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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom zdrojov, ktoré sa podieľajú na energetickom mixe 

ČR, opisom elektrizačnej sústavy a spôsobom integrácie zdrojov do prenosovej a distribučnej 

sústavy. Uvádzajú sa faktory, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj energetickej základne v ČR a EÚ, je 

vypracovaný rozbor akčných plánov a nakoniec výsledné predpoklady študenta. 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  obnoviteľné zdroje energie; primárne zdroje energie, prenosová 

a distribučná sústava; národný akčný plán;  jadrová energia; elektrizačná 

sústava 

 



 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the description of sources that participate in the energy mix of 

the Czech Republic, the description of the electricity system and the method of integration of 

sources into the transmission and distribution system. Furthermore, the factors that affect the future 

development of the energy base in the Czech Republic and the EU are presented, then there is an 

analysis of action plans and finally the resulting assumptions of the student. 

 

 

KEY WORDS:  renewable energy sources; primary energy sources; transmission and 

distribution system; national action plan; nuclear energy; electrical 

system 

 



 Obsah  6 

 

 

OBSAH 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV .............................................................................................................................. 8 

ZOZNAM TABULIEK ................................................................................................................................ 9 

ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK .................................................................................................. 10 

1 ÚVOD ....................................................................................................................................................... 12 

2 TYPY ZDROJOV V ENERGETICKOM MIXE ČR .......................................................................... 13 

2.1 ENERGETICKÝ MIX .......................................................................................................................... 13 

2.1.1 FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE .............................................................................................. 13 

2.1.2 VODNÉ ELEKTRÁRNE .............................................................................................................. 14 
2.1.3 PREČERPÁVACIE ELEKTRÁRNE ............................................................................................... 14 

2.1.4 VETERNÉ ELEKTRÁRNE ........................................................................................................... 15 

2.1.5 BIOPLYNOVÉ ELEKTRÁRNE ..................................................................................................... 15 

2.1.6 TEPELNÉ ELEKTRÁRNE ........................................................................................................... 16 

2.1.7 JADROVÉ ELEKTRÁRNE ........................................................................................................... 17 

2.1.8 PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNE .................................................................................................. 18 

2.2 ZHODNOTENIE PODĽA SEK ............................................................................................................. 19 

2.3 POROVNANIE VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE ............................................................................. 20 

2.4 KRAJINY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ ENERGETIKY ............................................................................. 21 

2.4.1 ENERGETIKA NEMECKO .......................................................................................................... 21 

2.4.2 ENERGETIKA FRANCÚZKO ...................................................................................................... 21 

2.4.3 ENERGETIKA POĽSKO ............................................................................................................. 22 

2.4.4 ENERGETIKA RAKÚSKO .......................................................................................................... 22 

3 POPIS ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY A DEFINÍCIE SPÔSOBU INTEGRÁCIE VÝROBNÝCH 

ZDROJOV ............................................................................................................................................. 23 

3.1 ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA ................................................................................................................ 23 

3.2 INTEGRÁCIA ZDROJOV DO DS ......................................................................................................... 24 

3.2.1 POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE .................................................................................................. 25 

3.2.2 OCHRANY ZDROJOV ................................................................................................................ 25 

3.2.3 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ................................................................................................... 26 

3.2.4 PRIPOJENIE VÝROBNI .............................................................................................................. 28 

3.2.5 PRIPÁJANIE SYNCHRÓNNYCH A NESYNCHRÓNNYCH GENERÁTOROV ..................................... 28 

3.3 INTEGRÁCIA ZDROJOV DO PS ......................................................................................................... 28 

3.3.1 SYSTÉMOVÉ SLUŽBY ............................................................................................................... 28 

3.3.2 POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU ................................................................................................ 29 

3.3.3 ZAISTENIE VÝKONOVEJ STABILITY V PS ................................................................................ 29 
3.3.4 POŽIADAVKY NA NAPÄŤOVÚ STABILITU ................................................................................ 30 

3.3.5 VYUŽITIE P-Q DIAGRAMU PRE SYNCHRÓNNE ALTERNÁTORY ................................................ 30 

3.3.6 PRIPOJENIE SYNCHRÓNNYCH VÝROBNI .................................................................................. 31 

3.3.7 POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE CELÉHO VÝROBNÉHO PARKU ................................................... 32 

3.3.8 PODMIENKY PRIPOJENIA ODBERATEĽOV ................................................................................ 33 

3.4 DIAGRAM ZAŤAŽENIA ...................................................................................................................... 34 



 Obsah  7 

 

 

4 DEFINÍCIE FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCE BUDÚCI ROZVOJ ENERGETICKEJ 

ZÁKLADNE V ČR A EÚ ..................................................................................................................... 36 

4.1 ZNIŽOVANIE EMISIÍ UHLÍKA  A OCHRANA KLÍMY .......................................................................... 36 

4.2 ODVETIA PODIEĽAJÚCE SA NA PRODUKCIÍ ESP ............................................................................ 38 

4.2.1 ENERGETIKA ........................................................................................................................... 38 
4.2.2 PRIEMYSEL .............................................................................................................................. 40 

4.2.3 KONEČNÁ SPOTREBA ENERGIE ............................................................................................... 40 

4.2.4 DOPRAVA ................................................................................................................................ 41 

4.2.5 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO..................................................................................... 41 

5 ANALÝZA VÝVOJOVÝCH SCENÁROV ENERGETICKÝCH ZDROJOV V ČR PODĽA NAP

 ................................................................................................................................................................. 43 

5.1 NAP OZE ......................................................................................................................................... 43 

5.1.1 VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OZE ................................................................................. 44 

5.2 NAP JE ............................................................................................................................................. 45 

5.2.1 ROZVOJ JADROVEJ ENERGETIKY ............................................................................................. 46 

5.2.2 PODMIENKY PRE VÝVOJOVÉ SCENÁRE JADROVEJ ENERGETIKY ............................................. 46 

5.2.3 VÝVOJOVÉ SCENÁRE ............................................................................................................... 47 

5.3 NAP SG (SMART GRID) .................................................................................................................... 48 

6 VÝSLEDNÉ PREDPOKLADY A DOPORUČENIA PODĽA ZNALOSTI ŠTUDENTA ............... 50 

7 ZÁVER ..................................................................................................................................................... 53 

POUŽITÁ LITERATÚRA ........................................................................................................................ 54 



 Zoznam obrázkov 

 

 

8 

ZOZNAM OBRÁZKOV 
Obrázok 1 Energetický mix ČR 2019 [21] ..................................................................................... 13 

Obrázok 2 Výroba elektrickej energie z vetra [22] ........................................................................ 15 

Obrázok 3 Schéma bioplynovej stanice [20] .................................................................................. 16 

Obrázok 4 Clausius – Rankinov obeh  [23] ................................................................................... 18 

Obrázok 5 Potenciál OZE [6] ........................................................................................................ 19 

Obrázok 6 Spotreba elektrickej energie [7] ................................................................................... 20 

Obrázok 7 Saldo rok 2019 [7] ........................................................................................................ 21 

Obrázok 8 Výkon jednotlivých zdrojov energie [10] ...................................................................... 22 

Obrázok 9 Elektrizačná sústava [13] ............................................................................................. 23 

Obrázok 10 Prenosová sústava čr [13] .......................................................................................... 24 

Obrázok 11 Max. zníženie činného výkonu s klesajúcou frekvenciou [14] .................................... 27 

Obrázok 12 P Q diagram [24] ....................................................................................................... 31 

Obrázok 13 Profil U-Q/Pmax ......................................................................................................... 32 

Obrázok 14 Diagram zaťaženia [25] ............................................................................................. 34 

Obrázok 15 Diagram zaťaženia týždenný [26] .............................................................................. 35 

Obrázok 16 Priemerná teplota n území ČR 1961-1990 a odhad teploty na rok 2010-2039 .......... 37 

Obrázok 17 Výroba elektrickej energie z OZE ( GWh) [6] ............................................................ 39 

Obrázok 18 Konečná cena elektrickej energie [6] ......................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 zoznam tabuliek 

 

 

9 

ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka 1 Porovnanie celkovej výroby elektrickej energie [7] ..................................................... 20 

Tabuľka 2 Nastavenie ochrán do 16 A [14] ................................................................................... 26 

Tabuľka 3 Nastavenie ochrán nad 16 A [14] ................................................................................. 26 

Tabuľka 4Minimálne rozsahy frekvencie [14] ............................................................................... 26 

Tabuľka 5 Znižovanie emisií [6] .................................................................................................... 37 

Tabuľka 6 Hrubá výroba elektrickej energie (GWh) [6] ............................................................... 39 

Tabuľka 7 Ciele podielov OZE v jednotlivých odvetviach v % ...................................................... 43 

Tabuľka 8 Očakávaný vývoj hrubej konečnej spotreby (Ktoe) ...................................................... 43 

Tabuľka 9 Odhad vývoja inštalovaného výkonu OZE do roku 2020 (MW) ................................... 44 

Tabuľka 10 Odhad vývoja hrubej výroby OZE do roku 2020 (GWh) ............................................ 44 

Tabuľka 11 ERÚ hodnoty v jednotlivých rokoch (GWh)................................................................ 44 

 

 

 



 Zoznam symbolov a skratiek 

 

 

10 

ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
BS black start 

BPS bioplynová stanica 

CD centrálny dispečink 

ČEPS česká energetická prenosová sústava 

ČSN česká štátna norma 

ČR Česká republika 

DS distribučná sústava 

ENTSO European Network of Transmission System Operators 

ETS Emissions Trading System 

EÚ Európska únia 

ERÚ Energetický regulačný úrad 

ESP emisie skleníkových plynov 

FSM  odozva činného výkonu na zmenu frekvencie 

FV fotovoltaický  

HDO hromadné diaľkové ovládanie 

HDP hrubý domáci produkt 

JE  jadrová elektráreň  

LFSM-O odozva činného výkonu pri zvýšenej frekvencií 

LFSM-U odozva činného výkonu pri zníženej frekvencií 

MVE malé vodné elektrárne 

NAP národný akčný plán 

NN nízke napätie 

OP ostrovná prevádzka 

OZE obnoviteľné zdroje energie 

PEZ primárne energetické zdroje 

PDS prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

PNE podniková norma energetiky 

PL  Poľsko 

PPDS pravidla prevádzky distribučných sústav 

PpS podporná služba 

PR primárna regulácia 

PS  prenosová sústava 



 Zoznam symbolov a skratiek 

 

 

11 

PVE  prečerpávacia vodná elektráreň 

ROCOF hodnotenie zmeny frekvencie (Rate of change of frequency) 

SEK Štátna energetická koncepcia 

SR sekundárna regulácia 

SZTE sústavy zásobované tepelnou energiou  

UCTE union for the co-ordination of transmission of electricity 

VM výrobný modul 

VN vysoké napätie 

VVER vodo-vodný energetický reaktor 

VVN veľmi vysoké napätie 

ZVN zvlášť vysoké napätie 

H  výhrevnosť    J.kg-1 

P  činný výkon    W 

Pmax max. činný výkon   W    

Q  jalový výkon    VAr 

Wh watthodina    J 

t  teplota     °C 

U  napätie     V 

Un  menovité napätie   V 

P  tlak     N/m2 

f  frekvencia    Hz 

I  prúd     A 

 

 

 

 

 

 



  Úvod 

 

 

12 

1 ÚVOD 
Ľudstvo si pomaličky, ale s istotou uvedomuje dôsledok globálneho otepľovania 

a klimatických zmien. Stále sa vyskytuje veľa ľudských bytostí, ktoré z rôznych dôvodov ignorujú 

známe fakty vedcov. Spaľovanie energetických nosičov na báze uhlíka spôsobuje ďalšie problémy 

ako zvýšenie množstva škodlivých látok v prostredí, a tie spôsobujú civilizačné ochorenia ako je 

napríklad rakovina. 

Aktuálne sa EÚ snaží dosiahnuť určité ciele do roku 2030 a dlhodobé ciele do roku 2050. 

Jednotlivé štáty sa medzi sebou predbiehajú a ukladajú si obrovské méty, ktoré sa zaoberajú 

zvyšovaním podielu OZE a znižovaním využívania energetických fosílnych zdrojov. Takže vo 

výsledku je potrebné nastavenie vhodného energetického mixu  aby boli eliminované faktory, ktoré 

negatívne vplývajú na celkovú planétu Zem. 

Cieľom tejto práce bolo opísať budúci vývoj energetickej základne v ČR a EÚ. V prvej 

kapitole je opísaný energetický mix v ČR a výroba elektrickej energie z jednotlivých zdrojov. 

V druhej kapitole sa práca venuje popisu elektrizačnej sústavy a integrácie výrobných zdrojov 

elektrickej energie do elektrizačnej sústavy. 

V tretej kapitole je popísaný jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje rozvoj energetiky v ČR a EÚ 

a tým je ochrana klímy a opatrenia zabezpečujúce znižovanie emisií skleníkových plynov. 

V štvrtej kapitole je urobená analýza vývoja energetických zdrojov podľa národného akčného 

plánu jadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov a inteligentných sieti. 

V poslednej kapitole sú uvedené predpoklady podľa znalostí študenta na základe informácií 

z predošlých kapitol.   
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2 TYPY ZDROJOV V ENERGETICKOM MIXE ČR 

2.1 Energetický mix  

Národný energeticky mix definujeme ako podiel jednotlivých primárnych zdrojov energie, 

geografického regiónu, ktorý slúži na stanovanie podielov elektrických zdrojov energie [1]. 

Patria tu fosílne palivá ako: 

• Hnedé, čierne uhlie 

• Ropa, zemný plyn 

• Energia jadra 

a obnoviteľné zdroje: 

• Slnečná energie 

• Vodná energia 

• Veterná, biomasa  

 

Obrázok 1 Energetický mix ČR 2019 [21] 

2.1.1 Fotovoltaické elektrárne 

Fotovoltaické elektrárne používajú na premenu slnečné žiarenie na elektrickú energiu, 

fotovoltaický jav. Fotovoltaický panel sa skladá z FV článkov, ktorých základom je polovodičová 

dióda, ktorá obsahuje dve vrstvy polovodičov typu P a N. Vrstva typu N obsahuje prebytok 

elektrónov a vo vrstve P je ich zas nedostatok. Rozhranie týchto polovodičov sa nazýva P-N 

prechod, ktorý prepúšťa prúd len jedným smerom. Dopadom fotónu slnečného žiarenia na 

fotočlánok, vzniká vnútorný fotoelektrický jav, pri ktorom sú z kryštálovej mriežky oboch vrstiev 

uvoľňované elektróny, ktoré sa hromadia vo vrstve N a medzi obidvoma vrstvami vzniká elektrické 

napätie o hodnote 0,5 – 0,6 V. Sériovým zapojením článkov zvyšujeme napätie a paralelným 

zapojením zase prúd. V praxi sa používa kombinované zapojenie. Inštalovaný výkon rastie 

najrýchlejšie zo všetkých zdrojov energie, čo je spôsobené  klesajúcou cenou solárnych panelov, 

zvyšovaním efektivity výroby kvôli vyšším účinnostiam solárnych panelov. Klesajúce ceny 

inštalácie a rastúca cena elektriny a distribučnej časti výslednej ceny spôsobujú, že FV systémy 



  Typy zdrojov v energetickom mixe čr 

 

 

14 

zlepšujú svoju ekonomickú návratnosť. Tieto elektrárne sa môžu stavať v rôznych veľkostiach, 

v rôznych výkonových kategóriách a možnosť ich inštalácie je takmer kdekoľvek. Nevýhody: 

veľmi premenlivá-nestála výroba, potreba podpory dotačnými programami, pomerne nízka 

životnosť, potreba ostrovnej prevádzky, v ČR pomerne nízka intenzita slnečného žiarenia-nízka 

doba svitu [4]. 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018 bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Fotovoltaické elektrárne sa podieľali na výrobe 2339,7 

GWh. Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 2,66 % celkovej vyrobenej elektrickej 

energie [7].  

