






 

 



 

 

 
 
Anotace: 
 
 Diplomová práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů. V první části jsou popsány obnovitelné zdroje využívané v ČR. 
V druhé kapitole je seznámení s principy akumulace elektrické energie. V třetí části je návrh 
systému akumulace elektrické energie, který zrovnoměrňuje dodávku elektrické energie 
z fotovoltaického systému pomocí systému akumulace v tlakovém vzduchu. V závěrečné části 
je celkové zhodnocení z hlediska technicko-ekonomického hlediska pro navržený systém.  
 
 
 
Annotation: 
 

This diploma thesis is specialized on problems of electrical energy accumulation from 
renewable resources. This renewable resources used in Czech Republic are described in the 
first part. Next, in the second chapter is identification with principles of electrical energy 
accumulation. In the third part, there is a proposal of electrical energy accumulation system 
which makes a supply of electrical energy from photovoltaic system by the help of 
accumulation system in compressed air equally. In the final part, there is a total analysis of 
technical economic aspect for proposed system. 
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1. Úvod 

 
V dnešní době, vlivem zvyšující se úrovně obyvatel, stoupá spotřeba elektrické 

energie v domácnostech, ale i v průmyslu. Kvůli tomuto růstu se stupňuje spotřeba primárních 
energetických zdrojů. Jelikož většina elektrické energie je v České republice vyrobena 
především v tepelných elektrárnách, roste spotřeba uhlí a zemního plynu. Jelikož zdroje 
těchto fosilních paliv jsou omezené, je potřeba využívat a rozvíjet jiné možnosti zisku energie.  
Jako nejvhodnější se z dnešního hlediska jeví tyto možnosti: 

1. Jaderná energetika - je to čistý zdroj elektrické a tepelné energie bez produkce 
skleníkových plynů. Nicméně zde zatím zůstává nevyřešená otázka, co s vyhořelým 
jaderným palivem. Ukládáním do podzemních úložišť se zbavujeme velké části 
znovupoužitelného paliva, a přepracování nám nevyřeší problém vysoce radioaktivního 
odpadu.  Avšak po vyřešení všech otázek ohledně přepracování, se tento zdroj jeví do 
budoucna jako nejlepší 

2.  Obnovitelné zdroje energie. Zdají se být dobrou cestou ke snížení produkce CO2, ale 
prozatím nemohou zcela nahradit produkci energie tepelných elektráren. Tyto zdroje 
energie jsou z převážné většiny nestabilní, neboť jsou závislé na stavu okolního 
prostředí. 

      Pro oba tyto případy je nutno vyřešit problém s akumulací elektrické energie. V případě 
jaderné energetiky je to nutné z hlediska obtížné regulace výkonnosti zdroje v průběhu dne, 
neboť spotřeba je během dne proměnná. A v druhém případě je akumulace nutná  z důvodu 
již zmiňované nestability. A zde naráží nejužívanější sekundární zdroj na jeden podstatný 
nedostatek: nedá se skladovat do zásoby. Pro menší výkony lze akumulovat např. do baterií, 
ale pro velké výkony zde přímé úložiště není. Proto se musí elektrická energie přeměnit a 
uchovat v jiné formě. V podmínkách České republiky jsou nejužívanější akumulací 
přečerpávací vodní elektrárny, kde je elektrická energie přetransformována na energii 
potenciální a poté získávána zpět. Dalším, u nás však dosud nevyužívaným řešením, je 
skladování energie pomocí stlačeného vzduchu do podzemních dutin, který je při potřebě 
elektrické energie expandován přes turbínu. 
 Úkolem této diplomové práce bude seznámení se z obnovitelnými zdroji, možnosti 
akumulace elektrické energie a návrh systému pro zrovnoměrnění dodávky pro objekt bez 
zdroje elektrické energie pomocí stlačeného vzduchu.  

 
 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 16 - 

2. Obnovitelné zdroje energie využívané v ČR 

2.1 Fotovoltaika 
Tento systém slouží k přímé přeměně elektrické energie ze slunečního záření. Objev 

fotovoltaického jevu se připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, který jej odhalil při 
experimentech v roce 1839. Rozvoj fotovoltaického jevu je závislý především na technické 
úrovni a znalostech z oblasti fyziky polovodičů. 

Výroba fotovoltaického článku je v současné době nejčastěji z krystalického křemíku 
(více než 80 % článků). Výkon solárního článku závisí na intenzitě ozáření, spektru světla a 
teplotě článku. Zatímco s rostoucí intenzitou dopadajícího světla elektrický výkon solárního 
článku roste, tak s jeho rostoucí teplotou naopak výkon klesá (při zvýšení o 25 ºC klesá výkon 
až o 10 %). 

Nejběžněji prodávané články v současnosti dosahují účinnosti okolo 14 až 16 %. 
Vyšší účinnost je možno dosáhnout u speciálně konstruovaných článků s komplikovanou 
technologií (dosahují účinnosti až 25 %).  
 

Výkon se u fotovoltaických zařízení vyjadřuje obvykle v kWp. Kilowatt peak je 
jednotka výkonu solárního  panelu v bodě maximálního výkonu za standardních testovacích 
podmínek (1000W/m²; 25°C).  
V podmínkách České republiky lze uvažovat orientační hodnoty na 1 instalovaný Wp výtěžek 
fotovoltaického systému v létě 4 Wh/den, v zimě 0,8 Wh/den. Z hlediska praktického využití 
pak platí, že z jedné instalované kilowaty (cca 10 m² panelů)  běžného systému (za 
předpokladu fotovoltaických článků z monokrystalického křemíku, běžné účinnosti střídačů 
apod.) lze za rok získat v průměru 800 – 1100 kWh elektrické energie (viz obr. 2.2). 

  

Obr. 2.1 Sluneční záření v ČR –kWh/m² (dopad na vodorovnou plochu) [1] 

Použití solárních fotovoltaických systémů může být v systému přímo propojené se sítí 
nebo může být autonomní systém - kde není dostupná veřejná elektrorozvodná síť a systém 
nabíjí akumulátory. Jedním z několika řešení akumulace je systém výroby vodíku, jeho 
skladování a následné zpracování (viz obr 2.2). 

 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 17 - 

 
Obr. 2.2 Detailní schéma výroby a využití vodíku ve fotovoltaickém systému 

(Bayern-Werk AG, Siemens/Solar 280 kW, Neuburg vorm Wald) [2] 

Stabilita získávaní energie:  

 roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331 – 1844 hod (ČHMÚ),  
 využitelnost sluneční energie je závislá na zeměpisné poloze, ročním období a 

aktuálním počasí. Proto je v případě ostrovního zapojení systému nutná akumulace, 
pro případ, kdy slunce nedodává potřebné množství energie (zataženo, noc), 

 výhody - prodej veškeré produkce elektřiny za zvýhodněnou výkupní cenu 
garantovanou 20 let a nízké provozní náklady, 

 nevýhody - investiční náročnost, malá účinnost přeměny a s teplotou klesá účinnost 
přeměny (0,4 %/K). Závislost na aktuálním počasí. 

Zpracováno na základě podkladů [1], [6], [7] 

2.2 Fototermika 
Fototermika je jednoduchá přeměna slunečního záření na teplo.  
 
Využití lze rozdělit na: 
- solárně termická pasivní přeměna sluneční energie na teplo vhodným architektonickým 

návrhem budovy (to lze dosáhnout např. orientací budovy, solárním oknem, solárním 
skleníkem, slunolamem apod.), 

- aktivní přeměna solárního záření na teplo pomocí kapalinových kolektorů. 
 

