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Abstrakt 

Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných 
elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou 
energie v palivových článcích a se ziskem energie z biopaliv, kterými jsou bionafta a 
bioethanol. Porovnává energetické výnosy různých způsobů výroby energie a hodnotí 
jejich výhody a nevýhody. Srovnává energetický obsah těchto paliv pomocí dojezdu 
modelových vozidel. 

 

 

Klíčová Slova 

Alternativní paliva, elektromobil, solární panel, biopaliva, bioethanol, bionafta, biomasa, 
bioplynová stanice, solární elektrárna, palivový článek, bioplyn, alternativní pohon auta 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis compares methods of producing elektricity in biogas plant, in thermal 
power plants by burning biomass, in solar power plants and compares it with production 
of energy of fuel cells and the energy from biofuels, like biodiesel and bioethanol. It 
compares the energy yields of different energy production methods and evaluates their 
advantages and disadvantages. It compares the energy content of these fuels by model 
vehicle range. 
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1 ÚVOD 

V současné době patří k moderním trendům snaha o omezení emisí skleníkových plynů 
a o celkové zmenšení znečištění přírody z provozu automobilů a strojů, které ke svému 
pohonu využívají spalovací motor. Kromě ekologických důvodů však hrají roli také 
ekonomické důvody. Zdroje fosilních paliv nejsou neomezené a řadu z nich v převážné 
míře musíme nakupovat v zahraničí. Proto je vhodné zabývat se otázkou výroby 
energetických surovin nebo energie z vlastních zdrojů. 

Biopaliva dělíme do tří kategorií. Biopaliva první generace jsou vyráběna 
z hospodářsky využitelných surovin (např. obilí, řepka, cukrová řepa). Jejich použití je 
kritizováno z hlediska plýtvání hospodářsky využitelnými surovinami a energetické 
náročností výroby (je zapotřebí velké množství vody, hnojiv, mechanizace při produkci 
surovin). Jsou však nejlevnější ze všech biopaliv. Druhá generace biopaliv je tvořena 
produkty přeměny rostlinného odpadu (např. dřevní štěpka, piliny, sláma). Jejich využití 
je opět energeticky náročné. Biopaliva třetí generace vznikají za použití zelených řas. 
Tato technologie je však stále ve vývoji. [1] 

Naproti tomu při provozu elektromotoru nevznikají žádné hmotné odpadní produkty. 
Jeví se tedy jako vhodná náhrada spalovacích motorů. Problémem je však uchovávání 
energie. Nejcitlivějším místem každého elektromobilu jsou baterie, které musí mít velkou 
kapacitu, aby byly schopné dodávat požadovaný proud pro pohon automobilu. Kvůli 
tomu jsou velké, těžké a také velmi drahé. Jejich cena představuje přibližně třetinu ceny 
elektromobilu. [2] 

Pokud porovnáme měrnou kapacitu (množství uložené energie na kilogram) např. u 
benzínu a současného olověného akumulátoru, zjistíme, že z jednoho kilogramu benzínu 
získáme přibližně 300× více energie, než z kilogramu akumulátoru. Srovnání se týká 
mechanické energie elektromotoru (kterou tento vyrobí z elektrické energie, kterou mu 
dodáme) a mechanické energie spalovacího motoru (kterou tento vyrobí z tepelné energie 
vzniklé spálením fosilního paliva), a je pouze teoretické, skutečná energie uvolněná 
z kilogramu benzínu konající práci v motoru závisí na jeho tepelné účinnosti, která je 
kolem 25 %. Také u elektromotoru hraje velkou roli jeho účinnost, případně ztráty na 
vedení. [3] [4] 

Tyto důvody, mezi které patří kromě velké pořizovací ceny elektromobilu i jeho 
nízký dojezd oproti běžnému automobilu a nízká rozšířenost nabíjecích stanic oproti 
běžným čerpacím stanicím, jsou hlavními příčinami, proč stále nedošlo k výraznému 
rozšíření elektricky poháněných automobilů. K 19. 1. 2018 bylo v ČR evidováno 162 
dobíjecích stanic pro elektromobily [5] a 3869 čerpacích stanic ropných paliv, tedy téměř 
24× více. [6] Do budoucna se však dá předpokládat jejich rozvoj a větší integrace mezi 
širokou veřejnost. 

Ve své práci se zaměřím na porovnání různých obnovitelných zdrojů energie 
z hlediska technologického, jakým způsobem dochází k výrobě energie a k porovnání cen 
takto vyrobených energií. 
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2 BIOMASA 

Biopaliva jsou vyráběna z biomasy, tedy z rostlinných surovin, které jsou obnovitelné. 
Zajímavostí je, že jsou uhlíkově neutrální. To znamená, že uhlík, který se uvolní při jejich 
spálení ve formě oxidu uhličitého je poté opět využit při jejich výrobě (rostliny při 
fotosyntéze spotřebovávají oxid uhličitý). Proto nepřispívají ke klimatické změně. 
Získávání surovin a výroba výsledného biopaliva není závislá na ekonomikách ostatních 
zemí a jsou také snadno ekologicky rozložitelná. [1] 

Biomasa je tvořena živými a odumřelými živočichy a rostlinami. Rostliny vyrábí 
pomocí fotosyntézy z vody a oxidu uhličitého za přítomnosti slunečního záření různé 
uhlovodíky (sloučeniny uhlíku, vodíku a kyslíku – např. glukózu) a kyslík. Zároveň slouží 
jako potrava pro živočichy. Lze tedy tvrdit, že biomasa představuje energii slunečního 
záření přeměněnou do formy energie chemických vazeb.  

Při zpracování biomasy využíváme buďto odpadní produkty živočišné nebo rostlinné 
a dřevařské výroby - jedná se o dřevní odpad, slámu, zbytky krmiv, biologický odpad, 
anebo plodiny pěstované přímo pro zpracování při získávání energie, takzvané 
energetické plodiny. Největší význam mají rostliny C4, které se vyznačují rychlou 
fotosyntézou, tedy i rychlým růstem. Své označení získaly podle skutečnosti, že při 
fotosyntéze jako první stabilní meziprodukt vzniká uhlovodík se čtyřmi uhlíky ve své 
molekule. Patří sem např. kukuřice, čirok, cukrová třtina, proso. [7] Biomasu obecně lze 
zpracovávat buďto za sucha, a to spalováním, pyrolýzou (tepelný rozklad za 
nepřítomnosti kyslíku [8]) nebo za mokra, kam patří metanové kvašení, lihové kvašení a 
výroba vodíku [9]. Lze ji také využít pro lisování olejů (např. řepka, slunečnice, len) a ty 
dále zpracovávat na biopaliva. Piliny a suchou slámu po rozemletí lze vylisovat do tvaru 
pelet (malých granulí), které jsou spalovány v kotlích pro vytápění rodinných domů. [10] 

Způsobů, jak využít biomasu, je hodně. Může sloužit například nám nebo 
hospodářským zvířatům jako potrava, lze ji použít pro vytápění domů, vaření. Dále ji lze 
využít jako zdroj energie pro výrobu elektřiny nebo jako vstupní surovinu pro výrobu 
biopaliv, tedy energie pro motory např. v dopravních prostředcích, což bude popsáno 
podrobněji v dalších kapitolách. [11] 

2.1 Výroba elektřiny z bioplynu  

Bioplyn v přírodě přirozeně vzniká v anaerobním prostředí, protože organismům, které 
jej vytváří, kyslík škodí. Takto vzniklý metan, nacházející se mimo jiné v bažinách, 
rýžových polích, v ložiscích na dnech oceánů a podobně, řadíme k fosilním palivům, 
protože vznikl za několikanásobně delší dobu, než ten, který z biomasy vytváří například 
bioplynové stanice. 

Proces, při kterém vzniká, se nazývá anaerobní digesce. Ta probíhá ve fermentorech, 
což jsou uzavřené betonové nádrže o objemu až 100 m3 a více, při teplotě 30 – 45°C 
v prostředí s pH okolo 6,7 až 7,6 [12]. Zařízení na vnášení biomasy zajišťuje dodávku 
hmoty buďto kontinuálně, pokud se jedná o hmotu řídké konzistence, nebo o pravidelnou 
dodávku několikrát denně. Reaktorů bývá více, v prvním dochází k hydrolýze, což je 
rozklad složitých organických látek, jako jsou škrob, celulóza, tuky, oleje a jiné, na 
jednodušší látky, kam patří například cukry, aminokyseliny a podobně. Následuje 
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acidogeneze, kdy vznikají jednoduché organické kyseliny, jednoduché alkoholy a vytváří 
se bezkyslíkatá atmosféra. Následně ve druhém fermentoru probíhají již anaerobní děje, 
kam patří acetogeneze, kdy vznikají oxid uhličitý a vodík a metanogeneze, kdy konečně 
vzniká očekávaný produkt celého procesu – metan. [11] 

Bioplyn je směs plynů, ve které jsou nejvíce zastoupeny metan (40 – 75 %), oxid 
uhličitý (25 – 55 %) a vodní pára (0 – 10 %). Dále obsahuje kromě plynů běžně se 
vyskytujících v atmosféře, jako jsou dusík, kyslík a vodík i látky nežádoucí, mezi které 
patří amoniak, sulfan, případně plynné sloučeniny křemíku, které můžou škodit 
spalovacímu motoru. Spalováním sulfanu vniká oxid siřičitý, který působí korozivně na 
spalovací zařízení, oxidy křemíku při kondenzaci na stěnách spalovacího zařízení 
způsobují obrušování pohyblivých součástí motoru a tím zvyšují jeho opotřebení. Tyto 
důvody vedly ke zkoumání možnosti úpravy bioplynu na čistý metan, který by bylo 
možné použít jako palivo pro spalovací motory. Takto vyrobený metan se poté nazývá 
biometan, aby bylo patrné, že se nejedná o fosilní palivo. V některých evropských státech, 
jako je například Německo, Francie nebo Švýcarsko, se vyrábí a používá k pohonu 
automobilů. Používá se čistý metan ve stlačeném stavu pod názvem CNG (Compressed 
Natural Gas). Existují i bioplynové stanice, například Könnern v Německu, které dodávají 
čistý biometan do rozvodné sítě. U nás brání rozšíření jeho výroby k těmto účelům fakt, 
že řada bioplynových stanic se nachází daleko od distribučních plynovodů zemního plynu 
a výstavba přípojek k nim představuje velkou finanční investici. Dále také nezájem 
distributorů plynu o připojení dodavatelů biometanu ke svým distribučním sítím a 
nevyjasněnost kontroly kvality dodávaného biometanu. [13] 

Výroba bioplynu z biomasy má však řadu výhod. Patří mezi ně fakt, že lze 
zpracovávat i odpady s velkým obsahem vody, které by bylo obtížné vysoušet (hnůj). Lze 
také poskytovat ekologickou likvidaci biologických materiálů jiných subjektů, třeba 
zbytků jídla. Zpracování těchto odpadů vede ke snížení emisí metanu do atmosféry a 
zlepšení prostředí na farmě. Spolu s bioplynem však při provozu bioplynové stanice 
vzniká i fermentační zbytek, který dále slouží jako velmi kvalitní hnojivo. 