2.1.2 Vodné elektrárne 

Vodné elektrárne radíme medzi obnoviteľné a jedny z najekologickejších zdrojov elektrickej 

energie. Pri výrobe elektriny neprodukujú žiadne emisie a sú vhodným energetickým zdrojom, 

ktorý sa vyznačuje snahou o zníženie emisií skleníkových plynov. Vyznačujú sa rýchlym nábehom 

na plný výkon a môžu slúžiť ako zdroje pre štart z tmy, alebo naštartovať celú sústavu po blackoute. 

Majú najväčší podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vo vodných elektrárňach 

sa využíva energia vodných tokov v podobe kinetickej a potenciálnej energie. Vodná elektráreň 

funguje na princípe pritekajúcej vody, ktorá roztáča turbínu, ktorá je spojená na spoločnej hriadeli 

s generátorom elektrickej energie. Dohromady tvoria turbogenerátor. Mechanická energia 

prúdiacej vody sa mení na základe elektromagnetickej indukcie na energiu elektrickú, ktorá sa 

odvádza do miest spotreby. Na území ČR sa momentálne nachádza 9 vodných elektrárni 

s celkovým inštalovaným výkonom 753 MW [4]. 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018 bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Vodné elektrárne sa podieľali na výrobe 1628,8 GWh. 

Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 1,85 % celkovej vyrobenej elektrickej energie [7]. 

2.1.3 Prečerpávacie elektrárne 

Princíp PVE je jednoduchý. Používajú sa dve vodné nádrže horná a dolná. Keď v elektrizačnej 

sústave klesá spotreba, (v noci) pracuje PVE v čerpadlovom režime a elektrina sa spotrebováva na 

čerpanie vody z dolnej do hornej nádrže. Načerpaná voda sa ukladá v hornej nádrži, až do vyslania 

požiadaviek z dispečingu prenosovej sústavy. K tomu dochádza vo väčšine prípadov v období 

špičkového zaťaženia elektrizačnej sústavy, alebo pri potrebe pokryť chýbajúcu výrobu z OZE pri 

nepriaznivých poveternostných podmienkach. Pri prechode do turbínového režimu, je zadržanou 

vodou poháňaná turbína, ktorá vyrába elektrickú energiu. Účinnosť elektrárni je okolo 75 %. 

Najväčším problémom výstavby nových elektrárni je ich mohutnosť a aj vysoké náklady. Preto sa 

uvažuje skôr investícia do zmodernizovania už postavených PVE [4]. 

V ČR sa vyskytujú 3 PVE: 

• Štěchovice : obsahuje Francisovú reverznú turbínu. Výkon elektrárne je 45 MW. 

• Dalešice : Obsahuje Francisovú reverznú turbínu. Výkon je 480 M. Je to najrýchlejšia 

nabiehajúca elektráreň ktorá dosiahne plný výkon za 55 s. 

• Dlouhé Stráně: Jedna z najekologickejších energetických stavieb v Európe. Má 

najväčšiu reverznú turbínu v Európe o výkone 325 MW, najväčší spád 510,7 m v ČR.  

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018 bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Prečerpávacie elektrárne sa podieľali na výrobe 
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1050,6 GWh. Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 1,2 % celkovej vyrobenej elektrickej 

energie [7]. 

2.1.4 Veterné elektrárne 

Princíp veternej elektrárne je v podstate jednoduchý. Pôsobením aerodynamických síl (vietor) 

na  listy rotoru, prevádza veterná turbína, ktorá je umiestnená na stožiare, kinetickú energiu vetra 

na rotačnú energiu mechanickú pomocou roztočenia vrtule. Turbíny sa delia na odporové 

a vztlakové. Väčšinou sa používajú vztlakové kvôli vyššej účinnosti. Táto energie sa premení 

pomocou generátora, ktorý je pripojený na hriadeľ, na energiu elektrickú. Vyrobená elektrická 

energia sa prenáša do rozvodne a z rozvodne sa napájajú oblasti, ktoré majú pokles dodávanej 

energie [4]. 

Veterné elektrárne majú minimálny vplyv na životné prostredie. Neprodukuje žiadne emisie, 

nezaťažuje okolie odpadmi a pri výstavbe je zastavaná malá plocha. Negatívom týchto elektrárni 

je, že pracujú iba 10 – 20 % v roku, kvôli nepravidelnosti vetra a môžu vydávať hluk. U nových  

elektrárni sa podarilo výrazne znížiť hlučnosť[19]. Účinnosť veterných elektrárni je okolo 75 – 80 

%.  Najväčšia elektráreň je Kryštofove Hamry v Krušných Horách, ktorá ma výkon 42 MW s 21 

turbínami s výkonom každej 2 MW [5]. 

 

Obrázok 2 Výroba elektrickej energie z vetra [22] 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018, bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Veterné elektrárne sa podieľali na výrobe 609,3 GWh. 

Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 0,7 % celkovej vyrobenej elektrickej energie [7]. 

2.1.5 Bioplynové elektrárne 

Bioplyn môžeme využívať k výrobe tepla, ale aj elektrickej energie. Bioplyn je produkovaný 

procesom, ktorý rozkladá organický materiál pomocou mikroorganizmov bez prístupu vzduchu. 

Vstupom do BPS je biomasa, ktorá sa umiestni do fermentoru, tam sa zahrieva bez prístupu 

vzduchu. Teplota vo fermentore závisí na kmeni baktérií, ktoré biologický materiál rozkladajú. 
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Z fermentoru sa plyn odvádza do zásobníkov a je upravovaný na požadované vlastnosti 

(odstránenie sírovodíka alebo čpavku ) . Upravený plyn je spaľovaný v kogeneračných agregátoch 

ktoré vyrábajú plyn aj teplo, alebo sa využíva iba na výrobu tepla. Výhodou kogenerácie je, že 

majú omnoho vyššiu účinnosť ako napr. kondenzačné elektrárne a ich účinnosť je až 90 %. Znižujú 

emisie skleníkových plynov , šetria palivo a tým znižujú náklady na výrobu tepelnej a elektrickej 

energie. Prevádzka bioplynovej stanice spotrebuje len  7 % vyrobenej elektrickej energie a 30 % 

tepla [4]. 

 

Obrázok 3 Schéma bioplynovej stanice [20] 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018, bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Bioplynové  elektrárne sa podieľali na výrobe 1628,8 

GWh. Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 2,96 % celkovej vyrobenej elektrickej 

energie [7]. 

2.1.6 Tepelné elektrárne 

Ako palivo sa používa  uhlie alebo plyn . Hnedé uhlie, ktorého výhrevnosť je 10 MJ/kg alebo 

čierne uhlie s výhrevnosťou 24 MJ/kg. V elektrárňach ČR, sa najviac využíva hlavne hnedé uhlie. 

Pri spaľovaní uhlia vznikajú škodlivé emisie a samotná ťažba tejto suroviny negatívne ovplyvňuje 

životné prostredie. Do budúcnosti sa plánuje postupne odstavovanie týchto elektrárni. Uhlie 

vyťažené v baniach sa prevezie pomocou pásových dopravníkov do niekoľkých km. Na väčšie 

vzdialenosti sa používa lodná alebo železničná doprava. Uhlie sa namelie na uhoľný prach, ktorý je 

dopravený do kotolne, kde sa rozomelie na menšie čiastočky a následne sa vyfukuje s predhriatým 

vzduchom prostredníctvom horákov, do spaľovacej komory kotla, kde dochádza k Clause – 

Rankinovmu cyklu. Teplo, ktoré sa uvoľňuje spaľovaním uhlia, sa odovzdá v parogenerátore vode, 

kde dochádza k zmene skupenstva na páru. V predhrievači sa para ohreje na teplotu okolo 530 

stupňov a zvýši sa jej tlak na 16 MPa. Táto para expanduje na turbíne (predá svoju energiu), ktorá 

je mechanicky spojená s generátorom. Po vykonaní práce, para z turbíny pokračuje do 

kondenzátora, kde kondenzuje na vodu s teplotou okolo 30 °C a tlakom 3 kPa. Voda sa pred 
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uzatvorením cyklu pred opätovným vstupom do parogenerátoru, ohrieva v regeneračných 

ohrievačoch vody. Pomocou tepelného výmenníka para/voda sa odoberie časť horúcej pary 

z turbíny, ktorá vo výmenníku zvýši teplotu napájacej vody a tým sa zvýši účinnosť celého cyklu. 

Účinnosť týchto elektrárni je okolo 30 -40 % [4]. 

 Najviac elektriny sa teda vyrába z uhlia, jadra, obnoviteľných zdrojov a z plynu. Do 

budúcnosti sa počíta so znižovaním produkcie elektriny z uhlia, ktoré bude nahradzovať jadro 

a obnoviteľné zdroje. Je to spôsobené aj Európskou komisiou, ktorá tlačí na znižovanie emisií.   

Najväčšia uhoľná elektráreň v Českej republike je elektráreň Prunéřov. 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018, bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Tepelné elektrárne sa podieľali na výrobe 45 070,8 

GWh. Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 51,2 % celkovej vyrobenej elektrickej 

energie [7]. 

2.1.7 Jadrové elektrárne 

Elektrická energia v jadrových elektrárňach sa vyrába pomocou jadrového paliva z prírodného 

alebo obohateného uránu. V tlakovodných reaktoroch je palivo v podobe palivových kaziet, ktoré 

sú umiestnené v tlakovej nádobe reaktora, do ktorej prúdi chemický upravená voda. Táto voda 

preteká kanálikmi v palivových kazetách a odvádza teplo, ktoré vzniká pri štiepnej reakcii. Teplota 

vody vystupujúcej z reaktora ma 297 °C a prechádza horúcou vetvou primárneho potrubia do 

parogenerátoru, kde preteká zväzkom trubiek a odovzdáva teplo vode, ktorá je privádzaná zo 

sekundárneho okruhu s teplotou 222 °C. Ochladená voda primárneho okruhu sa vracia späť do 

aktívnej zóny reaktora. Voda sekundárneho okruhu sa v parogenerátore odparuje a cez parný 

kolektor sa para odvádza na lopatky turbíny. Hriadeľ turbíny roztáča generátor, ktorý vyrába 

elektrickú energiu [2]. 

Na území ČR sa nachádzajú dve jadrové elektrárne. Temelín a Dukovany. Prvá elektráreň 

Dukovany sa skladá zo štyroch výrobných blokov s tlakovodnými reaktormi VVER 440 (vodou 

moderovaný energetický reaktor), ktorých inštalovaný výkon je 4 x 510 MW. Táto elektráreň ja 

základným zdrojom energetickej sústavy, ktorá svojou výrobou pokrýva cez 20 % celkovej 

spotreby ČR, čo zodpovedá 15 TWh výroby energie. 

Jadrová elektráreň Temelín je najzložitejšou a zároveň najväčšou elektrárňou na území ČR 

s najväčším inštalovaným výkonom. Je to dvojkruhová elektráreň s dvoma výrobnými blokmi, 

s reaktormi VVER 1000 (V320)  o výkone 1078 MW a 1055 MW. 

JE majú nízke výrobné náklady a takmer nulové exhalácie, ale nevýhodou týchto elektrárni sú 

vysoké investičné náklady, technologický náročné získavanie paliva a produkcia jadrového 

odpadu. 

Obidve elektrárne pokrývajú viac ako 1/3 výroby elektrickej energie v ČR a od druhej polovice 

21. storočia by mala jadrová energetika vyrábať najviac elektrickej energie oproti doterajším 

uhľovým elektrárňam [3]. 

Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018 bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Jadrové elektrárne sa podieľali na výrobe 29 921,3 

GWh. Po prepočítaní vychádza že za rok 2018 vyrobili 34 % celkovej vyrobenej elektrickej energie 

[7]. 
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2.1.8 Paroplynové elektrárne 

Využívajú tzv. paroplynový cyklus. Sú to dva obehy spojené spalynovým kotlom (Braytonov 

a Clause-Rankinov cyklus). Prvý plynový obeh tvorí Braytonov cyklus, v ktorom sa ohriatý 

a stlačený vzduch pomocou kompresoru na 1,2 – 3 MPa vháňa spoločne s palivom do spaľovacej 

komory. Čím vyšší tlak tým vyššia účinnosť pri spaľovaní paliva. Vzniknuté spaliny o teplote 800-

1450 °C pokračujú do plynovej turbíny, v ktorej sa energia premení na energiu kinetickú a následne 

pomocou generátora pripojeného na hriadeľ turbíny na energiu elektrickú. Spaliny z turbíny majú 

teplotu 400-700 °C a pred vstupom do kotla môžu byť ešte prihrievané  kvôli zvýšeniu účinnosti. 

V spalynovom kotle, nadväzuje parný cyklus, ktorý zabezpečuje premenu tepelnej energie na 

elektrickú. Je to uzatvorený obeh vody a pary, skladajúci sa z niekoľkých termodynamických 

dejov. Spojením týchto dvoch cyklov dostávame najlepšiu účinnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 

42 – 58 %. Ako palivo sa používa kvapalné alebo plynné palivo (zemný plyn alebo vykurovací 

olej). Prednosťou týchto elektrárni je nábeh do prevádzky do niekoľkých minút a regulovateľnosť 

výkonu, vďaka čomu stabilizuje elektrizačnú sústavu. Sú omnoho ekologickejšie a produkujú až 

o 70 % menej emisií SO2 ako uhľové elektrárne a sú lacnejšie na výstavbu ako jadrové elektrárne. 

Nevýhodou  týchto elektrárni je vysoká cena paliva, preto sa využívajú ako špičkové a záložné 

zdroje a preto sú ekonomický nevýhodné [4]. 

V ČR sa nachádzajú 3 paroplynové elektrárne: 

• Elektráreň Vřesová – používa palivo energoplyn vzniknutý splyňovaním uhlia 

• Alpiq Kladno – spaľuje zemný plyn aj vykurovací olej, je navrhnutá tak aby sa dalo 

prepínať medzi palivami. 

• Počerady – Prvá paroplynová elektráreň. Ako palivo sa používa zemný plyn. 

 

                        Obrázok 4 Clausius – Rankinov obeh  [23] 

Princíp Clausius – Rankinovho obehu: Na obrázku 4. je zjednodušená základná schéma. 

Čerpadlom je tlačená voda do parného kotla (K), v kotly sa voda mení na sytú paru. Z kotla 

vychádza sytá para, ktorá pokračuje do prehrievaku (P). V priehrevaku sa para priehreva a vstupuje 

do turbíny (T). V turbíne priehratá para adiabaticky expanduje a koná prácu. Z turbíny sa para 

odvádza do kondenzátoru (C), tam para kondenzuje a odovzdáva teplo chladiacej vode [23]. 
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Podľa štatistík energetického regulačného úradu z ročnej správy z roku 2018, bola celková 

vyrobená elektrická energia  88 001,8 GWh. Paroplynové elektrárne sa podieľali na výrobe 3690,9 

GWh. Po prepočítaní vychádza, že za rok 2018 vyrobili 4,2 % celkovej vyrobenej elektrickej 

energie [7]. 

2.2 Zhodnotenie podľa SEK 

Spotreba PEZ v ČR je pokrytá z takmer 50 % domácimi zdrojmi. Ukazovateľ dovoznej 

energetickej závislosti je okolo 50 %, čo patrí k najnižším v celej EÚ. Priemerný ukazovateľ je na 

úrovni cca 60%. Hlavný podiel na celkových primárnych zdrojoch pri výrobe energie, patria 

uhoľné zdroje, ktoré dodávajú cca 60 % elektrickej energie. Spotreba výroby z uhlia má časom 

klesať a tým pádom sa nahradzovať druhým najvýznamnejším zdrojom energie a tým sú jadrové 

zdroje, ktoré momentálne dodávajú 33 % vyrábanej elektriny. Jadrová energie by mala do roku 

2035 vyrábať až cez 50 % vyrobenej energie a tak nahrádzať postupne významnú časť uhoľných 

zdrojov [6]. 

OZE sú v podmienkach ČR nefosílne prírodné zdroje energie. Energia vody, vetra, slnečného 

žiarenia, pevnej biomasy, bioplynu, geotermálnej energie a kvapalných bio palív 

V ČR sa dlhodobo využívajú vodné zdroje ktoré pokrývajú cca 3 % vyrobenej energie a ich 

podiel na výrobe sa už nebude zvyšovať. Ďalšie zdroje ktoré majú obmedzené možnosti využitia 

sú veterné a solárne elektrárne.  

