 

vybraného způsobu výroby elektrické energie z alternativního zdroje. V závěru je 

uveden moţný výhled výroby elektrické energie v budoucnosti. 

Klíčová slova: zdroj, energie, elektrárna, dopad, analýza 

ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 

In the thesis a short survey of generation of electricity from different sources is 

described. The first part of it is devoted to the description of electricity generation from 

classical resources. The second part of the thesis describes generation of electricity from 

chosen alternative resources of electricity. The impact of generation on the environment 

and economic aspect from chosen alternative resources are assessed in the last part of 

my thesis. Possible outlook for generation of electricity in the future is mentioned in the 

conclusion. 

Key words:  source, energy, powerplant, impact, analysis 
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1. Úvod 

Elektrická energie je pro vyspělou moderní společnost nepostradatelná. 

V současné době svět, tak jak ho známe, nemůţe bez spolehlivých dodávek elektřiny 

existovat. Spotřeba elektrické energie je kaţdý rok vyšší ve všech zemích, které se její 

výrobou zabývají. Současné zdroje pouţívané k výrobě jsou omezené a předpokládá se, 

ţe v několika desetiletích dojde k jejich vyčerpání. Diplomová práce se zabývá 

alternativními moţnostmi výroby elektrické energie. Je velice pravděpodobné, ţe jiţ 

v polovině 21. století bude třeba řešit otázky alternativního zdroje výroby elektrické 

energie, protoţe zásoby zemního plynu, uhlí a ropy jiţ nebudou stačit stoupající 

potřebu krýt. 

Moţností výroby elektřiny z alternativních zdrojů existuje několik. Velice 

zajímavá je otázka, jaké zdroje výroby elektřiny budou perspektivní a pro budoucnost 

vyuţitelné. Diplomová práce stručně přibliţuje vznik fosilních paliv, způsoby výroby 

elektrické energie z fosilních paliv a zejména jejich alternativy. 

Se získáváním elektrické energie je úzce spjata nejenom ekonomická stránka, tzn. 

financování a návratnost investic do zařízení, které jsou schopny elektřinu vyrábět, ale 

také především dopady výroby elektrické energie na ţivotní prostředí. V poslední 

třetině diplomové práce se zabývám analýzou dopadu vybraných způsobů výroby 

elektrické energie na sloţky ţivotního prostředí. Po ekonomické stránce je 

vyhodnocena investice do vybraného obnovitelného alternativního zdroje výroby 

elektrické energie. 

Diplomová práce se snaţí přiblíţit svět výroby elektrické energie nejen tomu, kdo 

elektřinu kaţdý den vyuţívá, ale také tomu, kdo se zajímá, jak vlastně byla dodaná 

elektřina vyrobena, co se pod její výrobou skrývá a jaké jsou dopady výroby na ţivotní 

prostředí. 
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2. Popis současného stavu  

V kapitole jsou popsány současné zdroje získávání elektrické a tepelné energie. 

Popis platí v globálním měřítku pro celý svět. Většina států na Zemi má vypracovanou 

energetickou koncepci. V té se detailně věnuje způsobu získávání elektrické a tepelné 

energie. Obvykle je vypracován koncept s dlouhodobým předpokládaným vývojem 

spotřeby energií a také se způsobem krytí této spotřeby, v horizontu několika desetiletí 

(v ČR s vizí do roku 2050 let -  Příloha 1 – graf 1, 2). Přičemţ se vychází z vyhodnocení 

plnění cílů předchozí energetické koncepce. Po stanovení energetické koncepce státu je 

v pravidelných intervalech (např. 3 roky) vyhodnocováno její plnění a to státním 

orgánem (v ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu). O výsledcích je informována vláda 

a v případě potřeby jsou předkládány návrhy na změnu této koncepce. Vidíme, ţe je to 

proces značně komplikovaný. Nastavení energetického mixu pro ČR roku 2010 bylo 

podle Energetického regulačního úřadu následující (v grafu č. 1). 

Graf č. 1- Podíl zdrojů ČR na výrobě elektrické energie za rok 2010 (zdroj: ERÚ) 

 

2.1. Uhlí, ropa, plyn 

Uvedené zdroje jsou z našeho hlediska (výhledově stovky let) neobnovitelné.  

Z hlediska geologického, tj. stovky tisíc aţ miliony let, se samozřejmě jedná o zdroje 

obnovitelné. Jak tyto zdroje vznikly? Vznik nejkvalitnějších tuhých paliv (černé uhlí, 

antracit) je datován do období karbonu a permu to je přibliţně před 360 milióny let. 

Tvorba černého uhlí skončila před zhruba 286 milióny let. Hnědé uhlí začalo vznikat  

v období jury a křídy. Obecně platí, ţe starší vrstvy neţ křídové obsahují pouze černé 

uhlí, křídové vrstvy obsahují černé i hnědé uhlí a v dobách mladších se nachází pouze 

uhlí hnědé. V těchto prehistorických dobách byly příznivé podmínky pro růst vyšších 
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forem rostlin. Předpokládá se, ţe za vznik uhlí jsou odpovědné tropické slatiny, byly 

nalezeny dobové otisky rostlin ve formě stromových přesliček, plavuní nebo kapradin. 

Dalším předpokládaným místem vzniku jsou i sladkovodní oblasti. Organický materiál 

(vrstvy odumřelých stromů) byl postupně přeměňován za nepřítomnosti vzduchu 

a působení tlaku. Tento materiál postupně přecházel z fáze trouchnivění, rašelinění aţ  

k prouhelňování. Postupně se sniţoval obsah kyslíku a vodíku a zvyšoval se obsah 

uhlíku. Tyto procesy mají za následek rozpad struktury rostlin a postupné tmavnutí 

masy. To propůjčuje uhlí jeho typickou barvu. Nahromaděním obrovského mnoţství 

odumřelé vegetace vznikla dnešní uhelná loţiska, která nazýváme uhelné sloje. Některé 

uhelné sloje jsou jen několik milimetrů silné, další dosahují mocnosti několika metrů. 

Mocnosti jsou dány tzv. cyklickou sedimentací, kdy docházelo k opakovanému 

obnaţování a ukládání organického materiálu. Uhelná řada je následující a vychází ze 

stupně prouhlení: rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Podle původu se 

rozlišují uhlí humusová (z rašelinných lesů), sapropelová (z hnilokalů) a liptobiolitová 

(bohatá na vosko-pryskyřičné látky). Uhelné sloje vznikaly postupným překrýváním 

rašelinišť s uloţeným materiálem (písky a jíly). Organický materiál se postupně 

dostával do hlubších partií zemské kůry a nadloţní horniny začínali působit stále větší 

vahou. Odhaduje se, ţe pro vznik uhelné sloje o mocnosti 1 m bylo zapotřebí vrstvy 

rašeliny silné 10 – 15 m. Pro vznik černého uhlí jsou zapotřebí zvýšené tlaky, protoţe 

obyčejné litosférické tlaky nemohou stačit na vznik nejkvalitnějšího černého uhlí 

a antracitu, tak se vychází z předpokladu, ţe jejich vznik je spojen s oblastí 

tektonických sil a vysokých teplot. To jsou podmínky, které panují při orogenezi. 

Do kapalných paliv patří dehty, zemní oleje a ropa. Ta zaujímá mezi kapalnými 

palivy nejvýznamnější místo. Ropa se nachází ve svrchní vrstvě zemské kůry  

v pórovitých částech různě usazených hornin, např. pískovce a vápence. Loţiska 

obsahují od 5 do 35 % ropy. Existují dvě primární těţební metody. Ropa vyvěrá pod 

tlakem nebo se čerpá. Nejlevnější a nejméně obtíţná je tzv. eruptivní těţba. Ropa je pod 

tlakem plynů v loţisku odváděna čerpacím potrubím. Při poklesu tlaku v loţisku se 

kompresorem do loţiska vtlačí plyn nebo vzduch. Druhá metoda vyuţívá hlubinná 

pístová čerpadla, která se uvádí do provozu těţebním kozlíkem. Ţivotnost ropných 

loţisek se prodluţuje sekundárními těţebními metodami a to do maximální výtěţnosti 

loţiska. Obvykle se jedná o vtlačování plynu nebo vody do loţiska nebo o tzv. plošné 

zavodnění. Do loţiska se tlačnými sondami vpravuje voda a těţnými sondami je od-
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váděna ropa. Loţiska ropy se nacházejí nejenom na souši, ale také nedaleko břehu na 

mořských šelfech a někdy také daleko na širém moři. V těchto případech je pouţita 

ropná plošina, kde jsou umístěny vrtné soupravy. Ropa se stala důleţitým zdrojem 

energie počátkem 20. století a dnes je prakticky strategickou surovinou. Ropa je 

zpracovávána cca z 90 % na kapalná paliva - benzín, motorovou naftu, petrolej a topné 

oleje a z 10 % na maziva, asfalt, koks, parafín a další chemikálie. Kapalná paliva jsou 

primárně určena ke krytí spotřeby automobilového, leteckého a lodního průmyslu. Jako 

trvalé zdroje elektrické a tepelné energie v ČR nejsou téměř vyuţívána (jen jako zálohy, 

např. dieselagregáty). O jejich budoucím vyuţití se neuvaţuje a proto se nebudu popisu 

zařízení vyuţívající uvedená kapalná paliva k výrobě el. a tepelné energie zabývat. 

Plynná paliva tvoří velmi důleţitou část světových energetických zdrojů. 

Nejdůleţitější surovinou je bezesporu zemní plyn. Ten obsahuje 50 aţ 90 % metanu, ale 

také vyšší uhlovodíky jako ethan, propan, butan, netečné plyny nebo také sirovodík. 

Podle původu rozlišujeme zemní plyny naftové (společný původ jako ropa) nebo plyny 

karbonské (společný původ s uhlím). Zemní plyn se tedy vyskytuje společně s ropou 

nebo uhlím, ale můţe být uloţen i v samostatných pánvích. Do těchto pánví se dostává 

migrací propustnými horninami z míst svého vzniku. Tlak plynu v loţisku můţe 

dosahovat aţ 100 MPa. Propan a butan se získává stlačováním a ochlazením zemního 

plynu nebo absorpcí v aktivním uhlí, ale také vypíráním olejem. Zemní plyn je ideálním 

palivem pro svou vysokou výhřevnost, je také výbornou surovinou pro výrobu 

několikasloţkového plynu. Obvykle je to doprovodná surovina, získávaná při těţbě 

ropy. Zemní plyn je velice významnou energetickou surovinou, přesto se v minulosti  

v mnoha státech nechávala bez uţitku hořet nad ropnými poli, např. v Saúdské Arábii 

shořelo v roce 1974 přes 14 miliard m
3
 zemního plynu. 

2.2. Energetická zařízení vyuţívající jako paliva uhlí 

Energetická zařízení vyuţívající jako paliva uhlí jsou známá po celém světě. 

Jsou to první zařízení, které v masovém měřítku umoţnily elektrifikaci měst a později 

byly schopny dodávat teplo a teplou vodu do lidských obydlí. Existuje několik 

základních druhů: kondenzační elektrárna, teplárna a kogenerační jednotka.  Výroba 

elektrické energie z uhlí probíhá přibliţně takto: palivo, hnědé nebo černé uhlí, je 

dopravováno z lomu případně dolu ţelezničními vagóny nebo pasovou dopravou na 

skládku paliva v těsné blízkosti hloubkové násypky. K hloubkové násypce je 
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dopravováno buldozerem a odtud šnekovým dopravníkem nebo šikmým pasem do 

kotelny. V kotelně jsou další zásobníky, z nich je uhlí dopravováno přes sušící troubu 

do mlýna. Vytvořený uhelný prášek je smíchán se vzduchem, dodávaným vzduchovým 

ventilátorem. Tato směs je spálena v ohništi kotle. Vzniklé spaliny předávají teplo 

jednotlivým teplosměnným plochám kotle a po vychlazení jsou čištěny v odlučovačích 

popílku a spalinovým ventilátorem odváděny do komína. Přehřátá pára z kotle je vedena 

do vysokotlakého tělesa parní turbíny. Po částečné expanzi je pára přihřívána v při-

hříváku kotle spalinami a vedena zpět do středotlakého tělesa turbíny. Odtud proudí 

převáděcími potrubími do dvou dvouproudých nízkotlakých těles. Po expanzi v turbíně 

kondenzuje pára o nízkém tlaku a teplotě v kondenzátoru. Vzniklý kondenzát je 

podáván kondenzačními čerpadly přes nízkotlaké regenerační ohříváky a odplyňovač do 

napájecí nádrţe. Z nádrţe je čerpána napájecí voda napáječkou přes vysokotlaké 

regenerační ohříváky do ohříváku vody v kotli. Cirkulaci vody v chladícím okruhu 

zajišťuje chladicí čerpadlo, to nasává ochlazenou vodu, přiváděnou ze sběrné nádrţe 

kanálem. Po ohřátí v kondenzátoru je chladicí voda vedena na chladicí věţ. Voda pro 

doplňování chladicího okruhu i pro technologickou potřebu je odebírána z řeky a je 

upravena v chemické úpravně vod. Struska z ohniště a z výsypek druhého tahu kotle je 

odváděna odškvárovacím zařízením. Popílek z odlučovačů je odváděn odpopílkovacím 

zařízením. Elektrická energie vyrobená v alternátoru je vedena k blokovým 

transformátorům a po zvýšení napětí dodávána do rozvodné elektrizační sítě (viz 

přílohu 2 – obr. č. 1). 

