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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je zpracování rešerše o možnostech výstavby velkých 

obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zejména fotovoltaických elektráren, větrných elektráren, 

vodních elektráren a elektráren a tepláren na biomasu a zhodnocení vlivu obnovitelných 

zdrojů energie na stabilitu přenosové soustavy. Je zde dále pojednáváno o problematice 

spojené s dlouhodobou energetickou koncepcí České republiky a Evropské unie. Hlavní část 

práce se však zaměřuje na aktuální problematiku využití obnovitelných zdrojů a jejich 

potenciálního využití v podmínkách České republiky. Dále je práce zaměřena na vliv 

obnovitelných zdrojů na stabilitu přenosové soustavy a možnosti pro zvýšení její stabilizace.    
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Abstract 
The main goal of this thesis is researching possibilities of implementation of large 

renewable power sources in the Czech Republic. In concentrates especially on photovoltaic 

power plants, wind power plants, water power plants, and heating plants and power plants 

using biomass and assessment of the impact of renewable power sources on the stability of 

transmission systems. Among others it deals with long-term conception of power industry in 

the Czech Republic and the European Union. Nevertheless, the main part of the thesis focuses 

on an actual issue of exploatation of renewable sources under specific conditions of the Czech 

Republic. The problematic of the influence of renewable power sources on the stability of 

transmission grids and possibilities of strengthening that stability is reflected too. 
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1. Úvod 
Energetická náročnost lidstva neustále stoupá. Každý rok vzroste spotřeba energie. Se 

vzrůstající spotřebou musí vznikat i nové zdroje energie. Ale v tom je problém, jelikož lidstvo 

je závislé na neobnovitelných zdrojích energie. Neobnovitelné zdroje energie nemůžou 

spotřebu lidstva pokrývat věčně, jak bylo v dřívějších dobách tvrzeno, ale již v tomto století 

bude docházet k nedostatku některých neobnovitelných zdrojů. Navíc většina 

neobnovitelných zdrojů má negativní vliv na naši planetu. Dalo by se dokonce říci, že lidstvo 

v dnešní době žije na úkor budoucích generací. Proto se musí hledat východiska z tohoto 

stavu, který je z dlouhodobého pohledu neudržitelný. Jedním z možných východisek, které 

mohou dopomoct k dosáhnutí trvale udržitelného rozvoje, je hledání alternativních zdrojů 

energie, ke kterým patří obnovitelné zdroje energie. [1] 

Obnovitelné zdroje energie představují v podstatě nevyčerpatelný zdroj energie, který se 

neustále obnovuje. Do obnovitelných zdrojů jsou vkládány poměrně vysoké naděje. Získávají 

svoji energii pomocí přírodních procesů, které přeměňují část sluneční energie na jinou formu 

obnovitelné energie, jako je vítr, biomasa či vodní energie. Dále můžeme využít i jiných 

přírodních možností jako je geotermální energie nebo energie přílivu a odlivu. Možnosti 

využití obnovitelných zdrojů energie se v posledních letech dostaly do popředí a věnuje se jim 

celá řada lidí, organizaci, států a podobně. Ale i přesto je podíl OZE na výrobě energie stále 

nízký. Ve vyspělých státech světa činí tento podíl zhruba 15% [91]. Ale i OZE mají své výhody a 

nevýhody a prochází vývojem. Obecně se dá říct, že za určitých podmínek není jejich provoz 

zvlášť náročný a dopad na životní prostředí je v porovnání s jinými zdroji minimální. Avšak 

nespornou nevýhodou některých OZE je jejich závislost na aktuálních podmínkách a špatná 

regulace.  Tato nevýhoda může mít za následek destabilizaci přenosové sítě a i její případný 

kolaps. Potenciál využití jednotlivých OZE je individuální, neboť každý se hodí do jiných 

podmínek, které jsou v některých případech spjaty i s geografickou polohou.   
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2. Obnovitelné zdroje energie v České republice 
V současné době je využití OZE v ČR a ve většině států světa výrazné nižší vůči využití 

fosilních paliv (v ČR především uhlí a zemní plyn). Tato koncepce je z dlouhodobého 

hlediska neudržitelná, protože fosilní paliva nemůžeme považovat za nevyčerpatelné zdroje 

energie. Již v první polovině 21. století se dle vědců předpokládá, že bude docházet k jejich 

postupnému vyčerpání. [1] 

V České republice se z důvodu geografických a dalších podmínek využívají tyto 

obnovitelné zdroje energie: fotovoltaika, fototermika, vodní energie, větrná energie, biomasa, 

bioplyn a geotermální energie. [1] 

V ČR se celkově v roce 2010 vyrobilo 85910,1 GWh (viz graf č. 2), což znamená 

navýšení hrubé výroby elektřiny o 4,5% oproti roku 2009. Hrubá výroba elektřiny je celková 

výroba elektřiny změřená na svorkách generátorů. ČR využívá k výrobě elektřiny zejména 

uhlí (viz graf č. 1). V roce 2010 se přímým spalováním uhlí vyprodukovalo 46 951 GWh 

elektřiny, což představuje nadpoloviční podíl celkového objemu vyprodukované elektřiny. Do 

roku 2009 měl podíl uhlí snižující se tendenci, ovšem v roce 2010 se tento trend obrátil. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem energie je jaderná energie, která se stala druhým 

nejvýznamnějším zdrojem. Z této energie bylo vyrobeno 27998,2 GWh elektřiny. Z OZE se 

vyrobilo 5903 GWh elektřiny, čímž bylo dosaženo opětovného zvýšení podílu na celkové 

hrubé výrobě elektřiny na 6,87 % (včetně bilance vývozu a dovozu elektřiny). [2] [3] 
 

 

Graf č. 1: Výroba elektřiny v roce 2010 – vybraná paliva a zdroje [3] 
 

 

Graf č. 2 [3] 
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Nejvyšší výroba elektřiny z OZE, dle grafu č. 2, byla v roce 2010 z vodních elektráren a 

to 2789 GWh. Výroba elektřiny realizovaná ve VE oproti minulému roku výrazně stoupla o 

359 GWh. Druhá nejvyšší výroba byla z biomasy, která vyrobila 1492 GWh s nárůstem o 96 

GWh vůči roku 2009. Za významnější zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů lze považovat 

využívání bioplynu o produkci 635 GWh, u které došlo k třetinovému nárůstu produkce 

vzhledem k roku 2009 a fotovoltaické elektrárny o produkci 615 GWh, které poprvé v roce 

2010 vyrobily více elektřiny než větrné elektrárny. Větrné elektrárny vyrobili v roce 2010 335 

GWh. Spalovny odpadů v roce 2010 sice ztrojnásobily výrobu proti roku 2009 a to na 36 

GWh, ale z hlediska celkové výroby elektřiny z OZE mají stále jen minimální význam. [3] 

 

 

 

2.1 Státní energetická koncepce v ČR 

Účelem státní energetické koncepce je přesně určit priority, cíle ČR v energetickém 

sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Byla schválená 

vládou ČR dne 10. 3. 2004 a je zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000sb. - o 

hospodaření energií a souvisejícími předpisy. Součástí této koncepce je výhled do roku 2030. 

[4] [5] 

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České 

republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě 

bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, 

které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného 

rozvoje. [4] 

Vize SEK definuje jednotlivé priority. Tyto priority jsou maximální nezávislost, 

maximální bezpečnost a maximální udržitelný vývoj. Jednotlivé priority SEK jsou dále 

rozpracovány do konkrétnější podoby do tzv. cílů SEK. Při výběru těchto priorit, cílů a 

souborů nástrojů byla brána v úvahu hlediska ekologická, energetická, ekonomická a sociální. 