Potenciál veternej energie je najviac limitovaný krajinným reliéfom a chránenými oblasťami. 

Slnečná energia je  limitovaná klimatickými podmienkami, hlavne meteorologickými pomermi 

a zemepisnou šírkou.  

Potenciál biomasy do budúcnosti vychádza z akčného plánu pre biomasu, ktorý udáva celkovú 

hodnotu v rozmedzí 160 – 217 PJ. Momentálne sa nachádza na úrovni cca 90 PJ ročne. Predpoklad 

je významné navýšenie biomasy pre energetiku. 

ČR ma obmedzený potenciál pre rozvoj a využívanie OZE, ktorý nám zobrazuje obrázok 5.  

 

 

Obrázok 5 Potenciál OZE [6] 
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2.3 Porovnanie výroby elektrickej energie  

V tejto kapitole sú uvedené aktuálne dáta ERÚ. Porovnáva sa štvrťrok 2018 a 2019, pretože 

ročná správa z roku 2019 ešte nie je k dispozícií.   

Celková vyrobená energia za 1. štvrťrok 2019 z OZE vzrástla oproti rovnakému obdobiu 

minulého roku 2018 o 3,4 %. Celkovo sa vyrobilo 23,805 TWh čo je o 788 GWh viac ako v roku 

2018. Percentuálny nárast jednotlivých elektrárni na výrobe elektrickej energie oproti roku 2018 

[7]. 

• Paroplynové elektrárne + 35 % 

• Malé vodné elektrárne + 2,8 % 

• Veľké vodné elektrárne + 50,7 % 

• Fotovoltaické elektrárne + 18,5 % 

• Veterné elektrárne + 35,5 % 

 

 

Tabuľka 1 Porovnanie celkovej výroby elektrickej energie [7] 

V nadchádzajúcom grafe sú uvedené odvetia, ktoré spotrebujú najviac percent vyrobenej 

elektrickej energie. Z grafu je zrejmé, že najväčšiu spotrebu elektrickej energie má priemysel 

a domácnosti, ktoré spotrebujú až 58 % celkovej energie. V roku 2018 hodnoty spotreby energie 

boli rovnaké až na ostatné odvetia, ktoré dosahovali hodnotu 10%. 

 

Obrázok 6 Spotreba elektrickej energie [7] 

Saldo za rok 2019, je rozdiel medzi importom a exportom elektrickej energie. Pokleslo o - 51 

% oproti roku 2018. Záporné saldo je pre krajinu výhodné, pretože vývoz elektriny je vyšší ako 

dovoz. Na obrázku je zobrazený import a export elektriny do jednotlivých krajín ako Poľsko, 

Január Február Marec Január Február Marec

Celková výroba elektriny

Jadrové (JE)

Paroplnynové (PE)

Plynové a spaľovacie (PSE)

Vodné (VE)

Prečerpávacie (PVE)

Veterné (VTE)

Fotovoltaické (FVE)

1. štvrťrok 2018 1. štvrťrok 2019
[GWh]

23 012,60 23 805,10
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Nemecko, Rakúsko a Slovensko. Po odčítaní exportu od importu môžeme vidieť, že výsledné saldo 

je záporne, čiže elektrina je viacej vyvážaná ako dovážaná.  

 

Obrázok 7 Saldo rok 2019 [7] 

2.4 Krajiny ovplyvňujúce vývoj energetiky 

2.4.1  Energetika Nemecko 

Nemecko sa zaviazalo k energetickej transformácií pod názvom Energiewende. Je to prechod 

k obnoviteľným zdrojom energie a znižovanie emisií skleníkových plynov do roku 2050 až o 95 % 

v porovnaní s úrovňou roku 1990. Nemecko chce zvýšiť výrobu energie z OZE až na 80 % do roku 

2050. Jadrové elektrárne by mali byť uzatvorené do roku 2022. Bolo to spôsobené nehodou vo 

Fukušime v roku 2011, kedy sa v Nemecku daného roku, odstavilo hneď 7 najstarších jadrových 

elektrárni. Hlavným cieľom je uzatvoriť uhoľné elektrárne, ktoré sa podieľajú až na 1/3 produkcie 

CO2 do roku 2038 [8]. Pri uzatváraní elektrárni, Nemecko nie je schopné pokryť spotrebu 

elektrickej energie z OZE a preto bude závislé na dovoze elektriny od zahraničných susedov, čo 

bude mať za následok zvyšovanie ceny elektriny. Je to spôsobené aj obmedzeniami pri výstavbe 

nových veterných elektrárni, kde sa stanovila minimálna vzdialenosť výšky turbíny od najbližšieho 

sídla, čo predstavuje 10 násobok výšky turbíny [9]. 

2.4.2 Energetika Francúzko 

Francúzsko vyhlásilo zníženie podielu jadra v energetike na 50% do roku 2035 

z momentálnych 70%, čo znamená odstavenie 14 reaktorov, z ktorých 2 až 4 by mali byť odstavene 

do roku 2028. Túto medzeru chce vyplniť obnoviteľnými zdrojmi. Francúzsko má momentálne 58 

jadrových reaktorov s celkovou kapacitou 63,1 GW a je najväčším vývozcom elektriny na svete z 

dôvodu veľmi nízkych nákladov na výrobu, z čoho ročne získava viac ako 3 miliardy EUR. Krajina 

chce zvýšiť v rokoch 2019 - 2030 výrobu z obnoviteľných zdrojov o 8,9% s čistým prírastkom 

kapacity približne o 50 GW. Inštalovaná kapacita veternej energie na pevnine sa do roku 2026 

zdvojnásobí zo súčasných 15,1 GW. Pokiaľ ide o nárast, solárnych fotovoltaických systémov, tak 

medzi rokmi 2019 - 2030 dôjde k zvýšeniu o viac ako 24 GW. Cieľom Francúzska v rámci 

viacročného energetického programu, je znížiť do roku 2030 spotrebu fosílnych palív o 40 % z 

úrovne z roku 2012 základný rok. Plán zahŕňa postupné vyraďovanie uhlia z prevádzky do roku 
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2022, vyraďovanie jadrových reaktorov z prevádzky a podpora rozvoja obnoviteľnej energie s 

hlavným zameraním na veternú a solárnu energiu [10]. 

 

Obrázok 8 Výkon jednotlivých zdrojov energie [10] 

2.4.3 Energetika Poľsko 

Poľsko je uhoľnou krajinou. Vyše 80% elektrickej energie pochádza z čierneho alebo hnedého 

uhlia. Poľsko plánuje do roku 2030 znížiť výrobu energie z uhlia z 80% na 56% - 60% a zvýšiť 

podiel obnoviteľných zdrojov na 21% - 23%. Výroba elektriny z uhlia výrazne klesne zo 130 TWh 

v roku 2020 na 75 TWh do roku 2040. Ďalšími cieľmi PL do roku 2030, je zníženie emisií CO2 o 

30%, zvýšenie energetickej účinnosti o 23% a vybudovanie prvej jadrovej elektrárne do roku 2033 

s výkonom 1-1,5 GW. Najväčší potenciál Poľska pre obnoviteľné zdroje energie sú veterné 

elektrárne, ktoré by mohli do roku 2050 poskytnúť až 27 % energie krajiny. Solárna, geotermálna 

energia a biomasa by mohli pokrývať až 40 % [11].   

2.4.4 Energetika Rakúsko  

Obnoviteľné energie majú v Rakúsku zásadný význam. Ukázalo sa, že Rakúsko je 

dynamickým prostredím, či už ide o slnečnú energiu, veternú energiu alebo elektro mobilitu. 36% 

energie sa vyrába na miestnej úrovni a krajina sa spolieha na dovoz energie, aby uspokojila svoj 

dopyt po energii. Výroba jadrovej energie bola zakázaná od roku 1978 podľa spolkového zákona 

pre nejadrové Rakúsko. Rakúsko sa blíži k dosiahnutiu svojho cieľa v oblasti obnoviteľnej energie 

do roku 2020 vo výške 34%. Rakúska vláda je zamerané na to, aby všetka elektrina pochádzala z 

obnoviteľných zdrojov do roku 2030 (2017 približne 70%) a plne dekarbonizovaný energetický 

systém do roku 2050. Na dosiahnutie cieľa 100% ekologickej elektrickej energie do roku 2030 sa 

v súčasnosti pripravuje zákon o rozširovaní energie. Ďalej plánuje do roku 2030 zvýšiť pomer 

obnoviteľnej energie (hrubej konečnej spotreby energie) na 45 - 50%. Ďalším cieľom je pokryť 

100% celkovej spotreby elektrickej energie (národná rovnováha) z národných obnoviteľných 

zdrojov energie do roku 2030 [12]. 
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3 POPIS ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY A DEFINÍCIE SPÔSOBU 

INTEGRÁCIE VÝROBNÝCH ZDROJOV 

3.1 Elektrizačná sústava 

Elektrizačná sústava je súbor energetických výrobní spolu s transformačnými a spínacími 

stanicami. Je pospájaná sústavou vedení rôznych napäťových hladín, slúžiaca k prenosu a rozvodu 

elektrickej energie z miesta výroby do miesta spotreby. Pozostáva z elektrických staníc, výrobne 

elektrickej energie a elektrickej siete [13]. 

Elektrizačnú sústavu rozdeľujeme na : 

• Prenosovú sústavu 

• Distribučnú sústavu 

Prenosová sústava v ČR pozostáva zo 400 kV a 220 kV sietí. Zaisťuje prenos výkonu na veľké 

vzdialenosti, prepojuje elektrizačnú sústavu zo zahraničnými sústavami, a vyvádza výkon 

z veľkých elektrárni. 

Distribučná sústavu charakterizuje niekoľko napäťových úrovní 110 kV, 22 kV, 35kV a 0,4 

kV . Siete sú okružné alebo radiálne. Prenáša výkon na menšie vzdialenosti. Sú do nej vyvedené 

zdroje nižšieho výkonu. Slúžia predovšetkým k pripojeniu a zaisteniu dodávky pre väčšinu 

odberateľov elektriny.  

 

Obrázok 9 Elektrizačná sústava [13] 

Rozdiel medzi prenosovou a distribučnou sústavou je vo veľkosti napätia a zapojenia. 

V prenosovej sústave vedenia a transformátory medzi hladinami 400 kV a 220 kV, majú vzájomne 

prepojené všetky prvky medzi sebou, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Distribučná sústava je tvorená 

neprepojenými oblasťami, ktoré napája prenosová sústava jedným alebo viacerými 

transformátormi, ktoré sú zapojené paralelne a medzi sebou sa neovplyvňujú obrázok 9. Prenosovú 

sústavu ovplyvňujú odobratým ale dodaným výkonom, ak je v oblasti prebytok výroby. Ak sa 

vedenie alebo transformátor vypne v distribučnej sústave, tak záťaž prevezme paralelný 

transformátor ak je k dispozícii, ak nie je, tak musí napájanie zabezpečiť z inej oblasti, pretože by 

odberatelia nedostali dodávku elektrickej energie. 
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Vedenie v prenosovej sústave sa rozdeľuje na  

• Blokové : Týmto vedením sú pripojené elektrárenské bloky a slúžia k vyvedeniu 

výkonu. 

• Prenosové : Spájajú rozvodne a prenášajú výkon v sústave. 

Prenosová sústava ČR je súčasťou prenosovej sústavy kontinentálnej Európy. So zahraničím 

je prepojená 17 hraničnými vedeniami, 5 so Slovenskom a s ostatnými štátmi po 4 vedenia.  

V roku 1995 bola elektrizačná sústava ČR, spolu s elektrizačnými sústavami Poľska, SR 

a Maďarska priamo prepojená so západoeurópskou sieťou UCPTE (dnes UCTE).  

Elektrizačná sústava UCTE je prevádzkovaná na základe vyrovnanej bilancie výkonu 

s frekvenciou 50 Hz ± 200 mHz. To je možné na základe úzkej spolupráce výrobcu elektriny 

s prevádzkovateľom prenosových a distribučných sieti. Splnením technických požiadaviek na 

riadení sústavy a regulácií zdrojov (výrobných modulov). Cieľom je zaistenie frekvenčnej 

a napäťovej stability siete v prevádzkových a poruchových stavoch. 

  

 

Obrázok 10 Prenosová sústava čr [13] 

3.2 Integrácia zdrojov do DS 

Aby sme mohli výrobne pripájať do siete NN, VN a 110 kV alebo ich prevádzkovať, musia 

byť dodržané určité podmienky a pravidlá podľa PPDS, kde sú zahrnuté platné zákony, ČSN a PNE 

normy, nariadenia a smernice PDS, aby nebol narušený alebo ovplyvnený chod DS. Požiadavky 

vychádzajú z Nariadenia komisie EK 216/231 – RfG, kde sú uvedené principiálne nariadenia pre 

zdroje zapojené do celoeurópskej sústavy [14]. 

 



 Popis elektrizačnej sústavy a definície spôsobu integrácie výrobných zdrojov 

 

 

25 

Takýmito výrobňami sú 

• Vodné elektrárne 

• Veterné elektrárne 

• Generátory poháňané tepelnými strojmi (teplárne, kogeneračné jednotky, spaľovanie 

bioplynu a biomasy)  

• Klasické (uhľové) elektrárne 

• Fotovoltaické elektrárne 

• Geotermálne elektrárne 

• Jadrové elektrárne 

Výrobné moduly sa členia podľa výkonového pásma na nasledujúce kategórie 

• A -  limit 800 W   (A1 - Pinst ≤ 11 kW, A2 -  11 kW < Pinst < 100 kW) 

• B -  limit 1 MW   (B1 – 100 kW ≤ Pinst < 1 MW, B2 – 1 MW ≤ Pinst < 30 MW) 

• C -  limit 50 MW  (30 MW ≤ Pinst < 75 MW) 

• D -  limit 75 MW  (Pinst ≥ 75 MW) 

Nové pripojenie výrobne je možné uskutočniť na základe žiadosti o pripojenie, kde 

prevádzkovateľ DS stanoví spôsob a miesto pripojenia vrátane napäťovej úrovne. Dôležitá je 

hodnota skratového výkonu siete v mieste pripojenia a maximálny výkon a druh VM (synchrónny, 

nesynchrónny) z dôvodu ovplyvnenia siete. Prevádzkovateľ DS stanoví ďalšie záväzné 

požiadavky. 

3.2.1 Požiadavky na pripojenie 

Pripojenie je uskutočnené v spínacom mieste, s oddeľovacou funkciou, prístupnou 

pracovníkovi PDS, ktorý výrobňu bezpečne odpojí z paralelnej prevádzky z DS. 

Výrobne presahujúce výkon 100 kW je potrebné začleniť do systému diaľkového riadenia kde 

patrí: 

• riadenie spínača s oddeľovacou funkciou 

• obmedzenie dodávky činného výkonu okrem MVE 

• riadenie jalového výkonu 

• rozhranie pre prenos dát 

Do sieti NN sa pripájajú výrobné moduly A, do VN sieti moduly B a do 110 kV siete výrobné 

moduly typu C a D. Nové výrobne, ktoré sú pripájané do DS, musia byť pripravené na inštalovanie 

ovládacieho obvodu komunikačnej cesty medzi elektromerovým rozvádzačom a novou výrobňou. 

Spôsob, miesto pripojenia, napäťovú hladinu a konečnú výšku rezervovaného výkonu určí PDS. 

Výrobňu elektrickej energie môžeme pripojiť: 

• priamo k DS 

• v odbernom mieste už exitujúceho odberateľa 

• v predávanom mieste už existujúceho výrobcu 

3.2.2 Ochrany zdrojov 

Výrobne musia byť vybavené skratovou ochranou, ochranou proti preťaženiu a ochranou pred 

nebezpečným dotykom a ďalšími ochranami podľa Pr.4 PPDS. Sem patria nadpäťové, podpäťové, 
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frekvenčné ochrany, ochrany proti spätnému toku výkonu apod. Ak sa jedná o výrobňu, ktorá môže 

pracovať v ostrovnej prevádzke, je potrebné zaistiť chránenie tejto ostrovnej prevádzky. 

