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 ABSTRAKT  
Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných 

zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie 
z biomasy. Jsou zde také popsány principy a způsoby výroby el. energie z těchto zdrojů, stručný 
přehled současných technologií a též jejich výhody i omezení. Významnou součástí je kontinuita 
dodávky elektřiny  z obnovitelných zdrojů, zde jsou velké rozdíly a z toho plynoucí omezení pro 
instalaci a připojení do elektrizační sítě. V rámci práce jsou zmíněny některé vlivy na síť a 
rychlost změny dodávky, u některých zdrojů je také podle diagramů zatížení posouzen maximální 
připojitelný výkon v rámci republiky. Závěr první části práce je věnován technologiím pro 
akumulaci energie, které jsou vhodné a využitelné pro obnovitelné zdroje, jsou zde popsány 
jejich principy, vlastnosti, stav vývoje a druhy aplikací, ve kterých se nejčastěji využívají. 
Pozornost je věnována též cenovým relacím jednotlivých technologií. 

Druhá část práce se zabývá návrhem FV elektrárny o výkonu 1 MWp dodávající el. energii 
do sítě. Pro tuto elektrárnu je dále navržena akumulace do redoxových baterií, první varianta 
počítá se stálou dodávkou po dobu 24 hodin, druhá optimalizovaná varianta počítá s dodávkou 
jen během dne. V práci jsou orientačně propočteny náklady a prostá návratnost akumulačního 
systému pro obě varianty. Jsou zde také stanoveny minimální penalizace pro ekonomický provoz 
systému. Poslední část je věnována změnám lokálních a systémových vlivů po instalaci 
akumulace.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : Obnovitelné zdroje; akumulace energie; fotovoltaika; větrná elektrárna; 
vodní elektrárna; biomasa; diskontinuita dodávky; instalovaný výkon; diagram zatížení; kolísání 
výkonu; elektrochemický článek; stlačený vzduch; superkapacitor; palivový článek; setrvačník; 
redoxová baterie; predikce výroby; intenzita záření; kapacita akumulátorů; penalizace; 
návratnost; lokální vliv; systémový vliv 
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ABSTRACT 
The objective of the first part of master’s thesis is mapping the potential of various types of 

renewable sources in Europe and Czech Republic, especially solar energy, wind energy, water 
energy and biomass. There are described principals and ways of energy generation from these 
sources, brief overview of current technologies, and also their advantages and limitations. An 
important part is electric supply continuity from renewable sources, there are large differences 
and the resulting to restrictions on construction and connecting the units to the power system. In 
this work there are mentioned some impacts on network and rates of change of supply, some 
sources are also evaluated in terms of maximum power, that can be connected to the power 
system in our country. The conclusion of the first part is dedicated to energy storage 
technologies, which are suitable and usable for renewable sources, there are described their 
principals, properties, status of development and types of aplications, in which these technologies 
are used. This chapter also focusses on the price level of each technology. 

The second part of the thesis deals with 1 MWp on-grid photovoltaic power plant design. 
This design includes also the redox flow batteries accumulation, the first variant calculates on 24-
hour steady energy supply, the second optimalized variant calculates on daily energy supply. 
There are the accumulation system costs estimated and also the payback period for the both 
variants. Additionally there is also determined minimum penalization for cost-effective operation. 
The last part is dedicated to changes of impact on the local grid and changes of system impacts, 
after the accumulation system is installed. 

 

KEY WORDS: Renewable sources; energy accumulation; photovoltaics; wind power; hydro 
power; biomass; discontinuity of power supply; installed power; load diagram; power 
fluctuations; electrochemical cell; compressed air; super-capacitor; fuel cell; flywheel; redox flow 
battery; prediction of energy generation; solar irradiance; battery capacity; penalization; return of 
investment; local impact; system impact 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
Značka    Veličina     Jednotka 

Ivýp    výpočtový proud    A 

K i     investiční náklady    Kč 

P     výkon      kW 

PB    návratnost     rok 

S     plocha nádrží     m2 

∆U    úbytek napětí     V 

V     objem elektrolytu    l 

W     energie      MWh 

kpenal    koeficient penalizace    - 

η     účinnost     % 

 

 

AC Střídavý proud 

CPV Concentrating Photovoltaics (koncentrátorové články) 

CSP Concentrated Solar Power (solární tepelné elektrárny) 

DC Stejnosměrný proud 

DS Distribuční soustava 

ERÚ Energetický regulační úřad 

FV Fotovoltaika 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

KJ  Kogenerační jednotka 

MVE Malá vodní elektrárna 

NN Nízké napětí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

SMB Sunny Main Box 

SSM Sunny String Monitor 

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

VTE Větrná elektrárna 
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1 ÚVOD 
Téma obnovitelných zdrojů je dnes diskutováno ve stále větší míře v souvislosti s úbytkem 

zdrojů fosilních a také se znečištěním životního prostředí. V mnohých státech se proto masivně 
podporuje výstavba zdrojů, které fosilní paliva nevyužívají, zejména to jsou sluneční, větrné a 
vodní elektrárny, pro společnou výrobu tepla a elektřiny také elektrárny využívající biomasu. 
S rozvojem těchto zdrojů se ale stále více projevují také jejich nedostatky a negativní vlivy na 
elektrickou síť, zvláště u prvních dvou jmenovaných, neboť ty jsou zcela závislé na rozmarech 
počasí. Tyto problémy se pak ještě prohlubují skutečností, že rozvodná soustava byla budována 
pro zdroje jiného typu a není pro provoz těchto nestálých zdrojů přizpůsobena. Tím vším se 
prudce zvyšují požadavky na regulaci a okamžitě dostupné rezervní zdroje, kterými jsou jak 
plynové elektrárny, tak vodní, především pak přečerpávací. Těchto zdrojů je však omezené 
množství, navíc nejsou rozmístěny pravidelně, čímž se snižuje jejich efekt hlavně pro distribuční 
soustavy, do kterých jsou často právě obnovitelné zdroje připojovány. Zde pak může nastat 
situace, kdy je provozovatel sítě nucen odběr vyrobené energie omezit, či penalizovat, což má 
negativní vliv na ekonomiku provozu těchto zdrojů. Řešením této situace může být právě 
akumulace el. energie, která umožní výrobci uchovat přebytečnou energii pro pozdější dobu a 
provozovateli sítě tak usnadní její regulaci, vyžaduje to ale komunikaci mezi výrobnou a 
dispečinkem. V našich podmínkách se to týká především fotovoltaických elektráren, jejichž 
instalovaný výkon ve stovkách MW již není zanedbatelný a jejich vliv na elektrizační soustavu se 
s jejich masivní výstavbou stále zvyšuje, akumulace by proto u nich měla své opodstatnění. 
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2 CÍLE PRÁCE  
Cílem této práce je shrnutí principů a možností výroby el. energie z OZE, jejich vliv na el. 

soustavu a také přehled možností pro akumulaci elektrické energie v energetice. Praktickou část 
práce tvoří návrh fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 MWp, která bude dodávat el. energii do el. 
sítě. Součástí bude také návrh akumulace pro různé pracovní režimy systému, kalkulace nákladů 
a úspor a z toho vyplývající návratnost akumulačního zařízení, popřípadě budou určeny 
podmínky, za jakých je akumulace ekonomicky únosná. V závěru práce bude též zmíněn dopad 
akumulace na lokální a systémové vlivy této elektrárny. 
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3 ENERGETICKÝ POTENCIÁL OZE V EVROPĚ 

3.1 Sluneční energie 
Potenciál Slunce představuje pro naši planetu v prvním přiblížení poměrně velké množství 

využitelné energie. Celkově dopadá na Zemi za rok solární energie odpovídající přibližně 
1,07.1018 kWh [1], přičemž podíl Evropy na tomto množství není příliš veliký, neboť se nachází 
v poměrně nevýhodné pozici vůči oblastem kolem rovníku, kde je roční úhrn dopadajícího záření 
evidentně nejvyšší. Přesto jsou i v Evropě oblasti, které jsou pro využití solární energie vhodné, 
tj. počet slunečných dní je dostatečný.  

 V Evropě má nejvyšší potenciál pro využití sluneční energie patrně Španělsko (viz. obr. 3-
1), kde při více než 300 slunečných dnech v roce v některých oblastech dosahuje množství 
dopadající energie ročně až 1800 kWh/m2 [2], průměrně je to 1650 kWh/m2.  

 

 

 

  

Obr. 3-1 Mapa Evropy znázorňující množství dopadajícího slunečního záření (převzato z  
[2]) 
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 Podobné podmínky panují pak ještě na ostrovech Sicílii a Krétě (zde se Slunce využívá 
mnohem častěji pro ohřev vody než pro fotovoltaiku), obecně lze říci, že místa vhodná pro 
využití energie Slunce se nacházejí ve většině středomořských zemí, tj. kromě již zmíněných 
oblastí je to Itálie (především ostrov Sardínie), Řecko, Portugalsko, jižní pobřeží Francie a 
částečně také pobřeží Jaderského moře.  

 Ze severnějších oblastí stojí za zmínku Rumunsko, kde úhrn sluneční energie dosahuje 
hodnot přes 1400 kWh/m2. Stejně je tomu na vrcholcích Alp, zde je ovšem využitelnost této 
energie přinejmenším diskutabilní, neboť montáž fotovoltaických článků by zde byla 
technologicky dosti náročná a finančně nákladná, nehledě na zásahy v krajině způsobené touto 
výstavbou. Problém využitelnosti energie se vzhledem k hornatému terénu vyskytuje ve 
středomoří poměrně často a zmenšuje tak plochu vhodnou k instalaci technologií využívajících 
sluneční energii. 

 V zeměpisných šířkách odpovídajících ČR je situace horší, množství energie většinou 
příliš nepřesahuje 1100 kWh/m2, přičemž západní oblasti mají tuto hodnotu spíše nižší, než 
oblasti východní. Severské státy mají dle očekávání hodnoty dopadající energie ještě nižší, až 
kolem 800 kWh/m2, tudíž pro solární technologie nejsou vhodné. 

3.2 Energie větru 
Na rozdíl od energie solární nezávisí větrná energie ani tak na zeměpisné šířce, jako spíše na 

reliéfu krajiny a především na vzdálenosti od mořského pobřeží. V zásadě lze říci, že na mořském 
pobřeží a otevřeném moři je průměrná rychlost větru vyšší než ve vnitrozemí. Tam je 
pochopitelně energie větru nejvyšší v horských oblastech na kopcích a hřebenech, což může být 
podobně jako u solární energie problematické vzhledem k jejich dostupnosti.  

 Co se týče Evropy, nejlepší podmínky pro energetické využití větru jsou na západě a 
severu [3], konkrétně v severní části Velké Británie a na západě Irska, zde na pobřeží dosahuje 
průměrná rychlost větru i přes 9 m/s (ve výšce 50 m), stejně jako na pobřeží Dánska. Dobré 
podmínky pro využití větrné energie jsou též ve Skandinávii a jak bylo již řečeno výše, 
především na pobřeží. Energeticky hojně využívanou je oblast Severního moře, na německém 
pobřeží je průměrná rychlost větru přesahující 7 m/s, takže již dnes instalovaný výkon v této 
oblasti přesahuje 20 GW a je pravděpodobné, že se zde větrná energetika bude dále rozvíjet. Při 
těchto instalovaných výkonech v jedné oblasti však vyvstává problém, jak při větrném počasí 
přepravit takové množství energie na místo spotřeby při současných již poměrně dosti vytížených 
sítích. Velký potenciál větrné energie má ještě středomořské pobřeží Francie, otázkou ovšem 
zůstává, nakolik je tato oblast využitelná vzhledem ke zdejšímu turistickému ruchu. Několik 
oblastí s vhodnými průměrnými rychlostmi větru se nachází i na Pyrenejském poloostrově, tyto 
jsou také hojně využívány, díky čemuž patří Španělsko k předním světovým producentům 
elektrické energie z větru. Ve Středomoří jsou pak ještě dobré větrné podmínky na některých 
ostrovech, především Egejských, příkladně na Krétě, která je poměrně hornatá a obzvláště na jihu 
je energie větru již využívána (čímž se snižuje již tak nepříliš velká stabilita tamější elektrické 
sítě).  

 Ve střední Evropě nejsou podmínky pro výstavbu větrných elektráren příliš výhodné, 
průměrné rychlosti větru většinou o mnoho nepřesahují 5 m/s, přičemž pro efektivní výrobu se 
doporučuje minimálně 6 m/s. Této rychlosti je dosahováno většinou jen v kopcovitých a 
horských oblastech, které ovšem často náleží do chráněných krajinných oblastí, takže výstavba 
elektráren tam není možná.  
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3.3 Energie vody 
Vodní elektrárny jsou zřejmě nejstarším rozšířeným obnovitelným zdrojem elektrické 

energie, z čehož ovšem také plyne, že na mnoha místech je potenciál vody již z velké části 
vyčerpán. Platí to především pro velká vodní díla, která ovšem nejsou pro přírodu příliš velkým 
přínosem, takže zůstavá prostor pro malé vodní elektrárny na menších vodních tocích, či na 
horních tocích řek. Celkově lze říci, že dobré podmínky pro využití vodní energie jsou 
v hornatých zemích, kde má voda odtékající z hor vysoký energetický potenciál daný výškovým 
rozdílem na tocích.  

 V Evropě mají tradičně vysoký podíl elektřiny z vodních elektráren skandinávské země, 
hlavně Švédsko a Norsko, které vyrábí tímto způsobem dokonce přibližně 98 % elektrické 
energie [4], téměř tři čtvrtiny své spotřeby produkuje tímto způsobem také Island. Další oblastí 
s vysokým potenciálem vodní energie jsou alpské země, což umožňuje například Švýcarsku nebo 
Rakousku vyrábět více než polovinu elektrické energie ve vodních el. 

 Poněkud překvapivé je, že i například poměrně jižně položená Albánie vyrábí z vody 
téměř veškerou elektřinu. Také jiné země bývalé Jugoslávie mají významný podíl výroby z těchto 
zdrojů, všechny více než 20 %, Chorvatsko téměř 50 %. Vysoký podíl výroby ve vodních el. je 
dán nejen hornatostí těchto zemí, ale i faktem, že celkové množství vyrobené energie není vysoké 
hlavně díky nízké průmyslové rozvinutosti většiny z nich.  

 Horší podmínky pro využití energie vody jsou v zemích západní Evropy, příkladně výroba 
v Německu i přes důsledné využití vodního potenciálu nepřekračuje 5 %, ve Francii je to 
přibližně dvojnásobek (ve srovnání s ostatními evropskými státy ale produkují tyto největší 
množství el. energie celkově). Z podobných důvodů má malý podíl vodní energie i Velká 
Británie, také Nizozemsko kvůli své rovinatosti vyrábí ve vodních elektrárnách prakticky 
zanedbatelný zlomek celkové výroby.  

 Jižní státy mají díky své hornatosti poměrně dobré podmínky pro provoz vodních 
elektráren, jejich výroba je však dosti závislá na aktuálních srážkových poměrech, často zde 
bývají období sucha. Přesto se jejich podíl na výrobě pohybuje většinou okolo 10 %, 
v Portugalsku přes 20 %.  

 Země střední Evropy mají vodní potenciál malý, kromě již zmíněného Rakouska a také 
Slovenska, které má díky hornatému území výrobu z 15 % pokrytou vodními zdroji. Ostatní 
země regionu se pohybují maximálně v jednotkách procent, nejhůře je na tom Maďarsko, které 
nedosahuje ani jednoho procenta, naše republika nepřesahuje 4 %.  

3.4 Energie biomasy 
Využití biomasy pro energetické účely v evropských zemích značně ovlivněno klimatem, je 

jasné, že v oblastech srážkově bohatších bude produkce biomasy vyšší než v oblastech sušších. 
Názorně to lze vidět na obr. 3-2, v severních oblastech a v horských polohách je vysoké procento 
lesních porostů, které by se teoreticky daly využít pro produkci energie, případně jsou využitelné 
jejich zbytky při těžbě.  
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Obr. 1-2 Podíl lesních porostů na celkové ploše území (převzato z [5]) 

 

Problémem obzvláště v jižní Evropě může být to, že zde nelze příliš intenzivně odlesňovat 
terén, protože to může mít dosti zásadní vliv jak na místní klima (méně srážek, což se na 
některých ostrovech projevuje již po staletí), tak na erozi půdy (ve všech horských oblastech 
Evropy), nehledě na fakt, že těžba v horských oblastech je složitější a dražší.  

 Další surovinou jsou energetické plodiny, které jsou pěstované primárně pro výrobu 
energie, ovšem jejich potenciál bude patrně stejně závislý na klimatu, jako lesní porosty, navíc 
zde vyvstává problém chemických prostředků, které se při jejich pěstování využívají,  nehledě na 
spotřebu fosilních paliv zemědělskými stroji, čímž se ekologický přínos tohoto způsobu výroby 
poněkud snižuje.   

