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ABSTRAKT  
 

Tato práce se zabývá současným stavem  zdrojů elektrické energie v České republice a jejich 
návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola 
obsahuje  informace o dosavadním vývoji a struktuře instalovaného výkonu a  množství vyrobené 
či spotřebované energie.V další kapitole je popsán obecný vliv energetiky na životní prostředí. 
Dále je uvedena stručná charakteristika stávajících  zdrojů energie a jejich přímá návaznost na 
sledované ekologické problémy. Praktickou částí práce je orientační výpočet emisí u patnácti 
největších uhelných elektráren v České republice. Závěrečná kapitola obsahuje informace o 
evropské legislativě, která se zabývá  snižováním oxidu uhličitého. Jsou zde také uvedena 
plánovaná opatření pro snížení emisí oxidu uhličitého v České  republice.  

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :   

 

biomasa; ekologie; emise; energetika; fosilní paliva; solární elektárny; jaderné elektrárny; jaderný 
odpad; oxid uhličitý; uhelné elektrárny; větrné elektrárny; vodní elektrárny 
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ABSTRACT 
This project presents the current status of power resources and supply in the Czech 

Republic and examines its different connections with ecology. The existing situation in energetics 
is described in the first chapter of the thesis. This chapter contains general information as well as 
an analysis of the progress to date related to the structure of installed power and to the amount of 
electricity generation and their consumption. The description of the common influence of 
energetics on the environment is provided in the following chapter, which also introduces the 
next step, namely a short survey of the characteristics of the currently used energy resources and 
their direct relationship to the monitored ecological problems. The practical part of the project is 
based on the calculation of emission in the fifteen biggest thermal power station in the Czech 
Republic. The calculated amounts of emission are compared with the related features of nuclear 
waste. The last chapter contains information about the EU legislation concerning the reduction of 
carbon dioxide. In this respect, there are presented also the measures planned to facilitate the 
reduction of carbon dioxide in Czech Republic.    

 

 

KEY WORDS:   

 

biomass; ecology; emission; energetics; fossil fuel; solar power station; nuclear power station;  
nuclear waste; carbon dioxide; thermal power station; wind power station; hydro power station                             
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
 

AE alternativní elektrárna 

AOE jiná alternativní elektrárna 

BAT best available technologies   

CCS carbon capture & storage 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

ČU černé uhlí 

EF emisní faktor 

EU Evropská unie 

ETS Emission Trading System 

GOE geotermální elektrárna 

HDP hrubý domácí produkt 

HU hnědé uhlí 

IPCC intergovernmental panel on climate change 

IRZ Integrovaný registr znečištování 

JE jaderná elektrárna 

LCA life cycle assessment  

ME množství emisí 

MPO ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZP ministerstvo životního prostředí 

OECD Organisation for Economic CO-operation and Development 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PEZ primární energetické zdroje 

PSE plynová, spalovací elektrárna 

PVE přečerpávající vodní elektrárna 

SLE solární elektrárna 

SÚRAO Správa úložišť radioaktivního odpadu 

PVE přečerpávající vodní elektrárna 

TKO tuhé komunální odpady 

TOC total organic carbon 

TZL tuhé znečišťující látky 

VE vodní elektrárny 

VTE větrné elektrárny 
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1 ÚVOD 
 

Energetika má bezesporu největší dopady na životní prostředí. Díky této skutečnosti, patří 
nejenom v České republice  z hlediska vlivů na životní prostředí, k ostře sledovanému odvětví.  

Poukážeme-li v následujících řádcích na ekologické problémy dvou „základních“ zdrojů 
(JE, PE) při výrobě elektrické energie v ČR, zjistíme, že oba typy elektráren mají na životní 
prostředí svůj specifický dopad.  

Jedním z hlavních problémů uhelných elektráren je potřeba velkého množství fosilních 
paliv (devastace krajiny vlivem těžby) na výrobu elektrické energie. Konečným produktem této 
přeměny je nepřeberné množství odpadů a emisí, které mají nenávratné zdravotní důsledky 
především na obyvatele žijící v oblastech, kde se samotné uhelné elektrárny vyskytují. Z hlediska 
emisní látky  CO2 vypouštěné do ovzduší, se dá hovořit o problému globálnějšího charakteru, 
avšak doposud nejednoznačně vědecky interpretovaném, co se týče rozsáhlosti vlivu na životní 
prostředí. 

Za pomoci legislativy a ekonomických nástrojů se hledají takové zdroje energie, které by 
výše uvedené negativní vlivy na životní prostředí neměly. Jedním takovým řešením, které by 
obstaralo energetické potřeby lidstva, se jeví jaderná energetika. Jaderná energetika sice řeší 
problém skleníkových plynů, ale má bohužel také určitá negativa. Opět je tu problém se 
„stopou“, kterou zanechává těžba a úprava uranu, výroba a přeprava jaderného paliva. Další 
riziko, i přes to, že naše JE patří k jedněm z nejbezpečnějších na světě, je  potencionální 
nebezpečnost provozu a v konečné fázi nakládání s radioaktivním odpadem a  vyhořelým 
palivem. Otázka vyhořelého paliva a jeho další přepracovávání či ukládání, je v současnosti 
velmi diskutovaným problémem, ostatně jako ukládání CO2 z uhelných elektráren. Jako 
pozitivum ve prospěch JE  se jeví zásoba přírodního uranu na území České republiky, jakožto 
potenciálního jaderného paliva. 

Rozvíjí se také debata o přestavbách uhelných elektráren na elektrárny spalující zemní plyn 
(paroplynové elektrárny), který se v současnosti používá z větší míry pouze pro náběh elektráren. 
Problém tohoto paliva je jeho vysoká cena. Hrozí zde také riziko závislosti na jednom zdroji 
(Rusko) a pravděpodobné zdražování  zemního plynu v případě navýšení poptávky. 

Šetrnější k životnímu prostředí jsou při výrobě elektrické energie také tzv. obnovitelné 
zdroje energie. Tyto zdroje energie  sice nemají, kromě estetického rázu na krajinu a velkého 
záboru území,  přímý vliv na životní prostředí, avšak v našich přírodních podmínkách je jejich 
využití z většiny vyčerpané (energie vody), či spíše nevhodné (např. energie větru, slunce). 
Nejschůdnější cesta z této skupiny, zdrojů i pro menší ekologický přínos, vede pravděpodobně 
přes rozšiřování spalování biomasy (především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů 
lesního a zemědělského původu).  

I přes energetické úspory (zvyšování účinnosti při výrobě, snižování spotřeby a ztrát 
v distribuci elektrické energie), se v současné době  fosilní paliva v porovnání s dobou, za kterou 
vznikly, spotřebovávají neúměrně rychle a zcela jistě to vede k jejich vyčerpání. V budoucnu tedy 
nastane nucené odstavování stávajících uhelných elektrárenských bloků. Otázkou je, do jakého 
zdroje s nepostradatelným ohledem na životní prostředí  v budoucích letech investovat, a  
zmíněnému vyčerpání fosilních paliv čelit, či ho co nejvíce oddálit. Nadcházející roky budou  pro 
volbu palivového mixu v ČR rozhodující. Nezbývá nic jiného, než u jednotlivých zdrojů energie 
komplexně zvážit výhody a nevýhody. Především jde o  zajištění  bezpečnosti dodávek  
(např. zemního plynu), rizik JE, demolic krajiny a sídel  kvůli případnému rozšíření těžby uhlí.
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2 CÍL PRÁCE  
 

Cílem této práce je popsat současný stav elektroenergetiky. Dále stručně charakterizovat a 
poukázat na vliv stávajících elektroenergetických zařízení na životní prostředí. Provedení 
orientačního výpočtu množství emisí u 15 největších uhelných elektráren v České republice a 
jejich porovnání s odpadem z  jaderných elektráren je cíl dalšího bodu zadání.V závěrečné 
kapitole je rozebírána  legislativa Evropské unie ohledně snižování oxidu uhličitého, a samotné 
možnosti snižování emitovaného množství oxidu uhličitého na území České republiky. 
 

3 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY  V ČR 
 

Dá se říci, že v současnosti je česká elektroenergetika stabilizovaná, soběstačná  a dosti 
zásadním způsobem závislá na dvou zdrojích, kterými jsou uhlí a jaderné palivo. 

Do budoucna již tento fakt až zase tak pozitivní není. Po roce 2012 se plánuje změna 
prodeje emisních povolenek. Jejich prodej bude probíhat již v počátku určitého vymezeného 
období (v současnosti to je formou dražby). Tato změna pravděpodobně dosti ovlivní cenu 
vyrobené energie tímto palivem. Samotné zásoby uhlí nejsou také věčné. Konečné ukončení 
těžby se předpokládá před rokem 2060. K určitým jejím poklesům však už dojde v letech 2010-
15, před rokem 2025 a 2040. Roky jsou dosti orientační. Možnosti  těžby v letech budoucích 
závisí na ekologicko-územních limitech . Jadernou energii využívá 15 z 27 států EU, i přesto 
však nemá ani tento typ výroby elektrické energie jasnou podporu do let budoucích. Touto 
nejasnou podporou EU, ale i samotných obyvatel státu, se pak vytváří dosti nevýhodná půda pro 
další investice do tohoto zdroje energie. Plány na dostavby či modernizace našich JE se tím dosti 
prodlouží a z konečného hlediska i prodraží. Co se týče zásob uranu, patříme mezi 15 zemí na 
světě, které  těží přírodní uran. V současné době probíhá těžba v dole Rožná I v Dolní Rožínce. 
Společně s tímto využívaným dolem a prozkoumaným nalezištěm Osečná jsou odhadovány 
zásoby na více než 20000 tun. Existují však další nevyužívaná ložiska (Hamr pod Ralskem, Stráž 
pod Ralskem, Břevniště pod Ralskem, Osečná-Kotel, Brzkov a Jesenice–Pucov atd.). [34] 

Z historického hlediska orientace hospodářství na průmysl (chemický,atd.) a na další 
energeticky náročná odvětví (hutě,rafinerie,atd.), jejichž význam přetrvává do současnosti, je ČR 
charakterizována vyšší spotřebou energie na jednotku hrubého domácího produktu (energetická 
náročnost). Podíl na hodnotě energetické náročnosti má také vyšší zastoupení tuhých paliv ve 
spotřebě primárních energetických zdrojů (PEZ), která probíhá s nižší účinností přeměny. 
Charakter spotřeb zdrojů energie (větší spotřeba na vytápění) ve srovnání se zeměmi EU, co do 
velikosti energetické náročnosti, také přispívá. V období let 2000 až 2003 bylo meziroční tempo 
poklesu nestálé. Počínaje rokem 2004, jak ukazuje obr. 3-1, se situace zlepšila, a od tohoto roku 
má energetická bilance klesající charakter.  
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Obr. 3-1 Vývoj PEZ a energetické náročnosti v ČR v letech 2000 až 2007 [9] 

 

Podstatný vliv má na tuto skutečnost Státní energetická koncepce, která byla schválena 
v březnu roku 2004 usnesením vlády České republiky č. 211. Dále se na poklesu podílel rychlý 
hospodářský růst ČR. I přes již zmiňovaný pokles je  energetická bilance přibližně o 45 % vyšší 
ve srovnání s vyspělými státy EU. 

Další známý fakt je, že celková spotřeba energie na obyvatele, je v ČR nižší než u řady států 
v EU a nedosahuje průměrů států OECD. Spotřeba energie na jednotku hrubého domácího 
produktu poklesla v roce 2007 o 5,9%. Oproti roku 2006, kdy výše poklesu dosahovala 6,5%, je 
hodnota 5,9% považována za významný pokles. 

Snižování poptávky po energii, snižování růstu dovozní energetické závislosti, snižování 
emisí škodlivin do životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti energetického odvětví i 
celého hospodářství,to vše jsou prvky, které mohou zvyšování energetické efektivnosti vyřešit. 
 

3.1 Výroba a spotřeba elektrické energie 
 

Celkový instalovaný výkon v ČR je 17 516 MW ( k 31.12. 2007). V roce 2007 vzrostla 
celková výroba netto elektrické energie o 4,6 % oproti roku 2006 na 81 413 GWh. V tepelných 
(parních) elektrárnách stoupla o 8,6% (čistá výroba činila 51 565,2 GWh). Dále v JE stoupla       
o 0,5 % (na 24 624,4 GWh). Spalovací plynové a paroplynové elektrárny vyrobily elektřiny            
o 0,4 % méně (2417,6 GWh). U položky alternativních energií (VTE, SLE, GOE, AOE) byl 
evidován nejvyšší nárůst. Oproti roku 2006 byl nárůst o 66,6% (na 293,1 GWh). Na celkovém 
množství netto vyrobené elektřiny je to však pořád malá část (přibližně 1,6%). Z důvodu 
nedostatku vodních srážek poklesla o 22,5%  výroba ve vodních elektrárnách. Netto výroba činila 
2512,3 GWh. Podrobněji bude podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové výrobě 
elektrické energie rozebrán v kapitole 5.4. Skladbu netto výroby elektrické energie v procentech 
ukazuje za rok 2007 obr. 3.1-1. 
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Obr. 3.1-1 Skladba netto výroby v % v  roce 2007 [51] 

 
 

Skladbu a vývoj  čisté výroby elektřiny od roku 2000 do roku 2007 ukazuje obr. 3.1-2. 
Strukturu instalovaného výkonu v roce 2007 v procentuálním vyjádření ukazuje obr. 3.1-3. 
Tepelné elektrárny se v tomto roce podílely na celkovém instalovaném výkonu z  60,6 %,  JE z 
21,4 % ,  VE z 12,4 %. Nepatrný podíl na instalovaném výkonu mají PPE+PSE (4,6%) a AE 
(1%). [51] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1-2 Vývoj a skladba čisté výroby elektřiny v ČR v letech 2000 až 2007 [9] 
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Obr. 3.1-3 Struktura instalovaného výkonu  v roce 2007  [51] 

 

 

Čistá spotřeba elektrické energie v roce 2007 vzrostla o 0,1 % na hodnotu 59 753 GWh. Na 
tomto růstu se podílela především spotřeba velkých odběratelů s růstem 3,4 %. Naopak u 
maloodběratelů spotřeba klesla o 3%. Pokles byl způsoben zejména klimaticky mírnější zimou a 
růstem cen elektrické energie.  

Vývoj a skladbu čisté spotřeby elektrické energie ukazuje obr. 3.1-4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1-4 Vývoj a skladba čisté spotřeby elektrické energie v letech 2000 až 2007  [9] 



Současný stav energetiky v ČR 

 

21

Na závěr této kapitoly je v tab. 1 zhotoven přehled všech podstatných sledovaných faktorů 
v elektroenergetice v letech 2000-2007. Z tabulky je například patrný trend rostoucího množství 
celkové vyrobené elektrické energie, vyvážené energie a energie vyrobené z OZE. 

 

[GWh] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Výroba brutto 73466 74647 76348 83226 84335 82579 84361 88199 

 z toho: PE 54986 55114 52405 53046 52811 52137 52395 56729 
             PPE+PSE 2576 2316 2358 2510 2612 2623 2480 2473 

  VE 2313 2467 2845 1794 2564 3027 3257 2524 
 JE 13590 14749 18738 25872 26324 24728 26047 26172 

       ostatní 1 1 2 4 24 64 182 301 
Vlastní spotřeba 5725 5868 5955 6569 6413 6387 6477 6786 

Výroba netto 67741 68779 70393 76657 77922 76192 77884 81413 
Vývoz 12432 12180 16590 20350 18482 20965 19549 25606 
Dovoz 2415 2641 5194 4137 2765 8331 6918 9453 

Spotřeba brutto 63451 65108 64961 67014 68618 69945 71370 72045 
 

Tab. 1 Vývoj elektrické soustavy ČR v letech 2000-2007 [51] 
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4 VLIV ENERGETIKY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 

I přes zásadní změny, kterými si energetika v 90. letech 20. století  prošla, zůstává i nadále 
významným odvětvím podílejícím se na znečišťování ovzduší. 

Po vyřazení  zastaralých elektrárenských provozů a instalací  účinných zařízení 
k zachycování škodlivin vypouštěných do ovzduší, se však znečišťování ovzduší výrazně snížilo. 

K nejvýraznějšímu poklesu celkových emisí došlo v letech 1992 až 1999. Poté se vliv 
energetiky na životní prostředí stabilizoval, a dále dochází k postupnému snižování emisí, 
především oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek (TZL). Ke snížení emisí přispěly 
moderní odsiřovací zařízení (účinnost až 96 %) a odlučovače popílku (účinnost až 99,9%). 
Rekonstrukce kotelních zařízení a úprava energotechnologických režimů na to měly též pozitivní 
vliv. Pro představu vývoje emisí vzniklých ze spalování paliv ve stacionárních zdrojích 
energetiky, je zde uvedena tab. 2 a následně obr. 4-1. 
 

 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SO2 (tis. t) 1808,4 1080,7 430,5 256,0 242,8 228,4 219,0 219,3 215,3 208,9 216,4 
NOx (tis. t) 387,7 217,4 162,0 160,0 161,1 161,6 153,1 158,4 154,5 149,2 152,2 
TZL (tis. t) 606,1 183,9 71,0 45,5 41,5 45,8 40,6 38,6 27,2 25,4 24,4 

CO2 (mil. t)  137,9 108,2 104,3 104,3 104,3 99,0 101,0 99,1 97,2 98,1 100,9 
 

Tab.2 Množství hlavních emisních  látek ze stacionárních zdrojů  energie  [9] 

 

 

Obr. 4-1  Množství hlavních emisních  látek ze stacionárních zdrojů  energie  [9] 

Poznámka: 

• CO2 v mil. t 
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Tab. 2  a obr. 4-1 tedy ukazují množství emisí vybraných škodlivin (SO2, NOx ,CO2 a TZL) 

vzniklých ze spalování paliv pro energetické účely a technologické ohřevy. Energetickými účely 
se rozumí výroba elektrické energie a tepla. Z tabulky a obrázku je patrné, že množství 
vyprodukovaných emisí v současnosti spíše stagnuje, či dochází k mírným meziročním výkyvům 
vyprodukovaného množství emisí. Orientační výpočet emisí z vybraných stacionárních zdrojů 
bude ukázán v kapitole 6. 

 
 

4.1 Odběry vody v energetice  
 

       Největším odběratelem povrchových vod, s podílem 54,6% na jejich celkovém odběru, je 
energetika. V roce 2006 činil celkový odběr povrchových vod  809,2 mil. m3  a v roce 2007 
dosáhl 868 mil. m3, což odpovídá meziročnímu nárůstu 7,3 %, který je důsledkem zvýšení výroby 
elektrické energie. Vývoj odběru vody v energetice je znázorněn v obr. 4.1-1.   

Z celkového odběru vody za rok 2007 tvořila povrchová voda 99,7 %. Pouhých 0,3 % tvoří 
odběr podzemních vod. 
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Obr. 4.1-1  Vývoj odběru vody pro energetiku celkem  [9]                          

Chladící účely, napájení teplárenských a elektrárenských kotlů a doplňování primárních a 
sekundárních okruhů jaderných elektráren, patří mezi nejčastější využití povrchové vody 
v energetice. 

4.2 Produkce odpadů z energetiky 
Významným prvkem, který vyrábí tuhé odpady (především popeloviny), je energetika. 

Majoritní podíl uhelných elektráren na celkové výrobě elektřiny a tepla  způsobuje poměrně 
velké množství odpadů. Pro představu za rok 2007 energetika bez radioaktivního odpadu 
z celkového množství 25 109 tun vyprodukovala 1825 tun  odpadu. Z toho nebezpečné odpady 
tvořily 34 tun.  
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       V době, kdy se neprovádělo odsiřování v uhelných elektrárnách, žádný energosádrovec 
nevznikal a popílek se jednoduše naplavoval v podobě hydro směsi na odkaliště. Pouze nepatrná 
část se ukládala v suché formě.  V tzv. bagrovací jímce se popel nejdříve shromažďoval a 
následně míchal s vodou. Tato směs byla soustavou potrubí čerpána na odkaliště. Tuhé částice se 
v odkališti usadily na dně, a voda se systémem přepadů čerpala zpět  do bagrovací jímky. Další 
možností bylo vodu  regulovaně vypouštět do říčních toků. Takovým způsobem likvidace popílku 
vznikaly obrovské plochy odkališť, bez další možnosti použití. Vznikala též dosti vysoká 
spotřeba vody a přečerpávání bylo  neekonomické.   

Suchá, polosuchá a mokrá jsou tři základní metody pro odsíření. Princip zmíněných 
metod odsíření je založen na dodání vhodných přísad, které s oxidem siřičitým reagují. Takto 
vzniklé sloučeniny  jsou následně zachytávány. Podrobněji jsou metody popsány v  
kapitole 5.3.1.1. Tato kapitola bude  zaměřena již na výsledné produkty jednotlivých metod. 