[4] [6] 

SEK již prošla dvěma aktualizacemi. Poslední aktualizace proběhla v únoru 2010 a v roce 

2012 se začíná připravovat nová. [7] 

Vysokou prioritu v SEK má využití obnovitelných zdrojů. Tato priorita je ve shodě 

s cílem EU, jejichž cíli jsou: zvýšení nezávislosti EU na vnějších zdrojích a spolehlivosti 

energetických systémů, snížení nepříznivého vlivu energetiky na životní prostředí a řešení 

problémů souvisejících s ochranou krajiny. Podíl předpokládaného využití obnovitelných 

zdrojů energie je významný. Předpokládá se, že i tempa růstu výroby elektřiny a tepelné 

energie budou mimořádně vysoká. [8] 

 

 

 

2.2 Energetická koncepce v Evropské unii 

Evropská unie má zcela jasný postoj k obnovitelným zdrojům a to ve vztahu 

k energetické a environmentální politice. EU preferuje v oblasti energií udržitelnost, stabilitu 

energetických zdrojů, jistotu, bezpečnost zásobování energiemi a  zohlednění budoucích 

energetických potřeb rozvojových zemí. Udržitelnost v energetice bude možná, pokud dojde 

k osvobození dalšího ekonomického růstu od nutnosti využívání vyčerpatelných primárních 

energetických zdrojů a s tím spojeného nebezpečí globálního oteplování atmosféry. Velmi 
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podstatným aspektem je rovněž jistota dlouhodobé dostupnosti energetických zdrojů 

nezávislých na dovozu a bez rizika politické nestability. Dále je důraz kladen na efektivní 

využívání energií, na upřednostňování obnovitelných zdrojů a na hledání potenciálu jaderných 

technologií. Za efektivním využíváním energií se skrývá podstatné zvýšení účinnosti spotřeby 

energií při zajišťování energetických potřeb v domácnostech, průmyslu a v dopravě. [8] [9] 

EU zabezpečuje 50% svých energetických potřeb pomocí dovozu. „Očekává se, že v 

důsledku vyčerpání většiny domácích zásob ropy a plynu se tato závislost do roku 2030 zvýší 

až na 70%.“ [4] Tyto dodávky ropy a plynu budou pocházet ze zemí s velmi nejistou 

geopolitickou situací. Jako jsou například země z oblasti Blízkého východu a Afriky. Tudíž z 

bezpečnostního a ekonomického hlediska je nutné hledat alternativní zdroje a technologie, 

které zaručí Evropské unii z dlouhodobého hlediska energetickou nezávislost a přitom ochrání 

životní prostředí. [8] [9] 

Graf č. 3 poukazuje na vývoj podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie 

v jednotlivých státech EU, průměrně v EU a značí cíl pro rok 2020.  

 

Podíl (v procentech) obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie  

 

Graf č. 3 [10] 

 

 

2.3 Dotace pro podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

Dne 25. 10. 2011 byl vládou schválen limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí 

dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů na 11,7 

miliardy Kč. Největší část těchto dotací půjde na podporu fotovoltaiky. Jelikož v minulých 

letech prudce rostl počet solárních elektráren, a protože bude provoz těchto zdrojů v roce 

2012 stát přes 22 miliard kč, celkové náklady na obnovitelné zdroje dosáhnou asi 32 miliard 

Kč. Vláda z toho pokryje část dotacemi, další část se promítne do cen elektrické energie. 

Elektřina pro domácnosti by tak měla v průměru zdražit v meziročním srovnání o 4,3 

procenta, podniky za elektřinu zaplatí asi o 6,2 procenta více. [13] [14] 

Další dotace pro podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů mohou být ze státní 

podpory (dotační programy jednotlivých ministerstev, krajů apod.), ze strukturálních fondů 

EU a od soukromých institucí.  

Jako příklad je zde uveden státní program na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 (zkráceně EFEKT 2012). Tento program, jak již 

název napovídá, podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. 

Rozpočet programu pro rok 2012 činí 30 miliónů Kč. Dotace mohou být poskytovány na 

osvětovou činnost energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty. [15] 

[16] 

Podíl OZE 
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spotřebě 

energie v 
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3. Fotovoltaické elektrárny 
Téměř veškerá energie, kterou využíváme, pochází ze Slunce (pokud vynecháme 

jadernou a geotermální energii). Slunce svou energií ovlivňuje počasí, tím dochází k přeměně 

na větrnou a vodní energii, ale také na energii, která je uložená ve dřevu, uhlí, ropě nebo 

zemním plynu. Tedy tato energie není v podstatě nic jiného než akumulovaná sluneční 

energie. [17] [18] 

Fotovoltaické elektrárny patří z hlediska životního prostředí mezi poněkud diskutabilní 

obnovitelný zdroj elektrické energie. Ale vyvíjí se metody a technologie, tak aby se znečištění 

během výroby a likvidace zařízení dalo udržet pod kontrolou. Také se pracuje na vývoji 

technologií na recyklaci zařízení po skončení jejich užitečného života. Jejich cena a 

energetická náročnost výroby neustále klesá a to z důvodu masivní sériové výroby panelů a 

pokročilejších postupů. [19] [20] 

Fotovoltaické elektrárny jsou technologií, která převádí jinou energii přímo na energii 

elektrickou, bez mezistupně a navíc s možností instalace přímo v místě spotřeby energie. Tato 

možnost může eliminovat ztráty vzniklé při přenosu energie. [18]  

Nevýhodou fotovoltaických elektráren je jejich cena. Proto státy, které chtějí 

fotovoltaické elektrárny podpořit, přenášejí zákonnými úpravami tyto náklady na daňové 

poplatníky nebo spotřebitele elektřiny. Jedná se zde o různá daňová zvýhodnění, 

garantovanou výkupní cenu a jiné nástroje k prosazení této politiky. S tímto přímo souvisí 

vysoká cena elektrické energie generované fotovoltaickými systémy.  A z tohoto nám vychází 

další nevýhoda – nízká doba životnosti nebo nízká účinnost. Ačkoliv je samotná výroba 

elektřiny téměř zadarmo, do ceny se musí, promítnou vysoké pořizovací náklady FVE tak, 

aby se  FVE za dobu svoji životnosti nejen zaplatila, ale i vydělala investorovi peníze. Jedním 

z důvodů malé účinnost je problém plynoucí z její podstaty, že solární energie není 

k dispozici v noci a je velmi nespolehlivá za špatného počasí (mlha, déšť, sníh), což je i 

důvodem malé účinnosti. Tudíž je nutná kompenzace těchto výpadků jinými zdroji energie. 

[19] [23] 

 

Podle zapojení fotovoltaické elektrárny rozlišujeme na tři druhy: 

 Ostrovní systém (grid-off) 

- Výroba energie pouze pro svoji spotřebu v místě, kde není elektrická síť. 

- Elektrická energie se skladuje v bateriích. 

 Připojení na síť samostatnou přípojkou (grid-on) 

- Elektrická energie se dodává pouze do sítě. 

 Připojení pro vlastní spotřebu energie a prodej přebytků do sítě 

- Zde se využívá tzv. zelených bonusů. Tento druh zapojení převažuje u 

 rodinných domů. 

[20] [8] 
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3.1 Potenciál využití v ČR 

Sluneční energie je v podstatě nevyčerpatelný zdroj energie. Potenciální využití této 

energie ovlivňuje geografická poloha, orientace fotovoltaického systému vzhledem ke slunci, 

celková doba slunečního svitu, nadmořská výška a čistota ovzduší. Tudíž podmínky pro 

provoz fotovoltaické elektrárny jsou v různých částech ČR rozdílné (viz obr. 1 až 4). Platí zde 

závislost, že čím vyšší je průměrný úhrn globálního záření, tím větší je množství vyrobené 

energie za rok. Z toho vyplývá, že dvě stejně velké fotovoltaické elektrárny (ve smyslu IV) 

vyrobí různé množství energie v závislosti na jejich umístění. [21] [22] 

 

 

Obr. č. 1, Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu (v hodinách) [24] 

 

 

 
Obr. č. 2, Mapa globálního slunečního záření (MJ/m

2
 za rok) [21] 

 

Globální sluneční záření (MJ/m
2
 za rok) 

(hodin) 
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Obr. č. 3, Mapa průměrného ročního počtu bezoblačných dní (ve dnech) [26] 

 

Z jednotlivých map (obr. 1 až 4) je zřejmé, že nejideálnější geografické umístění 

fotovoltaické elektrárny se nachází v jižních regionech ČR s nejvyšší mírou sluneční radiace.  

Výkonnost panelů stoupá s nadmořskou výškou, ale klesá se zvyšující se teplotou (proto 

v květnových vlahých dnech se může vyprodukovat více energie než v horkých srpnových 

dnech). Což je vlastnost křemíkových polovodičů. Pro nejideálnější využití musí být panely 

orientovány na jih s ideálním odklonem 5 až 10° na západ a musí být nezastíněny. Ideální 

sklon panelů se průběhu dne mění a pro investičně nejvhodnější (nejlevnější) stacionární 

systém se udává sklon od vodorovné osy mezi 30 až 40°. Ovšem nejideálnější je systém, který 

umožňuje otočit a naklopit panel a obsahuje koncentrační prvky. [10]  

 

 

Obr. č. 4, FVE v ES ČR stav k 31. 12. 2010 – nad 5 MW součtového instalovaného výkonu 

[25] 

(dnů) 
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3.2 Vývoj a stav výroby elektrické energie pomocí FVE 

Technologie fotovoltaických elektráren má teoreticky neomezený růstový potenciál a 

všechny vyspělé státy s jejím rozšířením do budoucna počítají. Avšak podíl fotovoltaiky na 

celkové produkci elektrické energie ve světě stále představuje cirka pouhých 0,01%. [20] 

I v ČR mají fotovoltaické elektrárny z hlediska celkové výroby elektřiny stále nízký 

přínos a to i přes náhlý vzrůst instalovaného výkonu. Hrubá výroba elektřiny v licencovaných 

solárních systémech v roce 2010 dosáhla 615,7 GWh (instalovaný výkon činil 1959,1 MWp), 

což znamená nárůst bezmála o 527 GWh oproti roku 2009 (instalovaný výkon 464,6 MWp). 