U nás se nejčastěji bioplyn využívá v kogenerační jednotce, která vyrábí elektřinu i 
teplo zároveň. Je tvořena automobilovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním a 
asynchronním generátorem (elektromotorem). Z celkové energie se asi 30 % přemění na 
elektřinu, 60 % na využitelné teplo a zbytek jsou tepelné ztráty. Spalovací motor musí 
být pro provoz na bioplyn upraven (je potřeba upravit poměr paliva a vzduchu oproti 
původnímu nastavení) a z bioplynu musí být odstraněna vodní pára a ostatní nežádoucí 
složky (amoniak, sulfan a jiné), které by mohly při dlouhodobějším působení na motor 
působit korozivně. [14] Výsledné palivo se poté blíží kvalitě CNG (compressed natural 
gas – stlačený zemní plyn). Existují i kogenerační jednotky, které spalují LPG (liquified 
petroleum gas – zkapalněný ropný plyn), který je tvořen převážně směsí kapalného 
propanu a butanu s příměsí vyšších plynných uhlovodíků [11] [15] 

Výroba elektřiny z biomasy probíhá jejím spalováním ve směsi s uhlím v tepelných 
elektrárnách. Spalování paliva probíhá ve spalovacích komorách nebo kotlech, kde 
vyrobené teplo ohřeje pracovní kapalinu nebo plyn, které potom konají práci v tepelném 
motoru, který tak řadíme mezi motory s vnějším spalováním. Používají se parní turbíny 
nebo Stirlingův motor. 
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2.2 Kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie 

Tato metoda využití bioplynu patří mezi nejpoužívanější díky své relativně vysoké 
účinnosti. Základním principem je spalování bioplynu v motoru a přeměna vzniklé 
tepelné energie na elektrickou pomocí generátoru, který je tvořen elektromotorem. 
Spalovací motor může být postaven na principu benzínového motoru, který byl upraven 
pro spalování bioplynu. Směs je zažehnuta zapalovacími svíčkami a turbodmychadla ve 
spalinových cestách zajišťují dodávání vzduchu pro vytvoření směsi bohaté na vzduch 
kvůli snížení emisí oxidu uhličitého. Dosahují elektrické účinnosti 40 – 45 % a tepelné 
účinnosti 35 – 38 %.  

Dalším typem používaných motorů jsou dieselové motory, u kterých je směs 
bioplynu a vzduchu stříknuta do spalovací komory, kde je zapálena pomocným palivem 
(olejem). V případě přerušení dodávky bioplynu mohou pracovat pouze na topný olej 
nebo naftu, což patří mezi jejich výhody oproti benzínovým motorům. 

Bioplyn, který neobsahuje alespoň 45 % metanu, či pevná biomasa určená ke spálení, 
jsou spalovány mimo motor, který je poté poháněn vyrobeným teplem. Mezi takové patří 
například Stirlingův motor (obr. 1). Při jeho provozu dochází k ohřívání pracovního 
plynu, který je v něm uzavřen. Ohřátý plyn poté zvětšením svého objemu vysune píst 
v expanzním válci. Zároveň proudí přes regenerátor a chladič, což způsobí jeho 
ochlazení. Kompresní píst následně vrátí ochlazený pracovní plyn do zpět do horké 
oblasti, kde se znovu ohřeje a cyklus se opakuje. Elektrická účinnost je v rozmezí 24 – 
28 %, tepelná v rozmezí 38 – 40 %. 

 

Obrázek 2-1: Schéma Stirlingova motoru [16] 

Podobně pracují i mikroturbíny. V nich dochází ke vhánění stlačeného vzduchu do 
spalovací komory, ze které pokračují horké plyny o vysokém tlaku do turbíny, kterou 
svým rozpínáním roztáčí. Jejich výkon obvykle nepřekračuje 300 kW elektrických. 
Elektrická účinnost dosahuje 15 – 30 %, tepelná 40 – 55 %. Při použití předehřevu 
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vstupujícího vzduchu dosahují lepší účinnosti. 

2.3 Výnosy bioplynových stanic 

Pro odhad finanční výdělečnosti výroby elektřiny v bioplynových stanicích je zapotřebí 
zvážit investiční a provozní náklady. Investiční náklady běžné zemědělské bioplynové 
stanice, která zpracovává biomasu prostřednictvím mokré fermentace lze odhadnout na 
100 000 Kč/kW instalovaného výkonu. U bioplynových stanic, které zpracovávají 
komunální odpad, tvoří většinu investičních nákladů především stavba haly pro příjem 
odpadů, která je vybavena odvětráváním a biofiltrem, což je absorbent, který odstraňuje 
nebezpečné látky pomocí působení enzymů, které vznikají působením bakterií, které 
obsahuje [17]. Další náklady představuje hala pro oddělování bioodpadu, skladování 
digestátu (odpadní produkt při výrobě bioplynu). Počáteční náklady na výstavbu těchto 
bioplynových stanic se pohybují v rozmezí 200 000 – 250 000 Kč/kW instalovaného 
výkonu. Důvodem je náročnější třídění a zpracování vstupních surovin a skladování 
odpadů. [18] 

Dalšími významnými náklady jsou náklady provozní. Sem patří náklady na obsluhu 
a kontrolu provozu stanice, náklady na údržbu, náklady na odvodnění digestátu a 
manipulaci s ním. Jejich odhad je však nepřesný a jejich skutečnou výši lze zjistit jen 
z interních údajů pro konkrétní stanici.  

Příjmy bioplynových stanic tvoří prodej elektrické a tepelné energie. Cena 
vykoupené elektřiny závisí na způsobu odkoupení. Pokud je prodávána majiteli 
distribuční sítě za výkupní ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem, má tento 
odběratel povinnost vykoupit od dodavatele veškerou vyrobenou elektřinu. Pokud chce 
však dodavatel využít tzv. Zelený bonus, má povinnost si najít svého fixního odběratele, 
kterým může být koncový zákazník nebo obchodních s elektřinou a jemu vyrobenou 
elektřinu prodávat za dohodnutou cenu. K té získá ještě od státu dotaci ve formě Zeleného 
bonusu. [19] 

Cena závisí také na kategorii zpracovávané biomasy, kategorie jsou 1., 2. a 3., 
přičemž do první kategorie patří biomasa nejméně průmyslově znehodnocená, tedy 
nejkvalitnější, kam patří plodiny a dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a 
ušlechtilá paliva z nich vyrobená. Přesné rozdělení popisuje vyhláška Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 477/2012 od strany č. 5 dostupná na [20]. Cena vykupované 
elektrické energie vyrobené spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro rok 2019 
je 4,12 Kč/ kWh, výše Zeleného bonusu je 2,99 Kč/kWh. Elektřina vyrobená spálením 
čisté biomasy je vykupována za cenu 4,58 Kč/kWh, Zelený bonus je v tomto případě 3,45 
Kč/kWh. Zelený bonus pro výrobu tepla z kogeneračních jednotek činí 830 Kč/GJ, tedy 
2,99 Kč na kWh vyrobeného tepla. Všechny ceny jsou orientační a platí pro paliva 
prvních kategorií, tedy s největším energetickým obsahem. Finanční výnosy na 1 ha jsou 
vypočítány z výkupních cen. Výnosy z prodeje tepla závisí na ceně stanovené mezi 
dodavatelem a odběratelem, k ní poté dodavatel získá Zelený bonus pro prodej tepla. [21]  

 Následující tabulka 1 uvádí teoretické hodnoty příjmů z prodeje elektrické energie 
a výnosy energie přepočtené na 1 ha pole, ze kterého byla sklizena vstupní surovina pro 
několik vybraných bioplynových stanic v Jihomoravském kraji. Výpočet elektrické 
energie vychází ze jmenovitého instalovaného výkonu, její cena z cenového stanovení č. 
3/2018 Energetického regulačního úřadu pro výkup elektřiny vyrobené v bioplynových 
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stanicích. [22] Uvedené bioplynové stanice kromě hlavní suroviny, kterou je kukuřičná 
siláž, zpracovávají i vepřovou kejdu. Ta tvoří asi 15% celkové zpracované hmoty a je 
podle potřeby přidávána ke kukuřici, aby se vytvořila směs s optimálním obsahem sušiny. 
Ve výpočtu se však počítá pouze se samotnou kukuřičnou siláží, protože množství 
přidané kejdy je proměnlivé a záleží na podmínkách stability fermentačního procesu. 
Výnosy kukuřice pěstované na siláž byly v roce 2018 v Jihomoravském kraji 28,77 
tun/ha. [23] 