U suché metody odsíření je vzniklý reakční produkt spolu s popílkem  unášen  spalinami 
do elektrických odlučováků, kde je zachycen. 
       U polosuché metody odsíření existují 3 formy přepracovaných produktů, vzniklých při 
spalování.  

První forma je tzv. stabilizátor, což je směs popele  (včetně popele z fluidních kotlů), 
produktů odsíření, vody a případného aditiva (vápno či cement). Aditivum aktivuje ve 
stabilizátoru schopnost tuhnutí a tvrdnutí.  

Charakteristická vlastnost stabilizátoru aktivovaného aditivem je pevnost 10 MPa ( až 20 
MPa za příznivých podmínek), a velmi malá propustnost. Předností takové směsi, oproti 
samostatným složkám je fakt, že toxické kovy v nich obsažené jsou chemicky vázány v 
krystalické mřížce materiálu. Díky tomu je tedy značně omezené nebezpečí jejich uvolnění do 
životního prostředí.  

Aglomerát je druhou formou přepracovaného odpadu. Vzniká smícháním popílku nebo 
popele s vodou ve speciálních míchacích zařízeních. Vagóny se pak může v sypké či granulované 
formě vracet do dolů. Díky tomu jezdí vagóny zpět do dolů vytížené. Aglomerát oproti 
samotnému popílku nepráší, a v důsledku chemických změn se snižuje riziko vyluhování 
nebezpečných látek, které jsou jinak v popílku obsaženy.  V dolech se tato látka ukládá na 
izolovaná složiště, a přispívá tak k jejich následné rekultivaci. Takto se nakládá s aglomerátem 
vzniklým např. v elektrárně Mělník. 

Jako třetí přepracovaný produkt vznikající při spalovaní je deponát. Jedná se o směs 
popele, energosádrovce a vody. Deponát již  nedosahuje takových příznivých vlastností jako 
stabilizátor a aglomerát. Vyluhovatelnost toxických látek je dosti omezená, a proto musí být 
ukládán na izolovaná složiště. Deponát se vyrábí např. v Elektrárně Prunéřov a Elektrárně 
Tušimice. 

Mokrá metoda má za výsledný produkt energosádru (CaSO4.2H2O). Využití tohoto 
produktu je opět převážně ve stavebnictví (např. sádrokartonové desky). 

Využívají se i jednotlivé složky odpadů. Struska a polek jsou často využívány při výrobě 
stavebních hmot. Popílek se používá při výrobě cementu. Významnými dodavateli popílku do 
cementáren jsou elektrárny Chvaletice, Mělník a Ledvice. Strusku společně s popílkem je možné 
využít jako přídavek do asfaltu nebo pro výrobu popílkových  cihel. Podobu těchto cihel ukazuje 
obr. 4.2-1. 

Popílek má využití jako základní surovina pro výrobu umělého kameniva. Tato výroba je 
hojně rozšířena v Nizozemsku. Pro samotnou výrobu se používá technologie Lytag a Aardelite. 
Technologie Lytag spočívá ve zpracování granulovaného popílku při teplotách kolem 1100 °C. 
Výsledné vlastnosti tohoto produktu jsou, kromě nižší hmotnosti, srovnatelné s vlastnostmi 
přírodního kameniva.  
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Technologie Aardelite, druhá možnost výroby umělého kameniva, probíhá za studena (70-
90 °C). Oproti technologii Lytag, při tomto druhu výroby, má konečný materiál méně příznivé 
fyzikální vlastnosti. S ohledem na nízké teploty při zpracování, je však tento proces energeticky 
méně náročný. Pro představu ukazuje  obr. 4.2-1 podobu umělého kameniva Lytag a umělého 
kameniva Aardelite. 

 

           
       a)                                                      b)                                            c) 
 

Obr. 4.2-1 a) Popílkové cihly [21] ,  b) Lytag [21] , c) Aardelite [22]       

                                                          
       Popílek, který se zachytne v elektrostatických odlučovačích, je přibližně z 5 % používán jako 
náplň filtrů do čistíren odpadních vod. Takovéto náplně (označované CINIS) disponují vysokou 
účinností a poměrně dlouhou životností (10 až 20 roků). Použití těchto filtrů je účinné na tenzidy, 
těžké kovy, polychlorovanými bifenyly (PCB), biologickou spotřebu kyslíku (BSK), či 
chemickou spotřebu kyslíku (CHSK). 

Další uplatnění nalezl popílek při smíchání s cementem, vodou a kalem z odpadních vod. 
Smícháním těchto látek vznikne tuhá hmota. Tato hmota má  již  nízkou vyluhovatelnost 
nebezpečných látek a je ji možné bezpečně bez obav ukládat. Obchodní název této směsi je 
Rhenipal. 

Vzniklé produkty je tedy možné využívat k prospěchu člověka a omezit tak vliv na životní 
prostředí. Část materiálů, které by jinak skončily na skládkách a úložištích, jsou totiž dále 
zpracovány a využívány. Tímto se ušetří cenné přírodní suroviny a spotřeba energie. 

Do jaké míry se vedlejší energetické produkty využijí rozhoduje možnost přepravy, doba 
zpracovatelnosti, kvalitativní požadavky externích odběratelů a  především samotná poptávka. 
Uvádí se, že téměř 90 % energetického odpadu je využíváno ve stavebnictví. [53] 
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5 EKOLOGIE A JEDNOTLIVÉ TYPY ELEKTRÁREN  

5.1 Srovnání jednotlivých zdrojů energie 
 

V této kapitole je uvedeno srovnání hlavních typů elektráren pomocí údaje life cycle energy 
ratio a metody LCA. 

5.1.1 Srovnání pomocí  údaje  life cycle energy ratio 
       Údaje life cycle energy ratio vyjadřuje  poměr množství energie, které daný zdroj vyrobí k 
celkovému množství energie, která se spotřebuje při jeho výrobě, výstavbě, získávání paliva, 
provozu a údržbě. Velikost tohoto poměru u vybraných typů elektráren  ukazuje obr. 5.1.1-1. [6] 

JE; 1,70%
VE; 2,00%

PE; 3,50%

VTE; 8,30%

SLE; 9,40%

 

Obr. 5.1.1-1 Life cycle energy ratio [6] 

 

5.1.2 Srovnání pomocí  metody LCA   
 
Metoda LCA (Life Cycle Assessment)  spočívá v ohodnocení vybraného objektu od způsobu 

jeho výroby, přes provoz, až po likvidaci na konci životnosti. Zkráceně se tedy jedná o 
posuzování životního cyklu určitého objektu. Například u jaderných elektráren , které mají 
zanedbatelné emise v průběhu provozu, hodnotí metoda LCA emise vypouštěné během dobývání 
a obohacování uranu,  výstavby areálu elektrárny, ukládání či přepracování použitého paliva a 
odstavení elektrárny z provozu a její likvidace. [6] 

Z pohledu výstavby spotřebuje každý zdroj elektrické energie určité množství surovin (kovy, 
beton, plasty) a velké množství energie. Je tedy  potřeba elektrická energie, kterou zdroj později 
opět dodává do sítě. Spotřebují se však i neobnovitelné zdroje, například uhlí, z kterého se vyrábí 
koks používaný na výrobu oceli. Při stavbě se dopravou spotřebovávají také ropné produkty 
(benzín, nafta) a jejich deriváty pro výrobu plastů, barev, vápence atd. Při výrobě vzniká též 
velké množství odpadů. Řada z nich je nerecyklovatelná a končí na skládkách. Dále průmyslová 
výroba uvolňuje nezanedbatelné množství skleníkových plynů.   
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Tab. 3 hodnotí zmiňované aspekty a ukazuje konečné  množství vyprodukovaného CO2 v 
tunách na výrobu jedné GWh elektřiny v jednotlivých typech elektráren.    

 
  VTE Geotermální Jaderné Vodní Solární Biomasa Plynové Tepelné 

CO2[t] 14   15 17 18      39 46 622 1041 

 
Tab. 3  Množství vyprodukovaného CO2 v tunách na výrobu jedné GWh elektřiny  [6] 

5.2 Jaderné elektrárny  
 

Ve srovnání s ostatními zdroji energie má jaderná energetika výhodu. Povaha radioaktivních 
rozpadů a působení ionizujícího záření umožňuje aktivní výpustě velmi přesně měřit a následně 
vyhodnocovat jejich přímý a nepřímý vliv na člověka a životní prostředí. Zmíněné měření 
aktivních výpustí  se samozřejmě  provádí i v obou jaderných elektrárnách (JE Dukovany, JE 
Temelín) v ČR. 

Hodnocení vlivu jaderné energetiky na životní prostředí lze realizovat: 

• kvantifikací jednotlivých účinků uvolňovaných výpustí, emisí a odpadů, 
• srovnáním různých technologií z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 

V následujících řádcích bude probrán vliv jednotlivých sledovaných složek JE ve vztahu 
k životnímu prostředí. 

5.2.1 Ovzduší a voda 

Pokud jde o vliv jaderné elektrárny na kvalitu ovzduší, sledují se výpustě aktivních plynů. 
V případě vlivu na kvalitu vody, hodnotí se výpustě odpadních vod (tzv. odluhy) do okolních 
vodotečí. Limity stanovuje a kontroluje příslušný dozorný orgán, např. Mezinárodní agentura pro 
jadernou energii (MAAE)  se sídlem ve Vídni, nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 

5.2.2 Tritium, odpar a úlet vody, plynné výpusti 
 

Tritium, neboli izotop vodíku, obsahuje voda, která je výsledkem provozu jaderné 
elektrárny, a též i voda, která se do elektrárny dodává. Vyzařuje měkké beta záření o energii 5,7 
KeV, což je záření tak slabé, že neprojde oblečením ani lidskou kůží (nadobro ho zastaví slabý 
alobal). Škodí  tedy jen tehdy, když je uvnitř těla. Nejčastěji se dostane do organismu ve formě 
vody. Po poměrně krátké době je z organismu opět vyplaven. Provozem JE se však množství 
tritia ve vodě zvyšuje. Do prostředí se dostává přes vypouštěné vody  do vodotečí. Odpadní voda 
z JE, která má jeho zvýšenou koncentraci, se tedy musí  před vodárenským využitím dostatečně 
naředit. Poté se již stává vodou bezproblémovou. Zcela odfiltrovat se však tritium z  vody nedá. 

Zhruba tři čtvrtiny vody, která je do JE dodávána, se v chladících věžích odpaří. 
Působením tohoto faktoru (odpařením vody) na životní prostředí dochází k zanedbatelnému 
zvýšení mlh a námrazy v bezprostředním okolí elektrárny.  
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V JE Dukovany a JE Temelín jsou plynné výpusti do okolí konstruovány pomocí 
ventilačních komínů. Vzduchotechnickým systémem je do nich naváděn přefiltrovaný vzduch z 
technologických prostorů elektrárny. Ve výpustích jsou radioaktivní látky významněji zastoupeny 
ve formě vzácných plynů, jodů a aerosolů. Velikost vypouštěných radioaktivních látek do 
životního prostředí je minimální, a bez problému splňuje povolené limity. 

 

5.2.3 Tepelný vliv 
 Prostřednictvím chladicích věží se do ovzduší odvádí obrovský tepelný výkon.Tepelný 

výkon jednoho bloku JE Temelín je 3000 MW, a na elektrickou energii se přemění 981 MW. Při 
provozu dvou bloků přejde přes chladicí věže do atmosféry ve formě odpadního tepla v průměru 
4000 MW.  Letitá měření a pozorování v oblastech s vysokým počtem jaderných bloků dokládají, 
že tento tepelný výkon má v konečném důsledku zanedbatelnou hodnotu, a  nemá žádný zásadní 
tepelný vliv. 

 

5.2.4 Oteplování Země 
       Nebezpečí atomové elektrárny v souvislosti s oteplováním atmosféry nehrozí. JE 

neprodukuje  nebezpečné plyny (SO2, CO2, NOx atd.).  
V souvislosti s tvorbou skleníkových plynů a následného skleníkového efektu je tedy  tento 

způsob výroby elektrické energie nejekologičtější. 
 

5.2.5 Hluk 
       Analýza možných zdrojů hluku a vibrací ukázala, že JE Temelín a JE Dukovany nejsou 

jejich zdrojem. Požadavky všech hygienických předpisů na ochranu proti hluku jsou bezpečně 
dodrženy. Ani při provozu se neočekávají neúměrně zvýšené hodnoty hluku. Měření i analýzy 
rovněž ukázaly, že elektrárny nezpůsobují při stavbě ani při provozu vibrace, které by mohly 
ovlivňovat jejich okolí. 

 

5.2.6 Jaderný odpad 
V ČR nakládání s radioaktivními odpady upravuje zákon č. 18/1997 Sb. Jedná se o tzv. 

atomový zákon. Za bezpečné uložení radioaktivních odpadů odpovídá státní organizace s názvem 
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na základě již zmiňovaného atomového zákona. 
Tuto problematiku také trvale monitorují nezávislé organizace (vysoké školy, výzkumné 
ústavy,atd.). I při použití vysoce citlivých detekčních metod monitoring jednoznačně prokazuje, 
že vliv JE na okolí je velmi malý, až téměř neměřitelný.                                            

Samotné JE si kryjí veškeré finanční náklady spojené s bezpečným uložením radioaktivních 
odpadů. Dále jsou povinny radioaktivní odpad předávat ve formě, která odpovídá schváleným 
podmínkám pro dané úložiště jaderného odpadu. K ochraně životního prostředí a zdraví 
obyvatelstva je kladen požadavek na bezpečnost úložiště. Bezpečnost úložiště spočívá v řešení 
konstrukce a způsobu provozování. Prověřování bezpečnosti je dále zajišťována soustavou 
kontrolních mechanizmů.     

Normální provoz  JE produkuje převážně nízko aktivní,  případně  středně aktivní odpady. 
Dalším produktem jaderných elektráren je vyhořelé palivo, které představuje přibližně 95% všech 
zdrojů aktivity v jaderné elektrárně.  
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Díky možnosti přepracování není vyhořelé palivo pokládáno za jaderný odpad. Problematice 
vyhořelého paliva se věnuje kapitola následující, tedy kapitola 5.2.7. Bezpečné uložení však 
vyžaduje zbytek po přepracování vyhořelého paliva. Potenciální nebezpečí ozáření hrozí 
z vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu. Tomuto nebezpečí je vystavena obsluha 
a okolí JE. Na jejich bezpečnou manipulaci dohlíží již zmíněná organizace SÚRAO.                                                    

Zpracování nízko a středo aktivních odpadů probíhá v samotných JE. Upravený nízko a 
středo aktivní odpad z obou jaderných elektráren je ukládán přímo v areálu  JE Dukovany. 
Zmíněné úložiště o celkové celková rozloze 1,6 ha se skládá ze 112 železobetonových jímek (5,3 
x 5,4 x 17,3 m) ve čtyřech řadách po 28. Do každé se vejde 1600 sudů o objemu 200 litrů. 
Obrázky 5.2.6-1 a,b,c ukazují samotné uložení jaderného odpadu. Na konci roku 2007 bylo 
naplněno 12 jímek (třináctá se plnila). Celkový objem úložných prostor 55.000 m3 (více než 180 
000 sudů) je dostatečný k uložení všech nízko a středně aktivních odpadů z obou JE v ČR. V  
případě plánovaného prodloužení životnosti obou JE by kapacita úložiště měla být taktéž 
dostatečná. U JE  Dukovany se plánuje prodloužení životnosti do roku 2035 a  u JE Temelín 
přibližně do roku  2045. S výstavbou podobného meziskladu se počítá i v JE Temelín. [8] 

 

            

                      a)                                                                                      b) 

                        

 

 

 

 

Obr. 5.2.6-1 a) Zakládání sudu do jímky,       
b) vyplnění prostoru jímky betonem,                        
c) uzavření naplněné jímky. [10] 

 

c) 
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Provoz úložiště se odhaduje do roku 2070. Poté bude úložiště technologicky uzavřeno, aby 
vydrželo dalších 300 let, než radioaktivita odpadů klesne na přijatelnou úroveň. Náklady na 
provoz úložiště (včetně zajištění oprav a údržby) se pohybují kolem 15 mil. korun ročně.  

5.2.7 Vyhořelé palivo 
 

Několik let (obvykle 5 až 12) se vyhořelé palivo skladuje v bazénu vyhořelého paliva. Bazén 
vyhořelého paliva je umístěn v těsné blízkosti reaktorové šachty. Aktivita radioaktivního záření 
se za dobu, kdy je kontejner umístěn v bazénu vyhořelého paliva, sníží až o 50 %. Poté jsou 
vyhořelé reaktorové kazety umístěny do speciálních kontejnerů. V ČR se v JE Dukovany a 
Temelín používají ukládací a současně transportní kontejnery typu Castor 440/84 (Cask for 
storage and transport of radioactive material) od německého dodavatele GNS Nukem. Podobu 
takového kontejneru ukazuje obrázek 5.2.7-2. Palivový  koš je vyobrazen  na obr. 5.2.7-1.   

 
Kontejnery jsou vyrobeny z kujné litiny (odlité 

jako jeden kus).Tento materiál zajišťuje zachycení 
většiny druhu záření, odvod tepla a mechanickou 
odolnost. Součástí pláště je navíc vložka z lehkých 
prvků, která zachycuje neutrony. Kontejnery jsou 
opatřeny dvojitým víkem. Pro zamezení úniku 
plynů je uvnitř kontejnerů podtlak, a mezi víky 
naopak přetlak. Dokáží pojmout 10 tun 
radioaktivního odpadu.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5.2.7-1 Palivový koš kontejneru  
                    Castor  440/84 [30] 

 
 
 

 
Obr. 5.2.7-2 Ukládací kontejner Castor  440/84 [30] 
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Dále jsou kontejnery přemístěny  do meziskladu vyhořelého paliva (obr. 5.2.7-3). 
Mezisklady, které jsou  dva, se nacházejí v areálu JE Dukovany. První, již zaplněný, se skládá 
z 60 kontejnerů typu Castor 440/84 o celkové kapacitě 600 tun uranu. Druhý, mezisklad o 
kapacitě 1340 tun uranu, byl  v dubnu roku 2009 zaplněn přibližně ze 7%.   

Předpokládaná doba uložení použitého paliva bez případné další úpravy je plánována na 60 
let. Kapacita meziskladu by měla být dostatečná pro celou plánovanou životnost obou jaderných 
elektráren. Uvažuje se však o výstavbě podobného meziskladu v areálu JE Temelín. Plánovaná 
kapacita meziskladu v JE Temelín je uváděna 1370 tun použitého uranu. [45] 

 
 

 
 

Obr.  5.2.7-3 Mezisklad vyhořelého paliva JE Dukovany  [30] 

 

Z hlediska množství není přeprava čerstvého či vyhořelého paliva ničím mimořádná. Probíhá 
však vzhledem k charakteru přepravovaného materiálu podle přesně stanovených a 
kontrolovaných pravidel. Přeprava jaderného paliva v ČR probíhá dle zásad vycházejících 
z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a z řady mezinárodních dohod 
(především z atomového zákona). Železniční, silniční, lodní i letecký způsob přepravy má svá 
vlastní pravidla. 

Současné koncepce do budoucna předpokládají trvalé ukládání vyhořelého jaderného paliva 
do hlubinného úložiště s minimální kapacitou 4000 tun. Zahájení provozu úložiště se počítá 
kolem roku 2065. Ilustrační schéma takového úložiště ukazuje obr.  5.2.7-4. [34] 
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Podpovrchové úložiště je tvořeno čtyřmi částmi, kterými jsou : 

• Nadzemní areál -  na začátku výstavby představuje 
zázemí pro vybudování podzemní části úložiště. Až do 
doby, kdy bude úložiště naplněno, a následně uzavřeno, 
slouží k  zajištění provozu. 

• Přístupové šachty a tunely - v současnosti se předpokládá 
hloubka uložení od 300 m do 1000 m. Hloubka uložení 
závisí na konkrétních  geologických  podmínkách místa 
úložiště. 

• Prostory pro ukládání vyhořelého paliva - velikost 
ukládacích prostor pro kontejnery s vyhořelým palivem 
závisí na plánovaném množství velikosti úložných prostor. 
Ukládací prostory tvoří rozsáhlou síť chodeb. 

• Kontejnery s vyhořelým palivem – význam kontejneru 
spočívá především v tom, že bude vyhořelé palivo tisíce let 
po  uložení dokonale izolovat od okolí, a především od vlhkosti. 