Pre nastavenie ochrán s fázovými prúdmi do 16 A v sieťach NN uvádzam tab.2. Pod – nad 

päťové ochrany musia byť trojfázové s výnimkou 1 a 2 fázových výrobni do 3,7 kVA/fáza, pod-

nad frekvenčné ochrany môžu byť 1f. 

        

Tabuľka 2 Nastavenie ochrán do 16 A [14] 

Pre výrobne presahujúce 16 A v NN, VN a 110 kV platí nasledujúca tabuľka na nastavenie 

ochrán. 

 

Tabuľka 3 Nastavenie ochrán nad 16 A [14] 

3.2.3 Prevádzkové podmienky 

Aby boli dodržané prevádzkové podmienky výrobní, v sieťach je potrebné dodržiavať 

nasledujúce. V bežnej bezporuchovej prevádzke je frekvencia siete 50 HZ ± 200 mHz, inak ide 

o poruchový stav. Výrobne musia v poruchovom stave siete zvládnuť tento stav. 

 Frekvenčný rozsah výrobní v sieťach NN, VN a 110 kV uvedených v tabuľke. 

 

                                            

Tabuľka 4Minimálne rozsahy frekvencie [14] 

Rozsah trvalého prevádzkového napätia výrobní pripojených do sieti: 

• NN je – 15 % až + 10 % Un.  

Parameter Max. vypínací čas Nastavenie pre vypnutie

nadpätie 1.stupeň 3 230 V + 10 - %

nadpätie 2.stupeň 0.2 230 V + 15 - %

nadpätie 3.stupeň 0.1 230 V + 20 %

podpätie 1.5 230 V - 15 %

nadfrekvencia 0.5 52 Hz

podfrekvencia 0.5 47.5 Hz

funkcia Rozsah nastavenia

nadpätie 3. stupeň U >> 1.00 - 1.30 Un 1.25 Un 0.1 s

nadpätie 2. stupeň U >> 1.00 - 1.30 Un 1.2 Un neoneskorené (5 s)

nadpätie 1. stupeň U > 1.00 - 1.30 Un 1.15 Un ≤ 60 s

podpätie 1. stupeň U < 0.1 - 1.00 Un 0.7 Un 0 - 2.7 s

podpätie 2. stupeň U << 0.1 - 1.00 Un 0.3 Un ≥ 0.15 s

nadfrekvencia f > 50 - 52 Hz 51.5 Hz ≤ 100 ms

podfrekvencia f < 47.5 - 50 Hz 47.5 Hz ≤ 100 ms

jalový výkon / podpätie 0.70 - 1.00 Un 0.85 Un t1 = 0.5 s

Doporučené nastavenie ochrany

Rozsah frekvencie Doba trvania

47 - 47.5 Hz 20 s

47.5 - 48.5 Hz 30 min*

48.5 - 49 Hz 90 min*

49 - 51 Hz neobmedzene

51 - 51.5 Hz 30 min
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• VN a 110 kV siete musia dodržiavať rozsah ±10% Uc a výrobne typu D -10 % až + 

18%. 

Výrobne, ktoré sú pripojené do DS sa musia podieľať na udržiavaní napätia v sieti. Táto 

podpora môže byť buď statická alebo dynamická. 

• Statická : udržiavanie napätia v sieti v zmluve stanovených medziach za normálnej 

prevádzky pri pomalých zmenách napätia 

• Dynamická: udržiavanie napätia pri poklesoch v sieťach VVN a ZVN zabezpečujúce 

nežiadúce odpojenie výkonov napájacej siete NN, VN a rozpadu siete. To znamená, 

že musia ostať pripojené aj pri poruchách a skratoch, ktoré spôsobujú pokles napätia. 

Ak vznikne nadpätie na vývodoch výrobne a neprekročí hodnotu 120% dohodnutého napätia 

po dobu 1 s, a 115% deklarovaného napätia po dobu 60 s, tak musí výrobňa ostať pripojená.  

Všetky výrobne, ktoré sú pripojené do DS, musia byť schopné znižovať činný výkon 

automaticky pri nad alebo pod frekvencii, alebo sa automatický odpojiť. Zníženie činného výkonu 

je závislé aj na napätí pre všetky výrobne, ktoré sú pripojené pomocou striedača s výkonom do 16 

A a aj nad 16 A. Dôvodom je zabránenie odpojenia výrobne nadpäťovými ochranami. 

Pri nad frekvencií je prahová hodnota v rozmedzí 50,2-50,5 Hz a nastavenie statiky medzi 2 

až 12 % (stanovuje príslušný prevádzkovateľ PS ). Defaultná prahová frekvencia v ČR je 50,2 Hz 

a statika 5%. 

Pri pod frekvencií sa prevádzkovateľ riadi podľa nasledujúceho obrázku v rozsahu medzi 

plnými čiarami. 

 

Obrázok 11 Max. zníženie činného výkonu s klesajúcou frekvenciou [14] 

Ďalším dôležitým parametrom je riadenie jalového výkonu, ktorý závisí na konkrétnom mieste 

DS a určuje ho PDS po konzultácií s výrobcom.  

Jalový výkon musí byť regulovateľný od 100 kVA inštalovaného výkonu a jeho účinník má 

byť v rozmedzí 0,90 kapacitný a 0,90 induktívny, ktorý je súčasťou udržovania kvality elektriny. 

Ak sú výrobne odpojené z dôvodu nedodržania medzných hraníc napätia alebo frekvencie, 

môžu sa automaticky opätovne pripojiť. Pri dodržaní týchto podmienok platí pre výrobne moduly 

A, B, C: 

1. Ak PDS nezakázal opätovné pripojenie 
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2. Ak napätie je v rozmedzí 85 – 110 % menovitej hodnoty a frekvencia 47,5 – 50,05 

Hz po dobu 5 minút 

3. Pri automatickom pripojení je potrebné dodržať bod 2. 

3.2.4 Pripojenie výrobni 

Pripojenie do sieti PDS je potrebné zabezpečiť technickým opatreniami, aby výrobne, ktoré sú 

pripájané, mali na všetkých fázach napätie minimálne nad prahovú hodnotu podpäťovej ochrany.  

Pripojené výrobne nesmú prekročiť napätie v prípojnom bode o 2 % v porovnaní s napätím 

bez ich pripojenia a zároveň nesmú byť prekročené limity podľa ČSN EN 50160 (33 0122), platí 

pre VN a 110 kV siete. Pre siete NN v prípojnom mieste nesmie toto napätie prekročiť 3 %.  

 

Pri odpojovaní a pripojovaní generátorov nastávajú zmeny napätia v spoločnom napájacom 

bode. Tieto zmeny napätia nevyvolajú spätné vplyvy, ak najväčšia zmena napätia v predávacom 

bode neprekročí 3 % U v NN sieťach, vo VN sieťach 2% U a súčasne nesmie byť prekročený limit 

napätia ± 10 % Un . Platí to ak pripájanie alebo odpájanie nie je častejšie ako raz za 90 s. 

3.2.5 Pripájanie synchrónnych a nesynchrónnych generátorov 

Pri synchrónnych generátoroch je nutné použiť synchrónne zariadenie s ktorým musia byť 

dodržané tieto podmienky: 

• Rozdiel napätia   < ± 10 % Un 

• Rozdiel frekvencie  < ± 0.5 Hz 

• Rozdiel fáze   < ± 10° 

Asynchrónne generátory rozbiehané pohonom, musia byť pripojené pri otáčkach v rozmedzí 

95 % až 105 % synchrónnych otáčok. Ak sú generátory schopné ostrovnej prevádzky, ktoré sú 

pripojované s napätím, musia byť dodržané podmienky ako pri synchrónnych generátoroch. To isté 

platí aj pre striedače, ktoré môžu byť spínané len vtedy, ako je ich striedavá strana bez napätia. 

Pri nedodržaní medzí a prahových hodnôt, ktoré boli uvedené, vznikajú v sieti spätné vplyvy, 

čo má za následok rušenie ďalších odberateľov a prevádzkových zariadení v PDS. 

Spätné vplyvy: 

• Zmena napätia (fliker) 

• Prúdy harmonických  

• Ovplyvnenie zariadenia HDO 

3.3 Integrácia zdrojov do PS 

Všetky uvedené informácie, ktoré sú uvedená v tejto kapitole, vychádzajú z literatúry [15] a 

[16]. 

3.3.1 Systémové služby  

ČEPS zodpovedá za systémové služby pre elektrizačnú sústavu podľa Energetického zákona. 

SS slúžia na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku PS, zaisťujú kvalitu elektrickej energie 

a požiadavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce ENTSO-E.  

Systémové služby: 

• Udržiavanie kvality elektriny 
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o  Udržiavanie súhrnnej výkonovej zálohy pre primárnu reguláciu 

o  sekundárna regulácia f a P 

o  sekundárna regulácia napätia 

o  Terciárna regulácia napätia 

o  Zaistenie kvality napäťovej sínusovky  

o  Zaistenie stability prenosu 

• Udržiavanie výkonovej rovnováhy v reálnom čase 

o  Sekundárna regulácia f a P 

o  Terciárna regulácia výkonu 

o  využitie dispečerskej zálohy 

• Obnovenie prevádzky 

Hlavným prostriedkom je plán obnovy spolu s PpS schopností ostrovnej prevádzky 

a štartu z tmy. 

• Dispečerské riadenie 

o  Zaisťovanie bezpečnosti prevádzky prostredníctvom plánu obrany 

a prevádzkových inštrukcií 

o  riadenie priepustnosti siete (tok činných výkonov) pomocou zapojenia siete  

3.3.2 Požiadavky na prevádzku 

Ak je výrobný modul pripojený k sústave, musí byť schopný pracovať v určitých medziach 

frekvencie po minimálnu dobu, ako je uvedené v tabuľke 5. (platí okrem prvého riadku). 

Výrobné moduly A,B,C a D sa nesmú odpojiť pri zmene frekvencie siete ROCOF do hodnoty 

± 2 Hz/s v časovom okne 500 ms. Výrobný modul musí vydržať takúto zmenu frekvencie bez 

poškodenia a vypnutia vnútornej ochrany. Opätovné pripojenie výrobných modulov typu D je 

zakázané. 

3.3.3 Zaistenie výkonovej stability v PS 

Vo frekvenčnom rozsahu 49,5 – 50,2 Hz (štandardná prevádzka sústavy UCTE) sú zdroje 

prevádzkované s regulátorom činného výkonu buď s ručne zadaným výkonom alebo diaľkovo 

riadeným výkonom ako PpS (podporná služba) SR – sekundárna regulácia činného výkonu 

zadávaná zo sekundárneho regulátora CD ČEPS. Ďalej sú v PpS tvorené regulačné zálohy PR 

(primárna regulácia) v čase 30 s ± 5 % Pn idúceho zdroja v závislosti na frekvencií. 

V prípade nedostatku výkonu je k dispozícií regulačná záloha RZ5min v čase do 5 min. – 

vodné a prečerpávacie elektrárne riadené regulátorom z CD ČEPS, alebo regulačná záloha 

RZ15min - iniciácia v čase do 15 min. CD ČEPS na ostatné elektrárne. 

V prípade väčšieho rozdielu ako 200 mHz, prechádzajú zdroje do otáčkovej regulácie, 

podľa frekvencie siete – služba PpS OP (ostrovná prevádzka), prechádzajú zdroje do miestneho 

riadenia, aby sa mohlo predísť ďalšiemu rozvoju poruchy (v prípade odpojenia časti sústavy 

vplyvom poruchy alebo preťaženia). 

V prípade odpojenia od siete vplyvom poruchy, musí zdroj prejsť do režimu prevádzky na 

vlastnú spotrebu, kde sa VM neodstavujú a sú pripravené k prifázovaniu po odstránení poruchy. 

Ďalší PpS je BS (black start – nábeh zo tmy), v prípade straty napätia PS (blackout), musia 

vybrané  elektrárne postupne nabehnúť a pripojiť sa do siete (vodné alebo prečerpávacia elektráreň 
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nabehne a obnoví napätie v časti siete, následne nabehne klasická elektráreň a postupne nabiehajú  

ďalšie elektrárne). 

3.3.4 Požiadavky na napäťovú stabilitu  

Výrobný modul musí byť schopný stálej prevádzky v mieste pripojenia do 400 kV minimálne 

v časovom rozmedzí, ktorý je uvedený nasledovne: 

• (< 340 – 360 kV), 60 min. 

• (< 360 – 420 kV ), Neobmedzene 

• (420 – 440 kV >), 60 min. 

Výrobňa sa musí automaticky odpojiť od PS, ak napätie poklesne pod 340 kV v mieste 

pripojenia a pri náraste napätia nad 440 kV. Pri opätovnom pripojení po poruche nesmie byť nárast 

činného výkonu väčší ako 10 % Pn/min. 

Výrobňu môžeme pripojiť za nasledujúcich podmienok: 

• Frekvencia musí byť v rozmedzí 47.5 – 50.05 Hz 

• V mieste pripojenia musí byť napätie medzi 380 – 420 kV 

• f a U v týchto rozmedziach musia byť minimálne 5 min 

3.3.5 Využitie P-Q diagramu pre synchrónne alternátory  

P-Q diagram stroja je krivka, ktorá vymedzuje zaťaženie – činný a jalový výkon stroja. Na 

zvislej osy je vynesený činný výkon, na vodorovnej osy vpravo jalový výkon v nabudenom stave, 

na vodorovnej ose vľavo jalový výkon v podbudenom stave. Obalová krivka je tvorená troma 

krivkami, ktoré súvisia s fyzikálnym obmedzením alternátora. 

Ľavá časť diagramu je vytvorená z nastavenia pozorovateľa medze podbudenia v regulátore 

budenia. V podbudení sa znižuje elektromagnetická väzba medzi rotorom a statorom a stroj je 

náchylný na výpadok zo synchronizmu. Je to priamka alebo lomená priamka pod určitým uhlom 

od zvislice ktorá zaisťuje statickú a dynamickú stabilitu alternátora Tj. alternátor sa nedostane do 

asynchrónneho stavu, ktorý je pre stroj veľmi nebezpečný – nadmerné otepľovanie zubov 

magnetického obvodu a vinutia rotora. 

Statická stabilita – záťažový uhol alternátoru neprekročí pri určitom zaťažení činným 

výkonom medzný uhol, medza statickej stability. 

Dynamická stabilita – alternátor bude stabilný a zostane v synchrónnej prevádzke pri 

skokových zmenách výkonu (odpojenie VM, skraty v sieti). 

Horná časť diagramu vyjadruje obmedzenie statorového prúdu alternátora, nastavením 

obmedzovača statorového prúdu v budení a ochranách stroja. Je tvorená približne kružnicou 

a chráni proti tepelnému preťaženiu statorového vinutia. 

Pravá časť diagramu zaisťuje obmedzenie rotorového prúdu alternátora nastavením 

obmedzovača rotorového prúdu v regulátore budenia. Je tvorená kružnicou a chráni tepelné 

preťaženie rotora. 

V praxi to funguje takto. Ak vektor zaťaženia činným a jalovým výkonom (prúdom) narazí na 

popísanú obalovú krivku P-Q diagramu, regulátor budenia obmedzí jalový výkon na úkor činného 

výkonu. Činný výkon je obmedzený regulátorom činného výkonu.     
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Obrázok 12 P Q diagram [24] 

3.3.6 Pripojenie synchrónnych výrobni 

V bežnej prevádzke PS sú napäťové úrovne vo vybraných tzv. pilotných uzloch PS (prípojnice 

rozvodne), riadené pomocou regulácie jalového výkonu zdrojov, prepínania odbočiek 

transformátorov, prevádzkou kompenzátorov alebo pripojením tlmiviek v daných rozvodniach. 

Hodnoty napätia v pilotných uzloch sú zadávané diaľkovo na základe optimalizačného výpočtu CD 

ČEPS, aby sa minimalizovali straty prenosom jalovej energie. Výrobne so synchrónnymi zdrojmi 

poskytujú PpS (podpornú službu) U/Q. Jalový výkon je diaľkovo riadený skupinovým regulátorom 

napätia v príslušnom uzle na základe zadaného napätia CD ČEPS. V poruchových a núdzových 

stavoch potom môže napätie vybočiť z týchto hodnôt, potom budenie alternátora prechádza do 

primárnej regulácie, kedy regulátory musia zaistiť maximálnu stabilitu zdrojov. Do regulátorov je 

implementovaný tzv. systémový stabilizátor siete. 