Důležité pro dobrou funkci solárního systému je vysoká míra pohltivosti a nízká tepelná 
emisivita absorbéru.  

Sluneční kolektory na výrobu tepla pracují s účinností přeměny několikanásobně vyšší 
oproti elektrickým. Je to přibližně 60% (tj. 800 W/m2 tepelných) ku 15% (tj. 130 W/m2 
elektrických). Pokud máme potřebu teplé vody, případně na ohřev bazénu apod., je jejich 
aplikace v našich klimatických podmínkách jednoznačně nejefektivnější ze všech solárních 
systémů. 

Kolektory se dají také použít v systémech v kombinaci s ohříváním topné vody. Optimálně 
dimenzovaný solární systém v našich podmínkách pak může krýt okolo 60-70 % spotřeby na 
ohřev teplé užitkové vody, popřípadě při vytápění může krýt náklady až do výše 30 %.  
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Existují i projekty, kdy solární kolektory ve slunných letních dnech přeměňují sluneční 
záření na teplo, které je  prostřednictvím nemrznoucí kapaliny předáváno do akumulační 
nádrže. Teplo pak v zimních měsících využívají tepelná čerpadla typu voda-voda. 
 

Možností, jak využít solární energii, je také využitím ohřátí vody až na páru, pomocí které 
vytvoříme elektrickou energii přes parní turbínu. Jsou i koncepce, kde se do solárního komínu 
umístí vrtule napojená na elektrický generátor. To je ale v našich zeměpisných šířkách 
nerealizovatelné, neboť nemáme takový přísun slunečního záření. 
 

K výhodám patří efektivnost systému a nižší investice oproti fotovoltaice. 
Nevýhodou je pokles účinnosti s klesající venkovní teplotou, nevyužití letního slunečního 

záření oproti fotovoltaice (pokud nemáme velkou spotřebu TUV) a vyšší provozní náklady. 
Výkon je ovlivněn aktuální oblačností. 

 

Obr. 2.3 Graf intenzity slunečního záření za slunečného dne s mírnou oblačností 

Zpracováno na základě podkladů [6], [8], [9], [10] 

2.3 Vodní energie 
Vodní energie je technicky využitelná, potenciální a pohybová energie veškerého 

vodstva na Zemi. Na elektřinu se přeměňuje ve vodních elektrárnách pomocí lopatek vodních 
turbín, jejichž točivý pohyb dokážeme využít k výrobě elektrické energie. 

Energie získaná z vodních toků není v bilanci naší energetiky zdaleka rozhodující ani 
nemá příliš výrazný přínos. Vodní elektrárny se na celkovém instalovaném výkonu v naší 
republice  podílejí přibližně 17% a současný podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 
elektrické energie se pohybuje na úrovni  4%. Česká republika je díky své geografické poloze 
předurčena k využití vodní energie v malých elektrárnách, což je dáno počtem pramenících 
řek. To nám dává výhodu rozptýlení po celém našem území z hlediska připojování do 
energetické sítě, takže jejich dodávky není nutno přenášet daleko za cenu ztrát v rozvodech. 
Případný výpadek některé z nich je z hlediska sítě nevýznamný, na rozdíl od výpadku velkého 
centrálního zdroje. 

Malými vodními elektrárnami (MVE) jsou označovány všechny elektrárny 
s instalovaným výkonem do 10 MW. To jim dává technicky využitelný potenciál vodních 
toků 1 570 GWh/rok z celkového využitelného výkonu 3 380 GWh/rok. V současné době je v 
provozu okolo 1 400 MVE s instalovaným výkonem 275 MW a roční výrobou elektrické 
energie 700 GWh, což odpovídá 45 % využitelného potenciálu. Z toho vyplývá, že v České 
republice by tedy měl být dostatek lokalit pro výstavbu MVE.  
U větších vodních elektráren lze s výhodou použít případnou akumulaci pomocí přehrazení 
toku a výrobu elektřiny provádět v případě potřeby. 
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Průtoky na jednotlivých tocích lze získat u Českého hydrometeorologického ústavu 
nebo u příslušné správy toku, kde nám poskytnou dlouhodobý průměrný průtok Qa, denní a 
roční průtok (obr 2.4). 
 
 

 
 

Obr. 2.4 Příklad průběhu ročního průtoku v daném profilu získaného z denní závislosti. [3] 
 

MVE se obvykle dimenzují na 90-ti až 180-ti denní průměrný průtok. To je ovlivněno  
zejména schopností turbíny přizpůsobit se regulačním změnám průtoku. K výpočtu 
využitelného průtoku je potřeba počítat s minimálním hygienickým (sanitárním, sanačním) 
průtokem původním korytem. Toto množství je předepsáno při vodoprávním řízení a 
odpovídá obvykle 330 nebo 364dennímu průtoku vody, který je nutno ponechat v řečišti a 
nelze s ním kalkulovat pro využití (Obr 2.5). 
 

            
Obr. 2.5 Roční odtoková závislost a výkon dosažený v průběhu roku. [3] 

 

Zpracováno na základě podkladů [6], [11], [12], [13] 

2.4 Větrná energie 
Větrná energie patří k obnovitelným zdrojům energie, které neznečišťují životní 

prostředí. Vítr byl běžným zdrojem už od dávné doby, kdy poháněl mlýny. Svůj poměrně 
rychlý zánik zaznamenal v období parních a výbušných strojů. Bylo to dáno z nemalé části 
jejich nespolehlivostí. Postupným vyčerpáním fosilních paliv se znovu vracíme k možnostem 
využívání energie větru, která je zdánlivě zadarmo. 

Část techniků však namítá, že větrné přínosy těchto malých a lokálních zdrojů 
z hlediska celostátní roční spotřeby jsou zcela zanedbatelné a navíc energie z těchto zdrojů je 
dražší než z klasických velkých elektráren. To je dáno cenou elektrárny, přístupovou 
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komunikací (výhodné lokality leží často v oblastech chráněných území, na kopcích) atd. 
Celková cena energie získaná z větru může být vyšší než vložené investice, neboť odhad 
celkového množství energie, jež lze vyrobit z těchto malých zdrojů na našem území je 
nepřesný (obr. 2.6).  
 

 
Obr. 2.6 Příklad dlouhodobé průměrné četnosti rychlosti větru v České republice[2] [1] 

 
Naproti tomu v přímořských státech na západ od našich hranic je situace jiná. Ve 

Velké Británii plánují až 40 % elektrické energie vyrábět pomocí větrných elektráren 
umístěných na celém pobřeží. Podle meteorologů nehrozí ani nebezpečí výpadků, neboť nebyl 
zaznamenán stav, kdy by bylo současně na celém pobřeží Británie bezvětří. 

Největším výrobcem elektřiny z větrných elektráren je Německo, kde celkový 
instalovaný výkon překročil 24 000 MW. Rozmístěny jsou převážně v severní části při 
pobřeží. To činí veliké problémy v provozu elektrické soustavy. Výkon takto velkého zdroje 
se těžko předvídá a může se měnit ve stovkách megawattů za čtvrt hodiny. Ani předpověď 
počasí není zcela spolehlivá, vichřice může přijít třeba o hodinu i více později, než byla 
předpovídána. Na tyto změny musí být připraveni tak, že drží dostatečné množství záložních 
zdrojů, které si musí nasmlouvat a zaplatit.  

