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ABSTRAKT

 Tato práce se zabývá úvahou nad skladbou energetických zařízení v ČR. Je zde popsán
jejich vývoj z hlediska: spotřeby elektrické energie, skladby energetických zařízení a cen za
elektřinu. Dále je zde popsána struktura výroby elektrické energie k roku 2009 z hlediska:
výroby, zdrojů, spotřeby a poměru výroben. Je zde samozřejmě zmíněn vliv a podíl OZE na poli
tohoto vývoje a struktury.

Další část práce je zaměřena na základní popis jednotlivých zdrojů elektrické energie.
Zmíněny jsou nejen výrobny využívající pro svou výrobu elektrické energie obnovitelných
primárních zdrojů, ale i ostatní typy výroben. Shrnuty jsou jejich výhody a nevýhody.

Poslední částí této práce je úvaha nad realizací fiktivního projektu, který by mohl nahradit
část podílu parních elektráren na výrobě elektrické energie obnovitelnými zdroji. Jsou zde
propočteny a navrhnuty různé možnosti realizace z hlediska potřebného instalovaného výkonu a
přibližného odhadu investičních nákladů.

KLÍČOVÁ SLOVA:  Obnovitelné zdroje energie, vodní energie, větrná energie, sluneční
energie, geotermální energie, energie biomasy, denní diagram
spotřeby, roční diagram spotřeby, koeficient ročního využití.
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ABSTRACT

This thesis deals with consideration of energy facilities structure in Czech Republic. It is
depicted  in  it  their  evolution  from  point  of:   electric  energy  consumption,  structures  of  energy
facilities and electricity prices. Further, is here depicted a production of electric energy for the
year 2009, from the point of: produce, sources, consumption and ratio of factories. Of course, the
RSE (renewable sources of energy) effect and share of scope on this evolution and structure, is
also mentioned here.

The next part is pointed to basic description of each sources of electric energy. It is not
mentioned here only factories which uses for it´s production renewable primary sources but also
another types of factories. Their pros and cons are also summarized.

The last part of this work is a thought of realization of fictive project, which could replace a
part of steam power plants' share by producing electric energy through renewable sources. It is
re-counted and suggested here a few possibilities of this realization from the point of needed
installed power and approximate estimation of capital expenditure.

KEY WORDS: Renewable  energy  sources,  water  energy,  wind  energy,  solar  energy,
geothermal energy, biomass energy, daily consumption diagram,
yearly consumption diagram, coefficient of year's utilization.
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
OZE Obnovitelné zdroje energie

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

EU Evropská unie

ES Elektrizační soustava

VO Velkoodběratel

MO Maloodběratel

PVE Přečerpávací vodní elektrárna

vvn Velmi vysoké napětí

vn Vysoké napětí

FVE Fotovoltaická elektrárna

PE Parní elektrárna

JE Jaderná elektrárna

VTE Větrná elektrárna

ERÚ Energetický regulační úřad

VE Vodní elektrárna

ČSÚ Český statistický úřad

PPE Paroplynová elektrárna

PSE plynová, spalovací elektrárna
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1 ÚVOD
Pojem obnovitelné zdroje energie je často uváděn jako alternativní zdroje energie. Tyto

zdroje se podle [1] definují jako obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie
větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie
vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie
bioplynu. Jednodušeji však obnovitelné zdroje dělíme na energie vody, geotermální energie,
spalování biomasy, energie větru, energie slunečního záření a využití tepelných čerpadel, tedy
geotermální energie.

Dnešní energetika má snahu dosáhnou vhodného tzv. "energetického mixu" zdrojů energie.
A to vhodného nejen z hlediska stálosti dodávky elektrické energie všude tam, kde je jí třeba, ale
i z hlediska ekonomického a hlediska ekologického. Ekologičnost energetiky se dostala
do popředí především v 70. a 80. letech. Tehdy si společnost začala uvědomovat závažnost a
možná rizika vnikající situace. Po velkých úpravách stávajících převážně parních elektráren, (kdy
šlo zejména o snížení emisí škodlivin, jako jsou oxidy dusíku a síry a o snížení množství popílku
vypouštěného z výrobny) se dostávají do popředí pojmy jako alternativní zdroje, čistá energie či
čistý zdroj elektrické energie.

Role alternativních zdrojů energie je důležitá jednak z hlediska trvale udržitelného rozvoje,
tak z hlediska ekonomiky. Dokonce jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie
je požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů. ČR se v přístupové dohodě k EU
(Evropské unii) v Aténách v březnu roku 2003 zavázala, že nejpozději v roce 2010 bude 8 %
hrubé spotřebované elektřiny v ČR vyrobeno pomocí OZE (obnovitelných zdrojů energie).

Z výsledků statistického zjišťování [2] MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) pro rok
2008 vyplývá, že hrubá výroba elektřiny z OZE se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé
spotřebě elektřiny 5,18 %. Výpočet stejného údaje z dat uvedených v Roční zprávě o provozu ES
(elektrizační soustavy) ČR za rok 2008 se liší pouze o desetinu procenta. Z měsíčních zpráv
o provozu ES ČR za rok 2009 bylo vypočteno, že v tomto roce mělo využití OZE při hrubé
výrobě elektřiny na celkové hrubé spotřebě podíl 6,51 %. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 je
očekáván opět velký nárůst výstavby zdrojů elektřiny využívajících OZE, měla by být
překročena ona 8% meta.
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2 SKLADBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VČR

2.1 Vývoj

2.1.1 Vývoj spotřeby
Vývoj průmyslu a životní úrovně jde ruku v ruce s vývojem energetického průmyslu. Kdyby

tomu tak nebylo, postupem času bychom trpěli nedostatkem elektrické energie. Průmysl je stále
více automatizován a v domácnostech přibývají elektrické spotřebiče. Tím roste i poptávka
po spolehlivé dodávce kvalitní energie. Proto musí energetický průmysl správně reagovat
na požadavky společnosti, tedy spotřebitelů, a zajistit dodávku elektřiny do místa určení. Z grafu
na obrázku 2.1-1 lze vidět, jak za posledních 20 let vzrostl odběr maloodběratelů téměř dvakrát.

Poznámky:
Ostatní = tuzemská spotřeba netto - VO - MO (Velkoodběratelé; Maloodběratelé)
Od roku 2002 se k VO připočítává účelová spotřeba.

Obrázek 2.1-1 Vývoj spotřeby elektřiny[3]

Z tabulky 2.1-1 a z ní vyplívajícího grafu 2.1-2 můžeme vyčíst například, že za posledních
20 let vzrostla hrubá výroba elektrické energie o 30 % a potřeba o 17 %. Je také zajímavé si
všimnout rostoucího aktivního salda, díky kterémuž by se mohlo zdát, že máme velký přebytek
elektrické energie. Z grafu je dále dobře patrné spuštění jaderné elektrárny Temelín před rokem
2003.
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Tabulka 2.1-1 Vývoj bilance elektřiny od roku 1989
[GWh] 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Výroba elektřiny brutto 65 132 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847
Výroba elektřiny netto 1) 60 566 58 112 56 375 55 370 54 976 54 853 56 880
Saldo zahr. výměn 2) -2 783 -692 -2 530 -3 036 -2 104 -445 418
Zdroje celkem 3) 57 783 57 420 53 845 52 334 52 872 54 408 57 298
VO 30 598 30 104 26 780 25 007 23 809 23 394 24 261
MO 15 307 15 671 16 147 16 418 17 354 19 188 21 339
Ostatní 4) 16 444 16 091 15 071 14 832 15 615 15 678 15 665
Brutto spotřeba 5) 62 349 61 866 57 998 56 257 56 778 58 260 61 265
Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny 4 566 4 446 4 153 3 923 3 906 3 852 3 967
Přečerpání v PVE 437 400 326 326 314 436 375
Ztráty v sítích 4 075 3 996 3 811 3 860 4 793 4 660 4 768
Netto spotřeba 6) 53 271 53 024 49 708 48 148 47 765 49 312 52 155

[GWh] 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Výroba elektřiny brutto 64 257 64 598 65 112 64 368 73 466 74 647 76 259
Výroba elektřiny netto 1) 59 899 59 956 60 264 59 473 67 741 68 779 70 304
Saldo zahr. výměn 2) -3 -1 188 -2 461 -3 277 -10 017 -9 539 -11 387
Zdroje celkem 3) 59 896 58 768 57 803 56 196 57 724 59 240 58 917
VO 24 365 23 532 23 324 20 987 22 062 23 387 30 036
MO 23 000 22 330 21 482 21 462 20 917 21 572 21 573
Ostatní 4) 16 889 17 548 17 845 18 643 20 471 20 149 13 263
Brutto spotřeba 5) 64 254 63 410 62 651 61 092 63 450 65 108 64 872
Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny 4 358 4 642 4 848 4 895 5 725 5 868 5 955
Přečerpání v PVE 596 517 654 715 749 556 479
Ztráty v sítích 5 154 5 088 4 953 4 627 4 683 4 910 4 858
Netto spotřeba 6) 54 146 53 163 52 196 50 855 52 293 53 774 53 580