[3] 

Hlavním důvodem tak vysokého nárůstu těchto čísel byl vysoký zájem investorů. Tento 

zájem byl zapříčiněn snížením cen solárních technologií až o 40%, posílením české koruny a 

v neposlední řadě i výší podpory státu, což vedlo ke snížení návratnosti investic z 15 až na 8 

let. To vedlo ke vzniku mnoha firem, které se specializovaly pouze přípravou pozemků pro 

výstavbu fotovoltaických elektráren a rezervováním přebytečných kapacit pro připojení do 

sítě. Kdyby došlo k postavení všech plánovaných fotovoltaických elektráren, které mají 

rezervovanou kapacitu, mohlo by dojít k vážnému ohrožení celé přenosové soustavy ČR. [3]  

Na tuto situaci reagovala společnost ČEPS, a.s., které legislativa ukládá zodpovědnost za 

bezpečný a spolehlivý provoz celé elektrizační soustavy ČR. ČEPS požádal dne 3. 2. 2010 

distribuční společnosti o pozastavení vydávání nových kladných stanovisek k žádostem o 

připojení fotovoltaických a větrných elektráren. Distribuční společnosti vyhověly této žádosti 

a v souladu s platnou legislativou odmítaly nové žádosti. Díky těmto přijatým opatřením 

provozovatelů sítí nedocházelo k negativním dopadům na přenosovou ani distribuční síť. [3] 

Tento stav trval po celý rok 2010 až do března 2011. Dne 24. 3. 2011 byla vydána tisková 

zpráva, ve které podle ČSRES nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti 

v polovině února roku 2010 k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování 

fotovoltaických a větrných elektráren. Bylo rozhodnuto, že připojení dalších fotovoltaických a 

větrných elektráren bude probíhat až po zpracování analýzy reálných dopadů jejich výroby na 

bezpečnost a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy. [3] [27]   

Analýza potvrdila, že připojení každého zdroje, včetně FVE s nízkým instalovaným 

výkonem, musí být individuálně posouzeno i z hlediska vlivu na kvalitu dodávky energie 

spotřebitelům (č. 540/2005 sb.). [28] 

Dne 21. 12. 2011 vydal ČEPS tiskovou zprávu o posouzení vlivu obnovitelných zdrojů na 

elektrizační soustavu - ze které vyplývá, že k elektrizační soustavě ČR je možné připojení až 

65 MW fotovoltaických a větrných elektráren (OZE s proměnlivou výrobou). 

Díky připravované změně zákona o podporovaných zdrojích energie, pravděpodobně dojde ke 

zrušení části držených rezervovaných výkonů pro FVE a to znamená možnost připojení 

dalších FVE a VTE. [29] 

 

3.2.1 Výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách ČR 

ERÚ registroval v roce 2010 celkovou instalovanou kapacitu solárních elektráren u 

licencovaných zařízení na 1959,1 MW, čehož se dosáhlo prudkého navýšení oproti roku 2009 

o 1494,5 MW. Hrubá výroba elektřiny v FVE činila v roce 2010 celkem 615,7 GWh. To 

znamená opět prudký nárůst vzhledem k roku 2009 o 526,9 GWh. Tabulky č. 1 a 2 

zaznamenávají vývoj IV a HVE FVE a grafy č. 4 a 5 graficky znázorňují vývoj mezi lety 

2004 a 2010. Za tento prudký nárůst může státní dotační politika FVE. [3] 
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Rok 
Hrubá výroba elektřiny 

[MWh] 

Instalovaný výkon 

[MW] 

2004 291 0,4 

2005 414 0,6 

2006 592 0,8 

2007 2127 3,9 

2008 12938 39,5 

2009 88807 464,6 

2010 615702 1959,1 

Tabulka č. 1, Hrubá výroba elektřiny a instalovaný výkon FVE v letech 2004 až 2010 [3] 

 

 

FVE 
Hrubá produkce elektřiny 

[GWh] 

Instalovaný výkon  

[MW] 

Nová Ves, okres Mělník 17,6 35,1 

Stříbro, okres Tachov 13 13,6 

Sniřice, okres Hradec Králové 6 6,3 

Tabulka č. 2, FVE s nejvyšší hrubou produkcí elektřiny v roce 2010 [3] 

 

 

 

Graf č. 4, Vývoj hrubé výroby elektřiny ve FVE v průběhu let 2004 až 2010 [3] 
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Graf č. 5, Vývoj instalovaného výkonu FVE v průběhu let 2004 až 2010 [3] 

 

 

3.3 Plánovaná výstavba 

Jelikož výstavba velkých FVE nebude již podporována dotacemi, výkupní ceny taktéž 

klesají (viz kapitola 3.4 této práce) a možnosti připojení do elektrifikační sítě jsou limitované 

(velká náročnost na přenosovou soustavu). Proto výstavba velkých FVE již není tak výhodná 

pro investory. I politika státu se odvrací od podpory velkých FVE postavených tzv. na zelené 

louce. S novými velkými FVE postavenými na polích se již do budoucna nepočítá. V roce 

2012 převládá stavba FVE o průměrné velikost 7 kW. [30] [31] 

Od dubna roku 2012, však začalo docházet k zaplnění i uvolněné kapacity ze začátku 

roku 2012 (viz kapitola 3.4 této práce). Nové zdroje nelze připojit na jihu Čech a Moravy, ale 

taky na západě Čech. Například distribuční společnost E.ON, působící v Jihočeském a 

Jihomoravském kraji, musela přestat připojovat nové zdroje. Rovněž společnost ČEZ na svém 

distribučním území byla nucena přestat připojovat nové FVE a to v Karlovarském kraji, 

v západní části Ústeckého kraje, v Olomouckém kraji a na západě Středočeského kraje. [30] 

Možností jak navýšit kapacitu, by bylo vstoupení v platnost zákonu o podporovaných 

zdrojích energie. Zákon však byl vetován prezidentem. Tento zákon by totiž umožnil uvolnit 

rezervované výkony obnovitelných zdrojů z předchozích let. Tato rezerva dosahuje 600 MW. 

[30] [32] 

 

 

 

3.4 Dotace spojené s fotovoltaickými elektrárnami  

Důležitou roli v oblasti podpory FVE v ČR má zákon číslo 180/2005 Sb. O podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož hlavním přínosem by měla být stabilizace 

podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšení atraktivnosti těchto 

zdrojů pro investory a vytvoření dobrých podmínek pro vyvážený dlouhodobý rozvoj OZE v 

ČR. [32] 
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Tento zákon byl v listopadu 2011 novelizován. Účelem této novelizace je nastavit 

dlouhodobě stabilní a udržitelné podmínky podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů 

s co nejmenšími dopady na ceny pro konečné spotřebitele. Tato novela zachovává obě dotace 

jak garantovaný výkup, tak i zelený bonus. Výše výkupní ceny je závislá od instalovaného 

výkonu FVE. V roce 2012 výše výkupní ceny dosahuje pro FVE do 30 kW 7,65 Kč/kWh a 

pro FVE nad 100 kW 5,61 Kč/kWh (viz tabulka č. 3). [31] [33] 

 

Instalovaný výkon 

[kW] 

 

Výkupní cena 

[Kč/kWh] 

 

do 30 7,65 

nad 100 5,61 

Tabulka č. 3, Výše výkupních cen pro FVE v roce 2012 [31]   
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4. Větrné elektrárny 
Větrná energie se dá snadno transformovat na elektrickou energii. Využívání větrných 

elektráren k výrobě elektrické energie dodávané přímo do rozvodných sítí je v celém světě 

velmi mladou technologií, která prochází poměrně rychlým vývojem. [8] 

Větrná energie má svůj původ také v dopadajícím slunečním záření. Sluneční energie 

zahřívá vzduch v blízkosti povrchu země. Vlivem rozdílného působení sluneční energie 

v různých oblastech dochází k významným teplotním rozdílům vzduchových oblastí. 