Dalším velkým výrobcem energie z větru je Dánsko, které na ostrově Lolland spustilo 
projekt výroby vodíku z větrných elektráren. Elektřina proudí do nádrže s vodou. Pomocí 
elektrolýzy tak vzniká vodík, který skladují ve speciálních nádržích v blízkosti obcí. Podle 
poptávky je následně uvolňován z nádrže a přiváděn vodíkovým potrubím do domácností, kde 
je využíván především pro topení a svícení. Vzniklou přebytečnou elektřinu odvádějí do sítě .  
 

 
Obr. 2.7 Vodíkové domy[4] 

Zpracováno na základě podkladů [1], [14], [15] 
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2.5 Biomasa 
Za biomasu je považována organická hmota rostlinného původu získaná na bázi 

fotosyntetické přeměny sluneční energie, tj. rostlinná biomasa pěstovaná na půdě, 
hydroponicky nebo ve vodě, ale i živočišná biomasa, vedlejší organické produkty a organické 
odpady.  

Biomasa využívaná k energetickým účelům je buď záměrně vyráběna, nebo jde o 
využití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, průmyslové výroby, 
z komunálního hospodářství atp.  

Záměrně pěstovaná biomasa:  

Pěstuje se zejména tam, kde půda není využita pro zemědělskou výrobu plodin, nebo 
pro to není vhodná. Tím se tato plocha alespoň využije.  

Za nevýhodu lze považovat nevhodné využívání potravinářských surovin a vysušování 
krajiny při pěstování rychle rostoucích plodin.  

Příklady:  

- rychle rostoucí dřeviny – topoly, vrby, olše, akáty, atd. 
- cíleně pěstované plodiny (jednoleté až vytrvalé energetické trávy) – šťovík, amarant, 

křídlatka, tritikale, sléz, saflor, pupalka, ovsík, atd. 
- energetické rostliny s vysokým obsahem cukru na výrobu biolihu (cukrová řepa, 

brambory, obílí) a bionafty (řepka)  

Odpadová biomasa:  

Zpracovává odpadní zbytky, které by se rozložily na skládce. Takto by vznikli toxické 
výluhy a uvolil se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Je proto 
žádoucí bioodpad na skládky neukládat, ale zpracovávat. 

Příklady:  

- dřevo a dřevní odpad z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu (kůra, větve, pařezy,…) 
- rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a ochrany krajiny (obilná a kukuřičná 

sláma, odpady z luk a pastvin, …) 
- odpady ze živočišné výroby (zbytky krmiv, exkrementy hospodářských zvířat,…) 
- komunální organické odpady (kaly z čističek odpadních vod, organický podíl z tuhých 

komunálních odpadů, …) 
- organické odpady potravinářské výroby (mlékárny, lihovary, masokombináty,…) 

Zpracování biomasy:  

Spalování: 

Spalování je nejrozšířenějším a nejstarším způsobem zpracování biomasy. Probíhá 
v kotlích pro výrobu horké vody nebo páry. Spaluje se samostatně, nebo se přidává k jiným 
tuhým palivům. 
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Spalování začíná mechanickou úpravou paliva (lisováním, štěpkováním, drcením, 
peletováním, apod.). Samotný spalovací proces začíná sušením (snížení obsahu vody a 
zahříváním), následuje pyrolýza (po dosažení zápalné teploty a uvolňování spalného tepla 
materiál uvolňuje hořlavé plyny). Poté následuje fáze hoření plynných složek a konečně 
spalování plynných látek. Spalovat lze téměř jakoukoliv biomasu s maximálním obsahem 
vody do 50% hmotnostních. 

Velikou výhodou v tomto způsobu zpracování je, že se považuje jako neutrální 
v bilanci produkce oxidu uhličitého do ovzduší, neboť při spalování biomasy se uvolňuje 
takové množství CO2, které bylo potřeba ke vzniku rostliny. Tím pádem nepřispívá ke vzniku 
skleníkového efektu. Tím že biomasa obsahuje minimální obsah síry, je i menší produkce 
SOx. Mezi nevýhody patří větší nároky na skladovací prostory, nutnost úpravy paliva a obsah 
nežádoucích látek v rostlinách.  

Fermentace biomasy: 

Fermentací roztoků cukrů z rostlin je možné vyprodukovat ethanol (ethylalkohol). 
Vhodnými materiály jsou cukrová řepa, kukuřice, obilí, brambory nebo ovoce, ale i zelenina 
nebo celulóza. Z 1 kg cukru lze teoreticky získat 0,65 l čistého ethanolu, který je dobrým 
kapalným palivem pro spalovací motory. K jeho přednostem  patří ekologická čistota a 
antidetonační vlastnosti. Nedostatkem je schopnost vázat vodu a působit tak korozi motoru. 

Bionafta je energetický zdroj, který lze vyrobit z jakéhokoliv oleje (řepkový, 
slunečnicový, živočišný, …). Lze ji zpracovávat spalováním ve vznětových motorech 
samostatně, ale častěji se využívá jako přídavek do klasické nafty do objemu  5%  (v ČR již 
povinně všichni výrobci). Výhodou je, že není toxická, neobsahuje síru ani jiné aromatické 
látky a je biologicky odbouratelná. Mezi nevýhody patří ekonomická náročnost výrobního 
procesu (nejdražší je vstupní rostlinný olej) a při kontaktu s větším množstvím vody vznikají 
z bionafty mastné kyseliny, které způsobují korozi palivového systému. 

Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů: 

Jedná se o mikrobiální rozklad organických látek bez přítomnosti kyslíku za vzniku 
bioplynu. Ten se skládá především z 55 až 75 % metanu, 25 až 45 % CO2 , minoritních plynů 
a vlhkosti.  Bioplyn je pak nejčastěji spalován v kogeneračních jednotkách a slouží tak 
k výrobě elektřiny a tepla. Tím lze dosáhnout efektivity využití paliva až 90%. 

Stabilita: 
 

Biomasa se zdá pro podmínky České republiky velmi perspektivním obnovitelným 
zdrojem energie. Zatímco ubývá využitelné kapacity vodních toků pro získávání energie a pro 
větrné elektrárny nemáme tak dobré podmínky jako jiné evropské země, biomasu lze využít 
ve všech tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v palivu tak může činit až 25 procent. 
Přestože biomasa nemůže zcela nahradit klasické zdroje energie, může dosáhnout až 15 - 20% 
spotřeby všech paliv a energií v ČR. Záleží to především na vývoji nových experimentů, např. 
ekonomickém zpracování biomasy s obsahem cukrů a škrobů na etylalkohol pro mísení 
s benzínem.  
 

Zpracováno na základě podkladů [1], [6], [16], [17] 
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2.6 Energie prostředí 
 
Geotermální energie 

Je to nízkopotenciální energie prostředí, které nás obklopuje. Většinou má příliš 
nízkou teplotu a nelze tedy její teplo použít přímo k vytápění. Výjimku tvoří geotermální 
prameny využívané např. na Islandu. Teplo okolního prostředí lze využít pomocí tepelného 
čerpadla, které toto teplo (např. -10 °C až + 10 °C) převede na vyšší (cca 50 °C). Princip je 
stejný jako u obyčejné domácí chladničky, která odebírá teplo z vnitřního prostoru a předává 
jej ven do okolí. Stejně tak tepelné čerpadlo odebere energii okolního prostředí k odpaření 
chladicí kapaliny. Tato pára je pak kompresorem stlačena, tím dodá potřebnou práci a zvýší 
teplotní hladinu a následně dochází k uvolnění tepla o vyšší teplotě, které je předáno topnému 
médiu. Celý cyklus se dokola opakuje. 
 