Teplárny na rozdíl od elektráren slouţí jen a pouze pro dodávku tepla, případně 

teplé vody. Pára je ke spotřebiteli vedena parovodem. Teplá voda je vedena  

z horkovodních kotlů pomocí oběhových čerpadel. Ze svého zdroje je obvykle vedena 

do výměníkových stanic v blízkosti odbytu a z těch k jednotlivým spotřebitelům. Kotle 

teplárny jsou opatřeny systémem směšovacích čerpadel, které se starají o to aby 

nedocházelo k poklesu pod rosný bod spalin na výhřevných plochách kotle. Změna 

objemu teplé vody je vyrovnávána z expanzních nádrţí (schéma v příloze 2 - obr. č. 2). 

Kogenerační jednotky jsou schopny vyrábět jak elektrickou energii, tak teplo. To 

je moţné dodávat spotřebiteli formou páry nebo teplé vody. Vycházíme-li ze stejného 

schématu jako u výroby elektrické energie, pak je v kogeneračních jednotkách expanze 

páry v turbíně ukončena o vyšším tlaku. Tato pára je vedena parovodem k dílčím 
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spotřebitelům. Při tomto uspořádání je mnoţství vyrobené elektrické energie přímo 

závislé na dodávce tepla. Pro krátkodobé zvýšení spotřeby tepla nebo zajištění dodávky 

tepla při odstavení alternátoru je kogenerační jednotka vybavena redukční stanicí. V té 

je vstupní pára redukována a obvykle téţ ochlazována na stejný stav, jako má 

protitlaková (topná) pára. Kondenzát z topné páry je sváděn přes odplyňovač do 

napájecí nádrţe a odtud přes vysokotlaké regenerační ohříváky je napájen kotel. Pro 

větší přizpůsobivost provozu se zařazují kogenerační jednotky s kondenzačními 

turbínami s regulovaným odběrem. Takové uspořádání umoţňuje ve značném rozsahu 

krýt nezávisle dodávky tepla i elektrické energie (viz přílohu 2 - obr. č. 3).  

Účinnost kondenzačních elektráren se pohybuje mezi 30 – 40 %, účinnost 

tepláren je vyšší a pohybuje se od 60 aţ do 88 %. Doba výstavby těchto elektráren se 

pohybuje mezi 6 – 7 lety. Moderní technologie (rok 2010) umoţňují konstrukci bloků 

elektráren s účinností kolem 55 %. Vyšší účinnost je dosahována jen v nově 

zkonstruovaných blocích a není moţné ji dosáhnout retrofitem starších elektrárenských 

bloků a pokud ano je to ekonomicky extrémně náročné. Jedná se zejména o technologie 

zplyňování uhlí a vyuţití paroplynového cyklu. 

2.3. Plynové elektrárny 

 Plynové elektrárny pracují na podobném principu jako elektrárny uhelné, jen 

místo uhlí spalují plyn. Lze spalovat různé plyny, nejčastěji zemní plyn také bioplyn, 

svítiplyn či propan-butan. V jednotlivých zařízeních obvykle nelze kombinovat a spa-

lovat více druhů plynů. Elektrárny se konstruují vţdy pro předem daný, vybraný typ 

plynu. V ČR nejsou rozšířeny zařízení pro výrobu elektrické energie na tomto principu. 

Zemního plynu se vyuţívá zejména pro získání tepla a to pro lokální potřeby, 

průmyslové objekty (velkoodběratelé) a domácnosti (maloodběratelé). Z hlediska 

vyuţitelnosti je nejdůleţitější sloţkou zemního plynu metan. Protoţe se jedná o přírodní 

plyn obsahuje v některých případech větší mnoţství neţádoucích příměsí. Před jeho 

distribucí k velko- i maloodběratelům se provádí jeho úpravy. Druh úpravy závisí na 

jeho sloţení, jedná se o: sušení/vymraţování – zbavuje se vody, filtrace mechanických 

nečistot, odsiřování a odstraňování dalších neţádoucích příměsí.  

Svítiplyn se v přírodě nevyskytuje, jedná se o plyn, který je vyráběn průmyslově. 

Vzniká v koksárnách, kde je černé uhlí zahříváno na teploty okolo 1000 °C bez přístupu 
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vzduchu. Produktem je koks a právě svítiplyn. Před vlastním pouţitím je nutné svítiplyn 

zbavit hlavně mechanických nečistot a vody. Svítiplyn jiţ není masivně vyuţíván, byl 

nahrazen bezpečnějším zemním plynem. Vyuţití nachází v průmyslu, hlavně v lokál-

ních závodech jako koksárny nebo tam, kde se pouţívají technologie zplyňování 

hnědého uhlí a dalších.  

Propan-butan je plynem uměle vyráběným a proto není třeba jeho další úprava  

a čištění. Obvykle se skladuje v tlakových bombách nebo nádrţích. Stlačený propan-

butan nabývá kapalného stavu. Zkapalněním je moţné zmenšit jeho objem aţ na 1/260 

objemu. Tzn. ţe 1 litr kapalného propan-butanu obsahuje 260 litrů plynu. 

Výroba bioplynu probíhá v bioplynových stanicích a je úzce spjata s kvašením. 

Je moţné ho získávat rozkladem bez přístupu vzduchu (anaerobní fermentací) nebo 

vyhníváním. Obsahuje cca 60 % metanu a 40 % oxidu uhličitého. Bioplyn lze získávat: 

ze skládek domovního odpadu, z nádrţí s kejdou nebo je moţné vyuţít čističek 

odpadních vod. Zde se plyn ihned zpracovává pro vlastní provoz ČOV s vyuţitím 

kogenerační jednotky a můţe pokrývat více neţ polovinu energie potřebné pro její 

provoz. Bioplyn obsahuje velké mnoţství vody a sirovodíku, to můţe způsobit korozi 

plynovodu, plynojemu i samotných spotřebičů. Nutné je odsíření bioplynu a pravidelné 

odstraňování kondenzované vody. 

Všechny plynové typy elektráren pracují podobným způsobem jako elektrárny 

uhelné, jen nemají části vodního a uhelného hospodářství. Místo vodní páry se pouţívá 

plyn, který vzniká spalováním paliva (např. zemního plynu). Spaliny jsou přivedeny  

o vysoké teplotě a tlaku na rozváděcí lopatky plynové turbíny, ty regulují a usměrňují 

pohyb spalin. Pohání také oběţná kola, kde dochází k přeměně vnitřní energie 

proudících spalin na energii mechanickou. Mechanická energie je dále přeměněna 

v generátoru na energii elektrickou. Ochlazené spaliny vystupují výfukovým otvorem 

(zjednodušené schéma v příloze 2 - obr. č. 4). 

Účinnost plynových elektráren se pohybuje kolem 40 %, u moderních plynových 

bloků se účinnost blíţí 60 %. Jedná se zejména o elektrárny s kombinovaným cyklem, 

kde je palivo (zemní plyn) zkapalňováno. Zkapalňováním jsou z plynné směsi 

odstraněny těţší uhlovodíky, sirovodík a těţké kovy. Tyto technologie, spalující 

uhlíková paliva, patří k nejčistším energetickým zdrojům. Další velkou výhodou je 

schopnost rychlého náběhu elektrárny a připojení do elektrizační soustavy do 3 minut. 
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2.4. Jaderné elektrárny 

Jedná se v podstatě o elektrárny uhelné, ve kterých se místo parního kotle 

pouţívá jaderný reaktor a parní generátor nebo výměník tepla. Rozdílem je pouţitý druh 

paliva a způsob jeho proměny na teplo. Tepelnou energie můţeme získat v průběhu 

jaderné reakce dvěma způsoby. První způsob je štěpení atomů některých těţkých prvků, 

např. uranu, plutonia, thoria. Druhý moţný způsob získání energie z atomů je jejich 

syntézou a to především atomů lehkých prvků, jako je vodík a helium. V obou 

případech dochází k úbytku hmoty, ale vydatnost reakcí na mnoţství reagující hmoty 

můţe být při slučování téměř o řád vyšší neţ při štěpení. 

 Ve štěpném jaderném reaktoru se štěpí těţká jádra atomu uranu 
235

U a 
238

U nebo 

plutonia 
242

Pu. Jaderná energie je získávána nárazem neutronu na jádro štěpného 

materiálu - paliva. Toto jádro se rozpadne na dvě části, uvolněná energie má podobu 

záření (9 %), kinetické energie (83,5 %) současně vznikají volné neutrony (2,5 %) 

a neutrina (5 %) tím je také zajištěna řetězová reakce a trvalé uvolňování energie (viz 

přílohu 3 - obr. č.1). Uvolněná energie je teplonosnou látkou (nejčastěji H2O, CO2 nebo 

Na) odváděna do výměníku tepla a z něho na parní turbínu. K regulaci rychlosti štěpení 

v aktivní zóně reaktoru se pouţívá moderátor, např. těţká voda, grafit, beryllium. 

Pro provoz jaderných elektráren je velmi důleţitá otázka bezpečnosti. Štěpný materiál 

a jeho produkty jsou středně aţ vysoce radioaktivní. Bezpečnost provozu je proti úniku 

radioaktivity zabezpečena třemi způsoby. První bariérou je samotný obal palivových 

článků, druhou je tlaková nádoba reaktoru a celý uzavřený primární okruh, třetí pak 

samostatná ochranná nádoba, ve které je reaktor uzavřen. Při úniku chladícího média 

z primárního okruhu by vzniklo značné mnoţství radioaktivní páry. Jejímu úniku do 

okolí brání ochranná nádoba reaktoru, která zabezpečuje, ţe radioaktivní látky zůstanou 

lokalizované uvnitř reaktoru. Existuje několik typů jaderných reaktorů, některé z nich 

popíši v následující části. 

 Tlakovodní reaktor - PWR nebo ruský VVER, tento typ reaktoru je ve světě 

nejrozšířenější, pracuje jich asi 253, tj. 57 % ze všech světových reaktorů. Původně 

vyvinut v USA, koncept později převzalo tehdejší SSSR. Palivem je obohacený uran 

235
U na 3,1 - 4,4 % a to ve formě tabletek oxidu uraničitého uspořádaných do 

palivových tyčí. Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za 

rok a půl. Novým palivem se nahradí 1/3 vyhořelých palivových článků. Moderátorem 
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i chladivem je obyčejná voda. Proudí v primárním okruhu pod tlakem 15,7 MPa 

s teplotou na výstupu z reaktoru 324 °C (pro blok VVER-1000). V parogenerátoru 

ohřívá vodu sekundárního okruhu, ta se mění v páru a ţene turbosoustrojí, které vyrábí 

elektrický proud. Reaktory jsou pro svou vysokou bezpečnost pouţívány i k pohonu 

jaderných ponorek (viz přílohu 3 - obr. č. 2). 

 Varný reaktor - BWR, je druhý nejrozšířenější typ, na světě jich pracuje 94 coţ 

je asi 21 % z celkového počtu. Palivem je mírně obohacený 
235

U na 2,1 - 2,6 % ve 

formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí. Výměna paliva 

probíhá při odstaveném reaktoru po roce aţ roce a půl. Moderátorem i chladivem je 

obyčejná voda, ta je ohřívána aţ do bodu varu přímo v tlakové nádobě. Tlak vody je 7 

MPa a teplota páry na výstupu z reaktoru asi 286 °C (pro blok s výkonem 1000 MW). 

Pára se hromadí v horní části reaktoru, je zbavena vlhkosti a hnána přímo k turbíně. 

Elektrárny tohoto typu jsou jednookruhové (viz příloha 3 - obr. č. 3). 

 Těţkovodní reaktor CANDU, byl vyvinut v Kanadě a exportován do Indie, 

Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska. Dnes je v provozu asi 35 takových reaktorů. 

Palivem je přírodní uran (palivo není obohaceno) ve formě oxidu uraničitého. 

Chladivem a moderátorem je těţká voda D2O. Aktivní zóna je v nádobě tvaru leţícího 

válce. Má v sobě vodorovně uloţené tlakové trubky. Těţkovodní moderátor v nádobě 

musí být chlazen, protoţe moderační schopnosti jsou sniţovány se zvyšující se teplotou. 

Těţká voda z prvního chladícího okruhu o tlaku 9,3 MPa a teplotě na výstupu z reaktoru 

305 °C (blok s výkonem 600 MW), předává své teplo obyčejné vodě v parogenerátoru, 

odtud se vede pára na turbínu (viz přílohu 3 - obr. č. 4). 

 Plynem chlazený reaktor Magnox, GCR, je pouţíván ve Velké Británii 

a Japonsku. Palivem je přírodní kovový uran s obsahem 0,7 % izotopu  
235

U. Palivo má 

formu tyčí pokrytých oxidem magnezia. Aktivní zóna je sloţena z moderačních 

grafitových bloků, kterými prochází tisíce kanálů. Do nich se umisťuje několik 

palivových tyčí. Aktivní zóna je uzavřena v kulové ocelové tlakové nádobě se silným 

betonovým stíněním. Palivo je vyměňováno za provozu. Chladivem je oxid uhličitý, ten 

se po ohřátí vede do parogenerátoru, kde předává teplo vodě sekundárního okruhu. Tlak 

CO2 je 2,75 MPa a teplota na výstupu z reaktoru 400 °C (pro blok s výkonem 600 MW) 

(viz přílohu 3 - obr. č. 5). 

 Rychlý mnoţivý reaktor - FBR, pouţíván v Rusku, Francii a Velké Británii. 

Palivem je plutonium ve směsi oxidu plutoničitého a oxidu uraničitého obohaceného 
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20 % Pu. Během provozu vyprodukuje více nového plutoniového paliva neţ sám spálí. 

Reaktor pracuje bez moderátoru na rychlých neutronech. Aktivní zóna tvořená svazky 

palivových tyčí je obklopena plodícím pláštěm z uranu. Chladivem je tekutý sodík 

o tlaku 0,25 MPa a teplotě na výstupu z reaktoru 620 °C (pro reaktor s výkonem 1300 

MW). Celá aktivní zóna je potopena v ocelové nádobě naplněné tekutým sodíkem. 