Důsledkem toho je pak horizontální proudění vzduch - známého jako vítr. [34] 

Obvykle se buduje více VTE na jednom místě, tzv. větrné parky, a to z důvodu docílení 

většího využití energetického potenciálu dané lokality. Zároveň se tím se sníží i náklady na 

vybudování přenosové sítě. [35] 

 

Výhody VTE: 

- ekonomická stránka provozu (údržba je minimální) 

- při provozu nedochází ke vzniku emisí 

- napájení ve špatně dostupných místech - hory  

[36] [37] 

 

Nevýhody VTE: 

- velké elektrárny svým vzhledem mohou narušovat krajinu (subjektivní pohled)  

- použití je jen na místech s optimálními větrnými podmínkami  

- nestálý zdroj energie díky nepravidelnosti výkonu (závislost na rychlosti větru) 

- vysoké investiční nároky 

 [36] [37] 

 

Tabulka č. 4, Rozdělení větrných elektráren podle velikosti a výkonu [38] 

 

 

Rozdělení dle 

velikosti a 

výkonu 

Jmenovitý výkon 

[kW] 

Průměr vrtule 

[m] 
Použití 

Mikroelektrárny do 1 do 2 

napájení jednotlivých zařízení, 

dobíjení baterií, osobní použití, 

napájení vysílačky, počítače, vařiče, 

osvětlení, malé topení 

Malé VTE do 60 do 16 

využití pro rodinné domky, menší 

budovy, malé firmy, dobíjení baterií, 

napájení osvětlení reklamních panelů 

podél dálnic, dopravní značky, měření 

teploty, čerpání vody ze studně a její 

rozvod 

Střední VTE 60- 700 16- 45 

zásobování středně velkých objektů 

nepřipojených k síti, případně 

dodávka elektrické energie do sítě 

Velké VTE 

700 a více 

( souč. nejvíce 

6400) 

45- 128 
zdroj pro celé obce, dodávají 

elektřinu do sítě 
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4.1 Větrný potenciál na území ČR 

Česká republika je vnitrozemský stát s typicky kontinentálním klimatem, které se 

projevuje významným sezónním kolísáním rychlostí větru. Příčinou je zejména globální 

vzdušné proudění typické pro severní a střední Evropu. [35] 

Za vhodné lokality (ekonomicky) k výstavbě větrné elektrárny lze považovat ty oblasti, 

ve kterých je průměrná roční rychlost větru ve výšce 10 metrů minimálně 4,5 až 5 m/s. [38] 

 

Obr. č. 5, Větrná mapa České republiky [39] 

 

 

Obr. č. 6, Porovnání vhodných míst pro stavbu VTE a chráněných oblastí [40] 
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Z větrné mapy (obr. č. 5) vyplývá, že vhodné lokality pro stavbu leží v horských 

pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. 

Bohužel však určitá část těchto vyhovujících lokalit se nachází v chráněných oblastech, kde je 

výstavba VTE zakázána. Na obrázku č. 5 je vidět porovnání vhodných území pro stavbu VTE 

a chráněných oblast. [38] [41]  

 

 

Obr. č. 7, VTE v ES ČR stav k 31. 12. 2010 – nad 5 MW součtového instalovaného výkonu 

[42] 

 

 

 

4.2 Vývoj a stav výroby elektrické energie pomocí VTE 

Větrné elektrárny v ČR výrobou v roce 2011 pokryly spotřebu cirka pro čtvrt miliónů 

lidí. VTE nemají téměř žádný vliv na zdražování elektřiny. Do roku 2012 ovlivnily navýšení 

ceny elektřiny o necelý jeden haléř [38]. Díky dlouhému vývoji dokážou VTE vyrábět 

elektřinu poměrně levně. Výkupní ceny elektřiny vyrobené z VTE jsou nejmenší ze všech 

OZE. V roce 2012 budou činit 2,23 Kč/kWh pro režim výkupních cen a 1,79 Kč/kWh pro tzv. 

zelený bonus. [43] [44] 

Možnosti nového připojení VTE jsou více probrány v kapitole 3.2 této práce. 

  

4.2.1 Výroba elektřiny ve větrných elektrárnách ČR 

V roce 2010 došlo k omezení připojování VTE do přenosové sítě i přesto, že u větrných 

elektráren nedošlo k tak vysokému nárůstu instalovaného výkonu jako u FVE (viz bod 3.2 

této práce). [3] 

Na území ČR za rok 2010 činil instalovaný výkon VTE elektráren 217,8 MW. Což 

znamená navýšení o 24,6 MW oproti roku 2009. Hrubá výroba elektrické energie z VTE 

dosáhla v roce 2010 celkem 335,5 GWh. V roce 2009 činila 288,1 GWh. Tabulky č. 5 a 6 
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zaznamenávají vývoj IV a HVE VTE mezi lety 2003 až 2010 a grafy č. 6 a 7 jej graficky 

znázorňují. [3] 

 

 

Rok 
Hrubá výroba elektřiny 

[MWh] 

Instalovaný výkon 

[MW] 

2003 4893 10,6 

2004 9871 16,5 

2005 21 280 22 

2006 49 400 43,5 

2007 125 100 113,8 

2008 244 661 150 

2009 288 067 193,2 

2010 335 493 217,8 

Tabulka č. 5, Hrubá výroba elektřiny a instalovaný výkon VTE mezi lety 2003 až 2010 [3] 

 

 

Větrná elektrárna 
Hrubá výroba elektřiny 

[GWh] 

Instalovaný výkon 

[MW] 

Počet turbín  

[ks] 

Měděnec 89,6 42 21 

Horní Loděnice 35,5 18 9 

Nová Ves v Horách 15,5 8 4 

Tabulka č. 6, Větrné elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny za rok 2010 [3] 

 

 

 

Graf č. 6, Vývoj hrubé výroby elektřiny ve VTE v průběhu let 2003 až 2010 [3] 
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Graf č. 7, Vývoj instalovaného výkonu VTE v průběhu let 2003 až 2010 [3] 

 

 

 

4.3 Plánovaná výstavba velkých větrných elektráren 

Jak již bylo popsáno výše, tak při výstavbě velkých VTE se většinou využívá stavby více 

VTE elektráren v jedné lokalitě. Což výrazně snižuje náklady na stavbu. 

Situace v připojování nových VTE je identická jako u FVE. Tato situace byla popsaná 

v kapitole 3.2 této práce. Je identická, jelikož i VTE patři mezi OZE s proměnlivou výrobou 

elektrické energie.   

Většině projektů na stavbu větrných parků, i když tyto projekty dostanou ze strany státu 

zelenou, se dostane odmítavého stanoviska ze strany obcí, na jejichž katastrálním území má 

větrný park stát. Většinou se tato stanoviska zjišťují pomocí referend na úrovni obcí. VTE 

jsou většinou odmítány ze strany obce potažmo lidí z důvodu obav poškození krajiny, 

možných zdravotních rizik a zhoršení celkové kvality života. [45] 

Pro přiklad je zde uvedena obec Koclířov na Svitavsku. Zde bylo referendum o stavbě 

VTE uspořádáno dokonce dvakrát a pokaždé s vyslovením „ne větrným elektrárnám“. [45] 

Některé projekty, však projdou schválením na všech úrovních. Pro příklad zde uvedeme 

Kryštofovy Hamry v Krušných horách. Zde se má stavět VTE v rozsahu 21 stožárů. Krušné 

hory jsou celkově pro své přírodní podmínky jednou z nejzajímavějších lokalit pro výstavbu 

VTE. Jsou zde rozpracované projekty na více než dvě VTE. Ale dle zkušeností se 

schvalováním VTE by se mohla schválit až třetina projektů. [46] 
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4.4 Vliv větrných elektráren na životní prostředí 

Mezi tyto vlivy patří hluk, stroboskopický efekt, rušení zvěře, rušení televizního signálu a 

narušení krajinného rázu. Velká výhoda VTE spočívá v tom, že při provozu nedochází ke 

vzniku emisí. [47]  

Hlučnost patří mezi důvody, proč jsou VTE stavěny v dostatečné míře od obydlí. 