Synchrónne VM využívajú pre poskytovanie PpS celého zaťažovacieho P-Q diagramu 

synchrónnych alternátorov.  

Synchrónne výrobne musia dodávať jalový výkon na max. činnom výkone v medziach profilu 

U-Q/Pmax. Ak je činný výkon na výstupe nižší ako je maximálny výkon výrobne, tak táto výrobňa 

musí pracovať v ktoromkoľvek pracovnom bode v P-Q diagrame a tak isto dodávaný jalový výkon 

musí byť v týchto medziach. 
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Obrázok 13 Profil U-Q/Pmax 

Podmienky v mieste pripojenia k PS: 

• Rozsah Q/Pmax nesmie byť väčší ako 0.95 v rámci vonkajšej obálky od 350 do 440 

kV. 

• Modul musí byť schopný prechádzať na rôzny pracovný bod v rámci U-Q/Pmax bez 

zdržania 

 Pri pripojení celého výrobného parku sú podmienky: 

• Rozsah Q/Pmax nesmie byť väčší ako 0.75 v rámci vonkajšej obálky od 350 do 440 

kV. 

3.3.7 Požiadavky na pripojenie celého výrobného parku 

Výrobňa musí poskytovať jalový výkon aj pri inom výkone ako je jeho maximálny činný za 

podmienok ak : 

• Max. rozsah Q/Pmax : 0.75 v rámci vonkajšej obálky 

• Dodávaný činný výkon pri nulovej dodávke/odbere Q výkonu musí byť rovný 1 pu 

• Schopnosť regulácie Q pri nulovom P 

Výrobné moduly musia ostať pripojené k PS a pokračovať v prevádzke počas poruchy za 

podmienok stanovených časovým priebehom napätia v mieste pripojenia. Časový priebeh 

vyjadruje dolný limit skutočného priebehu združeného napätia v mieste pripojenia symetrického 

a asymetrického skratu.  

Výrobne ostávajú pripojené ak: 

• Ak bez napäťový stav počas poruchy je minimálne 250 ms 

• Nárast napätia v mieste pripojenia musí do 3 sekúnd od vzniku poruchy narásť na hodnotu 

0.85 pu 
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• Zariadenie sa môže odpojiť od sústavy len v prípade vnútornej poruchy 

• Napäťová ochrana musí byť nastavená na najväčší možný rozsah v akom je schopná 

prevádzky 

3.3.8 Podmienky pripojenia odberateľov 

Tieto technické podmienky musia spĺňať nové odberné zariadenia, nové distribučné sústavy 

pripájané k PS ale aj zrekonštruované zariadenia, ktoré podstúpili modernizáciu alebo výmenu 

vybavenia. 

Frekvencia musí byť v stanovenom rozsahu počas prevádzky zariadenia pripojeného do PS: 

• (<47.5 – 49.0 Hz ) – 30 min. 

• (<49.0 – 51.0 Hz ) – neobmedzene 

• (51.0 – 51.5 Hz) – 30 min. 

Napätie: 

 440 kV: 

• (< 340 – 360 kV), 60 min. 

• (< 360 – 420 kV ), Neobmedzene 

• (420 – 440 kV >), 60 min. 

220 kV: 

• (< 198 – 246 kV ), Neobmedzene 

• (246 – 253 kV >), 60 min. 

110 kV: 

• (< 99 – 123 kV ), Neobmedzene 

• (123 – 126.5 kV >), 60 min. 

Ak sa napätie dostane pod/nad min/max hodnotu, zariadenie sa musí automaticky odpojiť od 

PS. 

Zariadenie, ktoré je pripojené do PS, môže odoberať jalový výkon z PS, iba s hodnotou max. 

33 % z väčšej z hodnôt KP v importnom alebo exportnom smere. Naopak toto zariadenie nemôže 

dodávať jalový výkon do PS. To iste platí aj pre DS pripojenú do PS. Veľkosť dodávaného jalového 

výkonu sa určí po dohode s PPS. 

Pri poklese frekvencie odberné zariadenie musí byť schopné odpojiť časť svojho odberu 

v sústave pri nasledujúcich podmienkach: 

• (<47.0 – 50.0 Hz>), nastavenie po 0.05 Hz 

• Frekvenčné relé musí zapôsobiť do max 150 ms 

• Vypnutie vývodu do max 300 ms 

Opätovné pripojenie je možné až po súhlase dispečingu za nasledujúcich podmienok: 

• Rozsah frekvencie 49.95 – 50.1 Hz 

• Hodnota U v mieste pripojenia minimálne 95 % nominálneho napätia 

• Frekvencia a napätie musia byť v medziach minimálne 300 s 

• Gradient činného výkonu nesmie byť viac ako 10 % KP/min. 
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3.4 Diagram zaťaženia 

Pretože máme obmedzené možnosti pri skladovaní elektrickej energie, tak musí byť do sústavy 

dodávané rovnako veľké množstvo elektrickej energie, ako sa práve spotrebováva, ináč by 

dochádzalo k zmenám napätia a frekvencie siete čo by mohlo viesť až k rozpadu siete. Aby táto 

spotreba bola pokrytá, využíva sa k predikcií diagram zaťaženia, ktorý na základe informácií 

z jednotlivých rokov ukazuje a odhaduje nasledujúcu spotrebu elektrickej energie v určitom 

časovom období. Preto je podstatné mať nastavený energetický mix tak, aby jednotlivé zdroje 

energie boli schopné reagovať na rýchlosť zmeny požiadaviek na elektrickú spotrebu a tieto 

výkyvy pokryť. Diagramy zaťaženia sú denné, týždenné a ročné [25] . 

Diagram zaťaženia sa delí do 3 pásiem: 

• Špičkové 

• Pološpičkové  

• Základné  

 

Obrázok 14 Diagram zaťaženia [25] 

V špičkovom pásme sa nachádzajú zdroje elektrickej energie, ktoré vedia reagovať na rýchlu 

zmenu zaťaženia ES a sú dobré regulovateľné. Táketo zdroje sú prečerpávacie a paroplynové 

elektrárne. Pracujú len niekoľko hodín denne, kedy sa spotrebováva najviac energie a pokrývajú 

výkyvy v spotrebe elektrickej energie. 

V pološpičkovom pásme sú zdroje ako akumulačné vodné elektrárne alebo niektoré tepelné 

elektrárne. Z týchto zdrojov vyrobená elektrická energia nie je veľmi výhodná. 

V základnom pásme pracujú zdroje, s nízkymí výrobnými nákladmi, sú obtiažne 

regulovateľné a elektrina výrobená z týchto zdrojov je najlacnejšia. K týmto zdrojom patria 

jadrové, moderné tepelné a prietočné vodné elektrárne a pokrývajú väčšinu vyrobenej elektrickej 

energie. 
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Obrázok 15 Diagram zaťaženia týždenný [26] 

V diagrame Obrázok 15. vidíme jadrové elektrárne (JE), ktoré pracujú v základnom pásme. 

Podiel JE výroby elektrickej energie je stabilný, nie však najväčší. Ich regulácia je veľmi obtiažna, 

trvá to mnoho dní a je to veľmi časovo náročné,  pretože problém je napríklad v odstavovaní blokov 

kvôli odstávkam (výmena jadrového paliva). Najväčší podiel v diagrame zaťaženia majú parné 

elektrárne (PE) pracujúce s maximálnym výkonom generátora 110 MW. Dokážu sa prispôsobiť 

a pomáhajú zvládnuť dynamiku pri zmene zaťaženia počas dňa, týždňa.  Možnosť regulácie je 

pružná, pretože sa vyrobí viac alebo menej pary, alebo sa pridajú daľšie bloky, ktoré sú k dispozícií. 

Paroplynové elektrárne (PPE) sú elektrárne, ktoré slúžia na sekundárnu reguláciu. Prečerpávacie 

elektrárne (PVE) vyrobia potrebné množstvo elektrickej energie v daný okamih (niekoľko minút), 

ak už nestíhajú dodávať jadrové a parné, tak prichádzajú na rad prečerpávacie - najvýznamnejší 

regulačný prvok v sústave  . Tieto elektrárne sú základom pre reguláciu. Fotovoltaické (FVE) 

a veterné elektrárne (VTE) -  ich podiel podľa diagramu zaťaženia je dosť malý, používajú sa na 

pokrývanie špičiek, vyrobená elektrická energia je najdrahšia a majú problém s vykrývaním 

kolísania výroby kvôli počasiu. Tento diagram sleduje dispečer a rozhoduje kedy a ktorú elektráreň 

je potrebné nasadiť na pokrytie spotreby. 

 

 

 



 Definície faktorov ovplyvňujúce budúci rozvoj energetickej základne v čr a eú 

 

 

36 

4 DEFINÍCIE FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCE BUDÚCI ROZVOJ 

ENERGETICKEJ ZÁKLADNE V ČR A EÚ 
Faktorov, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj energetickej základne je veľmi veľa od 

ekonomických, surovinových, klimatických až po politické. V práci sa zaoberám faktorom, ktorý 

je momentálne celosvetovo najdiskutovanejším a tým je ochrana klímy. 

Problematika vychádza z literatúry [17]. 

4.1 Znižovanie emisií uhlíka  a ochrana klímy  

Zmena klímy patrí k  jednej z najzávažnejších a najdiskutovanejších tém ohľadom globálnych 

ekologických problémoch. Zmena klímy sa za posledné roky výrazne a rýchlo mení a hnacou silou 

týchto globálnych zmien je nárast emisií skleníkových plynov, ktoré sa zvyšujú predovšetkým 

z energetiky, priemyslu a dopravy. Je potrebné prijať také opatrenia, aby sa dopad negatívnych 

vplyvov do budúcnosti znižoval. Dohoda OSN o zmene klímy  na medzinárodnej úrovni 

požadovala znižovanie skleníkových plynov v atmosfére na úroveň potrebnú k adaptácií 

ekosystému a ľudskej spoločnosti. 

V roku 2015 v Paríži bola prijatá dohoda (Paris Agreement), ktorej jedným z hlavných cieľov 

je udržať priemerný nárast teploty pod hranicou 2 °C, s dosiahnutím zníženia rizika a dopadov 

zmeny klimatických podmienok. EÚ podporuje znižovanie ESP (emisie skleníkových plynov) 

prostredníctvom politiky ochrany klímy aj novými nízko uhlíkovými alebo bez uhlíkovými 

technológiami, znižovanie závislosti dovozu fosílnych palív. Nový rámec pre klímu a energetiku 

by mal zaistiť do roku 2030 zníženie ESP o 40 % v porovnaní z rokom 1990. Európska komisia 

predpokladá zníženie ESP do roku 2050 o 80 až 90 % oproti roku 1990.  

Česká republika je zapojená do spoločného európskeho úsilia znižovať ESP. ČR sa zaviazala, 

že do roku 2030 zníži ESP vo výške najmenej 40 % v porovnaní z rokom 1990. Vláda ČR 

v dokumente (Politika a ochrana klímy) definuje politiku a stratégiu na znižovanie ESP pre 

obdobie 2017 – 2030 s výhľadom do roku 2050. Aj keď ESP od roku 1990 klesli o viac ako 33 % 

ČR patrí medzi štáty, ktoré vyprodukujú najviac ESP na obyvateľa. V roku 2014 sa ČR umiestnila 

na 4 priečke v produkcií ESP podľa EU-28. ESP ČR budú v nasledujúcich rokoch klesať 

a približovať sa tak k priemeru členských štátov EÚ. Ekonomická štruktúra zaradzuje ČR medzi 

popredné priemyslové zeme Európy. Je to spôsobené energetickým mixom, pretože 50 % hrubej 

výroby elektrickej energie pochádza z uhľových zdrojov. Vo vzťahu k produkcií emisií treba 

spomenúť SEK, ktorá definuje strategické ciele energetiky do roku 2040 a dopravnú politiku ČR 

pre rok 2014-2020 s výhľadom do roku 2050, ktorá by mala zabezpečiť podmienky pre 

minimalizáciu dopadov na životné prostredie a ESP. Ďalšie opatrenia, ktoré môžu zmeniť pokles 

ESP v ČR obsahuje Národný program znižovania emisií ČR alebo NAP čistej mobility.  
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Obrázok 16 Priemerná teplota n území ČR 1961-1990 a odhad teploty na rok 2010-2039 

 

Politika ČR určuje základné ciele v oblasti ochrany klimatických zmien do roku 2050 

a zobrazuje dlhodobú stratégiu a ciele nízko uhlíkového rozvoja. Znižovanie ESP sa zameriava 

hlavne na odvetia ohľadom energetiky, konečnej spotreby energie, priemyslu, dopravy, 

poľnohospodárstva a lesníctva, odpadmi, vedou a výskumami. 

Hlavným cieľom Politiky ochrany klímy ČR je (cieľ do roku 2020 sa už podarilo splniť) : 

 

 

Tabuľka 5 Znižovanie emisií [6] 

 

ESP v ČR dlhodobo klesajú a v roku 2014 boli o 36,7 % nižšie ako v roku 1990 (základný 

rok). V rovnakom období ESP v štátoch EÚ poklesli celkovo o viac ako 19%. Sektory, ktoré sa 

podieľajú na najväčšej produkcií ESP sú: 

• Sektor spaľovacích procesov (energetický priemysel, doprava, domácnosti a služby) 

podiel cez 82 % produkcie ESP 

• Sektor priemyslových procesov : cez 11 % ESP 

• Sektor poľnohospodárstva 6.5 % 

• Sektor odpadu cez 4 % 

K zníženiu ESP najviac prispel hlavne pokles spaľovania fosilných palív v spracovateľskom 

priemysle a energetike, kde sa postupne nahradzujú výrobne uhľových elektrárni jadrovými 

a obnoviteľnými zdrojmi. Emisná náročnosť sa postupne znižuje, ale je stále takmer 2 krát väčšia 

ako je priemer zemí EU-28. Priemyslové podniky v EU ETS predstavovali celkovo 56 % ESP 

v roku 2005, a do roku 2014 sa dostali na hodnotu 54 % ESP. 

Ciele Popis cieľa

do r. 2020 zníženie emisií o 20 % (oproti roku 2005)

do r. 2030 zníženie emisií o 30 % (oproti roku 2005)

do r. 2040 smerovať k indikatívnej úrovni 70 Mt CO2ekv

do r. 2050 zníženie emisií o 80 % (oproti roku 1990)
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4.2 Odvetia podieľajúce sa na produkcií ESP 

4.2.1 Energetika 

Výroba elektriny a tepla sa na celkových ESP v EU v roku 2014 podieľala na 30 %. Emisie 

z výroby elektriny medzi rokmi 1990 – 2012 poklesli o 15.9 % a do roku 2050 podľa plánu na 

prechod na nízko uhlíkové hospodárstvo EÚ by mali klesnúť až na takmer nulové hodnoty. EÚ 

dováža najviac energetických zdrojov na svete až 53 %. Cena elektrickej energie je až o 30 % 

väčšia ako v USA, a plyn je dokonca drahší až o 100 %. Preto vznikla dohoda medzi krajinami EÚ 

v rámci politiky pre klímu a energetiku, že do roku 2030 sa podiel OZE zvýši minimálne na 27 %. 

Týmto opatrením sa zásadne zníži spotreba fosílnych palív a aj znečistenie ovzdušia. 

V ČR najviac ESP produkuje výroba, prenos a distribúcia elektrickej energie. Podľa SEK je 

skoro 50 % PEZ pokryté domácimi zdrojmi. V roku 2013 sa z uhlia vyrobilo takmer 49 % celkovej 

vyrobenej elektrickej energie. Jadro tvorilo 35 % a OZE 11 %. Predpoklad podľa SEK je zníženie 

ESP zo spaľovacích procesov o 38 % v rokoch 2010 – 2040. V sústavách zásobovanými tepelnou 

energiou SZTE je väčšina tepla vyrobená z hnedého a čierneho uhlia.  