Uvnitř reaktoru je výměník, kde sodík předává teplo druhému chladícímu okruhu, ve 

kterém proudí také roztavený sodík. Sekundárním okruhem proudí roztavený sodík do 

parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru. Teprve tato pára roztáčí 

turbosoustrojí, které vyrábí el. energii (viz přílohu 3 - obr. č. 6). 

 Vysokoteplotní reaktor - HTGR, je velmi perspektivním typem reaktoru. Má 

vylepšené bezpečnostní parametry a velmi vysokou teplotu chladiva na výstupu. Teplo 

je vyuţíváno nejen na výrobu elektřiny, ale také přímo, v rozmanitých průmyslových 

procesech. Tyto reaktory jsou zatím postaveny experimentálně v USA, Velké Británii 

a Německu. Palivem je vysoce obohacený uran s obsahem cca 90 % izotopu  
235

U a to 

ve formě malých kuliček oxidu uraničitého (průměr 0,5 mm). Kuličky jsou povlékané 

třemi vrstvami karbidu křemíku a uhlíku a jsou rozptýlené v koulích z grafitu (ty jsou 

velké asi jako tenisový míček). Palivové koule se volně sypou do aktivní zóny na jejímţ 

dně jsou po vyhoření odebírány. Chladivem tohoto reaktoru je hélium, které je netečné 

vůči radioaktivitě a proto můţe být vedeno přímo do průmyslových a chemických 

závodů k dalšímu pouţití. Předtím ovšem odevzdá v parogenerátoru část tepla chladící 

vodě sekundárního okruhu. Vzniklá pára v sekundárním okruhu roztáčí turbosoustrojí 

(viz přílohu 3 - obr. č. 7). 

 Předchozí typy reaktorů jiţ ve světě fungují. S postupem času začínají přicházet 

moderní reaktory, které budou provozovány na nejvyšším dosaţitelném bezpečnostním 

standardu v souladu s vědeckým a technologickým poznáním. V různém stupni 

rozpracovanosti konceptu jsou např. tyto typy jaderných elektráren: Evropský 

tlakovodní reaktor - EPR, tlakovodní reaktor AP-600 (USA), zdokonalený ruský 

tlakovodní reaktor VVER-640, varný reaktor SWR 1000 (Siemens), varný reaktor 

SBWR (GE-Nuclear Energy), projekt GT-MHR (Rusko) nebo urychlovačem řízený 

reaktor - ADTT. 

 Zařízení, které je třeba zmínit, pracují se syntézou lehkých jader. Slučování jader 

těch nejlehčích prvků, vodíku a helia, jsou jaderné reakce, při kterých nevznikají 

radioaktivní odpady a uvolňuje se mnohonásobně více energie neţ při štěpení jader 



Pavel Spanilý: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PO VYČERPÁNÍ SVĚTOVÝCH ZÁSOB FOSILNÍCH PALIV 

 

 

2011  11   

těţkých prvků nebo spalování fosilních paliv. Pro představu, syntézou 1 g deuteria na 

jádro izotopu hélia, je uvolněno tolik energie, jako spálením tří tun kvalitního uhlí. 

Deuterium je izotop vodíku a vyskytuje se všude tam, kde obyčejný vodík. Ve 

světových oceánech je několik miliard tun deuteria, které by stačilo krýt stoupající 

spotřebu energie po několik miliónů let. Tyto výhody jsou veliké a lákavé, ale stejně 

velké jsou i obtíţe při uskutečnění jaderné syntézy. Látky v pevném, kapalném nebo 

plynném stavu mají jádra atomů obaleny obíhajícími elektrony. Jakékoliv dva atomy 

jsou od sebe vzdáleny asi 10
-8

 cm a nikdy se k sobě na menší vzdálenost nepřiblíţí. 

Dostat k sobě jádra blíţe, znamená alespoň jedno z nich zbavit elektronů. Aby se dvě 

jádra spojila a vytvořila těţší jádro, musí být k sobě velmi blízko - asi 10
-13

 cm. Teprve 

tehdy začnou mezi jádry působit přitaţlivé jaderné síly. Zde je samozřejmě další potíţ 

a to ve formě Coulombova zákona. Podle základního zákona elektrostatiky se obě jádra 

budou odpuzovat, protoţe jsou obě kladně nabita a budou se odpuzovat tím více, čím 

blíţe k sobě budou. Řešení těchto problémů zajisté existuje a lidstvo je vidí jiţ od úsvitu 

dějin. Jsou jimi pochody, které probíhají v naší nejbliţší hvězdě, ve Slunci. 

S vědeckotechnickým poznáním se hromadily poznatky o Slunci aţ byly poměrně 

přesně prozkoumány a popsány pochody ve slunečním nitru. Teplota sluneční hmoty, 

která je tvořena převáţně vodíkem (75 %) a héliem (24 %), stoupá od povrchu, kde je 

asi 6 000 K, ke středu Slunce, tam dosahuje hodnoty asi 13 mil. K. Na látku ve 

slunečním středu působí obrovské tlaky, způsobené ze všech stran tíhou sluneční hmoty 

ve vrstvě vysoké téměř 700 000 km. Tlak dosahuje v oblasti středu sta miliard atmosfér. 

Při teplotě 13 mil. K má kaţdá látka formu ionizovaného plynu tzv. plazmatu. Při 

teplotách blízkých 10 mil. K se začíná intenzita termonukleárních reakcí zvyšovat 

a dostačuje k tomu, aby byla hrazena ztráta energie. Oblast s teplotou 10 a více milionů 

K je v malé oblasti kolem středu Slunce, tato oblast tvoří aktivní jádro slunečního 

reaktoru. Ostatní sluneční hmota obklopující tuto oblast, tvoří mohutný obal a plní dvě 

funkce: zabraňuje, aby se střed Slunce rychle ochladil a udrţuje svým tlakem vysokou 

hustotu hmoty, která má při vysoké teplotě rozpínavou tendenci. V samém středu hvězd 

jsou tedy spojovány izotopy vodíku a je zaţehnuta termonukleární reakce. Po vyčerpání 

vodíkového paliva dochází gravitačním tlakem k dalšímu zvýšení teploty středu hvězdy 

na cca 100 mil. K. Při této teplotě jiţ můţou být palivem izotopy hélia. Teplota středu 

dále roste, hélium se přeměňuje na další prvky jako uhlík, dusík nebo kyslík (při 200 

mil. K). S dalším nárůstem teploty vznikají ještě těţší prvky, např. hořčík, křemík, 
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vápník. Při teplotách kolem 3 miliard K je rychlost reakcí tak prudká, ţe dojde 

k termonukleární explozi, z hvězdy se stává nova nebo supernova. Při výbuchu vznikají 

další prvky z Mendělejevovy tabulky a mohutnou explozí vymrští hvězda většinu své 

hmoty do okolního prostoru. Podle astrofyzikálních představ se tak dostávají prvky do 

vesmírného prostoru, ve kterém se formují další tělesa, včetně planet jako je naše Země. 

Takto vznikly zásoby thoria, uranu, plutonia a dalších prvků, které můţeme na planetě 

těţit a dále zpracovávat. To je zhruba nastíněn princip jaderné fúze. Před vědci 

a inţenýry stojí nemalá výzva k tomu, aby byly převedeny podmínky, které panují 

uvnitř hvězd nejprve do experimentálních zařízení a poté do zařízení určených 

k průmyslovému vyuţití výroby elektrické a tepelné energie. Je otevřeno několik cest, 

jak k tomuto cíli dospět. 

Jednou z cest k dosaţení kýţených podmínek je tzv. magnetické udrţení. Základní 

podmínkou pro vyuţití termonukleární reakce je udrţet plazma v homogenním, 

spojitém stavu alespoň na tak dlouho, aby jaderná syntéza mohla proběhnout. Vlivem 

vnitřních nestabilit se úzký kanál výboje plazmy rozpadá dříve, neţ je moţné syntézu 

jader energeticky vyuţít. Získanou horkou plazmu je třeba izolovat a uzavřít v ome-

zeném prostoru. Ţádný materiál sloţený z atomů není schopen udrţet plazmu o vysoké 

teplotě a tlaku. Obal se proto vytváří silným magnetickým polem. Pro zvýšení stability 

zúţeného plazmatu a prodlouţení doby impulzního výboje se pouţívá magnetické pole 

z vnějšího zdroje. Vhodným uspořádáním vnějších cívek vzniká toroidální magnetické 

pole a poloidální magnetické pole indukované v plazmatu transformátorem. Plazma 

tvoří sekundární závit transformátoru a elektrický proud, který závitem prochází ho 

udrţuje, vytváří a zároveň podle Ohmova zákona ohřívá. Pomocí poloidálních cívek, 

které vytvářejí příčné magnetické pole je regulována poloha plazmatického prstence 

a zajišťována jeho stabilita. Supravodivé materiály jsou běţným předpokladem, jelikoţ 

jsou poţadavky na magnetické výkony cívek značné. Zařízení jsou známé jako 

tokamaky, např. TFTR - USA, T-15 - Rusko, JET/ITER - Evropa (na obrázku č. 1). 

Další cestou jsou zařízení zaloţené na inerciální fúzi. Vyuţívá se velkého impulsního 

výkonu (laser, svazek částic) k ohřátí paliva o velmi vysoké hustotě dříve, neţ se stačí 

vlastním kinetickým tlakem rozpadnout. Při inerciální fúzi musíme splnit Lawsonovo 

kritérium tak, ţe látku stlačíme (alespoň o dva, tři řády) a současně zahřejeme na 

termojadernou teplotu. Toho lze docílit právě zářením laseru nebo intenzivním 

urychleným svazkem nabitých částic. Oba způsoby jsou velmi technicky náročné 
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a pracují s tzv. vysokoparametrovým plazmatem. K termalizaci jader dochází rychleji 

neţ k jejich fúzi a ta probíhá pouze za vysoké teploty. Rychlost reakce je úměrná 

hustotě paliva. Palivo se udrţuje při vysoké hustotě a teplotě po dobu 10
-10

 s pouze silou 

setrvačnosti - inerce. Pro inerciální fúzi je palivo uzavřeno v miniaturním sférickém 

slupkovém terči. Reakce je iniciována pulzními energetickými svazky o vysokém 

výkonu, dopadající simultánně z více stran na terč. Cesta k energetickému vyuţití je 

u inerciální fúze sloţitější neţ u fúze s magnetickým udrţením, např. projekt HIBALL. 

 

Obrázek č. 1: Mezinárodní projekt ITER (zdroj: měsíčník Energetika 7/2010) 



Pavel Spanilý: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PO VYČERPÁNÍ SVĚTOVÝCH ZÁSOB FOSILNÍCH PALIV 

 

 

2011  14   

3. Alternativní zdroje výroby elektrické energie 

Klasické primární zdroje energie pro krytí vzrůstající spotřeby brzy přestanou 

stačit. Je otázkou několika desetiletí neţ začnou být obtíţněji dostupné aţ nebudou 

dostupné vůbec. Pokud má mít smysl spojení slov jako udrţitelný rozvoj, společnost by 

jiţ v tuto chvíli měla hledat cesty, jak vzrůstající spotřebu energie krýt. Jistě to není 

myšlenka nová, vyuţívání obnovitelných zdrojů začalo jiţ před tisíciletími. Staří 

Féničané stavěli plachetnice, v Číně konstruovali vodní kolo a před staletími začala 

v Holandsku stavba větrných mlýnů aţ po první vodní elektrárny. Jako nadějný 

doplňkový zdroj se rozvíjí vyuţívání plynu z deponií, biomasy a v poslední době 

i moderní technologie transformace větrné a sluneční energie. Při posuzování 

jednotlivých obnovitelných zdrojů je nutno vzít v úvahu: kumulovanou spotřebu energie 

při výrobě a likvidaci zařízení a ukládání odpadů po ukončení ţivotnosti, emise CO2 do 

ovzduší, specifickou spotřebu plochy, hustotu výkonu a energie, technicko-ekonomické 

ukazatele a konkurenceschopnost na trhu s elektřinou. 

3.1. Sluneční elektrárny 

 Sluneční záření poskytuje denně Zemi asi stotisíckrát více energie neţ vyrábějí 

všechny elektrárny na světě. Ročně je dodávána Zemi tepelná energie ve výši zhruba 

178 000 TW v čisté formě, která neovlivňuje nepříznivě ţivotní prostředí. Část sluneční 

energie se rozptýlí, část je absorbována. Na Sahaře lze naměřit cca 80 % původní 

hodnoty, ve středních zeměpisných šířkách 35 - 45 %. Téměř 30 % záření se odráţí do 

mraků, prachových částic a zemského povrchu asi 70 % je absorbováno. Z absor-

bovaného mnoţství připadá cca 83 000 TW na vnitřní energii vzduchu a vody a 41 000 

TW na latentní teplo, to je spojené s vypařováním vody z oceánů a vlhkých oblastí 

zemského povrchu. Latentní teplo se také můţe uvolňovat v atmosféře kondenzací. 

Absorbovaná sluneční energie opouští zemi jako infračervené záření. Čistý výtěţek pro 

ţivotní hmotu tvoří zhruba 100 000 TW. Pro vyuţití slunečního záření k přeměně na 

elektrickou energii musíme znát a vycházet z průměrného mnoţství dopadajícího 

slunečního záření na vybrané území, např. pro území ČR platí tento úhrn záření 

uvedený v kWh/m
2
 za rok (viz obrázek č. 2). 
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Přeměnit sluneční energii v energii elektrickou lze v zásadě dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je soustřeďování přímého slunečního záření na absorbátor, kde je 

dosahováno teplot aţ 600 °C. V absorbátoru - kotli, vzniká přehřátá pára nebo horký 

plyn a prostřednictvím konvenčního parního nebo vysokoteplotního cyklu se vyrábí 

elektrický proud (viz přílohu 4 obr. č. 1, 2).  