[GWh] 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Výroba elektřiny brutto 83 205 84 333 82 579 84 361 88 198 83 518 82 250
Výroba elektřiny netto 1) 77 533 77 919 76 192 77 884 81 412 77 085 75 990
Saldo zahr. výměn 2) -16 213 -15 717 -12 634 -12 631 -16 153 -11 469 -13 644
Zdroje celkem 3) 61 320 62 202 63 558 65 253 65 259 65 616 62 346
VO 30 724 32 183 33 435 34 595 35 710 35 768 32 510
MO 22 207 22 452 22 618 23 260 22 564 23 173 23 088
Ostatní 4) 14 061 13 981 13 892 13 875 13 771 13 108 13 008
Brutto spotřeba 5) 66 992 68 616 69 945 71 730 72 045 72 049 68 606
Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny 5 672 6 414 6 387 6 477 6 786 6 433 6 260
Přečerpání v PVE 552 730 867 946 592 477 747
Ztráty v sítích 5 087 5 084 5 027 4 885 4 915 4 662 4 487
Netto spotřeba 6) 55 681 56 388 57 664 59 422 59 752 60 477 57 112
1) výroba elektřiny brutto - vlastní spotřeba na výrobu elektřiny
2) import - export
3) výroba elektřiny netto + saldo
4) brutto spotřeba – VO – MO
5) VO + MO + ostatní
6) brutto spotřeba - vlastní spotřeba na výrobu elektřiny - spotřeba na přečerpání
     v PVE (přečerpávací vodní elektrárna) - ztráty v sítích
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Obrázek 2.1-2 Vývoj bilance elektřiny od roku 1989

2.1.2 Vývoj skladby energetických zařízení
Ve velkém měřítku prodělala skladba energetických zařízení, díky kterým je zajištěna

výroba elektrické energie v ČR, výraznější změny jen dobách spuštění obou českých jaderných
elektráren v Dukovanech a Temelíně. Tento jev je dobře patrný z grafu 2.1-2. V menším měřítku
pak dochází ke změnám skladby energetických zařízeni až v posledních letech, kdy zažíváme
velký boom v oblasti solárních panelů, který byl vyprovokován štědrými státními dotacemi právě
na tento typ energetické výrobny.

Obrázek 2.1-3 Vývoj a skladba netto výroby elektřiny [3]
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2.1.3 Vývoj cen elektřiny
Z grafického znázornění vývoje ceny elektřiny nemusí být vyčtena jasná fakta. Především si

je třeba uvědomit, že hodnota peněz se den ode dne mění. Stejně tak jakási vázaná hodnota, jako
například výše průměrného platu, nemusí být úplně přesná. Tyto poměry se neustále mění. I když
by bylo z potencionálního grafu snadno odvoditelné, že ceny za elektřinu například
pro domácnosti vzrostly za posledních 10 let zhruba 2,6 krát, musíme také vzít v potaz, že
hodnota peněz za stejné období také změnila svou hodnotu. Například v roce 1985 se pohybovala
průměrná roční hodnota ceny elektřiny pro domácnosti okolo 0,5 Kčs/kWh a průměrný plat byl
tehdy 2920 Kčs. Pro rok 2009 byla určena průměrná cena elektřiny pro domácnosti na 4,65 Kč
a průměrný plat činí okolo 23 000 Kč. Když tyto změny vyjádříme poměry, tak průměrná cena
elektřiny vzrostla 9,3 krát, zatímco průměrný plat 7,9 krát. Za elektřinu tedy zaplatíme dnes víc
než v historii, nicméně tento nárůst nemůže být pro převážnou většinu domácností zničující.

2.2 Struktura výroby
V roce 2008 bylo vyrobeno celkem 82 250 GWh elektřiny. Z toho 48 457,4 GWh v parních

elektrárnách, 27 207,8 GWh v jaderných elektrárnách a 6 584,8 GWh ve zbývajících
elektrárnách. Vše je blíže patrné z tabulky 2.2-1 a z ní vyplívajícího grafu na obrázku 2.2-1.

Tabulka 2.2-1 Struktura výroby elektřiny brutto v ES ČR v roce 2009

Výroba elektřiny brutto Podíl elektřiny brutto

[GWh] [%]

parní elektrárny spalování:

spalování černého uhlí 5310,8 6,46
spalování hnědého uhlí 40361,6 49,07
spalování biomasy 1429,2 1,74
spalování zemního plynu 358,0 0,44
spalování ostaních produktů 997,8 1,21

parní elekrárny celkem 48457,4 58,91

paroplynové + plynové, spalovací el. 3225,2 3,92

vodní elektrárny 2982,7 3,63

jaderné elektrárny 27207,8 33,08

větrné elektrárny 288,1 0,35

fotovoltaické elektrárny 88,8 0,11

ceklem 82250,0 100,00
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Obrázek 2.2-1 Struktura výroby elektřiny brutto v ES ČR v roce 2009

2.3 Struktura zdrojů a spotřeby
Většina vyrobené elektrické energie u nás je spotřebovávána velkoodběrateli elektrické

energie. Tím jsou myšleny odběry z úrovně vvn a vn (velmi vysokého napětí a vysokého napětí)
a dále odběry pro účelovou spotřebu. Tato spotřeba měla v roce 2008 podíl zhruba 43 %
z celkové vyrobené elektrické energie. Domácnosti a podnikatelé spotřebují procentuálně zhruba
28 %. Zbytek spotřeby pokrývá ostatní spotřeba energetického sektoru, spotřeba na přečerpávání
PVE, vlastní spotřeba elektráren, ztráty v síti a zahraniční saldo. Přehledně toto ukazuje
obrázek 2.3-1.

Obrázek 2.3-1 Struktura zdrojů spotřeby v ES ČR 2008 [3]
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2.4 Struktura poměrů výroben
Situace poměrů různých výroben elektrické energie, co se týče instalovaného výkonu, je

podobná tomu v kapitole 2.2. Nicméně je si třeba uvědomit, že ne všechny zdroje energie mohou
být využívány 24 hodin denně a ne všechny můžeme vypínat a zapínat podle aktuální spotřeby
a ne všechny můžeme využívat po celý rok. V celkovém pohledu jsou tyto rozdíly zatím relativně
zanedbatelné a nehrají žádnou větší roli. Do budoucna je však třeba mít na paměti, že poměry
jednotlivých typů výroben a jejich rozmístění by mělo být takové, aby nedocházelo ke krizovým
situacím, či dokonce k úplnému výpadku sítě.

K 31.12.2009 byl celkový instalovaný výkon elektráren ČR 18 325,7 MW. To je o
601,5 MW víc než na konci roku 2008. Zajímavostí je, že z tohoto nárůstu patří ČEZu
(největšímu výrobci elektřiny v ČR) jen 70 MW. Naopak oproti minulým létům k nárůstu
instalovaného výkonu víc přispěli menší investoři. Co se týče poměrů, byl největší nárůst tam,
kde se to očekávalo, tedy u FVE (fotovoltaických elektráren) a to téměř 7×. Rozdělení ukazuje
graf na obrázku 2.4-1.

Obrázek 2.4-1 Struktura instalovaného výkonu v ES ČR 2009

2.4.1 Podíl obnovitelných zdrojů
Podíl OZE na celkové výrobě elektrické energie v roce 2008 byl podle MPO 5,18 %.

Do tohoto údaje však není započítaná výroba přečerpávacích vodních elektráren, jakožto
špičkového zdroje, který sice vyrábí elektřinu z OZE – vody, ale voda byla do horní nádrže
přečerpána pomocí energie vyrobené převážně v PE (parní elektrárna) či JE (jaderná elektrárna).
(Podrobněji viz kapitolu 3.2.1.2.) V roce 2009 se zvýšil podíl všech elektráren pracující s OZE a
v tomto roce bylo 6,51 % v ČR spotřebované elektřiny vyrobeno pomocí OZE. Nejvíce pak
vzrostl podíl FVE, který by měl i v roce 2010 dále růst. Konkrétní rozdělení a porovnání ukazuje
tabulka 2.4-1 a grafy na obrázku 2.4-2.
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Tabulka 2.4-1 Podíl obnovitelných zdrojů

2008 2009
Hrubá
výroba

elektřiny

Podíl na
zelené

elektřině*

Podíl na
hrubé domácí

spotřebě

Hrubá
výroba

elektřiny

Podíl na
zelené

elektřině*

Podíl na
hrubé domácí

spotřebě
[GWh] [%] [%] [GWh] [%] [%]

Vodní elektrárny 2 026,5 53,97 2,81 2432,7 51,85 3,38
Biomasa 1 226,5 32,66 1,70 1436,8 30,62 1,99
Bioplyn 213,6 5,69 0,30 414,3 8,83 0,58
Tuhé komunální odpady 30,7 0,82 0,04 31,3 0,67 0,04
Větrné elektrárny 244,7 6,52 0,34 288,1 6,14 0,40
Fotovolt. systémy 12,9 0,34 0,02 88,8 1,89 0,12

Celkem 3754,9 100 5,21 4692 100 6,51
 (* viz kapitolu 3.2)

Obrázek 2.4-2 Struktura podílu obnovitelných zdrojů
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3 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Při snaze rozdělit zdroje energie do správných skupin a podskupin, dojde k mnohým

rozporům různých definic a různých úhlů pohledu ať už ze strany vědy, filozofie, či snad
zdravého rozumu nebo jednoduše dlouholetého zvyku. V tomto dokumentu bylo použito dělení
na dvě obecně uznávané hlavní skupiny. První z nich je skupina výroben, která k výrobě
elektřiny využívá neobnovitelné zdroje energie. Do této skupiny patří především jaderné, parní
a paroplynové elektrárny. Druhou skupinu pak tvoří výrobny, které k výrobě elektřiny využívají
zdrojů, které jsou díky slunci a fyzikálních zákonům nevyčerpatelné v dlouhém časovém
horizontu. Takové pak můžeme označovat přívlastkem alternativní zdroje energie. Jedná se
o větrné, vodní, solární, geotermální a biomasu spalující elektrárny.

3.1 Elektrická energie získávaná z neobnovitelných primárních zdrojů
Za neobnovitelné primární zdroje energie považujeme uhlí, ropu, zemní plyn a uran

(thorium). Jsou to sice látky, které se v přírodě přirozeně obnovují, ale k této obnově
a znovuvytvoření stejného množství a kvality těchto látek je potřeba doby, která je mnohokrát
větší než délka lidského života.