 
                                                                                      Obr. 5.2.7-4  Hlubinné úložiště  [11] 

 
Problémem hlubinného úložiště je také najít vhodné místo k jeho vybudování. Je zapotřebí 

najít vhodný horninový masiv, který bude odpovídat řadě požadavků. Za vhodné horniny jsou 
považovány žuly, tufy, jílovce, jílové břidlice a soli. 
   Souběžně s možností hlubinného úložiště  probíhá celosvětový výzkum tzv. transmutačních 
technologií, které by po separaci transuranů a štěpných produktů zajistily další energetické 
využití dnešního „vyhořelého“ paliva v budoucnosti.  

V příštích 20 až 30 letech se tak s největší pravděpodobností z vyhořelého paliva stane 
druhotná energetická surovina. Díky tomuto využití by se potřebná kapacita k trvalému uložení 
odpadu mohla o několik řádů snížit. 

 

5.3 Tepelné elektrárny 
 

Energie z fosilních paliv tvoří nepostradatelný zdroj nejenom elektrické energie. Jejich 
podíl na její výrobě je v ČR i ve světě stále rozhodující. V současné době se ve světě z uhlí vyrábí 
více než 44 % veškeré spotřebované elektrické energie. V ČR se  uhelné elektrárny podílí na 
výrobě elektrické energie přibližně z 60% . 

Základním principem tepelné elektrárny je spalování uhlí. Tepelná energie vzniklá ze 
spalování uhlí se přemění na páru. Poté pára roztočí parní turbínu, a ta zase alternátor vyrábějící 
elektřinu. Na stejném principu pracují elektrárny spalující mazut či  zemní plyn. Do jisté míry na 
tomto principu pracují i JE.  

Předpokládaný  vývoj instalovaného výkonu uhelných elektráren ČEZ a.s ukazuje tab. 4. 
V letech 1992 až 1998 proběhl v ČR jeden z nejrozsáhlejších ekologických programů 

v Evropě. Celkově program, který vycházel ze zákona o ovzduší z roku 1991 přispěl ke kvalitě 
ovzduší v ČR, a naplnil mezinárodní závazky v dané problematice. Program zahrnoval výběr 
kotlů určených pro rekonstrukci (fluidní kotle) a vybavení klasických (uhelných) elektráren 
novými zařízeními na snižování emisí. Ostatní kotle byly postupně uváděny mimo provoz nebo 
se z nich stavěly odsiřovací zařízení.  
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U fluidních kotlů a neodstavených starších kotlů došlo k inovacím odlučovačů tuhých látek a 
proběhla tzv. primární opatření v řízení spalovacího procesu (DENOX).  

Zapalovací hořáky na těžký topný olej byly nahrazeny zapalovacími hořáky na zemní 
plyn. Dále byly vybaveny měřícími přístroji pro sledování množství emisí, které jsou 
v současnosti pod stálou kontrolou. 

Konkrétněji během tohoto období bylo nainstalováno 28 odsiřovacích jednotek a 7 
fluidních kotlů. Bylo odsířeno 6462 MW instalovaného výkonu. Z této hodnoty pomocí tzv. 
vypírky kouřových plynů 5930 MW (5 710 MW mokrá vápencová vypírka, 220 MW polosuchá 
vápenná metoda). Nahrazením starých kotlů novými bylo odsířeno 497 MW. Ke změně paliva 
došlo u 35 MW instalovaného výkonu. Byla také provedena rekonstrukce odlučovačů popílku a 
modernizace řídících systémů elektráren.  
 

 

Tab. 4 Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu uhelných elektráren ČEZ a.s. [37] 

 

Lokalita 

Celkový 
instalovaný 

výkon 
[MWe] 

Plán 
Plánovaný 
instalovaný 

výkon [MWe] 

Přírůstek 
nebo 

úbytek 

Poříčí II 
165  

(55x3) 
pokračování v provozu dle dostupnosti paliva; 
odstavení 1 bloku 

110  
(2x55) -55 

Tisová I 
183,8 

(3x57;1x12,8) 
pokračování v provozu cca do roku 2030; 
(podle možností těžby) 

183,8 
(3x57;1x12,8) 0 

Tisová II 
112  

(1x112) 
pokračování v provozu cca do roku 2030; 
(podle možností těžby) 

112 
(1x112) 0 

Hodonín 
105  

(1x50; 1x 55) 
pokračování v provozu dle dostupnosti paliva 
 105 0 

Mělník II 
220  

(2x110) 
generální oprava, která umožní provoz do roku 2025 
 

220 
 (2x110) 0 

Mělník III 
500  

(1x500) 
ukončení provozu elektrárny v letech 2015-2020 z 
důvodu nedostatku uhlí - -500 

Prunéřov I 
440  

(4x110) 
ukončení provozu všech bloků (v letech 2015-2016) 
 - -440 

Prunéřov II  
1050  

(5x210) 
obnova bloků (v letech 2011-2013) 
 

750  
(3x250) -300 

Ledvice 2 
220  

(2x110) 
odstavení do roku 2012; výstavba 1 nového bloku 
660 MW 

660 
(1x660) 440 

Ledvice 3 
110  

(1x110) 
fluidní kotel; zachování výroby 
 

110 
(1x110) 0 

Tušimice II 
800  

(4x200) 
komplexní obnova všech bloků (do roku 2010) 

800 
 (4x200) 0 

Počerady 
1000 

 (5x200) 
3 bloky obnoveny; 2 bloky odstaveny; 
výst. 2 x440 MW paroplyn. bloků  (v letech 2010-2013) 

1480 
 (3x200; 2x440) 

480 

 Chvaletice 
800 

 (4x200) 
ukončení provozu elektrárny po roce 2015 
 - -800 

Dětmařovice 
800  

(4x200) 

modernizace 2 bloků v letech 2016-2017 
a jejich provoz do roku 2035; 
2 bloky v provozu minimálně do roku 2020 

800 
(4x200) 0 

Dvůr 
Králové 

18,3 
(1x6,3+1x12) 

(projekty na spalování čisté biomasy) 
 

18,3 
(1x6,3+1x12 0 

∑ 6524,1   5179,1 -1175 
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Díky těmto opatřením se snížily emise popílku o 97 %, oxidu siřičitého o 93 %, oxidu 
uhelnatého o 80 % a oxidu dusíku o 60 %. Téměř 90 % vedlejších energetických produktů již 
nepatří do kategorie odpadů, ale lze je dále využít (více v kap. 4.2).     

V současnosti všechny klasické elektrárny plní emisní i imisní limity. Snižování emisí, 
látek znečišťujících ovzduší v ČR, je prováděno nejlepšími dostupnými technologiemi v EU. 
Zjišťování kvality ovzduší se provádí v měřících imisních stanicích. Jejich umístění je účelné, 
aby bylo možné objektivně posoudit vliv provozu uhelných elektráren na ovzduší. Nejvíce se 
provádí měření TZL,SO2, CO2, NOx. Všechny naměřené hodnoty dále putují do Informačního 
systému kvality ovzduší pod správou ČHMÚ. Technická odpadní voda z uhelných elektráren též 
podléhá předběžnému měření. 

 

5.3.1 Emise a imise 
 
Životní prostředí zatěžují klasické elektrárny zejména: 

 
• oxidy síry  
• oxidy  dusíku 
• oxidem uhličitým 
• tuhými znečišťujícími látkami (TZL; PM10) 
• organickými látkami vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOL či ∑C) 
 

Zmíněné znečišťující látky jsou co do původu vzniku součástí paliva nebo okysličovadla. Do 
ovzduší se dostávají v  důsledku uvolnění tepla obsaženého v palivu spalovacím procesem. 

Emisemi nazýváme látky, které jsou vypouštěné ze zdroje znečišťování.  
Imise jsou koncentrace látek výše uvedených přibližně do výšky 1,8 m nad povrchem 

země. Do prostředí se dostávají někdy i ze vzdálených zdrojů. Pro zdraví lidí jsou imise 
rozhodujícím faktorem.  

Nejčastěji se koncentrace znečišťujících látek vyjadřuje buď hmotnostní koncentrací 
(mg.m-3, µg.m-3 nebo až ng.m-3 pro dioxiny) nebo u plynných znečišťujících látek objemovou 
koncentrací v ppm (1 ppm znamená 1 miliontinu celku, tj. 1 cm3 znečišťující látky v 1 m3 směsi, 
respektive koncentrací znečišťující látky 10-4 %). U hmotnostní koncentrace je nutný přepočet na 
normální podmínky (tlak a teplota). Objemové koncentrace jsou na stavových podmínkách 
nezávislé. 
 

5.3.1.1 Oxidy síry 
 

• patří sem: oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité) 
• chemický vzorec : SO2 , SO3 
• rizikové složky : ovzduší, voda, půda 
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Vznik emisí, řešení problému 

V uhlí je síra obsažena v anorganických sloučeninách (sirníky, pyrity), ale  z větší části i 
v organických sloučeninách. Uhlí obsahuje organické látky. Mezi organické látky patří síra, která 
při spalování oxiduje na oxid siřičitý (SO2). Tomuto problému se zabraňuje odsířením uhelných 
elektráren. Jsou tři skupiny metod (mokré, polosuché, suché), které se k odsíření kouřových 
plynů používají.  

Princip mokré vápencové metody je ve vypínání kouřových plynů absorpční suspenzí, která 
obsahuje vodu, rozpuštěné siřičitanové ionty (SO3

-2), hydrogensiřičitanové ionty (HSO3
-1), 

práškový vápenec (CaCO3) a oxid uhličitý (CO2). Výsledným produktem chemické reakce je tzv. 
energosádrovec (CaSO4.2H2O). Energosádrovec je dále využit např. ve stavebnictví (přidává se 
do cementu či sádry).Více o tomto využití je napsáno v kapitole 4.2. Tento druh odsíření začíná 
vstupem spalin, které jsou  zbaveny tuhých látek, do spodní části absorbéru. Absorbér je velká 
nádoba, ve které probíhá samotné odsiřování.  

Horní část absorbéru je tvořena třemi až čtyřmi sprchovými rovinami. Spodní část je tvořena 
jímkou. Střední část  je tzv. absorpční zóna. Sprchové roviny jsou složeny ze speciálních trysek, 
které rozstřikují vápencovou suspenzi směrem dolů, proti proudu spalin. Padající kapičky 
suspenze na sebe váží SO2 ze spalin a jsou zachycovány v dolní části absorbéru (jímce). Do 
jímky je pak ještě vháněn oxidační vzduch, aby mohla proběhnout oxidace siřičitanu na CaSO4 a 
následná krystalizace vápence. Účinnost této technologie může dosáhnout až 96 %. Touto 
metodou byla odsířena většina elektrárenských bloků v ČR. 

Při polosuché metodě se rozprašuje vodní suspenze páleného vápna nebo vápenného hydrátu 
do kouřových plynů. Reakcí s kyselými složkami spalin vzniká siřičitan vápenatý (CaSO3) a síran 
vápenatý (CaSO4). Tato metoda je používána v uhelné elektrárně Ledvice.  

U suché metody se přidává mletý vápenec do ohniště, kde se teploty pohybují mezi 900 
až 1 200 °C. Siřičitan vápenatý se za působení tepla rozkládá na oxid vápenatý a oxid uhličitý. Ve 
spalinách část oxidu siřičitého s oxidem vápenatým reaguje na siřičitan vápenatý. Kouřové plyny 
se tak zbaví 30 až 40 % síry. Rozšířením o další technologie je uváděna konečná účinnost této 
metody 70 %. 
 
Dopady na životní prostředí 

        Oxidy síry jsou jedny z nejškodlivějších látek, které se mohou dostat spalinami do vzduchu, 
vody a půdy. Oxid siřičitý je v ovzduší ve větší koncentraci než oxid sírový. Oxid siřičitý 
způsobuje širokou škálu negativních dopadů na životní prostředí. Za určitou dobu v ovzduší 
přechází fotochemickou nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, který je hydratován vzdušnou 
vlhkostí na aerosol kyseliny sírové. Rychlost oxidace závisí na teplotě, slunečním svitu, 
povětrnostních podmínkách a  přítomnosti katalyzujících částic. Během hodiny se v průměru 
odstraní 0,1 až 2% přítomného SO2 . Kyselina sírová může reagovat s alkalickými částicemi 
prašného aerosolu za vzniku síranů. Z ovzduší jsou pak sírany vymývány srážkami, nebo se 
usazují na zemský povrch.  K okyselení srážkových vod až na pH < 4 dochází při malém 
množství alkalických částic v ovzduší. Společně s oxidy dusíku tvoří oxidy síry tzv. kyselé deště. 
Pomocí větru mohou být deště přenášeny na velké vzdálenosti.  
       Zapříčiňují značná poškození lesních porostů, průmyslových plodin, půdy (uvolňování 
kovových iontů). Dále dochází k poškození mikroorganismů a vodních toků, kde může nastat až 
úhyn ryb. Při delším působení mohou mít neblahý vliv na některé typy zdiva (rozpouští se) 
obytných domů. 
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Dopady na zdraví člověka 

       Horní cesty dýchací a oči dráždí oxid siřičitý při běžných koncentracích (0,1 mg.m-3). U 
citlivých lidí dochází ke zvýšení respiračních onemocnění při koncentraci 0,25 mg.m-3. 
Koncentrace 0,5 mg.m-3 vede k vzestupu úmrtnosti u starých chronicky nemocných lidí.    
         Vystavuje-li se člověk vyšším koncentracím oxidu siřičitého, dochází u něho k poškození 
očí, dýchacích orgánů (kašlání, ztížení dechu) a při velmi vysokých koncentracích se tvoří 
v plicích tzv. edém (tekutina). Dlouhodobé působení může vést k bolestem hlavy, nevolnostem, 
závratím a ztrátě čichu. Ještě dráždivěji na dýchací orgány působí oxid sírový. Velmi citliví na 
působení oxidů síry jsou astmatici. 
 

5.3.1.2 Oxidy dusíku 
 

• patří sem: oxid dusnatý, oxid dusičitý 
• chemický vzorec: NOx , NO2  
• rizikové složky: ovzduší, voda, půda 

 

Vznik emisí, řešení problému 

Oxidy dusíku vznikají při spalování uhlí za vysokých teplot, kde oxiduje palivo se 
spalovacím vzduchem.V kotlích elektráren vzniká především oxid dusnatý, měnící se na dioxid 
dusíku NO2. Vedle něj se vyskytuje oxid dusitý a dusičnany. Ustálil se zvyk označovat souhrnně 
všechny oxidy dusíku jako NOx.  

 
Metody snižování NOx se dělí na: 

• primární opatření, 
• sekundární opatření. 
 

U primárních metod probíhá potlačování vzniku NOx během spalování. Tvorba NOx u této 
metody se potlačuje  kombinací snížení spalovací teploty, snížením koncentrace O2 v plameni a 
zkrácením doby pobytu reagujících látek v oblasti s příznivými podmínkami pro vznik NOx. 
Účinnost těchto opatření se pohybuje mezi 40 až 60 %. 

Při sekundárních opatřeních se odstraňuje NOx již ze samotných spalin. Mezi nejvíce 
používané metody patří selektivní nekatalytická redukce (účinnost 40% až 60%) a selektivní 
katalytická redukce  (účinnost 80% až 90%). U obou metod probíhá katalytická redukce, při které 
vzniká čistý dusík a vodní pára, a následné snížení množství NOx produkovaných ze spalování. 
Rozdíl tvoří teploty  při nichž se čpavek či močovina do kotle vstřikuje. U selektivní 
nekatalytické redukce se teplota v kotli pohybuje mezi 900 až 1 050 °C. U selektivní katalytické 
redukce se teplota pohybuje mezi 300 až 400 °C. 
 
Dopady na životní prostředí 

 

V přiměřeném množství je dusík nezbytný pro růst rostlin. Ve vyšších koncentracích 
oxidy dusíku rostliny poškozují. Způsobují větší náchylnost k negativním vlivům (plíseň, mráz). 
Jak již bylo uvedeno, společně s oxidem síry je oxid dusičitý součástí kyselých dešťů.  
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V ovzduší postupně přechází oxid dusíku na kyselinu dusičnou, která reaguje 
s prachovými částicemi.  Reakcí kyseliny dusičné s amoniakem, či oxidy hořčíku a vápníku, 
vznikají tuhé částice. Srážkovou činností či sedimentací jsou pak z atmosféry tyto tuhé částice 
odstraňovány. Další negativní vlastností oxidu dusičitého společně s kyslíkem a těkavými 
organickými látkami je, že  přispívá k tvorbě přízemního ozonu, který poškozuje živé rostliny 
včetně těch zemědělských.  

Oxid dusnatý společně s ostatními skleníkovými plyny  hromadí v atmosféře. 
Infračervené záření, které by jinak uniklo do vesmíru je absorbováno nakumulovanou vrstvou 
skleníkových plynů. Vzniká tzv. skleníkový efekt, který má za následek globální oteplování 
planety. 

Dopady na zdraví člověka 

Při vyšších koncentracích, které se však v ovzduší běžně nevyskytují, působí oxidy dusíku 
negativně na lidské zdraví a mohou způsobit až smrt. Způsobují dýchací potíže. Váží se na krevní 
barvivo a zhoršují tak přenos kyslíku z plic do tkání. Některé studie poukazují na vliv oxidů 
dusíku v souvislosti se vznikem nádorových onemocnění. 

5.3.1.3 Oxid uhli čitý 
 

• další názvy: suchý led, kyselina uhličitá 
• chemický vzorec: CO2   
• rizikové složky: ovzduší 
 
Vznik emisí, řešení problému 

Přirozeným zdrojem emisí oxidu uhličitého je dýchání aerobních organismů, vulkanická 
činnost a požáry. Přirozeným rezervoárem CO2 je oceán, půda a rostlinstvo. Před 10000 lety si 
země byla soběstačná a přirozený cyklus CO2 v přírodě fungoval. Stále větší zasahování člověka 
do přírodního cyklu má za následek porušení rovnováhy. 

Hlavním a nejvíce problémovým zdrojem  CO2 je spalování  fosilních  uhlíkatých paliv (uhlí, 
koks, zemní plyn, ropné produkty). CO2  dále vzniká při spalování paliv biologického původu 
(biomasa, dřevo, bionafta, bioplyn). Ostatní antropogenní emise CO2  ve srovnání se spalováním 
již zmíněných paliv, mají v konečném součtu  emisí CO2 nepatrnou hodnotu.   

V současnosti neexistuje žádná metoda, která by v praxi dokázala kompletně odstranit CO2  

ze spalin. Z větší části se dá odstranit CO2  separací, kde je  uváděná účinnost 85%. Jsou-li 
realizovány vyšší investice do separačních zařízení, lze dosáhnout účinností separace až 95%.   
Na úkor účinnosti elektrárny se při použití Oxy-Fuel procesu zvýší účinnost separace až na 98 %.  

Probíhá vývoj tzv. umělé ukládání CO2 pod zem. Tato technologie se nazývá zkratkou CCS 
(Carbon Capture and Storage). Doposavad  tato technologie neexistuje nikde  v komerčním 
provozu a začíná se teprve testovat. [59] 

Samotné možnosti uložení jsou tyto: 

• Na dno oceánu přímou injektáží, kde kapalný CO2 reaguje na pevný CO2 hydrát, který se 
postupně rozpouští v okolní vodě. 

• Přímá injektáž do podzemních geologických formací jako vyčerpané ropné vrty, 
podzemní vodní vrstvy, opuštěných uhelných dolů.  

• Uložení v pevných minerálech ve formě karbonátových pevných solí. 
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Umělé ukládání CO2 je poměrně složitý a nákladný proces, u kterého není jisté, jaké budou 
dopady pří hromadném použití. Technologii CCS se vyčítá, že není trvale udržitelná. Přesouvá 
pouze řešení problému do budoucnosti s tím, že sama technologie další problémy způsobuje. 
V neposlední řadě se jedná o finančně náročný proces. Vynaložené prostředky pro technologii 
CCS by odčerpávaly finance pro jiné způsoby redukce emisí CO2, hlavně finanční prostředky pro 
materiálovou a energetickou efektivnost a OZE, které mají trvalou udržitelnost vyšší. S největší 
pravděpodobností nakládání s CO2 ovlivní ekonomiku fosilních energetických zdrojů, a tím tedy i 
ekonomiku celé energetiky. 

Dopady na životní prostředí 

        Oxid uhličitý hraje hlavní roli při vzniku již zmiňovaného skleníkového efektu. Jeho 
koncentrace v ovzduší se neustále zvyšuje. Jak velký podíl má samotná energetika na celkovém 
množství vyprodukovaného CO2 je dále rozebíráno v kapitole 6.  