 

Obrázek č. 2: Průměr dopadajícího slunečního záření na plochu ČR (zdroj: www.setrime-energie.cz) 

Zařízení pro výrobu páry a elektrické energie je stejně sloţité jako u klasických 

elektráren. Poměrně velké jsou ztráty z přenosu záření přes povrch zrcadel 

k absorbátoru a přeměně na elektřinu, další ztráty energie jsou způsobené pohonem 

systému otáčivých zrcadel. Celková účinnost je ve slunných dnech 15 - 20 %. Na území 

ČR je stavba takové elektrárny velice nepravděpodobná. Překáţky nejsou 

technologické, ale ryze přírodní. Průměrné mnoţství slunečního záření je nízké a počet 

slunečních dní v roce také není výhodný. Elektrárny mají vyuţití v krajích, které jsou 

blíţe zemským obratníkům a kde je silné a rovnoměrné sluneční záření jako jsou 

Španělsko, Portugalsko, Izrael, Egypt, Střední Asie nebo jiţní státy USA. 

Druhým způsobem je přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii pomocí 

fotovoltaických (dále FV) panelů. Fotovoltaický jev poprvé pozoroval Edmond 

Becquerel jiţ v roce 1839, ale trvalo více jak 120 let neţ došlo k jeho širšímu 

praktickému vyuţití. Intenzivní studium fotovoltaiky způsobil rozvoj polovodičové 
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techniky. Nejpouţívanější materiál pro výrobu FV panelů je křemík, ten dosahuje 

poměrně vysoké účinnosti přeměny energie v záření. K většímu rozšíření FV zařízení 

přispěl začátkem 60. let minulého století nástup kosmonautiky. Pro rozsáhlý výzkum 

fotovoltaiky byla dalším podnětem celosvětová ropná krize v 70. letech 20. století. 

Solární článek je v podstatě velkoplošná polovodičová dioda, kde světlo dopadá na její 

PN přechod. Základem je plátek krystalického křemíku typu P (s příměsí bóru), spodní 

strana je potištěna vodivou stříbrnou mříţkou. Na horní straně se difusí fosforu vytvoří 

cca 500 nm silná vrstvička polovodiče typu N. V této vrstvě jsou sítotiskem vytvořeny 

úzké vodivé kontakty. Tím je vytvořen ve vrstvě typu N přebytek záporných elektronů 

a ve vrstvě typu P je jejich nedostatek, který se projevuje jako kladné ´´díry´´. Mezi 

oběma vrstvami vznikne  přechod PN, zabraňující volnému přechodu elektronů z místa 

jejich nadbytku do místa nedostatku. Na přechodu PN je vytvořena elektrická bariéra. 

Základní vlastností přechodu PN je, ţe volné elektrony mohou snadno přecházet 

z vrstvy P do vrstvy N, zatímco v opačném směru nikoliv. Dopadá-li světlo na povrch 

fotočlánku, fotony předávají svou energii atomům v krystalové mříţce křemíku 

a uvolňují z ní elektrony. Zde je velice důleţitá bariéra přechodu PN mezi oběma 

vrstvami. Absence bariéry mezi vrstvami znamená volný průchod elektronů v krystalu 

z místa přebytku do místa nedostatku - rekombinace elektronů s ´´děrami´´ a fotočlánek 

se nestane zdrojem napětí. Přechod PN však způsobuje, ţe elektrony uvolněné v horní 

vrstvě polovodiče N nemohou přecházet do vrstvy P a hromadí se ve vrstvě N. 

Elektrony uvolněné světlem ve vrstvě P mohou přes přechod PN volně přecházet do 

vrstvy N, kde se jejich počet dále zvyšuje. Nahromaděním volných elektronů vznikne 

mezi horní a spodní vrstvou elektrické napětí o velikosti kolem 0,6 V. Připojíme-li mezi 

horní a spodní kontakt fotočlánku spotřebič, vytvoříme uzavřený elektrický obvod. 

Elektrony nahromaděné v horní vrstvě procházejí přes spotřebič ke spodnímu kontaktu, 

obvodem začne protékat elektrický proud. Energie protékajících elektronů se ve 

spotřebiči mění na jinou formu, např. pohybovou energii motoru. Proud se v obvodu 

udrţuje do té doby, dokud se uvolňují elektrony - dokud na povrch fotočlánku dopadá 

světlo. Pro vznik fotovoltaického jevu musí mít fotony energii minimálně 1,12 eV 

(vzniká právě jeden volný elektron a jedna volá ´´díra´´), je-li energie menší, prochází 

foton křemíkem a není v něm absorbován. Foton s větší energií způsobí vznik jednoho 

elektronu a jedné ´´díry´´ a zbytek jeho energie se přemění na teplo. Polovodič se 

zahřeje, to představuje ztráty ve formě sníţení účinnosti přeměny energie. Energii 
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o velikosti 1,12 eV odpovídá tzv. mezní vlnová délka asi 1105 nm - leţí v oblasti 

infračerveného záření. Fotony s kratší vlnovou délkou, jako je viditelné světelné záření, 

mají dostatek energie k tomu, aby mohly elektrony uvolnit z krystalových mříţek. 

Záření s větší vlnovou délkou, např. mikrovlny, FV jev nevyvolají. Teoreticky lze 

fotočlánkem přeměnit na elektřinu maximálně 50% energie dopadajícího světla, 

prakticky se dosahuje v laboratořích účinnosti zhruba poloviční. Z jednotlivých 

fotočlánků se jejich spojením (sériově nebo paralelně) vytvářejí FV panely. 

Současná fotovoltaika je prozatím výhradně zaloţena na technologicky zvládnutých 

solárních panelech z monokrystalického a polykrystalického (viz přílohu 4 obr. č. 3, 4) 

křemíku v hliníkových rámech s výkonem jiţ přes 200 W. Panely umoţňují snadnou 

montáţ a propojení na nosných konstrukcích. První generace panelů v sedmdesátých 

letech nebyla schopna vydat během celé své ţivotnosti ani tolik energie, kolik 

spotřebovala jejich výroba. V současné době FV panely i v klimatických podmínkách 

ČR zaručují energetickou návratnost během 4 - 5 let. Orientace panelů je na jih 

s mírnou odchylkou k západu a optimálním sklonem 45° v létě a 60 - 65° v zimě. 

S tímto nastavením lze počítat uţitečný výkon 80 - 120 kWh za rok na panelovou 

plochu 1 m
2
. Konstrukce je schopná odolat nejsilnějšímu větru, dešti, kroupám, silnému 

mrazu i vysokým letním teplotám. Nominální výkon klesá po 12 letech na 90% a po 25 

letech na 80%. Výstupní napětí je 12 nebo 24 V stejnosměrných, pro dosaţení většího 

napětí jsou panely řazeny do série, pro získání většího proudu se řadí paralelně. 

Objev polovodičových polymerů, za které si odnesli roku 2000 Nobelovu cenu  

A. Heeger, H. Shirakawa a A. Diarmid umoţnil vyuţít k výrobě FV článků 

nejrozšířenější levné a ohebné materiály jaké svět zná. Pro aktivní mezivrstvu článků je 

pouţito tzv. fullerenů. Fullereny mají strukturu tvaru fotbalového míče s 60-ti atomy 

uhlíku (v příloze 4 - obr. č. 5), kterou je moţno tisknout na PET fólie. FV články lze 

tisknou jako široké pásy  na novinové rotačce. Společnosti Konarka Technologies se 

podařilo úspěšně zvládnout velkoplošný tisk funkčních elektrických obvodů i 

světlocitlivých bodů pro elastické solární fólie - Solar Plastic. Fotoelektrický jev zde 

funguje sloţitěji. Po absorpci světla se v nich vytvoří elektron a ´´díra´´, které jsou 

vázány Coulombovou silou. Předpokladem k přesunu elektronů na správné místo je co 

nejtenčí vrstva materiálu. Toho se podařilo docílit jen v nanostrukturách. Fólie mají 

tloušťku pouhých 50-250 m. Svrchní vrstvu tvoří supertenká průhledná fólie. Účinnost 
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přeměny se zatím pohybuje kolem 5 %. Na dalším vývoji, zejména zvýšení účinnosti 

přeměny se podílejí americké, japonské a britské laboratoře. 

3.2. Větrné elektrárny 

 Vyuţívají síly větru, který vzniká nerovnoměrným ohříváním vzdušných mas při 

zemském povrchu. Větrné masy ohřívá sluneční záření, vytvářejí se tlakové výše a níţe 

a v podstatě celé tlakové pole. Vítr vzniká právě vlivem tlakových rozdílů a zásadně 

vane od výší k níţím. Ne však přímo, ale po spirálách téměř tangenciálně k izobarám. 

Okolo výší v záporném a okolo níţí v kladném směru. Místní rychlosti větru závisí na 

tvaru zemského povrchu jako jsou terénní útvary, porost, zástavba. Ve vzdálenosti od 

moře klesá a s nadmořskou výškou roste. Mění se s časem v denních a ročních cyklech 

a v závislosti na meteorologické situaci. V některých lokalitách převládají větry 

určitého směru (horská sedla), jinde můţe být směr větru více méně náhodný. Při 

umístění větrné elektrárny (dále VTE) investor vychází z větrné mapy. Na mapě jsou 

znázorněny průměrné rychlosti větru, v místech s nejvyšší průměrnou rychlostí je 

vhodné elektrárny realizovat (viz obrázek č. 3).  

 

Obrázek č. 3: Průměrná roční rychlost větru na území ČR (zdroj: www.nazeleno.cz) 

Větrné elektrárny jsou zařízení přeměňující mechanickou translační energii větru na 

mechanickou rotační energii na hřídeli generátoru. V současných typech VTE lze vyuţít 

vítr o rychlostech nad 3 m.s
-1

. Neplatí čím větší rychlost tím lépe, VTE jsou schopny 
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pracovat s větrem do rychlosti 25 m.s
-1

 pak dochází k aerodynamickému namáhání 

součástí listů rotoru a hlavně součástí hřídele a generátoru. Je třeba zajistit efektivní a 

rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby nedocházelo k mechanickému a 

elektrickému přetíţení větrné elektrárny. VTE mohou být odporové, které vyuţívají 

např. větrné mlýny, plachetní větrná kola nebo Savoniův rotor. Teoretická účinnost je 

maximálně 20 %, prakticky je to o cca 5 % méně. S energetickým vyuţitím těchto typů 

VTE se nepočítá. Větrné elektrárny vztlakové mají teoretickou účinnost max. 59,3 % 

prakticky se dnes dosahuje účinnosti aţ 45 %. Vztlakové VTE dále dělíme na VTE s 

vertikální osou (Darierův rotor, mnohalopatkový rotor), ty nejsou závislé na směru 

větru, a na VTE s horizontální osou. Ty musí být natočeny podle směru nebo proti 

směru větru. 

3.3. Vodní elektrárny 

Energie vodních toků je obnovitelný zdroj energie, kterého lidstvo jiţ velice 

dlouho vyuţívá. Jedná se o nejdéle vyuţívanou formu energie v historii lidstva. Na 

počátku minulého století, podle R. Lafittea, zajišťovaly vodní elektrárny asi 20 % ze 

světové výroby elektřiny. Voda je nositelem energie mechanické, chemické a tepelné. 

Z hlediska technického vyuţití má největší význam mechanická energie vodních toků, 

která je obnovována působením Slunce. 

 

Obrázek č. 4: Povodí řek na území ČR 
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Vodní elektrárna je hydrodynamické dílo slouţící k transformaci mechanické 

vodní energie na energii elektrickou. Podle hospodaření s vodou dělíme vodní 

elektrárny (dále VE) na průtočné a akumulační. Průtočná (průběţná) vodní díla jsou 

v přímém kontaktu s vodním tokem, pracují bez zadrţování vody. Zpravidla jsou 

budována u jezu. Jejich výkon závisí na průtokových poměrech toku. Akumulační 

(přehradní) vodní díla přirozeně nebo uměle akumulují vodu v přehradě. Odběr vody je 

uskutečňován podle potřeby elektrárny. Vodní nádrţ mohou vyuţívat i pro špičkový 

(přerušovaný) provoz, např. přečerpávací elektrárny. VE můţeme dělit také podle spádu 

na: nízkotlaké (do 20 m), středotlaké (20 - 100 m) a vysokotlaké (od 100 m) nebo podle 

instalovaného výkonu na: malé VE s výkonem do 10 MW a velké VE jejichţ výkon 

přesahuje 10 MW. Situace povodí ČR na obrázku č. 4. 

Princip VE (viz přílohu 4 - obr. č. 6), jakéhokoliv typu, je následující: voda přitékající 

přívodním kanálem roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s generátorem elektrické 

energie, spolu tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se pomocí 

turbíny, spojené hřídelí s generátorem, mění na základě elektromagnetické indukce na 

energii elektrickou. Generátorem je vytvořeno střídavé napětí, to je transformováno 

a odváděno distribuční sítí do míst spotřeby. 

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla (elektrárna včetně 

nádrţe, řečiště nebo jiného zařízení usměrňujícího proud vody). Nejčastěji bývají 

osazovány turbíny reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova, v příloze 4 obr. č. 7, 8), 

které mají bohaté palety modifikací. V podmínkách ČR se nejčastěji pouţívají 

Kaplanovy turbíny s nastavitelnými lopatkami. Kaplanova turbína je v podstatě reakční 

přetlakový stroj, který dosahuje několikanásobně vyšší rychlosti neţ je rychlost 

proudění vody. Je vhodná jak pro menší spády, tak pro velká mnoţství vody. 