3.1.1 Jaderná energie
Jaderná energie je lidstvem využívaná k výrobě elektřiny od poloviny roku 1954. V dnešní

době se v jaderných elektrárnách vyrobí 17 % elektřiny spotrěbovávané člověkem. Podle mnoha
analytiků a vědců stojíme před dalším velkým rozvojem staveb nových jaderných elektráren.
Důvody jsou různé. Například ekologie, dosluhování starých výroben, vysoká cena fosilních
paliv, atd. V neposlední řadě je důvodem také zavádění nových technologií při výrobě, či
provozu elektrárny, nebo při nakládání s jaderným odpadem.

3.1.1.1 Jaderná elektrárna
Na světě existuje mnoho států využívajících jadernou energii. Na celé Zemi je na 30 různých

typů jaderných reaktorů, které se od sebe liší například konstrukcí, rozměry, palivem, účinností,
teplotou vody na výstupu, složením aktivní zóny, atd.[4]. Nejvíce reaktorů na má na svém území
USA, a to rovných 104, ve kterých vyrobí 806,6 MW. Nicméně za jadernou velmoc by se dala
spíše považovat Francie, kde jejich 59 reaktorů vyrobí 420,1 MW elektřiny, což nese podíl
78,65 % na celé spotřebě této země. Česká republika patří, co se týče podílu jaderné energie
k celkově výrobě, k vyspělým státům světa. V ČR se jaderná energie podílí 30,3% na celkové
výrobě elektřiny. (Údaje z roku 2008.)

Výhodou jaderných výroben elektrické energie je relativní nenáročnost, co se týče paliva. Je
ho třeba nevelké množství a jeho těžbou a výrobou zdaleka tak nezatěžujeme životní prostředí
tak, jako například těžbou uhlí. Jaderná energie je také bezkonkurenčně nejlevnější i přes
technologicky náročnou a tím i finančně nákladnou stavbu samotné elektrárny.

Za jednu z největších nevýhod jaderné energetiky by se dala považovat nehoda v Černobylu,
která změnila názor mnoha lidí na bezpečnost jaderné energetiky. Toto se dotklo i energetiky ČR,
kde toto přispělo k pomalejšímu rozvoji v oblasti jaderné energetiky. Technologická náročnost
provozu by neměla představovat tak velkou nevýhodu jako nemožnost využití tohoto typu
elektrárny jako špičkového zdroje, kvůli právě dlouhému procesu spouštění a odstavování
provozu.
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Je zřejmé, že jaderná elektrárna potřebuje ke svému účelnému provozu palivo. S tím se
naskýtá otázka, jak velké jsou zásoby uranu potřebného k reakci? Zdroj [4] uvádí, že podle
zprávy Uranium 2005 - Resources, Production and Demand Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD), činí dosud zjištěné zásoby uranu 4,7 mil. tun a mohou vystačit na
dalších 85 let. Tzv. prognostikované a spekulativní zásoby hovoří o horizontu 270 let. Kromě
toho se díky dnešní vysoké poptávce po uranu v řadě zemí rozvíjí geologický průzkum, který
vede k objevování velkých nových zásob. Dále technicky náročná a ekonomicky velice nákladná
separace uranu z mořské vody se vyplatí, překročí-li cena ropy 90 dolarů za barel. Především
od ní a od ceny dalších paliv se odvíjejí rozhodnutí o investicích do energetiky. Podobně jako
uran se dá ve štěpných reaktorech využít thorium, kterého je na Zemi trojnásobné množství než
uranu. Některé země (např. Indie) již najíždějí na thoriový palivový cyklus. V případě rychlých
reaktorů a při využití recyklace by zásoby uranu měly vystačit na 2570 let a tzv. prognostikované
a spekulativní zásoby na 8015 let.

Na problému jaderného odpadu se neustále pracuje a není teď možno přesně říci, jak se
situace vyvine. Variant je hned několik. Od trvalého hlubinného uložiště, které by mělo být v ČR
zprovozněno od roku 2065, přes znovuvyužití vyhořelého paliva, po využívání reaktorů IV.
generace, které budou lépe využívat palivo.

3.1.1.2 Fúzní elektrárna
Již delší dobu probíhají v oblasti fúzních reaktorů pokusy a výzkumy. Především pak stavba

tokamaku ITER ve francouzském Cadarache je dosti očekávaným projektem (spuštění je
plánováno na rok 2016), který by měl lidstvo posunout kousek dále v oblasti získávání energie.
Principem fúzních reaktorů je získávání tepla z termojaderné syntézy dvou izotopů vodíku
(Deuteria a Tritia) za vzniku většího jádra- Hélia a neutronu o vysoké energii. Jde o tutéž reakci,
která probíhá v hvězdách po miliony let. Představa vlastního malého slunce je sice pěkná, ale
nese sebou značné komplikace. Prvním je, že na zažehnutí fúze za normálního tlaku bychom
potřebovali nashromáždit palivovou hmotu o rozměrech větších než je planeta Jupiter. Pak by
probíhala reakce tak, jako ve slunci. Problém s tlakem lze však vyřešit zvýšením teploty paliva
a to tak, že teplotu zvýšíme z původních 10 mil. °C na 200-300 mil. °C. Dalších problému je
mnoho. Například ten, že vzniklou plazmu těžko položíme někde na zem. Proto musí být využito
tokamaku, což je jednoduše řečeno zařízení, které díky silnému toroidnímu magnetickému poli
udrží plazmu ve volném prostoru. Za problém lze také považovat vědecké odpůrce jaderné fúze,
kteří se staví skepticky k využívání tohoto nápadu, a také finanční a časovou náročnost celého
projektu. Závěrem je třeba říci, že fúzní reaktor je hudbou budoucnosti (komerční využití se
odhaduje až od roku 2040 až 2050) a cena technologie nejspíš bude v počátcích komerčního
využívání nad rámec možností ČR.
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Obrázek 3.1-1 Schematické znázornění fúze jádra tritia a deuteria [6]

3.1.2 Energie z fosilních paliv
Skupinu zdrojů energie, která nese největší podíl na výrobě elektřiny (i tepla) v ČR, není

lehké označit adekvátním přívlastkem. Pojmem "neobnovitelné zdroje energie" jsou myšleny ty
zdroje, díky nimž získáváme potřebnou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či
jiném vhodném zdroji energie) prostřednictvím tepelné energie. Jde tedy o spalování fosilních
paliv (jako například uhlí, ropa, plyn), což není nic jiného než po tisíce let akumulovaná sluneční
energie. A proto, že ke vzniku těchto látek je třeba dlouhá doba, jsou tyto zdroje definovány jako
neobnovitelné. Zároveň jsou pak výrobny spalující tyto zdroje zpravidla největšími zdroji
znečištění ze všech typů elektráren.

3.1.2.1 Uhelná elektrárna
V uhelných elektrárnách se vyrobí 44 % celosvětové elektřiny. Tento vysoký podíl tato

"technologie" nese díky relativně jednoduchému a zvládnutému principu spálení uhelného prachu
za vzniku tepla pro ohřátí vody, která pak pohání turbíny, které přes hřídel pohání alternátor, jež
nám dává elektřinu.

Pro ČR tyto provozy neznamenají problém z hlediska paliva, jelikož uhlí máme relativní
dostatek. Horší je to s dopadem na životní prostředí. Tento problém si žádal a žádá veliké
investice, protože hodně provozů bylo nebo je zastaralých a překračují limity znečištění dané
vládou a legislativou evropskou unie. Dále musí být investováno do rekultivačních prací nejen
odpadů elektrárny, ale i odpadů vzniklých při těžbě uhlí a jiných fosilních paliv a zemního plynu.

3.1.2.2 Paroplynová elektrárna
Paroplynová elektrárna vznikla kombinací dvou oběhů. Parního a plynového, které jsou

vzájemně propojené spalinovým kotlem, ve kterém se využívá zbytková energie spalin parní
turbíny k vytvoření páry pro parní turbínu. Obecně platí, že čím vyšší je střední teplota přívodu
tepla do oběhu, a čím nižší je střední teplota odvodu tepla z oběhu, tím je účinnost vyšší.

Výhodou paroplynových elektráren vůči uhelným je bezesporu lepší využití vložené energie
a nižší emise spalin vztažené na vyrobenou energii. Právě zastaralé uhelné elektrárny bývají často
nahrazovány elektrárnami paroplynovými. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. Provoz
Červený mlýn v Brně, který nahradil zastaralý uhelný provoz, funguje jako teplárna a elektrárna
zároveň pomocí paroplynového cyklu.



Zdroje elektrické energie 23

Při výrobě elektřiny a tepla v jedné výrobně je dosaženo lepšího využití paliva. Porovnání
nabízí obrázek 3.1-2.

Obrázek 3.1-2 Srovnání společné a oddělené výroby elektrické energie a tepla [7]

3.2 Elektrická energie získávaná z obnovitelných primárních zdrojů
Za obnovitelné primární zdroje označujeme ty, které mají tzv. regenerativní potenciál,

tzn. schopnost se v přírodě obnovit. Tato obnova je možná zejména díky našemu Slunci. Jedná se
tedy o vodní, větrnou, solární a geotermální energii a energii z biomasy.

Definice obnovitelných zdrojů podle zákoníku ČR zní: Obnovitelné přírodní zdroje mají
schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo
za přispění člověka. [8]

Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů se mnohé literatuře označuje jako tzv. zelená
energie. Patří zde typy elektráren jako vodní, sluneční, geotermální, větrná a elektrárny spalující
biomasu.