 

Tabulka 2-1: Výnosy elektrické energie ze surovin z  1 ha pole pro bioplynové 
stanice [24] [25] 

Lokalita Mutěnice 
Suchohrdly 
u Miroslavi Švábenice 

Kapacita [tun/rok] 13 000 14 000 11 600 

Výkon [kW] 1 076 495 526 

Roční výroba energie [kWh] 9 425 760,00 4 336 200,00 4 607 760,00 

Výkupní cena [Kč] 38 834 131,20 17 865 144,00 18 983 971,20 

Výše Zeleného bonusu [Kč] 28 183 022,40 12 965 238,00 13 777 202,40 

Odhadované stavební náklady [Kč] 107 600 000,00 49 500 000,00 52 600 000,00 

Výnos z 1 ha pole [Kč] 85 942,92 36 712,87 47 083,52 

Výnos z 1 ha pole [kWh] 20 859,93 8 910,89 11 428,04 

 

2.4 Výnosy tepelných elektráren spalujících biomasu 

Mezi největší tepelné elektrárny v Jihomoravském kraji, které spalují biomasu, patří 
Elektrárna Hodonín. Zároveň patří i mezi nejstarší elektrárny v České republice. Dnes 
slouží hlavně jako teplárna a dodává horkou vodní páru do Hodonína a horkou vodu do 
nedalekého slovenského města Holíč. Celkové roční dodávané teplo je 700 TJ tedy 
194,44 GWh tepla ročně.  

Od roku 2009 je v provozu blok elektrárny, který spaluje pouze biomasu tvořenou 
především dřevní štěpkou (ve formě pelet) a produkty vzniklými při zpracování dřeva. 
Jeho instalovaný výkon je 35 MW (celkový elektrický výkon elektrárny je 105 MW) a 
denní spotřeba 1000 tun biomasy. Hlavním palivem kromě dřevěných pelet však zůstává 
hnědé uhlí (lignit). [26] 

Tabulka 2 uvádí teoretické finanční výnosy a množství energie vyrobené v bloku 
elektrárny, který spaluje pouze biomasu. Přepočet výnosů na suroviny, které získáme z 1 
ha pole, je náročný. To je dáno charakterem suroviny, ze které jsou pelety vyráběny. 
Dřevní štěpka zahrnuje dřevařské odpady z výroby, u kterých je stanovení plochy, ze 
které byly sklizeny dřeviny, z nichž tyto odpady pochází, velmi náročné.  

Pro výpočet výnosů na hektar budeme uvažovat, že veškerá dřevní štěpka, ze které 
jsou pelety lisovány, pochází z pole, na kterém byly pěstovány některé z rychle 
rostoucích dřevin přesně pro tento účel. Nejčastěji jde o topol nebo vrbu. Jejich výnosy 
závisí na lokalitě, kde byly pěstovány a způsobu pěstování. Záleží na průměrném úhrnu 
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srážek v dané lokalitě, na kvalitě půdy, na hnojení a způsobu sklizně. Ta probíhá 
výmladkově, to znamená, že jsou stromy pokáceny v určité výšce nad zemí a pařez, který 
na místě stromu zůstal, po určité době zase obroste větvemi. Děje se tak v pravidelných 
intervalech, nejčastěji po třech až šesti letech. První sklizeň má výnosy nejmenší, druhá 
a případně třetí dosahuje výnosů sušiny na hektar výrazně vyšších.  

Z průzkumu provedeného Výzkumným ústavem zemědělským v německém městě 
Gülzow vyplývá, že průměrné roční výnosy ze sklizně topolu jsou 15,6 tun sušiny/ha při 
sklizni v 3letém období a 21,2 tun sušiny/ha při sklizni v 6letém období. U vrby je  to 
10,1 tun sušiny/ha při 3letém období sklizně a 8,9 tun/ha sušiny při sklízení v intervalu 6 
let. [27] Získanou hmotu je nutné podrtit na štěpku. Ta však obsahuje vlhkost okolo 50 – 
60 % a musí se sušit tak dlouho, až zbytková vlhkost dosáhne 15 %. Poté se lisuje do 
podoby pelet. Pro výpočet použijeme údaje peletárny firmy Mader, která sídlí ve Vrbně 
pod Pradědem. Ročně vyrobí 3500 tun pelet a na každou tunu spotřebuje 1,8 tun štěpky. 
[28] Vypočtené hodnoty zobrazuje tabulka 3. Ty představují množství elektrické energie, 
které elektrárna vyrobí ze surovin, které byly sklizeny z 1 ha pole za rok, podobně jako 
v kapitole o bioplynových stanicích. Výkupní cena elektrické energie vzniklé spálením 
čisté biomasy je pro rok 2019 4,58 Kč za kWh a výše Zeleného bonusu 3,45 Kč. 

 

Tabulka 2-2: Technické parametry bloku spalujícího biomasu Elektrárny Hodonín 

Lokalita Hodonín 

Kapacita [tun/rok] 365 000 

Výkon [kW] 35 000 

Roční výroba energie [kWh] 306 600 000 

Výkupní cena [Kč] 1 404 228 000 

Výše Zeleného bonusu [Kč] 1 057 770 000 

 

Tabulka 2-3: Výnosy ze surovin z 1 ha pole pro tepelné elektrárny 

Druh rychle rostoucí dřeviny Topol Vrba 

Interval obmýtí (sklizně) [rok] 3 6 3 6 

Roční výnosy sklizně [t/ha] 15,6 21,2 10,1 8,9 

Hmotnost pelet vyrobených za rok [t] 8,67 11,78 5,61 4,94 

Výnos z 1 ha pole [kWh] 7 280,00 9 893,33 4 713,33 4 153,33 

Výnos z 1 ha pole [Kč] 33 342,40 45 311,47 21 587,07 19 022,27 

 

2.5 Palivové články 

Elektřinu z bioplynu můžeme vyrobit i přímo, bez převodu na tepelnou energii, pomocí 
palivových článků. Ty slouží k přímé přeměně chemické energie na elektrickou. Na 
anodu je přiváděno palivo, např. vodík a na katodu oxidační činidlo, kterým může být 
kyslík obsažený v atmosféře. Bioplyn je tedy nutné před použitím vysušit a odstranit z něj 
nežádoucí složky. Odpadním produktem při činnosti článku je vodní pára, případně také 
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oxid uhličitý. Jako palivo může sloužit také oxid uhelnatý, hydrazin (N2H4), methanol a 
jiné alkoholy. Jako okysličovadlo se nejčastěji využívá kyslík obsažený v atmosféře. Při 
použití plynného paliva musí být elektrody porézní, aby jejich reakční plocha byla co 
největší. Toho se dosahuje lisováním elektrod z práškového materiálu a přidáním snadno 
rozpustných látek, po jejichž odplavení vznikají v elektrodě mikroskopické dutinky. 
Nevýhodou některých článků je použití korozivních elektrolytů (roztoky H3PO4, NaOH) 
a vysoká cena materiálů membrány (platina, ruthenium), proto se v současnosti zkoumají 
vlastnosti jiných levnějších a odolnějších materiálů, které by snížily cenu konstrukce a 
zvýšili její životnost. 

Jedním z možných uspořádání palivového článku je PEMFC – Polymer-Electrolyte-
Membrane fuel cell. Nazýváme jej palivový článek s polymerní iontoměničovou 
membránou. Provozní teplotou okolo 100°C jej řadíme k nízkoteplotním. Představují 
největší potenciál jako zdroj elektrické energie pro elektromobily do budoucna. Pracovní 
elektrody jsou tvořeny listem porézního grafitického papíru, který je potažený tenkou 
vrstvou teflonu a z jedné strany je nanesena platinová čerň. Elektrolytem je polymerová 
membrána, která funguje jako izolátor pro elektrony a pro použité plyny, ale zároveň jako 
vodič pro protony (vodíkové kationty). Polymer je tvořen uhlíkem, fluorem  a kyselinou 
sulfonovou. Anoda, membrána a katoda jsou za vysoké teploty a tlaku spojeny 
dohromady a opatřeny grafitovou destičkou s jemnými kanálky. Ty mají za úkol rozvádět 
palivo a okysličovadlo po ploše elektrod. Tyto články jsou poté spojovány do palivových 
svazků. [29] 

Existují také články, které pracují s kapalným palivem. Je jím methanol a tyto články 
nazýváme DMFC – Direct Methanol Fuel Cell, přímomethanolový článek. Methanol je 
ve směsi s vodou jako tekutina nebo pára přiváděn do anody. Odpadním produktem je 
oxid uhličitý a vodní pára. 

Ke středněteplotním článkům patří článek tvořený grafitovými elektrodami 
pokrytými platinou a elektrolytem ve formě koncentrované kyseliny 
trihydrogenfosforečné s pracovní teplotou v rozmezí 160 – 220 °C (PACF – Phosphoric 
Acid Fuel Cell – Palivový článek s kyselinou fosforečnou). Palivem může být metan nebo 
metanol. Odvod tepla je zajištěn chladicími kanály v článku. Se svojí účinností 40 – 45 
% a lepší odolností proti nečistotám patří mezi komerčně nejpoužívanější. 

Třetím typem je článek, který používá jako elektrolyt roztavenou směs uhličitanu 
lithného, sodného, draselného a jiných, která se nachází v porézní keramické matrici 
(MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell – Palivový článek s uhličitanovou taveninou). 
Anoda bývá tvořena slitinami niklu s chromem nebo hliníkem, katoda oxidem nikelnatým 
a lithiem. Řadíme jej k vysokoteplotním článkům s pracovní teplotou 600 – 700 °C a 
účinností okolo 50 – 55 %. Díky tomu je možné použít bioplyn i s vyšším obsahem oxidu 
uhličitého, než u nízkoteplotního článku. 