Opatrenia EÚ pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo stanovilo kroky k zníženiu 

domácich emisii do roku 2050 o 80 % v porovnaní s rokom 1990. V odvetví energetiky by mali 

emisie klesnúť o 93 až 99 %, čo súvisí s prechodom na bez emisné zdroje. Klimaticko energetický 

balíček z roku 2009 obsahuje záväznú legislatívu, ktorá ma EÚ doviesť k splneniu 3 cieľov pre rok 

2020. Tento balíček pozostáva zo 4 častí: 

• Smernica o podpore OZE 

• Bezpečná prevádzka technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhlíka 

• Emisná bilancia EÚ (Rámec politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030) 

• Ochrana ovzdušia a regulácia znečisťujúcich látok (smernica o priemyslových 

emisiách IED) 

ČR podľa strategického dokumentu SEK určila vývoj energetického mixu PEZ a hrubej 

výroby elektrickej energie. Cieľom do roku 2040 je zvýšenie využívania OZE a jadra. Jadrová 

energetika v ČR sa bude vyvíjať dvoma smermi. Prvý je zvyšovanie účinnosti a využiteľnosť 

fungujúcich blokov v Dukovanoch a Temelíne a druhým je výstavba nových blokov. S týmito 

cieľmi sa bude postupne znižovať podiel uhlia na výrobe elektrickej energie. Hlavný úlohu na  

obnoviteľnom energetickom mixe bude mať solárna a veterná energia hlavne pre potreby dodávok 

tepla, energie z biomasy. Zo solárnej energie by sa podľa SEK malo vyrobiť 5 884 GWh/rok, 

z veternej a biomasy 2 292 GWh/rok. Ďalší dokument z ktorého vychádza ČR pre OZE je NAP 

a ten predpokladá pre rok 2020 dosiahnutie podielu z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie vo 

výške 15.3 %. Modernizácia DS docieli úspory tepla a tým aj spotrebu paliva potrebnú na jeho 

výrobu. Najväčší potenciál úspor má prechod z parnej siete na teplovodnú a vyšší podiel solárneho 

ohrevu. 

V tabuľke 6. je vidieť výrobu elektrickej energie z jednotlivých zdrojov medzi jednotlivými 

rokmi. Najdôležitejším tuzemským zdrojom je momentálne hnedé uhlie, ktorého spotreba do roku 

2025 výrazne klesá, čo je zapríčinené transformáciou a modernizáciou energetiky. Uzatváraním 

uhoľných elektrárni klesá aj výroba elektrickej energie z tejto suroviny a tým klesajú aj 

vyprodukované emisie z týchto elektrárni.S jadrom sa počíta aj do budúcnosti podľa zvyšujúcej sa 

vyrobenej elektrickej energie. Najväčší rozdiel výroby elektrickej energie z jadra je medzi rokmi 
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2030 až 2040 čo je spôsobené dostavbou a s spustením nových jadrových blokov. Samozrejme 

výroba z OZE rastie, pretože do budúcnosti sa počíta s rozširovaním FVE a biomasy. 

 

 

Tabuľka 6 Hrubá výroba elektrickej energie (GWh) [6] 

 

Pre lepšie znázornenie uvádzam obrázok 17. kde je vidieť z akých elektrárni z OZE najviac 

narastá výroba elektrickej energie do budúcnosti.  

 

 

Obrázok 17 Výroba elektrickej energie z OZE ( GWh) [6] 

Samozrejme znižovanie ESP nemajú len kladný charakter. Obnovou DS a PS a integráciou  

OZE do týchto sústav sa premieta do narastajúcej ceny za vyrobený 1 MWh. Toto zvyšovanie cien 

by sa malo podľa tabuľky po roku 2030 ustáliť ak sa vyrieši otázka ako budú podporované náklady 

na OZE, obrázok 18. 

Hrubá výroba elektrickej energie (GWh) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Čierne uhlie 6052 5832,4 4198,4 4134,3 2824 2745 1989,1

Hnedé uhlie 42936,1 40389,6 36951,3 29167,5 27947,7 26366,2 13497,2

Zemný plyn 1125,7 3624,6 3914,4 3973,4 4043,5 4126,6 7101,1

Jádro 27998,2 31495,1 31495,1 30384,2 31495,1 41177,9 43204,5

OZE 5902,8 10122,3 11548,8 13742 15125,6 17638,7 20173
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Obrázok 18 Konečná cena elektrickej energie [6] 

4.2.2 Priemysel 

Vo všetkých členských štátoch HDP Európskej únie vzrástlo o 46 % medzi rokmi 1990 – 2014 

zatiaľ čo množstvo emisie na jednotku HDP kleslo takmer o 50 %. Priemyslové odvetvie je tretím 

najväčším v produkcií ESP. Podľa plánu EÚ na prechod nízko uhlíkového hospodárstva by mali 

emisie poklesnúť o 80 % do roku 2050. Ako slabé stránky podľa strategického udržateľného 

rozvoja ČR sú závislosť na dovoze surovín, zraniteľnosť k cenám ropy, globálna konkurencia 

a pomalá transformácia odvetvovej štruktúry. Priemysel vrátane energetiky v ČR je skoro na 30 % 

hrubej pridanej hodnote a preto ČR patrí medzi najpriemyselnejšie odvetia EÚ. Časť 

vyprodukovaných emisií pochádza z priemyslu (oxidácia, výroba vodíku atď) a časť z výroby 

elektriny a z technologickej páry používanej vo výrobných procesoch. 

Štátna politika životného prostredia ČR má cieľ zaistiť zdravé a kvalitné prostredie a obmedziť 

nepriaznivé vplyvy. Uvádzam niekoľko opatrení, ktoré majú do budúcnosti znižovať emisie 

skleníkových plynov: 

• Podpora programov pre čistejšie ovzdušie, čistenie odpadových vôd, obmedzenie 

používania nebezpečných chemických látok 

• Energetické využívanie odpadových materiálov vrátane biomasy 

• Operačné programy životného prostredia 

• Zavádzanie nízko uhlíkových technológií obnoviteľných zdrojov 

4.2.3 Konečná spotreba energie 

Lepšie využívanie energie prispieva k znižovaniu ESP ale aj k znižovaniu účtov za energie, 

menšiu závislosť na dodávateľoch energetických zdrojov ale aj k vyššej konkurencieschopnosti. 

Opatrenia na zvyšovanie energetickej účinnosti sú potrebné vo všetkých energetických procesoch 

od premeny, distribúcie až ku konečnej spotrebe.  EÚ komisia predpovedá pokles emisií z tohto 

odvetia do roku 2050 cca o 90 % hlavne znížením konečnej spotreby tepla a elektrickej energie.  

Energeticko klimatický balíček zahrňuje že EÚ do roku 2020 má ušetriť 1/5 spotreby 

elektrickej energie a do roku 2030 by sa mali úspory energie navýšiť na 30 %. Opatrenia sa hlavne 
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týkajú energetickej náročnosti budov, znižovania spotreby elektrických spotrebičov, čiže 

zvyšovanie ich účinnosti.  

Podľa národného akčného plánu energetickej účinnosti NAP EE, ktorý zahŕňa opatrenia 

zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, očakávané úspory energie vrátane úspor pri 

dodávkach prenosu, distribúcií tak aj konečné využitie energie uvádza, že do roku 2020, by ČR 

mala dosiahnuť nové úspory na konečnej spotrebe energie vo výške 14.08 TWh. 

4.2.4 Doprava 

Doprava sa podieľa na ¼ produkcií skleníkových plynov v EÚ a je na druhom mieste po 

energetike. Emisie z ostatných sektorov sa v minulosti darilo znižovať na rozdiel od dopravy, ktorá 

do roku 2007 rástla. Po roku 2007 stúpla cena ropy, začal sa zvyšovať dopyt po biopalivách a tým 

sa začali emisie postupne znižovať. V roku 2012 emisie klesli o 14.1 % oproti základnému roku 

1990. Pri leteckej a námornej doprave emisie stále rástli a medzi rokmi 1990 – 2012 vzrástli až 

o 55.6 %. V ČR emisie z dopravy neustále rastú. V roku 1990 to boli iba 4 %, v roku 2012 už 9,5 

% a v roku 2014 vzrástli až na 13.5 %. Registrácia automobilov vzrástla medzi rokmi 1990 až 2014 

o takmer dvojnásobok a počet áut dosahoval takmer 4.9 milióna. Celkovo bolo zaregistrovaných 

ku koncu roka 2014 cez 7.8 miliónov automobilov všetkých kategórií. 

Podľa Bielej knihy (Plán jednotného európskeho dopravného priestoru ) z roku 2011, je 

uvedené zníženie závislosti na spotrebe ropy, ktorá momentálne prispieva 96 %, ďalej je tam 

spomenutá podpora rozvoja alternatívnych palív a zníženie ESP v doprave na 60 % do roku 2050. 

EÚ prijala rôzne opatrenia a nástroje k znižovaniu týchto emisií, ktoré sú: 

• Emisné normy pre nové automobily 

• Výkonnostné emisné normy pre ľahké úžitkové vozidla 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES zaviedla dosiahnuť z obnoviteľnej 

energie cieľ 10 % do roku 2020. Zahŕňa to hybridné pohony, biopaliva, bioplyn a využívanie 

elektromobilov.  

Dopravná politika ČR udáva hlavné ciele a zásady pre obdobie 2014 až 2020, s výhľadom do 

roku 2050. Prioritným cieľom je rozvoj dopravnej sústavy s využitím technicko-ekonomicko-

technologických vlastností jednotlivých druhov dopravy. V ČR sa uplatňujú pravidlá a opatrenia, 

ktoré majú zvýšiť využívanie rôznych druhov alternatívnych palív. V dokumente NAP čistej 

mobility sú uvedené opatrenia, ktorými by mal byť zrýchlený vývoj alternatívnych pohonov hlavne 

v cestnej doprave. V dlhodobom horizonte do roku 2035 by mala byť najvyššia možná úspora ESP 

dosiahnutá zavedením emisných noriem pre nové automobily a kvalitnými normami pre palivá. 

4.2.5 Poľnohospodárstvo a lesníctvo 

V Európskej únií pokrýva viac ako ¾ územia poľnohospodárska pôda a lesy, ktoré pohlcujú 

veľký obsah uhlíka a zabraňujú úniku do atmosféry. Lesníctvo patrí k jedinému odvetiu, ktoré 

umožňuje zápornú bilanciu oxidu uhličitého. Poľnohospodárstvo produkuje ESP hlavne z oxidu 

dusného a metánu, ktorý sa uvoľňuje z pôdy. V rokoch 1990 – 2014 klesli emisie 

z poľnohospodárstva v EÚ o 24 % a podiel na celkových ESP sa podieľali 10,3 %. 

Poľnohospodárstvo sa v ČR v roku 2014 podieľalo 6 % celkových vyprodukovaných ESP. 

Toto odvetvie má dostatočné rezervy vo využívaní energií a vlastnej produkcií OZE. NAP pre 

biomasu uvádza potenciál 680 tisíc ha ornej pôdy pre energetické využitie.    
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Metán, ktorý vzniká v tomto odvetí sa spracováva v bioplynových staniciach. Využitie 

bioplynu sa rozrástlo po zavedení výkupných cien a zelených bonusov v nadväznosti pri množstve 

vyprodukovanej elektrickej energie. Inštalovaný výkon bioplynových staníc v ČR je 400 MW 

a elektrická energia vyrobená týmito stanicami sa za posledných 10 rokov zvýšila 55x. V roku 2014 

bola ukončená prevádzková podpora BS. Do budúcnosti bude podporovaná výroba tepla 

z bioplynových staníc, kde bude tvoriť 70 % materiálu zvieracie exkrementy alebo komunálny 

odpad z ktorého sa tak isto vyrába elektrická energia. Podľa NAP pre biomasu pre obdobie 2012 – 

2020 sa predpokladá výroba energie z pôdy, poľnohospodárskej výroby v rozmedzí 133,9 až 186,8 

PJ. Získaná energie obmedzí spotrebu fosilných palív a tým zníži produkciu ESP. 
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5  ANALÝZA VÝVOJOVÝCH SCENÁROV ENERGETICKÝCH 

ZDROJOV V ČR PODĽA NAP 
Národný akčný plán NAP je súbor konkrétnych opatrení, ktoré musia zaistiť naplnenie cieľov  

zadané EÚ. 

Problematika NAP vychádza z literatúry [18]. 

5.1 NAP OZE 

Národný akčný plán Českej republiky o výrobe energie z Obnoviteľných zdrojov je 

vypracovaný na základe rozhodnutia komisie a Rady 2009/28/ES  z 23. apríla 2009. V dôsledku 

vydania novej smernice došlo k zrušeniu predošlých smerníc z roku 2001 a 2003. 

Tento nový Národný akčný plán stanovuje členským štátom EÚ vypracovať a následne  prijať 

plán v časovom harmonograme pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Jedná sa o  národné 

ciele v oblasti dopravy, výrobe elektrickej energie, vykurovania a chladenia.  

Cieľ pre Európsku úniu ako celok je:  

• V roku 2020 podiel OZE 20 % a 10 % OZE v doprave, pre ČR je stanovený podiel OZE 

na 13 % a minimálne 10 % OZE v doprave. 

NAP ČR vznikol aj z dôvodu kvôli znižovaniu závislosti ČR na fosílnych palivách. 

Ciele podielov OZE v jednotlivých odvetviach rozčlenených v rokoch 2010 - 2020 sa 

nachádzajú v tabuľke 7. 

 

Tabuľka 7 Ciele podielov OZE v jednotlivých odvetviach v % 

V NAP sa ďalej uvádza očakávaná konečná spotreba energie ČR v jednotlivých odvetviach 

ako je vykurovanie a chladenie, výroba elektriny, doprava a celková hrubá konečná spotreba 

tabuľka 8. Hodnoty sú uvedené v ( Ktoe = energia 1 tony naftového ekvivalentu). 

 

 

Tabuľka 8 Očakávaný vývoj hrubej konečnej spotreby (Ktoe) 

V tabuľke vidíme, že v doprave mierne rastie konečná hrubá spotreba energie čo je spôsobené 

každoročným nárastom počtu áut. Naopak vykurovanie a chladenie klesajú, čo je zapríčinené 

zateplením budov a výstavbou menej energeticky  náročných budov .  

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vykurovanie a chladenie 10,9 11,4 12,2 12,7 13,2 13,6 14 14,5 14,8 15,2 15,5

Výroba elektriny 7,5 10,7 11,5 12 12,4 12,8 13 13,2 13,4 13,5 13,5

Doprava 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,1 7,7 8,3 9,6 10,2 10,8

Celkový podiel OZE 8,8 9,8 10,5 11 11,6 12 12,4 12,8 13,3 13,7 14

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vykurovanie a chladenie 17285 17345 17194 17037 16907 16812 16739 16667 16638 16600 16586

Výroba elektriny 6036 5983 6043 6138 6234 6328 6425 6520 6616 6712 6810

Doprava 6110 6139 6225 6342 6411 6436 6453 6470 6453 6437 6407

Celkový podiel OZE 29431 29467 29462 29517 29552 29576 29617 29657 29707 29749 29803
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5.1.1 Výroba elektrickej energie z OZE 

NAP ďalej uvádza predpokladaný vývoj inštalovaného výkonu OZE (MW) a predpokladaný 

vývoj hrubej vyrobenej elektrickej energie (GWh) z jednotlivých zdrojov energie uvedených 

nižšie. 

 

Tabuľka 9 Odhad vývoja inštalovaného výkonu OZE do roku 2020 (MW) 

Podľa uvedených tabuliek je zrejme že najväčší podiel na náraste inštalovaného výkonu majú 

práve bioplynové stanice. Je to zapríčinené hlavne účelnosťou a ekonomickou návratnosťou týchto 

staníc. Napríklad výhodným vykupovaním ceny elektrickej energie alebo štátnymi dotáciami. Tak 

isto rastie podiel inštalovaného výkonu  FVE a VTE kde oproti roku 2010 je nárast cca o 400 MW.     