Zavádějící je v tomto dokumentu zařazení kapitoly Přečerpávacích vodních elektráren
(kapitola 3.2.1.2) do obnovitelných zdrojů. V oficiálních statistikách se tento zdroj neuvádí
a nezapočítává jako obnovitelný zdroj energie. Důvod je ten, že k naakumulování horní nádrže se
používá převážně energie vyrobena v elektrárnách tepelných a jaderných, tudíž vyprazdňováním
vracíme zpět do sítě právě tu energii, která byla vyrobena v jiných výrobnách ochuzenou o ztráty
při přeměnách energie v přečerpávací elektrárně. Nicméně samotná elektrárna využívá vodní
energie, takže byla zařazena právě jako podkapitola kapitoly Vodní energie (kapitola 3.2.1)

V poslední době se obnovitelné zdroje užívají k provozu tzv. grid-off systémů, což jsou
autonomní systémy, tedy systémy nezávislé na rozvodné síti. Tyto systémy se budují tam, kde je
náročné "natáhnout" vedení, tedy například v horských oblastech, kde je třeba zásobovat
elektřinou mnohdy jen jednu horskou chatu. Konkrétně se k tomuto systému často používá
kombinace větrné elektrárny a fotovoltaických panelů.

Bez povšimnutí také nemůže zůstat fakt, že k začátku roku 2010 bylo evidováno mnoho
žádosti na stavbu FVE nebo VTE (větrné elektrárny). V žádostech na VTE bylo registrováno
přes 3650 MW instalovaného výkonu, což je na ČR neuvěřitelně velké číslo. Nicméně například
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EGÚ Brno odhaduje, že realizováno bude asi jen 7–8 % instalovaného výkonu z těchto žádostí.
U FVE byl zaznamenán ještě větší boom žádosti. Registrováno bylo přes 8550 MW
instalovaného výkonu. Také zde se odhaduje, že nedojde zdaleka ke stavbě všech projektů.
Odhad činí zhruba 30 %. Odhady jsou takto nízké vzhledem k tomu, že za těmito žádostmi se
skrývá i mnoho spekulantů, kteří chtějí schválenou žádost dále prodat. To se však vždy nepovede
a realizace tak není uskutečněna. Navíc co se týče FVE, je v mnoha lidech přání, aby byly
povolovány přednostně malé projekty jednotlivých lidí před projekty velkých parků větších
investorů. To by přineslo lepší rozložení instalovaného výkonu a tím i lepší propojení se sítí.

3.2.1 Vodní energie
Vodní energie je definována jako technicky využitelná potenciální, kinetická, nebo tepelná

energie veškerého vodstva na Zemi. Zároveň patří k nejstaršímu, lidmi uvědoměle využívanému
druhu energie. Historie využívání sahá až do starověku, kdy to bylo nejdříve k dopravě
(splavování lodí a vorů po proudu řek), později k pohonu mechanismů (mlýnů, hamrů, čerpadel –
například vodního trkače – a pil). Až první vodní elektrárnu jak ji známe dnes, postavili roku
1882 v Appletonu ve Wisconsinu (USA). Výroba elektřiny je dnes převažujícím způsobem
využití vodní energie. V některých zemích vykazuje vodní energie velký podíl produkce
elektřiny celé země, jako např. v Norsku (99,5 %), Švýcarsku nebo Kanadě. V zeměpisných
podmínkách ČR bohužel nemůžeme využít všechny "druhy" vodní energie. ČR je odepřena
možnost získávat energii z moří pomocí různých typů elektráren jako je například vlnová či
přílivová elektrárna.

3.2.1.1 Vodní elektrárny
Celkový podíl vodních elektráren (využívajících vodních toků) ve světové produkci elektřiny

je asi 21% a v ČR 3%. ČR má dosti nevhodnou polohu, co se týče využití hydroenergetického
potenciálu vodních toků. Jsou zde pouze malé vodní toky, často s kolísavým průtokem a s malými
spády. Tato skutečnost je pro využití energie vodních toků k výrobě elektřiny dosti nepříznivá.
Možností je však výstavba akumulačních vodních nádrží, které během špičky podpoří svým výkonem
síť a naopak v době sníženého zatížení spotřebovávají elektřinu k přečerpání vody zpět do horní
akumulační nádrže.

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren ČR ke konci roku 2008 byl 1045 MW. Možnost
výstavby další vodních elektráren je relativně vyčerpána, protože ekonomicky výhodné lokality jsou
již zabrány s výjimkou míst, kde by se daly postavit pouze malé vodní elektrárny s výkony
do 10 MW.

Energie vodních toků na Zemi se odhaduje na 23.1019 J za rok. Využitelné je však jen asi
1,67.1019 J, což odpovídá asi 7% z celkové energie tekoucích vod. Díky vysoké účinnosti vodních
turbín dokážeme přeměnit až 92% z této energie na energii elektrickou.

3.2.1.2 Přečerpávací vodní elektrárny
Přečerpávací vodní elektrárny nám umožňují skladovat a následně použít přebytek elektrické

energie. K tomuto využívá vodu a zemskou gravitaci v procesu, ve kterém elektromotorem
poháněné čerpadlo žene vodu do horní nádrže, aby v případě energetických špiček poháněla
svým spádem turbínu, která pohání generátor, který nám dává zpět elektřinu. Při tomto procesu
samozřejmě vznikají ztráty. Nicméně tyto ztráty se podstupují s vědomím toho, že mnohem víc
ekonomicky a ekologicky náročnější je vypínat a zapínat některý z velkých zdrojů elektrické
energie (jaderná, tepelná elektrárna).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Technika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerpadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_trka%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pila
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Obrázek 3.2-1 Rozdělení ztrát přečerpávací vodní elektrárny [7]

3.2.2 Větrná energie
Vítr vzniká díky rozdílům teplot, které jsou vyvolané slunečním zářením, které vedou

ke vzniku tlakových rozdílů. Energie vzniklého proudu vzduchu je úměrná třetí mocnině
rychlosti větru. Energie vzdušného proudní je odhadována na 13,8.1022 J za rok. Uvážíme-li, že
teoreticky využitelný podíl větrné energie je asi 60%, účinnost reálných větrných zařízení (max.
50%) a účinnost alternátorů, zjistíme, že za optimálních podmínek přeměníme na elektřinu asi
40 % větrné energie.

V dnešní době vzniká v této oblasti energetiky mnoho projektů jak využít energii větru na
výrobu elektřiny. Například projekt MARS nebo VAWT zmíněné v kapitole 3.2.2.2.

Zajímavostí je, že energetická skupina ČEZ chce do obnovitelných zdrojů investovat do roku
2020 až 30 mld. Kč a z toho do větrné energetiky okolo 20 mld. Kč.

3.2.2.1 Klasická větrná elektrárna
Tento typ elektrárny se podle [4] staví v místech, kde je rychlost větru ve výšce osy rotoru

alespoň 6 ms-1. V takových lokalitách dokážou běžet až 35 % roku na plný výkon. Tubus
elektrárny je umístěn 80–120 m nad zemí. Tyto elektrárny využívají třílistý rotor, který je
spojený se strojovnou. Tři listy umístěné na konci rotoru mají za úkol nejen roztáčet, ale také
při velkých rychlostech větru brzdit, takže při rychlostech vyšších než 25 m·s-1 se listy natočí
do praporu a elektrárna se zastavuje. Otáčky rotoru jsou 10–15 min-1, proto zde musí být
převodovka, která převede nízkou rychlost rotoru na vysokou rotační rychlost generátoru.
Elektrárna také sama vyhodnocuje směr větru a natáčí se podle něj.

Nevýhodou je velká poruchovost převodovky, kterou některé firmy vyřešily
bezpřevodovkovou technologií, s použitím synchronního generátoru namísto asynchronního
s vinutým rotorem jako tomu je u převodovkové verze. Z umístění všech rotačních částí plyne
náročná opravitelnost případných poruch. Existují také různá sdružení a organizace, které právě
proti tomuto druhu elektráren mají negativní postoj. Jejich stížnosti jsou různé. Od hluku
přes legislativu po neestetičnost a další aspekty, které sebou nese stavba větrné elektrárny. Další
problém sebou nese otázka umístění případného větrného parku. 60–70% vhodných lokalit totiž
leží v chráněných oblastech. Nicméně k možnostem výšky stožáru, lze větrné elektrárny stavět i
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v zalesněných oblastech, čímž se otevírají možnosti lokalit na severní Moravě a v severních
Čechách, které mají, podle odborníků, zároveň i největší potenciál, co se týče povětrnostních
podmínek.

(Červeně označené oblasti mají průměrnou roční rychlost větru 4 m/s a větší)

Obrázek 3.2-2 Území v ČR vhodná k výstavbě větrných elektráren [7]

3.2.2.2 Nové typy (technologie) větrných elektráren
Za posledních pár let se v oblasti větrné energetiky objevilo mnoho slibných a zajímavých

projektů, jak tuto energii přeměnit na energii elektrickou. Jako příklad uvedu dle mého názoru
dvě nejzajímavější studie.

Technologie MARS (Magenn Air Rotor System). Jde o nápad americké firmy Magenn,
jejichž nápadem je podlouhlý balón naplněný héliem, který má ve svém plášti umístěny výstupky
podobné lopatkám kolesových parníků. Ty se budou ve výšce 300 m nad povrchem země otáčet
kolem osy a tím na generátoru generovat elektrický proud, přenášený kabelem na zem. V létě
2008 byla tato technologie testována a při tomto testu dosáhla výkonu 3,5 kW. [9]

Obrázek 3.2-3 Technologie MARS [9]

Technologie VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). Projektů s vertikálně uloženou turbínu je
na světě mnoho. Ve výzkumném institutu energií v Guangzhou v Číně však tuto vertikální
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turbínu obdařili magnetickým polštářem, tedy technologií Maglev. Účinnost turbíny se tím zvýší.
Použitím permanentních magnetů odpadne nutnost olejového mazání a vytratí se výrazné snížení
výkonu při nízkých otáčkách. Oproti klasickým větrným elektrárnám pak dokáže využít větru
od rychlosti 1,5 m·s-1. Výhoda těchto elektráren může být například v možnosti umístění
na střechách vysokých budov ve městech a na sídlištích.