Topný faktor 

Spotřeba pohonné elektrické energie pro uskutečnění popsaného oběhu chladiva záleží 
především na množství přečerpaného tepla a rozdílu mezi teplotou kondenzační a vypařovací. 
Poměr tepelného výkonu k příkonu kompresoru se nazývá topný faktor . Nejčastěji bývá 
v rozmezí 2 až 5 v závislosti na teplotě okolí.  

E
Q

   kde: Q je teplo dodané do vytápění [kWh] 

           E je energie pro pohon TČ [kWh] 
 

 
Obr 2.8 Toky energií pro elektrické tepelné čerpadlo. [5] 

 
Tepelná čerpadla: 
Dělíme je podle zdroje, z kterého se energie čerpá a jakým mediem se dále přenáší. 
 
Vzduch – vzduch: 

Energie se odebírá z venkovního vzduchu a předává se vzduchu uvnitř objektu. Topný 
faktor je velice závislý na venkovní teplotě, s kterou úměrně klesá. Montáž je snadná, 
instalace systému předpokládá teplovzdušné vytápění, nebo klimatizaci. Nevýhodou je 
vytváření hluku venkovní výparníkové jednotky. 
Tepelné čerpadlo může pracovat i jako systém zpětného získávání tepla (rekuperace). Odebírá 
teplo vzduchu odváděného z místnosti (o teplotě až 24°C) a předává je novému vzduchu. Tak 
lze pokrýt ztráty odváděné teplým vzduchem, avšak ztráty konstrukcí budovy a okny musí být 
doplněny z dalšího zdroje. 
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Vzduch-voda: 

Energie se odebírá ze vzduchu a předává se do vodního okruhu. Objekt je tak vytápěn 
ústředním vytápěním (topná tělesa nebo podlahové topení). Nevýhodou je opět vytváření 
hluku venkovní výparníkové jednotky. 

Voda-voda: 
Zdrojem energie je voda, kterou podle možností můžeme odebírat např. z: 

- povrchové vody -  teplo získané z povrchových vod, jako např. řeka, rybník,  
 Výhodou jsou nižší pořizovací náklady ve srovnání s vrty. 
- podzemní vody - podpovrchové vody - tato voda se odebírá ze sací studny a po ochlazení se  
 vypouští do druhé studny, popřípadě řeky, 
 - hlubinné vrty -  využívá se teplo hornin v podloží.Vrty jsou hluboké až 

150m a umisťují se v blízkosti stavby. Výhodou je celoročně stálá teplota 
zdroje (cca 8 °C), takže tepelné čerpadlo pracuje efektivně. Nevýhodou je 
vyšší pořizovací cena z důvodu vyhotovení vrtů. 

-z půdy -  půda se ochlazuje tepelným výměníkem z polyethylenového potrubí 
plněného nemrznoucí směsí (solankou) a uloženého do výkopu (půdní 
kolektor). Musí se počítat s tím, že půdní kolektor okolí ochladí tak, že se 
zde např. v zimě bude déle držet sníh. Pokud bude teplo odebíráno 
celoročně(ohřev TUV), je potřeba větší půdní plocha kolektoru. Lze také 
tepelné čerpadlo využít v letních měsících pro chlazení, a tak půdní 
kolektor "dobíjet" odpadním teplem. 

 
Použití: 

Tepelné čerpadlo je v našich podmínkách vhodné pro vytápění objektů. Byla 
vytvořena mapa tepelného toku, na které jsou zaznamenány území s dobrými podmínkami pro 
využití geotermální energie z litosféry. V České republice se pohybuje průměrná hodnota 
zemského tepelného toku asi okolo 650 W na hektar plochy. Z toho plyne, že i to nejmenší 
tepelné čerpadlo odebírá z horniny mnohem více tepelné energie, než kolik je jí Země 
schopna v tom daném místě dodat. Děje se to na úkor statických zásob tepla uloženého během 
věků do podzemní vody a do tepelné kapacity horniny. 
 

Zpracováno na základě podkladů [2], [10], [18] 
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3. Principy akumulace elektrické energie 
 

Elektřina má tu nevýhodu, že se nedá dlouhodobě akumulovat ve velkých kapacitách. 
Tento problém je především v řešení okamžité spotřeby při krytí špiček (obr 3.1), nebo při 
výpadku nějakého zdroje. To se zatím řeší přečerpávacími a vodními elektrárnami, které jsou 
schopny rychlého nájezdu. Není to tedy skladování čisté elektřiny, ale uložení ji v jiné formě 
energie. 
 

 
 
Obr. 3.1 Graf spotřeby elektrické energie ze dne 16.06.2008[6] 
 

Při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů v menším měřítku se zatím 
nejčastěji používají chemické akumulátory. Nejvhodnější jsou olověné akumulátory a 
akumulátory alkalické. Jejich hlavní výhoda je v přímé dostupnosti elektrické energie, nemusí 
se tedy převádět z jiné formy. Bohužel dokáží uschovat jen malé množství energie 
(maximálně desítky Ah). Při potřebě akumulovat větší množství energie, je třeba je spojovat, 
čímž roste jejich velikost i výsledná cena. 

3.1 Olověné akumulátory 
Je to dnes nejčastěji používaný sekundární zdroj o větší kapacitě. Nejvíce jsou 

používány v automobilovém průmyslu ke startování a vyrovnávání špiček mezi příkonem a 
výkonem elektrické soustavy.  
Olověný akumulátor vynalezl r. 1859 francouzský fyzik G. R. Plané. Skládá se z párů 
olověných desek (elektrod), ponořených do zředěné kyseliny sírové. Na deskách se při 
nabíjení tvoří kyselina sírová a elektrolyt houstne. Po ukončení nabíjení je na kladné elektrodě  
oxid olovičitý a na záporné elektrodě je rozptýlené olovo. Nabitý článek má napětí od 2,1 do 
2,4 V. Spojením do série získáme napětí vyšší. Po připojení zátěže se začne článek vybíjet a 
začne probíhat opačná chemická reakce než u nabíjení. Vybíjet lze články až na hodnotu 1,8 
V, kdy musíme zátěž odpojit, aby se akumulátor nepoškodil.  
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Výhody: 
Jejich výhodou je nízká pořizovací cena, která je dána již dobře zvládnutou technologií 

výroby. Dobrá spolehlivost a účinnost 82 až 91%. 
Nevýhody: 

Nevýhodou je poměrně nízká životnost (5 let až 500 cyklů), trpí samovybíjením (cca 
1% kapacity denně). Nabíjení by mělo být maximálně desetinou nominální kapacity baterie. 
Škodí jí přebíjení a hluboké vybíjení (pod 60% kapacity) a dlouhodobé stání ve vybitém 
stavu. Je také náchylná na otřesy. Nutností je také provádění údržby v očišťování povrchu, 
konzervace baterie a doléváním destilované vody. To však už u nových, bezúdržbových, 
hermeticky uzavřených baterií ze zahraničí odpadá. U těchto se prodloužila i životnost až na 
15 let. 
 
Zpracováno na základě podkladů [19]  

3.2 Pokročilé akumulátory 

3.2.1 Nikl-kadmiové (Ni-Cd) akumulátory 
Kladnou elektrodu tvoří hydroxid niklu, zápornou elektrodu kadmium. Po nabití je 

jmenovité napětí článku 1,2 V. Pokud chceme akumulovat větší množství energie, je třeba je 
spojovat, čímž roste velikost i cena. V současnosti největší akumulátor slouží na Aljašce. Je 
větší než fotbalové hřiště a je složen z 13 760 Ni-Cd článků. V případě výpadku dodávky 
elektrické energie je schopen dodávat až 40 MW, ale pouze 6-7 minut (případně až 15 minut  
při 27 MW). 
 