Dalším vysokoteplotním článkem je palivový článek s pevným elektrolytem (SOFC 
– Solid Oxide Fuel Cell). Jeho pracovní teplota je 750 – 1000 °C, jako elektrolyt je použit 
oxid zirkoničitý nebo oxid ytria. Anody jsou tvořeny keramicko-kovovými materiály 
z niklu a oxidu zirkoničitého. Katody jsou tvořeny oxidem manganito-lanthanitým 
(LaMnO3) s přídavkem stroncia. Účinnost se pohybuje okolo 55 – 60 %. [16] 
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2.6 Výnosy palivových článků 

V současné době je nejvíce využívaným typem palivového článku varianta PAFC, tedy 
palivový článek, kde je jako elektrolyt použita kyselina trihydrogenfosforečná. Mezi 
komerčně vyráběné moduly, které pracují na tomto principu, patří např. modul PC25, 
který vyráběla firma UTC Fuel Cells, později přejmenovaná na UTC Power a která je 
nyní již od roku 2013 součástí firmy Doosan Fuel Cell sídlící ve státě Connecticut 
v Severní Americe. [30] Instalovaný výkon je 200 kW a účinnost 37% elektrická a 50% 
tepelná. Palivem je buďto zemní plyn, u kterého je spotřeba 60 Nm3/h (téměř čistý metan) 
nebo bioplyn, jehož spotřeba je 90 Nm3/h, pokud obsahuje 60% metanu. [31] Jednotka 
Nm3/h (normovaný metr krychlový za hodinu) vyjadřuje, že průtok plynu byl měřen za 
standartního atmosférického tlaku (101 325 Pa) a teploty 0°C (podle normy DIN 1343). 
[32] 

Pro výpočet teoretických výnosů ze surovin sklizených z jednoho hektaru pole 
použijeme údaje o produkci Bioplynové stanice Třeboň. Ta denně vyrobí průměrně 
12 300 m3 bioplynu. Průměrná roční produkce tak vzrůstá na 4 489 500 m3. Vstupní 
suroviny tvoří kukuřičná siláž (15 500 t/rok), travní senáž (4 300 t/rok) a vepřová kejda 
(3 000 t/rok). Dohromady tedy roční spotřeba vstupních surovin činí 22 800 tun. 
Kukuřičná siláž však tvoří pouze 67,98 % této dávky, proto množství bioplynu 
vyrobeného pouze z ní činí 3 052 072,39 m3. Samotná kukuřičná siláž obsahuje pouze 
30% sušiny, ze které bude vznikat bioplyn. Proto z ročně spotřebovaného množství 4 650 
tun sušiny siláže vznikne 915 621,71 m3 bioplynu, tedy jedna tuna kukuřičné siláže 
vyprodukuje 196,91 m3 bioplynu. [33] Výše výnosů kukuřice na siláž v Jihomoravském 
kraji za rok 2018 je 28,77 t/ha. [23] 

V současné době u nás elektřina není průmyslově vyráběna pomocí palivových 
článků, proto lze jen odhadnout, že cena této energie bude vyšší než cena energie 
z bioplynu zpracovaného v kogenerační jednotce nebo z tepelné elektrárny spalující 
biomasu, kvůli vyšším pořizovacím nákladům oproti např. bioplynové stanici a nárokům 
na úpravu kvality vstupního paliva. Do budoucna je však možné očekávat jejich použití 
jako zdroj energie pro auta poháněné elektřinou. Vypočtené hektarové výnosy zobrazuje 
tabulka 4. 

  

Tabulka 2-4: Výnosy energie z palivového článku 

Instalovaný výkon modulu PC25 [kW] 200 

Roční vyrobená energie [kWh] 1 752 000 

Spotřeba bioplynu [Nm3/h] 90 

Roční spotřeba bioplynu [m3] 788 400 

Výnos kukuřice na siláž v roce 2018 [t/ha] 28,77 

Vyrobené množství bioplynu [m3] 5 665,10 

Výnosy energie na suroviny z 1 ha pole [kWh] 12 589,11 
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3 BIOPALIVA 

Předchozí kapitola se zabývala využitím plynných a pevných forem biomasy, které se 
nejvíce uplatní při provozu stacionárních zařízení. Pro pohon motorů dopravních 
prostředků je ale nejvhodnější používat kapalná paliva, která jsou vhodná i pro motory 
s vnitřním spalováním. Je totiž výhodnější přeměňovat jejich chemickou energii přímo 
na mechanickou s menšími tepelnými ztrátami, než nejdříve na tepelnou a až poté na 
mechanickou. Jednotlivá biopaliva budou popsána podrobněji. [11] 

3.1 Bionafta 

Bionafta je palivo pro vznětové motory, které je možné vyrobit z rostlinných olejů (např. 
z řepkového, slunečnicového nebo sójového) nebo živočišných tuků (hovězí, drůbeží 
apod.). Nejčastěji se u nás pro výrobu bionafty používá řepkový olej. Je možné jej 
spalovat v čisté podobě, ale kvůli jeho podstatně vyšší viskozitě a bodu vzplanutí oproti 
obyčejné naftě je nutné jej předehřát na požadovanou provozní teplotu a motor musí být 
na jeho spalování patřičně upraven.  

Ekonomicky výhodnější je však olej přeměnit na bionaftu, tedy methyl-ester 
řepkového oleje, který bývá označován zkratkou MEŘO podle jeho českého názvu, nebo 
FAME podle anglického názvu Fatty Acid Methyl Ester. [34] Ten je možné spalovat 
v současných dieselových motorech bez úprav. Vzhledově je to nažloutlá kapalina 
s mírně vyšším bodem vzplanutí a viskozitou, než má běžná nafta. Kromě toho má menší 
výhřevnost, proto motor dosahuje menšího výkonu při jeho spalování. K dalším 
nepříjemným vlastnostem patří jeho agresivita vůči pryžovým těsnicím dílům palivového 
potrubí a vyšší bod tání -8°C oproti obyčejné naftě, což v zimních obdobích vyžaduje 
přidávání nemrznoucích aditiv. Proto se používá nejčastěji ve směsi s obyčejnou naftou 
o složení 30% MEŘO a 70 % nafta vyrobená z ropy. Má označení SMN30 a nazývá se 
směsná nafta. [11] 

Vyrábí se při procesu nazývaném transesterifikace. Podstatou je reakce alkoholu 
(methanol) s olejem (řepkový) v přítomnosti zásaditého katalyzátoru (hydroxid  sodný, 
draselný) za vzniku methyl-esteru řepkového oleje a glycerolu. Reakce probíhá za 
zvýšené teploty (60 – 100 °C) a zvýšeného tlaku. Vedlejší produkty reakce, kam patří 
např. mýdla, voda a jiné jsou odstraňována během reakce, která probíhá stupňovitě 
v několika za sebou řazených reakčních nádobách. Hotový produkt se poté suší za 
sníženého tlaku. 

Výhodou bionafty je její čisticí schopnost, díky které uvolňuje nečistoty 
z palivového systému a její mazací schopnost, čímž přispívá ke zvyšování životnosti 
motoru. S tím ovšem souvisí nutnost častěji měnit palivový a olejový filtr, které uvolněné 
nečistoty zachytávají. Další nevýhodou je poměrně krátká doba trvanlivosti – asi 1 měsíc, 
není proto vhodná pro dlouhodobé skladování a pro pohon elektrických generátorů se 
spalovacím motorem. Časem se totiž mění její konzistence, vytváří hrudky a ucpává 
palivové trysky. [35] 
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3.2 Výnosy bionafty 

V současnosti je největším producentem MEŘO u nás firma Preol a.s. Ta zpracuje ročně 
450 000 tun řepky, ze které vyrobí kromě glycerinu (12 000 tun) a řepkového šrotu 
(270 000 tun) řepkový olej v množství 180 000 tun. Z toho 60 000 tun je použito k výrobě 
MEŘO, kterého je vyrobeno ročně 120 000 tun. [36] 

Sklizeň řepky v Jihomoravském kraji v roce 2018 činila podle Krajského 
informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje 3,22 
tun/ha. [37] Pokud bychom uvažovali teoretickou výnosnost řepkového oleje pro výrobu 
MEŘO, z uvedeného množství řepky sklizené za rok by bylo možné vyrobit 0,8587 tun 
methyl-esteru řepkového oleje. Jeho hustota je při teplotě 15°C přibližně 880 kg/m3 [38], 
tedy je možné vyjádřit jeho objem pomocí vzorce 3.1: 

� =
�

�
         (3.1) 

kde V je objem [m3], m je hmotnost [kg] a � je hustota [kg/m3]. Objem tedy činí 
0,9758 m3, což je 975,8 litrů, ovšem čistého MEŘO. V praxi používané palivo SNM30 
obsahuje pouze 30 % MEŘO. Množství paliva SNM30, které získáme, vypočítáme 
pomocí vzorce 3.2: 

���,�

���,���
∗ ��� = ��%       (3.2) 

Čitatel zlomku vyjadřuje množství rozpuštěné látky o 100% koncentraci (v tomto 
případě MEŘO), jmenovatel obsahuje celkový objem roztoku (tedy včetně všech 
ostatních složek), tuto hodnotu vynásobením koeficientem 100 vyjádříme v procentech. 
Výsledkem je hodnota 2276,87 l, tu tvoří obyčejná nafta, hodnota jmenovatele zlomku a 
tedy i celkový objem získaného paliva SNM30 je 3252,67 l. 

Nejčastějším použitím bionafty je pohon spalovacích motorů osobních automobilů. 
Jako modelový vůz byla vybrána Škoda Octavia Tour 1.9 SDI se čtyřválcovým motorem 
o objemu 1896 cm3 a výkonu 50 kW. Jeho předepsaným palivem je kromě motorové nafty 
také bionafta, obě však musí mít cetanové číslo minimálně 49. Pro běžnou naftu se 
hodnoty cetanového čísla pohybují v rozmezí 51 – 55.  