Dopady na zdraví člověka, rizika 

Oxid uhličitý je v atmosféře nízko koncentrován a pro člověka nepředstavuje přímé riziko. 
Vyšší koncentrace (nedostatečně větraná místnost) však škodlivá již může být. Krátkodobé 
vystavení CO2 způsobuje dýchací potíže, závratě, třes, zmatenost, bolest hlavy a zvonění v uších. 
V krajních případech způsobuje vyšší expozicí křeče, koma, smrt. 

 

5.3.1.4 Oxid uhelnatý 
 

• další názvy: uhelný plyn, koksárenský plyn, městský plyn, dřevný plyn, dřevoplyn 
• chemický vzorec: CO   
• rizikové složky: ovzduší 
 

Vznik emisí, řešení problému 

CO ve spalovacích procesech uhlíkatých paliv za nízké teploty a nedostatku přívodu 
vzduchu. Dalším důvodem emisí mohou být konstrukční chyby, či závady na spalovacích 
zařízeních. Na rozdíl od oxidu uhličitého lze únik jedovatého oxidu uhelnatého optimálním 
spalováním podstatně snížit. Na celkové množství emisí CO se významně podílejí emise 
z motorů s vnitřním spalováním (ve větších městech až 95 % emisí oxidu uhelnatého).  

Potenciální zdroje oxidu uhelnatého jsou zařízení (průmyslová i domácí) využívající 
spalování (pece, kotle, kamna, sporáky, trouby či ohřívače vody). 

Dopady na životní prostředí 

V ovzduší se za pomoci hydroxylových radikálu  tzv. fotochemickými reakcemi oxid 
uhelnatý rozkládá. Konečným produktem reakcí je CO2, který již byl zmiňován v souvislosti 
s nežádoucím přízemním ozónem. CO tedy rovněž můžeme označit za skleníkový plyn. Na vyšší 
koncentraci metanu se tyto reakce rovněž podílejí. Setrvání CO v ovzduší se odhaduje na 36 až 
110 dní. 
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Dopady na zdraví člověka, rizika 

Vdechováním se oxid uhelnatý dostane do krevního oběhu. V krevním oběhu se váže na 
krevní barvivo (hemoglobin) silněji než kyslík, který by měl být pomocí hemoglobinu předán do 
orgánů a tkání. Vážné zdravotní potíže mohou způsobit malé koncentrace hlavně lidem trpícím 
kardiovaskulárními chorobami. Vystavování se koncentracím CO větších než 100 mg.m-3 

v ovzduší má, i u zdravích lidí, na svědomí sníženou pracovní výkonnost, manuální zručnost, 
zhoršenou schopnost studia a vykonávání složitějších úkolů. Bylo také prokázáno negativní 
působení CO na plod novorozeněte, kde po narození může mít CO na svědomí nižší porodní 
váhu. 

5.3.1.5 Tuhé znečišťující látky  

• další názvy: popílek, polétavý prach, (atmosférický) aerosol, aerosolové částice 
• označení: PMx (PM10, PM2,5, PM1,0) 
• rizikové složky : ovzduší 

Vznik emisí, řešení problému: 

Atmosférický aerosol může být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním 
přirozeným zdrojem je sopečná činnost, lesní požáry a prach unášený větrem. Mezi 
nejvýznamnější antropogenní zdroje popílku patří spalovací procesy v automobilových motorech, 
elektrárnách, vysokoteplotní procesy (tavení rud kovů, svařování), stavební činnost (odlet částic 
ze stavebních ploch), zemědělství,těžební činnost  atd. 

Při spalování uhlí vzniká krom plynů popel. Více než tři čtvrtiny z celkového množství 
popela se vyskytují ve formě prachu (popílku). Je definován jako soubor tuhých, kapalných nebo 
smíšených částic o zrnitostí v rozsahu 1 nm až  100 µm. Nejedná se tedy o skupinu látek, ale o 
soubor všech částic určité velikosti.  

Popílek unášený kouřovými plyny v elektrárenských provozech je až z 99,9 % zachytáván 
v elektrostatických odlučovačích, kde se nabíjí a usazuje na usazovacích elektrodách. Usazené 
částice vytváří na elektrodách  vrstvu, která je odstraňována v pravidelných intervalech pomocí 
odkapávačů.  

Jednu čtvrtinu odpadu tvoří hrubý popel a struska se zrny o velikosti do pěti centimetrů. 
Tato část je zachytávána ve spodní partii ohniště pod spalovací komorou. Z některých druhů 
popelovin se dají vyrábět stavební hmoty. Více je již o problematice zpracování hrubého popelu 
napsáno v kapitole 4.2. 
 

Dopady na životní prostředí: 

Do ostatních složek životního prostředí se dostává aerosol suchou či mokrou depozicí. Čím 
menší velikost částice má, tím déle zůstane v ovzduší. Částice o velikosti přes 10 µm se usazují 
na zemský povrch v průběhu několika hodin. Částice menší než 1 µm mohou v atmosféře 
setrvávat týdny, než jsou mokrou depozicí odstraněny.  

Na organismy působí aerosol mechanickým zaprášením. U rostlin dochází ke zmenšení 
aktivní plochy a u živočichů dochází ke vstupu do dýchacích cest. Polétavý prach obsahuje také 
velké množství toxických částic (sírany, amonné ionty atd.), což je pochopitelně považováno také 
za problém. Aerosol se významně podílí na důležitých atmosférických dějích, jako je vznik 
srážek a teplotní bilance Země. 

 



Ekologie a jednotlivé typy elektráren 

 

40

Dopady na zdraví člověka, rizika: 

Krátkodobé působení PMx na lidský organizmus způsobuje dýchací obtíže a zhoršený stav 
u astmatiků. U dlouhodobé expozice dochází k respiračním onemocněním (bronchitida, astma, 
alergické reakce, rakovina plic), kardiovaskulárním onemocněním (infarkt myokardu) a zvýšené 
kojenecké úmrtnosti. V konečném důsledku tedy dochází ke zkrácení lidského života o několik 
let. Rozhodující je také velikost částic. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a 
nezpůsobují problémy. Částice menší než 10 µm (PM10) se však do těla již dostávají a způsobují 
výše zmíněné problémy. 
 

4.3.5.6 Celkový organický uhlík (jako celkové C) 

• další názvy: veškerý organický uhlík 
• označení: TOC 
• rizikové složky : voda 

Total Organic Carbon (TOC) je parametr, který se uvádí u vod. Poukazuje na množství 
organických látek ve zkoumané vodě. Do této skupiny patří velké množství látek. Přirozenými 
složkami jsou huminové kyseliny a fulvokyseliny a další organické látky  běžně se vyskytující ve 
vodách v rámci přírodních cyklů. Parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody.  

Dopady na životní prostředí: 

Vysoké koncentrace TOC nevhodně působí na celý vodní ekosystém a jsou nevhodné  pro 
život vodních organismů. Snižují obsah kyslíku ve vodě, což způsobí nadměrné bujení 
anaerobních mikroorganismů. 

Dopady na zdraví člověka, rizika: 

Používání vody, která má vysokou koncentraci ukazatele TOC je pro člověka nevhodná. 
A to jednak z hlediska zdroje pitné vody, tak i z hlediska rekreačního využití.  

5.4 Obnovitelné zdroje energie 
 

Podmínky ČR dovolují využívat obnovitelné zdroje energie (OZE) vody, větru, biomasy a 
slunce. Mezi OZE, které se v ČR buď nepoužívají vůbec, či v malé míře,  se také zařazuje 
geotermální energie, bioplyn, skládkový plyn a  energie přílivu a vlnobití. 

Z tzv. klimaticko energetického balíčku EU vyplývá pro ČR závazek zvyšování podílu OZE 
na čisté domácí spotřebě energie. Evropská komise nastavila pomocí Směrnice na podporu OZE 
(2001/77/ES) členským státům cíle vyjádřené jako jejich  podíl na konečné čisté spotřebě energie. 
Pro ČR byl nastaven cíl 8% do roku 2010 a 13 %  do roku 2020.  

Cíle byly stanovovány podle přírodních podmínek a specifických faktorů jednotlivých států 
EU. Stát má vytvořit takové legislativní podmínky, aby zachovaly důvěru investorů do 
technologii na bázi OZE, jak je  definováno ve Směrnici 2001/77/ES. Konkrétní nástroje 
k dosažení požadovaných cílů však směrnice již nedefinuje, a ponechává jejich volbu na 
rozhodnutí členských států. ČR se rozhodla zavést mechanismus výkupních cen (tzv. feed-in 
tariff) v kombinaci se systémem zelených bonusů. [32] 
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ČR má však malý potenciál OZE a stanovenou hodnotou nedosahuje ani průměru EU. Vodní 
a větrné elektrárny jsou svým potenciálem v ČR podprůměrné. Využití biomasy je v ČR 
srovnatelné s ostatními členskými státy EU. Mezinárodní srovnání  podílů a cílů využívání OZE 
na hrubé spotřebě elektřiny ukazuje obr. 5.4-1. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 5.4-1 Mezinárodní srovnání  podílů a cílů využívání OZE na hrubé spotřebě elektřiny  [9]                                                

 
Podporu OZE v ČR ustanovuje zákon č. 180/2005 Sb. Podpora je vykonávána hlavně 

výhodnými výkupními cenami elektrické energie z OZE, kterou stanovuje Energetický regulační 
úřad (ERÚ). Dále má tento zákon za úkol stabilizovat podnikatelské prostředí v oblasti OZE a 
zajišťovat trvalé zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů.  

 
 
Vývoj hrubé výroby elektřiny v letech 2004–2007 podle jednotlivých typů OZE  ukazuje  

tab. 5. Z obr. 4.4-2 je možné vyčíst podíl jednotlivých typů OZE na celkové hrubé výrobě 
elektrické  energie z OZE v roce 2007. 
 

2004 2005 2006 2007 
 [MWh] 
Vodní elektrárny (bez PVE) 2 019 400 2 379 910 2 550 700 2 092 200 
Biomasa celkem 564 546 560 252 731 519 970 000 
Bioplyn  138 793 160 857 175 800 214 800 
Tuhé komunální odpady 10 031 10 612 11 264 12 000 
Větrné elektrárny 9 871 21 442 49 400 125 100 
Solární elektárny  300 390 540 540 
∑ 2 742 941 3 133 463 3 518 223 3 414 640 

 

Tab. 5 Vývoj hrubé výroby elektřiny v letech 2004–2007 podle jednotlivých typů OZE  [51] 
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Obr. 5.4-2 Podíl jednotlivých typů OZE na hrubé výrobě elektřiny z OZE v roce 2007 [51] 

Na hrubé domácí spotřebě energie se hrubá výroba elektřiny z OZE podílela z 4,7 % (4,9 % 
v roce 2006) a na celkové hrubé výrobě elektřiny v ČR se OZE podílely cca z  3,9 % (4,2 % 
v roce 2006). Celkový podíl OZE a podíl jednotlivých typů OZE na hrubé výrobě elektrické 
energie v roce 2007  ukazuje obr. 5.4-3. Celkový energetický potenciál OZE byl v ČR odhadnut 
asi na 26 % současné spotřeby [32]. 

V obou srovnávacích hlediscích došlo k poklesu. Na svědomí to má již v kapitole 3.1 
zmiňovaný pokles výroby elektrické energie pomocí vodních elektráren, z důvodu horších 
hydrologických podmínek. U všech ostatních 
typů OZE došlo k významnému 
meziročnímu nárůstu (např. výroba elektřiny 
z biomasy vzrostla o 33 %). 

 
 

 
Obr. 5.4-3 Podíl OZE na celkové hrubé výrobě  elektřiny v roce 2007 [51] 
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Je uváděno, že maximálně by se mohlo vyrobit z OZE na území ČR 49,8 TWh elektrické 
energie. Jedná se o tzv. dostupný potenciál, jehož využití je reálné v dalších desetiletích. V tomto 
odhadu, se však předpokládá rychlý technologický vývoj  zařízení pro využití OZE jako doposud. 
Jsou tím hlavně myšleny materiály pro fotovoltaiku a systémy pro skladování energie. 
V horizontu do roku 2030 (viz tab. 6) se uvádí dostupný potenciál  22,5 TWh. Na tomto 
potenciálu má největší podíl navyšování výroby elektrické energie pomocí biomasy (bioplynové 
stanice, čisté spalování, spolu spalování). S pokračujícím trendem nárůstu výroby elektrické 
energie za pomoci SLE a VTE je uvažováno i  do let budoucích. Počítá se také se zprovozněním 
geotermálních zdrojů. [34] 

 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 
  [TWh] 
Vodní elektrárny 2,38 2,14 2,24 2,43 2,46 2,48 
Větrné el. 0,02 0,6 1,75 2,55 4,02 4,71 
Biomasa 0,73 1,62 3,31 5,26 6,8 8,02 
Geotermální el. 0 0 0,13 0,48 0,94 1,58 
Solární el. 0 0,15 0,5 0,98 2,73 5,67 
∑ 3,13 4,51 7,93 11,7 16,94 22,46 
 
Tab. 6 Očekávaný vývoj výroby elektrické energie z OZE k roku 2030 [33] 

5.4.1 Vodní elektrárny 
 
Přírodní poměry pro budování vodních energetických děl v ČR nejsou ideální.  

Ve srovnání s ostatními evropskými státy je ČR se svými 350 kWh/ha řazena mezi 
hydroenergetiky chudé země. Nejperspektivnější je hydroenergetika v oblastech, kde je vodní tok 
prudký s velkými spády. Tyto ideální podmínky se v ČR vyskytují v minimální míře. Naše toky 
nemají potřebný spád, ani dostatečné množství vody. Jejich potenciál je v ČR  téměř vyčerpán a 
podíl na celkové výrobě elektrické energie v ČR, jak ukazuje obr. 5.4.2 je nízký  
(přibližně 2,4 %). [34] 

Rozvoj tohoto obnovitelného zdroje, kdy je například potřebné zatopení pozemků v případě 
údolních přehrad, naráží z pochopitelných důvodů na odpor obyvatelstva. Určitý potenciál je 
v obnově technologií a zvýšení její účinnosti. Tento krok by celkově zvýšil výkon o 12,5 MW.  

Vodní elektrárny mají však také význam energetický, hospodářský, ale i ekologický. 
Využívají se zejména v období špičkové spotřeby. Vyznačují se schopností rychlého najetí a 
operativního vyrovnání energetické bilance v elektrizační soustavě v ČR. Pružným pokrýváním 
spotřeby a schopností akumulace energie tedy zvyšují efektivnost elektrizační soustavy.To vše je 
možné především díky jejich vysokému stupni automatizace. V konečném hledisku jsou náklady 
na výrobu elektrické energie poměrně nízké. Ještě účelnější využití elektřiny produkované méně 
flexibilními energetickými zdroji v období nízké spotřeby umožňují přečerpávající vodní 
elektrárny. V ČR jsou tři přečerpávající VE (Štěchovice 2, Dalešice, Dlouhé Stráně) s celkovým 
instalovaným výkonem 1145 MW. [21]   

VE neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a nejsou závislé na dovozu surovin. Rovněž 
nezatěžují životní prostředí žádnými odpady. Vyrovnáváním průtoků a omezováním 
povodňových vln na řekách přispívají též k ochraně životního prostředí.  

Technicko-organizační opatření zabraňují únikům škodlivých látek do vodních toků. Jakékoli 
mimořádné manipulace s vodou jsou vždy řádně projednány se správci povodí a povoleny 
vodoprávními úřady. 
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Výkupní cena za MWh z malé VE (instalovaný výkon do 10MWe včetně ) je v rozmezí 
 1790 Kč do 2700 Kč v závislosti na roku uvedení do provozu.  
 

5.4.2 Energie biomasy 
 
Podmínky, které nabízí ČR pro využití biomasy jsou oproti vyčerpaným možnostem 

vodních a větrných elektráren na velmi dobré úrovní. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat 
viditelné zvýšení výroby elektrické energie pomocí spalování biomasy. 

V energetice se používá jako biomasa dřevo, dřevní odpad, sláma a exkrementy 
užitkových zvířat. Obecně se tedy jedná o hmotu organického původu. Jako dřevní odpad se 
využívá materiál vzniklý tzv. štěpkováním zbytků z průklestů lesa nebo při likvidaci napadených 
lesních porostů. Krom otopu nemá toto dřevo praktičtější využití. Sklizená nebo zbytková 
biomasa je pro spalování  upravována také na pelety, brikety a balíky. Podobu takových briket 
ukazuje obr. 5.4.2-1. 

 
 

Obr. 5.4.2-1 Brikety z rostlinné biomasy  [23]     
 
 

                                                                                                             
                                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                           Obr. 5.4.2-2 Šťovík Uteuša [24] 
 

 
Teoretický potenciál tohoto primárního zdroje v ČR je veliký. Odhaduje se až ve  

výši 2231 GWh. Budoucnost je určitě v pěstování jednoletých či vytrvale rostoucích 
energetických plodinách. Zástupcem těchto plodin je šťovík Uteuša, který je na  

obr. 5.4.2-2. Další cíleně pěstovanou plodinou pro energetické účely je např. topinambur a  
čirok. Jejich podoba je na obr. 5.4.2-3 a) a b). [21] 
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a)                    b)  
 

Obr. 5.4.2-3 a) Topinambur [39] b) Čirok  [40]     

Biomasa se dělí na suchou (dřevo) a na mokrou, což jsou tekuté a pevné výkaly 
hospodářských zvířat smíchané s vodou (tzv. kejda). Dělení technologického zpracování biomasy 
je obdobné. Jsou to tedy suché procesy (termomechanická přeměna) jako je spalování, 
zplyňování a pyrolýza. Druhou skupinu tvoří mokré procesy (biochemická přeměna). Do této 
oblasti patří methanové kvašení, lihové kvašení a výroba biovodíku. Lisování olejů a jejich 
úprava, neboli mechanicko-chemická přeměna k výrobě bionafty, a přírodních maziv tvoří 
speciální podskupinu. Energie obsažená v biomase (13-18 MJ/kg - dle obsahu vody) je 
srovnatelná se severočeským hnědým uhlím. [20] 

Optimálním způsobem spalování dřeva či slámy můžeme ihned po vodíku dosáhnout 
ekologicky nejpřijatelnějšího paliva. I tak však ke znečištění ovzduší spalování biomasy přispívá 
emisemi NOx  a  CO2. Ve dřevě sice síra zastoupena není, avšak ve slámě zastoupena je  

přibližně 0,1%. Síra v hnědém uhlí je zastoupena přibližně z 1 až 2 %. Při spalování biomasy 
vzniká až 3x méně NOx. Popel vzniklý při spalování biomasy našel uplatnění jako hnojivo. 

V současnosti probíhá spalování biomasy  i v klasických elektrárnách. Spalování probíhá ve 
fluidních kotlích s recirkulací, kde se nejlepšího hoření dosáhne smícháváním dřevní štěpky 
s uhlím. Tuto metodu například využívají elektrárny Hodonín, Poříčí II a Tisová I. Možnost 
využití již používaných fluidních kotlů se řadí mezi výhody spalování biomasy. V současnosti je 
však  pro provoz kotle nutný i dostatečný objem popelovin z uhlí. Samostatné využití biomasy při 
spalování je ve výzkumu. Problém je i z dopravou biomasy do samotné elektrárny. Doprava po 
železnici je problémová z hlediska vykládky. Nejčastěji se biomasa do elektráren sváží pomocí 
automobilové dopravy. Jeden velkoprostorový kamion pojme přibližně 23 tun. Například v roce 
2007 elektrárna Hodonín spotřebovala 103,1 tisíc tun tohoto paliva. K navezení biomasy bylo 
zapotřebí více než 4300 kamionů. Co do zátěže životního prostředí se jedná také o dosti velkou 
stopu. Prioritou by měla být co nejbližší místa  dodávek tohoto paliva. 

 Výkupní cena elektřiny (vzniklá spalováním  biomasy) dodávané do sítě,  se pohybuje dle 
dané kategorie   od 2480 Kč do  4490 Kč za MWh. U bioplynu je dle roku uvedení do provozu a 
typu bioplynové stanice tato hodnota od 2420 Kč  do 4120 Kč. [33] 
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5.4.3 Větrné elektrárny 

 
Energie větru patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie.Vítr vzniká 

prouděním vzduchu, které je způsobeno nerovnoměrným ohříváním vzduchu a Země (teplejší 
ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, chladnější těžší klesá k povrchu Země). 
Pohybová energie větru otáčí listy či lopatkami rotoru, tím vzniká mechanická energie. Ta je 
přenášena přes převodovku do generátoru, kde se mění na elektrickou energii. 