Výhody: 

Oproti olověným mají výrazně delší životnost (10 let až 1000 cyklů), snadněji se 
udržují, jsou provozně spolehlivější, méně náročné v provozu z hlediska přebíjení (neškodí, 
avšak je nutností častěji dolévat destilovanou vodu) a hloubky vybití. Dlouhodobé stání 
v částečném nebo zcela vybitém stavu neškodí. Lze je nabíjet většími proudy (až 50% 
kapacity). Činitel samovybíjení je zpočátku vyšší (za 7 dní pokles o 12 %), ale poté se napětí 
ustálí a vydrží poměrně dlouho dobu.  
 
Nevýhody: 

Proti olověným nižší účinnost (75 až 89%). Trpí tzv. paměťovým efektem, který 
snižuje jejich kapacitu, pokud není akumulátor před nabitím zcela vybit. Obsahují kadmium, 
které je velmi škodlivé pro životní prostředí. 

3.2.2 Nikl-metal hydridové  (Ni-MH) akumulátory 
Ve srovnání s Ni-Cd akumulátorem má přibližně dvojnásobnou kapacitu při stejné 

hmotnosti a schopnost dodávat větší proud. Není tolik náchylný na tzv. paměťový efekt.  

3.2.3 Lithium-Iontové  (Li-Ion) akumulátory 
Mají jmenovité napětí 3,6V. Navzdory Ni-Cd a Ni-Mh akumulátorům mají až o 40% 

nižší hmotnost. Další výhodou je absence paměťového efektu, tzn. že je můžeme kdykoliv 
dobíjet aniž by to znehodnocovalo jejich životnost. Mají minimální samovybíjecí efekt (asi 
1% za měsíc), a energetickou účinnost 80% a životnost  600-2000 cyklů. K nevýhodám patří 
malé nabíjecí proudy (nelze použít rychlonabíjení jako u Ni-Cd), nároky na přesné dodržení 
nabíjecích a vybíjecích hodnot (nejvíce ovlivňují životnost), a snižování kapacity při teplotách 
pod nulou. Jako hlavní nevýhodu je považována vysoká cena dána drahým Lithiem. Tyto 
nevýhody určily tyto články používat jen v malých kapacitách v mobilních zařízeních.  
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3.2.4 Nikl-železné (Ni-Fe) akumulátory 
Mají podobné vlastnosti jako Ni-Cd akumulátor, ale některé jejich nedostatky mají 

značně lepší. Např.: životnost až 15 let (1500 cyklů), napětí článku 1,4 V, odolnější proti 
přebíjení a hlubokému vybíjení. Se stářím baterie se nezvětšuje samovybíjení. Nemají 
paměťový efekt. Účinnost se pohybuje mezi 73 až 87 %. Jeví se jako vhodné ekologické 
zdroje k akumulaci elektrické energie ze zdrojů obnovitelných energií, neboť obsahují 
ekologicky nezávadné železo místo olova nebo kadmia.   
 
Zpracováno na základě podkladů [19], [20] , [21]  

3.3 Setrvačníkové akumulátory 
Setrvačník je považován historicky jako první akumulátor energie. Je schopen 

uschovat velké množství energie v podobě kinetické energie pomocí setrvačníkových kol 
otáčejících se rychlostí několika tisíc otáček za minutu. Nejčastější použití je při překlenutí 
krátké doby po výpadku proudu ze sítě do doby zprovoznění zdroje náhradního (diesel 
agregát). 

Kinetická energie rotujícího tělesa je rovna momentu setrvačnosti a druhé mocnině 
otáček. Z toho je patrno, že i lehký setrvačník s velkými otáčkami má hodně energie. Zatím 
jsou častější  ocelové nízkootáčkové setrvačníky, s otáčkami do 7000 min-1. Ve vývoji jsou 
rotory z kompozitních materiálů schopných dosáhnout 100 000 otáček za minutu. Kvůli 
omezení tření je rotor nadnášen na magnetických polštářích a v jeho okolí je vytvářeno 
vakuum. Součástí rotoru je motorgenerátor, který ho roztáčí, nebo při brzdění vyvíjí 
elektrický proud. Energii, na úkor svých otáček, dokáže odevzdat se zpožděním pouhých 
zlomků sekundy. To vše je řízeno elektronikou pro bezpečný a bezúdržbový chod. 

  
 

Rotační UPS se zdají být novodobou alternativou akumulátorů v energocentrech. 
Navzdory akumulátorům mají mnohonásobně menší rozměry a hmotnost pro výkony v řádu 
set kilowat. Například 200kW zdroj po dobu 15 sekund od firmy Phoenix Zeppelin váží 
necelých 300 kg a rozměry má jenom pětinové. Velkým plusem je spolehlivost, neboť nehrozí 
náhodné porušení článku akumulátoru jako např. vnitřní zkrat.  

Jednoznačnou výhodou pro setrvačníkový akumulátor je ekologičnost, protože 
neobsahuje olovo ani jiné nebezpečné látky.  

Nevýhodou se může zdát počáteční cena. Ale díky vyšší efektivnosti a předpokládané 
životnosti setrvačníku (předpokládaná výměna akumulátorů po 5ti letech), bude výsledná 
cena menší. 

Tyto vlastnosti předurčily setrvačníkům jejich použití. Jsou dosazovány do průmyslu 
pro překonání krátkodobého výpadku sítě, který může způsobit pohromu řídícím a 
počítačovým systémům. Před čtyřiceti lety zkoušeli ve Švýcarsku pokusy s umístěním do 

Obr. 3.2 Setrvačníkový akumulátor s 
rotorem z uhlíkového kompozitu 
zavěšeného v magnetických ložiskách, 
otáčejícím se rychlostí 100 000 otáček za 
minutu. [7] 
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trolejbusů. Setrvačník vážil 1,5 tuny a dobíjelo se na stanicích po 2 km. Pak se od tohoto 
upustilo, ale nyní se začíná vracet k setrvačníkům v automobilech, které umožní znovu využít 
energii, která by se jinak ztratila při brzdění.  
 
Zpracováno na základě podkladů [22], [23], [24], [25], [26] 
  

3.4 Tlakovzdušné akumulační elektrárny 
Jsou to varianty elektrárny (obdobné jako přečerpávací elektrárny), kde se využívá 

možnosti skladování stlačeného vzduchu. Ten je akumulován pod vysokým tlakem do 
utěsněných podzemních jeskyní nebo důlních kareven. V době vyšší poptávky je vypouštěn a 
v plynové turbíně spojené s generátorem vyrábí elektřinu. Při provozu plynové turbíny se až 
2/3 energie uvolněné spalováním plynu spotřebují k pohonu kompresoru a zbytek je přenášen 
přes hřídel, kde se mění v práci elektrickou. Proto už před čtyřiceti lety navrhli oddělit časově 
a mechanicky provoz turbíny a kompresoru, aby se v případě potřeby elektřiny mohlo využít 
plného výkonu turbíny bez zátěže kompresorem. Ten bude nahrazen stlačeným vzduchem z 
podzemního zásobníku. Kompresor je možné pohánět elektromotorem. Spouštěn je v nočních 
hodinách, když je levný přebytečný elektrický proud.  

Takovéto zařízení bylo poprvé uvedeno do provozu v německém Huntorfu roku 1974. 
Vzduch je skladován ve dvou solných jeskyních s prostorem 150 000 m3 s tlakem 
od 5 do 7,5 MPa. Plynová turbína je schopna v tříhodinové špičce dodat do sítě výkon 290 
MW. S výhodou se tak používá pro vyrovnání nerovnoměrného výkonu větrných elektráren. 
 