3.2.3 Sluneční energie
Sluneční energii se přímo využívá nejen výrobě elektřiny, ale například i k ohřevu vody

a vzduchu. Technicky vzato můžeme říci, že Slunce je původcem všech energií, ze kterých
vyrábíme elektrickou energii. Tato kapitola se však zaobírá přímou přeměnou sluneční energie
na energii elektrickou.

Bez Slunce by nebyl možný život na zemi. Slunce samo osobě je gigantický zdroj energie.
Pro představu pár vět o energii, kterou nám dává Slunce: Za jednu sekundu vyrobí Slunce tolik
energie, která by lidstvu při současné spotřebě vydržela na jeden milion let. Z průměrů Země
a Slunce a z jejich vzájemné vzdálenosti, lze vypočítat, že na Zemi dopadá pouze 1:45·109

energie Slunce a to pouze na jednu půlku (druhá je odvrácena směrem od Slunce). I tak na Zemi
dopadá 20 000 krát víc energie než spotřebujeme. Teoretické výpočty uvádějí, že kdybychom
stávajícími fotovoltaickými panely pokryli plochu odpovídající rozloze 1 % všech pouští, byl by
jejích výkon roven všem elektrárnám na Zemi dnes. U nás přitom energii vyrobené ve všech
primárních zdrojích odpovídá množství energie, která dopadne ze Slunce na 350 km2, což
odpovídá asi 4 ‰ rozlohy ČR, což zhruba odpovídá rozloze okresu Karviná.

3.2.3.1 Solární elektrárny
Často  se  u  lidí  střetávají  pojmy  solární  a  fotovoltaický.  Jednoduše  lze  tyto  dva  pojmy

vysvětlit tak, že solární elektrárny se dělí na tzv. termické (sloužící k výrobě tepelné energie) a
fotovoltaické (sloužící k přímé přeměně na elektrickou energii). Samozřejmě že i z termického
slunečního kolektoru můžeme například pomocí Clausiova-Rankinova oběhu získat energii
elektrickou.

Princip fotovoltaického článku spočívá v tom, že fotony vyzářené ze slunečního záření
dopadají na přechod P-N a svou energií vyrážejí elektrony z vrstvy P do N, které tvoří elektrický
proud v uzavřeném obvodu.

Problém takto získávané energie je v její nestálosti a v jejím uskladňování. Nejvýraznější
spektrum, ve které získávají panely energii, je to viditelné. Čím větší je pak intenzita, tím víc
energie získáme. Takže optimální pro tyto panely je jasná obloha a přímý sklon směrem k slunci.
Za uskladňování sluneční energie by se dalo považovat pěstování biomasy, ale účinnost je sotva
jedno procento. Proto se řada vědců zaměřuje na řešení tohoto problému. Technologií je zde opět
mnoho a jako nejefektivnější se zatím jeví použití přečerpávací vodní elektrárny.

Solárních panelů existuje dnes celá řada. Liší se od sebe výrobou, životností, účinností a
cenou. Navíc díky české legislativě se z tohoto oboru energetiky stal výhodný byznys, protože
byla zaručena garantovaná výkupní cena z tohoto typu elektráren, která je neúměrně vysoká v
porovnání s ostatními OZE. V polovině listopadu 2009 však vláda schválila novelu zákona, která
umožní od roku 2011 snížit výkupní cenu o víc než dnešních 5 %. Situace pro rok 2009 byla totiž
taková, že ze všech peněz na provoz a podporu OZE se vynaložilo 40 % (asi 3 mld. Kč) právě
na FVE, které přitom mají jen 7% podíl na energii získané z obnovitelných zdrojů. Scénáře
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některých ekonomů dále ukazují na následující roky, kdy by na podporu FVE v roce 2011 mělo
padnout již 25 mld. Kč, což nejvíce pocítí spotřebitel na ceně za elektrickou energii.

Podle statistických podmínek je v ČR možná průměrná roční výroba 380–420 kWh/m2. Tato
hodnota však během roku kolísá a v zimě i nejlepší panely potřebují značnou plochu, aby
pokryly danou spotřebu. Toto je bohužel další nevýhoda tohoto typu elektrárny.

3.2.4 Geotermální energie
Geotermální energie je projevem našeho zemského jádra, které má teplotu až 5800 °C

(vypočteno pomocí odhadovaného tlaku 1,4 mil. atmosfér). K teplotě hlubin Země přispívá také
rozpad radioaktivních látek a působení slapových sil. Tato energie se projevuje od nepaměti
erupcemi sopek, gejzíry, horkými prameny nebo parními výrony. Geotermální energie se využívá
především k vytápění. Navíc nemusí vždy platit, že jde o obnovitelný zdroj energie. Jsou oblasti,
kde dojde k vyčerpání v době desítek let. Proto je velmi důležité dát hodně prostoru přípravě
samotného díla, neboť vrtání do potřebných hloubek není zrovna levná záležitost.

V České republice je geotermální energie využívaná málo, a když už tak převážně
k vytápění. Změnu by mohl přinést projekt v Litoměřicích, kde se již hloubí zkušební jáma s
hloubkou 2500 m a pokud budou následná měření příznivá, bude se pokračovat až do hloubky
5000 m, kde by již měly být zajištěny teplotní podmínky pro provoz výrobny na principu metody
HDR (Hard Dry Rock), který funguje jako výměník tepla, kdy jedním nebo dvěma vrty se vhání
voda, která se přes průchod puklinami v hornině zahřeje na teplotu kolem 150–200 °C a dále je
čerpána na povrch. Předpokládaný výkon toho litoměřického projektu je 4 MW (po odečtení
ztrát) z celkového potenciálu 50 MW. Náklady na tuto geotermální elektrárnu se pohybují okolo
1,1 mld. Kč. Na podobný projekt na stejném principu HDR se chystá společnost ČEZ v Liberci.

Při projektování takového díla se musí ohlížet na různé faktory, jako jsou teplota a teplotní
gradient (který se průměrně pohybuje u nás okolo 30 °C/km. Ve vulkanických podložích se může
tento gradient pohybovat v rozmezí 50–70 °C/km a naopak ve starých konsolidovaných
strukturách jen okolo 10–15 °C/km), tepelná vodivost hornin (jejíž průměrná hodnota je 2,1–
4,2 Wm-1K-1. Nejvyšší hodnoty dosahuje křemen (8,4 Wm-1K-1) a nejnižší jíly a jílovce (0,4–
0,8 Wm-1K-1)) a hustota tepelného toku (jejíž průměrná hodnota je 60 mW/m2. Opět vyšší
tepelný tok mají vulkanické podloží (90–120 mW/m2) a naopak staré konsolidované struktury
mají teplotní tok nejnižší (20–40 mW/m2)).

3.2.5 Energie biomasy
Pojem biomasa má mnoho různě znějících definic, mnohé rozdělení a mnoho produktů, které

se z ní dají vyrobit. Energie biomasy má svůj původ ve sluneční energii. Z ní žije vše živé, vše co
roste na tomto světě, tedy biomasa. Biomasa je tedy všechno rostlinstvo a živočišstvo na zemi
ve všech jeho rozměrech a velikostech, od bakterií po zvířata, od kořínků trav po stromy. A jako
taková v sobě váže energii, kterou můžeme například pálením uvolňovat jako energii tepelnou.
K čemu všemu může být využita biomasa ukazuje obrázek 3.2-5.
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Obrázek 3.2-4 Biomasa pro energii [6]

Je tedy zřejmé, že energie biomasy se využívá i k výrobě elektřiny. A je nutno dodat, že
zájem investorů o právě tento typ výrobny roste. Nejenže je to obnovitelný zdroj energie, ale také
se pro spalování biomasy dají využít dosavadní uhelné elektrárny, což ušetří finance investované
do energetiky. V současné době se právě biomasa přidává k uhlí a tyto suroviny se pálí společně.
V roce 2008 zaznamenal ČEZ nárůst elektřiny vyrobené pomocí biomasy o 31,2 %
a do budoucna chce dál investovat do tohoto odvětví energetiky.

Biomasa v energetice znamená především různé rostlinné produkty jako rychle rostoucí
dřeviny, jednoleté či dvouleté rostliny, atd. V celku je snaha o co nejlepší využití potenciálu
slunce. Z pole o rozloze 1 hektar získáme v biomase 40–90 MWh energie. To je méně než 1 %
toho, co bychom získali dokonalou přeměnou sluneční energie na elektřinu. Navíc
při zpracovávání a spalování biomasy dochází k dalším ztrátám. Na oplátku se dá biomasa
celkem snadno a ekologicky skladovat.

Názory na spalování biomasy jsou různé. Na jednu stranu je to ekologické, na druhou stranu
je třeba mnoho energie, prostoru a lidské práce na zajištění surovin. Časté jsou také spory
zemědělců, vlády a zpracovatelů biomasy, což nepřispívá k popularitě tohoto energetického
odvětví mezi investory.

3.2.6 Nové technologie
Nové technologie v energetice se ubírají především cestou ekologickou. To je dobrá zpráva

pro budoucnost naší planety. Téměř všechny nové technologie se snaží využívat obnovitelných
zdrojů energie nebo energií, které doposud nebyli člověkem využívány k získávání elektrické
energie. Projekty vědců jsou mnohdy fascinující, nikoliv však nereálné. I výše v tomto
dokumentu byly zmíněny některé ambiciózní anebo štědře finančně podporované projekty
a pokusy, které nás snad jednou osvobodí od závislosti na nerostném bohatství naší Země, či
snad dokonce od závislosti na postavení výrobny vzhledem ke slunci. Na článek, který popisuje
některé z mnoha projektů hledání čistší a levnější odkazuje zdroj [10].
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4 FIKTIVNÍ PROJEKT NÁHRADY BLOKU PE
Tato část práce se zaobírá možností nahrazení výrobny využívající neobnovitelných zdrojů

výrobnou produkující elektrickou energii energetickou přeměnou z tzv. obnovitelných zdrojů.
V podkapitole 4.4 je pak snaha o jakési hrubé nastínění reálné možnosti případného projektu.
Hodnoty pro výpočty jsou převzaty z webových stránek ERÚ (Energetický regulační úřad) [3]
z roční bilance za rok 2009, pokud není uvedeno jinak.