Cetanové číslo vyjadřuje, jak dlouhá je prodleva mezi vstřikem paliva a jeho 
zažehnutím. U paliva s nižším cetanovým číslem dojde k větší prodlevě před zapálením 
a v důsledku toho se odpaří více paliva a dojde ke vznícení bohatší směs, což má za 
následek zvýšení hlučnosti motoru. Vyšší cetanové číslo způsobí dřívější vznícení paliva, 
což vede ke vzniku sazí a možnému zanášení vstřikovací trysky. [39] 

Popisovaný vůz má v provedení Combi kombinovanou spotřebu (to znamená při 
současném ježdění ve městě i mimo město) 5,2 l/100 km. Objem palivové nádrže je 55 l 
+ 7 l (rezerva), dohromady tedy 62 litrů. Na celou nádrž je tedy možné ujet podle spotřeby 
1192,31 km. Na množství bionafty získané z řepky z jednoho hektaru půdy činí ujetá 
vzdálenost 62551,35 km, nádrž vozidla zcela naplníme 52×. 
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3.3 Bioethanol 

Bioethanol se vyrábí z rostlin, které obsahují cukry (cukrová třtina, cukrová řepa) a 
obilovin nebo ostatních plodin, které obsahují škroby (obilí, brambory). Používá se ve 
směsi prodávané pod obchodním názvem E85 (Ethanol 85) o složení 85 % bioethanol a 
15 % benzín. 

Při výrobě z plodin obsahujících cukr se v prvním kroku daná surovina, např. 
cukrová řepa očistí od hlíny a nečistot, zbaví se částí, které se v procesu nevyužijí (zde 
např. listy) a pomele se. Poté se nechá louhovat v horké vodě, protože v ní se cukr velmi 
dobře rozpouští. Vzniklá sladká šťáva je smíchána se šťávou vylisovanou z pomleté řepy, 
která se dále využívá jako krmivo pro hospodářská zvířata. Ke šťávě jsou přidány 
kvasinky a při teplotě 27 – 32 °C probíhá fermentace (kvašení) roztoku. Následuje 
destilace, kdy se zkvašená šťáva ohřeje nad bod varu ethanolu 78,3 °C a teplota se udržuje 
tak, aby nepřekročila bod varu vody 100 °C. Vzniklé páry se ochlazují a vzniká líh o 
koncentraci 96%. [40] 

Výroba z brambor probíhá jejich očištěním. Poté jsou rozvařeny na kaši, ke které je 
přidán slad (naklíčený ječmen, či jiná obilnina) [41] a voda. Při teplotě 60 °C poté probíhá 
zcukernatění škrobu z brambor. Výsledná zcukernatěná zápara je po ochlazení zkvašena 
kvasnicemi a vzniklý alkohol oddělen destilací. [42] 

Je možné alkohol vyrábět také z celulózy, což je však technologicky náročnější a 
v praxi se zatím v průmyslovém měřítku nevyužívá. Působením zředěné kyseliny sírové 
za vysokého tlaku a teploty (160 °C) na celulózu obsaženou např. ve dřevní štěpce, se 
dosáhne narušení řetězců celulózy, které poté vhodné enzymy snáze hydrolýzou přemění 
na molekuly s kratším řetězcem, které poté lze zkvasit na alkohol. [11] 

Nevýhodou bioethanolu jako paliva je horší startování studeného motoru. Z tohoto 
důvodu se hlavně do starších vozů přidává po natankování bioethanolu více čistého 
benzínu. Je také nutné upravit vozidlo pro použití tohoto paliva. Bez úpravy může dojít 
ke snížení výkonu a ke zvýšení spotřeby.  

Výhodou je nižší cena oproti obyčejnému benzínu (Natural 95) a možnost upravit 
k provozu na toto palivo i vozy, pro které původně nebylo určeno. [43] 

3.4 Výnosy bioethanolu 

Největším producentem cukru a lihu v České republice je společnost Tereos TTD, a.s. 
sídlící v Dobrovicích ve středních Čechách. Ta vyrábí ročně 140 000 000 litrů lihu, na 
což spotřebuje 3 040 000 tun cukrové řepy. Odpadními produkty jsou vyslazené řízky, 
tedy rozemletá cukrová řepa zbavená většiny cukru, která se po zbavení přebytečné 
vlhkosti lisováním v řízkolisech a sušením v bubnové sušičce poté lisuje do podoby 
peletek, aby se snížila její vlhkost a bylo možné ji lépe skladovat. [44] Jiným způsobem 
konzervace je silážování. Při něm je řezanka upěchována do silážní jámy a zakryta folií, 
která je zatížena pneumatikami, případně jiným závažím (obr. 2 a 3). [45] Využívá se zde 
procesu anaerobního mléčného kvašení, při kterém vzniká ze zbytkového cukru kyselina 
mléčná, která směs konzervuje. Je možné ji plnit i do silážních vaků z polyethylenu (obr 
4). [46] Cukrovarnické kaly, vznikající při čištění cukerného roztoku před jeho 
krystalizací, se používají jako hnojivo. 
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Obrázek 3-1: Silážní jáma v obci Krouma na Chrudimsku [47] 

 

Obrázek 3-2: Zakrytá silážní jáma [48] 

 

Obrázek 3-3: Siláž uskladněná v sile [49] 
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Lihovar v Dobrovicích tedy vyprodukuje 46,05 litrů lihu z jedné tuny cukrové řepy. 
[50] Výnosy ze sklizně cukrové řepy v Jihomoravském kraji za rok 2018 činí 54,5 t/ha. 
[23] Z tohoto množství řepy cukrovky je možné vyrobit 2 509,725 litrů ethanolu. Při jeho 
použití k výrobě paliva E85 bude tedy tvořit 85 % z celkové směsi, teoreticky lze tedy 
vyrobit 2 952,62 litrů paliva Ethanol 85. 

Jedním z mnoha vyráběných automobilů, které mají předepsáno palivo bioethanol, 
je Peugeot 308 XS 1.6 Bioflex. Je osazen motorem o objemu 1,6 litrů s výkonem 82 kW. 
Průměrná kombinovaná spotřeba dosahuje podle výrobce 9,8 l/100 km. Objem nádrže je 
60 litrů, dojezd na plnou nádrž tedy dosahuje 612,25 km. Množství paliva E85 
vyrobeného z ethanolu, který jsme získali z řepy cukrovky sklizené z hektaru pole, by 
mělo vystačit na dojezd 30 128,78 km. Nádrž bychom při tom naplnili 49×. [51] 
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4 SOLÁRNÍ PANELY, FOTOVOLTAICKÉ 
ELEKTRÁRNY 

4.1 Princip funkce fotodiody 

Každý solární panel je tvořen fotovoltaickými články, jejichž základem je polovodičová 
dioda, která je tvořena 2 např. křemíkovými příměsovými polovodiči – jedním typu P a 
druhým typu N. Polovodič typu P je dotovaný příměsemi obsahujícími 3 valenční 
(vazebné) elektrony (např. bor), převládá zde děrová vodivost, polovodič typu N 
příměsemi obsahujícími 5 valenčních elektronů (např. fosfor), zde převládá elektronová 
vodivost.  

Na rozhraní spojení těchto polovodičů dochází k rekombinaci párů elektron – díra 
a vytvoření ochuzené přechodové vrstvy s vlastním elektrickým polem. Připojením 
kladného napětí na přechod P a záporného na přechod N dojde k potlačení této vrstvy a 
diodou teče proud. V opačném zapojení by byla zapojena závěrně a proud by jí netekl. 
[52] 

Na obr. 5 je znázorněno rozložení volných nosičů náboje. Majoritní (na obrázku 
větší) kladné volné díry převažují nad minoritními (menšími) zápornými akceptory 
v oblasti P a v oblasti N majoritní (větší) volné elektrony následují minoritní (menší) 
donory. Vyjádření větší nebo menší vyjadřuje pouze velikost jejich znázornění na 
obrázku, ne skutečnou velikost. Majoritními částicemi jsou převládající dominantní 
částice a minoritními ty méně důležité. Vektor intenzity elektrického pole má v této 
situaci směr z oblasti N do oblasti P. Přiložením napětí na PN přechod v propustném 
směru bude toto nové elektrické pole působit proti stávajícímu poli a vyruší ho. Při opačné 
polarizaci přiloženého napětí dojde k součtu intenzit obou polí a zvýšení elektrického 
odporu diody. 

 

Absorpcí fotonů dopadajících na polovodič dochází k vybuzení elektronů na vyšší 
energetické hladiny. Pokud elektron získá dostatečně velkou energii, přejde z vazebního 

Obrázek 4-1: Volné nosiče náboje v PN přechodu bez přiloženého napětí [76] 
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do vodivostního pásu. Vzniká tak pár elektron – díra. Vlivem vnitřního elektrického pole 
ochuzené vrstvy dojde k přemístění děr do oblasti P a elektronů do oblasti N. Tím dochází 
ke vzniku napětí na diodě. Jeho velikost závisí na vlnové délce dopadlého záření. 

Velikosti tohoto napětí je však malá, přibližně kolem 0,5 – 0,6 V, proto se v praxi 
používá sériové zapojení těchto fotodiod pro navýšení napětí a paralelního zapojení 
těchto svazků pro navýšení proudu. Tak vzniká fotovoltaický článek. Teoretická účinnost 
takového článku je asi 50%, v praxi se dosahuje účinnosti okolo 25 %. [53] 

4.2 Výroba polovodičů a fotodiod 

Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu polovodičových diod je křemík. Ten se 
sice nachází v přírodě v čistém stavu, ale jeho chemická čistota není pro výrobu panelů 
dostačující. Proto se vyrábí synteticky Czochralského metodou jako monokrystal 
v čistotě 99,9999 % Si. Panely takto vyrobené dosahují účinnosti okolo 20 %. 