V přečerpávacích vodních elektrárnách je nejvýhodnější pouţití reverzních 

Francisových turbín s přenastavitelnými lopatkami. Jejich velkou výhodou je, ţe při 

zpětném chodu fungují jako čerpadlo. Přečerpávací vodní elektrárny jsou tvořeny 

soustavou sloţenou ze dvou nádrţí. Voda vypouštěná spádem z horní nádrţe vyrábí 

elektřinu v době její největší potřeby (denní špičky). Mimo špičky se vyuţívá tzv. levné 

elektřiny (zejména noční hodiny) k přečerpání vody z dolní nádrţe zpět do horní. 

Velkou výhodou přečerpávacích elektráren je schopnost velmi rychlého přifázování k 

elektrizační síti s plným výkonem, obvykle v několika minutách. 
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V malých vodních elektrárnách je převáţně pouţito malých horizontálních Bánkiho 

turbín, další častou volbou jsou upravené jednoduché Francisovy turbíny. Pro vysoké 

spády (aţ 500 m) se pouţívá akční Peltonova turbína (příloha 4 obr. č. 9). Je to 

rovnotlaký stroj, obvodová rychlost otáčení je niţší neţ rychlost proudění. Voda 

vstupuje do turbíny pouze v některých částech jejího obvodu a nezahltí celý obvod. 

Vodu přivádějí na lopatky tvaru misek přiváděcí trysky. Účinnost vodních turbín je 

velice vysoká a dosahuje aţ 95 %. 

3.4. Elektrárny vyuţívající biomasu 

Mezi alternativní zdroje samozřejmě patří energie získaná z kaţdoročně 

dorůstající biomasy. Biomasa je souhrn látek tvořící těla všech organismů, jak rostlin, 

bakterií, sinic a hub, tak i ţivočichů. Zahrnuje lesy, jejich dřevo, obilniny nebo ostatní 

produkty výţivy jako jsou cukrová třtina, řepa, olejniny, ovoce a zelenina. Tímto 

pojmem se velice často označuje rostlinná masa vyuţitelná pro energetické účely. 

Energie biomasy má svůj původ ve slunečním záření a v případě rostlin ještě navíc ve 

fotosyntéze, jedná se proto o obnovitelný zdroj. Rostliny včetně stromů, ve svých tělech 

hromadí uhlík, získaný ze vzduchu ve formě CO2. Z odumřelých rostlin se uhlík 

uvolňuje ve formě CO2 (oxidací či spalováním) nebo CH4 (metanovým kvašením). 

Ročně vzniká fotosyntetickými procesy kolem 0,17 - 0,21.10
12

 tun biomasy všeho 

druhu. K tomu je spotřebována značná část sluneční energie, která dopadá na naši 

planetu. Sluneční energii můţeme vyuţít  přímo (přeměna ve fotovoltaických panelech) 

nebo přes biologii, energetickým vyuţitím biomasy. Ke zplynění či spálení mohou být 

pouţity i plodiny, dnes pouţívané výlučně jako potraviny nebo krmiva. Jedná se 

zejména o obilí (celá zralá rostlina - sláma s klasy), cukrová třtina, brambory nebo také 

olejniny. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru nebo na 

základě podílu proteinů, cukrů a tuků.  

Rozlišujeme biomasu ´´suchou´´ (např. dřevo) a ´´mokrou´´ (kejda, mrva – tekuté 

a pevné výkaly hospodářských zvířat smíchané s vodou). Základní technologie 

zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako jsou spalování, 

zplyňování, pyrolýza a mokré procesy (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní 

vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a produkci biovodíku. Zvláštní 
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podskupinu tvoří lisování olejů a jejich následná úprava. To se v podstatě rovná 

mechanicko-chemické přeměně, např. výroba bionafty a přírodních maziv. 

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné sloţky, tzv. 

dřevoplyn. Jestliţe je přítomen vzduch, dojde k hoření – jde o prosté spalování. Pokud, 

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

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

na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nízké hodnoty emisí 

a vyšší účinnost. Zařízení na zplyňování biomasy se na první pohled neliší od běţných 

spalovacích zařízení. Přesto je technologie pro spalování rozdílná. Biomasa je velmi 

sloţité palivo, protoţe podíl částí zplyňování při spalování je velmi vysoký, u dřeva 

kolem 70 %, u slámy aţ 80 %. Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Často se 

stává, ţe ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je 

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

plyny dobře shořely. Jinak plyny můţou hořet aţ za spalovací komorou v komíně. 

Tabulka č. 1 - Různé technologie využití biomasy 

 

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, 

ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném 

provětrávání pod střechou sníţí svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma 

za stejných podmínek sníţí obsah voda aţ na 13 %. Tím je dán energetický zisk z těchto 

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

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

Ve spalovacím procesu je spotřebována část energie právě na vypaření této vody, je 

nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 – 4,5 kWh na 1 kg dřeva. 

Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek odpadních 

vod) v uzavřených nádrţích vzniká anaerobně, tedy bez přístupu vzduchu, bioplyn. Ze 
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zemědělských odpadů se ve větší míře vyuţívá kejda, případně chlévská mrva, zbytky 

travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další. Lze zpracovávat slámu, piliny a jiný 

odpad, ale proces je pak pomalejší. V bioplynovém zařízení se biomasa zahřívá na 

provozní teplotu ve vzduchotěsném reaktoru. Obvyklá teplota mezofilních bakterií je 37 

– 43 °C, pro termofilní bakterie 50 – 60 °C. Princip vyvíjení bioplynu je velmi 

jednoduchý. Je však nutné dodrţovat bezpečnostní normy a zařízení se tak stávají 

sloţitějšími a draţšími. Přehled technologií vyuţívající biomasu v tabulce č. 1. 

Fermentací roztoků cukrů je moţné vyprodukovat ethylalkohol (ethanol). 

Vhodnými materiály jsou cukrová řepa, obilí, kukuřice, ovoce nebo brambory. Cukry 

mohou být vyrobeny ze zeleniny nebo celulózy. Teoreticky lze z 1 kg cukru získat 0,65 

l čistého ethanolu, který je vysoce hodnotným palivem pro spalovací motory. Jeho 

přednostmi jsou ekologická čistota a antidetonační vlastnosti. Velkým nedostatkem je 

schopnost vázat vodu a působit korozi motoru. V USA probíhají výzkumy výroby 

ethanolu z celulózy pomocí speciálně vyšlechtěných mikroorganismů. Ethanol pak bude 

moţno získat ze dřeva nebo trávy.  

3.5. Geotermální elektrárny 

Geotermální energie je nejstarší energií na naší planetě. Je projevem tepelné 

energie zemského jádra, která vznikla při formování planety z plynů a prachu před více 

neţ čtyřmi miliardami let. Také je částečně generována radioaktivním rozpadem 

některých prvků v zemském tělese a působením slapových sil. Geotermální energii 

řadíme mezi obnovitelné zdroje, ale nemusí to být pravidlem. Některé zdroje 

geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu několika desítek let.  

Zemská kůra je hluboká 5 – 50 km a skládá se z pevných hornin. Pod kůrou se nachází 

zemský plášť, který sahá aţ do hloubky kolem 2 900 km. Plášť je více či méně tekutý 

a skládá se ze sloučenin bohatých na ţelezo a magnézium. Hmoty ze zemského pláště se 

neustále derou na povrch skrz sopečné jícny a pukliny na dně oceánů. Pod zemským 

pláštěm je tekutá vrstva zemského jádra a pod ní je pevná vrstva zemského jádra 

sloţená zejména ze sloučenin ţeleza a niklu. Takový model alespoň předpokládají 

vědecké výzkumy, které vycházejí z pokusů provedených v podmínkách vysokých 

teplot a tlaků. Udávaný poloměr Země je 6 378 km. 
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S rostoucí hloubkou roste teplota hornin. Záleţí na geologickém uspořádání, ale 

obvykle je udáváno na 100 m hloubky nárůst teploty o 1,5 – 3 °C, tzn. 15 – 30 °C na  

1 km hloubky. Teplota zemského pláště se pohybuje od 650 aţ do 1 250 °C. V samém 

středu Země je teplota odhadována na 4 000 – 7 000 °C. Teplo vţdy přechází 

z teplejších částí na chladné, i kdyţ fyzikálně není vyloučen přechod ze studenějších na 

teplé části, nicméně se teplo tímto způsobem nešíří. Přechod tepla od jádra k povrchu je 

zásadní hybná síla tektonických desek. Na místech, kde se tektonické desky spojují 

můţe dojít k průniku magmatu, po jeho ochlazení vzniká nová vrstva zemské kůry. 

Pokud magma dorazí aţ k povrchu zemské kůry můţe vytvořit sopky. Ovšem většina 

magmatu zůstává pod povrchem a vytváří ohromné bazény, ty se zvolna ochlazují. 

Proces ochlazení trvá zhruba od 5 000 aţ po milión let. Území, pod kterým se takové 

bazény magmatu nacházejí, má velký teplotní vzestup, tzn. ţe s hloubkou teplota velmi 

rychle roste. Taková území jsou více neţ vhodná pro vyuţívání geotermální energie. 

Potenciál vyuţití geotermální energie je ohromný, udává se ţe je jí aţ 50 000 krát více 

neţ ostatní energie, kterou můţeme získat z ropy a plynu po celém světě. Geotermální 

zdroje se nacházejí v širokém spektru hloubek, od mělkých – povrchních aţ po několik 

kilometrů hlubokých rezervoárů vroucí vody a páry, které můţeme na povrchu vyuţít. 

V přírodě se nejčastěji objevují ve formě sopek, pramenů vroucí vody a gejzírů. Některé 

státy jiţ tisíciletí vyuţívají rekreačně-léčivých koupelí ve formě lázní. Rozvoj vědy 

umoţnil vyuţívat geotermální energii k výrobě elektrické energie, tepla v domácnostech 

a průmyslových zařízení. Geotermální energii lze vyuţít k výrobě papíru, pasterizaci 

mléka, vytápění plaveckých bazénů nebo sušení dřeva a vlny. 

Hlavní komplikací při vyuţívání geotermální energie je nevýhodné umístění jejích 

loţisek. Nejvýhodnější jsou území na okrajích tektonických desek, území velké sopečné 

činnosti a tektonické aktivity. Moderní počátky vyuţívání tepla Země, první zařízení 

pro výrobu elektrické energie, se spojuje s italským městem Landerello. V roce 1904 

byl proveden experiment s výrobou elektrické energie, kde byla pouţita pára 

k rozpohybování malé turbíny. Turbína napájela 5 ţárovek, experiment se povaţuje za 

první vyuţití geotermální energie pro výrobu elektrické energie. Zde se také roku 1911 

začala stavět první geotermální elektrárna, která byla dokončena roku 1913. Její výkon 

byl 250 kW, zařízení bylo asi 50 let jediné svého druhu na světě. Všechna původní 

elektrárenská zařízení byla zničena během druhé světové války. Itálie vystavěla 
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v oblasti Landerello zařízení nová, která pracují dodnes. Přestoţe je geotermální energie 

obnovitelný zdroj, tlak páry se v tomto případě od roku 1950 sníţil o 30 %. 

V současné době se vyuţívá k získávání energie tří základních principů: 

 Princip suché páry (Dry steam) – pouţívá se jen pára o teplotě nad 235 °C. Pára 

se pouţívá pro roztočení turbogenerátoru, jako v klasických uhelných elektrárnách. Je to 

nejjednodušší a nejdéle pouţívaný princip získání elektrické energie v geotermálních 

elektrárnách. Na tomto principu pracovala i zmíněná první geotermální elektrárna na 

světě. Největší zařízení vyrábějící elektrickou energii na zmíněném principu pracuje od 

roku 1960 v severní Kalifornii. Jeho název je The Geysers a je dostatečně výkonné pro 

zásobování San Francisca elektrickou energií. 

 Princip mokré páry (Flash stream) – vyuţívá se vroucí vody o teplotě vyšší neţ 

182 °C, která je pod velkým tlakem. Horká voda se při čerpání k povrchu přemění na 

páru a ta slouţí k pohonu turbogenerátoru. Voda, která není přeměněna v páru se vrací 

zpět do rezervoáru, aby se znovu pouţila. Většina moderních geotermálních elektráren 

vyuţívá principu mokré páry. 

 Binární princip (Binary cycle) – pouţívá se voda s nízkou teplotou, která předá 

ve výměníku teplo organické kapalině, např. propan, isobutan, freon. Kapaliny mají 

mnohem niţší bod varu, teprve tato pára pohání turbínu. Výhodou je úplná uzavřenost 

systému. Většina nově plánovaných zařízení bude vyuţívat tento princip. 

Rozloţení oblastí vhodných pro vyuţití geotermální energie na území ČR je na obr. č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Geotermální situace na území ČR 
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3.6. Palivové články 

Princip palivového článku teoreticky popsal švýcarský vědec Christian Friedrich 

Schönbein roku 1838. Na základě teoretické publikace roku 1839 prováděl anglický 

fyzik-amatér William Grove experimenty s novými typy elektrických článků. Při těchto 

pokusech náhodou sestavil článek s elektrodami z tenkých platinových destiček a jako 

elektrolyt pouţil kyselinu sírovou. Podařilo se mu zkonstruovat první palivový článek, 

ve kterém vznikal elektrický proud za současné přeměny elektrolytu na vodu. 

Z uvedeného vyplývá, ţe palivový článek (Fuel cells - FC) je elektrochemické zařízení, 

které přeměňuje energii obsaţenou v palivu a okysličovadlu na energii elektrickou 

a tepelnou. V pouţívaných klasických galvanických článcích vzniká elektrický proud 

reakcí elektrod s elektrolytem na úkor elektrod. V palivových článcích se elektrody 

nemění, ale působí jako katalyzátor umoţňující přímou přeměnu energie chemické na 

elektrickou. Je to opačný postup neţ při elektrolýze vody. Místo rozkladu dochází ke 

slučování za současného vzniku elektrického proudu. William Grove dokázal, ţe funkce 

palivových článků je reverzibilní, tedy vratná. 