 

 



  4 Principy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 

18

4 PRINCIPY VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJ Ů 

4.1 Sluneční energie 

4.1.1 Fotovoltaika 
Počátky fotovoltaiky lze datovat do roku 1883, kdy spatřil světlo světa selenový článek 

pokrytý vrstvou zlata. Po objevu polovodivých vlastností křemíku a jeho citlivosti na světlo se 
začaly články z krystalického křemíku používat především v kosmonautice, jelikož to byl jediný 
dostupný zdroj energie ve vesmíru. Vývoj pro pozemní využití byl urychlen ropnou krizí, ale 
většího rozvoje dosáhla fotovoltaika až v 90. letech 20. století [6]. 

 Fotovoltaika (FV) pracuje na principu fotoelektrického jevu, kdy elektron ve valenční 
vrstvě atomu látky je dopadajícím elektromagnetickým zářením excitován a následně opouští 
tento atom – generace páru elektron-díra. Protože by zanedlouho opět rekombinoval, je nutné 
tento pár rozdělit, k čemuž slouží PN přechod, neboť na rozhraní dvou polovodivých materiálů 
vzniká potenciál elektrického pole. Rozdělené nosiče náboje jsou poté odvedeny přes kontakty, 
kterými do zátěže protéká stejnosměrný proud, jehož velikost závisí na intenzitě dopadajícího 
záření. Napětí na článku je pouze 0,5 V, pro praktické využití se tedy musí sériově propojit pro 
dosažení požadované napěťové hladiny. 

 

 

 

 

Obr. 4-1 Solární článek první generace (převzato z [6] ) 

 

 Jako u každé rozvíjející se technologie, existuje i v oblasti fotovoltaiky několik 
vývojových generací. První z nich jsou již po desetiletí známé články s jedním P-N přechodem 
z krystalického křemíku, které jsou tvořeny buď destičkami o straně např. 12 cm – 
monokrystalické články nebo jsou tvořeny krystaly s velikostí jednotek či desítek mm – 
polykrystalické články. Problémem je jejich vysoká energetická náročnost na výrobu kvůli 
křemíku a z toho vyplývající vysoká cena. Mají však poměrně dobrou účinnost, uvádí se 
v rozmezí 14 – 17 %, některé mají mít dle údajů výrobce i přes 19 %, teoretická účinnost  se 
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uvádí až 31 %. Kvůli výhodě účinné přeměny jsou i přes vysokou cenu tyto typy stále 
nejprodávanější (kolem 85 % podílu na trhu).  

 Druhá generace FV článků vznikla právě kvůli snaze ušetřit za výrobně drahý křemík, a to 
použitím velmi tenké aktivní polovodičové vrstvy (Thin-film) [7], která je nanesena na podklad 
např. napařováním, podkladem pak může být sklo, keramika, textilie, plast atd. Polovodičové 
vrstvy tvoří nejčastěji sloučeniny jako tellurid kadmia (CdTe), CIGS (selenid mědi, india a galia), 
amorfní křemík nebo mikrokrystalický křemík. Náklady na polovodičové vrstvy sice tímto klesly, 
klesla ovšem i účinnost přeměny, články průmyslově vyráběné touto technologií mají účinnost do 
10%, při laboratorních testech se dosahuje hodnot do 20 %. Problémem je také nižší životnost a 
s časem rychle se snižující účinnost těchto panelů. 

 Ve snaze zlepšit tyto nepříliš dobré výsledky se začala vyvíjet třetí generace článků, které 
by měly být výrobně levné a přitom dostatečně účinné. Docílit tohoto výsledku se vývojáři snaží 
například články s více P-N přechody, sériově vyráběné jsou příkladně se třemi přechody, 
přičemž každý přechod je z jiného materiálu a využívá jinou vlnovou délku dopadajícího záření, 
čímž se zvyšuje využitelnost této jeho energie. Ve výzkumných laboratořích se podařilo u těchto 
vícevrstvých článků dosáhnout účinnosti až 41%. Jinou alternativou, jak dosáhnout nízkých cen 
je použití vodivých polymerů. Jak se však ukázalo, vyvstaly velké potíže s životnosti těchto 
článků, neboť polymery degradují účinkem UV záření, navíc jsou poměrně reaktivní a citlivé na 
znečištění prostředí, což dosti snižuje jejich šance na praktické využití. Další cestou vývoje jsou 
nanotechnologie, které lze využít např. pro výrobu článků z nanokrystalů nebo uhlíkových 
nanotrubic, případně lze tenké vrstvy z těchto materiálů nanést na klasický křemíkový článek a 
změnou jejich struktury umožnit využití různých vlnových délek záření. Takto vyrobené články 
mají údajně dosahovat účinnosti přeměny až 42 %.  

 Na využití vlnových délek, které neodpovídají viditelnému záření, se zaměřují UV solární 
články, které přeměňují ultrafialové záření na el. energii, přitom však propouštějí viditelné světlo. 
Tato jejich vlastnost umožňuje použití článků místo běžných oken a zároveň výrobu elektřiny. 
Výzkum probíhá také v oblasti využití IR záření, pro jehož absorpci se vyvíjejí články s 
nanoanténami ze zlata, od kterých se očekává schopnost pohltit až 80 % energie záření daných 
vlnových délek [8]. Výhodou je, že tyto nanoantény mohou být obsaženy v plastových deskách, 
které jsou levné a navíc tyto články mohou produkovat energii i v noci díky tepelnému záření ze 
Země, které je absorbováno přes den. Předmětem výzkumu však nadále zůstává přeměna 
zachycené tepelné energie na elektrickou. 
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Obr. 4-2 Fotovoltaická elektrárna využívající technologii CPV ve Španělsku (převzato z [9]) 

 Cestou zvýšení využití solárních článků jde technologie CPV (Concentrating 
Photovoltaics) neboli technologie koncentrátorových článků (viz. obr. 4-2), která spočívá 
v koncentraci světla pomocí čoček nebo zrcadel do malého prostoru článků, intenzita dopadající 
energie pak odpovídá intenzitě několika stovek Sluncí. Výhodou je menší spotřeba polovodičů, 
nevýhodou je nutnost použití speciálních článků, které jsou uzpůsobeny vysokému proudovému 
zatížení a také vysoké náklady spojené s potřebou kvalitního optického materiálu pro zaostřování. 
Další prodražení systému spočívá v instalaci přesného systému natáčení čoček či zrcadel a také v 
systému chlazení článků. 

4.1.2 Solární tepelné elektrárny 
Principiálně jiným způsobem využívají sluneční energii solární tepelné elektrárny (CSP). 

Jako v případě fotovoltaiky existují i zde různé postupy využití energie Slunce, zřejmě 
nejrozšířenějším je systém koncentrátorových parabolických žlabů [10], které se otáčejí podle 
polohy Slunce a odrážejí jeho záření do trubice umístěné podél těchto žlabů. Trubice je naplněna 
pracovní látkou, což může být např. voda (pára) nebo olej, ta se zahřívá na teplotu 200 – 400°C a 
je přes výměník či přímo transportována (přes podobná technologická zařízení jako v klasické 
tepelné elektrárně) do parní turbíny, odkud je po expanzi opět čerpána do koncentrátorů.  

 Na podobném principu pracují i elektrárny s Fresnelovými zrcadly, ty však  využívají ke 
koncentrování záření rovinná zrcadla místo parabolických. Jejich největší výhoda spočívá v tom, 
že jsou o mnoho levnější než parabolická a také umožňují lepší využití dané plochy. Od 
parabolických žlabů se tyto elektrárny odlišují také tím, že využívají dvě sběrací trubice místo 
jedné. Výkony těchto zdrojů se pohybují v desítkách MW, záleží především na velikosti  plochy 
osazené zrcadly či žlaby, do budoucnosti se počítá i s výkony ve stovkách MW. Výhodou obou 
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výše uvedených technologií je možnost akumulace energie v nádržích např. ve formě 
roztavených solí, nevýhodou je potřeba chlazení pro dobrou účinnost parní turbíny. 

 Další typem solární tepelné elektrárny je kombinace parabolického zrcadla a Stirlingova 
motoru, který je poháněn pracovní látkou ohřívanou ve sběrací nádrži, jež je umístěna v ohnisku 
zrcadla. Stirlingův motor je spojený s nádrží, takže odpadá systém pro dopravu teplonosné látky, 
což přispívá ke zvýšení účinnosti, stejně jako vysoká teplota pracovní látky (i přes 1000°C). Díky 
uvedeným skutečnostem dosahuje toto řešení účinnosti výroby el. energie až 30 %, což je 
nejvyšší hodnota mezi solárními tepelnými elektrárnami. Nevýhodou je poměrně složitá 
konstrukce parabolického zrcadla velkých rozměrů, takže se většinou jedná o malé jednotky 
v řádu desítek kW. 

 Poměrně výraznými stavbami jsou věžové sluneční elektrárny (obr. 4-3), které využívají 
pro směrování slunečních paprsků tzv. heliostaty, což jsou rovinná zrcadla natáčející se podle 
polohy Slunce. Tato zrcadla koncentrují paprsky do věže, kde se ve sběrači ohřívá např. voda 
(pára), která pak pohání turbínu. Některé demonstrační projekty využívají pro absorpci tekuté 
kovy (sodík) [11] nebo roztavené soli z důvodu velké tepelné kapacity, díky tomu je možná 
akumulace tepla v zásobnících a výroba elektřiny i v noci nebo za oblačného počasí. Vzhledem 
k tomu, že současné věžové elektrárny jsou zatím spíše demonstračními projekty, dosahují jejich 
výkony maximálně desítek MW. Teplota pracovní látky je po ohřevu 500 – 1000°C, což se zdá 
výhodné z hlediska účinnosti, přináší ale i problémy s výběrem materiálu pro sběrač. Pro 
efektivní parní cyklus je  potřebné také chlazení, nejlépe vodou, což může být např. v pouštích 
problematické, některé projekty proto počítají s chlazením vzduchem.  

 Poslední a zatím nejméně zastoupenou a vyvíjenou technologií jsou komínové sluneční 
elektrárny, které se skládají z vysokého komína a velkého uzavřeného prostoru kolem, který je 
většinou zasklený a mírně stoupá směrem ke komínu. V tomto prostoru se zahřívá slunečním 
zářením vzduch, stoupá komínem a roztáčí větrnou turbínu. 

 

Obr. 4-3 Věžová sluneční elektrárna PS10 a PS20 ve Španělsku (převzato z [12]) 
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 V porovnání s fotovoltaikou se zdají být tepelné elektrárny poháněné sluneční energií pro 
energetiku výhodnější, především proto, že u některých typů lze tepelnou energii akumulovat 
v zásobnících a vyrábět tak elektřinu i mimo dobu slunečního svitu, což usnadňuje regulaci 
přenosové soustavy. Kvůli lepšímu využití turbíny lze pro její pohon v případě delší absence 
slunečního svitu použít alternativně fosilní paliva, především u žlabových a věžových elektráren. 
Problémem však stále zůstává rozsáhlá zastavěná plocha pro velké výkony a potřeba co nejdelší 
doby svitu Slunce, z čehož vyplývá, že jsou tyto stavby vhodné spíše do řídce obydlených oblastí, 
např. pouští a polopouští. V těchto pouštních oblastech mají tyto elektrárny ještě jednu velkou 
přednost, kterou je možnost jejich využití pro odsolování mořské vody. S touto možností počítá i 
projekt s názvem Desertec, představený konsorciem velkých evropských bank a energetických 
společností, které mají v úmyslu postavit na Sahaře obrovskou soustavu tepelných slunečních 
elektráren o celkovém výkonu 100 GW s předpokládanými náklady kolem 400 mld. Euro. O tom, 
zda je takový megalomanský projekt reálný a smysluplný, lze polemizovat, avizovaný podíl 15 % 
na evropské spotřebě el. energie není příliš veliký a náklady na něj jsou několikrát vyšší než např. 
na jaderné el. stejného inst. výkonu. Vystavěním těchto zdrojů se ani příliš nezvýší energetická 
nezávislost Evropy, neboť Sahara není politicky stabilní oblastí a také hrozba teroristických 
útoků je zde poměrně reálná.  

4.2 Větrná energie 
Větrná energie je určitou transformací energie sluneční, protože vítr vzniká vyrovnáváním 

rozdílů tlaků, které jsou způsobeny různým ohříváním vzdušných mas v zemské atmosféře. 
Využití větrné energie není ničím novým, pro hospodářské účely se používá už stovky let, dříve 
byly velmi rozšířené větrné mlýny např. pro mletí obilí a to především tam, kde byl nedostatek 
vody pro mlýn vodní. Vítr se využíval také pro čerpání vody k zavlažování nebo pro vysoušení 
poldrů např. v Nizozemí. V první polovině 20. století sloužily tyto mlýny často pro výrobu 
elektřiny na farmách (USA), než byly tyto připojeny k veřejné elektrizační síti [13]. Impulsem 
dalšího rozvoje byla, jako asi pro všechny obnovitelné zdroje, ropná krize v 70. letech, takže od 
80. let dochází k rychlému vývoji na poli větrné energetiky, spočívající především ve zvyšování 
jednotkového výkonu, čímž se značně snížila cena za instalovaný kilowatt.  

4.2.1 Rozdělení, principy a konstrukce větrných motorů 
Větrné motory se dělí podle principu na odporové a vztlakové. Odporový pohon byl používán 

často v minulosti u mlýnů a spočívá v tom, že vítr působí na plochu kolmou k jeho směru, 
zpomaluje se a svou pohybovou energii předává lopatkám, které se otáčejí. Odporové motory 
mohou mít jak vodorovnou osu otáčení, tak i svislou, např. typ Savonius (svislá osa) vykazuje 
vysokou spolehlivost, ovšem nízkou účinnost, takže se využívá pro speciální účely, kde jsou tyto 
vlastnosti požadovány nebo pro místa, kde nelze stavět vysoké stavby. 

Vztlakové motory jsou založeny na obtékání proudícího vzduchu kolem lopatky, která je 
podobného tvaru jako letecká vrtule, tento princip využívají i vodní čerpadla poháněná větrem. 
Převážná většina vztlakových motorů má vodorovnou osu, avšak existuje několik typů se svislou 
osou, např. turbína typu Darrieus [14], tyto turbíny však nejsou vlivem velkého zatížení ložisek 
příliš spolehlivé, proto nedošlo k jejich většímu rozvoji, i přes poměrně dobrou účinnost a 
nezávislost na směru větru.  

Pro efektivní výrobu elektrické energie se ukázaly nejlepšími horizontální vztlakové turbíny, 
které mají účinnost až 45 % a dělí se podle několika hledisek. Prvním je jejich velikost, do 1 kW 
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jsou to mikroelektrárny [15], ty nebývají připojeny k síti, vyrábí stejnosměrný proud o napětí 12 
V nebo 24 V a slouží jako zdroj energie pro určitý spotřebič, například pro osvětlení reklamy. 
Malé elektrárny se nazývají elektrárny do 10-15 kW, které také většinou nebývají připojeny k síti, 
ale mají dostatečný výkon pro napájení menších objektů, jako jsou chaty nebo chalupy. 
Generátory jsou zde synchronní vícepólové, součástí bývá také usměrňovač, případně střídač a 
akumulátorová baterie pro období bezvětří. Výkon do 100 kW mají středně velké elektrárny, ty 
už bývají připojeny do rozvodné sítě, ale stále ještě jsou cenově nevýhodné na instalovaný kW 
proti velkým elektrárnám, které mají výkon přesahující 100 kW.  

Tyto velké elektrárny mívají  nezřídka výkon přes 2 MW (na pobřeží i 5 MW), jejich výkon 
je vždy vyveden do sítě VN, v případě větrných farem i 110 kV. Při těchto výkonech jsou však 
rozměry rotoru i stožáru dosti velké, obvykle třílistý rotor mívá nezřídka průměr přes 80 m a 
stožár přes 100 m, čímž zvláště ve vnitrozemí značně ovlivňují krajinný ráz a jsou z dálky 
viditelné. Značná výška ovšem příznivě ovlivňuje výkon elektrárny, neboť zde jsou vyšší 
rychlosti větru než nad terénem, kde proudění ovlivňují terénní nerovnosti, porosty a budovy. Pro 
výrobu elektřiny se používají především asynchronní generátory, neboť jsou poměrně levné a 
nenáročné na údržbu. Protože je rychlost otáčení rotoru nižší, než synchronní otáčky, je při 
použití asynchronních generátorů součástí větrné elektrárny i převodovka, která umožňuje změnu 
otáček rotoru při regulaci výkonu. Někteří výrobci se vyhýbají použití převodovky [16], která 
snižuje účinnost soustrojí, zvyšuje hlučnost a riziko poruchy, tím, že instalují mnohapólové 
synchronní generátory, které jsou schopny eliminovat nutnost převodovky. Jejich nevýhodou 
ovšem jsou, stejně jako u vícepólových generátorů pro klasické elektrárny, velké rozměry, což 
může způsobit potíže při již tak složitém transportu částí soustrojí na místo určení.  

 

 

 

1 - nosič strojovny, 2 - motor pro natáčení gondoly, 3 - generátor, 4 - adaptér pro natáčení 
listu, 5 - hlava rotoru, 6 - list rotoru 

Obr. 4-4 Schéma bezpřevodovkové větrné elektrárny Enercon E82 - 2 MW (převzato z [16]) 
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4.2.2 Regulace větrných elektráren 
Co se týká řízení výkonu vrtule, existují v zásadě tři druhy, „stall“, „pitch“ a „active stall“. 