Vstupní surovinu, kterou je oxid křemičitý, je nejprve potřeba redukovat pomocí 
uhlíku, aby vznikl čistý křemík. Odpadním produktem je oxid uhelnatý. Děj probíhá za 
teploty 2000 °C v obloukové peci. Následuje reakce s kyselinou chlorovodíkovou, 
probíhající při teplotě 300 °C, při které vzniká plyn trichlorsilan HSiCl3 a plynný vodík. 
Po vyčištění plynu od nečistot dochází k jeho reakci s vodíkem při teplotě 1100 °C, kdy 
vzniká opět kyselina chlorovodíková a čistý křemík ve formě zárodečných tyčí, které jsou 
poté rozděleny na menší kusy. [54] 

Principem Czochralského metody je postupné tažení krystalu křemíku z jeho 
taveniny v tavičce. Ta se skládá z dolní komory, která obsahuje topné grafitové zóny, 
termoizolační prvky a hřidel, na které je grafitový kelímek, ve kterém je křemíkový 
kelímek. Celá dolní komora je nerezová a po celou dobu provozu je chlazena vodou. 
Tavička se dále skládá z horní komory, která obsahuje buďto lanko nebo hřídel 
s mechanismem umožňujícím otáčení. Na tomto lanku nebo hřídeli je připevněn 
zárodečný krystal (při výrobě čistého polovodiče), případně legovací ampule, která se 
používá při výrobě obohacených polovodičů. Ta je tvořena dopantem (např. Arsen nebo 
Fosfor), který je uzavřen v ampulce vysoce čistého křemičitého skla. Při kontaktu 
s roztavenou křemíkovou lázní dojde k roztavení ampule a ke vstřebání par odpařeného 
dopantu taveninou a jejím obohacením. Celý proces probíhá v atmosféře argonu za 
sníženého tlaku. Zjednodušené schéma průběhu výroby je na obr. 6: 
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Obrázek 4-2: Proces výroby monokrystalu křemíku Czochralského metodou [55] 

Výhodou této metody je, že vzniká monokrystal s velmi pravidelnou krystalickou 
mřížkou o přesně definované krystalografické orientaci. To znamená, že atomy jsou 
nasměrovány tak, jak je požadováno, což zvyšuje výslednou kvalitu polovodiče. Při této 
metodě se do taveniny křemíku o čistotě 97-99 % umístí krystalizační zárodek 
monokrystalu a ten je poté pomalu z taveniny vytahován, čímž vzniká velký monokrystal 
o čistotě požadované pro výrobu polovodičů. [56] 

Fotodiody lze vyrábět také z arsenidu galia GaAs. Panely z nich sestavené mají pak 
účinnost okolo 29 %, jsou ale křehčí a mnohem dražší. Proto se využívají spíše ve 
vesmírných družicích. [53] 

U připraveného monokrystalu jsou poté uřezány konce, které jsou později opětovně 
použity ve výrobě, a celý je poté rozdělen na menší kusy. Z každého je odebrán vzorek 
v podobě desky o tloušťce 1 mm, které jsou poté leptány v leptacím roztoku. Cílem toho 
procesu je zviditelnění možných poruch. Pokud jsou nalezeny vadné vzorky, je odhadnuta 
velikost vadné části, ta je z monokrystalu odstraněna a proces se opakuje. Vyhovující 
kusy pokračují k nařezání na kotouče o tloušťce 160 µm. Poté následuje lapování, což je 
obrušování jejich povrchu suspenzí kurundu (oxidu hlinitého). Po procesech leptání a 
mechanicko – chemického leštění je naprosto čistá deska připravena k výrobě 
polovodičů. 

Dioda poté vzniká spojením materiálu s vodivostí P a N. Jedním z možných způsobů 
výroby PN přechodu je slévání. Na desku tvořenou jedním z polovodičů je položena 
matrice s otvorem, ve kterém je definované množství polovodiče s opačnou vodivostí. 
Působením vysoké teploty dojde ke slití obou materiálů a vzniku PN přechodu. Další 
způsob nanášení polovodiče s opačnou vodivostí na základní destičku je epitaxe 
(napařování) a iontová implantace řízená vysokým napětím za vysoké teploty. [57] 
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4.3 Součásti solární elektrárny 

Každá solární elektrárna je tvořena solárními panely, které jsou zapojeny sériovo – 
paralelně kvůli požadovanému napětí a proudu. V sériovém zapojení se sčítají maximální 
dosažitelné proudy článků a po dosažení požadované hodnoty proudu se tyto seriové 
skupiny zapojují paralelně pro dosažení požadovaného napětí. Panely bývají uzavřeny 
v hliníkovém rámu s těsněním, tvořeným nejčastěji pryží nebo silikonem, kdy je zepředu 
chrání tvrzené sklo, případně teflon. Obklopuje je vrstva ethylen-vinyl acetátu, což je 
měkký a pružný polymer, na jehož spodní vrstvě je ještě vrstva laminátu tvořeného 
polyvinylfluoridem nebo polyvinilidenfluoridem, což jsou chemicky a mechanicky 
vysoce stálé a odolné termoplasty. [58] Konstrukční složení panelu popisuje obr. 7: 

 

Obrázek 4-3: Složení vrstev solárního panelu [59] 

Po solárním panelu následuje solární regulátor. Ten má za úkol stabilizovat napětí 
dodávané solárními panely na úroveň vhodnou k nabíjení akumulátorů a také se stará o 
vlastní nabíjení akumulátorů. V okamžiku, kdy jsou plně nabity, dochází k jejich 
odpojení od panelů, aby nedocházelo k jejich přebíjení. Pokud napětí na panelech 
poklesne pod minimální hodnotu pro nabíjení, akumulátory jsou opět odpojeny (aby 
nebyly vybíjeny solárními panely). Nevýhodou toho řešení jsou vysoké ztráty energie ve 
formě tepla vznikajícího na součástkách regulátoru. Proto se mnohem častěji používá 
měnič typu MPPT  

MPPT měnič neboli Maximum Power Point Tracking měnič je regulátor, který je 
založený na principu hledání bodu maximálního výkonu. Jde o mikroprocesorem řízený 
regulátor, který porovnává napětí na článcích a baterii. Na základě toho určí optimální 
napětí odebírané ze článku, při kterém bude do baterie dodáván největší výkon. Vlastnosti 
panelů (výstupní napětí, proud) ovlivňuje mnoho vlivů, jako například počasí – okolní 
teplota, aktuální oblačnost, dále pak stáří panelu a podobně. Proto se strmost 
voltampérové charakteristiky panelu (závislost odebíraného proudu na výstupním napětí) 
neustále mění a s ní i bod maximálního výkonu. Na tyto změny reaguje MPPT měnič a 
nastavuje vhodný pracovní bod panelu změnou vstupního odporu střídače. [60] [61] 

Poté následuje střídač, který ze stejnosměrného napětí vyrábí střídavé, aby jej poté 
bylo možné dále distribuovat a různé ochranné prvky, např. jističe jako ochrana proti 
zkratu nebo bleskojistky jako ochrana při zásahu bleskem apod. 
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4.4 Životnost, výhody a nevýhody solárních elektráren, 
poruchy panelů 

Výkon solární elektrárny úzce souvisí s intenzitou osvětlení solárních panelů. Při 
oblačném počasí klesá výkon elektrárny na 35 % jeho jmenovité hodnoty, pokud je 
zamračeno, je výkon 10 % původní hodnoty. Životnost takových panelů je dána od 
výrobce zárukou, že za 10 let neklesne účinnost panelu pod 90% a za 25 let pod 80 %.  

Výhodou fotovoltaických elektráren je, že jejich provoz je ekologický, bezhlučný, 
nevypouštějí při něm žádné škodliviny do okolí, nepotřebují obsluhu. Pádným 
argumentem pro jejich rozšíření je také fakt, že využívají nevyčerpatelný zdroj energie.  

Oproti tomu je také pravdou, že jejich životnost (20 let) a účinnost (15 %) je relativně 
nízká. Výroba energie je závislá na počasí a je nutné je provozovat s bateriemi, které 
nabíjejí a z těch je poté možno souvisle napájet další spotřebiče. [53] [62] 

I přes veškerou snahu výrobců o výrobu těch nejkvalitnějších panelů se v praxi 
setkáváme s jejich závadami. Některé jsou způsobeny transportem nebo manipulací při 
instalaci, jiné způsobují okolní klimatické vlivy. V zapojení panelů do solárních 
elektráren jsou jednotlivé panely často chráněny by-pass diodou. Ta se zapojuje paralelně 
k jednotlivým panelům, které jsou zapojeny do série (na obrázku vybarvena zeleně). 
Pokud by došlo k zastínění některých článků v této sériové kombinaci, mohlo by 
působením proudu z ostatních článků dojít k poškození těch zastíněných. Další dioda se 
zapojuje do série k celé této větvi (na obrázku zvýrazněna žlutě). Při paralelním spojení 
takových větví by docházelo v případě výpadku některých panelů k vyrovnávání proudů 
a vybíjení akumulátorů zpět do solárních panelů. Ochranu panelů schematicky popisuje 
obrázek 8. Fotovoltaický panel je pro zjednodušení znázorněn schematickou značkou 
fotodiody. [63] 

 

Obrázek 4-4: Zapojení By-pass diod 
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K údržbě solárních článků patří i pravidelná kontrola jejich stavu. Vyskytují se u 
nich totiž různé poruchy, které vedou ke snižování výkonu elektrárny. Kromě 
automatického monitorování každého z panelů pomocí modulu, který měří napětí, proud 
a teplotu panelu a tato data odesílá do vyhodnocovacího systému, je nejběžnější vizuální 
kontrola. Při ní lze objevit např. praskliny, které vznikají vlivem tepelného namáhání a 
delaminace, tedy oddělení vrstev, které tvoří článek (obr. 9). Pokud je zadní vrstva panelu 
vyrobena z PET (polyethylentereftalát), může prasklinami v něm pronikat do panelu 
vlhkost, která způsobí zviditelnění těchto cest. Pokud dojde k pohybu prasklých článků 
v panelu, může se vlivem přechodových odporů jednotlivých částí článek přehřívat tak, 
že může dojít k jeho vypálení a k prasknutí předního ochranného skla. [64] 

 

Obrázek 4-5: Praskliny solárního panelu [64] 

Další možností kontroly je sledování článků pomocí ruční termokamery, případně 
dronem vybaveným termokamerou. Na získaných snímcích lze rozpoznat výrazně teplejší 
místa, tzv. hotspoty (obr. 10), které jsou způsobeny mikrotrhlinami vzniklými při 
mechanickém namáhání panelu. 