 
 

 
Obr. 3.3 Zjednodušený princip tlakovzdušné akumulace elektrického výkonu v akumulační elektrárně se 

spalovacími turbínami v Huntorfu (SRN). [8] 
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Obr. 3.4 Typy podzemních uskladnění stlačeného vzduchu: a) uskladnění v dutině, b) skalní uskladnění 

s kompenzací nádrže na povrchu c) akviferové uskladnění (vodonosné). [9] 
 
Zpracováno na základě podkladů [22], [25] 
 

3.5 Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) 
 Přečerpávací vodní elektrárna je typ vodní elektrárny sloužící k akumulaci elektrické 
energie pomocí gravitační potenciální energie vody. Jedná se o doposud jediný technicky 
proveditelný způsob, pomocí něhož lze vyrobenou elektrickou energii ve velkém měřítku po 
delší dobu skladovat. Význam přečerpávacích elektráren stoupá s rozšiřováním alternativních 
zdrojů energie (v současnosti především energie získávané z větru, slunce), jejichž výkon se 
nedá regulovat vůbec. 

Přečerpávací vodní elektrárna má dvě vodní nádrže. Jedna z nich je umístěna na níže 
položeném místě, druhá pak na místě vyšším místě. Obě dvě nádrže jsou spojeny spádovým 
potrubím. V noci se využívá přebytečná energie z elektrické rozvodné sítě a voda se 
přečerpává z dolní nádrže do horní (elektrárna se v tomto režimu chová jako spotřebič 
elektrické energie, vyrobené z jiných zdrojů energie bez možnosti regulace). V horní nádrži se 
tak vytvoří zásoby vody. Ve chvíli, kdy vznikne v napájecí elektrorozvodné síti potřeba 
špičkové energie, je voda řízeně vypouštěna z horní nádrže do dolní nádrže přes turbínu vodní 
elektrárny a elektrická energie spotřebovaná na její noční přečerpání se tak během dne vrací 
zpět do elektrorozvodné sítě. 

Dříve se používala přístrojová soustrojí, kdy systém obsahoval motorgenerátor, 
turbínu a čerpadlo. Pokud se čerpalo, byla turbína zavzdušněna a motorgenerátor poháněl 
čerpadlo. Při elektrárenském provozu se čerpadlo odpojí přes hřídelovou spojku (nebo se 
zavzdušní) a voda pohání turbínu s alternátorem. Dnes se většinou používají dvoustrojová 
soustrojí, kde oběžné kolo turbíny vykonává v čerpacím režimu funkci čerpadla. Tím stoupla 
účinnost přečerpávacího cyklu z 50 % na až 75 %. 

Pro příklad lze uvést největší elektrárny u nás. Je to víceúčelová PVE Dalešice. 
S objemem 127 mil. m3 je schopna dodat 450 MW špičkové energie do jedné minuty po 
vyslání impulzu. Elektrárna slouží jako nouzový zdroj pro nedalekou JE Dukovany, pro 
kterou je také zásobník vody pro chladící věže. Naše nejvýkonnější PVE se nachází na říčce 
Divoká Desná v Jeseníkách. Jmenuje se PVE Dlouhé Stráně. Dolní nádrž je na toku říčky, 
horní nádrž pro 2,7 mil. m3 vody byla vystavěna v nadmořské výšce 1350m. Voda teče 
potrubím o spádu 536m na dvě dvoustrojové jednotky o celkovém výkonu 650 MW.   
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Obr. 3.5 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně [10] 

 
Studie Výzkumného ústavu v Praze uvedla: „Česká republika má vhodné podmínky 

pro budování přečerpávacích vodních elektráren s denním turbínovým provozem od 3 do 7 
hodin…“.  Ve vybraných místech je možné akumulovat až 20 000 GWh ročně z instalovaného 
výkonu 12 000 MW. Pro příklad lze uvést Křivoklát - Červený kámen, Šumný důl, atd. 
S většinou lokalit však nesouhlasí ochránci přírody a k prosazení některých zřejmě dojde až 
při nutnosti jejich výstavby. K té dojde při větším rozvoji jaderné energetiky, a bude nutno 
vybudovat potřebné „sklady“ na vyrovnání odběrového diagramu.  
 
Zpracováno na základě podkladů [25], [27] 
  

3.6 Supravodivé indukční akumulátory 
Supravodivý indukční akumulátor energie (SMES – Superconducting Magnetic 

Energy Storage) je zařízení, které umožňuje uchovat elektrickou energii díky bezztrátovému 
přenosu elektrického proudu v magnetickém poli cívky protékané proudem. Jelikož má 
minimální odporové ztráty, může být dodaná energie za dlouho dobu beze zbytku odebrána.  

Supravodivost objevil nizozemský fyzik Heike Kamerlingh-Onnes již v roce 1911. Při 
měření teplotní závislosti elektrického odporu rtuti zjistil, že při jejím ochlazení pod teplotu 
4,2K elektrický odpor rtuti náhle poklesne a stane se neměřitelně malým. Onnes pak našel 
mezi dalšími kovy ztrácející odpor olovo (7,2 K) a cín (3,7-5,3 K). Ukázalo se, že tento jev je 
častý nejen u kovů, ale i u slitin a dokonce i speciální keramiky.  
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Nízkoteplotní supravodiče: 
Postupně bylo objeveno mnoho látek se supravodivými vlastnostmi. Všechny 

dosahovaly těchto vlastností až při velmi nízkých teplotách pohybujících se jen málo nad 
absolutní nulou. Pro tyto supravodiče vyrobené převážně na bázi slitin Nb-Ti a Nb-Sn a 
pracující při teplotách kapalného hélia (cca 4 K), se vžilo označení nízkoteplotní 
supravodiče (LTS - Low Temperature Superconductors). Vysoké náklady a technické 
problémy s chladicími systémy pracujícími s héliem způsobily, že komerční využití 
supravodičů bylo omezeno jen na specifické účely, např. magnetické rezonátory v medicínské 
technice, magnetické systémy urychlovačů, supravodivé magnetické akumulátory SMES atd.  

 
Obr. 3.6 Schematický diagram SMES zařízení [11] 

 
Vysokoteplotní supravodiče: 

Velký skok ve využívání supravodivosti znamenal rok 1986, kdy byly objeveny 
vysokoteplotní supravodiče (HTS - High Temperature Superconductors). Ty již mají kritické 
teploty v průměru okolo 90 K, některé až 150 K. Tato teplota je už nad teplotou kapalného 
dusíku (bod varu 77 K) využívaného jako chladicí médium. Kapalný dusík je relativně levná 
chladící kapalina, neškodná k životnímu prostředí, k dispozici zatím v neomezeném množství. 
Jeho zkapalňování je levné a jako chladicí, izolační i hasicí médium je pro použití 
nejvhodnější. Při teplotách kapalného dusíku je dosaženo účinnější tepelné izolace. Chlazení 
na teplotu 77 K je asi 25krát energeticky méně náročné na rozdíl od chlazení na teplotu 4 K 
pro nízkoteplotní supravodiče. 
 