Výrobny, které by se na náhradě bloku mohly podílet jsou FVE, VTE, VE a elektrárny
spalující biomasu. Použití dalších druhů výroben, při náhradě níže popsaného bloku, jsou
víceméně technicky či finančně velmi těžce uskutečnitelné, a proto jim nebude věnována
pozornost.

4.1 Parametry nahrazení bloku
Pro nahrazení jsem vybral jakýsi průměrný blok PE o jmenovitém výkonu 200 MW.

(Průměrný proto, že je počítáno s tím, že blok vyrábí po celou dobu stejný podíl elektřiny
vzhledem k aktuální spotřebě. Ve skutečnosti to takto nefunguje, protože podíl PE na aktuální
výrobě není stálý.) 200 MW blok představuje v ČR běžnou výrobní jednotku. S bloky o tomto
výkonu se v ČR můžeme setkat např. v Dětmarovicích (4× 200 MW), Chvaleticích
(4× 200 MW), Počeradech (5× 200 MW) a Tušimicích (4× 200 MW). Když vezmeme v potaz, že
celkový instalovaný výkon PE v ČR je 10 720,11 MW (údaj k 1.1.2010), a že na celkovém
instalovaném výkonu se PE podílejí 58,5 %, vyjde, že se snažíme nahradit 1,87 % PE a zároveň
1,09 % instalovaného výkonu elektráren ČR. Kdyby pak všechny elektrárny měly stejný podíl
na výrobě elektřiny, znamenalo by to i nárůst podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny
v ČR a tím by se podíl OZE v české energetice zvýšil právě o 1,09 %.

Pro výpočty instalovaných výkonů různých typů elektráren je třeba uvažovat s koeficientem
ročního využití. Ten se u jednotlivých typů elektráren liší. Jiný je také s ohledem na geografickou
polohu elektrárny a dlouhodobě na celkovém charakteru počasí v jednotlivých obdobích,
mluvíme-li o elektrárnách využívajících OZE. (Např. vlivem nadměrného sucha nám nebude VE
pracovat na plný výkon, podobně jako VTE nebude uspokojivě pracovat při bezvětří.) Koeficient
ročního využití je v této práci počítán v závislosti na datech z roku 2008 nebo 2009. Vztah pro
výpočet koeficientu se uvádí jako:

=
∙

(−; ∙ , ), (4.1)

kde  je koeficient ročního využití,  je množství vyrobené elektřiny (brutto) za rok a  je
instalovaný výkon a konstanta 8760 je počet hodin průměrného kalendářního roku.

Další, s čím je nutno počítat, je vlastní spotřeba na výrobu elektřiny. Pro tento ohled byla
vytvořena tabulka 4.1-1, která zavádí koeficient vlastní spotřeby , kterým musí být vynásobena
hodnota spočteného potřebného instalovaného výkonu daného typu elektrárny, aby při návrhu
bylo počítáno právě s vlastní spotřebou PE, která je, jak je patrno i z tabulky 4.1-1, větší než u
jiných typů elektráren využívající OZE k výrobě elektřiny. Hodnoty, ze kterých je počítán
koeficient  (výroba brutto a výroba netto) byly převzaty z dat ERÚ k 31.12.2009. Zavedení
tohoto koeficientu má za následek zmenšení potřebného instalovaného výkonu náhradní výrobny.
Výsledný vztah pro výpočet adekvátního instalovaného výkonu pak bude:

=
á

∙ ∙ , (4.2)
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Tabulka 4.1-1 Koeficient vlastní spotřeby

typ elektrárny
výroba brutto výroba netto poměr netto brutto koeficient vlastní spotřeby*

[GWh] [GWh] [%] [-]

PE 48457,4 43848,3 0,905 1,00
FVE 88,8 88,4 0,995 0,91
VTE 288,1 286,9 0,996 0,91
VE 2982,9 2969,3 0,995 0,91
biomasa 1429,1 1342,6 0,939 0,96

∗: koe icient vlastní spotřeby = ě    
ě    é   á

4.1.1 Nahrazovaný blok
Pro nahrazení bloku PE je třeba znát koeficient ročního využití:

 = 10 720,11 ,  = 48 457,4 ℎ,

=
∙

= , ∙
, ∙ ∙

= 0,52

Koeficient ročního využití je tedy pro tento typ elektrárny 0,52, což pro představu laicky
řečeno znamená, že elektrárna by musela jet nepřetržitě celou dobu na 52 % svého jmenovitého
výkonu, aby vyrobila tolik elektřiny. Toto opět v praxi nemůže nastat z důvodu nerovnoměrného
zatížení jak denního, tak ročního a zejména z hlediska technického potažmo ekonomického.

4.1.2 Nahrazení čistě FVE
Výpočet koeficientu ročního využití:

data z provozu soukromé FVE př. 1: lokalita: Praha – jih; viz. zdroj [11]

= 7,33  ; = 7415 ℎ  ⇒  = 0,116

data z provozu soukromé FVE př. 2: viz. zdroj [12]

= 4,92  ; = 4910 ℎ  ⇒  = 0,114

data z ERÚ př. 1: solární elektrárna SLUNETA Dubňany; lokalita: u Hodonína (místo
největšího svitu)

= 0,619  ; = 0,665 ℎ  ⇒  = 0,123

data z ERÚ př. 2: solární elektrárna Habřina – Úštěk; lokalita: u Ústí nad Labem

= 0,507  ; = 0,528 ℎ  ⇒  = 0,119

Z uvedených příkladů lze vidět, že ač mají jednotlivé FVE různé výkony, jsou instalovány
v různých lokalitách a data roční výroby pocházející z různých let, jejich koeficient ročního
využití se o moc neliší. Tím samozřejmě není řečeno, že na lokalitě nezáleží. Na obrázku 4.1-1
jde vidět, jak se liší množství slunečního záření dopadajícího na zem v různých částech ČR.
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Obrázek 4.1-1 Množství slunečního záření dopadající na 1m2 plochy za rok [13]

Pro nahrazení bloku čistě FVE jsem tedy počítal s průměrným = 0,12. Potřebný
instalovaný výkon pak bude: = ∙ ∙ = ,

,
∙ 200 ∙ 0,91 = 789 .

Pro nahrazení daného 200 MW bloku je tedy třeba postavit FVE o instalovaném výkonu
789 MW. Kupeckými počty lze v kterémkoliv obchodě se solárními panely zjistit, že cena
za 1 W instalovaného výkonu panelu neklesne pod 40 Kč/W bez DPH. Pro realizaci projektu
náhrady bloku bychom tedy spotřebovali jen za samotné panely minimálně 31 mld. Kč (bez DPH
a bez uvažování "množstevní slevy"). Další realizace by si jistě další investice vyžádala. Navíc
potřebná plocha pro takto velkou FVE by byla dosti značná. Například při použití v dnešní době
kvalitního panelu TPS 175W, který má výkon 175 W při rozměru 1,28 m2, by byla potřeba

plocha o rozloze 5,77 km2. = ∙ = ∙ ∙ 1,28 = 5,77 . Takové území by

muselo mít na šířku i délku 2,4 km a pro alespoň nějakou představu pomocí srovnání, je to
plocha, na kterou by se 55 krát vlezl areál VUT na ulici Technická včetně sportovního areálu.
Navíc mezi skupinami panelů musí být mezery pro jejich optimální provoz z důvodu náklonu
ke slunci a popřípadě servisní činnost, což by potřebnou plochu opět zvětšilo.

S tímto typem elektrárny se také pojí problematika záložního zdroje, která je popsána
v kapitole 4.3.

4.1.3 Nahrazení čistě VTE
Výpočet koeficientu ročního využití:

data z ERÚ př. 1: Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry; lokalita: Krušné hory
(největší farma v ČR, povětrnostně vhodné místo):

= 42  ; = 93,205 ℎ  ⇒  = 0,253
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data z ERÚ př. 2: Větrná farma U Tří pánů; lokalita: Krušné hory

= 6  ; = 13,319 ℎ  ⇒  = 0,253

= 16,249 ℎ  ⇒  = 0,309

data z ERÚ př. 3: Větrná elektrárna Drahany; lokalita: střed Moravy

= 2  ; = 6,349 ℎ  ⇒  = 0,362

= 6,292 ℎ  ⇒  = 0,359

Hodnota koeficientu ročního využití u VTE se dá těžko stanovit. Různé informační zdroje
uvádějí zpravidla nižší hodnoty než ty z výše uvedených příkladů. V této práci jsem použil
hodnotu 0,25. Odpůrci VTE mohou namítat, že tato hodnota neodpovídá například hodnotám
ČSÚ (Českého statistického úřadu) a že takto "výkonné" VTE dnes nejsou. Příznivci se zase
mohou opřít o fakt, že některé vhodně umístěné VTE mají koeficient i o desetinu vyšší.

Potřebný instalovaný výkon pro nahrazení bloku 200 MW čistě VTE by byl:

= ∙ ∙ = ,
,

∙ 200 ∙ 0,91 = 380 .

Pro nahrazení daného 200 MW bloku je tedy třeba postavit farmu VTE o instalovaném
výkonu 380 MW. Při vědomí, že na konci roku 2009 byl součet instalovaného výkonu VTE v ČR
193,2 MW, je představa realizace takového projektu jen těžko představitelná.