Součásti projektové dokumentace ke stavebnímu povolení proto musí být hluková studie. Ta 

posuzuje intenzitu jak slyšitelného zvuku, tak i infrazvuku. Současné stroje se snaží hlučnost 

minimalizovat. [47] 

Stroboskopický jev znamená vrhání pohyblivých stínů a vzniká problikáváním 

slunečního svitu mezi lopatkami rotoru, je-li slunce nízko nad obzorem. Nebývá závažný 

problém kvůli dostatečné vzdálenosti VTE od obydlí. [47] [48] 

Rušení zvěře by se mělo rozlišovat na nelétavou a létavou zvěř. Pakliže v okolí VTE se 

může pást skot a divoká zvěř, tak vliv VTE na nelétavou zvěř je minimální. Avšak ke kolizím 

s létavou zvěří může docházet zpravidla pouze v noci nebo za mlhy. I když dojde k zásahu 

lopatkou statoru, tak nemusí vždy docházet ke smrtelným zraněním. Ovšem je vhodné, aby 

VTE byla postavena mimo migrační tahy a hnízdiště ptáků. [47] [49] 

U VTE by mohlo nastat rušení televizního signálu, ale to by se dotýkat pouze oblasti 

blízké okolí VTE. Jde však o teoretický problém, protože jak je uvedeno už dříve, tak VTE se 

staví v dostatečné vzdálenosti od lidských obydlí. [47] [49] 

„Neproblematičtějším“ vlivem je narušení krajinného rázu. VTE představuje 

nepřehlédnutelný zásah do krajinného rázu, který se musí při schvalování posoudit. Tento 

problém je však subjektivní, jelikož části lidem se VTE libí a části ne. Větrná elektrárna ale 

může také snížit počet různých stožárů v krajině, neboť na stožár jedné větrné elektrárny lze 

umístit několik různých telekomunikačních zařízení. [47] [49] 
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5. Vodní elektrárny 
Využití potenciálu vodních toků se řadí mezi nejstarší energetické zdroje, které si lidstvo 

ve své historii osvojilo. Koloběh vody v přírodě je ve své podstatě nevyčerpatelný zdroj 

energie. Zprvu se používala horizontální kola a později se začala používat i kola vertikální. 

„Ve 2. století př. n. l. se v Ilýrii (v západní části Balkánského poloostrova) snad poprvé 

konstruují vodní kola s vertikální hřídelí pro pohon mlýnských kamenů. Jde o první aplikaci 

neústrojné přírodní síly na zařízení vázané na pevné místo.“[8] [50] [51] 

Energie získaná z vodních toků byla využívána při snaze mechanizovat řadu lidských 

činností. V dnešní době se tato energie používá výhradně při výrobě elektrického proudu. 

Tato energie dokáže vyrobit elektrický proud takřka zadarmo, ale za podmínky, že náklady 

spojené s výstavbou nejsou příliš vysoké a VE leží ve vhodné lokalitě. Za vhodné lokality se 

berou v úvahu oblasti prudkých toků s velkými spády. [50] 

Mezi OZE vyrábějící elektrickou energii dle metodiky EU nepatří přečerpávající 

elektrárny a malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MW. [52] 

Důležitou vlastností VE, respektive akumulačních a přečerpávacích elektráren je možnost 

jejich poměrně rychlého rozběhu výroby elektrické energie, kterého se využívá při krytí 

spotřeby elektrické energie v jejich špičkách. Jako příklad zde uvedeme druhou největší 

přečerpávací vodní elektrárnu z hlediska instalovaného výkonu Dalešice. PVE Dalešice je 

schopna najet z  klidu na plný výkon do 60 sekund, díky čemuž je nejrychleji nabíhající PVE 

v ČR. Tato schopnost je významná pro regulaci energetické sítě. [8] [53] [54]  

          

 

Obr. č. 8, PVE Dalešice [55] 

Výhody VE: 

- minimálně znečišťuje okolí při provozu, nedochází ke vzniku emisí 

- vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku 

- rychlý start, v řádu několika minut, který umožňuje okamžité pokrytí nároků na 

výrobu elektrické energie 

- přispívají k vyrovnání změn na tocích a dokážou zabránit i menším povodním 

- přehradní jezera mohou sloužit i jiným účelům, například jako rekreační oblast, 

zásobárna pitné či užitkové vody apod. 

[35] [56][57] 
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Nevýhody VE: 

- vysoké investiční a časové nároky na zhotovení - budování velkých přehrad nebo 

nádrží, což je ekologicky kontroverzní 

- nutnost zatopení velkých oblastí, které jsou většinou obydlené 

- velké elektrárny svým vzhledem narušují krajinu  

- závislost na stabilním průtoku vody a dalších hydrologických podmínkách 

- zhoršení lodní dopravy 

 [35] [56][57] 

 

Rozdělení VE podle výkonnosti turbíny: 

- velké - výkony nad 200 MW 

- střední - výkony od 10 MW do 200 MW 

- malé - dále dle výkonu dělící se na: 

    - průmyslové (od 1 do 10 MW) 

    - závodní, nebo veřejné (od 100 do 1000 kW) 

    - drobné nebo minielektrárny - výkony od 35 do 100 kW 

    - mikroelektrárny nebo také mobilní zdroje - výkony pod 35 kW 

[58] 

 

Další rozdělení VE: 

- jezové (průtočné) – spád je vytvořen jezem 

- derivační (náhonové) – spád je vytvořen umělým kanálem 

- přehradní (akumulační) – spád je vytvořen pomocí přehrady 

- přečerpávací – viz kapitola 5.4 této práce 

- přílivové – využívají energii mořského přílivu 

[58] 

 

 

 

5.1 Potenciál využití energie vody v ČR 

V ČR nejsou nejideálnější přírodní podmínky pro budování velkých VE, ale i přesto je 

výroba elektrické energie pomocí VE nejvyšší ze všech OZE. 

V dnešní době jsme schopni využít pouze 40 až 50% z teoretického hydroenergetického 

potenciálu České republiky a to kvůli omezením vyplývajícím z hlediska hydrologického, 

geologického a ekologického, jelikož pro vhodné toky pro stavbu VE v ČR jsou 

charakteristické kolísaní průtoků a celkově nižší průtoky. Tudíž je nutná stavba vodního díla, 

jako je akumulační nádrž, která je schopna zajistit potřebné množství a požadovaný průtok. 

[59] 

Vhodná místa pro stavbu velkých VE v ČR jsou v dnešní době takřka vyčerpána. Ale 

z hlediska přírodních podmínek existuje v ČR množství lokalit, kde je možno využít potenciál 

energie vody pomocí stavby nebo renovace již dříve zaniklé malé vodní elektrárny. V dnešní 

době je odhadován technicky využitelný potenciál v MVE na 1,4 mld. kWh/rok. Tohoto 

potenciálu je využíváno asi tak ze dvou třetin, což znamená nevyužitý potenciál ve výši asi 

500 mil. kWh/rok. Když by se vzalo v úvahu, že v 30. letech minulého století bylo 
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zaregistrováno asi 11 000 zařízení, která využívala vodní energii, tak je zde značný potenciál 

pro obnovu těchto v současnosti nepoužívaných děl. [60] [61] 

Jako celek tyto MVE se zaručeným výkonem a vyráběnou energií představují do 

budoucna poměrně velký OZE, který má výhodu oproti FVE a VTE v tom, že není tak 

centralizovaný. 

 

 

Obr. č. 9, VE v ES ČR stav k 31. 12. 2010 – nad 5 MW součtového instalovaného výkonu [62] 

 

 

Obr. č. 10, VE v ES ČR stav k 31. 12. 2009 – nad 1 MW součtového instalovaného výkonu 

[63] 
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5.2 Vývoj a stav výroby elektrické energie pomocí VE 

Vodní energie má celosvětově největší podíl na výrobě elektřiny z OZE. Společně 

s pevnou biomasou je nejpoužívanější obnovitelným zdrojem energie. Na světových 

dodávkách elektrické energie se podílí cirka 16%. Ze všech OZE je vodní energií dodáváno 

asi 92%. Prvenství ve využívání vodní energie patři Norsku, kde je z ní vyráběna elektrická 

energie z 99 %. Vysoký podíl vodní energie na výrobě elektřiny je například i ve Švýcarsku, 

Brazílii, Kanadě a řadě dalších zemí. [64] [65] 

 

5.2.1 Výroba elektřiny ve VE ČR 

V ČR je vodní energie nejvýznamnějším OZE pro výrobu elektřiny. Hodnota 

instalovaného výkonu VE v ČR byla v roce 2010 přes 1 GW, což představuje 8% celkového 

instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektrické energie. VE se v témže roce podílely na 

hrubé výrobě elektrické energie 3,25%, tedy dosáhla výše 2789 GWh. Oproti roku 2009 to 

znamená nárůst téměř o 15%. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely velké VE a byl zapříčiněn 

vlivem příznivých hydrologických podmínek. Trend nárůstu pokračuje již od roku 2009. 