Technicky jednodušší je systém „stall“, jež je regulací pasivní, neboť má stálý úhel nastavení 
listů vrtule a regulace probíhá odtržením proudu větru od listu rotoru. Výhodou je jednoduchost 
systému díky absenci systému natáčení listů a z toho plynoucí spolehlivost a jednoduchá údržba, 
nevýhodou naproti tomu je pokles výkonu při vyšších rychlostech větru, neschopnost 
samostatného startu a požadavek přesného nastavení listů kvůli regulaci. Kvůli těmto 
skutečnostem je tato regulace používána pouze pro výkony do 1 MW. 

Regulace „pitch“ spočívá ve vyhodnocování výkonu elektrárny a natáčení listů rotoru ve 
větším úhlu, pokud je jmenovitý výkon překročen, tím dojde k jeho snížení. Výhodou je, že při 
vyšších rychlostech větru zůstává výkon stále stejný na úrovni výkonu jmenovitého, turbína se 
dokáže sama startovat pomocí natočení listů a není třeba silná brzda v případě nutnosti zastavení 
turbíny v silném větru (u většiny turbín kolem 25 m/s). Nevýhodou je vyšší cena rotoru a jeho 
složitost kvůli systému natáčení listů. 

Regulace „active stall“ je podobná jako u typu „pitch“, jen v případě silného větru se úhel 
natočení listů zmenšuje, odtržení proudu od listu je tedy řízeno, což je značná výhoda proti 
klasickému řízení „stall“. Proti regulaci „pitch“ má výhodu menší citlivosti na znečištění náběžné 
plochy listů. 

Problémem větrné energie je podobně jako u sluneční její značná diskontinuita, sice v menší 
míře, přesto jsou během několika desítek minut možné změny v desítkách procent výkonu, což 
při výkonech větrných farem ve stovkách MW představuje značný problém pro regulaci, např. při 
přenosu energie z větrných elektráren ze severu Německa na jih, zvláště pokud se jedná o období 
denního minima. Dále je předmětem diskuze vliv na zvěř a ptactvo, který je podle dosavadních 
zkušeností poměrně malý, případně v našich zeměpisných šířkách v zimě odletující námraza. 
Hlučnost se podařilo u nových strojů značně snížit, ovšem i přesto například v naší republice 
nejsou větrné elektrárny zdaleka tak oblíbené jako fotovoltaické panely, z velké části i kvůli 
zásahu do krajiny. V neposlední řadě jsou to i poměrně nízké výkupní ceny v porovnání 
s fotovoltaikou, které odrazují investory, a také skutečnost, že rentabilita těchto elektráren stoupá 
s výkonem, ovšem stroje s výkonem 1 MW a výše jsou díky své mohutnosti často veřejností 
odmítány. Také cena těchto elektráren je taková, že je třeba silného investora k jejich výstavbě, 
na rozdíl od FV panelů, které je možno umístit v libovolném množství téměř kdekoli. 

4.3 Energie z biomasy 
Biomasa je patrně nejstarším využívaným zdrojem energie vůbec, před začátkem spalování 

uhlí zdaleka nejvýznamnějším. I dnes představuje biomasa poměrně významný zdroj energie, 
především pro lokální vytápění, ovšem co se týká celoevropské spotřeby energie celkově, má 
podíl přibližně 4 % [17]. Biomasa je pojem, který zahrnuje jak dřevo a dřevní odpad, tak také 
např. slámu, energetické plodiny a v neposlední řadě také suroviny pro výrobu bioplynu jako jsou 
hnůj, kejda a jiné odpady živočišné výroby.  

 Na typu biomasy také do značné míry závisí energetický způsob jejího využití, suchá 
biomasa (dřevo, štěpka, sláma) se využívá hlavně pro termochemickou přeměnu, do níž náležejí 
především dva druhy procesů, a to spalování a zplyňování. Druhým typem je přeměna 
biochemická, využívající většinou mokrou biomasu (hnůj, kejda a jiné živočišné odpady, tráva, 
rozložitelný komunální odpad) pro anaerobní (metanové) kvašení či biomasu s velkým obsahem 



  4 Principy výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 

25

cukrů jako je škrob pro kvašení alkoholové, které se ovšem pro výrobu elektřiny nevyužívá. 
V současné době se tedy využívá především spalování a metanové kvašení pro výrobu bioplynu, 
zplyňování není zatím masově rozšířeno, spíše je ve fázi vývoje a zdokonalování technologií. 

4.3.1 Spalování 
Kromě již uvedeného spalování biomasy v lokálních topeništích je nejčastějším využitím pro 

energetické účely spalování biomasy v parních kotlích. Nejjednodušší a nejlevnější variantou je 
spoluspalování společně s uhlím, které probíhá ve velkých elektrárenských kotlích, nejčastěji 
fluidních, př. Tisová, Pořičí, Hodonín (zde již jeden blok spaluje čistou biomasu), případně i 
roštových (Dvůr Králové). Fluidní kotle mají tu výhodu, že se v nich dá spalovat i méně kvalitní 
biomasa, např. s vyšší vlhkostí, ovšem bez úpravy spalovacího prostoru je její podíl omezen 
přibližně na 20 % [18], roštové kotle mohou mít podíl i vyšší. Spoluspalování je často kritizováno 
pro malé využití energie biomasy a také kvůli narušení regionálních trhů s touto surovinou, která 
je skupována ve velkém množství bez ohledu na drobné spotřebitele. Nutno ovšem dodat, že 
v kombinaci s uhlím má toto palivo příznivé vlastnosti [16], jako je menší popelnatost, menší 
obsah síry než čisté uhlí, též nižší spékavost popele a malý obsah dioxinů ve spalinách (biomasu 
je nutné ponechat delší dobu při teplotě kolem 900 °C, což je splněno ve fluidních kotlích). 

 Další možností je spalování v regionálních výtopnách pro centrální zásobování teplem, 
které se často v rámci rekonstrukce přizpůsobují pro využití biomasy, ovšem čím dál více se 
rozšiřuje kogenerační výroba tepla a elektřiny, neboť je efektivnější. Většina těchto 
kogeneračních jednotek má výkon v řádu stovek kW až jednotek MW, v zahraničí existují 
zařízení spalující čistou biomasu o výkonu i přes 50 MW. Právě kvůli poměrně malému výkonu 
většiny těchto jednotek není účinnost výroby el. energie příliš veliká, uvádí se kolem 25 %, je to 
způsobeno především nízkými parametry páry. Problémem je také vyšší cena kotle stejného 
výkonu než pro fosilní paliva, protože biomasa má vysoký podíl prchavé hořlaviny, což se 
projeví v konstrukci kotle. Často je také nutné používat speciální materiály, neboť tato paliva 
mají zvýšený obsah dusíku, chlóru, síry či alkálií, které působí korozivně, příp. tvoří usazeniny, 
tyto vlastnosti má především sláma, celkově u veškeré biomasy závisí složení na prostředí, 
znečištění půdy či hnojení. Přes všechny tyto nevýhody je tento způsob přeměny biomasy stále 
nejrozšířenější, protože parní technologie jsou dobře zvládnuté, relativně jednoduché a nabídka 
v této oblasti je poměrně bohatá. 

4.3.2 Zplyňování 
Zatím poněkud málo využívaným způsobem konverze biomasy na elektrickou energii je 

termické zplyňování a následné použití plynu převážně ve spalovacích motorech pro pohon 
generátoru. Zplyňování probíhá za teplot od 750 °C do 1000°C nejčastěji za pomocí vzduchu, 
vzniká plyn o poměrně nízké výhřevnosti obsahující metan, oxidy uhličitý a uhelnatý, vodík, 
vodu a dusík. Při použití kyslíku je výhřevnost vyšší, ale prodražuje a komplikuje to zplyňovací 
zařízení. Problémem je obsah dehtů v plynu, který pak zanáší spalovací prostor motoru, takže 
pokud není motor přizpůsoben pro provoz na dřevoplyn, je třeba před něj zařadit čištění plynu. 
Záleží také na typu použitého generátoru plynu, menší obsah dehtů mívají generátory s pevným 
ložem, jsou jednodušší a používají se pro menší jednotky do 10 MW, pro větší výkony jsou 
vhodnější generátory s fluidním ložem. 
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4.3.3 Bioplyn 
Produkce energie z bioplynu je ve světě poměrně rozšířená, hlavně v rozvinutých zemích, ale 

začíná se uplatňovat i v zemích rozvojových, neboť umožňuje nejen jistou soběstačnost 
v zásobování energií, ale také přispívá k lepší hygienické situaci bezpečnou likvidací organických 
odpadů (exkrementy apod.) [19]. Výroba bioplynu probíhá v zásadě dvěma způsoby: 
kontinuálním a diskontinuálním.  

 Kontinuální proces využívá převážně biomasu s malým obsahem sušiny (méně než 12 %) 
[16], která je produkována především v zemědělských chovech, velmi častým zdrojem „mokré“ 
biomasy jsou i čistírny odpadních vod. Stanice pro tento druh anaerobní fermentace se skládá 
z homogenizační jímky, reaktoru, plynojemu (někdy součástí reaktoru) a jímky pro zbytky po 
fermentaci. Organická hmota se dopravuje do reaktoru čerpadly, což umožňuje kontinuální 
přísun, na druhé straně je však omezujícím faktorem velikost částic, které jsou schopna čerpadla 
dopravit, proto je omezena možnost přidávání sušší biomasy, příp. se tato biomasa musí rozdrtit.  

 Diskontinuální produkce spočívá v jednorázovém navezení hmoty do reakční komory ze 
skladu pomocí klasické manipulační techniky, přičemž celková doba reakce je asi 30 dní. 
Charakteristickým znakem je vyšší obsah sušiny než u kontinuálního procesu (20 - 60 %) a 
nerovnoměrná tvorba plynu. Výhodou tohoto způsobu je možnost využití rostlinných odpadů 
(tráva, seno, kuchyňské odpady), absence míchání a čerpadel (není tedy nutno rozmělňovat), 
z čehož plynou nižší náklady na výstavbu. Nevýhodou je naopak větší zápach při vyvážení a 
navážení a již zmiňovaná nerovnoměrná produkce plynu. Oba způsoby ovšem vyžadují ohřev 
hmoty na určitou teplotu . 

 Bioplynové stanice mají v zásadě pozitivní vliv na své okolí, neboť při dodržení 
správného technologického postupu a výběru vhodných vstupních surovin by neměly být zdrojem 
zápachu, naopak by jej měly snižovat, navíc vzniklý digestát, tj. tekuté fermentační zbytky lze 
použít jako biologické hnojivo. Problém nastává, pokud se kvůli nízké ceně používají některé 
živočišné odpady, např. z jatek (masokostní moučka) a nepřizpůsobí se tomu délka setrvání ve 
fermentoru, případně skladování surovin na vstupu a na výstupu [20], jak se někdy děje 
v bioplynových stanicích v naší republice. Především z tohoto důvodu je postoj české veřejnosti 
k těmto stanicím většinou odmítavý, v protikladu ke zkušenostem zahraničním. 

4.4 Energie vody 
Vodní elektrárny jsou dnes patrně nejrozvinutějším a nejpoužívanějším obnovitelným 

zdrojem, k čemuž přispěl také jejich intenzivní rozvoj už od počátků elektrifikace, protože byly 
principiálně poměrně jednoduché, spolehlivé a nenáročné na údržbu. O jejich spolehlivosti a 
výdrži svědčí také fakt, že přibližně polovina malých vodních elektráren (MVE) v naší republice 
používá původní technologii z let 1920 až 1950 [16].  

4.4.1 Rozdělení vodních elektráren a typy soustrojí 
Základní rozdělení vodních elektráren podle jejich velikosti je na malé vodní el. s výkonem 

do 10 MW, střední do 100 MW a velké nad 100 MW, přičemž MVE se dělí ještě dále na 
mikrozdroje, drobné el., průmyslové atd. Podle uspořádání se elektrárny dělí na průtočné, 
nacházející se přímo na vodním toku; derivační, které jsou umístěny na umělém kanále; 
akumulační využívající přehradu k akumulaci vody pro špičkový provoz; přečerpávací 
umožňující jak výrobu energie, tak její použití pro čerpání zpět do nádrže a konečně vyrovnávací 
el., které slouží pro regulaci odtoku z přečerpávací el.  
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 Uspořádání elektrárny má vliv i na typ použitého soustrojí, záleží především na spádu a 
průtoku. Podle druhu energie, který turbína zpracovává, se tyto dělí na rovnotlaké, využívající 
kinetickou energii, a přetlakové, využívající energii potenciální. Co se týká konstrukce turbín, 
existuje mnoho typů a jejich modifikací, nejpoužívanější jsou tři typy. Pro největší spády a menší 
průtoky je vhodná Peltonova turbína, která je rovnotlaká, voda je rozváděna tryskami a dopadá 
tečně k obvodu kola na lopatky ve tvaru lžíce [22]. Vhodný spád pro tuto turbínu je od 15 m výše 
(uvádí se až 1800 m). Pro větší průtoky a spády je vhodná Francisova turbína, která je přetlaková, 
neboť voda mění svůj tlak v průběhu průtoku turbínou. Voda je zde usměrňována pomocí 
rozváděcích lopatek. Výhodou Francisovy turbíny je široká škála použití, zpracovává spády od 10 
m až po stovky metrů (např. přečerpávací el.). Kaplanova turbína je taktéž přetlaková, narozdíl od 
Francisovy se používá v místech, kde není zajištěn rovnoměrný průtok vody, lze ji totiž dobře 
regulovat natáčením oběžného nebo rozváděcího kola (příp. obou – podle podtypu turbíny). 
Turbína se používá v místech s velkými průtoky vody a malými spády (od 1 m do 50 m). Její 
výhodou je kromě dobré regulace i vysoká účinnost, ale kvůli natáčení lopatek je dražší. Volba 
druhu generátoru pro vodní el. závisí na tom, jakým způsobem bude provozována, pokud je 
požadavek na ostrovní provoz nebo pokud je zřizována jako záložní zdroj v případě výpadku sítě, 
volí se synchronní generátor, který má možnost regulace frekvence a napětí, ale je dražší. Jestliže 
je zamýšlen pouze provoz paralelně se sítí, stačí levnější a jednodušší generátor asynchronní. 

4.4.2 Malé vodní elektrárny, jejich klady a zápory 
Jak je uvedeno v kap. 1.3, potenciál pro výstavbu velkých vodních el. je v Evropě z velké 

části vyčerpán (odhady uvádějí asi 75 % celkového ekonomického potenciálu [4] ), případně 
nejsou tyto elektrárny ekonomicky konkurenceschopné v porovnání s ostatními zdroji, navíc  ani 
veřejnost není těmto stavbám příliš nakloněna. Z těchto důvodů se spíše otvírají možnosti 
výstavby vodních děl pro využití energie menších toků a toků s malým spádem, nazývaných 
souhrnně malé vodní elektrárny. V zahraničí (Rakousko, Švýcarsko) mají s těmito elektrárnami 
bohaté zkušenosti a vyskytují se zde ve velkém množství. U nás lze začátek rozvoje MVE datovat 
až do roku 1990, vznikají jak na místech, kde dříve bývaly vodní mlýny či pily (např. náhony) 
nebo také již zaniklé elektrárny pro místní potřebu, tak na místech v minulosti energeticky 
nevyužívaných, jako jsou např. jezy nebo rybníky. Se zvyšujícím se počtem MVE ovšem klesá 
počet míst, kde lze postavit ekonomicky efektivní zařízení, jako nejnižší možná mez se uvádí 
spád 2 m, ale i tak není vyjímkou předpokládaná návratnost díla 15 let [16].  

 K místům s vyhovujícím spádem se řadí často také vodárenské nádrže, zde ale vyvstává 
problém s kontaminací vody mazivy, je proto nutné použít systém mazaný vodou. Při splnění této 
podmínky je investice do tohoto druhu výrobny dosti výhodná vzhledem k již existujicí stavební 
části elektrárny. Objevují se snahy využít pro výrobu elektřiny také rybníky a retenční nádrže, 
což bývá ale omezeno povoleným kolísáním hladiny (kvůli vodnímu ptactvu, rostlinstvu atd.), 
avšak výkony těchto elektráren jsou díky malému průtoku a spádu maximálně v desítkách kW. 
Jinou cestou pro zvyšování výkonu MVE je rekonstrukce starých elektráren s nízkou účinností, 
kterých je v naší republice celá řada. Při nahrazení starých soustrojí novými by se účinnost dle 
odhadů zvýšila průměrně asi o 15 %, v absolutních číslech to ale dělá desítky MW, což je 
vzhledem k instalovanému výkonu všech vodních el. v ČR poměrně zanedbatelné procento. 