 

Obrázek 4-6: Snímek panelů pořízený termokamerou, vadný článek je označen 
kroužkem [65] 
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Další z hojně používaných metod, je elektroluminiscence. Využívá se opačného jevu 
probíhajícího při provozu článku. Panel je připojen ke zdroji napětí a světlo, které 
vyzařuje, se zaznamenává komocí CCD kamery umístěné v černém závěsu okolo panelu, 
aby nedocházelo k rušení viditelným světlem (obr. 12). Panely totiž vyzařují záření o 
vlnové délce 1100 nm, které spadá do infračerveného spektra a lidským okem je 
neviditelné. Černá místa na výsledných snímcích reprezentují vadné články (obr 11). 

 

Obrázek 4-7: Snímek zachycený při elektroluminiscenci panelu [64] 

 

Obrázek 4-8: Průbeh měření panelu při elektroluminiscenci [64] 

4.5 Výnosy solárních elektráren 

Pro posouzení výnosů solárních elektráren je nutné brát ohled také na přírodní podmínky. 
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výnosy solárních panelů, je intenzita 
slunečního svitu dopadajícího na 1 m2 plochy. Její průměrné hodnoty zobrazuje mapa na 
obrázku 13. Vyplývá z ní, že nejvhodnější lokalitou pro výstavbu solárních elektráren je 
Jihomoravský kraj, ve kterém intenzita dopadajícího záření dosahuje průměrných hodnot 
1050 – 1100 kW/m2. Kromě intenzity slunečního záření záleží také na přesné zeměpisné 
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šířce, kde jsou panely umístěny, na jejich náklonu, ročním období, počasí apod. Ideální 
náklon je pod úhlem 35°směrem na jih. [59] [66] 

 

Obrázek 4-9: Sluneční záření v ČR - kW/m2 [66] 

V jižní části Jihomoravského kraje se průměrná hodnota intenzity slunečního záření 
pohybuje okolo 1100 kW/m2, což je 11 000 MW/ha. Průměrný počet slunečních hodin, 
kdy je intenzita slunce dostatečná k tomu, aby předměty vrhaly stíny, se pohybuje 
průměrně kolem 1600 – 1700 hodin za rok. [10] Z těchto údajů vyplývá, že 1 m2 může 
ročně poskytnout sluneční energii až 1 760 – 1870 MWh, 1 hektar tedy 17 600 – 18 700 
GWh. Tyto údaje pochází z Územně energetické koncepce Jihomoravského kraje z roku 
2008. Porovnáním těchto údajů s výnosy existujících solárních elektráren můžeme určit 
jejich účinnost. Budeme proto předpokládat, že ročně pracují na plný výkon 1650 hodin 
a že na 1 m2 dopadne průměrně 1 815 MWh, což představuje 18 150 GWh na 1 ha plochy 
sluneční energie za rok. 

4.5.1 Fotovoltaická elektrárna Jaroslavice u Znojma 

Jaroslavická fotovoltaická elektrárna byla uvedena do provozu v roce 2007 
s instalovaným výkonem 900 kW. Rozloha celého pozemku je asi 2 ha a panely jsou 
rozmístěny na betonových nosnících (obr. 14), kolem kterých je vysázena tráva. Pozemek 
tak může sloužit zároveň jako pastvina pro dobytek. Obsahuje kolem 15 000 ks amorfních 
solárních panelů (nejsou závislé na přímém slunečním světle, zpracují i difuzní, tedy 
rozptýlené světlo, na rozdíl od krystalických panelů) a ročně vyrobí 1 080 000 kWh 
energie. Hektarová výnosnost je tedy 540 000 kWh na 1 hektar půdy. Z instalovaného 
výkonu však vyplývá, že maximální možná vyrobená energie by byla rovna 1 485 000 
kWh, na hektar tedy 742 500 kWh. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že elektrárna 
dosahuje ročně 72,73 % svého maximálního možného výkonu a zpracuje 0,003 % 
dopadlého záření za rok. [66] 



23 
 

 

Obrázek 4-10: Detail betonových nosníků FV panelů elektrárny v Jaroslavicích 
[67]  

 

4.5.2 Fotovoltaická elektrárna Vojkovice 

Vojkovice jsou obec nacházející se nedaleko Židlochovic v okrese Brno – venkov. Zdejší 
fotovoltaická elektrárna tvořená 16 670 ks panelů instalovaná v létě 2007 s výkonem 600 
kW ročně dokáže vyrobit 1 200 000 kWh energie na ploše přibližně 2 ha. Plocha 
elektrárny je také využívána jako pastvina pro hospodářská zvířata. Hektarové výnosy 
tedy činí 600 000 kWh na 1 ha. Její maximální teoretický roční výkon je 990 000 kWh 
elektrické energie. Ročně tedy dosahuje 60,61 % jejího maximálního teoretického výkonu 
a zpracovává dopadlou sluneční energií s účinností 0,0033 %. [66] 

 

 

Obrázek 4-11: Konstrukce fotovoltaické elektrárny ve Vojkovicích je podobná 
jako u elektrárny v Jaroslavicích [68] 

4.5.3 Fotovoltaická elektrárna Hrádek 

Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu v České republice podle plochy, která byla 
uvedena do provozu v roce 2007. Je tvořena 18 000 panely s celkovým instalovaným 
výkonem 1 MW. Stojí na ploše 4,2 ha a ročně vyrobí 1 150 000 kWh elektrické energie. 
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Na jeden hektar plochy tedy elektrárna vyrobí 273 809,52 kWh elektrické energie za rok. 
Maximální teoretický roční výkon činí 1 650 000 kWh. Ročně dosahuje 16,6 % svého 
maximálního výkonu a sluneční energii zpracovává s účinností 0,0015 %. [66] 

4.5.4 Výkupní cena elektřiny z fotovoltaických panelů a jejich 
výnosy 

Podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 z roku 2018 [22] 
je výkupní cena elektřiny vyrobené využitím slunečního záření pro fotovoltaické 
elektrárny uvedené do provozu od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 16,761 Kč/kWh a Zelený 
bonus je 15,731 Kč/kWh. Vypočtené údaje přehledně zobrazuje tabulka 5. 

 

Tabulka 4-1: Výnosy solárních elektráren 

Lokalita elektrárny 
Jaroslavice u 
Znojma Vojkovice Hrádek 

Instalovaný výkon [kWh] 900 600 1 000 

Rozloha [ha] 2 2 4 

Vyrobená energie za rok [kWh/ha] 540 000 600 000 273 810 

Maximální možná vyrobená energie za rok 
[kWh/ha] 742 500 990 000 1 650 000 

Účinnost výroby energie [%] 72,73 60,61 16,59 

Účinnost přeměny sluneční energie [%] 0,003 0,0033 0,0015 

Výkupní cena vyrobené energie za rok [Kč/ha] 9 050 940 10 056 600 4 589 321 

Zelený bonus [Kč/ha] 8 494 740 9 438 600 4 307 298 
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5 ELEKTROMOBILY 

Pohánění dopravních prostředků elektřinou se jeví jako velmi dobrá alternativa k pohonu 
fosilními palivy. Kromě jejich omezené dostupnosti je hlavním důvodem zavádění 
elektricky poháněných vozidel ekologie jejich provozu. Neprodukují při něm žádné 
škodlivé látky a dosahují menší hladiny hluku. Zároveň jsou ale dražší a při jejich havárii 
hrozí větší nebezpečí pro posádku kvůli akumulátorům v nich obsažených, které se 
můžou při nárazu a následném zkratu vznítit. 

5.1 Elektromotor 

Hlavní součást elektrického auta tvoří elektromotor. Jedním z variant je stejnosměrný 
motor s cizím buzením. Magnetické pole, ve kterém se otáčí stator, vytváří budicí vinutí 
statoru. Rotor je napájen přes kartáče a komutátor, díky kterému se vytvoří kolem rotoru 
střídavé magnetické pole a ten rotuje ve vnějším magnetickém poli. Kotva a budicí vinutí 
můžou být zapojeny buďto sériově nebo paralelně. Nejvíce se používá paralelní 
elektromotor, protože točivý moment klesá lineárně s rostoucími otáčkami. Jsou cenově 
výhodné a jednoduše řiditelné pomocí křemíkových tyristorů, ale jsou náchylné 
k poruchám a mají menší účinnost než střídavé motory. 

Střídavé asynchronní motory vyžadují k napájení trojfázové střídavé napětí. 
Dosahuje se toho pomocí tyristorových měničů. Výhodou je, že k rotoru nemusí být 
přivedeno žádné napětí a oproti stejnosměrným motorům jsou asynchronní při stejném 
výkonu podstatně menší a lehčí. Pokud se rotor otáčí se stejnou frekvencí, jako je 
frekvence magnetického pole statoru, jde o motor synchronní. Ve skutečnosti se však 
rotor většinou točí pomaleji, než je úhlová rychlost budicího magnetického pole. Proto 
jej nazýváme asynchronní. 