V letech 1990 až 1995 byl v ČR první rozkvět VE. Poté následovaly roky stagnace. 
Koncem roku 2007 byly VE na více než padesáti lokalitách v ČR. Jejich nominální výkon se 
pohyboval od 0,004 MW až po 2 MW. Celkový instalovaný elektrický výkon byl  k 31.12.2007  
116 MW. Hrubá výroba elektrické energie z VE činila v roce 2007 celkem 125,1 GWh. Na hrubé 
spotřebě elektrické energie se VE podílejí přibližně z 0,4 %. Takto malý podíl je dán hlavně ne 
zcela ideálními podmínkami pro využití energie větru. Průměr členských států EU je 3,78 %. 
Největšího podílu na hrubé spotřebě dosahují hlavně přímořské státy (Dánsko- 21,22 %,                  
Španělsko- 11,76 %). V roce 2007 přispěla rozhodující měrou k navýšení domácího výkonu 
svými 21 větrníky větrná farma Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. S celkovým instalovaným 
výkonem 42 MW je nyní největším fungujícím větrným parkem v Česku. Teoretický potenciál 
využití VE v ČR je 6000GWh ročně. [34] [16] [51] 

Nejčastěji se VE umísťují v oblastech s nadmořskou výškou nad 600 metrů. V této 
nadmořské výšce je již splněna klíčová podmínka ročního průměru větru alespoň 6 m/s. Vhodné 
lokality jsou již do větší míry vyčerpány. Dalších 60 až 70 % vhodných oblastí na výstavbu VE 
leží ve státem chráněných oblastech. Možnost výstavby VE v těchto oblastech tedy odpadá.  

Díky technologickému rozvoji je možné vyrábět energii z VE, byť s menší efektivitou, i 
mimo horské lokality. Z obr. 5.4.3.-1 vyplývá, že nejvhodnějšími lokalitami na výstavbu VE jsou 
severní Čechy a severní Morava. Následuje jižní Morava a západní Čechy. Nejméně výhodné pro 
výstavbu VE jsou jižní Čechy. 

Mezi klady se VE přičítá, že za svého provozu neprodukují tuhé či plynné emise a 
odpadní teplo. Při svém provozu nepotřebuje VE vodu a nezatěžuje okolí odpady. K výstavě VE 
nepotřebuje zabrání větší plochy zemědělské půdy. Při potřebě většího výkonu však tento 
problém nastává. Větrná farma o výkonu 1000 MW zabere rozlohu 35 000 km2. Uhelná či 
jaderná elektrárna o stejném výkonu  zabere pouhých několik km2

.  
Újma na estetickém vzhledu krajiny zapříčiněná VE má vždy subjektivní charakter a 

vnímání symbiózy přírodních a umělých prvků v krajině je věcí zvyku. 
VE se  přisuzuje negativní vliv akustických emisí na okolí. Hluk vzniká ve strojovně 

elektrárny nebo interakce proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru a uvolňováním 
vzduchových vírů za hranou listů. Snižování tohoto hluku se provádí modernější konstrukcí listů 
vrtule. Hladina zvuku 500 m od VE se pohybuje od 30 do 40 db. Les ve vzdálenosti 200 metrů 
vydává při rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné 
vzdálenosti. Povolené hladiny hluku v místě nejbližší budovy jsou podle českých zákonů na 
úrovni 50 dB ve dne a 40 dB v noci . Tyto limity dodrží větrné elektrárny zcela bez problémů.  
Nespočet výzkumů neprokázal žádný hlubší negativní vliv VE v souvislosti s chováním ptáků a 
divoké zvěře v blízkosti VE. Některé druhy ptáku se VE vyhýbají. Jiné druhy si stavějí v úkrytu 
generátorových skříní hnízda. [3] 
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Obr. 5.4.3 Průměrná rychlost větru ve výšce 100m nad terénem [34] 
 
 
 

Element, který mluví proti VE, je jejich  potřeba zálohy v podobě klasických uhelných 
elektráren  v době kdy vítr nefouká, či ho fouká příliš. Tato opatření jsou dosti finančně náročná. 
Z pohledu již zmiňovaného life cycle energy ratio údaje, který je vysvětlen v kapitole 5.1.1 jsou 
VTE energeticky dosti náročné. 

Důležitým údajem nejenom z hlediska investice do VTE je výkupní cena elektřiny z toho 
OZE. Hodnoty výkupních cen ukazuje tab. 7. 
 

Datum uvedení do provozu 
 

Výkupní ceny 
elektřiny dodané 

do sítě v  
Kč/MWh 

Zelené 
bonusy v 
Kč/ MWh  

Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2009  včetně. 2340 1630 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  od 1. ledna 2008  

do 31. prosince 2008. 2550 1840 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  od 1. ledna 2007  

do 31. prosince 2007. 2620 1910 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  od 1. ledna 2006 

do 31. prosince 2006. 2670 1960 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  od 1. ledna 2005 

do 31. prosince 2005. 2930 2200 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  od 1. ledna 2004 

do 31. prosince 2004. 3070 2360 
Větrná elektrárna uvedená do provozu  před 1. lednem 2004. 3410 2700 

 
Tab. 7 Výkupní cena a zelené bonusy pro VTE [33] 
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5.4.4 Solární elektrárny 
 

Získávání energie ze slunečného záření probíhá na principech fotovoltaiky. Jedná se o 
přeměnu světla na elektrickou energii, ke které dochází ve fotovoltaických článcích. Základem 
fotovoltaického systému jsou již zmíněné fotovoltaické články, které přeměňují sluneční záření 
na elektrický proud. Takto získaný proud je transformován měniči na 230V a určen k další 
spotřebě. Získaný proud je připojen do distribuční sítě přes elektroměr. 

Z hlediska srovnání s ostatními možnostmi výroby elektrické energie je výroba elektrické 
energie pomocí fotovoltaických systému v podmínkách ČR dosti finančně náročná a patří mezi 
investičně nejnákladnější zdroje. Energetická náročnost fotovoltaických systémů oproti ostatním 
druhům výroby elektrické energie je patrná i z tab. 4.1.1-1. Provozní náklady na rozdíl od 
investičních nákladů jsou již malé a zahrnují především náklady na opravy, údržby, revize 
elektroinstalace a pojištění zařízení. Výše těchto nákladů je přibližně 1% z investičních nákladů. 
Minimální cena fotovoltaické elektřiny je v současnosti  12,89 Kč/kWh, což je 5 až 6 x  více nežli 
u ostatních OZE. Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový 
potenciál a do budoucna se s ní dosti počítá ve světě i v ČR. Odhadovaný potenciál 
fotovoltaických elektráren na území České republiky je 5500 GWh/rok. Tato hodnota 
předpokládá i využití již zastavěného území  (střešních ploch jednotlivých staveb) . 

 
Kolik elektrické energie se ve fotovoltaických elektrárnách vyrobí, ovlivňuje především 

zeměpisná šířka písma, roční doba, oblačnost, lokální podmínky (např. časté ranní mlhy,  
zastínění, znečištění ovzduší, úhel dopadu paprsků), sklon plochy na níž sluneční záření dopadá 
atd. Z obr. 5.4.4 je patrné, že  v ČR dopadne na 1m² vodorovné plochy zhruba 950 až  1100 kWh 
energie ročně. Roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331 – 1844 hodin. 
Z jednoho metru aktivní plochy je možné získat až 110 kWh elektrické energie za rok. [17]   

 
 

 
Obr. 5.4.4 Celkové roční sluneční záření na území ČR [34] 
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Od roku 2000 je státní správou fotovoltaika  do značné míry podporována. Podpora začíná 

již u vývoje a výzkumu. Dále je  Státním fondem životního prostředí poskytována až 50% dotace 
na instalaci solárních systémů pro soukromé i právnické osoby. [52] 

Získávání energie ze slunečního záření  způsobuje za samostatného provozu minimální 
dopady na životní prostředí. Přírodních zdrojů, kterých je při tomto způsobu elektrické energie 
využíváno je v přírodě i do budoucna dostatek. Jako základní surovina se zde využívá křemík, 
který je hned po železu a kyslíku třetím nejčastěji se vyskytujícím prvkem na Zemi. Z křemíku se 
z velké části skládají písky, křemen nebo polodrahokamy jako ametyst či opály. Fotovoltaické 
systémy vyžadují křemík vysoké kvality. I když na celém světě existuje jen pár výrobců 
požadovaných křemíkových plátů (tenké plátky téměř čistého křemíku), výrobní kapacity se stále 
rozšiřují. 

 
 

Datum uvedení do provozu 

Výkupní ceny 
elektřiny dodané 

do sítě v  Kč/MWh 

Zelené 
bonusy v 
Kč/ MWh 

Využití slunečního záření po 1. lednu 2009  
s instalovaným výkonem do 30kW včetně. 12890 11910 
Využití slunečního záření po 1. lednu 2009  
s instalovaným výkonem nad 30kW včetně. 12790 11810 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do 
provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. 13730 12750 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do 
provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007. 14080 13100 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do 
provozu před 1. lednem 2006. 6710 5730 

 
Tab. 8 Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření  [33] 

 
Přeměněná sluneční energie na elektrickou je ekologicky čistá, neprodukuje žádný odpad, 

plyn, popílek ani hluk.  Jak ukazuje obr. 5.1.1-1 jedná se však o  dosti energeticky náročný zdroj 
energie. Návratnost vynaložené energie na výrobu fotovoltaických panelů se vrátí v závislosti na 
velikost obdržené dotace a výši garantované výkupní ceny. Podobu výkupních cen ukazuje tab. 8.  
V našich zeměpisných podmínkách je návratnost uváděna mezi   5 až 8 roky. Životnost takového 
zdroje energie je přibližně 20 let. 

5.4.5 Geotermální energie a tepelná čerpadla jako zdroj energie 
 

Geotermální je slovo složené ze dvou řeckých slov. Těmito slovy jsou geo (země) a therme 
(teplo). Pro tepelnou energii Země se tedy používá označení geotermální energie. Její potenciál je 
až 50 000 násobně  větší nežli z ropy a plynu na celém světě. Geotermální zdroje se nacházejí v 
širokém spektru hlubin, od mělkých povrchních až více kilometrů hlubokých rezervoáru vroucí 
vody a páry, která se může přivést na povrch a využit. Přírodními zdroji geotermální energie jsou 
sopky, prameny vroucí vody a gejzíry. Geotermální energie se využívá hlavně  při výrobě tepelné 
či elektrické energie. Uplatňuje se však také v lázeňských procedurách, při pěstování zeleniny a 
květin, chovu ryb atd. Např. při samotném pěstování květin či plodin je ve skleníku nahříván 
vzduch  i půda, na které rostliny rostou. 
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Obr. 5.4.5. Příhodné oblasti pro využití geotermální energie na území ČR [34] 

 
Využití geotermální energie pro topení je nejvíce rozšířeno na Islandu (89% domácností tam 

tento způsob topení používá). Dosti se tento způsob vytápění používá např. na území  Nového 
Zélandu,  Japonska a Itálie. Na několika místech ČR je tento zdroj energie taktéž dobře 
využitelný. Pomocí této energie se například vytápí budovy a plavecký bazén v Děčíně a Ústí nad 
Labem. Příhodné oblasti pro využití geotermální energie na území ČR ukazuje obr. 5.4.5.-1. 
 

Jedno z nejvýznamnějších využití geotermální energie je však výroba elektrické energie. V 
současné době se ve světě  používají tři základní typy geotermálních elektráren: 

 
 
• Princip suché páry 
 

Vřelá pára přicházející na povrch Země má teplotu přesahující 235 °C a přímo pohybuje  
turbínami generátoru. Díky své jednoduchosti a ekonomickému provozu je tento nejstarší princip 
stále ještě používán.  

 
• Flash princip
 
 

Zde se vřelá voda při teplotách větších než 182 °C z geotermálních rezervoárů čerpá pod 
velkým tlakem směrem do elektráren. Na povrchu Země se tlak zmenšuje. Vřelá voda se mění na 
páru a uvádí do pohybu turbíny generátoru. Voda, která se nezměnila na páru, se vrací zpět do 
rezervoárů a opět používá. Tento způsob využití geotermální energie na výrobu elektrické energie 
se v současnosti používá nejčastěji.      
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• Binární princip  
 

U tohoto principu je používaná voda mnohem chladnější. Vřelá voda se zde používá na 
ohřívání tekutiny, která se mění v páru a následně dává do pohybu generátor. Výhodou tohoto 
principu je vyšší účinnost postupu. Další výhodou je úplná uzavřenost systému. Použitá voda se 
vrací zpět do rezervoárů. Ztráta tepla a vody je tím výrazně zmenšena. Do budoucna se s tímto 
způsobem dosti počítá.  

Přímé využití geotermální tepelné energie na výrobu energie elektrické není v ČR 
v současnosti prováděno. [29] 

Jako další způsob využití geotermální energie jsou tepelná čerpadla. Do této kategorie je 
zařazeno využívání tepla okolního prostředí (vody, půdy, vzduchu, odpadního tepla). Za 
obnovitelnou energii se uvažuje ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního 
prostředí. Za pomoci tepelného čerpadla dochází k cirkulaci geotermální tekutiny. Tato tekutina 
se poté používá na topení, chlazení, vaření a přípravu teplé vody pro použití v domácnostech. 

 
Výroba elektrické energie pomocí geotermální energie neprodukuje škodlivý únik emisí do 

atmosféry. Nedochází zde ke spalování žádných fosilních paliv. Vypouští se pouze pára.
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5. VÝPOČET PRODUKCE EMISÍ ELEKTRÁREN  
 

V této kapitole bude ukázán orientační výpočet emisí (TZL , SO2 , NOx , CO2  , CO a ∑C), 
které byly  v kapitole 5.3 uvedeny jako hlavní znečišťující látky produkované uhelnými 
elektrárnami.  

Dále zde bude kapitola zabývající se určením emisí JE. Emisemi jaderných  elektráren je 
myšleno zejména roční vyprodukované množství vysoce aktivního radioaktivního odpadu. 

V závěru této kapitoly budou emise z uhelných  a jaderných elektráren porovnány. 

5.1 Uhelné elektrárny a emise 

5.1.1 Základní pojmy 
 

• Palivo- tuhé, kapalné nebo plynné je  hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích 
znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu, který splňuje požadavky 
stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb. [55] 

• Spalování- technologický proces, při němž je oxidováno palivo za účelem získávání tepla. Ke 
spalování náleží také technologické operace s ním související, pokud se vykonávají přímo u 
zdroje znečišťování, v němž spalování probíhá, zejména úprava paliva, zachycování 
znečišťujících látek, odvod odpadních plynů do ovzduší, měření a regulace. [56] 

• Spoluspalování paliva - proces, při němž je v zařízení spalováno současně nebo střídavě více 
druhů paliv. [56] 

• Stacionární zdroje znečištění: 
 

Spalovací stacionární zdroje jsou základní zdroje, které  znečišťují ovzduší.  Jsou to 
zařízení nebo soubor zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých oxidují paliva 
za účelem využití uvolněného tepla. 
 
Jejich základní rozdělení je dle míry vlivu na životní prostředí. Dělí se na: 

o zvláště velké spalovací zdroje, kterými jsou spalovací zdroje o jmenovitém příkonu      
50 MW a vyšším, bez přihlédnutí ke jmenovitému výkonu, 

o velké spalovací zdroje , kterými jsou spalovací zdroje o jmenovitém výkonu vyšším než 
5 MW do 50 MW, nespadající do předchozí kategorie, 

o střední spalovací zdroje, kterými jsou spalovací zdroje o jmenovitém výkonu od 0,2 
MW do 5 MW včetně, 

o malé spalovací zdroje, kterými jsou spalovací zdroje o jmenovitém výkonu menším než 
0,2 MW. 

 
• Emise a imise  - viz. kapitola 5.3.1 
 
 

 



Výpočet produkce emisí elektráren 

 

53

• Emisní faktor – střední měrná vyrobená emise dané znečišťující látky typická pro určitou 
skupinu zdrojů. Představuje poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující látky ke 
vztažné veličině, kterou u spalovacích zdrojů je hmotnost paliva u tuhých a kapalných paliv 
nebo objem paliva u plynných paliv. Stanovuje se buď měřením na zdrojích daného typu 
nebo výpočtem v případech, kde lze aplikovat tzv. bilanční metodu. Hodnoty a případné 
výpočty emisních faktorů pro jednotlivé spalovací zdroje jsou uvedeny v následujících 
kapitolách. 

 

 

Emise ze zvláště velkých, a středních zdrojů se dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 
Sb. stanovují především měřením. Měřením se zjišťují emise těch látek, pro které má zdroj 
stanoveny emisní limity. Měření emisí slouží krom kontroly stanovených emisních limitů, také 
pro účely zpoplatnění produkovaného množství emisí.  
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5.1.2 Obecné hodnoty emisních faktorů pro spalovací zdroje 
 

Emisní faktory u jednotlivých stacionárních zdrojů energie jsou určeny podle druhu 
spalovacího paliva, typu topeniště a tepleného výkonu spalovacího zařízení. Vychází z přílohy   
č. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

Hodnoty emisních faktorů při spalování pevných paliv nám ukazuje tab. 9. Pro úplnost 
jsou zde ještě uvedeny emisní faktory pro kapalná paliva (tab. 10) a plynná paliva (tab. 11).  

Emisní faktor (kg/t spáleného paliva) 
Druh Paliva 

Druh 
topeniště 

Tepelný 
výkon kotle TZL SO2 NOx CO ∑C 1) 

všechna tuhá 
mimo černé uhlí a 

koks 
pevný rošť jakýkoliv 1,0.Ap  

2) 19,0 Sp 
3) 3 45 8,9 

černé uhlí a koks pevný rošť jakýkoliv 1,0.Ap 19,0 Sp 1,5 45 8,9 

≤ 3 MW 1,9.Ap 19,0 Sp 3 5 1,3 hnědé uhlí, 
proplástek, lignit, 

brikety 
pásový rošt 

> 3 MW 1,9.Ap 19,0 Sp 3 1 0,4 

≤ 3 MW 1,7.Ap 19,0 Sp 3 5 1,3 černé uhlí tříděné 
a prachové, jiná 

tuhá paliva 
pásový rošt 

> 3 MW 1,7.Ap 19,0 Sp 3 1 0,4 

pásový rošt s 
pohazovačem 

5.Ap 19,0 Sp 3 1 0,4 

pohyblivý rošť 3,5.Ap 19,0 Sp 3 1 0,4 

granulační 5,5.Ap 19,0 Sp 6 0,5 0,1 

výtavné 5,5.Ap 19,0 Sp 15 0,5 0,1 

všechna tuhá 
paliva mimo černé 

uhlí a koks 

cyklonové 

jakýkoliv 

1,5.Ap 19,0 Sp 27,5 1 0,4 

pásový rošt s 
pohazovačem 

5.Ap 19,0 Sp 7,5 1 0,4 

pohyblivý rošť 3,5.Ap 19,0 Sp 7,5 1 0,4 

granulační 5,5.Ap 19,0 Sp 9 0,5 0,1 

tavící 5,5.Ap 19,0 Sp 15 0,5 0,1 

černé uhlí a koks 

cyklonové 

jakýkoliv 

1,5.Ap 19,0 Sp 27,5 0,5 0,4 

≤ 3 MW 12,5 1 3 1 0,9 
dřevo jakékoliv 

> 3 MW 15 1,5 3 1 0,9 
 

Tab. 9 Emisní faktory při spalování tuhých paliv [36] 

Poznámka: 
1) organické látky (veškerý organický uhlík) jako ∑C 
2) obsah popela v původním palivu v  (%) 
3) obsah síry v původním palivu v  (%) 
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Emisní faktor (kg/t spáleného paliva) 
Druh paliva 

Druh 
topeniště 

Tepelný 
výkon 
kotle TZL  SO2 NOx CO ∑C  

≤ 100 
MW 

2,91 20.S  10,0 0,53 0,29 
těžký a střední topný 

olej 
jakékoliv 

> 100 
MW 

1,06 20.S 13,4 0,42 0,20 

lehký topný olej jakékoliv jakýkoliv 2,13 20.S 10,0 0,59 0,34 
nafta apod. paliva jakékoliv jakýkoliv 1,42 20.S 5,0 0,71 0,34 

≤ 3 MW 0,45 0,02.S (0,004) 2,4 0,46 0,09 
propan a butan jakékoliv 

> 3 MW 0,42 0,02.S1) (0,004) 2,8 0,37 0,04 

 

Tab.10 Emisní faktory při spalování kapalných  paliv [36] 

Poznámka: 
1) „S“ značí obsah síry v původním vzorku paliva v (g.kg-1) u propan-butanu a v (% hmot.) u  ostatních 

kapalných  paliv. Pokud není znám obsah síry „S“, používají se hodnoty v  závorkách. 
 