 

Tabuľka 10 Odhad vývoja hrubej výroby OZE do roku 2020 (GWh) 

Tak isto rastie podiel z KVET, kde je očakávaná výroba hrubej elektrickej energie až 

dvojnásobné väčšia v období 2010 – 2020. Pri porovnaní hrubej výroby elektrickej energie 

z očakávaných hodnôt podľa NAP s aktuálnymi hodnotami z ERÚ vychádza, že odhad výroby 

elektrickej energie z NAP sa skoro zhoduje z aktuálnymi dátami v jednotlivých rokoch podľa ERÚ, 

takže odhad na množstvo vyrobenej elektrickej energie bol celkom presný. Uvádzam k porovnaniu 

tabuľku FVE  a VE z ERÚ. Hodnoty v tabuľke 10 sú uvedené len do roku 2018, pretože výročná 

správa z roku 2019 a 2020 ešte nie je k dispozícií. 

 

Tabuľka 11 ERÚ hodnoty v jednotlivých rokoch (GWh) 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vodné < 1 MW 141 142 145 147 148 151 152 152 152 153 153

Vodné 1 – 10 MW 154 155 163 165 178 179 183 183 191 191 191

Vodné > 10 MW 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753

Geotermálne 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Solárne FVE 1727 1913 1935 1958 1983 2013 2043 2073 2088 2103 2118

Veterné 213 213 253 293 333 373 413 453 493 533 573

Kvapalné biopalivá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pevná biomasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bioplyn 118 182 212 254 284 304 319 334 344 354 364

Celkom 3106 3358 3461 3574 3683 3777 3867 3952 4025 4091 4156

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vodné < 1 MW 431 433 470 489 505 524 537 547 565 576 581

Vodné 1 – 10 MW 469 543 528 549 607 623 644 655 708 721 728

Vodné > 10 MW 1266 1166 1217 1255 1281 1308 1327 1317 1360 1385 1397

Geotermálne 0 0 0 8 18 18 18 18 18 18 18

Solárne FVE 616 2182 2191 2217 2244 2276 2310 2344 2369 2387 2404

Veterné 343 371 414 486 566 649 721 794 867 941 1014

Kvapalné biopalivá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pevná biomasa 1492 1683 1837 1851 1865 1879 1893 1906 1920 1934 1948

Bioplyn 635 935 1329 1597 1865 2052 2182 2294 2387 2461 2536

Celkom 5252 7313 7986 8452 8951 9329 9632 9875 10194 10423 10626

Z toho KVET* 2127 2617 3167 3457 3749 3949 4093 4218 4235 4414 4502

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fotovoltaicke (FVE) 615,7 2188 2173,1 2070,2 2122,9 2638,8 2131,5 2193,4 2339,7

veterné (VE) 335,5 396,8 417,3 478,3 476,5 572,6 497 591 609,3
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Aby boli dosiahnuté plánované ciele je potrebné dodržať presne stanovené opatrenia a politiky 

na podporu energie z OZE. 

Tieto opatrenia vychádzajú z článkov 13, 14, 16, 17 až 21 smernice 2009/28/ES (o podpore 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení 

smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES). 

Výsledky analýzy stanovených cieľov, ktoré si stanovila EÚ a členské štáty EÚ v porovnaní 

s výsledkami nariadení Regulačného úradu sa z prevažnej časti podarilo splniť. Na základe týchto 

výsledkov v roku 2016 bol Národný akčný plán pre OZE aktualizovaný a schválený vládou ČR 

v januári 2016. Tento aktualizovaný Národný akčný plán sa po prvýkrát zaoberá otázkou, ako 

znížiť respektíve obmedziť výrobu elektrickej energie na dodávkach fosílnych palív.  ČR na 

základe týchto zistení v legislatívne uzákonila, že Národný akčný plán ČR sa bude pravidelne 

aktualizovať a takým spôsobom bude podporovať vývoj energie z obnoviteľných zdrojov. 

5.2 NAP JE 

Národný akčný plán jadrovej energetiky nadväzuje tak isto ako NAP OZE na Štátnu 

energetickú koncepciu SEK. Tento dokument sa zaoberá reguláciou v oblasti jadrovej bezpečnosti, 

zaistenie dlhodobej udržateľnej infraštruktúry potrebnej pre výstavbu, bezpečnou prevádzkou 

jadrových zariadení, ukladaním jadrového odpadu, jadrového výskumu, medicíny a priemyslu, 

výskumu a vzdelávania v oblasti jadrovej energetiky. Vymedzuje podiel jednotlivých primárnych 

energetických zdrojov na celkovej spotrebe a výrobe elektrickej energie. NAP JE sa aktualizuje 

minimálne každých 5 rokov. 

Podľa NAP JE sa výstavba nových jadrových blokov môže uberať troma smermi z pohľadu 

štátu:  

• Investíciou momentálneho majiteľa a prevádzkovateľa jadrových elektrárni 

spoločnosti ČEZ (najpravdepodobnejšia možnosť) 

• Privátnym investorským konzorciom 

• Založením nového štátneho podniku (nepravdepodobná možnosť) 

NAP JE ďalej rozvíja : 

• Bezpečnú prevádzku jestvujúcich a nových blokov 

• Zaistenie palivového cyklu, vrátane manipulácie s vyhoretým jadrovým palivom 

• Vedu, výskum a aplikácie do praxe 

• Priemyslovú základňu ČR pre potrebu jadrovej energetiky 

V jadrovej energetike zásadnú rolu hrá štát a to z dôvodu dlhodobej prípravy pri výstavbe 

jadrových zariadení, tak ako aj pri prevádzke, nároku na štátny dozor, prepojenosti ďalších odborov 

a sfér (výskum, školstvo). Ďalšími úlohami štátu je zabezpečiť: 

• Reguláciu v oblasti jadrovej bezpečnosti 

• Zaistenie dlhodobej udržateľnej infraštruktúry potrebnej k výstavbe, prevádzke 

a vyraďovaniu jadrových zariadení 

• Ukladanie jadrového odpadu   

• Školstvo a vzdelanie 
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 Na jednej strane sa jadrová energetika vyznačuje stabilnými a nízkymi výrobnými nákladmi 

a dlhou životnosťou, ale na strane druhej je to investícia s obrovskou kapitálovou náročnosťou 

a tým aj dlhodobým návratom kapitálu. 

5.2.1 Rozvoj jadrovej energetiky  

Z rozvojom jadrovej energetiky vznikli dva tábory, prvý súhlasia z rozvojom jadrovej 

energetiky v ČR a druhý má výhrady k tomuto vývoju a upozorňuje na to ,že vláda ČR by mala 

skôr investovať do OZE, pretože štát zvyšuje svoju energetickú závislosť na dovážaných zdrojoch. 

Česká republika momentálne vyrobí viac elektrickej energie ako spotrebuje, o čom svedčí aj 

záporné saldo, ktoré je v práci v kapitole 2.3 uvedené a nehrozí, aby ani v budúcnosti bol 

nedostatok vyrobenej elektrickej energie zo stávajúcich jadrových elektrárni. Z NAP JE je zrejmé, 

že jadrová energetika by sa v nasledujúcich dekádach mala stať primárnym zdrojom výroby 

elektrickej energie. Vláda touto cestou chce zabezpečiť energetickú nezávislosť.  

Podľa NAP zaisťuje jadrová energetika v dlhodobej vízií nasledujúce: 

• Uhlíkovú neutralitu rozvojových zemí do roku 2050: Vychádza z naplňovania 

českých medzinárodných záväzkov. Po roku 2050 nebudú postačovať domáce zdroje 

fosílnych palív pre zaistenie dodávok elektrickej energie. Jadrová energetika tu bude 

hrať kľúčovú rolu spolu s kombináciou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

• Energetická bezpečnosť: Jadrové elektrárne umožnia v budúcnosti zaisťovať 

dlhodobé dodávky elektrickej energie pri výpadku vonkajších dodávok zdrojov. 

Počíta sa z dlhodobými zásobami uránového koncentrátu minimálne na 4 roky 

spotreby. 

• Priemyslová produkcia a exportný materiál: Jadrový priemysel sa podieľa približne 2 

% HDP Českej republiky a zamestnáva cca 15 000 osôb. 

 

• Vedomostná ekonomika: Jadrový priemysel vyžaduje kvalifikovaných a vzdelaných 

pracovníkov. Podporuje vzdelanosť, výskum a vývoj. Týmto prináša pridanú hodnotu 

štátu.. 

5.2.2 Podmienky pre vývojové scenáre jadrovej energetiky 

Pre dosiahnutie vízie je potrebné zachovať udržateľný rozvoj jadrovej energetiky. Podľa NAP 

plynú podmienky. 

• Jadrová bezpečnosť na špičkovej úrovni: Česká republika patrí v Európe k špičke 

v jadrovej bezpečnosti. Na tú dohliada Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť. 

 

• Minimálny dopad jadrovej energetiky na životné prostredie: Zahrňuje napríklad 

ochranu zdravia, znečistenie hlukom, ochranu ovzdušia, ochrana 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 

• Konkurencieschopnosť výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach: Jadrové 

elektrárne majú najnižšie náklady na výstavbu a prevádzku vo vzťahu k vyrobenej 

energie v MWh medzi nízko-emisnými zdrojmi v základnom zaťažení. 
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• Prijateľnosť pre obyvateľstvo: Je veľmi dôležitá podmienka. Akceptovanie jadrovej 

energetiky často narúšajú média, napríklad pomocou správ o jadrových haváriach. 

Podpora jadrovej energetiky sa v ČR pohybuje okolo 65 %. 

 

• Zaistenie paliva pre JE: Bezproblémové je zaistenie prírodného uránu až do roku 

2100. Pri využívaní otvoreného palivového cyklu je podľa NAP ročná spotreba po 

roku 2060 na úrovni tU/rok. Pri využití uzatvoreného palivového cyklu je potreba 

rýchlych reaktorov, ktoré ešte neboli vyvinuté. V tomto prípade by sa ročná spotreba 

paliva znížila až na 6 tU/rok. 

 

o Problém by mohol nastať s kapacitou medzi skladov jadrového paliva, kde je 

uchovávané vyhorené jadrové palivo z reaktorov. V tomto prípade je nutné 

zariadiť včasné rozšírenie týchto medzi skladov do potrebnej kapacity. 

 

o Pre ČR by takisto predstavoval problém skoré nasadenie rýchlych reaktorov 

vzhľadom k transportu vyhoreného paliva do štátu, ktoré zaistia 

prepracovanie vyhoretého paliva. Ohľadom tejto veci podľa NAP, by mala 

ČR zaistiť spoluprácu s Poľskom, Slovenskou republikou, Bieloruskom 

a Ukrajinou aby mala transportnú cestu do štátov vlastniacich závod na 

prepracovanie paliva. 

 

o Česká republika by mala tiež zvážiť nezávislosť na jednom dodávateľovi 

jadrového paliva z dôvodu bezpečnosti. Toto vyplýva zo záväzku EÚ komisie 

diverzifikovať dodávateľov paliva. 

 

o K bezpečnému uloženiu vyhoreného paliva (až niekoľko stotisíc rokov), je 

potrebné vybudovať v ČR hĺbkové úložiska. Takéto úložisko je podľa NAP 

potrebné uviesť do roku 2065. 

5.2.3 Vývojové scenáre  

Pre analýzu vývojových scenárov jadrovej energetiky v ČR je potrebné najskôr zhrnúť súčasný 

stav. V prevádzke je v ČR v súčasnosti 6 komerčných reaktorov (4xVVER 440 a 2xVVER1000) 

v dvoch jadrových elektrárňach. Bloky JE Dukovany uvedené do prevádzky medzi rokmi 1985-87 

už presiahli svoju plánovanú životnosť 30 rokov. Vďaka plánovanému hodnoteniu bezpečnosti je 

táto životnosť predlžovaná až na 50 rokov v EU. Bloky JE Temelín uvedené do prevádzky v rokoch 

2000 a 2002 zatiaľ fungujú v plánovanej životnosti 30 rokov. Jadrové elektrárne predstavujú 

kľúčový prvok na ceste k uhlíkovej nezávislosti, ktorá ma byť dosiahnutá do roku 2050. 

Snaha o udržanie JE Dukovany v prevádzke je celkom 50 rokov, teda až do 2035 – 37. 

V prípade JE Temelín je snaha o udržanie elektrárne v prevádzke celkom 60 rokov, teda do 2060-

62. V Temelíne a Dukovanoch je plánovaná výstavba aspoň jedného ďalšieho bloku s možnosťou 

rozšírenia na dva bloky. V prípade Dukovan je potrebné uviesť tento nový blok do prevádzky do 

roku 2037, kedy budú dnešné bloky už odstavené. 

Teraz si rozoberieme jednotlivé lokality na výstavbu nových jadrových zdrojov. 

1. Lokalita Temelín: Pôvodne táto lokalita je pripravená prevádzkovať až 4 bloky, 

každý o výkone 1000 MW. Výstavba blokov 3 a 4 bola zastavená v roku 1990. Bloky 
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1 a 2 boli spustené v rokoch 2001 a 2002. V súčasností je inštalovaný výkon 2110 

MW. Podľa štúdie je možné navýšenie dvoma blokmi až o 3400 MW vzhľadom 

k dostatočnému množstvu chladiacej vody. 

 

2. Lokalita Dukovany: V súčasnosti disponuje celkovým inštalovaným výkonom 2000 

MW na 4 reaktoroch. Výhodné je jej geografické umiestenie pri vodnej nádrži 

Dalešice. Je tu preto zaistené dostatočné množstvo vody pre chladenie reaktoru. Pri 

výstavbe ďalšieho o výkone 1200 MW sa uvažuje o paralelnej prevádzke 

s momentálnymi blokmi JE Dukovany. Keby sa ale uvažovalo o výstavbe 

výkonnejšieho bloku, bolo by možné v tejto lokalite vystaviť maximálne dva bloky 

o výkone 1200 MW, 1x1400 MW alebo 1x1700 MW. 

5.2.3.1 Ľudské zdroje 

Klesajúci trend absolventov technických odborov ovplyvňuje i počet zamestnancov 

v jadrovom priemysle, ktorých je nedostatok. Podľa NAP bude potrebné v nadchádzajúcich 15 

rokoch 900 nových pracovníkov do lokalít Dukovany a Temelín a okolo 1700 nových pracovníkov 

do dodávateľských firiem. Problémom môže byť aj výrazne stará populácia v technických oboroch. 

Pre zaistenie dostatku nových pracovných síl je veľmi dôležitá podpora technického vzdelávania 

od štátu a spoločností ako je napríklad ČEZ. 

5.3   NAP SG (smart grid) 

NAP pre inteligentné siete sa zaoberá rozvojom sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie  

spoľahlivej a bezpečnej prevádzky a rozvojom distribuovanej výroby hlavne OZE, vrátane 

zapojenia malých teplárenských zdrojov, riadenia výroby, akumulácie a spotreby s prihliadnutím 

k zvyšovaniu energetickej účinnosti. 

Inteligentné siete (Smart grid), definujeme ako elektrické siete, ktoré prepájajú chovanie 

a akcie uživateľov, ktorí sú k SG pripojení (výrobcovia, spotrebitelia). Zaisťujú spoľahlivý chod 

ES ,veľkú bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie s malými stratami.  

Investície do SG sa nám prejavia aj v cene za elektrickú energiu. NAP SG obsahuje návrh 

a harmonogram opatrení, ktoré zaisťujú realizáciu zmien, ktoré optimalizujú náklady. Tieto 

náklady budú financované zákazníkmi, odoberajúcimi elektrickú energiu a dotáciami z operačného 

programu Podnikanie a inovácia pre konkurencieschopnosť.  

NAP SG sa člení na 3 časti: 

1. Predpokladaný vývoj energetického sektoru 

o  do roku 2019, do roku 2024, 2029, 2030 až do roku 2040 

V jednotlivých uvedených rokoch predpokladá skladbu zdrojov, situáciu v teplárenstve, 

rozsah distribuovanej výroby elektrickej energie, rozširovanie elektromobility a ďalšie vplyvy. 