 Co se týče celkového přínosu vodních elektráren, neznečišťují ovzduší a jsou významnou 
součástí energetického mixu, protože je lze na rozdíl od větrných a slunečních elektráren snadno 
a rychle regulovat, skladovat v nich energii a tak efektivně pokrývat špičky zatížení a jiné náhlé 
změny výkonů v el. soustavě (především přečerpávací el.). Na druhou stranu velké nádrže 
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podstatně ovlivňují ráz krajiny, mění přirozené biotopy a jejich avizované schopnosti zabránit 
povodním se v minulých letech potvrdily jen zčásti. Malé vodní elektrárny naproti tomu do 
přírody tolik nezasahují, jsou-li citlivě navrženy a správně provozovány, ale nedají se centrálně 
regulovat a také průtok je silně závislý na ročním období a momentálních srážkách, takže jejich 
kladný vliv na soustavu se omezuje spíše na zlepšení napěťových poměrů, pokud jsou regulovány 
a vhodně připojeny na síť nn či vn. Pokud má být MVE skutečně ekologická, je potřeba dbát 
například i na druh použitého maziva, neboť pro mazání ložisek, čepů aj.se stále používají ve 
velkém množství ropná maziva, která pak unikají do okolí a při jejich celkovém množství 
použitém v ČR činí tyto úniky tisíce tun ročně. Jako vhodná, netoxická a biologicky odbouratelná 
se jeví maziva na bázi rostlinných olejů. 
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5 DISKONTINUITA DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE  
Některé druhy obnovitelných zdrojů, zvláště ty, které nevyžadují pro svůj provoz nějaký druh  

paliva, se vyznačují velkou nerovnoměrností dodávek energie. Z tohoto důvodu jsou úvahy o 
nahrazení významné části spotřeby elektřiny těmito zdroji problematické. Jednou z možností,.jak 
posoudit realizovatelnost využití obnovitelného potenciálu, je porovnat celkový výkon těchto 
zdrojů v různých obdobích s diagramem spotřeby energie (pro názornost jsou brány údaje v ČR). 
Základem pro srovnání jsou typové diagramy spotřeby elektřiny v průběhu dne pro jednotlivé 
měsíce, viz obr. 5-1, kde je situace v roce 2008, přičemž maximum činilo 10880 MW, minimum 
pak 4716 MW. Tyto hodnoty se pak porovnají s uvažovaným potenciálem a průběhem výroby 
jednotlivých obnovitelných zdrojů.  

 

 

 

Obr. 5-1 Typový diagram spotřeby elektřiny brutto v jednotlivých měsících roku (převzato z 
[25] ) 

5.1 Fotovoltaické elektrárny 
Tento typ zdrojů je charakteristický zřejmě nejrychlejšími změnami výroby energie, jelikož 

tato závisí nejen na denním období, ale také na pokrytí oblohy oblačností, změny výkonu o 
desítky procent jsou možné v řádu desítek, někdy i jednotek minut. U FV článků rozptýleně 
instalovaných na rodinných domcích a jiných budovách, které disponují výkonem v řádu kW, 
není vliv na síť příliš výrazný, neboť se část energie spotřebuje v místě výroby. Problémy mohou 
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nastat, pokud je vysoký počet těchto malých zdrojů připojen na síť 0,4 kV napájenou z jednoho 
transformátoru 22/0,4 kV, př. na vesnici. Při plném slunečním svitu pak může docházet k přetoku 
energie na vyšší napěťovou hladinu, pokud není dostatečný odběr domácností ze sítě, což mohou 
vyhodnotit chybně ochrany vedení vn. Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu řádově až MW 
mají na elektrizační soustavu již větší vliv, rychlé změny výkonu mají za následek kolísání napětí 
v místě připojení (většinou vn), větší počet těchto elektráren v oblasti s výhodnými podmínkami 
pak bude vyžadovat stavbu nových vedení, která nebudou po většinu času vytížená, v případě 
vyšších výkonů i posilování stávajících rozvoden (110/22 kV).  

 Co se týká celkového instalovaného výkonu FV článků v ČR, v současnosti přesahuje 100 
MW, což je hodnota, která není z hlediska regulace problematická, navíc denní diagram výroby 
se poměrně shoduje s diagramem spotřeby (viz. např. denní výkonu FVE Ohníč [26] ), výkyvy 
výroby způsobené přehodnou oblačností jsou náhodné a tudíž je malá pravděpodobnost, že by na 
celém území došlo v jedné chvíli k markantnímu poklesu nebo zvýšení produkce el. energie 
z FVE. Je ovšem nutné říci, že instalovaný výkon těchto zdrojů rapidně roste, požadavky na 
připojení k síti již dosahují téměř 16 GW [27], to představuje téměř celý současný instalovaný 
výkon zdrojů v ČR. Pokud by se tento výkon připojil do sítě, která by se ovšem musela značně 
posílit, nebylo by možné tuto síť provozovat, neboť při slunečném počasí v letním období by 
výroba přibližně dvakrát přesahovala spotřebu, jak je patrné z obr. 5-1. A protože tyto 
decentralizované zdroje není zatím možné řídit centrálně z dispečinku, nelze je ani v případě 
potřeby odpojit nebo připojit. V nočních hodinách by naopak musely dodávat elektřinu fosilní 
zdroje a vodní elektrárny, což je ekonomicky značně nevýhodné a v případě uhelných elektráren i 
technicky těžko realizovatelné vzhledem k rychlosti najíždění, nemluvě o el. jaderných. Závěrem 
lze říci, že vzhledem k velké diskontinuitě dodávky FVE je tyto nutné chápat jako doplňkový 
zdroj energie s instalovaným výkonem  maximálně ve stovkách MW, aby bylo možné výkyvy 
výroby regulovat stávajícími zdroji i při splnění kritéria N-1. 

5.2 Větrné elektrárny 
Situace u větrných elektráren je podobná jako u slunečních, v několika aspektech se však liší. 

Především je to jiný tvar denního diagramu výroby, protože vítr fouká i v noci, i když ne tak 
často jako ve dne, jinak je průběh výroby prakticky nahodilý bez výrazných závislostí (viz grafy 
dodávek VTE Kryštofovy Hamry [28] ). Další odlišností od fotovoltaiky je pomalejší kolísání 
výkonu, pokles či vzrůst výroby o více než 50 % je otázkou hodiny, či více. Tato výhoda je však 
vlastností spíše moderních velkých strojů o výkonech v řádu MW, neboť tyto mají větší hmotnost 
točivých hmot a tím větší setrvačnost. Nynější instalovaný výkon VTE v naší republice činí přes 
150 MW, rozdíl oproti fotovoltaice je ve větší koncentraci v určitých oblastech a ve větším 
jednotkovém výkonu – větrné farmy. Problémem těchto větších zdrojů je fakt, že příznivé 
podmínky pro využití větru jsou většinou v místech, kde je málo rozvinutá síťová infrastruktura, 
neboť je zde řídké osídlení a málo průmyslu (Krušné hory, Jeseníky, Českomoravská vrchovina). 
Pro vyvedení výkonu bez omezení je proto třeba stavět nová vedení (většinou 22 kV) o délce 
často desítky km do vhodné rozvodny. Vedení 110 kV jsou však díky těmto zdrojům v některých 
oblastech na hranici své kapacity a transformační výkon do přenosové soustavy je také místy 
vyčerpán, stejně jako zkratová odolnost rozvoden [29], množí se proto požadavky investorů na 
připojení do přenosové soustavy přímo.  

 Instalovaný výkon těchto zdrojů není zatím příliš vysoký, nevyskytují se tedy větší 
problémy se zálohováním a větrné farmy jsou poměrně rozptýlené, nedochází tedy k nárazovému 
zatěžování přenosové soustavy v určitém směru, jak je tomu v Německu. Odhad využitelného 
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potenciálu větrné energie podle Ústavu fyziky atmosféry AV ČR je přibližně 2500 MW při 
středním scénáři [30], přičemž byla vzata v úvahu místa nevhodná, jako chráněná území, 
ochranná pásma různých technologií, kulturní památky, místa s nedostatečnou kapacitou sítě 
apod. Tento výkon již podstatně ovlivní přenosovou soustavu, uváží–li se průběh odběru v letních 
měsících, představuje výkon generovaný větrnými elektrárnami podstatnou část spotřeby. 
Nastane–li pak situace, kdy např. přechází studená fronta obvykle doprovázená silným větrem 
(někdy i v nočních nebo brzkých ranních hodinách), pak většina větrných zdrojů v dané oblasti či 
v celé republice pracuje s nadpolovičním nebo téměř plným výkonem. S tímto náhlým zvýšením 
produkce přichází nutnost regulace výkonu již pracujících elektráren, což znamená prakticky 
odstavení všech vodních a většiny uhelných elektráren, neboť dle diagramu pro 3. čtvrtletí na obr. 
5-1 se spotřeba v této denní době pohybuje kolem 6 GW i méně, přičemž jaderné elektrárny 
pracují v základním zatížení s výkonem téměř 4 GW. Vývoz do zahraničí může být teoreticky až 
2,5 GW, v letním období se ovšem reálně pohybuje kolem 1 až 1,5 GW (údaje ERÚ za rok 2008), 
takže pokud není uvažována regulace jaderných el. a výkon větrných el. bude kolem 2 GW, 
zbývá pouze 1-1,5 GW dodávaný ostatními zdroji. Teoretický špičkový přečerpávací výkon 
všech PVE u nás je asi 1 GW, stále by však bylo třeba podstatně snížit výkon již tak málo 
zatížených uhelných zdrojů. Ještě větším problémem by pak bylo po přechodu fronty nahradit 
výkon větrných el. jinými zdroji, zvláště pokud zrovna nastává poměrně rychlý ranní vzestup 
spotřeby a dynamika uhelných elektráren je jen omezená, nehledě na dodržení kritéria N-1 pro 
největší tuzemský blok o výkonu 1 GW. Obdobné potíže by nastaly při příliš silném větru, kdy 
by byl větší počet el. nouzově zastaven a dodávaný výkon by tedy klesl na nulu. 

 Případná kumulace většího počtu větrných farem v jedné oblasti může též přinášet potíže 
v době, kdy je kapacita vedení a transformačních stanic vyčerpána, např. pokud je přenosová 
soustava v severních Čechách zatížena náhlým zvýšeným výkonem z německých větrných el. a 
zároveň začnou dodávat do sítě elektřinu farmy v Krušných horách. Je tedy zřejmé, že tak 
masivní výstavba větrných elektráren není při stávajících podmínkách uskutečnitelná, pouze při 
značném posílení přenosové a distribuční soustavy a výstavbě dalších, rychle startujících záloh či 
přečerpávacích elektráren. Jinou variantou je možnost odpojování větrných farem nebo snižování 
jejich výkonu v případě potřeby z dispečinku provozovatele distribuční soustavy (do 110 kV), 
což ovšem vyžaduje odpovídající možnosti regulace elektrárny a možnost dálkové komunikace 
s řídícím software. Předpovědi rychlosti větru na 24 hodin dopředu jsou sice již poměrně 
spolehlivé, přesto se vyskytují odchylky od skutečnosti až o desítky procent [31], částečná záloha 
tedy musí být k dispozici stále. Při velkém instalovaném výkonu v těchto nestabilních zdrojích 
musí být k dispozici stejný výkon i v jiných, většinou fosilních zdrojích, neboť nastávají i delší 
minimálně větrná období, kdy výkon VTE klesá téměř k nule, viz. závislost výroby na rychlosti 
větru ve [28], při rychlosti větru 6 m/s je dodávaný výkon asi 10 % jmenovitého. Ekonomika 
těchto zálohových zdrojů je pak dosti špatná a opakované najíždění a odstavování fosilních 
zdrojů také příliš nepřispívá k tolik proklamované ekologii. 

5.3 Elektrárny na biomasu 
Ve srovnání s výše uvedenými zdroji závislými na rozmarech počasí jsou elektrárny 

využívající biomasu poměrně spolehlivými zdroji nezatěžujícími síť častým kolísáním výkonu. 
Přesto se mohou vyskytnout a vyskytují se neplánované výpadky výroby elektřiny způsobené 
různými faktory. Jedním z nich je kvalita a ověřenost použitých technologií při stavbě stanice, 
neboť některé části zařízení nebývají dlouhodobě vyzkoušené a při provozu mohou způsobovat 
výpadky, např. kotelna na slámu Velký Karlov (zde není sice výroba elektřiny, ale některé kog. 
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jednotky spalují slámu také), kde docházelo ke spékání popela, vytváření povlaků na vyzdívce či 
jiným poruchám na zařízení, v důsledku čehož byla jednotka odstavena i několikrát za hodinu. 
Dalším faktorem je kvalita dodávané biomasy, příkladem může být bioplynová stanice 
v Kněžicích, kde docházelo k výpadkům jednotky kvůli jejímu poškození sirovodíkem H2S 
obsaženým v bioplynu. Sirovodík zde vznikal ve velkém množství kvůli zpracování živočišných 
odpadů, se kterými původně nebylo počítáno, přidávaly se kvůli nižší ceně [32].  

 Důvodem pro přerušení výroby může být pochopitelně i nedostatek surovin pro 
zpracování, ať už pro bioplynové stanice nebo elektrárny spalující biomasu, pokud například 
provozovatel nenasmlouvá dodávky nebo není možné dopravit palivo kvůli nepřízni počasí (v 
zimě). S uvedenými potížemi souvisí často i předimenzování jednotek, zařízení pak pracuje jen 
část dne, po zbytek dne dodává teplo z akumulačních nádrží. Tato situace nastává především 
v létě, kdy je odběr tepla jen asi třetinový, bez něj není provoz KJ ekonomický, dojde tedy 
k odstavení celé elektrárny, případně je v provozu např. jedna ze dvou jednotek. 

 Celkový instalovaný výkon zařízení zpracovávajících biomasu je zatím v desítkách MW, 
nemají tedy na celkovou tuzemskou energetickou bilanci významný vliv. Co se týká regionálního 
významu, při vyšších výkonech (jednotky MW) mohou ovlivnit distribuční síť 22 kV, do které 
jsou většinou připojovány. Protože při poruchovém odstavení náhle klesne výkon dodávaný do 
soustavy na nulu, dojde k poklesu napětí v bodě připojení, případně i v uzlu, který byl předtím 
napájený ze dvou stran, je třeba regulovat též na straně nn. Pokud k výpadku dojde v době 
vysokého odběru el. energie, může také nastat problém s nedostatkem transformačního výkonu v  
rozvodnách 110/22 kV, naopak v případě najetí v době malého odběru může nastat přetok do 
vyšší napěťové hladiny, což vyžaduje přenastavení ochran atd. [33]. Při plánovaných 
odstaveních, např. z důvodu nedostatku paliva, malém odběru tepla apod., lze těmto negativním 
vlivům částečně předejít včasným ohlášením dispečinku provozovatele DS. 

5.4 Vodní elektrárny 
Co se týká vlivu na síť, jsou vodní elektrárny veskrze přínosné, neboť na rozdíl od jiných 

zdrojů umožňují rychlé přifázování do sítě v řádu minut (nejrychlejší plynové turbíny mají cca 15 
min.). Avšak regulace se zúčastňují pouze velké elektrárny ovládané z centrálního dispečinku, 
kdežto malé zdroje o výkonu do 10 MW jsou většinou řízeny přímo na místě (v některých 
případech je možnost řízení z dispečinku provozovatele DS [34]). Malé vodní elektrárny tedy 
mohou v určitých případech působit na elektrizační síť i negativně, ale vzhledem k jejich 
jednotkovému výkonu je vliv omezen na distribuční soustavu, kam se obvykle připojují. Jelikož 
jsou tyto zdroje instalovány většinou na horních nebo menších  tocích, průtok bývá značně 
kolísavý, elektrárny tedy často pracují v akumulačním režimu, dochází k regulaci výkonu nebo 
odstavování, což může nepříznivě ovlivnit např. napěťové poměry v síti nn i vn (např. při 
vyvedení výkonu ve stovkách kW do nn), podobně jako u jiných významných zdrojů, kolísání 
výkonu ale není tak časté jako u větrných el. nebo fotovoltaiky. Ovšem stejně jako u jiných 
zdrojů, v případě najetí MVE při nízkém odběru ze sítě může nastat přetok výkonu do vyšší 
napěťové hladiny. U průtočných elektráren se jedná především o sezónní výkyvy, např. v letním 
sušším období je malý průtok, stejně jako v zimě, někdy tok zamrzne úplně a elektrárna se musí 
odstavit. 

 K okamžitému odstavení může dojít například při povodních, pokud hrozí poškození 
turbíny, jak se to stalo na Vltavské kaskádě v roce 2002, kdy bylo nutné na pokrytí výpadku 
spustit přečerpávací el., nebo v zimě, když se ledové kry hromadí na česlích a blokují průtok 



  5 Diskontinuita dodávky elektrické energie 

 

33

vody a samozřejmě také při poruše zařízení. Poruchovost je ale u těchto elektráren poměrně 
nízká, neboť jsou relativně jednoduché, o jejich výdrži svědčí i fakt, že mnohé provozované 
elektrárny stále fungují se zařízením vyrobeným před druhou světovou válkou.  

 Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v naší republice (včetně přečerpávacích) je 
přibližně 2,2 GW (dle ERÚ), z toho jen asi 300 MW připadá na malé vodní elektrárny. Výhodou 
je, že jsou tyto malé zdroje celkem rovnoměrně rozmístěné, nezpůsobují tak nárazy výkonu 
v jedné oblasti, jako např. větrné farmy, a kolísání výkonu je také víceméně náhodné, takže 
nároky na zálohování nejsou tak velké jako u ostatních obnovitelných zdrojů. Technický 
potenciál MVE je vyčerpán již téměř z poloviny a zbývající lokality nejsou většinou pro 
investory lákavé z důvodu malých spádů, sporů s ekology apod., nelze tedy očekávat bouřlivý 
rozvoj, ač z hlediska spolehlivosti dodávky a vlivu na síť patří mezi nejvýhodnější obnovitelné 
zdroje. 
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6 AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE  
Jedním z klíčových problémů obnovitelných zdrojů a elektroenergetiky vůbec je uchovávání 

energie, kterou nelze ihned spotřebovat. Škála technologií pro akumulaci el. energie je již 
poměrně široká, konkrétní aplikace však závisí na mnoha okolnostech, na druhu a velikosti 
zdroje, přírodních podmínkách, prostorových možnostech a v neposlední řadě také na ceně. 

6.1 Přečerpávací elektrárny 
Tento způsob uchování energie v podobě potenciální energie vody je zřejmě nestarší a 

zdaleka nejrozšířenější, často je významnou součástí energetické soustavy. Celkový instalovaný 
výkon přesahuje celosvětově 80 GW [35] a stále se zvyšuje (především díky Číně). Elektrárna 
obvykle sestává ze dvou nádrží v rozdílné nadmořské výšce a turbín, které mohou většinou 
sloužit i jako čerpadla, v době přebytku energie je voda čerpána do horní nádrže, v době 
odběrových špiček naopak pohání turbínu.  

 Účinnost celého cyklu je maximálně 80 %, což je poměrně příznivá hodnota, problémem 
je však malá hustota takto skladované energie – na 1 kWh je třeba přečerpat 3,68 m3 vody do 
výšky 100 m. Z toho plyne, že pro výkony schopné ovlivnit soustavu je třeba vybudovat nádrže o 
objemu v milionech m3, což činí tyto zdroje investičně poměrně nákladnými (uvádí se 600–3000 
Euro/kWh podle podmínek), uváží – li se, že plní prakticky jen regulační funkci. Pro efektivní 
provoz je také nutný velký výškový rozdíl hladin, čehož se nejlépe dociluje v horských oblastech, 
avšak často za cenu výrazného zásahu do krajiny (př. elektrárna Dlouhé Stráně). Na druhé straně 
je to zatím nejlépe technicky zvládnutý způsob uchování energie s dobrou flexibilitou a 
dostatečnou kapacitou pro akumulaci velkých energií, př. z větrných farem, velkých slunečních 
elektráren atd. 

6.2 Akumulace ve stlačeném vzduchu 
Myšlenka akumulovat energii ve stlačeném vzduchu není ničím novým, první zařízení tohoto 

druhu bylo vybudováno v Německu před 30 lety, od té doby už jen jedno v americké Alabamě. 
Princip je prostý, v době nadbytku energie kompresor stlačuje vzduch a vhání jej do podzemní 
prostory, odkud je v době špičky opět vypouštěn do vzduchové turbíny. Zařízení fungující 
v současné době pracují s diabatickým stlačením, tzn. teplo odebrané chladičem při stlačení není 
využito a odchází do atmosféry, takže vzduch je pak nutné před příchodem do turbíny opět 
zahřát, čehož se dociluje pomocí přídavných hořáků na zemní plyn. Systém tak pracuje 
s poměrně nízkou účinností cyklu, která se pohybuje do 50 % u moderních zařízení, navíc 
podstatnou část energie je třeba dodat v podobě fosilního paliva.  

 Podstatně vyšší účinnost může nabídnout systém adiabaticky stlačovaného vzduchu, kdy 
je teplo vzniklé při kompresi odváděno do akumulátoru (např. olej, roztavené soli) [36] a pak je 
tímto teplem vzduch opět ohříván před expanzí v turbíně. Od této technologie je očekávána 
účinnost cyklu až 75 % [35], neboť není třeba přihřívání plynem. Ovšem žádné zařízení tohoto 
typu ještě v provozu není, neboť je kvůli akumulaci tepla komplikovanější a tudíž dražší.  

 Nejlepší podmínky pro budování těchto akumulačních zařízení jsou u opuštěných solných 
či jiných hlubinných dolů, případně u vytěžených ložisek ropy a zemního plynu. V těchto 
případech pak není nutné budovat žádné zásobníky a stavba je tak levnější než u přečerpávací el. 
[37], na druhé straně tento fakt vymezuje budování těchto zařízení v lokalitách s vhodnými 
podzemními prostory a stabilní geologickou situací, což je dosti omezující předpoklad. 
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6.3 Elektrochemické akumulátory 
Nejstarší a dosud používaný je akumulátor olověný, kde jsou elektrody olověné (záporná - 

olovo, kladná – oxid olovičitý) a elektrolyt je kyselina sírová. Olověné akumulátory jsou 
charakteristické svým nízkým poměrem energie/hmotnost (objem), který činí asi 30 - 40 Wh/kg 
resp. 60 – 70 Wh/l, typy určené pro startování automobilů mají však schopnost poskytovat 
vysoké nárazové proudy a jsou levné [38]. Nesnášejí ovšem hluboké vybíjení ani ponechání delší 
dobu v nedobitém stavu, pak rychle degradují a ztrácejí kapacitu. Životnost se podle hloubky 
vybíjení pohybuje mezi 500 – 800 cykly. Existují však i akumulátory snášející lépe hluboké 
vybíjení používané např. v elektromobilech nebo u fotovoltaických článků, kde je nutná vysoká 
životnost i při častém vybíjení, tyto však neposkytují tak vysoký nárazový proud. Olověné 
akumulátory se využívají i ve speciálních stacionárních aplikacích jako zdroje v ostrovním 
provozu či jako náhradní nebo nouzové zdroje, výkony těch největších se pohybují v MW, 
vyjímečně v desítkách MW.  

 Vývojově novější jsou akumulátory NiCd, jež mají proti olověným lepší poměr 
energie/hmotnost (40 - 60 Wh/kg), jejich životnost je také vyšší (cca 2000 cyklů), snáší také 
dobře hluboké vybíjení a poskytují vysoké nárazové proudy, jsou ovšem náchylné k přehřátí a 
poškození při dobíjení, jejich cena je vyšší než u olověných a obsahují nebezpečné kadmium 
[39]. Největší systém využívající NiCd články je na Aljašce, kde slouží jako rezerva pro regulaci 
frekvence, jeho výkon je 27 MW po dobu 15 min. 

 Významným posunem při využití akumulátorů v energetice je rozvoj baterií typu sodík – 
síra, které mají velmi dobrý poměr energie/hmotnost (experimentálně až 150 Wh/kg), účinnost 
cyklu se pohybuje kolem 90 % a počet cyklů za dobu životnosti je asi 2500 [40]. Nevýhou je 
však provozní teplota článku, jež musí být udržována v rozmezí 300 – 350°C kvůli tekutému 
sodíku, který je také velmi korozivní. Články tedy musí být dokonale těsné nejen kvůli korozi 
ocelového obalu, ale také kvůli zamezení styku sodíku s vlhkostí. Tyto charakteristické vlastnosti 
spolu s potřebou dobré tepelné izolace předurčují akumulátory tohoto typu k vytváření velkých 
stacionárních sestav o vysokém výkonu, což je výhodné pro energetické účely, stejně jako fakt, 
že se zvyšujícím se výkonem klesá jejich cena. V současné době jsou tyto články spíše ve fázi 
demonstračních projektů, z nichž největší byl uveden do provozu v Japonsku v roce 2008, výkon 
činí 34 MW  a je součástí větrné farmy o výkonu 51 MW. Přes všechny výhody článků sodík – 
síra je jejich masové rozšíření omezeno jejich cenou, která dosahuje přibližně 250 $/kWh. 

 Zcela odlišným typem akumulátoru jsou baterie typu Redox flow, které jsou tvořeny 
článkem rozděleným membránou, která propouští pouze protony, a dvěma nádobami, ve kterých 
je elektrolyt tvořený ionty s různým nábojem. Nejčastěji bývá elektrolyt v obou tancích tvořen 
vanadiem rozpuštěným v kyselině sírové, čímž se předchází vzájemné kontaminaci. Různě nabité 
směsi jsou pak čerpány do článku, kde díky oxidačně – redukčním dějům vzniká potenciál a tím 
také el. proud. Velkou výhodou je možnost vyměnit vybitý elektrolyt v nádobách za nabitý, 
podobně jako u klasických paliv. Naopak nevýhoda spočívá v malé hustotě energie, poměr 
energie/hmotnost je dosti malý – nepřesahuje 25 Wh/kg, z čehož plyne, že je tato technologie 
vhodná spíše pro stacionární využití, tedy i pro energetiku, neboť životnost těchto článků je více 
než 12000 cyklů. Navíc je výhodou možnost krátkodobého přetížení až na čtyřnásobek 
jmenovitého výkonu, přičemž doba náběhu na plný výkon je pod jednu milisekundu [41], 
účinnost cyklu se pohybuje mezi 65 a 80 %. Redox flow baterie jsou díky své dobré výkonové 
přizpůsobitelnosti vhodné pro fotovoltaiku, do budoucnosti se s nimi počítá i pro větrné farmy, 
zatím však brání většímu rozvoji investiční náklady, které jsou v rozmezí 2000 – 5000 $/kW [35] 
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či 500 – 700 €/kWh, což je více, než u akumulátorů typu sodík – síra. Baterie typu zinek – brom 
mají podobné vlastnosti, vyšší hustotu energie, ovšem menší životnost. Již realizované aplikace 
akumulátorů typu Redox flow jsou v řádu stovek kW, vyjímečně i jednotek MW. 

6.4 Setrvačníky 
Setrvačníky využívají pro uchování energie kinetickou energii točivých mas, stroj se 

nejčastěji pomocí elektrické energie roztočí a v případě potřeby při přerušení dodávky energie se 
z něj stává generátor. Využití je široké, poměrně dlouhou dobu se používá jak u lokomotiv, tak u 
automobilů či stacionárních motorů, v současnosti se začíná používat i jako alternativa 
k chemickým bateriím pro záložní zdroje energie. Setrvačník proti bateriím disponuje řadou 
výhod, má poměrně výhodný poměr energie/hmotnost (100 – 130 Wh/kg) [42], dlouhou 
životnost (desítky let a min. 105 cyklů) i při 100 % vybití a velmi dobrou účinnost (až 90 %). 
Také nabíjení či v tomto případě roztočení je rychlé, trvá přibližně do 15 minut. Výhodou je také 
rychlý přechod do generátorického chodu, jehož rychlost je omezena prakticky jen řídící 
elektronikou, proto se někdy používá spolu s chemickými akumulátory k překlenutí doby, po 
kterou nabíhají. Jinak lze setrvačníky využívat i jako samostatný záložní zdroj s použitím měniče 
frekvence, neboť rychlost otáčení se při vybíjení snižuje.  

 Setrvačník se vyznačuje vysokou rychlostí otáčení (20000 – 50000 otáček za minutu), je 
proto uzavřen ve vakuové komoře, aby se zamezilo ztrátám třením se vzduchem, v současné době 
se také využívají magnetická ložiska, která mají ve srovnání s klasickými minimální ztráty a 
nejsou náchylné k opotřebení či zničení. Těleso setrvačníku je v moderních aplikacích vyrobeno 
z uhlíkových vláken, která dobře snášejí vysoké mechanické nároky vzniklé rychlou rotací, navíc 
se v případě roztržení rotoru rozpadnou brzy na drobné částice a nerozletí se na větší části 
s vysokou energií, které jsou schopné zranit na velkou vzdálenost.  

 Nejvíce se setrvačníky využívají jako záložní zdroje o výkonech v jednotkách až stovkách 
kW, jako regulátory frekvence v ostrovních provozech či sítích s velkým podílem větrné či 
sluneční energie. Příkladem může být instalace systému setrvačníků pro regulaci frekvence o 
celkovém výkonu 20 MW v New Yorku, která právě probíhá [43]. Ve srovnání s chemickými 
články mají tyto zařízení jednu zásadní nevýhodu, a tou je poměrně rychlé vyčerpání energie při 
provozu na jmenovitý výkon, takže i přes poměrně nízkou cenu za instalovaný výkon (asi 330 
$/kW) jsou setrvačníky předurčeny k zálohování na krátkou dobu čí pohlcování výkonových 
nárazů v síti. 

6.5 Superkapacitory 
Při vývoji superkapacitorů byla na počátku snaha zkombinovat pozitivní vlastnosti 

klasických baterií, tedy velkou kapacitu a pozitivní vlastnosti kondenzátorů, tedy možnost 
rychlého nabití a vybití. Princip superkapacitoru je podobný jako u klasického kondenzátoru 
v tom, že náboj je uložen elektrostaticky, ovšem rozdíl je ve využití elektrické dvouvrstvy. 
V superkapacitorech se elektrolyt nachází mezi elektrodami (obvykle z hliníkové fólie), mezi 
kterými jsou dvě vrstvy ulíku oddělené separátorem. Při nabíjení se nabité částice rozložené 
v elektrolytu pohybují podle náboje – kladné ionty k záporné elektrodě a naopak, čímž se vytváří 
zrcadlově souměrná el. dvouvrstva [44]. 

 Jelikož je princip elektrostatický, vyznačují se superkapacitory rychlým nabíjením v řádu 
jednotek až desítek sekund, také jsou krátkodobě schopny dodávat vysoké proudy díky vysokému 
měrnému výkonu (1,6 kW/kg a více) [35], vyššímu než u klasických chemických akumulátorů. 
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Též jejich životnost řádově přesahuje elektrochemické zdroje, uvádí se 105 – 106 cyklů při 
účinnosti cyklu přes 90 %. Zatím je však velkým omezením nízký poměr energie/hmotnost, který 
se pohybuje v rozmezí 1-30 Wh/kg a také cena, jako u všech nových technologií. Z těchto 
důvodů jsou zatím používány spíše v elektronice, kde není třeba ukládat velké množství energie, 
nebo jako krátkodobé záložní zdroje při výpadku napájení v řádu max. kW. 

6.6 Supravodivé akumulátory 
Princip supravodivého akumulátoru spočívá v průchodu proudu supravodivou cívkou, která 

vytváří magnetické pole a tím uchovává energii. Nedílnou součástí je také chlazení supravodivé 
cívky na určitou teplotu, které snižuje jinak výbornou účinnost tohoto způsobu akumulace (bez 
chlazení vyšší než 95 %). Tyto akumulátory se vyznačují vysokými nárazovými proudy díky 
nízkému vnitřnímu odporu, vysokou životností v milionech cyklů, ovšem také poměrně nízkou 
kapacitou (u komerčních aplikací v řádu kWh). Z těchto důvodů se používají především 
v průmyslových aplikacích, kde je zásadní důležitost kladena na kontinuitu dodávky el. energie 
[45], neboť supravodivé akumulátory jsou schopny dodávat energii během několika ms. Výkony 
se pak pohybují od jednotek kW až po jednotky MW.  

 V současné době probíhají studie a výzkumy týkající se nasazení těchto zařízení o vyšších 
výkonech pro stabilizaci sítí, uvažují se jako překlenovací zdroje např. před náběhem 
přečepávacích el., ovšem náklady na supravodivé materiály a chlazení jsou velmi vysoké proti 
ostatním druhům akumulace, většinou proto zůstavá u studií. Problémem jsou také rozměry, 
pokud jsou požadovány kapacity využitelné v energetice (pro 1 GWh nutná cívka o průměru 160 
km). 

6.7 Palivové články v kombinaci s vodíkem 
Princip ukládání energie tímto způsobem je komplikovanější než u chemických akumulátorů, 

nejdříve je nutno el. energii uložit v podobě vodíku, čehož se docílí elektrolýzou vody, kdy je 
kyslík použit pro jiné účely nebo vypuštěn a vodík uskladněn buď v plynné nebo kapalné formě. 
Ten pak může být použit buď jako palivo v dopravních prostředcích nebo je znova přeměněn na 
elektrickou energii, a to buď pomocí palivových článků nebo plynové vodíkové turbíny. Obě tyto 
technologie jsou poměrně nové, zvláště palivové články jsou intenzivně vyvíjené, ale prozatím 
příliš drahé pro běžné použití v oblasti akumulace elektřiny, ceny se pohybují kolem 3 - 4 tis. 
$/kW [46]. Palivový článek je stejně jako klasická baterie článkem elektrochemickým, skládá se 
tedy z anody, katody a elektrolytu. Na anodu je přiváděno palivo, které zde oxiduje na kationty 
(pokud je palivem vodík, tak H+), na katodu je naopak přiváděno okysličovadlo (většinou kyslík), 
které se redukuje elektrony vzniklými na anodě (O2-) a pak vytváří spolu s H+ vodu. Účinnost 
palivových článků je přibližně 50 %, u některých typů i 60 %, zbytek se odvádí ve formě tepla, 
ovšem celý cyklus uchování el. energie včetně elektrolýzy má účinnost jen asi 30 %. Vzhledem 
k vysoké ceně a malé účinnosti proti jiným typům akumulátorů se palivové články využívají 
spíše jako nouzové zdroje díky vysoké rychlosti najetí, mnoho prototypů je v automobilové 
dopravě nebo se například testuje provoz palivového článku na bioplyn [47].  
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7 NÁVRH FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU S  AKUMULACÍ 

ENERGIE  

7.1 Návrh fotovoltaického systému 
Jedná se o stacionární systém bez natáčení, který bude úmístěn na  pozemku jižně od Brna. 