 

Emisní faktor (kg/t spáleného paliva) Druh 
paliva 

Druh 
topeniště Tepelný výkon kotle 

TZL SO2 NOx CO ∑C  
≤ 0,2 MW 20 2,0.S (9,6) 1600 320 64 

> 0,2 MW až do 5 MW včetně 20 2,0.S (9,6) 1920 320 64 
> 5 MW až do 100 MW 

včetně 
20 2,0.S (9,6) 3300 270 24 

> 50 MW až do 100 MW 
včetně 

20 2,0.S (9,6) 4200 270 24 

zemní 
plyn 

jakékoliv 

> 100 MW 20 2,0.S (9,6) 5000 270 8 
 

Tab.11 Emisní faktory při spalování plynných  paliv (výběr) [36] 

Poznámka: 
1) „S“ značí obsah síry v původním vzorku paliva v (mg.m-3). Pokud není znám obsah síry „S“, používají   
     se   hodnoty v závorkách. 
 

Největší podíl, jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, mají na celkové výrobě 
elektrické energie v ČR elektrárny spalující  převážně fosilní paliva.  

Většinu těchto elektráren provozuje společnost ČEZ a.s. Její uhelné elektrárny vyrobí přes 
40% veškeré elektrické energie (brutto) v ČR. Elektrárny disponují celkovým instalovaným 
výkonem přes 6 500 MW. Jako celek mají majoritní podíl na znečištění ovzduší v ČR. Výpočty 
emisí budou tedy soustředěny na tyto elektrárny. Přehled tepelných elektráren společnosti ČEZ 
a.s. je uveden v tab. 12. 
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Lokalita 
Celkový 

instalovaný výkon 
[MWe] 

Palivo 

Roční výroba 
elektřiny        

(brutto v roce 
2007) [GWh] 

Spotřebované 
palivo  
[tis. t] 

HU 671,0 485,2 
ČU  26,2 19,4 Poříčí II 165 (55x3) 

Biomasa 79,2 74,5 
HU 990,1 968,5 Tisová I 183,8 (3x57;1x12,8) 

Biomasa 41,3 42,0 
Tisová II 112 (1x112) HU 814,7 672,6 

HU 314,5 233,1 
Hodonín 105 (1x50; 1x 55) 

Biomasa 116,0 103,1 
Mělník II 220 (2x110) HU 1206,7 1060,8 
Mělník III 500 (1x500) HU 2995,5 2350,8 
Prunéřov I 440 (4x110) HU 2821,1 2761,9 
Prunéřov II 1050 (5x210) HU 7067,3 6283,6 
Ledvice 2 220 (2x110) HU 1622,7 1352,3 
Ledvice 3 110 (1x110) HU 290,2 241,8 

Tušimice II 800 (4x200) HU 3964,8 3656,2 
Počerady 1000 (5x200) HU 7011,9 6221,9 

 Chvaletice 800 (4x200) HU 4033,0 3732,7 
Dětmařovice 800 (4x200) ČU 3790,2 1689,0 

HU 2,3 1,7 
Dvůr Králové 18,3 (1x6,3+1x12) 

Biomasa 12,7 7,5 
∑ 6524,1   37871,4   

 

Tab. 12 Přehled tepelných elektráren  ČEZ a.s. (stav k 31.12.2007) 

Celkové množství spotřebovaného paliva tepelnými  elektrárnami společnosti ČEZ a.s. za 
rok 2007 nám ukazuje tab. 13. 

 

 

 

 

 

Tab. 13 Celkové množství spotřebovaného paliva za rok 2007 

 

Potřebným údajem při výpočtu emisí jsou také kvalitativní parametry spalovaného paliva. 
Kvalitativní hodnoty paliva, které bylo spalováno v roce 2007  v elektrárnách ČEZ a.s. nám 
ukazuje  tab. 14.  

 

 

Typ paliva Spotřebované 
množství [tis. t] 

HU 30023,0 
ČU 1708,4 

Biomasa 227,1 
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Kvalitativní parametry spalovaného paliva 
Lokalita Palivo 

W tr (%) Ar (%) Qm (GJ/t) Sr (%) 

HU 27,22 33,23 18,03 1,20 

ČU 10,88 11,20 18,37 0,39 Poříčí II 

Biomasa 36,63 0,45 10,83 0,01 

HU 37,43 17,02 12,36 0,94 
Tisová I 

Biomasa 34,88 1,82 11,04 0,02 
Tisová II HU 37,43 17,02 12,36 0,94 

HU,Lignit 36,62 12,68 13,60 0,97 
Hodonín 

Biomasa 38,79 1,42 10,50 0,01 
Mělník II HU 28,26 27,42 11,29 1,11 
Mělník III HU 32,58 19,64 12,58 0,80 
Prunéřov I HU 33,27 22,71 11,09 1,64 
Prunéřov II HU 33,20 22,60 11,18 1,64 
Ledvice 2 HU 24,58 27,11 12,60 0,81 
Ledvice 3 HU 24,58 27,11 12,60 0,81 

Tušimice II HU 33,78 22,12 11,11 1,64 
Počerady HU 27,98 22,35 11,51 0,87 

 Chvaletice HU 30,68 25,27 11,21 1,35 
Dětmařovice ČU 11,58 19,99 22,65 0,49 

HU 27,22 11,20 18,03 1,20 
Dvůr Králové 

Biomasa 36,63 0,45 10,83 0,01 
 

Tab. 14 Kvalitativní parametry  spalovaného uhlí   

 

Kde je: 

• W tr  obsah vody v původním palivu, 
• Ap   obsah popela v původním palivu, 
• Qm výhřevnost paliva, 
• Sp   obsah síry v původním palivu. 

 

Poznámka: 
1) Pro hodnoty Wtr ,Ap ,Qm ,Sp  je zde  brána průměrná hodnota spalovaného HU a lignitu  
2) Kvalitativní údaje pro  biomasu  v elektrárně a teplárně Dvůr Králové jsou uavžovány stejné jako u 

elektrárny Poříčí II. 
 
• Veškeré výše uvedené informace obsažené v tab. 14 byly zjištěny u kompetentních pracovníků 

tepelných elektráren skupiny ČEZ a.s. 
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5.1.3 Emisní faktory tepelných elektráren ČEZ  a.s. 
 

V této kapitole  jsou v tab. 15 uvedeny emisní faktory elektráren ČEZ a.s. V následujících 
podkapitolách jsou uvedeny příklady výpočtu emisních faktorů pro jednotlivé typy používaných 
tuhých paliv. 

 

Emisní faktor 

TZL 1) SO2 
2) NOx

3) CO ∑C  CO2 Lokalita Palivo 

 [kg/t]   [tCO2/TJ] 
HU 0,1827 1,37 2,4 0,5 0,1 96,75 

ČU 0,0616 0,44 3,6 0,5 0,1 96,54 
Poříčí II Biomasa 0,0025 0,01 1,2 1 0,1 0 

HU 0,0936 1,07 2,4 0,5 0,1 101,89 
Tisová I Biomasa 0,01 0,02 1,2 1 0,1 0 

Tisová II HU 0,0936 1,07 2,4 0,5 0,1 101,89 

HU 0,0697 1,11 2,4 0,5 0,1 100,4 
Hodonín Biomasa 0,0078 0,01 1,2 1 0,1 0 

Mělník II HU 0,1508 1,27 2,4 0,5 0,1 103,44 

Mělník III HU 0,108 0,91 2,4 0,5 0,1 101,61 

Prunéřov I HU 0,1249 1,87 2,4 0,5 0,1 103,76 

Prunéřov II HU 0,1243 1,87 2,4 0,5 0,1 103,62 

Ledvice 2 HU 0,1491 4,62 2,4 0,5 0,1 101,58 

Ledvice 3 HU 0,1491 4,62 2,4 0,5 0,1 101,58 

Tušimice II HU 0,1217 1,87 2,4 0,5 0,1 103,73 

Počerady HU 0,1229 0,99 2,4 0,5 0,1 103,1 

 Chvaletice HU 0,139 1,54 2,4 0,5 0,1 103,57 

Dětmařovice ČU 0,1099 0,56 3,6 0,5 0,1 94,46 

HU 0,0616 1,37 2,4 0,5 0,1 96,75 Dvůr 
Králové Biomasa 0,0025 0,44 1,2 1 0,1 0 

 

Tab. 15 Emisní faktory  tepelných elektráren  ČEZ a.s. 

Poznámka: 

• Většina elektráren má kotle granulační; v elektrárnách Poříčí, Hodonín,Tisová I, Ledvice 3 a Dvůr 
Králové jsou  používány kotle fluidní. Ve výpočtech je počítáno s EF pro kotle granulační. Pro fluidní 
kotle nebyly hodnoty EF dostupné. 

 
1) Spalovací kotle v elektrárnách jsou vybaveny odlučovačem s uváděnou účinností  (99,7 až 99,9%).  

Tato uvedená hodnota, počítaná s účinností 99,9 % , představuje konečnou velikost  emisního faktoru  
TZL vypouštěného do ovzduší. 
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2) Odsířování spalin probíhá ve většině elektráren mokrou vápencovou vypírkou s  uváděnou 

    účinností 94% až 96 %. Ve výpočtech je uvažována účinnost 94%. Výjimku tvoří elektrárna Ledvice   

    s polosuchou metodou odsíření s účinností přibližně 70%. Tato uvedená hodnota tedy představuje    

    konečnou velikost emisního faktoru SO2    vypouštěného do ovzduší. 
3) K odstraňování NOx ze spalin ( k tzv. denitrifikaci) se v elektrárnách ČEZ a.s. přistupuje již na straně   

   spalovacího procesu (primární opatření). Těmito opatřeními se emise sníží mezi 40-60 %. Do výpočtů   

   EF je počítáno se snížením  60%.  

 

5.1.3.1 Příklad výpočtu EF pro HU u elektrárny Poříčí II: 

 

Pro spočítání konečné hodnoty emisního faktoru TZL a  SO2 vycházíme z tab. 9.  
Kvalitativní údaje hnědého uhlí jsou odečítány z tab. 14.  

)kg/t8182,71(0,1 5,5.33,22A.5,5 (TZL) EF  1)
p

4) ===      (5.1) 

 Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle 
poznámky 1) pod tab. 15. 

kg/t ) (1,37 22,80 19.1,2S.19 )(SO EF 2)
p2 ===       (5.2) 

 Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle 
poznámky 2) pod tab. 15. 

 

V ČR při určování emisních faktorů CO2 u černého a hnědého uhlí byla stanovena 
výrazná kolerace mezi emisním faktorem a výhřevností paliva. Pro české hnědé a černé uhlí byly 
výsledky mnoha analýz shrnuty do výrazu (5.3). [46] 

 
12

44
).

Q

5,511
 (2,333 10. )(CO EF

m
2 +=       (t/TJ; GJ/t) (5.3)  

Podíl 44/12 představuje tzv. stechiometrický koeficient a mQ  je výhřevnost daného 

paliva. 

Uvedený vzorec byl schválen databází emisních faktorů IPCC a byl prověřen i pro řadu 
evropských uhlí.  

Ve vyhlášce č. 12/2009 jsou emisní faktory pro jednotlivé typy paliv  přesně definovány. 
Pro větší přesnost výpočtu, který zejména zohledňuje odlišnou výhřevnost používaného uhlí je 
pro stanovení emisního faktoru použit vztah (5.3).  

 

    t/TJ96,75   
12

44
).

18,03

5,511
 (2,333 10. )(CO EF 2 =+=       (5.4) 

Poznámka: 
4) emisní faktor 
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5.1.3.2  Příklad výpočtu EF pro ČU u elektrárny Poříčí II: 
 

 Obdobně jako v předchozím případě použijeme na výpočet emisních faktorů TZL a SO2 
tab. 9 a tab. 14, z které zjistíme kvalitativní údaje uhlí. 

 

 )kg/t(0,06 61,60 5,5.11,2A.5,5 (TZL) EF    1)
p ===      (5.5) 

Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle      
poznámky 1) pod tab. 15. 

)kg/t    (0,44 7,41 19.0,39S.19 )(SO EF 2)
p2 ===      (5.6) 

 Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle 
poznámky 2) pod tab. 15. 

Pro výpočet emisního faktoru CO2 černého uhlí  bude obdobně jako u  hnědého uhlí použit 
výraz (5.3).  

     t/TJ96,54   
12

44
).

18,37

5,511
 (2,333 10. )(CO EF 2 =+=       (5.7) 

 

 

5.1.3.3 Příklad výpočtu EF pro biomasu u elektrárny Poříčí II: 

 

 )kg/t 3,83(0,02 8,5.0,45A.5,8 (TZL) EF 1)
p ===      (5.8) 

Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle      
poznámky 1) pod tab. 15. 

 kg/t     )0,19(0,01 19.0,01S.19 )(SO EF 2)
p2 ===         (5.9) 

Hodnota uvedená v závorce představuje konečnou velikost emisního faktoru dle poznámky 2) 
pod tab. 15. 

                                     0 )(CO EF )5
2 =  

 

Poznámka: 

 
5) Biomasa se považuje u emisí CO2 jako neutrální palivo.  Uvažuje se, že rostlina za svůj růst přijala tolik    
   CO2, kolik se uvolní při jejím spalování. Emisní faktor je tedy u biomasy roven nule.  
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5.1.4 Množství vyprodukovaných emisí elektráren ČEZ a.s. za rok 2007 
 

S použitím vypočtených emisních faktorů pro jednotlivé elektrárenské provozy, 
množstvím spotřebovaného paliva a množstvím vyrobené elektrické energie lze u daného 
spalovacího zdroje určit přibližné roční emitované množství příslušné znečišťující látky.  

Vyprodukované množství emisí u jednotlivých elektráren nám ukazuje tab. 16. 
 

Množství emisí 
TZL SO2 NOX CO ∑C  CO2 Lokalita Palivo 

[t] 
HU 88,7 663,8 1164,5 242,6 48,5 846390,8 

ČU 1,2 8,6 69,8 9,7 1,9 34398,8 
Poříčí II Biomasa 0,2 0,9 89,4 74,5 7,5 0 

HU 92,7 1061 2376,2 495,1 99 1246917,7 
Tisová I Biomasa 0,4 1 50,4 42 4,2 0 

Tisová II HU 63 720,8 1614,2 336,3 67,3 847062,8 

HU 16,3 257,7 559,4 116,5 23,3 318261,3 
Hodonín Biomasa 0,8 1,2 123,7 103,1 10,3 0 

Mělník II HU 160 1342,3 2545,9 530,4 106,1 1238859,8 

Mělník III HU 253,9 2143,9 5641,9 1175,4 235,1 3004804,6 

Prunéřov I HU 345 5163,6 6628,5 1380,9 276,2 3178221,2 

Prunéřov II  HU 781,1 11747,8 15080,6 3141,8 628,4 7279201,7 

Ledvice 2 HU 201,6 6243,3 3245,4 676,1 135,2 1730766,4 

Ledvice 3 HU 36,1 1116,5 580,4 120,9 24,2 309522,1 

Tušimice II HU 444,8 6835,6 8774,9 1828,1 365,6 4213611,2 

Počerady HU 764,8 6170,9 14932,6 3111 622,2 7383365,5 

 Chvaletice HU 518,8 5744,6 8958,5 1866,4 373,3 4333704,9 

Dětmařovice ČU 185,7 943,5 6080,4 844,5 168,9 3613829,2 

HU 0,1 2,3 4 0,8 0,2 2895,7 Dvůr 
Králové Biomasa 0,02 3,3 9 7,5 0,8 0 

∑ 3955 50173 78530 16104 3198 39581814 
 

Tab. 16 Vyprodukované množství emisí  elektráren ČEZ a.s. za rok 2007 
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5.1.4.1 Příklad výpočtu množství emisí pro HU u elektrárny Poříčí II 

 

 88,7t     4852000,1827SP. (TZL) EF (TZL) ME 2)1) =⋅==    (5.10) 

 

    663,8t 4852001,37SP )(SO EF )(SO ME 22 =⋅== .     (5.11) 

 

   1164,48t   4852002,4SP. )(NO EF )(NO ME xx =⋅==     (5.12) 

 

 242,6t     4852000,5SP. (CO) EF (CO) ME =⋅==     (5.13) 

 

 48,52t     4852000,1SP. C)( EF C)( ME =⋅=Σ=Σ     (5.14) 

 

Poznámka: 
1) množství emisí 
2) množství spotřebovaného paliva 
 

Množství emisí CO2 se vypočte násobením energetického obsahu každého použitého 
paliva emisním faktorem a oxidačním faktorem. Pro každé palivo a výhřevnost se provádí 
výpočet dle vztahu (5.15).  [43] 

 

ME (CO2)= aktivní údaj . emisní faktor . oxidační faktor                 (t;TJ,TJ/t,-)   (5.15) 

Kde: 

• Aktivní údaj  vyjadřuje čistý energetický obsah paliva , které se spotřebuje během 
sledovaného období. Vypočte se jako součin spotřebovaného paliva (t) a výhřevnosti paliva 
(TJ/t). 

• Emisní faktor je již definován v kapitole 6.1.1. 
• Oxidační faktor  zohledňuje nedokonalé spalování, kde část uhlíku obsažená v palivu se 

nespálí a zůstane v popelu popř. se usazuje jako saze. Dle pokynů IPCC pro národní 
inventury skleníkových plynů z roku 2006 se používá oxidační faktor velikost  1,0. [43] 

 

ME (CO2)= aktivní údaj . emisní faktor . oxidační faktor =     (5.16)  

 

     846390,8t 196,7518,03485,2                =⋅⋅⋅=  
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Při porovnání (příloha A) vypočtených hodnot s hodnotami množství emisí nahlášených 
na IRZ dochází k rozkolům. V současnosti, jak již bylo naznačeno v úvodu, se používá tzv. 
kontinuální měření množství emisí (z toho vychází hodnoty nahlášené do IRZ).  
 V nejnovějším nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o  emisních  limitech  a  dalších  
podmínkách  provozování  spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, již není 
výpočet  množství emisí pomocí emisních  faktorů  ani uveden.  Předpokládá se, že každá 
elektrárna má kontinuální měření. Emisní faktory vycházející z  přílohy č. 5 nařízení vlády         
č. 352/2002 Sb. mohou být pro současné provozy již neaktuální. Kdybychom se chtěli pomocí 
emisních faktorů dopočítat co nejpřesnější hodnoty množství emisí, museli bychom znát 
konkrétní  emisní faktor znečišťujících látek pro jednotlivé elektrárenské provozy. Pro každý 
provoz je hodnota emisního faktoru z důvodu rozdílného použití technologických zařízení 
rozdílná.  

Kromě výše uvedeného důvodu je rozkol u množství emisí TZL nejspíše způsoben 
proměnlivou účinností jednotlivých odlučovačů popílků v jednotlivých elektrárnách. Jak již bylo 
uvedeno, účinnost kolísá v rozmezí 99,7-99,9 %. Dalším elementem, který se podepsal na 
rozdílné vypočítané hodnotě oproti uvedené hodnotě v IRZ je skutečnost, že uvedené emisní 
faktory použity pro výpočet zohledňují, vyjímaje popílku  PM10, i popílek s označením PM2,5 a  
PM1,0. Údaj TZL, nahlášen na IRZ, zohledňuje pouze úlet popílku s označením PM10. 

 Rozdíl u emisí SO2 by mohl být způsoben proměnlivou  účinností odsiřovací metody 
nebo také proměnlivou kvalitou spalovaného uhlí (obsahem síry). Nabízí ze zde také teoretická 
úvaha, že ne všechny spaliny musí projít metou odsíření, aby bylo dosaženo emisních limitů. 

U vypočtených hodnot množství emisí NOx dochází také k odchylkám, které mohou být 
způsobeny rozdílnou velikostí emisních faktorů a účinností denaturační metody pro jednotlivé 
elektrárny. Dalšími faktory, které ovlivňují množství emisí NOx  jsou: 

 
• velikost spalovací teploty,  
• reakční doba, 
• poměr vzduchu a paliva, 
• rozdílné použití konstrukčních prvků (kotel, hořák), 
• složení používaného paliva. 

 

U vypočteného množství emisí CO2 dochází v porovnání s IRZ téměř ke shodě. Vzniklá 
odchylka může být způsobena opět proměnlivou hodnotou výhřevnosti a následnou velikostí 
emisního faktoru. 

K vypočítaným emisím CO a ∑C se nenabízí přímý údaj k porovnání. 