Palivový článek je zařízení skládající se z membránového uskupení (MEA), desek 

s kanálky slouţící jako rozvod reakčních plynů (FFP, téţ BP), z chladícího okruhu 

(CC), těsnění (Sealing) a z koncových desek obsahující elektrody (EP). 

Membránové uskupení se skládá z několika částí, jsou to: protonová membrána, 

katalyzátory, elektrody (anoda, katoda). To vše tvoří vnější část článku. Je jednou 

z nejdůleţitějších částí článku, dochází v něm k zásadním chemickým reakcím. 

Protonová membrána je vlastně elektrolyt sloţený z pevného filmu o šířce 50 - 200 m. 

Má kyselý charakter a bývá tvořena teflonovými floro-uhlíkovými polymery s řetězcem. 

Z obou stran je pokryta tenkou vrstvou katalyzátoru o šířce několika m. Katalyzátor 

slouţí k podpoře chemické reakce aniţ by se touto reakcí spotřebovával. Pro svou 

elektrickou vodivost, chemickou stabilitu a vysokou elektro-katalickou činnost se 

pouţívá platina a nikl. 

Desky s kanálky pro rozvod reakčních plynů jsou vyráběny z uhlíkového materiálu. 

Musí mít vysokou vodivost, nízkou míru kontaminace a nízké náklady na výrobu. 

Ukazuje se, ţe nejlépe pouţitelný je grafit. Desky jsou vyráběny s kanálky 

serpentinovitého tvaru, to umoţňuje zvětšit kontakt plynu s membránovým 

uspořádáním. Na straně anody a katody se kanálky výrazně liší. 
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Médium v chladícím okruhu se liší podle toho, jestli se jedná o palivový článek malého 

nebo velkého výkonu. Pro články s malými výkony (do jednotek kilowatů) se jako 

chlazení pouţívá okolní vzduch. U článků s vyššími výkony je jako chladící médium 

pouţito demineralizované vody. Spoje anodové a katodové desky dvou sousedních 

článků musí být vybaveny elektricky vodivým těsněním. Nesmí dojít ke smíchání 

chladicího média a reakčních plynů.  

Koncové desky s elektrodami jsou tvořeny vodivými deskami vyrobené na bázi oceli, 

které v sobě mají zabudovány koncové elektrody s výstupními svorkami článků. 

Samotné elektrody, anoda a katoda, jsou tvořeny papírem s uhlíkovými vlákny. Papír je 

porézní, hydrofobní (nesmáčivý), s dobrou vodivostí a odolný proti korozi. Tloušťka 

papíru je v desetinnách milimetru. Pórovitost umoţňuje elektrodám propouštět reakční 

plyny na straně anody (vodík, etanol, metan) a plyny okysličovací na straně katody 

(kyslík, vzduch). Elektrody současně slouţí k vyváţení plošné hustoty toku vodíkových 

molekul při zásobování protonové membrány palivem. 

Palivem v těchto článcích je čistý vodík, uskladněný v tlakových nádobách. Můţe se 

získávat z fosilních paliv, zejména z metanu a zemního plynu. Fosilní paliva se 

zpracovávají v reformátoru. Pomocí reformátoru je z fosilních paliv extrahován vodík, 

obvykle s určitým obsahem nečistot. Okysličovadlem můţe být čistý kyslík, opět 

uskladněný v tlakových nádobách nebo vzduch, který je kompresorem vháněn pod 

tlakem do reakce. 

Funkce palivového článku spočívá v prudké oxidaci paliva. Podstatná část uvolněné 

chemické energie se mění v energii elektrickou, asi z 90 %, a pouze malá část se mění 

v teplo. Nejjednodušší článek je kyslíko-vodíkový. Zjednodušený princip palivového 

článku je asi takový: v kovové nádobě jsou dvě elektrody potaţené pórovitým niklem, 

ke kterým je přiváděn plyn. K anodě oxidační činidlo (kyslík), ke katodě palivo schopné 

oxidace (vodík). Pokud je přívod obou plynů k elektrodám kontinuální, pak palivový 

článek můţe elektrický proud dodávat trvale. Elektrolytem je roztok KOH (louhu 

draselného). Vodní roztok louhu draselného se rozštěpí (disociuje) na kationty draslíku 

(s kladným elektrickým nábojem) a anionty radikálu OH (se záporným elektrickým 

nábojem). Po zavedení plynného vodíku do článku, dojde ke štěpení iontů a k uvolnění 

elektronů. Uvolněné elektrony se hromadí na katodě. Přitom se slučují kationty vodíku 

s anionty OH za vzniku molekul vody. Část molekul vody přechází do elektrolytu a část 

odchází z článku jako produkt této chemické reakce. Pokud současně přivádíme na 
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anodu plynný kyslík a obě elektrody vodivě spojíme přes spotřebič, rozštěpí se 

molekuly kyslíku po styku s vodou na atomy. Atomy kyslíku přijímají volné elektrony 

z katody a stávají se z nich anionty kyslíku, které se slučují s vodou z elektrolytu na 

radikál OH. Elektroda, na kterou je trvale přiváděn kyslík má nedostatek elektronů 

a tvoří tak kladný pól palivového článku (viz obrázek č. 6). Chemické reakce probíhají 

při teplotě pod 100 °C. Mezi oběma elektrodami je stanovené teoretické napětí 

o velikosti 1,187 V. Jedná se o napětí na prázdno bez připojeného spotřebiče, háček je 

v tom, ţe pokud není ke článku připojen spotřebič, na elektrodách napětí není. 

S rostoucím proudem, který prochází článkem napětí na článku klesá. Dosahované 

napětí je tedy vţdy menší neţ uvedené teoretické. Maximálního výkonu je dosahováno 

s napětím 0,5 - 0,6 V, to odpovídá vysoké hodnotě protékajícího proudu. U palivového 

článku klesá účinnost se zvětšujícím se napětím, proto musíme volit kompromis mezi 

vysokým výkonem a vysokou účinností. 

 

Obrázek č. 6: Schéma funkce palivového článku 

Palivové články dělíme dle provozní teploty na nízkoteplotní (do 130 °C), 

středoteplotní (130 – 600 °C) a vysokoteplotní (600 – 1 000°C). Podle iontové vodivosti 

elektrolytu na články s vodivostí kationovou a aniontovou. Podle druhu elektrolytu na 

palivové články, kde je elektrolytem hydroxid draselný, kyselina fosforečná, roztavené 

uhličitany nebo tuhý polymer. Účinnost některých typů palivových článků se blíţí aţ 

60 % v případě výroby elektrické energie a v případě kombinované výroby s teplem je 

účinnost aţ 85 %. 
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4. Analýza a vyhodnocení ekonomických a ekologických 

aspektů vybraných způsobů výroby elektrické energie 

K analýze a vyhodnocení ekologických aspektů je pouţito metody posuzování 

ţivotního cyklu výrobku - LCA z anglického Life Cycle Assessment. Je to metoda 

porovnávání environmentálních dopadů produktů, hmatatelných výrobků či sluţeb 

s ohledem na jejich celý ţivotní cyklus, tzn. od počátku výroby, uţívání aţ po konečné 

odstranění produktu. Uvaţovány jsou emise do všech sloţek ţivotního prostředí během 

procesů získávání surovin, výroby materiálů a energie, pomocných procesů či 

subprocesů. Metoda LCA má pevně danou strukturu a provádí se podle mezinárodních 

norem řady ISO 14 040. Pro efektivní zpracování LCA studií se pouţívají komerčně 

dostupné databáze procesů i materiálových a energetických toků. 

4.1. Ţivotní cyklus výrobku 

Posuzování ţivotního cyklu výrobku je systematický proces vyhodnocování 

potenciálních dopadů produktů, ať uţ výrobků nebo sluţeb, na ţivotní prostředí. 

Pouţívá se přístupu, při kterém jsou brány v úvahu všechny ţivotní cykly od získávání 

surovin aţ po konečné zpracování a uloţení odpadu. Koncept posuzování ţivotního 

cyklu vznikl koncem 60. let 20. století, kdy bylo zřejmé, ţe jediným racionálním 

způsobem jak posoudit průmyslové systémy je prověřit jejich činnost počínaje 

vyzvednutím surovin ze země, přes následné operace a konče odloţením těchto 

materiálů jako odpad zpět do země. Metoda LCA se skládá ze čtyř fází (obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Schéma LCA 
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Metoda posuzování ţivotního cyklu nachází uplatnění v privátní sféře zejména pro: 

komplexní pohled na ţivotní cyklus (porovnávaní funkce nikoliv produktu), identifikaci 

fází s největším příspěvkem k poškozování ţivotního prostředí, porovnávání různých 

moţností určitého produkčního systému vedoucího k minimalizaci dopadů na ţivotní 

prostředí, pomoc při návrhu nových výrobků, vyhodnocení zdrojů největších problémů 

spojených s produktem (včetně návrhu nových produktů), benchmarking. Samozřejmě 

se LCA uplatňuje také ve veřejném sektoru a to pro: vyhodnocení potenciálních dopadů 

spojených s alternativními způsoby nakládání s odpadem, při vývoji dlouhodobé 

politiky týkající se celkového vyuţití materiálů, šetření zdrojů a sníţení 

environmentálních rizik, identifikace nedostatků ve znalostech a stanovení priorit 

výzkumu, informování veřejnosti o environmentálních problémech, pomoc při 

vyhodnocování rozdílů mezi různými produkty při environmentálním značení, moţné 

určení směru vývoje dlouhodobé politiky týkající se celkového vyuţití materiálů 

a šetření zdrojů a také sníţení environmentálních dopadů a rizik způsobených v průběhu 

ţivotního cyklu produktu. 

Fáze I – stanovení cílů a rozsahu studie poskytuje informace o důvodech 

a cílech, pro které je studie zpracovávaná a výchozí plán pro provedení inventarizační 

analýzy ţivotního cyklu výrobku. Cíl studie zahrnuje důvody, pro které byla studie 

zpracovaná včetně způsobu vyuţití výsledků studie. Rozsah studie především zahrnuje: 

funkci systému, funkční jednotku, hranice systému produktu, alokační postupy, 

poţadavky na údaje, předpoklady, omezení. 

Fáze II – inventarizační analýza (LCI z angl. Life Cycle Inventory) je 

systematický proces sběru a zpracování údajů (vstupů/výstupů). Inventarizační analýze 

nepřísluší vytvářet soudy týkající se relevantního významu různých vstupů a výstupů. 

Místo toho se analýza snaţí poskytnout kvantitativní údaje, na základě kterých mohou 

být úsudky následně vytvořeny. Z popisu produktového systému (Fáze I) jasně vyplývá, 

ţe vstupy jsou parametry týkající se problémů spojených s ochranou zdrojů, zatímco 

výstupy jsou parametry týkající se znečištění. Inventarizace je zjednodušeně soupis 

všech vstupů, které procházejí ze systémového (vnějšího) prostředí přes jeho hranici do 

systému a soupis všech výstupů, které naopak procházejí ze systému do systémového 

prostředí. Jestliţe jsou získávány vstupy surovin vytěţených ze země a všechny 

konečné výrobky jsou jako odpad navrácené zpět do země, pak se jedná o inventarizaci 
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ţivotního cyklu. Produktový systém by měl být modelován takovým způsobem, aby 

vstupy a výstupy byly na hranicích s elementárními a produktovými toky. To znamená 

takovými, které před vstupem do systému nebyly poznamenány činností člověka a po 

výstupu ze systému jiţ nebudou činností ovlivněny. Fáze ţivotního cyklu produktu jsou: 

těţba/získávání surovin, výroba, doprava, uţití/znovuuţití/údrţba, odpad (recyklace). 

Fáze III – posuzování dopadů ţivotního cyklu výrobku (LCIA – z angl. Life 

Cycle Impact Assessment). Jejím cílem je prozkoumat produktový systém 

z environmentálního hlediska. Navazuje na fázi LCI (Fáze II) a jejím cílem je 

vyhodnotit výsledky inventarizační analýzy produktového systému z hlediska jejich 

potenciálních dopadů na ţivotní prostředí. V této fázi jsou výsledné údaje 

z inventarizační analýzy ţivotního cyklu zařazeny do kategorií dopadů za pouţití 

indikátorů kategorií.  Následně jsou pomocí charakterizačních faktorů vypočítány 

výsledky indikátorů kategorií. Skupina výsledků indikátorů  kategorií (profil LCIA), 

poskytuje informace o environmentálních problémech, které mají souvislost se vstupy 

a výstupy produktového systému. Kategorie dopadů ze vstupů jsou: čerpání abiotických 

zdrojů a čerpání biotických zdrojů. Kategorie dopadů z výstupů jsou: změna klimatu, 

poškozování stratosférického ozónu, acidifikace, tvorba fotooxydantů, lidské zdraví – 

toxicita, ekotoxicita, nutrifikace. 

Fáze IV – interpretace, je systematický postup identifikace, kvalifikace, kontroly 

a vyhodnocování výsledků LCI (Fáze II) a/nebo LCIA (Fáze III). Neméně důleţitá je 

také prezentace výsledků a to za účelem dosaţení poţadavků popsaných v cíli a rozsahu 

studie. Interpretace ţivotního cyklu se skládá z několika prvků: 

 identifikace závaţných zjištění zaloţená na výsledcích fází LCI a LCIA 

posuzování ţivotního cyklu 

 vyhodnocení – kontrola kompletnosti, citlivosti a konzistence 

 závěry, omezení, doporučení 

Fáze stanovování cíle a rozsahu a fáze interpretace posuzování ţivotního cyklu tvoří 

rámec studie, ostatní fáze (LCI a LCIA) přinášejí informace o produktovém systému. 