Použity budou fotovoltaické panely od firmy Suntech, konkrétně jde o typ STP200-18/Ud s 
maximálním výkonem 200 W. Co se týká střídačů a monitoringu elektrárny, nejlépe 
propracovaný systém nabízí zřejmě společnost SMA, výrobky této firmy jsou v těchto oblastech 
hojně využívány a jsou s nimi dobré zkušenosti. Navíc poskytuje tato firma pro orientační 
výpočty FV elektrárny poměrně přehledný a komplexní software Sunny Design, který bude pro 
tento návrh využit. 

Při návrhu jsou výchozími údaji kromě typu FV panelů a střídačů též celkový výkon 
elektrárny a počet panelů v jednom stringu (větvi), tj. počet panelů zapojených sériově s výkonem 
vyvedeným do jednoho bodu. Tento počet je omezen jednak konstrukcí, na které jsou panely 
upevněny, především je však třeba dbát na výsledné napětí stringu, které musí splňovat limity 
dané schopnostmi střídače, a to při všech provozních teplotách. Důležitým vstupním údajem je 
zeměpisná poloha a s ní spojený optimální úhel sklonu panelů a také úhel zastínění, dále je 
potřeba zohlednit orientaci pozemku vzhledem ke světovým stranám.  

V tomto případě je požadovaný výkon přibližně 1 MWp, přičemž uvažovaný pozemek leží 
na rovině, je tedy možné konstrukce postavit v optimálním azimutálním úhlu, což je podle 
programu Sunny Design v těchto zeměpisných šířkách asi 3° JV. Optimální úhel sklonu panelů je 
pro nejvyšší výnos v těchto podmínkách 33° a úhel zastínění je 17° dle programu Výpočet 
zastínění (obr. 7-1) od firmy Schletter (odvozuje se dle nejnižší polohy Slunce v roce). Z tohoto 
úhlu pak vychází rozestupy mezi konstrukcemi, které činí dle výpočtu programu přibližně 3,6 m.  

 

 

Obr. 7-1 Výpočet vzdálenosti konstrukcí dle programu od firmy Schletter 

 

Při zadání těchto dat do programu Sunny Design vyjde jako optimální počet 24 panelů na 
string, z čehož plyne, že konstrukce ponese 48 panelů ve dvou řadách, tyto panely budou přitom 
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upevněny delší stranou horizontálně (kvůli vyššímu výnosu). Tato konfigurace vyhovuje i 
z hlediska povoleného napětí, neboť napětí stringu naprázdno při -10 °C je 896 V a střídač 
dovoluje až 1000 V. Napětí stringu při provozních teplotách od 15 °C do 70 °C se pohybuje 
v rozmezí 656 V až 506 V, rezerva nad minimálním napětím střídače 450 V je tedy dostatečná.  

Celkově bude použito 5040 FV panelů uspořádaných do 210 stringů (105 konstrukcí), 
celkový instalovaný výkon pak bude činit 1008 kWp při ploše FV generátorů 7535 m2 . Jelikož je 
počet stringů poměrně vysoký, bylo by nehospodárné použít střídač pro každý zvlášť, střídače 
tedy budou centrální a budou dva z důvodu možné poruchy, neboť při použití jednoho střídače by 
jeho výpadek způsobil velké finanční ztráty. Jedná se konkrétně o typ SMA Sunny Central SC 
500HE-11 s jmenovitým AC výkonem 500 kW. Tento typ střídače není vybaven 
transformátorem, napětí na výstupu je 270 V, což je pro účely distribuční soustavy hodnota 
poměrně obtížně použitelná. Proto bude instalován ještě transformátor 1000 kVA vyráběný pro 
účely FV elektráren s převodem 22/0,27 kV. 

Počítá se s vyvedením 7 stringů do jednoho sběrného místa – připojovací skříně, kterým je 
zařízení Sunny String-Monitor (SSM). Maximální kapacita připojení tohoto zařízení je sice 8 
stringů, ale protože na jeden střídač vychází 105 stringů, bude při počtu 15 SSM na každý vždy 
právě 7 stringů. Sunny String-Monitor umožňuje nejen jištění jednotlivých stringů, ale také 
měření a porovnávání proudů v jednotlivých větvích, čímž se zjišťují poruchy FV zařízení a 
následně se vyhodnocují v řídící jednotce Sunny Central Control. Volba pojistek se odvíjí od 
proudů jednotlivými větvemi, které mají shodnou maximální velikost 7,63 A, při redukčním 
faktoru 0,7 (dle výrobce) je třeba pojistky s hodnotou 12 A. Výrobce také doporučuje instalaci 
výkonových vypínačů na výstupní straně SSM, pokud je FV generátor dosti rozvětvený, což je 
tento případ. Je to z toho důvodu, že při zkratu generátoru je zkratový proud jen o málo větší než 
maximální provozní, vypnutí pojistkami tedy není zaručené a poškozená část by byla stále 
v provozu. 

Vyvedení výkonu z každého stringu bude provedeno kabelem o průměru 6 mm2 z důvodu 
menšího úbytku napětí a následných ztrát, které při použitých délkách kabelů nejsou 
zanedbatelné. Základem pro dimenzování kabelu je kromě protékajícího proudu také jeho délka, 
u FV elektráren platí zásada, že díky vysoké výkupní ceně elektřiny je nutné minimalizovat ztráty 
v kabeláži, úbytek napětí od FV panelu ke střídači by neměl překročit 1 %. Tato hodnota se 
kontroluje na nejdelším kabelovém vedení, které se v elektrárně vyskytuje. Panel má horiz. délku 
přibližně 1,5 m, celá konstrukce je tedy dlouhá cca 36 m. Vzdálenost mezi konstrukcemi je 
s rezervou 3,7 m, průmětná délka konstrukce na základnu je dle programu od firmy Schletter asi 
1,7 m, vzdálenost mezi řadami konstrukcí je 3 m. SSM má být dle výrobce umístěn ve stínu, 
nejlépe na zadní straně konstrukce. Největší délka kabelu do SSM je odhadem 46 m (při 
uspořádání viz. obr. 7-2), počítá se s koeficientem zohledňujícím možnost vyšší teploty kabeláže 
1,2, proud ve větvi je 7,63 A, nejvyšší úbytek napětí pak činí 
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Obr. 7-2 Orientační rozvržení FV elektrárny 
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Obr. 7-3 Blokové schéma zapojení FV elektrárny 

 

Jelikož je počet SSM příliš vysoký vzhledem k počtu vstupů střídače, budou instalovány pro 
každý střídač ještě 2 sběrná zařízení – Sunny Main Box (SMB), z nichž do jednoho bude 
připojeno 7 SSM a do druhého 8 SSM. Tato zařízení slouží pro připojení kabelů jednoho 
potenciálu (buď záporného nebo kladného), má obdobně jako SSM 8 vstupů, na kterých jsou 
pojistky (v tomto případě bude jejich hodnota 80 A). Fakticky budou použity 4 zařízení SMB, 
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protože je potřeba 2 na plusový i mínusový potenciál (v SSM jsou vodiče obou potenciálů 
připojeny v jedné skříni). Kabelové vedení mezi SMB a nejvzdálenějším SSM bude značně 
dlouhé, neboť z hlediska úbytků napětí je žádoucí, aby nejvíce zatížené vedení mezi SMB a 
střídačem bylo co možná nejkratší. Podle rozvržení uvedeného na obr. 7-2 lze přibližně 
odhadnout délku nejdelšího kabelu na 110 m, pokud bude SMB umístěn na konstrukci, která je 
nejblíže střídačům. Protékající proud je daný součtem proudů z jednotlivých String-Monitorů, 
kterých je do jednoho Main Boxu připojeno vždy sedm. Úbytek napětí na kabelu o průřezu 120 
mm2 tedy bude 
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Poslední část DC strany vedení mezi SMB a transformovnou se střídači je zatížená 
při nejméně příznivé variantě součtem proudů z 8 SSM, délka vedení by podle orientačního 
schématu neměla přesáhnout 10 m, úbytek napětí při průřezu kabelu 200 mm2 (např. kabel Draka 
CYKY Sun 4x50 mm2 [48] ) činí 
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Celkový relativní úbytek napětí je tedy v nejméně příznivé variantě největší délky a plného 
zatížení (napětí UMPP panelu je 26,2 V) 
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Dimenzování kabelů tedy vyhovuje z hlediska nejvyššího úbytku napětí (<1 %). Jak již bylo 
zmíněno výše, střídače budou dva, přičemž každý z nich má 2 vstupy pro externí hlavní rozvody 
DC – Main Boxy, připojení celkově 4 SMB tedy nebude problém. Maximální povolený DC 
proud  pro střídač je 1200 A, nejvyšší DC proud FV elektrárny přitom činí přibližně 800 A.  

Výrobce úvádí činitel zkreslení dodávaného proudu menší než 3 % při jmen. výkonu a velmi 
příznivou Euro účinnost 98,4 %, další výhodou je pak přítomnost nástrojů podporujících stabilitu 
sítě, jako je možnost předvolení účiníku, možnost snížení dodávaného výkonu při překročení 
frekvence či jiných potížích a také schopnost stálé dodávky i při rozpadu sítě. Vybavení těmito 
prostředky je do budoucna nanejvýš vhodné, neboť v mnohých zemích jsou kvůli prudkému 
rozvoji OZE vytvářeny či už schváleny směrnice přímo vyžadující tyto regulační mechanismy u 
větších výrobních jednotek. Vlastní spotřeba ve dne je podle výrobce nejvýše 2900 W, v noci pak 
100 W.  

Vychází – li se z výše uvedených dat, která se zadají do programu Sunny Design, je celkové 
množství energie vyrobené za rok přibližně 1033 MWh. Je to samozřejmě pouze orientační 
hodnota podle matematického modelu, neboť výnos ovlivňuje řada věcí, od rázu počasí 
v konkrétním roce přes frekvenci čištění panelů od pylů nebo prachu až po znečištění ovzduší 
v daném místě.  

Pro úplnost lze dodat, že elektrárna bude mít přibližně čtvercový půdorys o straně kolem 160 
m, záleží na vzdálenosti oplocení, které by nemělo vrhat stín na panely a také na šířce centrálních 
cest vedoucích ke stanici se střídači a transformátorem (musí umožnit bezpečný průjezd techniky 
a manipulační prostor pro stavbu a údržbu stanice). Je jasné, že nemá cenu přespříliš šetřit 
prostorem při úvahách o šířce cest či vzdálenosti od plotu nebo stanice, pokud by to mělo být na 
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úkor i jen přechodného zastínění během dne, neboť porovnáme – li cenu několika desítek či 
stovek m2 pozemku navíc s cenou instalovaných FV panelů, není nad čím dále uvažovat. 

 

7.2 Výpočet množství akumulované energie 
Pro výpočet kapacity akumulátorů je nutné nejdříve určit, v jakém cyklu bude akumulace 

probíhat. Je pochopitelné, že čím bude delší cyklus, tím bude potřeba větší kapacita a zařízení 
bude dražší. Vzhledem k regulačním možnostem soustavy by nemělo být problémem provozovat 
elektrárnu s denní akumulaci, tedy dodávat do sítě stálý výkon po dobu dne a následující noci. 
Vždy během noci by pak bylo na dispečink ohlášeno, jaký je předpokládaný výkon, který bude 
elektrárna dodávat následující den.  

Podmínkou provozu v tomto režimu je nutnost poměrně přesné předpovědi počasí kvůli 
určení množství slunečního záření dopadajícího na FV panely. Podobně je tomu i u větrných 
elektráren, kde se v podmínkách České republiky testují a využívají různé systémy predikce 
výroby založené na předpovědi počasí pro nejbližší hodiny a na aktuálních hodnotách rychlosti 
větru, případně i statistických datech. Přesnost těchto modelů je poměrně uspokojivá, například 
průměrná relativní odchylka metody AWPT využívané v Německu [49] je nižší než 7 % při 
předpovědi na 24 hodin (vztaženo k instalovanému výkonu VTE). U fotovoltaiky je situace 
odlišná, komplexní modely pro predikci výroby u nás prakticky neexistují, vychází se například 
z čtvrtletní predikce pro dané období, která má velmi nízkou vypovídací hodnotu [50] nebo ze 
statistických dat pro dané místo, která ovšem jsou pro předpověď sama o sobě těžko využitelná.  

Zřejmě nejlepší možností jsou krátkodobé předpovědi hydrometeorologického ústavu 
založené na radarových a družicových datech, která jsou pak zpracována některým 
z numerických modelů atmosféry [51]. Na základě těchto modelů se pak vytvářejí předpovědi až 
na 36 hodin s velmi dobrou úspěšností, která se pohybuje od 90 % do 95 %. Přesnost predikce 
výroby bude patrně nižší, neboť příkladně meteoradary nejsou citlivé na vysokou oblačnost, 
přičemž výkon FV elektrárny podstatně ovlivní každý oblak, který ji zastíní. Lze tedy 
předpokládat, že pokud se zkombinuje numerický model rozložení oblačnosti s empirickými daty 
o výrobě elektráren při podobných povětrnostních podmínkách, bude mít predikce výroby 
minimální spolehlivost kolem 80 %. 

¨Z výše uvedených úvah plyne, že pro denní cyklus akumulace je třeba mít v akumulátorech 
rezervu energie právě pro případy, kdy se předpověď se skutečností rozchází. Je evidentní, že 
největší (absolutní) odchylky výroby budou právě v oblačných dnech, kdy výkon značně kolísá. 
Největší množství energie je ovšem potřeba uskladnit pro noční dodávky, kdy elektrárna 
nevyrábí. Je nutné tedy zjistit, jaké množství se musí uskladnit v období, kdy je nejdelší den a 
zároveň nejvyšší výkon panelů. Výchozími daty jsou údaje a grafy z aplikace PVGIS 
(Photovoltaic Geographical Information System), které poskytují denní rozložení intenzity 
slunečního záření, a to jak přímého, tak difúzního (pro průměrný den). Korekce výchozích údajů 
s ohledem na znečištění atmosféry vychází z grafů a tabulek uvedených v [52].  

Pro bezoblačný červnový den uvádí PVGIS následující průběh intenzity dopadajícího záření 
(při dané poloze a orientaci elektrárny) 
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Obr. 7-4 Intenzita dopadajícího záření v průběhu dne pro červen 

Při srovnání s údaji pro znečištění ovzduší stupně 3, což jsou venkovské oblasti, je v modelu 
PVGIS přibližně dvojnásobná hodnota difúzního záření ( [52] uvádí hodnoty mírně převyšující 
100 W/m2). Je-li brána v úvahu nižší hodnota (odpovídající i naměřeným hodnotám v existujících 
zařízeních), maximum intenzity je přibližně 1100 W/m2. Průběh intenzity ve slunečném dni 
odpovídá funkci sinus, drobné odchylky jsou patrné v ranních a večerních hodinách. Protože je 
výkon FV panelů přibližně přímo úměrný intenzitě záření, stačí jednoduchý převod přes účinnost 
panelů, kterou vypočteme z výkonu a plochy za standartních podmínek (z programu Sunny 
Design) 

%38,13100
1000
7535

101008 3

tan

=⋅

⋅

==
ds

celk

el

I

S

P

η       (7.5) 

Pak vyráběný výkon při maximální intenzitě ozáření bude činit 

kWISP celk 110911007535
100

38,13

100 maxmax =⋅⋅=⋅⋅= η
    (7.6) 

Dalším aspektem, který je nutné brát v úvahu při dimenzování akumulátorů, jsou ztráty při 
akumulačním cyklu. Ty podle výrobce [53] dosahují přibližně 25 % u větších aplikací, což je 
tento případ. Uhrazení těchto ztrát je možné pouze navýšením množství energie odebírané přes 
den na dobíjení. Největší množství energie v letním období, které bude třeba přes den uložit, se 
určí podle níže uvedeného grafu (obr. 7-5), je dáno integrálem ohraničeným funkcí sinus, 
tj.vyráběným výkonem a konstantou vyjadřující výkon dodávaný do sítě (svisle vyšrafováno). 
Naopak integrál ohraničený konstantou a osou x vyjadřuje množství energie dodané do sítě v noci 
(vodorovně vyšrafováno). Modelování průběhu i výpočet integrálů byly uskutečněny pomocí 
programu Advanced Grapher. Dle tohoto výpočtu musí být přes den akumulováno celkem 5,405 
MWh, aby bylo možno následně po odečtení ztrát (je počítáno i se ztrátou 1 % energie v kabelu) 
přes noc dodat 4 MWh do sítě, přičemž trvalý dodávaný výkon do sítě bude 350 kW. 
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Obr. 7-5 Určení množství akumulované energie  

 

Jak již bylo uvedeno výše, k tomuto množství energie se ještě přičítá rezerva kvůli nejistotě 
předpovědi počasí. Za předpokladu, že největší odchylka výroby tedy bude 20 % (za slunečného 
letního dne může být pouze záporná), dosahuje maximální hodnota uskladněné energie 

MWhWWW cervakcervakak 486,6405,52,0405,52,0 ,, =⋅+=⋅+=   (7.7) 

Ještě je však nutno vzít v úvahu možnost, že skutečné množství vyrobené energie bude vyšší 
(nejvýše o 20 %) než odhadnuté a tento přebytek bude třeba akumulovat navíc k výše uvedené 
rezervě. Celková potřebná kapacita akumulátorů pak činí 
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Nejnižší intenzita dopadajícího záření je v prosinci, kdy je zároveň také nejdelší noc. Podle 
PVGIS je nejvyšší souhrnná hodnota intenzity přibližně 700 W/m2, zatímco [52] uvádí hodnoty 
kolem 650 W/m2. Vzhledem ke skutečnosti, že na venkově se stále ve velké míře využívají tuhá 
paliva, znečištění atmosféry je vyšší, tudíž bude brána jako výchozí druhá jmenovaná hodnota. 
Výpočtem integrálu se pak dá snadno zjistit, že za celý den se vyrobí maximálně 3,31 MWh, je 
tedy poměrně jisté, že v tomto období budou akumulátory z velké části nevyužité. Jiná situace 
může nastat v jarních či podzimních měsících, kdy je intenzita záření sice nižší než v červnu, ale 
noci jsou delší, takže je třeba více energie uschovat pro dodávky. Vypočítá – li se potřebná 
kapacita pro jednotlivé měsíce podobně jako pro červen, potvrdí se předpoklad, že největší 
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nároky na akumulaci vznikají v červnu (viz. obr. 7-6), zatímco v zimních měsících je systém 
využitý přibližně z poloviny. 
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Obr. 7-6 Maximální potřebná kapacita akumulátorů v jednotlivých měsících 

 

Aby nebyla překročena skladovací kapacita, je potřeba uzpůsobit řídící systém nabíjení tak, 
aby v případě, kdy nebude k dispozici potřebná rezerva (jak pro dobíjení, tak pro vybíjení), 
upravil pro příští den hodnotu výkonu dodávaného do sítě a tím alespoň částečně dorovnal 
energetickou bilanci. Lze ovšem říci, že situace, kdy budou akumulátory nabity na maximum, 
může nastat spíše vyjímečně, a to výlučně v jarních či letních měsících. 