Do IRZ jsou nahlašovány údaje o množství emisí z 15 uhelných elektráren ČEZ a.s. 
V příloze A, jak již bylo uvedeno,  je porovnání vypočítaného množství emisí s  množstvím emisí  
nahlášených do IRZ
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5.2. Jaderné elektrárny  a emise 
 

Hlavním zdrojem radioaktivního odpadu v jaderné elektrárně je aktivní zóna reaktoru. 
V aktivní zóně reaktoru dochází k řízené štěpné reakci a následnému vyhoření palivových článků 
(obr. 6.2.1-1 c), které jsou považovány za velice nebezpečný vysoce aktivní odpad.  

Palivový článek (obr. 6.2.1-1 c) se skládá z  palivových proutků (obr. 6.2.1-1 b). Palivový 
prut se skládá z jaderného paliva ve formě uranových pelet (obr 6.2.1 a) a z pokrytí (tenkostěnná 
trubička). Pelety jsou z oxidu uraničitého (UO2). Palivový prut je vyroben z vytěženého a 
následně upraveného uranu obohaceného o koncentraci U-235. 

 

 

a) b) 

 
aa   a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

c) 

 

 

Obr. 6.2.1-1  a) Uranové pelety, b) Palivový prut, c) Palivový článek [47] 
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V JE vznikají také nízko a středně aktivní odpady skupenství pevného a kapalného. Mezi 

odpady pevného skupenství patří drobný odpad z provozu a údržby elektrárny (papír, hadry, 
izolace, atd.), vložky vzduchotechnických filtrů, materiály z prádelen, umýváren a laboratoří. Do 
kapalných radioaktivních odpadů se zahrnují kontaminované vody z prádelen, sprch a laboratoří. 

Vyhořelé jaderné palivo představují články, které byly po skončení své životnosti vyjmuty 
z reaktoru. Z přibližně 97 % tvoří vyhořelé palivo ještě  použitelný materiál (nerozštěpený uran, 
plutonium), ze 3 % ho tvoří tzv. struska (nepoužitelný radioaktivní odpad) a z 0,06% tzv.  
aktinoidy. Podrobnější složení paliva nám ukazuje obr. 6.2.1-2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2.1-2 Složení vyhořelého jaderného paliva [47] 

 

Jak již bylo napsáno v kapitole 5.2.7 nejprve se vyhořelé palivové články  po vyjmutí 
z reaktoru skladují v bazénu vyhořelého paliva (obvykle 5 až 12 let). Po zmíněné době jsou 
palivové články umístěny do speciálního kontejneru (CASTOR 440/84) a v něm dále skladovány 
v meziskladu vyhořelého paliva dalších 40 až 50 let. Jako dalším bodem uložení by mělo být 
hlubinné úložiště. Následující kapitoly se budou věnovat množství radioaktivních odpadů, které 
produkují JE Dukovany a Temelín. Charakteristiku těchto zdrojů elektrické energie nám uvádí 
tab. 17. 

 

 

 

 

 

• Uran 
~0,8% U-235 
~0,5% U-236 
~92% U-238 

• Plutonium 
~0,8% PU-239 
~0,4% PU-240 
~0,2% PU-241 

• Minoritní aktinoidy (MA) 
-Np-237, Am, Cm 

• Štěpné produkty 
-stabilní, krátkodobé,   
  dlouhodobé 

Uran 95,89 %

Štěpné produkty 
3,11%

Plutonium+ MA 
1%
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Lokalita Označení 
bloku 

Instalovaný 
výkon 
[MWe] 

Typ 
reaktoru 

 
VVER 

Rok 
uvedení do 

provozu 

Celkový 
instalovaný 

výkon 
[MWe] 

Roční 
výroba 

elektřiny 
brutto v 

roce 2007 
[GWh] 

JE 
Dukovany 

1 440 440/213 1985-1988 1760 13907,0 

  2 440 440/213       

  3 440 440/213       

  4 440 440/213       

  JE Temelín 1 1100 1100/320 2002 2200 12264,9 

  2 1100 1100/320       
 

Tab. 17 Přehled JE na území ČR 

 

5.2.1 JE Dukovany 
 

Palivo do JE Dukovany  dodává ruská korporace TVEL. Dle informací jsou s kvalitou 
dodávaného paliva v dukovanské elektrárně nadmíru spokojeni. Od svého spuštění v roce 1985  
se postupně do reaktorů zavezlo přes 800 tun jaderného paliva. Palivový cyklus se neustále 
zefektivňuje. Současné dodávané typy palivových článků nesou označení GD-2+ (umožní udržet 
pětiletý cyklus při prodlužování kampaně - zkracování odstavek) a GD-2M. GD-2M dovolí 
nejenom udržet pětiletý cyklus výměny paliva , ale i zvýšit výkon dukovanských reaktorů  na  
105 %. Plný přechod čtyř dukovanských bloků na pětiletý cyklus byl dokončen v roce 2008. 
Vzhledem k tomu, že v reaktoru a v jeho aktivní zóně při každé výměně zůstává palivo různých 
typů a stupně vyhoření, okamžitý přechod na GD-2M nebyl reálný. V budoucnu se počítá 
s přechodem na šestiletý cyklus. Tento přechod by opět uspořil několik desítek palivových kazet 
ročně a následně i počet zaplněných kontejnerů CASTOR. 

V aktivní zóně  každého ze čtyř používaných reaktorů (VVER 440/213) je umístěno 312 
palivových článků (pevných)  a 37 regulačních tyčí (pohyblivých) Ročně se musí vyměnit při 
současném pětiletém cyklu přibližně 72 palivových kazet. Každý palivový článek se skládá ze 
126 palivových prutů, válcové koncovky a hlavice. Aktivní délka prutu je 3200mm. Typická 
zavážka reaktoru VVER 440/213 má hodnotu 42 tun. 
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Roční produkce vyhořelého paliva z jednoho reaktoru typu  VVER 440/213: 

 

t48,863.
312

42
.RSPK

PKR

 ZR ===
 

• Zavážka reaktoru (ZR) =42 tun 
• Počet palivových kazet v aktivní zóně reaktoru (PKR) =  312 ks 
• Ročně spotřebovaných palivových kazet (RSPK) = 63  ks  

 

 

Jak již bylo  zmíněno, JE Dukovany má reaktory VVER 440/213 čtyři. Za rok tyto 
reaktory tedy vyprodukují 33,92 tun vyhořelého vysoce radioaktivního odpadu. Při roční 
produkci 33,92 tun vyhořelého paliva  se ročně v průměru  naplní tři ukládací kontejnery  typu 
CASTOR 440/84, každý o kapacitě 10 tun vyhořelého paliva. Údaj o produkci nízko a středně 
aktivního odpadu nebyl k dispozici. 

 

5.2.2 JE Temelín 
 

Aktivní zónu reaktoru tvoří 163 pevných palivových článků a 61 svazkových řídících  
tyčí. Každý palivový článek obsahuje 312 palivových prutů, 12 trubek pro vedení svazkové řídící 
tyče, trubku instrumentační a trubku centrální, která slouží k nesení distančních mříží. Průměr 
prutu je stejný jako u reaktoru VVER 440/213. Aktivní délka je  však větší (3500mm). Zavážka 
reaktoru VVER 1000/320 je 92 tun . Ročně se vyveze do bazénu vedle reaktoru přibližně jedna 
čtvrtina  palivových kazet (41 kusů). V současnosti probíhá přechod na pětiletý cyklus výměny 
paliva. 

 

Roční produkce vyhořelého paliva z jednoho reaktoru  typu VVER 1000/320: 

 

t11,2341.
163

92
.RSPK

PKR

 ZR ===
 

 

• Zavážka reaktoru (ZR) =92 tun 
• Počet palivových kazet v reaktoru (PKR) =  163 ks 
• Ročně spotřebovaných palivových kazet (RSPK) = 41  ks  

 

Oba reaktory JE Temelín vyprodukují 46,22 tun vyhořelého paliva za rok. Ročně jsou 
tedy potřeba přibližně 4 ukládací kontejnery  CASTOR 440/84. 
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Dále bylo v JE Temelín v roce 2008 vyprodukováno 245 m3 kapalného radioaktivního 

koncentrátu a 59,1 tun pevného nízko a středo  radioaktivního odpadu. U kapalných odpadů 
probíhá před samotným uložením do sudů tzv. bitumenace, což je smíchání kapalných odpadů 
s asfaltem a následné stlačení. Pevné odpady se před uložením třídí a stlačují. Celkově byl odpad 
umístěn do 216 sudů. Sudy jsou, jak již bylo zmíněno ukládány v úložišti nízko a  středně 
aktivního odpadu v areálu JE Dukovany. 

Vyprodukované množství nízko a středo radioaktivního odpadu z JE nebylo k dispozici. 
 

JE Temelín a JE Dukovany dle orientačních výpočtů dohromady vyprodukují za svůj 
roční provoz přibližně  80,14 tun vysoce aktivního radioaktivního odpadu. Oficiální uváděné  
množství za rok 2007 je 79, 4 tun.

 

5.3 Srovnání emisí z tepelných a jaderných elektráren 

 

Na otázku, jestli jsou horší radioaktivní odpady či jedovaté chemické odpady 
produkované uhelnými elektrárnami, nelze přímo odpovědět. Na čem však především záleží, je 
samotné nakládání s nimi. 

Riziko (ionizující záření), které představuje radioaktivní odpad je  známo již od počátku 
jaderné vědy a techniky. Díky tomu se účinná ochranná opatření proti záření uskutečňují již 
předem. Naproti tomu rizika spojená s uhelnými elektrárnami se začala více odstraňovat až za 
několik let jejich provozu, kde se již škodlivé následky pro zdraví či  životní prostředí už naplno 
projevily. 

Jak již bylo napsáno výše, z uvedeného množství spotřebovaného paliva v JE tvoří odpad 
pouze 3 % a zbylých 97% je dále použitelných. Z předešlého uvedeného množství 
spotřebovaného paliva vyplývá, že z ročního množství spotřebovaného paliva (23 tun) na jeden 
výrobní blok o výkonu 1000 MW  je konečný (dále nepoužitelný) odpad pouhých 0,69 tun. Dále 
JE na jeden  výrobní blok (1100 MW) vyprodukuje přibližně 123 m3 kapalného radioaktivního 
koncentrátu a 30 tun pevného nízko a středo aktivního radioaktivního odpadu. 

Uhelná elektrárna o stejném instalovaném výkonu vyprodukuje ročně milióny tun odpadů, 
zejména ve  formě nejsledovanějších odpadních plynů CO2, SO2, prachu (TZL) a popele. 
Z hodnot, zveřejněných v IRZ, vyplývá, že tepelné elektrárny skupiny ČEZ a.s. vyprodukovaly 
z hlavních emisních látek za rok 2007 přibližně 38 milionů tun CO2 ,67 tisíc tun NOX, 66 tisíc tun  
SO2 a 2800 tun TZL.  

Odpady pevného skupenství (např. popel) neztrácejí nikdy svou toxicitu. Jejich 
nebezpečnost je hlavně v tom, že obsahují těžké kovy (kadmium, arzén, rtuť).  

Srovnáme-li JE a uhelné elektrárny z hlediska spotřeby paliva, tak jaderná elektrárna 
mající energetický blok o výkonu 1100 MWe spotřebuje ročně přibližně 23 tun uranu. Uhelná 
elektrárna o stejném výkonu spotřebuje ročně přes 6000 tun hnědého uhlí případně spotřebuje 
něco přes 2000 tun uhlí černého.  
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6 MOŽNOSTI SNÍŽENÍ CO2 V SOULADU SE SMĚRNICEMI EU 
 

 

Přijetím Kjótského protokolu se ČR zavázala snížit emise skleníkových plynů (převážně 
CO2 ) v období 2008-2012 ve srovnání s rokem 1990 o 8%. K požadovanému poklesu emisí CO2 

došlo nejrazantněji v 90. letech minulého století. Dle prognóz by tohoto závazku do roku 2012 
mělo být dosaženo. 

V současnosti se největší producenti  CO2 v energetice (tepelné elektrárny) snaží ke 
splnění tohoto  cíle napomáhat zvyšováním účinnosti celého bloku, kotle atd.  I přesto všechno je 
ČR kvůli stále poměrně neefektivnímu spalování hnědého uhlí jedním z největších emitentů 
skleníkových plynů v přepočtu na obyvatele.  

Další návrhy EU ještě  tyto limity zpřísňují. Do roku 2020 bylo navrženo snížení CO2 o 
20%  oproti roku 1990.  Plánuje se také uzavření nové globální dohody, která by měla nahradit 
stávající Kjótský protokol. Tato dohoda by se měla usjednotit na dalším snížení CO2 až o 30%.  

Dle strategického vládního dokumentu, tzv. Národního programu na zmírnění dopadů 
změny klimatu, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (2003/87 ES), si vláda 
stanovila cíl postupně do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého na průměr zemí EU v roce 
2000, tj. zhruba na hodnotu 9,1 tun CO2 na obyvatele (tab. 18). Pokud porovnáme množství emisí 
CO2 se světem, produkuje ČR poměrně malé množství ( objem 0,3 % světových emisí). 
V přepočtu na jednoho obyvatele jsme však mezi předními světovými znečišťovateli. V roce 
2006 vyprodukovala ČR 14,5 tun skleníkových plynů (CO2ekv) na obyvatele. Ve srovnání 
s ostatními státy EU-25, jak ukazuje obr. 7.1 patříme mezi největší producenty CO2ekv na 
obyvatele. Na tomto množství se energetika (stacionární zdroje) podílí z 67%. Dosavadní vývoj 
ukazuje, že tempo snižování v ČR je dosti pomalé a požadované snížení do roku 2020 bude 
obtížné. [34] 

Složení CO2ekv nám ukazuje tab. 19. 
 
 

ČR EU- 25 
Ukazatel 

1995 2000 2005 1995 2000 2005 

t CO2 /obyv. 12,8 12,6 12,3 9,3 9,1 9,2 

t CO2 ekv. /obyv. 15 14,5 14,2 11,8 11,3 11,2 
 

Tab. 18 Porovnání základních emisních indikátorů  v ČR a EU 25 v letech 1995-2005  [49] 

 
Poznámka: 

• CO2ekv zahrnuje kromě samotných emisí CO2 i emise ostatních skleníkových plynů   
(metan, oxid dusny, HFCs,atd.) přepočtených na množství emisí CO2. 

 

Snížení emisí skleníkových plynů by mělo vést přes posílení a rozšíření systému 
obchodování s emisemi (EU ETS). Do tohoto systému spadá asi  40%  celkových emisí 
skleníkových plynů v EU. 
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Místo národních alokačních plánů by měla probíhat aukce povolenek, či jejich volné 
alokace na základě  platných pravidel EU. Energetika, která má na svědomí největší podíl emisí v 
EU, bude podléhat dražbě všech povolenek hned v okamžiku zahájení nového režimu v roce 
2013. Příjmy z obchodování s emisemi budou putovat členským státům EU, které by měly 
podporovat inovace v takových oblastech, jakou jsou OZE, zachycování a uchovávání uhlíku, 
vývoj a výzkum. Rozvojové země by měly z tohoto balíku peněz také něco obdržet. Peníze by 
jim měly posloužit na přizpůsobení změnám klimatu. 

 

Lotyšsko; 7,4

Litva; 7,8

Rumonsko; 8

Švédsko; 8

Maďarsko; 9,1

Portugalsko; 9,9

Malta; 10,3

Slovinsko; 10,4

Španělsko; 10,5

Polsko; 11

Velká Británie; 11,3

Rakousko; 12,1

Řecko; 12,2

Nizozemsko; 12,8

Dánsko; 13,1

Belgie; 13,2

Estonsko; 13,5

Kypr; 14,3

Česká republika; 14,5

Polsko; 15,4

Irsko; 17,5

Lucembursko; 29,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Emise CO2ekv na obyvatele za rok 2006 (t)

 

 

Obr. 7.1 Emise CO2ekv
1) na obyvatele za rok 2006 v EU-25 v (t) [34] 

 

Množství povolenek bude do roku 2020 postupně snižováno. A to takovým způsobem, 
aby bylo do tohoto roku možné snížit emise v rámci systému ETS oproti úrovni z roku 2005 o 
21%. Členské země přispějí ke snížení emisí dle svého bohatství v intervalu od -20 % pro bohatší 
země do +20% pro chudší. 

V minulých letech však EU přidělila neúměrně mnoho povolenek na emise CO2, což v 
řadě států vedlo k poklesu jejich cen a omezilo možnost dosažení emisních cílů EU. 

V roce 2006 bylo  do ovzduší vypuštěno přibližně 124 miliónů tun CO2 (tab. 19). Z toho 
elektrárny skupiny ČEZ a.s. vyprodukovaly přibližně 35 miliónů tun CO2  (28%).  
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CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 CO2 ekv 

124 409 12 048 7394 872 23 83 144829 
 

Tab. 19 Emise skleníkových plynů v členění po plynech v roce 2006 (v tis. t)  [49] 

 

Poznámka: 

• CO2 – oxid uhličitý 

• CH4 -metan 
• N2O -oxid dusný 
• HFCs- hydrofluorouhlovodíky 
• PFCs- zcela fluorované uhlovodíky 

• SF6 - fluorid sírový 
 

Z důvodu velkého podílu elektráren skupiny ČEZ a.s. na celkových emisích CO2  budou 
možnosti snížení CO2 v ČR situovány právě na tyto elektrárny. [34] [48] 

 
V Akčním plánu snižování emisí CO2 z roku 2007  má společnost ČEZ a.s. do roku 2020 

tyto cíle: 

• zvýšit výrobu z obnovitelných zdrojů na 5,1 TWh/ročně, 
• snížit intenzitu skleníkových plynů v rámci ČR o 15 % (na 0,47t/MWh), 
• přispět ke splnění národního cíle ČR, tj. snížení energetické náročnosti o                    

23 TWh/ročně, 
• uspořit 30 milionů tun CO2 financováním projektů na snižování skleníkových plynů 

mimo ČR. [41] 

6.1 Snižování CO2 a obnovitelné zdroje energie 
 

6.1.1 Energie větru 
 

• Reálný potenciál do roku 2020: ~800 MW. 
• Cíl skupiny ČEZ a.s. do roku 2020: 500MW. 

o   Větrný park Dukovany, 
o s instalovaným výkonem 78 MW, 

              (dle dostupných z důvodu protestu místních informací projekt  realizován nebude). 
o Větrný park Dlouhé pole u elektrárny Tušimice, 

o s instalovaným výkonem 98 MW. 
 

o Větrný park Tavíkovice, 
o s instalovaným výkonem 22-33 MW. 

o Větrný park Čermákovice, 
o s instalovaným výkone 10-15 MW. 

o Větrný park Jitkov, 
o a instalovaným výkonem 10 MW. 
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6.1.2 Energie biomasy 
 

• V současnosti hlavně spoluspalování biomasy s HU (např. Poříčí, Tisová). 
• Projekty na spalování čisté biomasy (Dvůr Králové, Hodonín). 
• Potenciál pěstování energetických plodin v ČR: 300 000 ha ; 10 -15t/ha. 

 

6.1.3 Energie vody 
 

• Příležitosti pro stavbu velkých hydroelektráren v ČR nejsou. 
• Potenciál malých VE: (<10MW). 
• Možné navýšení výroby:  

o zvýšením účinnosti velkých vodních elektráren: ~3 %,   
o zvýšením účinnosti malých vodních elektráren: ~5 %.   

 

Kromě výše uvedených možností navýšení výroby elektrické energie pomocí OZE se jeví 
sympaticky celkový cíl EU, který umožní přispívat jednotlivým členským státům k celkovému 
evropskému úsilí výroby elektrické energie pomocí OZE, a nebudou tak muset činit pouze na 
území vlastního státu. Tímto krokem by se umožnilo přesunout investice tam, kde je činnost OZE 
nejefektivnější. [50] 

 

6.2 Snižování intenzity emisí CO2  

 

• Urychlení obnovy uhelných elektráren ( Tušimice, Prunéřov, Ledvice), 
o např. u elektrárny Ledvice po obnově :  

o účinnost 47 % (navýšení o 10%), 
o uvedení do provozu 2013/2014. 

•  Použití BAT (nejlepší dostupné technologie), 
o nejméně u tří elektráren (~2200MW celkem). 

Aby byly BAT splněny, dle EU se musí zlepšit účinnost elektrárny po obnově minimálně  
o  3%. 