4.2. Specializovaný program SimaPro 

Pro modelování dopadu vybraných způsobů výroby elektrické energie na ţivotní 

prostředí pomocí posuzování ţivotního cyklu výrobku (LCA) jsem zvolil simulační 



Pavel Spanilý: ALTERNATIVNÍ ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PO VYČERPÁNÍ SVĚTOVÝCH ZÁSOB FOSILNÍCH PALIV 

 

 

2011  32   

program SimaPro, vyvinutý Holandskou firmou PRé Consultants. Po registraci na 

internetových stránkách firmy a vyplnění objednávkového formuláře byl program 

firmou zaslán na mou adresu. Z přiloţeného CD média stačilo program nainstalovat do 

PC a spustit. Po seznámení se s programem, jiţ stačilo upravená data, získaná 

z Energetického regulačního úřadu za rok 2010 zadat do vybraných kategorií 

a nasimulovat dopady na ţivotní prostředí.  

Provedené simulace a zadaná data jsou ve smyslu plnohodnotné LCA analýzy. 

Stanovení jednotlivých fází a jejich obsahu je následující: 

 Fáze I - stanovení cílů, cílem je zhodnotit dopady výroby elektrické energie ze 

zvolených zařízení na: lidské zdraví, kvalitu ekosystémů a spotřebu surovin 

 Fáze II - inventarizační analýza, poskytuje kvantitativní údaje, na základě 

kterých mohou být vytvořeny úsudky. V mém případě analýzu provádí 

simulační program SimaPro. Vstupy jsou parametry mnou vybraných zdrojů. 

Výstupy pak parametry dopadů na ţivotní prostředí. 

 Fáze III - vyhodnocení výsledků inventarizační analýzy z hlediska dopadů na 

ţivotní prostředí. Výsledky jsou v tomto případě různé kategorie dopadů na ŢP 

ve formě obrázků sloupcových grafů. 

 Fáze IV - vyhodnocení a kontrola konzistence výsledků, vyvozený závěr. 

Dopady byly ve formě obrázků z programu exportovány a jsou přiloţeny níţe (graf č. 2, 

graf č. 3, velikost A4 příloha 5 obr č. 1, 2). Na obrázku grafu jsou dle barev znázorněné 

různé druhy výroby elektrické energie. Černá barva znázorňuje elektrárny spalující 

černé uhlí, hnědá barva jsou elektrárny spalující hnědé uhlí, světle modrá - paroplynové 

elektrárny, tmavě modrá - vodní elektrárny, červená - jaderné elektrárny, šedá - větrné 

elektrárny a ţlutá - fotovoltaické elektrárny. Velikost sloupce určuje dopad příslušné 

elektrárny na kategorii poškozující ţivotní prostředí. Přičemţ nejvyšší hodnota je brána 

jako 100 % a ostatní stanoveny v jejím poměru. Kategorií je několik:  

 carcinogens (rakovinotvorné látky, látky které mohou způsobit rakovinné bujení) 

 resp. organics (respirační nemoci - uvolněné organické látky do ovzduší) 

 resp. inorganics (respirační nemoci - uvolněné anorganické látky do ovzduší) 

 climate change (změny klimatu) 

 radiation (radioaktivita - ionizující záření) 

 ozone layer (úbytek stratosférického ozónu) 

 ecotoxicity (ekologická toxicita) 
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 acidification/eutrophication (okyselení půdy/eutrofizace) 

 land use (vyuţití půdy) 

 minerals (minerální zdroje) 

 fossil fuels (spotřeba fosilních surovin) 

Graf č. 2: SimaPro (midpoint) – výroba rok 2010 (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Na obrázku č. 10 je znázorněn dopad na tři skupiny, kterým program přidělil váhy 

v poměru 40, 40, 20. Jedná se o skupiny: 

 human health (vliv na lidské zdraví) 

 ecosystem quality (vliv na kvalitu ekosystému) 

 resources (spotřeba surovin) 

Hodnoty nasimulované na obrázcích grafů jsou reálné hodnoty za rok 2010 (viz graf č. 

1). Aby bylo moţné srovnat jednotlivé technologie a jejich dopad na ţivotní prostředí 

provedl jsem simulace uvedených zdrojů elektrické energie s konstantní hodnotou 

vyrobené energie (viz graf č. 4 a 5, velikost A4 viz Přílohu 5 obr. č. 3, 4). 
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Graf č. 3: SimaPro (endpoint) - výroba rok 2010 (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Všechny výstupy jsou vyjádřeny endpointovou metodikou eco-indicator 99. Je 

zde snaha o vyjádření konkrétních dopadů jednotlivých elementárních toků na 

společnou jednotku environmentálního dopadu. Pro určení charakterizačních faktorů 

uplatňuje metoda následující kroky: hodnocení osudu látek v ţivotním prostředí; 

analýza expozice; hodnocení účinku (biologické či environmentální důsledky); analýza 

škody (vyjádřené často socioekonomickými hodnotami); normalizace a váţení. Princip 

seskupování jednotlivých kategorií dopadů znázorňuje schéma v příloze č. 5 - obr. č. 5. 

Samotné vyčíslení účinků elementárních toků na jednotlivé kategorie je 

provedeno pomocí různých jednotek. Dopad na lidské zdraví se provádí pomocí hodnot 

DALY. Jedná se o počet let ţivota člověka, o které v dané populaci bylo lidstvo  

působením elementárního toku připraveno. Do hodnot DALY jsou započteny i roky 

neschopnosti v důsledku nemocí vyvolaných elementárními toky zaústěnými do 

prostředí a následně ovlivňujícími lidské zdraví. Obsahují midpointové kategorie: 

karcinogeneze, respirační choroby, klimatické změny, ionizující záření a úbytek 

stratosférického ozónu. 
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Graf č. 4 - SimaPro (midpoint) - konstantní výkon (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Kategorie dopadu kvalita ekosystémů není tak homogenní z pohledu účinků, jako 

je kategorie lidské zdraví. Nejedná se zde o poškození jednoho zvoleného druhu, ale 

o celkovou biodiverzitu, funkčnost a rovnováhu ekosystému. Poškození ekosystému je 

vyjadřováno jako procentuální (relativní) úbytek biologických druhů v dané oblasti po 

určitou dobu, který je způsobený environmentální zátěţí. Do poškození ekosystémů 

jsou zahrnuty následující kategorie dopadu: ekotoxicita, acidifikace, eutrofizace 

a vyuţití půdy (krajiny). Jednotkou ekotoxického působení elementárních toků je 

mnoţství potenciálně ovlivněných druhů (PAF) na dané rozloze území za rok, vyjadřuje 

se jednotkou PAF*m
2
*rok. Přestoţe jsou obě kategorie rozdílné acidifikace a eutro-

fizace jsou hodnoceny společně a účinky látek jsou modelovány ve vztahu k počtu 

cílových druhů cévnatých rostlin v zasaţené lokalitě. Jednotkou výsledku indikátoru 

kategorie dopadu je PDF*m
2
*rok. Kategorie dopadu vyuţití krajiny je zaloţena na 

empirických datech výskytu cévnatých rostlin. Do úvahy jsou brány jak lokální škody 

způsobené vyuţíváním či přeměnou krajiny, tak regionální škody na ekosystémech. 

Opět pouţíváme hodnotu PDF, ale ve vztahu ke všem přítomným rostlinným druhům. 
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Graf č. 5 - SimaPro (endpoint) - konstantní výkon (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Kategorie dopadu úbytku surovin je vztaţena k mnoţství a kvalitě zbývajících 

vyuţitelných surovinových zdrojů. Jako měřítko dostupnosti surovin je zvolena energie 

potřebná k jejich získání. Pod pojmem úbytek surovin uvaţujeme především spotřebu 

minerálních a fosilních zdrojů. Významným předpokladem pro vyuţívání surovin není 

to, jaké mnoţství dané suroviny na Zemi je dostupné, ale jaké mnoţství energie je 

potřebné k dosaţení suroviny o dané kvalitě. Model předpokládá čerpání nejsnáze 

dostupných surovin a lze tedy předpokládat, ţe kaţdá spotřeba surovin zvyšuje 

náročnost pro získání suroviny v budoucnosti. Hodnota charakterizačního faktoru 1 zna-

mená, ţe spotřeba 1 kg suroviny způsobí v budoucnosti nárůst energie potřebné 

k získání  stejného mnoţství suroviny o 1 MJ. 

 Normalizace se v modelu eco-indicator 99 provádí s ohledem na evropské země. 

Globální kategorie dopadu jsou normalizovány globálními hodnotami výsledků 

kategorií dopadu vztaţených na jednoho obyvatele. Podkladem jsou data shromáţděná 

ve studii vypracované speciálně pro účely dánských ministerstev. 
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 Eco-indicator 99 pouţívá metodiku váţení zaloţenou na předpokladu, ţe 

obyvatelé s různými hodnotovými měřítky přikládají různý význam problémům 

ţivotního prostředí. Autoři pouţili rozdělení obyvatel na základě sociologických studií 

a kulturních teorií do tří skupin. 

4.3. Analýza a věrohodnost výsledků vlivu na ŢP 

K analýze výsledků získaných dat z obrázků midpointových a endpointových 

grafů jsem zvolil tzv. ABC analýzu. Jedná se o rozdělení získaných hodnot do několika 

částí. Zvolil jsem rozdělení do pěti částí. Tyto části jsou pojmenované, označené různou 

barvou a graficky zpracované. Ve výsledku vidíme, jak velké dopady na ŢP má výroba 

elektřiny z různých zdrojů. 

Tabulka č. 2 - ABC analýza – SimaPro (midpoint) výroba rok 2010 (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Tabulky č. 2 a 3 jsou data ABC analýzy dopadů výroby elektrické energie na ţivotní 

prostředí za rok 2010. V tabulce č. 2 zřetelně vidíme, ţe v ČR roku 2010 má výroba 

elektřiny z hnědého uhlí velmi významné dopady na většinu posuzovaných kategorií. 

Jako druhý zdroj s nejvíce kategoriemi dopadů na ŢP hodnocený jako velmi významný 

je výroba elektřiny z jaderných elektráren. Po nahlédnutí do grafu č. 1: podíl zdrojů ČR 

na výrobě elektrické energie za rok 2010,  je hned jasné, ţe tyto zdroje výroby elektřiny 

v ČR jsou intenzivně vyuţívané. Přes 83 % elektřiny se získává právě z nich.  

Tabulka č. 3 - ABC analýza - SimaPro (endpoint)  výroba rok 2010 (zdroj: vlastní tvorba) 
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Jak je vidět z tabulky č. 3 – největší dopad má opět výroba elektřiny z hnědého uhlí. Její 

vliv je velmi významný na kategorie lidské zdraví a biodiverzita. Velmi významný vliv 

na kategorii biodiverzity má výroba v jaderných elektrárnách. Paroplynový cyklus 

výroby má velmi významný vliv v kategorii úbytku surovin. Zejména pro vysokou 

spotřebu fosilních paliv, které jsou k výrobě spotřebovávány. 

Pro srovnání, jaký mají dopad jednotlivé způsoby výroby elektrické energie na 

ŢP vycházejí další tabulky ABC analýzy ze stejného vyrobeného výkonu. V tabulce č. 4 

je analýza dopadů na ŢP, kdy všechny zdroje mají nasimulovanou konstantní výrobu 

elektrické energie. Můţeme pozorovat nárůst velmi významných dopadů v oblasti 

získávání elektřiny z černého uhlí, paroplynového cyklu a zejména zdroje vyuţívající 

slunečního svitu, tedy fotovoltaických zařízení. Zvyšují se méně významně 

a nevýznamně rovněţ dopady u větrných zdrojů a zcela minimálně u zdrojů 

vyuţívajících vodu. 

Tabulka č. 4 - ABC analýza - SimaPro (midpoint) konstantní výkon (zdroj: vlastní tvorba) 

 

V celkové bilanci dopadů různých zdrojů s konstantním výkonem má velmi významný 

vliv na lidské zdraví výroba elektřiny z hnědého uhlí. V oblasti úbytku surovin má 

velmi významný vliv paroplynový cyklus. Biodiverzita je další dotčenou kategorií 

s velmi významným dopadem při získávání elektřiny z jaderných elektráren 

a fotovoltaických systémů (viz tabulku č. 5). 

Tabulka č. 5 - ABC analýza - SimaPro (endpoint) konstantní výkon (zdroj: vlastní tvorba) 
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Pro ověření věrohodnosti výsledků jsem sestavil data do následující podoby (viz 

tabulku č. 6). Data jsou vybraná ze simulačního programu SimaPro. Kaţdé zařízení, 

které jsem do simulace zadával, má určitý popis.  

Tabulka č. 6 - věrohodnost výsledků (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Popis obsahuje za jaký časový úsek byla data sbírána. V mém případě byla všechna 

zařízení hodnocena ve stejném časovém rámci. Kde tato data byla získána, opět všechny 

zařízení byly umístěny v jednotné lokalitě - západní Evropa. Jakou technologií, zde je 

opět shoda. Shoda panuje i v prezentovaném vzorku, který je mixem jednotlivých druhů 

zařízení v zemích západní Evropy. V posledních dvou kategoriích panují také stejné 

hodnoty. Dovoluji si tvrdit, ţe porovnávaná data mají vysokou důvěryhodnost 

a vypovídací hodnotu. 