V dnešní době jsou populární turbíny o jmenovitém výkonu 2 MW. Kdyby takovéto byly
použity, bylo by jich třeba 190. Pořizovací cena za 1 W u tohoto typu elektráren se pohybuje
okolo 40 Kč. Samotný nákup komponentů by si tedy vyžádal přes 15 mld. Kč. Za instalaci
bychom pak utratili další velké peníze, větší než u instalace FVE, neboť instalace VTE je
technologicky náročnější.

S tímto typem elektrárny se také pojí problematika záložního zdroje, která je popsána
v kapitole 4.3.

4.1.4  Nahrazení čistě VE
data z ERÚ př. 1: Průtočná VE Mohelno; na řece Jihlava

= 1,76  ; = 5,4 ℎ ⟹  = 0,350

= 5,8 ℎ ⟹  = 0,376

= 7,3 ℎ ⟹  = 0,473

data z ERÚ př. 2: Průtočná VE Lipno II; na řece Vltava

= 1,5  ; = 5,3 ℎ  ⟹  = 0,403

= 5,6 ℎ ⟹  = 0,426

= 4,5 ℎ ⟹  = 0,342

data z ERÚ př. 3: Akumulační VE Vrané nad Vltavou; na řece Vltava

= 13,88  ; = 54,8 ℎ  ⟹  = 0,451

= 48,9 ℎ ⟹  = 0,402

= 43,6 ℎ ⟹  = 0,359
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data z ERÚ př. 4: Akumulační VE Hněvkovice; na řece Vltava

= 9,6  ; = 25,0 ℎ  ⟹  = 0,297

= 24,8 ℎ ⟹  = 0,295

= 33,0 ℎ ⟹  = 0,392

ČSÚ stanovil hodnotu koeficientu ročního využití na 0,124. Nicméně na základě výše
spočtených koeficientů jsem v této práci zvolil hodnotu koeficientu 0,35 s vědomím
předpokladu, že dílo bude správně navržené a maximálně využívané a s ohledem na možné sušší
roky.

Potřebný instalovaný výkon pro nahrazení bloku čistě VE:

= ∙ ∙ = ,
,

∙ 200 ∙ 0,91 = 270 .

Pro nahrazení daného 200 MW bloku by bylo tedy třeba postavit VE o instalovaném výkonu
270 MW. To představuje výkon, který odpovídá jedné čtvrtině celkového instalovaného výkonu
VE v ČR. Takto velká VE není v podmínkách ČR realizovatelná. Jedinou možností by byla
stavba více malých elektráren, která by sebou nesla nemalé investiční náklady a jistě i problémy
s povoleními a odkupy pozemků, ostatně tak, jako u všech v této práci zmíněných teoretických
projektů.

4.1.5 Nahrazení čistě elektrárnou spalující biomasu
Jak jsem již v kapitole 3.2.5 uvedl, ke spalování biomasy může být využito i dosavadních

uhelných elektráren. Investice by se pak odvíjela od potřebných úprav technologie. Zda by šlo
o čistě spalování biomasy nebo o spoluspalování s hnědým uhlím nebo lignitem (jak je tomu
např. v elektrárně Hodonín). S tímto předpokladem by bylo pořízení výrobní jednotky relativně
nejméně finančně náročné ze všech v této práci uvedených projektů. Avšak rozsah změn by
musel být nemalý. V elektrárnách spalující biomasu a provozovaných společnosti ČEZ bylo
v roce 2008 vyrobeno 326,91 GWh elektrické energie. Nahrazovaný blok však vyrobil
906,15 GWh (0,0187 ∙ 48 457,4 = procento podílu · celková výroba; [–, GWh]). Požadavek je
tedy skoro 3 krát větší dosavadní podíl v daném roce. Problémem by bylo i zajištění potřebných
zdrojů. Při uvažování nejlepší možné produkce biomasy by bylo ideálně dosaženo 90 MWh
elektřiny na 1 hektar. Tj. 10 068 ha (906 150 ÷ 90 = požadavek ÷ ideální produkce; [MWh,
MWh·ha-1]) na požadovanou produkci. Pole, které by toto množství při dané účinnosti
vyprodukovalo, by bylo dlouhé a široké přes 10 km. Opět by se muselo využít více menších polí
a finance, které by musely být uvolňovány na jejich obdělávání, by přinesly další výdaje.
A spoléhat by se také nedalo na úrodnost půdy a vhodné klimatické podmínky pro rostliny. To by
mohlo i dvojnásobně zvýšit nárok na plochu obdělávané půdy.

4.2 Diagramy spotřeby
Nahrazení bloku PE spalující uhlí není tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Při nahrazování

je také nutné brát v ohled rozložení výroby nahrazované výrobní jednotky (pokud ji tedy chceme
adekvátně nahradit). Je nutné si uvědomit, že elektrárny nevyrábí po celou dobu stejné množství
energie a nepracují non-stop. Jestli chceme tento fakt zohlednit, je nutné znát průběhy denního
a ročního diagramu.
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4.2.1 Denní diagram spotřeby
Pro ilustraci denní spotřeby jsem vybral graf na obrázku 4.2-1, který ukazuje vývoj denní

spotřeby ve dni ročního maxima, tedy ve dni, kdy byla zaznamenána nejvyšší celková denní
spotřeba elektřiny. Parním elektrárnám náleží dva prostřední tečkované pruhy. (Spodní červený –
JE; žlutý – PPE (paroplynová elektrárna); zelený – PSE (plynová, spalovací elektrárna); vrchní
s pruhy – saldo zahraničí; mezi žlutým a červeným pruhem – VE, kde křížovaně – PVE.) Výroba
PE je tedy nerovnoměrná na rozdíl například od JE, u kterých proces vypínání a náběhu zabere
několik hodin až dní. V praxi je toto v rámci PE řešeno zvýšením výkonu již pracujících
elektráren a náběhem některých pro tento účel přizpůsobených elektráren, tak aby v celku výroba
stále přesahovala spotřebu.

Obrázek 4.2-1 Průběh spotřeby ve dni ročního maxima (14. 2. 2008) [3]

Z pohledu denního průběhu výroby je dobré si všimnout, jak dobrou roli by jistě zahráli
FVE, jejichž denní diagram začíná s východem slunce a končí soumrakem. FVE se tedy dá dobře
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využít jako špičkového zdroje. U Zbylých zmiňovaných druhů OZE nelze tak přímo určit průběh
jejich denních diagramů. Vítr fouká "kdy chce" a průtok u řek se mění většinou pozvolna. Počasí
lze v dnešní době relativně přesně určit na několik dní a dlouhodobější předpovědi se mohou
opírat o statistiky, ale i přesto nemůžeme vždy zaručit, aby výrobna (myšleno FVE, VE, VTE)
dodávala v daný okamžik potřebný výkon. Takže nakonec jediné co máme ve svých rukou je
výroba elektrárny spalující biomasu, máme-li dostatek paliva.

4.2.2 Roční diagram zatížení
Pro ilustraci roční spotřeby jsem vybral graf na obrázku 4.2-2, který ukazuje vývoj roční

spotřeby za roky 1989 a 2005 až 2008. Tvar křivek je dán vesměs geografickou polohou ČR.
V letních měsících je spotřeba zákonitě menší, než je tomu v měsících zimních.

Obrázek 4.2-2 Diagram průměrných týdenních max. spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR [3]

Roční diagram odhaluje naopak hlavní nevýhodu FVE, jejichž roční diagram má přesně
opačný charakter než ten spotřeby. VE by měly mít nejvhodnější podmínky v období od Března
do Května, kdy je v korytech řek často i přebytek vody zejména z důvodu tání sněhu. Opět
neexistuje přesné pravidlo pro sílu vanutí větru a potažmo i pro množství srážek.

4.3 Záložní zdroje
U FVE a VTE může dojít k situaci, kdy tyto za svých optimálních provozních podmínek

nebudou moci pracovat z důvodu celkového přebytku elektřiny v síti. Protipólem je pak situace,
kdy je naopak elektřiny nedostatek a tyto elektrárny nemohou pracovat kvůli nepříznivým
podmínkám pro jejich provoz. Jestliže je podíl těchto elektráren na celkové výrobě malý, lze
problematiku těchto dvou krajních situací zanedbat. Nicméně se zvyšujícím se podílem a
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rostoucím celkovým výkonem těchto elektráren se bude muset začít řešit problematika záložních
zdrojů, tedy jakéhosi skladiště elektřiny, kde se budou přebytky výroby odkládat a následně
vracet do sítě při nedostatku elektřiny. Tato problematika je dána i legislativou, podle níž je
výkupce elektřiny povinen vykupovat elektřinu vyrobenou z OZE.

Skladovat přímo elektřinu ve velkém množství je celkově neefektivní a nákladné. Chceme-li
tedy přebytky elektřiny využít později, převedeme tuto energii na nějaké médium a v době
potřeby si ji vezmeme zpátky. V úvahu musí být brána především účinnost celého procesu, neboť
při přeměně energií dochází ke ztrátám.

4.3.1 PVE jako záložní zdroj
Jako záložní zdroj můžeme s úspěchem použít PVE. Pomocí přebytkové elektřiny se roztáčí

čerpadlo, kterým je voda hnána do vrchní nádrže. V době potřeby naopak voda z horní nádrže
roztáčí lopatky turbín, potažmo hřídel alternátoru, který vrací elektřinu zpět do sítě. Účinnost
tohoto oběhu se pohybuje okolo 75 %. Nicméně problémem tohoto typu záložního zdroje je
náročnost jeho případné výstavby. Je potřeba mít ideální lokalitu pro stavbu tohoto díla. Možné
řešení otázky stavby PVE by mohl přinést projekt zadaný v roce 2009 Ministerstvem průmyslu
a obchodu s názvem Přečerpávací vodní elektrárny šetrné k životnímu prostředí, na němž se
podílí také Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Projekt (který by měl být ukončen
v roce 2012) by měl uvést novou koncepci akumulace energie prostřednictvím většího počtu
malých přečerpávacích elektráren šetrných k životnímu prostředí. Jádro výkonu je 10 MW
pro spády 300 m. Obsahem je řešení špičkové strojně hydraulické technologie PVE, zvláště
čerpadla a turbíny. Je také zkoumána funkce PVE ve spolupráci s energetickou soustavou [14].