Podíl na výrobě elektrické energie z OZE činil v roce 2010 přes 47%. Tabulky č. 7 a 8 

zaznamenávají vývoj IV a HVE VE v letech 2006 až 2010 a grafy č. 8 a 9 jej graficky 

znázorňují. [3] 

 

Rok 
Instalovaný výkon 

[MW] 

Hrubá výroba elektřiny 

[MWh] 

2006 1017,8 2 550 700 

2007 1025,8 2 089 600 

2008 1030 2 024 335 

2009 1038,4 2 429 620 

2010 1049,6 2 789 474 

Tabulka č. 7, Hrubá výroba elektřiny a instalovaný výkon VE mezi lety 2006 až 2010 [3] 

 

 

VE 
Hrubá výroba elektřiny 

[MWh] 

Instalovaný výkon 

[MW] 

MVE < 1 MW 554 754 140,9 

MVE 1 < 10 MW 603 823 155,9 

VVE ≥ 10 MW 1 630 897 752,8 

VE celkově 2 789 474 1 049,60 

Tabulka č. 8, Hrubá výroba elektřiny a instalovaný výkon VE v roce 2010 [3] 



VUT v Brně       Výstavba velkých bloků OZE v ČR  

Fakulta strojního inženýrství    Lukáš Krátký   

Energetický ústav      

Odbor energetického inženýrství 

   33 

 
Graf č. 8, Vývoj hrubé výroby elektřiny ve VE mezi lety 2006 až 2010 [3] 

 

 

Graf č. 9, Vývoj instalovaného výkonu VE v průběhu let 2006 až 2010 [3] 

 

 

 

5.3 Plánovaná výstavba velkých vodních elektráren 

Jak již bylo konstatováno v bodě 5.1 této práce, tak v ČR již není kapacita pro výstavbu 

VE, ale je zde velký potenciál pro výstavbu MVE.  

Možný potenciál v navýšení výroby elektrické energie ve velkých VE v ČR se nachází 

v možnostech rekonstrukce. Kupříkladu je zde uveden projekt zvyšování účinnosti OJ VE 

společnosti ČEZ, který má za cíl navýšit výrobu elektrické energie ve VE o 60000 MWh 

vzhledem k roku 2010. Tímto navýšením by mohla být pokryta roční spotřeba sedmnácti tisíc 

domácností. V rámci tohoto projektu se očekává, u všech vodních elektráren provozovaných 

společností ČEZ, postupná modernizace oběžných kol a provedení celkových generálních 

oprav u většiny soustrojí. Tyto úpravy budou mít za výsledek navýšení účinnosti, rozšíření 

provozního pásma a navýšení maximálního výkonu. [66] 
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5.3.1 Plánovaná výstavba přečerpávacích elektráren  

Jak již bylo napsáno výše, PVE jsou významné pro regulaci rozvodové sítě elektrické 

energie.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu má v plánu postavit šest nových přečerpávacích 

vodních elektráren. Cena PVE se odhaduje na 20 až 30 miliard korun českých dle zvolené 

lokality. PVE by měly vzniknout v těchto místech: Spálená a Velká Morava v Jeseníkách, ve 

Slaviči v Beskydech, v oblasti Smědavého vrchu v Jizerských horách nebo v Červené jámě a 

Šumném dole v Krušných horách. [67] 

Realizace nových PVE závisí pouze na soukromém sektoru, jelikož společnost ČEZ 

výstavbu nových PVE neplánuje. Dle odborníků je návratnost i přes vysoké pořizovací 

náklady 7 až 10 let. [68] 

 

5.3.2 Problematika ekologie výstavby a provozu vodních elektráren 

Stavba velkých VE s sebou nese samozřejmě výrazný zásah do životního prostředí. Je 

stavěno vodní dílo, které přináší spoustu negativ jako zatopení oblastí, vytvoření překážek pro 

živočichy, zkrátka přináší celou změnu vodního režimu. Na tyto negativa se zaměřuje 

legislativa, která stanovuje povinnosti spojené s výstavbou a provozem VE. Pro příklad zde 

uvedeme některé povinnosti, které legislativa ukládá: zachování tzv. minimálního průtoku 

v toku, zabránění vnikání ryb do turbíny a vybudování rybích přechodů. [61] 

Nejčastěji diskutovanými problémy jsou: kontaminace vody ropnými produkty, ovlivnění 

hydrologie vodního toku, akustické projevy provozu, vliv realizace VE na okolní prostředí a 

dopad na faunu a flóru říčního prostředí. [8] 
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6. Elektrárny a teplárny využívající biomasy 
Energie biomasy souvisí se solární energií. Solární energie je pohlcována rostlinami a je 

nutnou součástí při procesu fotosyntézy. Fotosyntéza pro lidstvo znamená tradiční zdroj 

energie. Biomasa však není vyráběna pouze z rostlin. „Biomasa obecně je veškerá organická 

hmota na Zemi, která se účastní koloběhu živin v biosféře. Jedná se o těla všech organismů, 

živých i mrtvých, od největších druhů až po mikroskopické – tj. živočichů, rostlin, hub, 

bakterií a sinic.“ [69] [70] 

Biomasa se dá využít ve formě plynné, kapalné a pevné. Energii z biomasy lze získat 

různými způsoby, a to přímo spalování nebo nepřímo výrobou paliv a zpracováním na 

kapalné nebo plynné produkty. Tuto energii lze pak využít pro výrobu tepla, elektrické 

energie nebo použít jako biopalivo. [71] 

Nejúčinnější způsob získání energie z biomasy je výroba tepla. Naopak výroba elektrické 

energie se projevila být málo účinná, a proto se využívá kogenerace. Kogenerace je 

kombinovaná výroby tepla a energie. Při ní se teplo vznikající při výrobě elektrické energie 

využívá na vytápění. Kogenerace využívají střední až velké provozy. Tyto kogenerační 

zařízení se jeví jako nejvýhodnější využití biomasy. Kogenerace je také využíváno kupříkladu 

v zemědělských či komunálních bioplynových stanicích. [72] [73] [74] 

Perspektivní směr využívání biomasy se jeví spalování čisté biomasy a společné 

spalování biomasy s energetickým uhlím. Čímž by došlo k úspoře vyčerpatelného 

energetického uhlí. Společné spalování také odstraní nevýhody energetického uhlí a biomasy. 

Ale zase přináší mnoho dalších problémů při spalovacím procesu. Velké elektrárny na uhlí 

využívají prakticky ve všech případech práškové kotle, do kterých se biomasa přidávat nedá 

v pevném stavu. Pro společné spalování uhlí a biomasy je nutné používat roštové, nebo 

fluidní kotle, které ovšem nedosahují takové účinnosti (spalování). [75] 

 

Výhody biomasy: 

- všeobecná dostupnost (tuzemský zdroj)  

- využití odpadu (zbytek po spalování lze využít jako hnojivo) 

- uzavřený cyklus CO2 

- snadná regulace a akumulace 

- využití půdy nevhodné pro pěstování potravinářských plodin  

- rozvoj venkova a zemědělských oblastí 

[73] [76] 

 

Nevýhody biomasy: 

- nižší výhřevnost než u konvenčních paliv 

- potřeba skladovacích prostor 

- vysoké provozní náklady na dopravu a zpracování 

- velký vliv vlhkosti na spalovací procesy 

- složitější manipulace v porovnání s elektřinou, plynem a LTO 

- nutnost likvidace popela 

[73] [76] 
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6.1 Rozdělení biomasy v ČR 

Biomasa může být různých typů a dá se dělit podle mnoha různých hledisek. Například je zde 

uvedeno rozdělení biomasy dle jednotlivých hlavních druhů biomasy a způsobu použití, které 

vychází z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., ve zjednodušení na 3 základní skupiny: 

zemědělskou biomasu, lesní biomasu a zbytkovou biomasu. [77] 

 

Zemědělská biomasa 

Jedna se zde o fytomasu pěstovanou na zemědělské půdě a je tvořena: cíleně pěstovanou 

biomasou, biomasou obilovin, olejnin a přadných rostlin, trvalými travními porosty, rychle 

rostoucími dřevinami pěstovanými na zemědělské půdě a rostlinnými zbytky ze zemědělské 

prvovýroby a údržby krajiny. Tento typ biomasy umožňuje efektivního nakládání se 

zemědělskými přebytky a odpady. Pro zemědělský průmysl je také důležitá možnost cíleného 

pěstování energeticky využitelných plodin. Pro pěstování jsou vhodné ozimé a jarní plodiny 

pěstované k nepotravinářským účelům, jako jsou olejniny, obiloviny, kukuřice a přadné 

rostliny. Dále jsou vhodné rychle rostoucí dřeviny jako vrba, topol či akát. Rovněž jsou 

vhodné plodiny jednoleté jako hořčice, světlice a laskavec nebo víceleté plodiny jako šťovík a 

křídlatka. Také lze využít energetické trávy, jako jsou ozdobnice, rákos a psineček. [77] 

Energeticky využitelné plodiny se nemusí pěstovat pouze na zemědělské půdě, ale 

převážně se pěstují na zemědělské půdě, která není vhodná pro pěstování rostlin, které slouží 

k výrobě potravin. Mohu být dále pěstovány i na půdě poškozené důlní činností či na jinak 

znehodnocených půdách. [73] 

 

Lesní biomasa 

Lesní biomasa se také nazývá dendromasa. Je tvořena palivovým dřevem a zbytky 

z celého dřevařského průmyslu. Tento typ biomasy má poměrně vysoké logistické nároky. 