4.4. Ekonomická analýza vybraného způsobu výroby elektřiny 

 K ekonomické analýze jsem si vybral projekt solární elektrárny. Vedla mě 

k tomu řada důvodů. Nejvýznamnějším z nich byl vysoká výkupní cena z těchto 

systémů v České republice a dalším změna legislativy. Od 1.1.2011 byl zaveden systém 

odvodu za elektřinu ze slunečního záření (zák.č. 180/2005 Sb.), povinná daň z příjmu 

od 1. roku výroby elektřiny (zák. č. 586/1992 Sb.) a sníţení výkupních cen za 

vyrobenou nebo dodanou elektrickou energii do rozvodné sítě (cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010). Posledním 

důvodem je simulace dopadů výroby elektřiny z tohoto zdroje na ţivotní prostředí. Jak 

jsme viděli, při konstantní výrobě elektrické energie z vybraných zdrojů (tabulka č. 4), 

získávání z FVE systémů má dopady na všechny hodnocené dotčené kategorie. Z těchto 

dopadů jsou tři velmi významné a ani jeden nevýznamný. Při masové výrobě elektřiny 

ze stávajících fotovoltaických panelů (technologie výroby z křemíku) bude růst i dopad 

na ţivotní prostředí.  

Ekonomická data jsem získal z jiţ realizovaného projektu FVE, která byla uvedena do 

provozu během roku 2010. Elektrárna má výkon 506 kWp obsahuje 2200 ks 
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fotovoltaických panelů, kaţdý s výkonem 230 Wp. Výkupní cena byla v roce uvedení 

do provozu 12,15 Kč za 1 kW dodanou do distribuční sítě s dobou garantování výkupní 

ceny na 20 let. Více podrobností o projektu v příloze 6 - tabulka č. 1, která vychází 

z účetních výkazů investora. Data byly přepracovány do nové podoby (viz přílohu 6 - 

tabulka č. 3). Z přiloţených dat můţeme vidět výnosy a náklady v jednotlivých letech 

provozu elektrárny. Počáteční investici a investice v dalších letech a to po skončení 

ţivotnosti měničů elektrické energie. K dalším finančním náleţitostem firmy v podobě 

právnické osoby nemám moţnost přístupu. Investor ani zhotovitel projektu si nepřeje 

být jmenován. Byl vysloven jen souhlas s pouţitím uvedených dat.  

Uvedený projekt má garantovanou výkupní cenu po 20 let, předpokládaná doba 

ţivotnosti zařízení je plánována na 30 let s několika investicemi. Přesto po uvedených 

legislativních změnách dojde k výrazné změně hospodářského výsledku a peněţních 

toků. Po legislativních změnách konstantními veličinami zůstávají: výkupní cena 12,15 

Kč za 1 kW dodanou do distribuční sítě tedy výnosy, investice a náklady na provoz. 

Hodnocení investice vychází z určení hospodářského výsledku a čisté současné 

hodnoty. Obecný vztah pro hospodářský výsledek je: 

NVHV (1)    kde:  V - výnosy 

       N - náklady 

V mém případě do nákladů nejsou započítány účetní odpisy, které si účetní jednotka 

stanovuje sama a vychází z opotřebení majetku. Údaje mi investor neposkytl. 

Hospodářský výsledek v prvním roce se rovná hospodářskému výsledku po zdanění, 

protoţe v době realizace projektu byl od daně z příjmu osvobozen. V dalších letech je 

v platnosti nová legislativa, ve které je stanovena daň z příjmu 19 % pro právnické 

osoby. Peněţní tok vyjadřuje konkrétní příjmy a výdaje z provozní činnosti projektu. 

V mém případě se rovná nákladům a výnosům spočítaným podle vztahu (1) 

tedy hospodářskému výsledku (nejsou k dispozici účetní odpisy, které se z toku 

vylučují). Peněţní tok nezohledňuje faktor času proto byl vypočten diskontovaný 

peněţní příjem. Diskontování vychází z určení tzv. odúročitele. 

n
iodurocitel 1 (2)   kde: i - diskontní sazba 

       n - počet let ţivotnosti projektu 

Odúročitel je vypočtený podle vzorce (2) v příloze 6 – tabulka č. 2, pro tento případ je 

diskontní sazba 10 %. Pro porovnání průběhu projektu po změně legislativy slouţí 

v příloze 6 - tabulka č. 4. V této variantě jsou povinně zavedeny daňové odpisy 
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(rovnoměrně po dvacet let) a odvod z energie vyrobené ze slunečního záření (pro přímý 

výkup 26 %). Hospodářský výsledek je tedy výnosy mínus náklady mínus odvod. 

Hospodářský výsledek po zdanění je vypočten jako hospodářský výsledek mínus daň 

z příjmu, ve které jsou zohledněny daňové odpisy. Pro rozhodování o realizaci investice 

slouţí mimo jiné i čistá současná hodnota, která patří do dynamických ukazatelů viz 

vzorec (3). 

KiCFNPV
n n

1
1* (3)  kde: NPV - čistá současná hodnota 

CF - peněţní tok 

       (1+i)
-n

  - odúročitel 

       K - kapitálový výdaj 

Tabulka č. 7 - Rozdíly po legislativních změnách (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Tabulka č. 7 uvádí hodnoty hospodářského výsledku, hospodářského výsledku po 

zdanění a čisté současné hodnoty. V prvních dvou řádcích jsou data původního 

projektu, v dalších dvou po změnách legislativy od 1.1.2011. Výrazný pokles je patrný 

zejména u čisté současné hodnoty. Investor by projekt pravděpodobně nerealizoval, 

pokud by po 20 letech byla čistá současná hodnota záporná. Mnohamilionové rozdíly 

v hospodářském výsledku a zejména v HV po zdanění jsou zdrojem mnoha ţalob, které 

byly po úpravě legislativy ČR z řad investorů vzneseny. 

 V roce 2011 je legislativou určená výkupní cena pro FVE s instalovaným 

výkonem 500 kW na 5,50 Kč. Tímto krokem a zavedením odvodů z energie vyrobené 

ze slunečního záření je výrazně zregulována výstavba obrovských elektráren vyuţívající 

k výrobě elektřiny slunečního záření a také je zregulován zisk z této výroby.  

 Při posuzování projektů, které mají vysoké náklady a většinou velmi významné 

dopady na ţivotní prostředí je důleţitým ekonomickým nástrojem analýza nákladů 

a uţitků (CBA – Cost-Benefit Analysis). CBA je nástrojem sledujícím ekonomickou 

efektivitu moţných alternativ posuzovaného projektu a to jak v soukromém, tak 

veřejném sektoru. CBA umoţňuje srovnat společenské náklady a přínosy a pomáhá 

určit, která alternativa projektu je ekonomicky nejvýhodnější. Podrobněji se věnovat 

CBA analýze by značně překročilo rámec této diplomové práce. 
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5. Závěr 

 Jisté je, ţe zásoba fosilních paliv bude jednou vyčerpána. Stanovení časového 

horizontu, kdy k tomuto vyčerpání dojde je velice obtíţné. Ještě stále jsou objevována 

nová loţiska uhlí – potenciál má Rusko a hlavně Čína, také zemního plynu a ropy – tam 

se potenciál skrývá pod hladinou moře, často v obrovských hloubkách.
 

 Alternativních zdrojů, které mohou z části nahradit fosilní paliva je celá řada. 

Bohuţel v současné době nevidím ţádný alternativní zdroj, který můţe zcela nahradit 

produkci elektrické energie z fosilních paliv. Větrné parky jsou záleţitostí lokálních 

podmínek, výhodu mají pobřeţní státy, kde je téměř vţdy splněna podmínka minimální 

rychlosti větru a vítr vane většinu dní v roce. Podobné to je s vyuţitím slunečního záření 

v dnes vyráběných křemíkových panelech. Opět je to záleţitostí lokálních podmínek, 

kdy záleţí na intenzitě slunečního toku a počtu slunečných dní v dané oblasti. Pokud 

bychom chtěli nahradit výraznou část výroby elektřiny právě z tohoto zdroje, vzniknou 

podstatné dopady v oblasti ţivotního prostředí. Významný dopad je v oblasti vyuţívání 

půdy, instalace slunečních farem velkých výkonů zabírá stovky hektarů půdy. Velmi 

významné dopady jsou v kategoriích uvolňovaných organických látek do ovzduší, 

ekotoxicity a minerálních zdrojů. Velice podobná situace panuje u získávání energie 

z geotermálních zdrojů. Velmi záleţí na geologickém podloţí oblasti. Tam, kde jsou 

vhodné podmínky je výhodné zdroj realizovat. Na našem území vhodných podmínek 

mnoho není. Zdroje budou maximálně lokalizované, se schopností pokrýt např. spotřebu 

jednoho města a jeho nejbliţší okolí. Ve světě je situace aţ na několik málo výjimek 

podobná té naší. Vyuţití biomasy jako kompletní náhrady není realizovatelné. Je 

vhodné vyuţívat biologicky rozloţitelný komunální odpad, odpad z čistírny odpadních 

vod nebo odpad po rostlinné zemědělské výrobě. Uvedené druhy odpadů se mohou po 

jistých úpravách spolu spalovat v zařízeních spalující hnědé uhlí. U čistíren odpadních 

vod mohou krýt spotřebu elektrické energie pro vlastní provoz zařízení aţ ze 45 %. 

Opravdu čistou energii s minimálním dopadem na ţivotní prostředí produkují vodní 

elektrárny. V našich podmínkách další velká vodní díla nemohou vznikat, protoţe na 

našem území není dostatečný počet vhodných toků. Stavba vodních děl je záleţitostí 

lokálních podmínek daného území a rozhodně neumoţňuje pokrýt výrobu z fosilních 

paliv. 
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 Budoucnost vidím především v jaderných elektrárnách III. a IV. generace. 

Zdroje uranu, který je jako palivo v klasických jaderných elektrárnách vyuţíván, jsou 

dostačující při současné spotřebě minimálně do konce století. V minulých desetiletích 

téměř neprobíhal průzkum nových loţisek uranu. Existuje řada oblastí, které ještě 

prozkoumány nebyly nebo jen velmi málo. Perspektivní oblasti jsou Austrálie, 

Kazachstán, Rusko ale i Kanada. Zásoby mohou zvýšit netradiční zdroje jako je např. 

elektrárenský popílek nebo vysoce obohacený uran ze zbraní hromadného ničení. 

S rostoucí cenou uranu bude rentabilní získávat určité mnoţství uranu i z mořské vody. 

Reaktory IV. generace by měly pracovat s uzavřeným palivovým cyklem. Jedná se 

zejména o vyuţití reaktorů na rychlých neutronech nebo rychlých mnoţivých reaktorů. 

Uvedené reaktory mohou vyuţívat vyhořelé palivo z klasických jaderných elektráren 

a spalovat plutonium a thorium. Zásoby thoria jsou odhadovány v minimální výši tak, 

jako zásoby uranu. Rychlé mnoţivé reaktory produkují více plutoniového paliva, 

v rozmezí 16 – 45 %, neţ sami spotřebují. Kombinace klasických jaderných reaktorů 

a rychlých mnoţivých reaktorů můţe zajistit výrobu elektrické energie minimálně po 

dobu tisíce let. Pokud bychom nastavili výrobu elektrické energie ze štěpných reakcí na 

70 – 75 % celkové výroby, zbytek jsou schopné dodat větrné, vodní, a sluneční 

elektrárny v kombinaci s uhlím a biomasou. S výhodou lze vyuţít vysokoteplotní 

plynem chlazené reaktory, které by v blízkosti uhelných elektráren bylo moţno vyuţít 

k produkci syntetického benzínu z produkovaných spalin a vodíku. K produkci vodíku 

je třeba vysokých teplot. Vyprodukovaný vodík bude moţný pouţít do palivových 

článků. Palivový článek můţe pohánět automobil nebo lokální zdroj v podobě 

domácnosti. Perspektiva je v masové výrobě palivových článků a rozvoji vodíkového 

hospodářství. 

 Skutečné řešení výroby elektrické energie představují fúzní reaktory. Teoretická 

část výroby elektrické energie je dobře známa. Je třeba se zaměřit na návrh a výrobu 

zařízení, která budou schopna fúzní reakci stabilně a dlouhodobě uskutečnit. Od těchto 

experimentálních vědeckých zařízení, je uţ jenom krok k tomu, aby lidstvo mělo 

k dispozici zdroj elektrické energie na mnoho miliónů let. 
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Seznam zkratek a pojmů 

ADTT Accelerator Driven Transmutation Technologies (urychlovačem 

řízený reaktor) 

AP-600  typ reaktoru americké firmy Westinghouse Electric Company 

BWR   Boiling Water Reactor (označení varných reaktorů) 

CBA    Cost-Benefit Analysis (analýza nákladů a uţitků) 

EPR   European Pressurized Reactor (Evropský tlakovodní reaktor) 

FBR    Fast-Breeder Reactor (rychlý mnoţivý reaktor) 

FC Fuel Cells (palivový článek) 

FVE označení fotovoltaické elektrárny 

GCR Gas Cooled Reactor (plynem chlazený reaktor) 

GT-MHR  Gas Turbine - Modular Helium Reactor (ruský typ héliem 

chlazeného reaktoru) 

HTGR High Temperature Gas-cooled Reactor (vysokoteplotní reaktor) 

ITER  International Thermonuclear Experimental Reactor (mezinárodní 

experimentální fúzní reaktor) 

JET    Join European Torus (Evropský experimentální fúzní reaktor) 

LCA Life Cycle Assessment (ţivotní cyklus výrobku) 

LCI   Life Cycle Inventory (inventarizační analýza) 

LCIA   Life Cycle Impact Assessment (posuzování dopadů ţiv. cyklu) 

PWR    Pressurized Water Reactor (tlakovodní reaktor) 

SBWR Simplified Boiling Water Reactor (pokročilý varný reaktor) 

SWR  označení pokročilého typu reaktoru firmy Siemens 

TFTR  Tokamak Test Fusion Reactor (americký typ experimentálního 

fúzního reaktoru) 

VE vodní elektrárna 

VTE větrná elektrárna 

VVER vodo-vodjanoj energetičenskij reaktor (ruský tlakovodní reaktor) 
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