7.3 Parametry akumulačního systému 
Elektrická energie bude akumulována v redoxových bateriích s vanadovým elektrolytem, 

které mají pro tyto účely několik výhod. Mají dlouhou životnost, výrobce uvádí minimálně 12000 
cyklů bez snížení účinnosti, nejsou citlivé na hluboké vybíjení a teoretický poměr času nabití a 
vybití je 1:1, optimální provozní je ovšem 1,7:1. Netrpí také paměťovým efektem a při 
skladování elektrolytu odděleně od palivových článků se prakticky neprojevuje samovybíjení. 
Výhodná je také snadná přizpůsobitelnost tvaru a objemu nádrží na elektrolyt podle podmínek, 
které jsou na daném místě. Akumulační zařízení lze také následně rozšířit a to nejen po stránce 
kapacity přidáním elektrolytu, ale také po stránce výkonové zvýšením počtu článků umožňujících 
přeměnu energie. Zdánlivou nevýhodou je malá hustota energie elektrolytu, což v tomto případě 
tolik nevadí, protože se jedná o stacionární zařízení v hale. 
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Výrobce uvádí reálnou hustotu energie mezi 15 Wh/l a 25 Wh/l, celkový objem potřebného 
elektrolytu pak je (při uvažované střední hustotě energie w rovné 20 Wh/l) 
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Je třeba také spočítat, kolik bude použito článků, aby byly schopny absorbovat dodávaný 
výkon. Výrobce uvádí, že pro větší zařízení se instalují články o výkonu 50 kW v libovolných 
násobcích. Jak je uvedeno výše, optimální poměr času nabití a vybití je 1,7, teoreticky by tedy 
jmenovitý vybíjecí výkon instalovaných článků měl být 1,7 násobkem potřebného výkonu pro 
nabíjení. Maximální nabíjecí výkon dle odečtu z obr. 7-5 je asi 750 kW, což po vynásobení činí 
1275 kW. Tato hodnota je ovšem zbytečně nadsazená, při uvážení maximálního výkonu 
elektrárny 1100 kW nemůže být takový výkon ani dodáván.  

Protože výrobce uvádí, že lze nabíjet prakticky stejně rychle jako vybíjet, lze předpokládat, 
že stačí dimenzovat výkon článků na nejvyšší možný výkon dodávaný do akumulátorů. Odhad 
tohoto výkonu není jednoduchý, neboť je nutné uvažovat i případy, kdy je stálý výkon dodávaný 
do sítě malý a mezitím se na krátkou chvíli skokově zvýší intenzita ozáření panelů. Vzhledem ke 
stálé přítomnosti difúzní složky záření se dá říci, že i v oblačných dnech neklesne stálý dodávaný 
výkon pod 100 kW, špičkový výkon dodávaný pro akumulaci tedy nepřesáhne 1000 kW, což je 
hodnota celkového jmenovitého výkonu instalovaných článků. Tím je zajištěno, že články budou 
výkonově dostačující, optimální výkon pro dobíjení pak dle jednoduché úvahy činí 
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Tato hodnota je sice nižší, než  může nastat v poledních hodinách v jarních či letních 
měsících (vyjímečně také v zimě), ale jedná se spíše o krátkodobé výkyvy, které by neměly 
akumulačnímu systému působit potíže. Počet článků je tedy 20, vzhledem k výše uvedeným 
úvahám.  

Vzhledem k tomu, že výkon článků není dán jen vlastnostmi jich samých, ale také 
elektrolytu, je vhodné zkontrolovat, zda při jeho daném množství vyhovuje z hlediska hustoty 
výkonu. Podle údajů výrobce se hustota výkonu pohybuje u větších zařízení v rozmezí 100-150 
W/kg, hustota elektrolytu je 1,4 kg/l. Pokud by se brala v potaz nižší hodnota hustoty výkonu, je 
minimální objem elektrolytu 
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V porovnání s vypočtenou hodnotou objemu elektrolytu z hlediska hustoty energie je 
evidentní, že tato hodnota značně přesahuje vypočtený minimální objem, hustota výkonu tedy 
vyhovuje. 

Protože je objem potřebného elektrolytu značný a články se systémem řízení také nemohou 
být umístěny volně, je nutné postavit pro akumulační zařízení zvlášť halu. Podle výrobce lze 
elektrolyt skladovat v nádržích libovolného tvaru, při uvažování jejich obdélníkového půdorysu a 
výšce 2 m je potřebný půdorys nádrží 
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Pokud se nádrže umístí ve spodním podlaží (kvůli vysoké hmotnosti) a palivové články 
s řídícím systémem budou na vyvýšené konstrukci (viz. obr. 7-7), uspoří se zastavěná plocha. Po 
připočtení manipulačních prostor kolem nádrží by celková plochy haly neměla přesáhnout 400 
m2. I to je ale poměrně rozsáhlá stavba, která bude zasahovat do krajiny a tím může vyvolat 
problémy při povolování její výstavby, i když se stejně jako u FV elektrárny bude zřejmě jednat o 
stavbu dočasnou. 

 

 

 

Obr. 7-7 Příklad uspořádání haly s akumulací v redoxových bateriích ( převzato z [53]) 

 

Hala by měla být vybudována na severní straně elektrárny, aby nezastiňovala FV panely 
v kterémkoli denním období. Přívod elektrické enegie z centrálních střídačů, kde bude regulátor 
nabíjení, bude uskutečněn kabelem, který bude uložen v zemi. Protože je maximální 
akumulovaný výkon dosti vysoký, je vhodné vést pro každou polaritu kabely dva (z obou střídačů 
po jednom) Dimenzování kabelu z hlediska proudové zatížitelnosti dává při nejvyšším zatížení 
(500 kW na kabel) hodnotu proudu 
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Tato hodnota odpovídá kabelu o průřezu 240 mm2, ale vzhledem k jeho značné délce je 
dobré přihlédnout i k úbytku napětí na této trase. Při volbě kabelu o průřezu 630 mm2 a 
předpokládané jednoduché délce kabelu 90 m bude úbytek napětí 
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Je zřejmé, že pokud je požadavek na maximální úbytek napětí 1 %, stejně jako u kabeláže 
FV elektrárny, musí být propojení střídačů a haly realizováno 2 kabely o průřezu 630 mm2 (např. 
kabel 1-VY 1x630 od firmy Prakab).  

 

7.4 Návratnost akumulačního systému 
Je jasné, že akumulace větších objemů energie je poměrně nákladná záležitost, redoxové 

baterie nevyjímaje. Podle informací výrobce se cena instalované kWh akumulační kapacity 
pohybuje mezi 500 €/kWh a 700 €/kWh, cena s rostoucí kapacitou klesá. Pro výše vypočtenou 
potřebnou kapacitu 7387 kWh a uvažovanou průměrnou cenu 600 €/kWh vychází investiční 
náklady (pro porovnání v Kč, při kurzu 25 Kč/€) 

KčWNK celkakkWhi 11080500025738760025, =⋅⋅=⋅⋅=    (7.15) 

Investice je to dosti vysoká, v porovnání s cenou FV elektrárny srovnatelná, neboť ceny 
elektráren 1 MW inst. výkonu se pohybují mezi 90-110 mil. Kč za stavbu s kompletním 
vybavením. Stavba haly, jejíž cena se při těchto rozměrech pohybuje kolem 1 mil. Kč, se do 
investice musí také započíst, proti nákladům na akumulátory je to ovšem poměrně nepodstatná 
část. Je proto evidentní, že návratnost akumulačního zařízení jako takového je podmíněna 
poměrně vysokými nároky ze strany PDS na stálost a predikovatelnost dodávaného výkonu a 
z toho plynoucími vysokými postihy za nedodržení smluvených dodávek. Problémem je, že je 
tato problematika doposud nejasně legislativně podchycena, alespoň co se týče zdrojů, jako jsou 
vítr a slunce. V energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.) je sice obecně řečeno, že provozovatel 
zdroje má povinnost dodržovat stanovené parametry kvality dodávky, jinak bude platit 
stanovenou náhradu, avšak v příslušných cenových rozhodnutích ERÚ (např. 4/2009 [54]) jsou 
tyto zdroje jakýchkoli penalizací zbaveny. Konečně ani distribuční společnosti v současné době 
žádné penalizace těmto výrobcům neúčtují. 

Za tohoto stavu je zřejmé, že provozovatelé obtížně predikovatelných zdrojů energie nejsou 
motivováni dodávky nějak regulovat, například její akumulací. Návratnost takové investice je pak 
nekonečně dlouhá a jde de facto jen o laskavost provozovateli distribuční soustavy. Pokud by se 
postihy za nedodržení smluvené dodávky rozšířily na všechny obnovitelné zdroje, a to ve stejné 
výši, jako je tomu nyní u výroben nad 1 MW inst. výkonu, mělo by to nezanedbatelný vliv na 
jejich výkupní ceny. Ty se totiž snižují o 20 % za každý den, kdy  bylo skutečné množství dodané 
energie buď o více než 10 % vyšší nebo o více než 15 % nižší, než je nasmlouvaná dodávka.  
Jestliže je rozptyl predikce výroby nejvýše 20 % na obě strany,  je evidentní, že nasmlouvané 
dodávky nebudou bez akumulace dodrženy v podstatné části roku. Při zjednodušujícím 
předpokladu, že odchylky výroby mají rovnoměrné rozdělení, bude za nižší cenu účtována 
energie v následujícím množství (v jednom kalendářním roce) 
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Prostá návratnost akumulačního zařízení pak na základě snížení výkupní ceny bude činit (při 
aktuální výkupní ceně elektřiny 12150 Kč/MWh a bez započítání nákladů na halu a na provoz a 
údržbu akumulace) 
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Tato doba návratnosti je naprosto nereálná, neboť několikanásobně překračuje dobu 
životnosti celého zařízení. Cesty pro zlepšení návratnosti jsou v zásadě dvě, jednou je zvýšení 
penalizací za odchylky dodávky a druhou je snížení ceny zařízení, tj. snížení kapacity. První 
možnost ovšem na první pohled vyžaduje dosti tvrdé postihování za nedodržení dohodnutých 
objemů energie. Například pokud by byl výrobce povinen platit za každou MWh ve dni, kdy 
dodával mimo limit, stejnou částku, jaká je mu jinak vyplácena, tedy 12150 Kč. Prostá návratnost 
pak za stejných předpokladů jako ve výpočtu výše vyjde 
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Tento výsledek je sice o mnoho lepší, než předchozí, ale není do něj započítána stavba haly a 
údržba (0,008 €/kWh), tyto se však ve výsledku příliš neprojeví. Hlavním problémem totiž je, že 
tato doba návratnosti je na hranici životnosti zařízení, která je podle výrobce 10 – 15 let, navíc je 
uvažovaná penalizace nereálně vysoká, takže nelze předpokládat, že by při současné podpoře 
obnovitelných zdrojů takto postavené podmínky výkupu elektřiny někdo schválil.  

 

7.5 Návratnost při optimalizaci kapacity 
Druhou cestou snížení nákladů na akumulaci je snížení kapacity baterií i za cenu občasné 

dodávky mimo smluvené meze. I zde má samozřejmě na návratnost zásadní vliv penalizace, 
kterou lze opět pro srovnání uvažovat 20 % za den s odchylkou dodávky. Z obr. 7-6 je patrné, že 
pro zimní období je systém značně předimenzovaný, nicméně je evidentní, že při uvažovaných 
postizích ani snížení investičních nákladů na polovinu nezlepší ekonomiku akumulace na 
únosnou úroveň.  

Jedinou reálnou cestou se tedy jeví nedimenzovat kapacitu akumulátorů na 24 - hodinový 
režim dodávky, ale pouze na dodávku přes den. Protože se penalizace vztahují na množství 
dodané energie a nikoliv na dodávaný výkon, bude úkolem akumulace pouze vyrovnávat 
odchylky výroby dané nepřesností předpovědi počasí, případně upravovat denní diagram 
dodávky podle údajů dodaných předem dispečinku. V tomto režimu bude ovšem muset 
akumulace probíhat jiným způsobem, než u 24 – hodinového cyklu, a to s jednodenním 
předstihem.  

Bude se tedy akumulovat rezerva na další den, přičemž na dispečink se bude výroba, příp. 
diagram ohlašovat ráno pro den současný. Tím je umožněno upravit predikci výroby na současný 
den i podle toho, jaká je právě rezerva energie z předchozího dne a jaká bude předpokládaná 
výroba následujícího dne. Přesnost predikce je opět uvažována 20 %, neboť doba, na kterou se 
předpovídá, jen nepatrně přesahuje 36 hodin, na kterou platí krátkodobá předpověď. Navíc je 
možno snížit potřebnou kapacitu díky povolenému rozptylu výroby o 10 % navíc či o 15 % méně. 
Bude tedy třeba rezerva energie na další den, a to maximálně o velikosti 5 % plné dodávky (15 % 
tolerance nedodávky), ke které je pak potřeba ještě přičíst 10 % rezervu kapacity pro energii, 
která byla v daném dni vyrobena navíc proti predikované hodnotě (10 % tolerance přebytku). 
Tato kapacita by měla pokrýt požadavky na akumulaci i při plném letním oslunění, nicméně 
nebylo by zřejmě vhodné systém poddimenzovat, protože v těchto jarních a letních slunečných 
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dnech je výroba nejvyšší, tudíž by penalizace za odchylky byly nejcitelnější. Další nepochybnou 
skutečností je, že se v tomto období vyskytují různé těžko předvídatelné jevy, jako jsou bouřky a 
podobně, které pak výslednou výrobu podstatně ovlivní a nelze s jistotou říci, zda pak bude platit 
předpoklad 80 % přesnosti předpovědi výroby. 

Konkrétní číselné hodnoty vycházejí z nejvyšší denní výroby energie, což je přibližně 9,8 
MWh, potřebná akumulační kapacita pak včetně ztrát činí 
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Přepočítáno na množství potřebného elektrolytu s hustotou stejně jako v (7.9), vychází tento 
objem 
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Cena zařízení této kapacity bude při uvažování stejné jednotkové ceny 600 €/kWh činit  

KčWNK optakkWhopti 2316000025154460025,, =⋅⋅=⋅⋅=    (7.21) 

Při předpokladu stejného počtu dní a se stejným rozložením jako je tomu výše, je množství 
energie, které by bylo bez možnosti akumulace penalizováno, stejné jako ve výpočtu (7.16), takže 
prostá návratnost za stejných podmínek (bez údržby a ceny haly) nyní je 
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I v tomto případě je jasné, že návratnost zařízení je vyšší, než jeho životnost. Evidentně je 
třeba, aby se společně s výše uvedenou optimalizací kapacity také zvýšily finanční postihy za 
nedodržení dodávek v rámci daných mezí. Pokud by se uvažovala nejdelší přijatelná návratnost 
11 let (vzhledem k uváděné životnosti akumulátorů), započítala se stavba haly (800000 Kč), 
údržba v ceně 0,008 €/kWh (předpokládá se, že bude akumulováno přibližně 10 % energie) a také 
ztráty energie akumulací, pak by nejnižší možná penalizace vycházela následovně  
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Nejnižší možná penalizace pro rentabilní provoz akumulace je za daných podmínek asi 53 %, 
což představuje sice snížení výkupních cen prakticky na méně než polovinu, ovšem při 
objektivním a ekologicky nezaujatém pohledu na obnovitelné zdroje a jejich výkupní ceny není 
taková penalizace nereálná. Z pohledu provozovatelů DS je při nynějším rychlém rozvoji hůře 
predikovatelných zdrojů podobné opatření stále potřebnější, neboť s tímto vývojem stále stoupá 
potřeba rychle regulovatelných zdrojů, především na zemní plyn.  