[77] 

 

Zbytková biomasa 

Tato biomasa je tvořena vedlejšími produkty a zbytky z: živočišného průmyslu, 

papírenského průmyslu, lihovarnické výpalky, potravinářského průmyslu, průmyslu 

zpracování dřeva, biologicky rozložitelného odpadu a ostatního průmyslu. [77]    

 

 

6.2 Potenciál využití biomasy v ČR 

Biomasa má ze všech druhů OZE v ČR poměrně velký potenciál a mohla by nahradit 

určitou část neobnovitelných klasických zdrojů energie. „Biomasa je a bude v nejbližším 

období nejdůležitějším obnovitelným zdrojem v České republice.“ [78] [79] 

ČR se zařazujeme mezi země s relativně vysokým dostupným realizovatelným 

potenciálem biomasy, který se pohybuje okolo 11 až 16 miliónů tun suché hmoty za rok. 

Jelikož není doposud celkový produkční potenciál biomasy využit, tak je zde poměrně velký 

prostor k jeho využití a to kupříkladu pomocí zefektivnění agrotechnických, technologických 

a organizačních opatření v úrovních produkce a logistiky biomasy, výroby a spotřeby energie. 

Pokud by byl všechen dostupný potenciál plně využit, tak by se mohla biomasa podílet na 

energetické bilanci ČR cirka 12% v horizontu roku 2030. [78] [80] 
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6.3 Vývoj a stav výroby elektrické energie pomocí biomasy 

Biomasa je druhým nejpoužívanějším obnovitelným zdrojem energie na světě za vodní 

energií. Kupříkladu je zde uvedeno, že biomasa představuje zhruba dvě třetiny všech 

obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Evropská unie počítá s biomasou jako s jedním 

z pilířů OZE, které mají do roku 2020 v EU zvýšit podíl OZE na výrobě elektrické energie na 

20%. [80] [64] [65] 

 

6.3.1 Výroba elektřiny pomocí biomasy v ČR 

Výroba elektrické energie pomocí biomasy je zde rozlišována: na výrobu elektřiny 

z bioplynu, z ostatní biomasy a spalováním TKO – BRKO. Celková výroba hrubé elektřiny 

z těchto zdrojů společně za rok 2010 činila 2162,5 GWh. Podíl na hrubé výrobě energie se 

rovnal celkem 2,52% z toho se podílela biomasa 1,74%, bioplyn 0,74% a TKO-BRKO 

0,04%. [3] 

V roce 2010 dosáhla hrubá výroba elektřiny z biomasy celkem 1492 GWh, z čehož 

vyplývá navýšení vůči roku 2009, kdy hrubá výroba elektřiny činila 1396 GWh. Hrubá 

výroba elektřiny z bioplynu za rok 2010 dosáhla 634,7 GWh, což znamená navýšení oproti 

roku 2009 o 40%. V roce 2010 činila HVE spalováním TKO – BRKO celkem 35586 MWh. 

Zde došlo také k navýšení HVE a to o 24649 MWh. Tabulka č. 9 zaznamenává vývoj hrubé 

výroby elektřiny pomocí biomasy v letech 2003 až 2010 a graf č. 10 jej graficky znázorňuje. 

[3] 

 

 

Rok 

Biomasa Bioplyn 
TKO - 

BRKO 

Hrubá výroba elektřiny 

[MWh] 

2003 372 972,40 107 856 9 588 

2004 565 000,00 138 793 10 031 

2005 560 251,90 160 857 10 612 

2006 731 066,30 175 837 11 264 

2007 968 062,90 215 223 11 975 

2008 1 170 527,40 266 858 11 684 

2009 1 396 271,10 441 266 10 937 

2010 1 492 238,50 634 662 35 586 

Tabulka č. 9, Hrubá výroba elektřiny pomocí energie biomasy, bioplynu a TKO – BRKO mezi 

lety 2003 až 2010 [3] 
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Graf č. 10, Vývoj hrubé výroby elektřiny pomocí energie biomasy, bioplynu a TKO – BRKO 

mezi lety 2003 až 2010 [3] 

 

 

 

6.4 Plánovaná výstavba elektráren a tepláren využívající biomasu 

V podmínkách ČR se jeví biomasa jako poměrně výhodný OZE a do budoucna by měla 

pokrývat větší část podílu OZE na výrobě elektrické energie. Biomasa našla velké využití při 

společném spalování s uhlím ve velkých blocích na výrobu tepla či elektrické energie. [73] 

Hlavním důvodem pro spalování a spoluspalování biomasy v těchto velkých blocích jsou 

dotované výkupní ceny, které však můžou dosáhnout toho, že na trhu bude brzy nedostatek 

biomasy. Na trhu je především nedostatek štěpky, tedy dřevního odpadu, který je hlavním 

ekologickým palivem. Podle studie, kterou pro teplárenské sdružení vypracovala společnost 

Invicta Bohemica, spaluje nyní biomasu 22 velkých tepláren a elektráren, které zhruba 

spotřebují 1,6 miliónu tun dřevní štěpky za rok. Dalších 20 projektů je ve stádiu přípravy. 

Pokud by se však všechny tyto připravované projekty realizovaly, došlo by k nárůstu roční 

spotřeby štěpky o další 2 milióny tun. Tedy celkem by byla roční spotřeba 3,6 miliónu tun 

řepky, což je množství, které při současné úrovni těžby není možné dosáhnout. Pro příklad 

jsou zde uvedeny teplárny a elektrárny, které plánují do budoucna s biomasou a to teplárny v 

Českých Budějovicích, ve Strakonicích a Elektrárny Opatovice. [81] 

Prudký růst poptávky po biomase může ohrozit papírenský a dřevozpracující průmysl, ale 

především menší teplárny, kterým se díky vzrůstajícím cenám biomasy prodraží palivo. Podle 

Evropské asociace papírenského průmyslu bude do roku 2020 v Evropě chybět přes 200 

miliónů kubických metrů dřeva. Některé obce a města s menšími teplárnami zaznamenaly růst 

ceny tepla o 30 až 60%. Pro příklad jsou zde uvedeny obce Hartmanice a město Žlutice. [81] 

[82] 
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Na tuto situaci ohledně biomasy zareagovala vláda ČR. Ministerstva připravují opatření, 

která zabrání výstavbě dalších elektráren na biomasu, avšak podpora teplárnám bude 

pokračovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový zákon o podporovaných 

zdrojích energie, který počítá s ukončením podpory výroby elektřiny z dřevní štěpky, slámy a 

dalších druhů biomasy. Tento zákon by měl být schválen v polovině roku 2012. Zvýhodnění 

se bude pouze vztahovat na teplárny s doplňkovou výrobou elektřiny, tzv. kogenerace. [83] 
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7. Vliv obnovitelných zdrojů energie na stabilitu přenosové 
soustavy 

Vliv OZE na stabilitu přenosové sítě je u každého jednotlivého zdroje rozdílný. Spalování 

biomasy a vodní elektrárny se projevuje podobně jako konvenční energetické zdroje. To 

znamená, že poskytují možnost kontinuální produkce a jsou považovány za předvídatelné 

zdroje. Naproti tomu VTE a FVE jsou považovány za nepředvídatelné a špatně regulovatelné 

zdroje, jsou závislé na aktuálních podmínkách, a proto se musí jejich výkon zajišťovat pomocí 

konvenčních regulovatelných zdrojů. VTE a FVE se z těchto důvodu připojují omezeně, 

jelikož by mohlo dojít k vážnému ohrožení celé přenosové soustavy ČR (viz kapitola 3.2 této 

práce). [84] 

Na přenosovou síť ČR mají vliv i OZE ze sousedních států, především z Německa. 

Německo se rozhodlo odstoupit od strategie jaderných elektráren a spoléhá na kombinaci 

větrných a fosilních zdrojů. Většina větrné energie je však vyrobena na severu Německa a 

musí se přivést do průmyslového středu a jihu Německa, kde se jaderné zdroje odstavují. 