Dalšími typy motorů jsou transverzální. U nich je rotor napájen po jeho obvodu a 
magnetický tok statoru je paralelní s osou rotoru. Jsou téměř bezúdržbové a mají vysokou 
účinnost. Nevýhodou jsou vyšší náklady na jejich řízení.  

U řízených reluktančních motorů není rotor opatřen budicím vinutím. Na hřídeli jsou 
pólové nástavce ve tvaru ozubeného kola. [29] 

5.2 Baterie 

Hlavní součástí elektromobilu jsou jeho baterie. V dnešních elektromobilech se používá 
systém BMS (Battery Management System), který se stará o jejich tepelnou ochranu a 
správné nabíjení. Chrání články baterie před přebíjením, kdy by mohlo dojít k přehřátí 
článku, před hlubokým vybitím, kdy by se začaly znehodnocovat elektrody a v případě 
potřeby problémové články odpojí. Monitoruje jejich teplotu, napětí, stav nabití a další 
údaje, které odesílá do řídící jednotky vozu, která je vyhodnocuje. [69] 

Běžným typem používaných akumulátorů, ať už pro pohon vozidla, či napájení 
elektrických spotřebičů ve voze, je olověný akumulátor. Katoda je tvořena olovem a 
anoda oxidem olovičitý. Elektrolytem je zředěná kyselina sírová. Napětí jednoho článku 
je přibližně 2 V. Existují i v provedení, kdy je elektrolytem kyselina sírová ve formě gelu. 
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Tím je zabezpečen bezúdržbový provoz a akumulátor je těsný vůči úniku hořlavých plynů 
(vodíku). Jeho výhodou je nízká cena oproti ostatním druhům akumulátorů, nevýhodou 
je však velká hmotnost a relativně malé množství energie, které dokáže akumulovat, 
přibližně 25 Wh/kg. 

Dalším používaným typem baterií jsou baterie nikl-kadmiové typu Ni-Cd. Elektrody 
tedy tvoří elektricky vodivé sloučeniny niklu a kadmia, elektrolytem je roztok hydroxidu 
draselného. Umožňují uchovávat větší množství energie, než olověná baterie o stejné 
hmotnosti. Nevýhodou je použití toxického kadmia a možný vznik paměťového efektu. 
Při něm se při pravidelném neúplném vybití snižuje kapacita baterie. Dá se odstranit 
pravidelným úplným vybitím celé kapacity článků. [70] 

Podobným typem jsou baterie Ni-MH, tedy nikl-metalhydridové. Anodu tvoří 
sloučeniny niklu a katodu slitina pohlcující vodík. Elektrolytem je roztok hydroxidu 
draselného. Mezi elektrodami a elektrolytem je separátor,  který obsahuje roztok 
hydroxidu draselného a lithného nebo vápenatého. Dosahují větších výkonů než baterie 
Ni-Cd, jsou však drahé a také se u nich vyskytuje paměťový efekt. 

Baterie lithium-iontové Li-ion jsou po stránce uložené energie nejvýkonnější. 
Dosahují totiž energetické kapacity 120 – 130 Wh/kg a životnosti až 1000 nabíjecích 
cyklů. Anoda je tvořena uhlíkem, elektrolyt hexafluorofosfátem lithným LiPF6 
rozpuštěným v roztoku. Katodu tvoří LiMnO2 (oxid manganito-lithný), LiCoO2 (oxid 
kobaltito-lithný) nebo LiNiO2 (oxid nikelnito-lithný). Nevýhodou je jejich vysoká cena a 
závislost jejich kapacity na teplotě. Mimo rozsah teplot 5 – 30 °C rychle klesá. [29] 

5.3 Srovnání dojezdů elektromobilu při použití získaných 
energií 

Elektrickou energii můžeme vyrábět mnoha způsoby. Pro porovnání velikostí těchto 
energií a jejich cen ve srovnání s energií biopaliv použijeme parametr společný pro 
všechna vozidla – dojezd na množství energie nebo biopaliva, které jsme vyrobili ze 
surovin z jednoho hektaru plochy pole. K tomu nám poslouží elektromobil Tesla Model 
X 100D. Disponuje baterií o kapacitě 100 kWh, dojezdem 470 km na jedno nabití a 
maximální rychlostí 250 km/h. [71] Podle testu německého klubu motoristů ADAC se 
skutečné hodnoty dojezdu od těch, které udává výrobce, liší. Energie skutečně 
spotřebovaná na plné nabití baterie je 108,3 kWh a skutečný dojezd je 451 km. Z toho 
vychází spotřeba 24,01 kWh/100 km. [72] Pro výpočet nákupní ceny energie, kterou 
bychom potřebovali k ujetí dané vzdálenosti, je použita aktuální průměrná cena 1 kWh 
elektrické energie pro rok 2019: 4,34 Kč. [73] Náklady na ujetí 1 km jsou u elektromobilu 
1,04 Kč. Aktuální průměrná cena paliva E85 je 23,90 Kč za litr. [74]  Palivo SNM30 se 
již neprodává, proto je pro výpočet použita cena z roku 2016, kdy činila 27,15 Kč. [75] 
Vypočtené hodnoty pro elektromobil zobrazuje tabulka 6, hodnoty pro automobily se 
spalovacím motorem zobrazuje tabulka 7. 
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Tabulka 5-1: Vzdálenost, kterou ujede elektromobil na elektřinu vyrobenou ze 
surovin z 1 ha pole 

Dojezd na elektřinu z bioplynových stanic [km] Cena energie [Kč] 

Stanice Mutěnice 86 880,17 90 532,10 

Stanice Suchohrdly u Miroslavi 37 113,24 38 673,26 

Stanice Švábenice 47 597,00 49 597,69 

Dojezd na elektřinu z biomasy [km] Cena energie [Kč] 

Topol – obmýtí 3 roky/6 roků 30 320,70/41 205,04 31 595,2/42 937,05 

Vrba – obmýtí 3 roky/6 roků 19 630,70/17 298,33 20 455,85/18 025,45 

Dojezd na elektřinu z palivových článků [km] Cena energie [Kč] 

Modul PC25 52 432,78 54 636,74 

Dojezd na elektřinu ze solárních panelů [km] Cena energie [Kč] 

Elektrárna Jaroslavice u Znojma 2 249 062,89 2 343 600,00 

Elektrárna Vojkovice 2 498 958,77 2 604 000,00 

Elektrárna Hrádek 1 140 399,83 1 188 335,40 

 

Tabulka 5-2: Srovnání s dojezdy vozidel poháněných biopalivy 

  Dojezd na elektřinu z bionafty 
Dojezd na elektřinu z 

bioethanolu 

Druh vozu Škoda Octavia Tour 1.9 SDI Peugeot 308 XS 1.6 Bioflex 

Dojezd [km] 62 551,35 30 128,78 

Cena energie [Kč] 88 309,99 70 567,62 

Cena 1 km [Kč] 1,41 2,34 
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6 ZÁVĚR  

Z vypočtených hodnot vyplývá, že nejvíce perspektivním způsobem pohonu automobilů 
je pohon na elektrickou energii. Jedním z důvodů jsou nejmenší náklady na ujetí jednoho 
kilometru oproti motorům spalujícím bionaftu nebo bioethanol. Mezi další patří také 
vysoká výnosnost výroby elektrické energie ze solárních panelů. Ta několikanásobně 
převyšuje hektarové výnosy z výroby energie vyrobené obnovitelnými zdroji.  

Výnosy biopaliv, ať už bioethanolu či bionafty, jsou přibližně řádově srovnatelné 
s výnosy elektrické energie vyrobené z bioplynu nebo spalování biomasy. I tyto způsoby 
výroby energie představují do budoucna vysoký potenciál, neboť zpracovávají 
hospodářské odpady, které by jinak byly průmyslově využity pouze jako hnojivo. 
Nevýhodou je však skutečnost, že kromě odpadů zpracovávají i suroviny, které by mohly 
sloužit jako krmivo pro dobytek. Proto je žádoucí zlepšení technologie zpracování 
vstupních surovin a procesu výroby, což by v budoucnu mohlo zajistit lepší výnosy i 
z těchto zdrojů, ať už při spalování bioplynu, biomasy či jiných biopaliv.  

Svojí účinností je však předbíhají palivové články. Ty svou relativně vysokou 
účinností výroby elektrické energie nabízí vysoký potenciál pro budoucí zdroj energie 
pro elektromobily. V současné době je však tato technologie stále ve vývoji a proto je 
elektrická energie v elektromobilech uchovávána v dobíjecích bateriích. 

Solární panely i přesto, že zpracovávají velmi malé množství slunečního záření 
oproti celkovému množství záření, které na plochu dopadne, dokáží vyrobit poměrně 
hodně energie. Výzkum nových materiálů pro výrobu fotočlánků a konstrukci panelů by 
v budoucnu měl zajistit jejich delší životnost a efektivnější výrobu. Jejich nevýhodou je 
skutečnost, že některé z elektráren stojí na úrodné půdě hospodářsky využitelných polí. 
Proto by se měla jejich výstavba plánovat spíše na území, které je náročné hospodářsky 
obdělávat. 

Rozvoji elektromobilů brání v současnosti jejich vysoká pořizovací cena. Svým 
ekologickým provozem s nulovými emisemi škodlivých látek a příznivými dojezdovými 
parametry lze očekávat v budoucnu jejich rozšíření do běžného provozu. Zásoby fosilních 
paliv jsou oproti energii Slunce omezené a elektromobil se jeví jako velmi vhodná 
alternativa ke klasickým automobilům poháněným spalovacím motorem. 
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