Jinou variantou snížení vlivu např. FV nebo větrných elektráren na síť by byla příkladně 
povinnost provozovatele tohoto zdroje zajistit dodávku v době, kdy zdroj nedodává energii, 
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jiným zdrojem (např. již zmíněným plynovým). Tento záložní zdroj by ovšem musel být 
v blízkosti zálohovaného zdroje, aby tato náhrada měla smysl. Mohlo by jít například jen o 
rezervaci regulačního výkonu u stávajícího výrobce elektřiny, který by v případě potřeby dodal 
odpovídající množství energie do sítě. 

Je samozřejmé, že pokud by investor chtěl realizovat podobnou akumulaci, jaká je 
uvažována v této práci, bylo by rozumné nějakou dobu předem sledovat v daném místě počasí 
(př. rok) a porovnávat jej s předpovědí, aby zjistil, nakolik je tato přesná a tedy, zda bude 
kapacita dostačující nebo ji bude třeba upravit.  

 

7.6 Změna lokálních a systémových vlivů při využití akumulace 
Co se týká lokálních vlivů na síť, má akumulace energie pozitivní vliv na zatížení vedení, 

kterým je zdroj připojen do el. soustavy (př. rozvodna 110/22 kV), a to hlavně v případě provozu 
s konstantním výkonem, jak o tom bylo pojednáno v kap. 7.2. Vedení by pak nebylo nárazově 
vytěžováno plným výkonem, což by snížilo ztráty. Při provozu v denním režimu už není vliv 
akumulace tak výrazný, neboť ta v podstatě jen upravuje kolísání výkonu v rámci denních 
výkyvů, takže může nastat situace, že vedení bude plně vytíženo. 

Zřejmě nejpodstatnější změnou lokálního vlivu po instalaci akum. systému je výrazná 
eliminace kolísání napětí v přípojném místě. Markantní je tento rozdíl opět především při 
provozu s konstantním výkonem, kde by dokonce bylo možné díky akumulaci připojit elektrárnu 
o přibližně trojnásobném jmenovitém výkonu se stejným maximálním zvýšením napětí 
v přípojném bodě, jako by měla klasická FV bez akumulace (při daném nejvýše 2 % max. 
zvýšení napětí). Je však jasné, že v případě poruchy akumulačního systému by pak elektrárna 
musela značně omezit dodávaný výkon právě s ohledem na napěťové poměry. Při denním režimu 
akumulace se jedná hlavně o výrazné omezení krátkodobého kolísání napětí způsobeného 
nahodilými změnami intenzity záření.  

Na zkratové poměry má akumulace vliv daný snížením výstupního výkonu, neboť dle 
výrobce je zkratový proud solárního systému jen o málo vyšší než maximální provozní a závisí 
na ozáření, projeví se to tedy spíše při provozu s konstantním dodávaným výkonem, kdy je výkon 
značně nižší než maximální jmenovitý. Stejně tak zkreslení proudu vyššími harmonickými je 
dáno střídačem a bude zřejmě záležet na jeho zatížení, které je různé jak při provozu s akumulací, 
tak bez ní, výrobce ovšem uvádí pouze proudové zkreslení pod 3 % při jmenovitém výkonu.  

Ze systémových vlivů se akumulace projeví nejvíce v pokrytí zatížení v souvislosti s denním 
diagramem (př. na obr. 5-1). Provoz se stálým dodávaným výkonem tomuto diagramu sice 
neodpovídá, ale z hlediska požadavků na regulační výkon je o mnoho výhodnější, než provoz bez 
akumulace s výkyvy v řádu desítek procent za hodinu. Při druhém uvažovaném režimu, tj. s 
dodávkou jen během dne, se výroba elektrárny může poměrně dobře shodovat s diagramem 
zatížení. Ranní vzestup spotřeby se shoduje s počátkem výroby hlavně v jarních a letních 
měsících, v zimě vlivem kratšího dne se nástup výroby o 1 až 2 hodiny. Tuto dílčí potíž lze 
ovšem ošetřit právě pomocí akumulace, která může začít dodávat elektřinu z rezervy dříve, než 
vyjde slunce. V zimě je to zvláště výhodné, neboť celkové vyrobené množství energie za den je 
nižší a do akumulačního systému tak lze dodávat procentuálně větší rezervu, než v létě, kdy je 
kapacita využita z velké části. Také polední maximum výroby ve slunečných dnech jak v zimě, 
tak v létě, lze v rámci akumulačních možností oříznout dle diagramu. Problémem pro FV 
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elektrárny je večerní zvýšení zatížení, které se vyskytuje podle ročního období mezi 18. a 22. 
hodinou, což je doba, kdy elektrárna vyrábí minimálně nebo vůbec. Akumulace může zčásti tento 
problém eliminovat, jestliže je dostatečná rezerva energie na další den, lze přebytek dodat do sítě 
v době, kdy již slunce nesvítí. V případě přebytku výkonu v síti střídač umožňuje snížení 
dodávaného výkonu v určitých stupních podle požadavků operátora DS, zde je možnost uchování 
přebytečné energie, která by jinak nebyla využita, v akumulačním systému. Je evidentní, že jedna 
elektrárna celkový diagram výroby (zatížení) nijak negativně neovlivní, ovšem při dnešním 
instalovaném FV výkonu ve stovkách MW už tento vliv není zanedbatelný a akumulace energie 
by jej mohla znatelně vylepšit, což je při neustálém zvyšování podílu FV na výrobě stále 
potřebnější. 

Pokud by se porovnaly hodnoty dodávaného výkonu v zimních a letních měsících se 
zatížením soustavy, je vidět, že jejich minima a maxima jsou právě v opačných obdobích roku, 
tedy že v období největší výroby FV je nejmenší spotřeba energie a naopak. Tento vliv není 
akumulací reálně řešitelný (ledaže by každá FV elektrárna měla svou přečerpávací elektrárnu), 
zůstává tak jedním z omezujících faktorů pro zvyšování podílu výroby elektřiny ze slunce. 

Dalším systémovým vlivem je chování zdroje při velkých poruchách, které je opět z velké 
části dáno použitým střídačem a jeho přizpůsobením požadavkům sítě. Střídač použitý v tomto 
návrhu je podle výrobce vybaven nástroji, které mu umožňují zůstat připojen i při velkých 
nestabilitách sítě a poklesech napětí. Výhodou akumulace v tomto případě je možnost stálé 
dodávky nezávisle na intenzitě dopadajícího záření při krátkodobých poklesech napětí. Stejně 
jako je tomu u výše zmíněného diagramu zatížení, i tento vliv nabývá na významu se zvyšujícím 
se zastoupením FV zdrojů v energetickém mixu. 
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8  ZÁVĚR 
Co se týče energetického potenciálu OZE v Evropě, nejvíce je využita energie vodní, zvláště 

v horských zemích, dále energie větru, která má potenciál hlavně v přímořských státech. Energie 
biomasy se využívá spíše pro vytápění či v poslední době pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny. Prudkého rozvoje v poslední době dosáhlo využití solární energie pro výrobu elektřiny 
prostřednictvím FV článků, a to ve velké míře i v oblastech mimo jižní Evropu, kde jsou pro její 
využití podmínky nejlepší. 

Solární energii lze přeměnit na elektrickou dvěma způsoby, prvním je fotovoltaická přeměna, 
ta je v současnosti uskutečňována především pomocí monokrystalických a polykrystalických 
článků (příp. i tenkovrstvých), druhý způsob je založen na tepelném principu, kdy se tepelná 
energie mění na elektrickou podobně jako u konvenčních el. Vítr je v současnosti využíván pro 
výrobu elektřiny pomocí třílistých vztlakových elektráren, které dosahují pro komerční účely 
výkonu jednotek MW, avšak právě pro svou mohutnost nejsou ve vnitrozemí příliš rozšířené. 
Vodní elektrárny tvoří potřebnou součást energetického mixu většiny zemí, v poslední době se 
ale staví spíše malé vodní el. pro menší dopady na životní prostředí. Biomasa se na elektřinu 
přeměňuje jak skrze klasický parní cyklus v případě pevného paliva, tak pomocí motorů, jetliže je 
spalován bioplyn, motory se využívají i při výrobě elektřiny ze zplyněné pevné biomasy. 

Porovná-li se diskontinuita dodávky u jednotlivých obnovitelných zdrojů, zřejmě nejrychlejší 
výkyvy se vyskytují u FV elektráren, vliv na síť mají hlavně zařízení o výkonu řádově v MW. 
Projevuje se to především kolísáním napětí v místě připojení, nárazovým přetěžováním sítí VN a 
s nimi souvisejících rozvoden a v případě většího počtu těchto elektráren se to projeví i v celkové 
výkonové bilanci v porovnání s diagramem zatížení. Větrné elektrárny mění dodávaný výkon sice 
pomaleji než sluneční, jejich nevýhoda však spočívá ve větších výkonech koncentrovaných 
v jednom místě, tudíž vyvolávají velké změny v zatížení sítí především napěťové hladiny 110 kV 
(při přetoku výkonu z německých VTE i hladin vyšších). Mohou též pracovat i v noci, což se při 
větších výkonech neshoduje s diagramem zatížení. Vodní elektrárny jsou naopak poměrně 
důležitým nástrojem regulace díky jejich velké dynamice, což platí především o těch velkých, 
které lze centrálně regulovat. Malé vodní elektrárny, které nejsou většinou centrálně řízeny,  
mohou naopak působit na síť negativně, například pokud jsou provozovány v akumulačním 
režimu nebo při zamrznutí vody v zimě či při odstavení kvůli povodním. Jejich výhodou ale je, že 
jsou více rozptýlené, než např. VTE. Elektrárny zpracovávající biomasu mají na síť podobný vliv 
jako konvenční elektrárny, problémy mohou vznikat třeba kvůli výpadkům zařízení z důvodu 
nevyzkoušených instalovaných technologií, při předimenzování jednotky a následném odstavení 
kvůli nedostatku paliva či nedostatečném odběru tepla apod. 

Akumulace energie se v současné době uskutečňuje především prostřednictvím 
přečerpávacích elektráren, které jsou vyzkoušené, v porovnání s ostatními méně nákladné a 
umožňují skladování energie ve velkém množství. Dalším způsobem je akumulace ve stlačeném 
vzduchu, který je skladován v podzemních prostorách, tento způsob se však zatím vyznačuje 
nízkou účinností a je (už poměrně dlouhou dobu) ve fázi testování. Elektrochemické články jsou 
osvědčeným a dlouhodobě využívaným prostředkem pro uchování el. energie, nejrozšířenější 
jsou olověné akumulátory, jež se však pro svou omezenou životnost využívají spíše jako nouzové 
zdroje nebo někdy jako vyrovnávací zdroje v ostrovním provozu. Podobně jsou na tom NiCd 
akumulátory vyznačující se vyšší životností i hustotou energie. Pro energetiku významnější se 
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zdají baterie typu sodík-síra, které mají poměrně dobrou životnost, hustotu energie i účinnost, 
avšak jejich provozní teplota je přes 300 °C a sodík je navíc velmi korozivní. Perspektivním 
akumulátorem pro obnovitelné zdroje se zdá redoxová baterie, kde je elektrolyt čerpán přes 
články s membránou propouštějící protony. Velkou výhodou je dlouhá životnost přes 12000 
cyklů, nevýhodou je především vysoká cena a nízká hustota energie. Využití setrvačníků jako 
akumulátorů energie je omezeno na záložní zdroje při krátkodobých výpadcích sítě, využívají se 
též někdy jako regulátory frekvence v ostrovních sítích. Jejich životnost je v řádu statisíců cyklů, 
mají však poměrně krátkou dobu provozu v generátorickém chodu při jmenovitém výkonu. 
Superkapacitory vyznačující se extrémně rychlým nabíjením i vybíjením se zatím využívají spíše 
v mikrolelektronice, kde tolik nevadí jejich nízká hustota energie, použití v energetice je zatím ve 
stádiu úvah. Supravodivé akumulátory se díky své vysoké ceně uplatňují pouze v oblastech, kde 
je velmi důležitá kontinuita dodávky el. energie, neboť jsou schopny dodávat vysoké nárazové 
proudy. Jejich výhodou je životnost v milionech cyklů, nevýhodou  nutnost chlazení supravodičů 
a nízká kapacita vzhledem k rozměrům. Použití palivových článků, které by vyráběly elektřinu 
z vodíku získaného elektrolýzou vody, je zatím málo rozšířené, jednak z důvodu vysoké ceny 
článků a také z důvodu nízké účinnosti, která se pro celý akumulační cyklus pohybuje kolem 30 
% . 

Navrhovaná fotovoltaická elektrárna bude pro výrobu využívat 5040 FV panelů o výkonu 
200 Wp od firmy Suntech, každý string bude obsahovat 24 panelů. Systém pro monitoring a 
vyvedení výkonu je od firmy SMA, stejně jako 2 centrální střídače o výstupním výkonu 500 kW 
každý. Protože je výstupní napětí střídače 270 V, bude instalován též transformátor 22/0,27 kV, 
1000 kVA vyráběný pro účely FV elektráren. Podle programu Sunny Design dodá tento systém 
ročně do sítě přibližně 1033 MWh.  

Akumulace bude uskutečněna pomocí redoxových akumulátorů a to především z důvodu 
jejich vysoké životnosti. Pokud by se uvažoval stálý dodávaný výkon do sítě po dobu 24 hodin, 
pak je při předpokládané úspěšnosti predikce výroby energie min. 80 % třeba kapacita asi 7,4 
MWh včetně navýšení kvůli ztrátám a nepřesnostem předpovědi. Objem elektrolytu pro tuto 
kapacitu je asi 370 m3 a je počítáno s 20 články o jednotkovém výkonu 50 kW. Cena takového 
zařízení vychází přibližně na 110 mil. Kč, při současných penalizacích ve výši 20 % z ceny 
energie za den s odchylkou nad limit pak dosahuje prostá návratnost naprosto nerealistických 117 
let. Zlepšení na únosnou úroveň by nepřineslo ani razantní zvýšení penalizací, například i pokud 
by výrobce v případě nedodržení limitů naopak platil distributorovi. 

Po optimalizaci je potřebná kapacita akumulace asi 1,5 MWh, vychází to z předpokladu, že 
elektrána bude dodávat energii do sítě jen přes den, pomocí akumulace se bude tedy korigovat 
odchylka výroby nad limit daná nepřesností předpovědi výroby, popřípadě lze omezovat výkyvy 
výroby. Prostá návratnost pak při investičních nákladech asi 23 mil. Kč vychází stále příliš 
vysoká, kolem 25 let. Při uvažování maximální doby návratnosti 11 let, pokud se započítají i 
další náklady (údržba, stavba haly, ztráty akumulací), by musela penalizace dosahovat minimálně 
53 % při dnešních výkupních cenách. Jestliže se však v budoucnu výkupní ceny sníží, a to je více 
než pravděpodobné, byla by tato hodnota podstatně vyšší. 

Co se týká změn lokálních a systémových vlivů elektrárny po instalaci akumulace, umožňuje 
tato dimenzování vyvedení výkonu do sítě na nižší hodnoty výkonu (spíše při režimu s konst. 
výkonem). Zřejmě nejvíce změní akumulace kolísání napětí v přípojném bodě, zvláště při 
konstantním dodávaném výkonu, ovšem i při dodávce přes den má korigování výkyvů výroby 
pozitivní vliv. Další lokální vlivy (vyšší harmonické, zkratový proud) jsou spíše závislé na 
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vlastnostech střídače a jeho zatížení, které je různé jak s akumulací, tak bez ní. Ze systémových 
vlivů je největším pozitivem akumulace lepší přizpůsobení dodávaného výkonu diagramu 
zatížení soustavy, v ranních hodinách tak lze dříve dodávat energii, stejně jako v době večerního 
zvýšení odběru ze sítě (v případě dostatečné rezervy energie ). Důležitost tohoto vlivu je stále 
vyšší se zvyšujícím se instalovaným výkonem FV zdrojů. Pozitivní vliv má akumulace i na 
provoz soustavy při nestabilitách sítě a poklesech napětí, jelikož střídač setrvává připojen i 
v těchto případech, kdy stálý dodávaný výkon přispívá ke stabilizaci soustavy. 
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