4.3.2 Přečerpávací větrná elektrárna jako záložní zdroj
Z názvu podkapitoly nemusí být na první pohled jasné, o co se jedná. K vysvětlení

použijeme úvahu, že když médium PVE je voda, tak médium v přečerpávací větrné elektrárně
pak bude obyčejný vzduch. Jde tedy o elektrárnu, která elektromotorem poháněným
kompresorem "nažene" pod vysokým tlakem vzduch do podzemních zásobníků, odkud je pak
vypouštěn do systému pohánějícího plynovou turbínu, která je ve spojení s alternátorem, který
vrací elektřinu do sítě. Princip je tedy podobný jako u PVE. Účinnost tohoto oběhu může být
až 70 %, využije-li se i během tohoto procesu vzniklé teplo. O tomto typu elektrárny se mluví
v poslední době především v Německu, kde má také do roku 2012 vzniknou další takováto
elektrárna [15]. Instalovaný výkon VTE v Německu totiž přesahuje 20 GW, což je víc než
instalovaný výkon všech elektráren v ČR. Pokud by se tedy všechny rozběhli nebo naopak
zastavili, mohlo by to ohrozit stabilitu sítě.

Je velmi pravděpodobné, že jestliže se bude nadále zvyšovat instalovaný výkon VTE a FVE
v ES ČR, bude se muset realizovat projekt vybudování záložního zdroje, který bude korigovat
množství elektrické energie v síti. Nenajde-li se pak lokalita PVE, je přečerpávací větrná
elektrárna další možností. Její snad jediná nevýhoda je potřeba podzemních zásobníků pro
stlačený vzduch.

4.4 Realizace projektu
Jak z vývoje denního a ročního diagramu popsaných v předchozích odstavcích vyplývá,

nahradit adekvátně PE není za použití OZE úplně možný. Snad jen tedy elektrárna spalující
biomasu dává možnost přizpůsobit svou výrobu potřebám tak, aby nepracovala naprázdno, jak by
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se mohlo stát třeba u FVE v letních měsících, kdy sice budou ideální podmínky pro její provoz,
ale elektřiny již víc nebude třeba a odpojování dalších výroben využívajících neobnovitelných
zdrojů by bylo neekonomické a neekologické.

Ideální kombinace všech čtyř uvedených zdrojů by byla taková, kdy kombinace VE, VTE
a FVE bude vyrábět dostatečné množství elektřiny v co nejdelším intervalu letních dnů. VE
a VTE by tvořily pomyslný základ a FVE by fungoval vesměs jako špičkový zdroj. S příchodem
zimních dnů by dostaly své slovo elektrárny spalující biomasu. Důvodem bude slábnoucí vliv
FVE a zvýšená poptávka po elektrické energii. Snaha co nejméně využívat biomasu pramení
z potřeby ji pěstovat nebo jinak obstarávat, transportovat a uskladňovat.

Z ekonomického hlediska může být případné nahrazení bloku různě nákladné. Již výše jsem
uvedl přibližné kalkulace, které moc nenapoví o celkových nákladech, nebude-li znám přesný
poměr a parametry budoucích staveb a technologií. Nicméně pořizovací investice by byly
miliardové a těžko by mohli konkurovat pořizovacím cenám například jaderných elektráren.
(Když například vybudování jaderné elektrárny v Temelíně stálo něco kolem 100 mld. Kč, musel
by v této práci navrhovaný projekt z OZE stát jen něco okolo 7 mld. Kč, aby odpovídal investici
Temelína. (Navrhovaný projekt by měl nahradit 200 MW blok s koeficientem ročního využití
0,55 a Temelín má instalovaný výkon 2000 MW s koeficientem ročního využití 0,8. Tudíž PE,
která by dodala ročně to, co JE by musela mít instalovaný výkon 2909 MW, což je 14,5 krát víc
než nahrazovaný blok, proto 100 mld. ÷ 14,5 (≐ 7 mld.))) Na tak nízkou částku bychom se
nedostali ani za plného využití biomasy. K tomu všemu se také musí připočíst částka, která by
byla vynaložena na podpůrné služby, které zajistí bezpečnost a stabilitu celé ES.
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5 ZÁVĚR
Náplní této práce bylo zamyšlení nad skladbou energetických zařízení ČR. V ČR se v malé

nebo větší míře užívají prostředky na výrobu energie, které jsou využitelné v našich zeměpisných
podmínkách. Největší podíl nesou stále uhelné elektrárny, kde se v roce 2009 vyrobilo 59 %
veškeré elektřiny, která byla vyrobena na území ČR. Snaha prosazovat přidávání ekologického
paliva v podobě biomasy do paliva pro parní elektrárny se zdá být dobrou volbou nejen, co se
týče ekonomiky, ale i co se týče vlivu elektráren na životní prostředí.

V následujících pár letech by se měla česká energetika zaměřit na využívání obnovitelných
zdrojů. Důvodem je jednak závazek zmíněný v úvodu, tedy 8% podíl OZE na hrubé spotřebě
elektřiny v roce 2010, a jednak další závazek, kterým chce Evropa dosáhnout 20% podílu OZE
na celkové spotřebě elektřiny do roku 2020, což pro ČR znamená zvýšení podílu OZE na 13 %
do roku 2020. Je také známo, že největší výrobce elektřiny v ČR – společnost ČEZ – chce právě
do roku 2020 do elektráren využívajících obnovitelných zdrojů investovat 30 mld. Kč. Z této
obrovské sumy peněz by mělo jít 20 mld. Kč na větrné elektrárny, které jsou pro mnohou
veřejnost trnem v oku (viz. kapitolu 3.2.2.1).

V posledních letech je také enormní zájem o stavbu fotovoltaických elektráren z důvodu
především výhodné výkupní ceny z ní vyrobené elektřiny. Jistě dobře myšlený záměr ústavních
činitelů o podporu výstavby elektráren na obnovitelné zdroje nyní trochu pokulhává. Z toho
důvodu byla schválena novela zákona č. 180/2005 Sb., která umožní snížit výkupní cenu
elektřiny o víc než o dosavadních 5 % za rok od roku 2011. Dále by měla být výkupní cena více
snižována u velkých instalací (nad 30 kW instalovaného výkonu). Nicméně výkup elektřiny
vyrobené pomocí OZE je pro vykupujícího povinný, což spotřebitel pocítí ve zvýšení sazby v
kolonce "Obnovitelné zdroje" na své faktuře za elektřinu.

Uspokojivý je také trend, že když už stavět výrobnu elektřiny využívající fosilních paliv, tak
dát přednost paroplynovým elektrárnám, pro jejich lepší využití vložené energie a pro jejich nižší
emise spalin.

Nyní můžeme říci, že energetický mix je v ČR vyvážený, nicméně je ho třeba mít na paměti
i do budoucna. Složení energetických zařízení se sice mění a bude měnit relativně pozvolna, ale i
tyto malé změny můžou mít dopad na celou ES. Dle mého názoru by naší energetické soustavě
pomohla i další přečerpávací vodní elektrárna. Přečerpávací elektrárna totiž dokáže uschovat
přebytek energie, který využije v době jejího nedostatku. Toto by se mohlo vyplatit i s ohledem
na dnes již téměř jistou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, kterou při nadbytku elektřiny nelze
samozřejmě jen tak odstavit. Další fakt je, že neporoučíme větru a předpovědi a prognózy nejsou
zcela přesné, což by mohlo mít nedozírné následky na chod celé ES. Tedy pokud se bude
podle plánu investovat do větrných elektráren. Ty by pak mohly bez problému fungovat i
v nočních hodinách, kdy je elektřiny relativní přebytek. Tato levná energie by pak plnila nádrže
přečerpávacích elektráren. Další užitek by tyto elektrárny mohli přinést v souvislosti
s fotovoltaickými elektrárnami, jejichž výkon je sice nejvýraznější přes den, kdy potřebujeme
elektřiny nejvíce, ale je to opět zdroj nestálý, co se týče garantovaného výkonu. Navíc je to
vesměs "sezónní" zdroj, který nejlépe pracuje v letních měsících, kdy celkově klesá poptávka
po elektřině. Problematikou PVE se dále zabývá projekt, na který odkazuje odkaz [14] a je blíže
popsán v kapitole 4.3.1.

V praktické části této práce jsem nastínil fiktivní projekt náhrady bloku PE o jmenovitém
výkonu 200 MW. Z výpočtů provedených v kapitole 4 vyplývá, že nahrazení takovéhoto bloku
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by si vyžádalo nemalé investice a v porovnání s přepočtem například na JE by tyto investice byly
několikanásobně vyšší. Záleželo by také na "mixu" podílu OZE, který by měl být vyvážený
vzhledem k průběhu denních a ročních diagramů spotřeby v oblasti ČR.

Nedílnou součástí zvyšujícího se podílu OZE na výrobě elektrické energie je také potřeba
případnou nadbytečnou elektřinu skladovat, nebo naopak dodat do sítě v době, kdy nebudou
moci pracovat VTE a FVE, kvůli nepříznivým podmínkám pro jejich provoz. Časem tedy bude
potřeba realizace záložního zdroje nebo zdrojů, které budou posilovat a udržovat stabilitu celé
sítě.
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