Použití: 

První malé supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power Supplies) z USA 
pracují se supravodivou cívkou ponořenou do kapalného helia, která je napájena přes 
usměrňovač. Proud v ní cirkuluje se ztrátou 0,3 kWh za 24 hodin. Akumulátor je schopen 
reagovat během 0,2 mikrosekundy na hlubší pokles napětí sítě a je schopen na překlenovací 
dobu dodávat výkon kolem 1 MW. Větší supravodivý akumulátor SMES s kapacitou 800 Wh 
stabilizuje spojovací vedení v Oregonu (USA). Vydržel několik milionů cyklů nabití - vybití, 
přičemž doba nabíjení i vybíjení je extrémně krátká a účinnost lepší než 95%. Existují studie 
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energetických supravodivých akumulátorů s kapacitou až 4000 MW. Tyto akumulátory mají 
mít podobu prstence, v němž je v kapalném heliu ponořena smyčka z měděného vodiče. 
Ztráty, se započtením příkonu kryogenní stanice udržující helium na teplotě nižší než -269 °C, 
nejsou menší než 1%.  
Zpracováno na základě podkladů [3], [25] 
  

3.7 Vodík 
 
 Vodík se označuje jako palivo 21. století. Slouží zde jako „nositel“ elektrické energie. 
Lze ho přímo spalovat ve spalovacích motorech, anebo vyrábět elektřinu pomocí palivových 
článků. Při jeho spalování nevznikají žádné oxidy síry, nevzniká oxid uhličitý‚ který by 
znečišťoval atmosféru a přispíval tak ke skleníkovému efektu. Vzniku oxidů dusíku při 
spalování vodíku vzduchem nelze zabránit, protože vznikají oxidací vzdušného dusíku při 
vysokých teplotách. Produktem spalování vodíku je voda, ze které se může opět vyrobit 
vodík.  

Vodík jako pohonná hmota se používá v raketové technice, v palivových článcích a 
zkoušejí se i možnosti pohonu motorových vozidel či letadel samotným vodíkem nebo 
společně s fosilními palivy. 

Z hlediska využití vodíku jako pohonné hmoty mají význam jen procesy vycházející z 
jiných surovin než je ropa, nebo zemní plyn, protože tato paliva lze využívat jako zdroj 
elektrické přímo. Rovněž využití elektrického proudu z tepelných elektráren pro výrobu 
vodíku elektrolýzou vody pro spalování by bylo zatím neekonomické. 
Výhodné je využití vodíku odpadajícího z některých procesů (reformování benzinů, 
dehydrogenační pochody), elektřiny z vodních elektráren, přebytečného elektrického proudu z 
jaderných elektráren (v noci) a sluneční energie. 
 
Vodík je možno vyrábět nebo získávat např. následujícími postupy: 

1. štěpením uhlovodíků vodní párou 
2. elektrolýzou vody, kyselin, chloridu sodného, 
3. rozkladem vody. 

3.7.2 Palivový článek 
Palivové články nabízejí šanci nahradit spalovací motor, a tím se vyvarovat škodlivým 

emisím. Pro energetiku otevírají možnost uplatnit se v celé řadě aplikací, například v dopravě, 
průmyslu, výrobě elektřiny v domácnosti, přenosných elektrických zařízeních, ale také ve 
vojenství a kosmonautice. Mezi základní vlastnosti palivového článku patří vysoká účinnost 
(až 60 %), schopnost rychlého dobíjení, ale především možnost uchování značného množství 
energie, kterou je při dobře zvládnuté technologii schopen skladovat po velmi dlouhou dobu. 
Hlavní výhoda palivového článku spočívá v tom, že chemická energie uložená v palivu se 
během oxidačně-redukční reakce přeměňuje přímo na energii elektrickou, tedy bez nutnosti 
přeměny na energii tepelnou a mechanickou. 
 

Palivové články už mají dlouhou historii. Již roku 1839 angličan Sir William Robert 
Grove (1811–1896), vybudoval první palivový článek. Jeho palivové články utvářely 
elektrody vyrobené z platiny ve skleněné trubici s jejich dolním koncem ponořeným v ředěné 
kyselině sírové jako elektrolyt a jejich horní díl vystavený vodíku a kyslíku vevnitř trubice.To 
bylo dostačující pro vytvoření elektrického napětí 1 voltu. 
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Obr. 3.7 Jak pracuje palivový článek [12] 

 
Palivové články přeměňují vodík a kyslík v elektrickou energii. Zároveň je 

vyprodukováno teplo, využitelné k výrobě horké vody. Jestliže jsou provozovány jako 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tak jsou palivové články schopny dosáhnout přeměny 
energie poměrem až do 80 % a můžou proto mít energeticky úsporný udržitelný přínos.  
 

Díky kombinované výrobě tepla, elektřiny a vysoké efektivitě, emise CO2 budou nižší 
než v tradičních systémech. 

 
Obr. 3.8 Nahrazování spalovací komory plynové turbíny palivovým článkem vede k hybridnímu procesu 

zvyšování efektivity plynové turbíny nad 60 % [12] 
 
Zpracováno na základě podkladů [4], [5], [28] 
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3.8 Srovnání akumulačních systému:  
 
 Jednotky Supravodivý 

indukční 
akumulátor 

Pokročilé 
akumulátory 

Olověné 
akumulátory 

Setrvačníkové 
akumulátory 

Tlakovzdušné 
akumulační 
elektrárny 

Přečerpávací 
hydroelektrárny 

Doba 
akumulace 

- Omezeně Neomezeně 
 

Neomezeně Ohraničeně Ohraničeně Neomezeně 

Doba 
přepnutí 

s 0,02 0,02 0,02 0,1 10 120 

Objemová 
kapacita 

J/m3 106 107 107 106 106 103 

Účinnost % 90-95 70-80 75-85 70-85 70 65-75 
Reálná 

kapacita 
MWh do 4000 20-50 10-40 10-50 200-1000 200-3000 

 
Tab 3.1 Srovnání akumulačních systémů[25] 
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4. Akumulace z fotovoltaického panelu pomocí tlakového vzduchu 
 

4.1 Možnosti při akumulaci elektrické energie [2] 
 

Plyny jsou mnohem víc stlačitelné než pevné látky nebo kapaliny a výzkumy použití 
akumulace elastické energie ve velkém měřítku se proto soustřeďují na použití plynného 
skladu. 

Sklad v menším měřítku může využívat ocelové kontejnery. V tomto případě je objem 
pevný a množství uskladněné energie v objemu je určené teplotou a tlakem. Jestliže je vzduch 
považován za ideální plyn, termodynamický tlak P a teplota T jsou ve vztahu ze stavové 
rovnice  

 
  nRTPV             (4.0-1) 
 
kde V je objem vyplněný vzduchem, n je látkové množství v objemu a R je konstanta 
ideálního plynu R = 8,315 J.K-1.mol-1. Kompresor může být považován jako válec s pístem, 
uzavřený daným množstvím molů plynu (řekněme vzduchu) a stlačený vzduch je vytvořený 
stlačováním uzavřeného prostoru tlakem. Stoupající síla fx působící na píst způsobí snížení 
objemu V0 na V. Množství uskladněné energie je  
 
   

V

V

x

x x PdVdxfAW
00

         (4.0-2) 

 
kde A je plocha průřezu válce, x a x0 jsou pozice pístu odpovídající V a V0, a P je tlak 
uzavřeného vzduchu.  
 

4.2 Adiabatická akumulace [2] 

Pokud budeme uvažovat systém s proměnným tlakem, tak komprese okolního 
vzduchu se uskutečňuje přibližně jako adiabatický proces, to je bez tepelné výměny s okolím. 
Zavedeme  koeficient a vynásobíme parciální derivací tlaku s ohledem na objem 
v konstantní entropii a v konstantní teplotě. 