Vzniká problém v nedostatečné přenosové síti v Německu, který se kompenzuje využitím 

přenosové sítě ČR, ve které tato kompenzace za určitých podmínek může vést až ke kolapsu 

přenosové sítě, tzv. blackoutu. [85] 

 

 

7.1 Možnosti pro zvýšení stability přenosové soustavy  

V ČR se stará o spolehlivý provoz a rozvoj přenosové sítě společnost ČEPS. Společnost 

ČEPS přijímá řadu opatření a zavádí nové nástroje, které jsou schopny identifikovat a 

předvídat kritické situace a zajistit tak stabilitu celé přenosové soustavy. K dispozici je řada 

sousledných opatření, jako jsou změny v zapojení sítě, které sníží riziko přetížení některých 

vedení tím, že se toky přerozdělí na jiné méně zatěžované vedení v přenosové soustavě. Poté 

se muže jednat také o změny vyráběného výkonu konkrétních elektrárenských bloků, které 

díky snížení výkonu odlehčí zatížení v určité části přenosové soustavy. Jestliže dojde ke 

snížení výkonu v jedné části, tak dojde ke kompenzaci zvýšením výkonu v jiné části 

přenosové soustavy. K poměrně novým nástrojům umožňujícím v předstihu určovat kritické 

situace v přenosové síti patří modely chodu přenosové sítě, počítané na následující den (Day 

Ahead Congestion Forecast). Tyto modely se z původně národní úrovně začaly používat i na 

regionální úrovni střední a východní Evropy. Ke spolehlivosti přenosové soustavy přispívá 

také informační a varovný systém RAAS (Real Time Awareness System), která znázorňuje 

online informace například o frekvenci a příhraničních tocích elektrického výkonu. Pomocí 

semaforů indikuje stav jednotlivých propojených soustav. Součásti tohoto systému jsou 

predikční modely výroby elektřiny ve větrných parcích. Predikčních modelů se využívá i u 

FVE. [86] 

Jedním z nejdůležitějších kroků ke zvýšení stabilizace přenosové soustavy je její 

posilování. ČEPS proto plánuje do roku 2023 investovat přes 60 miliard korun do 

modernizace přenosové soustavy, tzn. kupříkladu rekonstrukci a rozšiřování rozvoden, 

modernizaci a zdvojování vedení. [86] 

Další cesty ke zvýšení stability přenosové soustavy jsou: možnost uplatnění 

inteligentních sítí (Smart grids), zvýšení regulačních rozsahů stávajících regulovatelných 

zdrojů a jejich větší zatěžování, využití možnosti ovládání spotřeby, ovládání výroby z OZE, 

upřednostňovat FVE malého výkon a s malou koncentrací, instalace dalších kapacit pro 

akumulaci elektrické energie. [87] 
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Instalace dalších kapacit pro akumulaci elektrické energie se jeví jako poměrně ideální 

řešení pro snížení vlivu OZE na přenosovou soustavu. Akumulaci elektrické energie 

v množství potřebném pro řešení tohoto vlivu může být prováděno například pomocí 

přečerpávacích elektráren, technologií založenou na stlačeném vzduchu a vodíkového 

hospodářství. [88] 

V současné době se pro stabilizaci přenosové soustavy využívá především teplá záloha 

paroplynových cyklů a vodní elektrárny.  
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8. Závěr 
V České republice roste spotřeba elektrické energie a vláda ČR si je vědoma budoucí a 

současné situace v energetice a snaží se na ni reagovat stanovením cílů do budoucna, které 

mají zajistit ČR energetickou bezpečnost. Tyto cíle a vize jsou shrnuty ve státní energetické 

koncepci, která obsahuje i povinné cíle stanovené EU. 

Fotovoltaické elektrárny mají velkou výhodu, že převádí solární energii přímo na 

elektrickou bez mezistupně. Ale mají i řadu nevýhod. Jsou drahé, špatně regulovatelné a mají 

velkou závislost na počasí, z čehož vyplývá, že stavba velkých bloků FVE není příliš 

výhodná. Výstavba velkých bloku FVE je v současnosti i nereálná díky politice vlády ČR a 

zaplněnosti přenosové soustavy. Přenosová soustava umožňuje umístění pouze určitého 

výkonu OZE s proměnlivou výrobou elektrické energie (FVE a VTE). Vláda ČR se rozhodla 

podporovat pouze malé projekty kolem 7kW. V geografických podmínkách ČR bude FVE jen 

menšinovým zdrojem elektrické energie. 

Výhodou větrná energie je to, že se dá snadno transformovat na elektrickou energii. Při 

stavbě VTE se využívá tzv. větrných farem, které snižují náklady na výstavbu. V podmínkách 

ČR je výstavba velkých bloků VTE omezena z geografických důvodů.  VTE totiž vyžadují 

z ekonomických důvodů určité povětrnostní podmínky. Tyto povětrnostní podmínky splňují 

určité oblasti (viz kapitola 4.1). Výstavba velkých bloků VTE  také naráží na odmítavé 

stanovisko z řad veřejnosti. Odpůrci poukazují na vliv VTE na životní prostředí a díky tomu 

je výstavba VTE v některých oblastech nemožná. VTE jsou řazeny taktéž mezi OZE 

s proměnlivou výrobou elektrické energie. Díky geografickým podmínkám ČR budou mít jen 

malý podíl na výrobě elektrické energie z OZE. 

Při výstavbě velkých bloků VE opět narážíme na geografické podmínky v ČR, které 

nejsou příliš vhodné pro VE. V současné době již takřka není kapacita pro stavbu velké VE. 

Nevýhodou velkých VE je nutná stavba vodního díla. Tato stavba naráží na problémy spojené 

s ekologií, veřejným míněním a znamená velkou investici. Tudíž se nepočítá se stavbou 

velkých VE, ale spíše s rekonstrukcemi těch stávajících. Velké VE jsou ovšem velmi důležité 

pro regulaci přenosové soustavy. Jako vůbec nejlepší regulátory se jeví PVE. V ČR jsou 

vytipované lokality pro stavbu PVE a do budoucna se počítá s jejich potenciální výstavbou. 

Poměrně značný potenciál vodní energie se skrývá v podobě stavby či rekonstrukce MVE. 

Pomocí vodní energie se vyrábí podstatná část elektrické energie z OZE v ČR, ale musí se 

brát v potaz  závislost výroby na hydrologických podmínkách. Do budoucna se již nepočítá 

se značným nárůstem výkonu z velkých VE, ale poroste výkon z MVE, které mají potenciál 

na to, podílet se větším podílem na výrobě elektrické energie z OZE. 

V podmínkách ČR má největší potenciál biomasa a mohla by tak nahradit určitou část 

neobnovitelných zdrojů. Biomasa je předvídatelný zdroj energie a snadno regulovatelný. 

Problémem je její možný nedostatek a možné logistické problémy. Jelikož se pouhá výroba 

elektrické energie projevila být málo účinná, tak se vláda ČR rozhodla ukončit podporu této 

výrobě elektrické energie a svou podporu chce zaměřit na kogenerace. Do budoucna se počítá, 

že na výrobě elektrické energie z OZE se bude biomasa podílet podstatnou částí. 

Největší vliv na přenosovou soustavu mají OZE s proměnným výkonem. Tyto zdroje jsou 

zapojovány do přenosové sítě omezeně, ale i přesto může docházet ke kritickým situacím. 

Tyto kritické situace nemusejí být vytvořeny vždy v přenosové síti ČR, ale díky 

mezinárodnímu propojení přenosových soustav může problém nastat i odjinud, především 

z Německa. Vhodným řešením pro stabilizaci přenosové soustavy je kupříkladu její 

rozšiřování, modernizace nebo instalace dalších kapacit pro akumulaci elektrické energie, 

především PVE. Využití PVE je výhodnější než teplá záloha, která je nejen neefektivní a 

drahá, ale taky i neekologická.   
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OZE je nejvýhodnější využít v určitém energetickém mixu, kde bude převládat 

v podmínkách ČR energie biomasy a vodní energie. V geografických podmínkách ČR, však 

OZE nebudou schopny plně nahradit neobnovitelné zdroje energie. Tudíž je pro ČR důležité 

dále investovat do jaderné energetiky a do rozvoje současných technologií  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
BRKO    Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu 

CO2    Oxid uhličitý 

ČR    Česká republika 

ČSRES  České sdružení regulovaných elektroenergetických společností 

EFEKT  Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných  

   zdrojů  energie 

ERÚ    Energetický regulační úřad 

ES    Elektrizační soustava 

EU    Evropská unie 

FVE    Fotovoltaické elektrárny 

HVE    Hrubá výroba elektřiny 

IV    Instalovaný výkon 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVE    Malá vodní elektrárna 

OZE    Obnovitelné zdroje energie 

PVE    Přečerpávací vodní elektrárna 

RAAS    Real Time Awareness System (viz kapitola 7.1 této práce)   

SEK    Státní energetická koncepce 

TKO     Tuhý komunální odpad 

VE    Vodní elektrárna 

VTE    Větrná elektrárna 
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