2. Popis prostredia a podmienok pre cieľové riešenia SG v ČR 

Bezpečná a spoľahlivá dodávka elektrickej energie a tepla, s ohľadom na ochranu životného 

prostredia so zvyšujúcim sa rozvojom OZE, rozvojom malých zdrojov vrátane kogenerácie 

a rozvojom elektromobility sa očakávajú väčšie nároky na riadenie elektrizačnej sústavy, meraciu 

techniku, automatizačnú techniku a ostatné prvky elektrizačnej sústavy. Rozvoj energetických, 

informačných, meracích a komunikačných technológií ponúka množstvo rôznych technických 
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riešení pre vytvorenie SG s rôznou kvalitou, spoľahlivosťou elektrickej energie, ktorá súvisí 

s ekonomickou náročnosťou. Samozrejme dôležitou súčasťou je aj kybernetická bezpečnosť, 

ochrana osobných údajov a informačná podpora zákazníka. Rozvoj decentralizovanej výroby OZE 

aj neobnoviteľných zdrojov, nenahradí momentálnu výrobu bežnými zdrojmi. Zaistenie dodávky 

tepla je ďalším dôvodom pre rozvoj SG v ČR. 

3. Plán realizácie SG v ČR 

Tretia časť sa zaoberá cieľmi v oblasti vlastnej SG, pre rozšírené ciele integrácie OZE 

s potrebnými legislatívnymi úpravami v jednotlivých obdobiach. 

Obdobie 2020 – 2024 a 2025 – 2029, predstavuje postupnú realizáciu dohodnutého modelu 

SG, pri maximálnej ekonomickej efektívnosti žiadanej úrovne SG v období medzi rokom 2030 

a 2040, ktorá bude v súlade s potrebou energetického systému a v tej dobe existujúcou 

technologickou úrovňou. 

 Ďalej táto časť obsahuje kroky pre splnenie cieľov SG: 

• Vytvorenie koncepcie rozvoja SG a prvkov v energetike ČR 

• Vytvorenie časového plánu a realizáciu krokov k naplneniu SEK 
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6 VÝSLEDNÉ PREDPOKLADY A DOPORUČENIA PODĽA 

ZNALOSTI ŠTUDENTA 
Na základe preštudovaných dokumentov z ktorých boli vypracované predošle otázky som 

vyhodnotil nasledujúce. Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločných pravidlách a cieľoch na 

dodávkach čistej energie. EÚ stanovila ako celok najbližšie ciele do roku 2030. Aspoň o 32,5 % 

vyššia energetická efektívnosť dosiahnutá znížením spotreby energie a 32 % podiel OZE. Spotrebu 

energie na rok 2020 nebude možné znížiť o 20 % (cieľová hodnota na rok 2020), pretože niektoré 

krajiny z EÚ by museli prijať striktnejšie opatrenia ,aby bol tento cieľ dosiahnutý, tým pádom je 

ohrozený aj podiel spotreby znížený do roku 2030 na 32,5 %.  

Európska únia dováža najviac energie z celého sveta a preto musí znížiť závislosť dovozu 

energie od vonkajších zdrojov a hlavne sa musí vynoviť energetická štruktúra, ktorá je zastaralá a 

na ktorej závisí bezpečnosť dodávok energie a aj postupný prechod na OZE a preto by EÚ mala 

posilniť vedúce postavenie vo svete v produkovaní energie z OZE, pretože odľahčuje od závislosti 

dovozu fosílnych palív ako je ropa alebo plyn. Jednotlivé krajiny EÚ si vo svojich akčných plánoch 

OZE stanovujú ako plánujú dosiahnuť ciele ktoré nastavila Európska únia. 

EÚ sa zaviazala, že do roku 2050 dosiahne klimatickú neutralitu, o čom pojednáva 

znižovanie emisií z energetických zdrojov. Ak sa bude EÚ držať všetkých politických a opatrení 

z ktorých vychádza práca, tak by mala pre rok 2020 znížiť ESP o 20 % ,ktorý je aj cieľom pre tento 

rok. K tomuto cieľu najviac prispieva sektor elektrickej energie, pretože v tomto sektore najviac 

v percentách klesajú ESP. Emisie na základe preštudovaných materiálov klesajú každým rokom 

z jednotlivých odvetí ako emisie z využívania energie v budovách, poľnohospodárstve, dopravy, 

v priemysle a ostatných odvetiach. Najviac sa emisie znížili v roku 2019 až o 12 % pretože klesá 

výroba energie z uhlia, lebo ich postupne nahradzujú OZE a plyn. 

Jadrová energetika je nevyhnutná na pokrytie a výrobu elektrickej energie v členských 

štátoch EÚ. Názor krajín na jadro sa výrazne odlišuje. Medzi odporcov patria hlavne Rakúsko, 

Belgicko alebo Nemecko.  Kvôli znižovanú ESP sa postupne zatvárajú uhlové elektrárne, pretože 

produkujú najviac skleníkových plynov. Aby zaplnili medzeru pri odstavovaní uhľových elektrárni 

tak väčšina krajín sa musí spoliehať na jadrovú energetiku a preto väčšinu financií a ostatných 

prostriedkov  sa sústreďuje do renovácie a výstavby nových jadrových blokov. Samozrejme 

dôležitá je aj bezpečnosť pri prevádzke týchto zariadení a tak EÚ dbá na striktné normy, aby boli 

zabezpečené podmienky bezpečného využívania týchto zdrojov. 

Ja by som osobne odporúčal ,ak berieme oblasť Českej republiky, ako je už uvedené vyššie, 

pokračovať vo výstavbe nových jadrových blokov, lebo pokryť vyrobenú energiu z jadra ešte nie 

je reálne nahradiť bez toho, aby nebola ohrozená stabilita siete a aby sa dal pokryť dopyt po 

elektrickej energie zo strany zákazníka. Pretože, ak sa pozatvárajú uhľové elektrárne, tak potom 

nahradiť vyrobenú elektrickú energiu z OZE bez jadrovej energetiky by bolo nemožné. Ak by sme 

chceli nahradiť výkon jadrovej elektrárne napríklad slnečnými elektrárňami tak by slnečná 

elektráreň musela byť veľká aj niekoľko 100 kilometrov štvorcových zastavanej plochy. 

Samozrejme ani to by nám nezabezpečovalo pokrytie elektrickej energie kvôli nepravidelnosti 

slnečného žiarenia.  

Vodné elektrárne v ČR nemajú ideálne podmienky na výstavbu, pretože krajina 

neposkytuje veľké výškové rozdiely ani veľké prietoky vody. Výstavbu neodporúčam z dôvodu 

narušenia tokov riek a veľkej zástavby územia potrebného pre vybudovanie. Ale sú dobre 
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využiteľné kvôli ich rýchlemu rozbehu na plný výkon a preto sú vhodné na reguláciu elektrizačnej 

sústavy, pretože vykrývajú nepravidelnú výrobu z OZE. Preto je potrebné udržať existujúce 

a investovať do nich.  

Pre elektroenergetiku (voči iným oblastiam energetiky) platí, že nemáme kapacity na 

efektívne skladovanie veľkého objemu elektriny v zásobníkoch (tak ako je to napr. v prípade plynu, 

tuhých alebo tekutých palív), malé možnosti predstavujú len prečerpávacie elektrárne, vodné 

elektrárne s akumulačnou nádržou, prípadne iné zdroje, ktoré majú k dispozícii poskytovatelia 

podporných služieb. Sú to všetko zásoby na rádovo jednotky hodín, ktoré sú dimenzované na 

vykrytie výkyvov v rámci denného diagramu zaťaženia. Pritom pre elektroenergetiku platí, že v 

každom okamihu musí byť rovnováha na strane výroby a spotreby. 

Zmena energetického mixu smerom k obnoviteľným zdrojom energie (OZE) je v práci už 

spomenutá. ale to bude mať dôsledky z hľadiska zabezpečenia podporných služieb. Obnoviteľné 

zdroje sa vyznačujú značnou nestabilitou a dosť často aj nemožnosťou predikcie vyrobeného 

množstva energie. Pripájanie zdroja, ktorý využíva obnoviteľný zdroj energie do ES, nie je 

optimálny , pretože výkonové prvky spôsobujú rušenie a tým pádom trpí kvalita dodávanej energie. 
Asi ťažko môžeme očakávať, že v noci budú niečo produkovať fotovoltické elektrárne. Rôzna 

produkcia bude aj podľa ročných období, čo sa ešte dá predikovať, ale vplýva na to aj počasie 

(zamračené/jasno, teplota okolia); tu už je predikcia horšia. V rámci strednej Európy je ešte väčší 

problém s predikciou pre veterné elektrárne, keďže tu nevanú stále (alebo aspoň pravidelne sa 

opakujúce) vetry. Na to bude potrebné použiť rôzne druhy podporných služieb, okrem použitia 

regulátorov na existujúcich (bežiacich) rotačných generátoroch použitých pre primárnu reguláciu, 

je možné použiť aj zdroje na základe PCS (systém na konverziu energie ), výhodou je prakticky 

okamžitá odozva na zmeny frekvencie a možnosť umiestnenia v blízkosti vyvedenia výkonu z 

menej stabilných zdrojov, čím sa eliminujú vyrovnávacie toky v celej sústave. 

OZE majú obyčajne priaznivú (dotovanú) cenu za výkup energie, takže tam sa obyčajne robí 

produkcia  v čo najväčšom technicky dosiahnuteľnom množstve. Klasickí výrobcovia, na to aby 

sa im výroba oplatila, pristupujú aj na poskytovanie podporných služieb, časť výkonu vyhradia 

buď pre ovládanie prostredníctvom centrálneho regulátora z dispečingu (prostrednícvom aFRR 

aktiváciu), alebo podľa požiadaviek na mFRR aktiváciu. Pokiaľ je k dispozícii výkon 

v pohotovosti, ktorý je schopný nabehnúť do 5, 10 alebo 15 minút, je možné využiť poskytovanie 

SRV.  Poskytovanie podporných služieb je pre producentov nie z OZE ekonomicky výhodnejšie 

ako výroba do základného pásma. 

 

A aký by bol dopad zavedenia elektromobility a nahradenie značného výkonu v (hlavne 

cestných) dopravných prostriedkoch elektropohonom s batériovým systémom? V prípade ich 

hromadného rýchleho nasadenia sa to nezaobíde bez komplikácií v pripravenosti distribučných 

sústav.  Na dodanie takého výkonu nie sú siete dostatočne dimenzované. Na druhej strane je tu 

možnosť využitia tejto kapacity pripojených batérií aj na lokálnu stabilizáciu sietí. Pre dosiahnutie 

požadovaného zámeru by to však vyžadovalo nepoužívať pevne zabudované batérie v dopraných 

prostriedkoch, ale tieto vymieňať (vybité za nabité) v staniciach s pripravenou infraštruktúrou. 

Prevádzkovatelia uvedených staníc by sa tak zároveň mohli stať aj poskytovateľmi podporných 

služieb (nabíjanie hlavne v dobe prebytku výkonu produkovaného z OZE). 

Takže budúcnosť je určite aj v decentralizovanej výrobe. Pretože s narastajúcim podielom 

OZE sa tlačí na decentralizáciu výroby elektrickej energie kvôli stabilite siete. Ak zostaneme len 

pri centralizovanej výrobe, tak v budúcnosti by mohlo nastať, že nebude postačujúca kapacita siete, 

pretože každý začína mať v domácnostiach viac spotrebičov (klimatizácie, práčky, sušičky, rôzne 

spotrebiče zvyšujúce komfort), a tým narastá aj spotreba a nebudeme schopný tento objem pokryť 

zo vzdialených zdrojov. Pri decentralizovanej výrobe sa prenáša menšie množstvo elektrickej 

energie na kratšie vzdialenosti a straty sú preto podstatne menšie ako z elektrárni, ktoré vyrobenú 
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elektrickú energiu prenášajú na veľkú vzdialenosť. Napríklad v Rakúsku už vznikli smart cities, sú 

to prepojené obytné oblasti a administratívne budovy, ktoré fungujú tak ,že počas neprítomnosti 

ľudí v ich domoch produkujú elektrickú energiu (FVE systémy na strechách) a zásobujú 

administratívne budovy a naopak, keď sa vrátia ľudia do domácnosti večer, tak administratívne 

budovy zásobujú ich.   

      V budúcnosti medzi najdôležitejšie doplňujúce OZE budú patriť slnečná a veterná energetika 

aj keď som uviedol vyššie, že tieto zdroje ovplvňuje počasie. Energia sa bude vyrábať nie iba 

z veľkých centralizovaných energetických parkov (veterných alebo fotovoltaických), ale hlavne 

každá domácnosť si bude inštalovať na strechy svojich domov fotovoltaické vlastné malé 

decentralizované elektrárne, ktoré budú zapojené do distribučnej sústavy. To bude mať za následok 

že tok elektrickej energie už nebude len jedným smerom od výrobcu ku spotrebiteľovi ale aj od 

spotrebiteľa do elektrizačnej sústavy.  

Cena batérií – budúcich úložisk energie,  by mala v priebehu dvoch rokov klesnúť , a tak si 

budú môcť decentralizovaný výrobcovia uchovať vyrobenú elektrickú energiu zo svojich domácich 

elektrárni, ktorú použijú v prípade potreby. 

Takže decentralizované výrobne budú prepojené pomocou tzv. smart grid (chytré siete), ktoré 

zabezpečujú určitý stupeň inteligencie zabezpečujúce komunikáciu a reguláciu medzi všetkými 

užívateľmi, či sú to buď výrobcovia alebo spotrebitelia , ktorí sú pripojení do tejto siete. Takto 

bude možné efektívnejšie využívať ES a to bude viesť k nižším stratám. V budúcnosti vďaka týmto 

chytrým sieťam budú môct tieto decentralizované zdroje dodávať elektrickú energiu v prípade 

potreby pri nedostatku alebo prebytku elektriny v sústave.  
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7 ZÁVER 
Táto bakalárska práca sa zameriava na vývoj energetickej základne do budúcnosti a je členená 

do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá popisom zdrojov, ktoré sa nachádzajú v energetickom 

mixe a  princípom výroby elektrickej energie z jednotlivých zdrojov. Je tu porovnaná výroba 

elektrickej energie v období 2018 a 2019 a následné sú tu uvedené krajiny ktoré vplývajú na vývoj 

energetiky v EÚ, ktorými sú hlavne Francúzko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko.  

Ďalej sú tu uvedené podmienky pripájania týchto zdrojov do PS a DS. Hlavnou úlohou 

prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS, anglická sktratka TSO) je zaistiť bezpečnú a 

spoľahlivú prevádzku v rámci prepojených európskych sústav. Pre distribučné sústavy (PDS - 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy) to platí podobne, jedná sa hlavne o spoľahlivosť v zásobovaní 

svojich odberateľov. Dôležitý je uvedený termín bezpečnosti PPS aj PDS, ktorý musí svoje činnosti 

plánovať tak, aby pri každom režimovom stave mal zabezpečené minimálne kritérium n-1 - t. j. pri 

výpadku (napr. poruchou) ľubovoľného prvku (vedenie, transformátor, odberateľ, výrobca) sa sieť 

nedostala do nebezpečného stavu (napríklad spôsobí preťaženie ďalšieho prvku, čo môže spôsobiť 

dominový efekt a sústava, alebo jej časť, sa rozpadne).  

Súčasťou tejto práce je spomenutý faktor,  ktorý značne ovplyvňuje vývoj energetického mixu 

a prechod z uhľových elektrárni na jadro a OZE a tým je ochrana klímy a znižovanie ESP z 

jednotlivých oblastí ako je energetika, priemysel, konečná spotreba energie, doprava, 

poľnohospodárstvo a lesníctvo.  

V tejto práci boli rozobraté národné akčné plány OZE, jadro a inteligentné siete. V NAP OZE 

sú porovnávané ciele s aktuálnymi dokumentami z ERÚ, pri jadre je popísaný rozvoj jadrovej 

energetiky a vývojové scenáre a pri inteligentných sieťach je popis ako sa budú v budúcnosti tieto 

siete vyvíjať. V poslednej kapitole je uvedený výsledný predpoklad podľa znalostí študenta, ktorý 

už nadväzuje aj na tento záver. 
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