• Po roce 2020 se počítá s ukládáním CO2 do podzemních prostor (projekt CCS), 
o do roku 2030 by CCS mohlo snížit emise CO2 o 16 mil. tun.  [48] 

 

V následující tab. 20 je porovnání stávajících a budoucích technických parametrů po 
obnově uhelné elektrárny Ledvice 2.  Tab. 21 pak ukazuje porovnání parametrů před a po 
retrofitu u elektrárny Tušimice II.  
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Parametry Po obnově Před obnovou 

Výkon [MWe] 660 MW 2x110 MW 
Parametry přehřáté páry 27,3 MPa/600ºC 12,8 MPa/540ºC 
Parametry přihřáté páry 4,9 MPa/610ºC 3,6 MPa/540ºC 

Emisní limity NOx [mg/Nm3] 200 650 
Emisní limity SO2 [mg/Nm3] 150 1700 

Emisní limity Popílek [mg/Nm3] 20 100 
Účinnost [%] cca 47 cca 37 

Spotřeba uhlí [kg/MWh] 656 1130 
Emise CO2 [kg/MWh] 735 1356 
Emise NOx [kg/MWh] 0,55 2,11 
Emise SO2 [kg/MWh] 0,41 5,01 

Emise popílku [kg/MWh] 0,06 0,08 
 

 

Tab.20 Technické parametry před a po obnově elektrárny Ledvice 2 [53] 

 

Parametry Po obnově Před obnovou 

Výkon [MWe] 4x 200 4x200 

Parametry přehřáté páry 18,1 MPa/575ºC 17,46 MPa/540ºC 

Parametry přihřáté páry 3,81 MPa/580ºC 4,06 MPa/540ºC 

Emisní limity NOx [mg/Nm3] max. 200 320-440 

Emisní limity SO2 [mg/Nm3] max. 200 450-500 

Emisní limity Popílek [mg/Nm3] max. 200 60-100 

Účinnost [%] cca 38,7 cca 33 
 

Tab.21 Technické parametry před a po obnově elektrárny Tušimice II.  [53] 

 
U elektrárny Prunéřov II by  se měl navýšit instalovaný výkon ze stávajících 3x 200MWe 

na budoucích 3x 250 MWe (viz tab. 4). Parametry elektrárny Prunéřov II po obnově by měly být 
obdobné jako u elektrárny Tušimice II. 

Plánují se také nové výrobní bloky , které by spalovaly zemní plyn (paroplynové 
elektrárny). V elektrárně Počerady se  mají začít na jaře roku 2010 stavět nové výrobní 
paroplynové bloky o výkonu 2x440 MWe. V provozu by měly být do roku 2013. V jednáních je i 
paroplynová elektrárna v lokalitě Užín s plánovaným výrobním blokem 440 MWe. Obě 
elektrárny by měly přispět ke snížení emisí C02. 
 Nové a případně rekonstruované bloky by měly s předstihem splnit emisní limity platné 
v EU od 1.1. 2016. [54] 

K případnému dlouhodobému snížení emisí by případně měla přispět i dostavba JE 
Temelín.  
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7 ZÁVĚR 
 

Dá se opravdu říci, že v současnosti je energetika ČR stabilizovaná a soběstačná. 
Instalovaný výkon na našem území přesahuje hodnotu 17 GW. Ve složení instalovaného výkonu 
dominují dva základní  typy elektráren (uhelné a  jaderné). Z ročního množství vyrobené 
elektrické energie (něco přes 88 000 GWh) tyto zdroje  vyrobí kolem 90%. 

V době současné se tento fakt jako problém nejeví. V brzké budoucnosti však mohou 
nastat nemalé problémy. Uhelné elektrárny, které se podílejí na výrobě elektrické energie z 60%, 
se mohou již v horizontu  nastávajících 10 let potýkat s postupným vyčerpáváním zásob fosilních 
paliv. Jaderné elektrárny mají sice pro svůj provoz dostatek uranu na našem území, avšak dochází 
u nich k malé podpoře, jak ze strany politické, tak ze strany veřejné. Jejich případné rozšiřování 
je tedy velmi nejisté.  

Obnovitelné zdroje energie, i přes jejich zvyšující se instalovaný výkon, se účastní na 
celkové hrubé výrobě elektrické energie minimálně (z 3,9% v roce 2007). Vodní elektrárny mají 
potenciál téměř již vyčerpán. Určité navýšení výroby elektrické energie tohoto zdroje  se dá 
očekávat jejich modernizací. Nedostatek vodních srážek v posledních letech  však jejich produkci 
elektřiny snižuje. Ostatní obnovitelné zdroje (zejména větrné a solární elektrárny), nebýt  
výhodných výkupních cen za vyrobenou elektrickou energii, by se jen stěží na našem území 
rozšiřovaly. Nejnovější zveřejněné údaje uvádějí až neuvěřitelný 600 % nárůst u výroby 
elektrické energie pomocí solárních systémů, a 96% nárůst u výroby elektrické energie pomocí 
větrných elektráren v roce 2008. Výrobci uvádějí, že při slunečném počasí vydělají za každou 
MWh  až sto tisíc korun denně. Pro svoji výhodnost, zejména díky dlouholeté garanci již 
zmiňovaných výkupních cen,  se investice do této oblasti výroby neustále zvyšuji. Zajímavým 
faktem je, že výkupní ceny v zahraničí, např. na Slovensku či ve Francii jsou o polovinu nižší. Na 
všem je zarážející hlavně skutečnost, že OZE budoucnost naší energie nevyřeší. Jejich podíl na 
celkovém množství vyrobené elektrické energie je i při vyčerpání jejich potenciálu zanedbatelný. 
Vyčerpán by potenciál měl být, avšak s rozvahou, a ne na úkor podpory ostatních 
perspektivnějších zdrojů elektrické energie. K tomu je efektivnost použití SLE a VTE  na našem 
území dosti mizivá. Dosti sympaticky se jeví návrh EU, podle kterého  by jednotlivé členské státy 
přispívaly k celkovému evropskému úsilí výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 
takových místech, kde je jejich výroba efektivnější. V ČR by měly být OZE tedy brány  zejména 
jako doplněk energetického mixu.  

V nejbližších letech by se měl stát u uhelných elektráren angažovat v problematice 
územně ekologických limitů pro případné rozšíření těžby fosilních paliv. Měl  by  podporovat 
výzkum a nové technologie pro nadcházející retrofity uhelných elektráren, které by spotřebu 
fosilních paliv „přibrzdily“. U jaderné energetiky by měl být co nejdříve vyřešen koncept pro 
případnou dostavbu Temelína, či rozšíření Dukovan. Nově se také rozjíždí výstavba účinných 
paroplynových elektráren. U toto typu zdroje by měly být po nákladných investicích zajištěny 
zejména dodávky zemního plynu.    

 O tom, že energetika významně ovlivňuje životní prostředí je již zmiňováno v úvodu. 
V současnosti, i přes řadu opatření, která byla vykonána v devadesátých letech minulého století, 
je  vliv energetiky  na  životní prostředí stále značný. O tomto vlivu svědčí i správné vnímání 
energetiky, která zahrnuje nespočet činností (těžba a úprava paliv, doprava k energetickým 
zdrojům, vlastní výroba, rozvod energie ke konečným uživatelům, samotná spotřeba a  likvidace 
vzniklých odpadů).  K těžbě  a úpravě paliv bude docházet pochopitelně stále.  
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Určité hranice jsou dány již zmíněnými ekologicko-územními limity, avšak u nich se bude 
pravděpodobně bojovat při postupném docházení o jejich rozšiřování. Doprava je také 
nepostradatelným elementem v celém komplexu činností. Co se dá však dosti ovlivnit, je samotná 
výroba elektrické energie a její následná produkce emisí. Plánované obnovy uhelných elektráren, 
rozšiřovaní či budování nových JE, výstavby paroplynových elektráren, a v menší míře i podíly 
spalované biomasy, mohou  ke snižování množství celkových emisí přispět.  

Trend, který však emise navyšuje, je rostoucí množství vyrobené energie z důvodu 
zvyšující se spotřeby. I to se však snaží ČEZ a.s., jakožto největší výrobce elektrické energie 
v ČR podchytit formou spolupráce s širší veřejností. Probíhají  vzdělávací programy (podpora 
změny spotřebitelského chování, poradenské možnosti (optimalizace spotřeby domácností, online 
kalkulátor spotřeby a úspor energie). Probíhá také projekt ministerstva životního prostředí  
s názvem Zelená úsporám, který by měl k celkovému snížení spotřeby elektřiny či uhlí a  emisí 
v domácnostech také přispět. Je zde možnost obdržet dotaci  pro výměnu kotlů za tepelné 
čerpadlo, či kotel na biomasu. K získání jsou také  dotace na zateplení domu a  solární panely. 

 
Odpady, produkované uhelnými elektrárnami při spalování fosilních paliv a při odsiřování 

spalin jsou  nazývány po příslušné certifikaci  tzv.  vedlejšími energetickými produkty. Staly se 
z nich druhotné suroviny (např. energosádrovec, popílek, škvára, stabilizátor, aglomerát). Většina 
těchto surovin se používá ve stavebnictví. Například z energosádrovce se vyrábí sádrokartonové 
desky. Škvára a  popílek se používá při výrobě betonu a malt. Jako odpad je považován pouze 
nevyužitý energetický produkt, který je ukládán na skládky. Díky existujícímu právnímu 
předpisu, který stanovil institut placení poplatků za ukládání odpadů, se elektrárny snaží ukládat 
odpady na skládky v co nejmenší míře. I přesto je zátěž v podobě nevyužívaných energetických 
odpadů závažným problémem. Např. ukládaný popílek, obsahující těžké kovy, je radioaktivní. 
K odpadům z těchto zdrojů energie by v budoucnu mohlo přibýt i velmi diskutované  umělé 
ukládání CO2 (CCS technologie). 

U jaderných elektráren je základní dělení odpadu podle intenzity záření a doby, po kterou 
toto záření odpad  produkuje. Jedná se o nízko (tvoří 90% všech odpadů), středo a vysoko aktivní 
odpad. Přičemž za odpad v pravém slova smyslu je považován nízko a středně aktivní odpad. 
Vysoko aktivní odpad, který je tvořen vyhořelým palivem (pouze 3 % je nepoužitelný odpad-
struska), se dá  přepracovat a opětně využít. Bohužel je toto přepracování neúměrně drahé a jeho 
používání, ve srovnání s nákupem nových palivových článku  se nevyplácí. V současné době 
s ukládáním odpadů z jaderné elektrárny  není problém. Kapacity úložišť, nacházejících se 
v areálu jaderné elektrárny Dukovany, by měly být dostačující pro životnost obou našich 
jaderných elektráren. Posledním krokem, kde by se vyhořelé palivo po zbytek své aktivity  mělo 
ukládat, je hlubinné úložiště. Se zprovozněním takového úložiště na našem území se počítá v roce 
2065.  

Problémy s produkovanými odpady za provozu, které jsou spjaty s výrobou elektrické 
energie pomocí fosilních paliv, či štěpení uranu, jsou obnovitelné zdroje ušetřeny. Co do vlivu 
životního prostředí je OZE vyčítán hlavně jejich velký zábor území nutný pro výstavbu.  

Například konkrétně u solárních elektráren dochází ke značným  záborům nejkvalitnější 
zemědělské půdy, která se vyskytuje v nížinných oblastech s dlouhým slunečním svitem. Do 
budoucna se také otvírá problém recyklace fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti 
(15 až 20 let). Další negativum pro OZE (zejména VTE a SLE) , které nepřímo souvisí se 
životním prostředím, je jejich vysoká energetická náročnost (množství vyrobené energie za jejich 
provozu ku energii, která je potřeba k jejich výrobě, výstavbě, provozu a údržbě).  
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Biomasa, jakožto obnovitelný zdroj, se jeví  výhodná z hlediska menšího množství   emisí  
CO2 a odpadů ve formě popelovin. Jistý problém, je tu s její dopravou k samotným elektrárnám. 
Využívání železnice kvůli problémům s  její manipulací při vynakládání, se ukázalo jako 
nevýhodné řešení. Do elektráren je tedy nejčastěji dovážena pomocí velkoprostorových kamionů, 
kterých do elektrárny musí přijet několik desítek denně. Dochází zde tedy ke značnému zatížení 
životného prostředí z hlediska dopravy paliva. Prioritou tohoto způsobu dopravy by měli být co 
nejkratší potřebné vzdálenosti mezi dodavatelem biomasy a elektrárnou.  
 

V kapitole výpočet produkce emisí elektráren, byly emise hlavních znečišťujících látek 
(TZL , SO2 , NOx , CO2  , CO a ∑C) orientačně vypočteny u 15 uhelných elektráren skupiny ČEZ 
a.s. Jedná se o největší skupinu zdrojů, která vyrobí přes 40 % veškeré elektrické energie na 
území ČR. K výpočtům byli  potřebné kvalitativní parametry spalovaného paliva, a následně 
emisní faktory z příslušné vyhlášky. Vypočtené hodnoty byly následně porovnány s nahlášenými 
údaji v IRZ. Z porovnání, které je uvedeno v příloze A, je vidět rozkol vypočtených a 
nahlášených hodnot stanovených kontinuálním měřením.  

V případě emisí TZL, je rozkol způsoben proměnlivou účinností odlučovačů popílku 
v závislosti na koncentraci TZL, a také rozdílnou účinnosti odlučovačů v jednotlivých 
elektrárnách (ve výpočtu počítáno s konstantní hodnotou 99,9%). V IRZ je do TZL započítáván 
úlet popílku s označením PM10. U vypočítané hodnoty TZL je zohledněn krom PM10  i popílek 
s označením PM2,5 a  PM1,0.  U emisí SO2 je počítáno s průměrným obsahem síry v palivu během 
roku. Ve skutečnosti je však obsah síry v palivu proměnlivý. Po splnění emisních limitů 
pravděpodobně také neprochází všechny spaliny metodou odsíření. Všechny tyto aspekty se pak 
na konečném vypočítaném množství emisí SO2 zcela jistě projevily. Odchylky u vypočítaného 
množství emisí NOx , byly dle konzultací s odborníky z ČHMÚ způsobeny rozdílnou velikostí 
emisních faktorů a účinností denaturační metody pro jednotlivé elektrárny. U vypočítaného 
množství emisí CO2 došlo v porovnání  s údaji z IRZ téměř ke shodě. Odchylka může být 
způsobena proměnlivou hodnotou výhřevnosti paliva (ve výpočtech zahrnuta roční průměrná 
hodnota). Vypočtené množství emisí CO a ∑C  nebylo možné  s IRZ porovnat, neboť u většiny 
uhelných elektráren nebyl údaj nahlášen. 

 Za emise  z jaderných elektráren byl považován vysoko aktivní odpad. Z dostupných 
údajů bylo vypočteno jeho orientační roční emitované množství 80,14 tun (nahlášený údaj za rok 
2007 je 79,4 tun). Pokud uvažujeme, že jeden ukládací kontejner CASTROR pojme 10 tun 
odpadu, je tedy ročně potřeba přibližně 8 těchto ukládacích kontejnerů. 

V závěrečné kapitole byla zmapována problematika produkce CO2 . Návrhy EU počítají 
se snížením emisí CO2 do roku 2020 o 20%  oproti roku 1990. V dalším návrhu se plánuje 
snížení emisí  CO2 do roku 2030 až o 30% oproti roku 1990.  ČR se na celkových emisích podílí 
malým dílem (z 0,3 %). Horší je již údaj množství emisí CO2 přepočítaného na obyvatele, kde po 
Lucembursku, Irsku a Polsku zaujímáme v EU čtvrtou pozici. Samotné snižování emisí CO2 by 
mělo být realizováno narůstajícím podílem OZE na výrobě elektrické energie, snižováním 
intenzity emisí CO2  (obnovou uhelných elektráren) a  podporou úspor elektrické energie. Na 
snížení emisí CO2, jak již bylo uvedeno obecně u snižování emisí jako celku, by se měly dále 
podílet s případným narůstajícím výkonem JE a  výstavby paroplynových elektráren. To vše  by 
mělo být na úkor snižování výroby v uhelných elektrárnách. Opatření, která by měla přispívat 
k přibrzďování nárůstu spotřeby elektrické energie, se na snižování emisí CO2 mohou  
v menší míře  také podílet.
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PŘÍLOHA  A  POROVNÁNÍ  VYPOČTENÉHO  MNOŽSTVÍ  EMISÍ  S ÚDAJI IRZ  [2] 
 

 

Množství emisí  tepelných elektráren ČEZ a.s. v roce 2007  [t] 

TZL SO2 NOx CO2 Lokalita 

vypočtené IRZ  1) odchylka 
[%]    3) 

vypočtené IRZ   odchylka 
[%] 

vypočtené IRZ   odchylka 
[%] 

vypočtené IRZ  odchylka 
[%] 

Poříčí II 90,03 81,1 -11 673,23 2950,0 77 1323,71 615 -115 880789,61 872000 -1 
Tisová (I a II) 156,07 130,0 -20 1782,71 6450,0 72 4040,88 2190 -85 2093980,4 2040000 -3 

Hodonín 17,06 
                 -

2) 
-  258,92 2360,0 89 683,11 297 -130 318261,26 507000 37 

Mělník (II a III)  413,91 405,0 -2 3486,27 3160,0 -10 8187,84 6910 -18 4243664,40 4040000 -5 
Prunéřov ( II a 

III) 
1126,01 854,0 -32 16911,4 16400,0 -3 21709,15 18800 -15 10457423 10100000 -4 

Ledvice (2 a 3) 237,69 177,0 -34 7359,87 9520,0 23 3825,79 3470 -10 2040288,5 1950000 -5 
Tušimice II 444,81 105,0 -324 6835,63 8210,0 17 8774,88 7510 -17 4213611,21 4110000 -3 
Počerady 764,83 412,0 -86 6170,88 8410,0 27 14932,59 15100 1 7383365,51 6900000 -7 

 Chvaletice 518,79 398,0 -30 5744,63 4080,0 -41 8958,48 6600 -36 4333704,89 4120000 -5 
Dětmařovice 185,70 166,0 -12 943,48 3600,0 74 6080,40 4530 -34 3613829,16 3610000 0 

Dvůr Králové 0,12 -2)  - 5,6 520,0 99 12,98 125 90 2895,73             -      2)  - 

∑ 3955,02 2728,1 45 3) 50172,7 65660,0 24 78529,8 66147 -19 39581814 38249000 -3 

 

Poznámka: 
1) zahrnuje pouze PM10 
2) údaj nebyl k dispozici 
3) odchylka vypočtených hodnot od hodnot uvedených v IRZ 
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PŘÍLOHA   B  MNOŽSTVÍ  EMISÍ  ELEKTRÁREN  ČEZ A.S. V LETECH  2004-2007 [2] 
 

 

 

Poznámka: 
1) údaje nebyly k dispozici 

 

 

 

 

Množství emisí [t] 
2004 2005 2006 2007 

Lokalita 

PM10 SO2 NOx CO2 PM10 SO2 NOx CO2 PM10 SO2 NOx CO2 PM10 SO2 NOx CO2 
Poříčí II 2680 686 798000 66 2270 517 640000 89,4 2650 630 842000 81,1 2950,0 615 872000 

Tisová (I;II) 5530 1940 1840000 100 4780 1420 1480000 149 5660 1880 1930000 130,0 6450,0 2190 2040000 
Hodonín 1980 226 448000 1) 2090 229 423000 54,9 2330 284 538000 1) 2360,0 297 507000 

Mělník (II;III) 2500 6410 3890000 402 2490 5100 3290000 340 2670 4520 2810000 405,0 3160,0 6910 4040000 
Prunéřov(II;III)  13400 15800 8610000 794 13200 15500 8120000 893 14500 16900 8930000 854,0 16400,0 18800 1100000 

Ledvice (2;3) 8170 3540 2120000 133 7790 3550 1980000 158 7480 3720 2130000 177,0 9520,0 3470 1950000 
Tušimice II 10500 9080 5060000 304 10700 9460 5120000 116 10400 9710 5360000 105,0 8210,0 7510 4110000 
Počerady 6950 15500 7190000 399 8270 15300 6670000 352 8280 14600 6560000 412,0 8410,0 15100 6900000 
Chvaletice 3670 4940 3220000 287 3370 4370 2680000 257 3130 4320 2690000 398,0 4080,0 6600 4120000 

Dětmařovice 839 3010 1850000 106 1080 3700 2260000 154 1990 4180 2590000 166,0 3600,0 4530 3610000 
Dvůr Králové 729 239 126000 1) 634 196 95600 1) 673 164 106000 1) 520,0 125 1) 

∑ 

     1) 

56948 61371 35152000 2591 56674 59342 32758600 2563,3 59763 60908 34486000 2728,1 65660 66147 38249000 
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PŘÍLOHA   C  VÝVOJ  PM10  ELEKTRÁREN  ČEZ A.S. V LETECH  2005-2007 [2] 
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PŘÍLOHA   D  VÝVOJ  SO2 A NOX ELEKTRÁREN  ČEZ A.S. V LETECH  2004-2007 [2] 
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PŘÍLOHA   E VÝVOJ  CO2  ELEKTRÁREN  ČEZ A.S. V LETECH  2005-2007   [2]  
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