 
       ´// TS VPVP            (4.1-3) 

 
Při uvažování v ideálním plynu dosazením do (4.0-1) dostaneme 
 
     VPVP T //  , nebo         (4.1-4) 

 
   

00VPPV  .          (4.1-5) 

 
Konstanta na pravé straně je zde vyjádřena v podmínkách tlaku P0 a objemu V0 

v počátečním čase. Pro vzduch v okolním tlaku a teplotě platí =1,40. Hodnota se snižuje 
s narůstající teplotou a narůstá se zvyšujícím se tlakem, tak 

00VPPV   není zcela platná pro 
vzduch. Nicméně v teplotních a tlakových intervalech důležitých pro praktické použití 
akumulace stlačeného vzduchu, se hodnota  mění méně než 10% z její průměrné hodnoty. 
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Vložením (4.0-5) do (4.1-2) dostaneme množství akumulované energie, 
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nebo jinak 
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PVPW          (4.1-7) 

 
přesněji, tohle je požadovaná práce pro adiabatickou kompresi počátečního objemu vzduchu. 
Tento proces ohřívá vzduch z jeho počáteční teploty T0 na teplotu T, která může být napsána 
z rovnice (4.0-1) ve formě 
 
   000 // VPPVTT            (4.1-8) 

 
a spojením s adiabatickou podmínkou 

00VPPV  . 
 

Žádoucí tlakový poměr pro velké výkony může být do P/P0=70, kde můžou vznikat 
maximální teploty přesahující 1000 K. Takové teplotní změny by byly nepřijatelné pro 
většinu dutin a vzduch je proto chlazený již před ukládáním do takovéto dutiny. Okolní 
teploty pro podzemní akumulaci jsou typické okolo 300 K pro mořské kopule, a poněkud 
vyšší pro akumulaci v hlubších geologických útvarech. Označíme tuto teplotu Ts, po 
odstranění tepla dostaneme 

 
    Sp TTcQ            (4.1-9) 

 
kde cp je měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku. Toto teplo lze ze vzduchu odstranit a 
udržovat v dobře izolovaném tepelném zásobníku energie tak, že může být použito pro 
regeneraci vzduchu, který je pak použit k vykonání práce v expanzí turbíně . Vidět to můžeme 
jako termodynamický proces v T-S diagramu, kde akumulace energie vypadají v ideálním 
případě jako na obrázku 4.1. Proces vede zpět do výchozího bodu a ukazuje, že akumulační 
cyklus je bezeztrátový při ideálních podmínkách až doposud předpokládaných. 
 

 
 

Obr. 4.1 Průběh komprese a expanze vzduchu 
Ideální děj systému akumulace adiabaticky stlačeného 
vzduchu. Kroky 1-2 adiabatická komprese a 2-3 
izobarické chlazení do jeskynní teploty. Zpětný děj 
nepřeš body 3-4 (izobarické ohřívání) a 4-5 (adiabatické 
expanze přes turbínu). Diagram následuje dané 
množství vzduchu, zatímco eventuální termální 
akumulace energie je externí do daného „systému“. T0 
je povrchová okolní teplota, T1 je teplota po stlačení a Ts 
je jeskynní teplota.[9] 
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Kompresor má v praxi ztrátu (cca 5-20%), to znamená, že ne všechen příkon je použit 
pro vykonávání kompresní práce na vzduchu. Jsou zde ztráty jako teplo vzniklé třením atd. 
Ne všechno odstraněné teplo pomocí chladícího procesu může být použito k rekuperaci 
vzduchu. Tepelné výměníky mohou být ztrátové během akumulace energie z hlediska 
časového intervalu mezi chlazením a znovu ohříváním. Ztráty v turbíně můžou být okolo  
40 % příkonu. Jestliže by mohlo být dosaženo pod 10 % termálních ztrát, celková efektivita 
cyklu by byla nad 65 %. 
 

 
Skutečný průběh může vypadat tak, jak je zobrazený na obrázku 4.2, pokud jde o 

teplotu a entropické změny. Kompresní ztráta v počátečním procesu 1-2 modifikuje vertikální 
linku, aby obsahovala entropické zvýšeni. Komprese je rozdělená do dvou kroků (1-2 a 3-4), 
aby mohla redukovat maximální teploty. Mezi tím jsou dva chladící kroky (2-3 a 4-5), 
následované mírným  ochlazení okolím jeskyně (5-6). Prací získávaný postup zahrnuje v 
tomto případě jediný krok 6-7, regenerace použitím akumulovaného tepla z chladících 
procesů (v některých případech je použitý více, než jeden krok regenerace). Body 7-8 jsou 
turbínový děj, který nezobrazuje otevřený oběh dosahující počáteční teploty  
(a tlaku) vzduchu při opuštění turbíny a smícháním se s okolní atmosférou.  
 

První rozsáhlé akumulační zařízení je od roku 1978 v německém Huntorfu. Je 
navrženo na 290 MW a má objem zásobníku okolo 3×105 m3. Nemá žádnou tepelnou 
regeneraci, ale má dvě palivové turbínové konstrukce, naznačující že konečná expanze se 
uskutečňuje z teploty vyšší, než jakákoliv z předchozích zapojení a také vyšší tlak. To je 
zobrazeno ve schématu  jako 7-9-10-11-12, kde kroky 7-9 a 10-11 představují dodané teplo 
uložené v palivu, zatímco kroky 9-10 a 11-12 ukazují expanzi přes turbíny. Jestliže je přidáno 
regenerační teplo, jako to je v 110 MW podniku ovládaném Alabama Electric Crop. (USA)  
od 1991, posune se bod 7 vzhůru směrem k bodu 9 a bod 8 se posune směrem  k 12, což 
ukazuje zvětšený užitečný výkon turbíny. 
 

Výpočet efektivity je změněn v případě dodatečného spalování. Dodatečný příkon je z 
rovnice  Sp TTcQ   s vhodnými teplotami, a primární příkon tepelného obsahu Q0 je 
získaný přidělením Q paliva k tepelné účinnosti směšovače. Vstupní práce Win kompresoru se 
mění v případě určité účinnosti kompresoru K  
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                 (4.1-10) 

 

Obr. 4.2 Průběh komprese a spalování 
Činnost systémů akumulace stlačeného 
vzduchu s konečnými ztrátami. Schéma s 
dvěmi kompresemi a dvěmi chladícími stupni, 
tepelní úprava akumulovaného vzduchu, 
znovu ohřátí a jediná turbínová konstrukce s 
ztrátovým vzduchem vypuštěným do ovzduší  
(otevřený oběh 1-8). Jako alternativa je tu  
možnost od kroku 7 po krok 12 ukazující dva 
topné a expanzní kroky.[9] 
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Práce vykonaná turbínou ze vstupního vzduchu o tlaku P1 a objemu V1, a výstupní 

vzduch P2 a V2 s danou účinností turbiny t je  
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ten je s výjimkou t stejný jako (4.1-7) přepsaný pro vhodné tlaky a objemy. 
V případě, že je pouze jeden kompresor a jednostupňová turbína, celkový cyklus účinnost je 
dán 
 
   0/ QWW inout   
 

Pro soustrojí v Německu je  = 0,41. Samozřejmě, jestliže práce příkonu kompresoru 
je odvozená z paliva (přímo nebo přes elektřinu) Win, může být nahrazena  příkonem paliva 
W0 a účinnost paliva je definována jako  

 
  00/ QWWoutfuel   
 

V Německu je toto zařízení používáno pro poskytování špičkového výkonu ve všední 
dny, nabíjení probíhá během nocí a víkendů.  

Obrázek 4.3 ukazuje nákres německého zařízení, a obrázek 4.4 zobrazuje pokročilejší 
instalaci bez dodávky paliva, odpovídající dvěma trasám zobrazeným  
v obrázku 4.2. 

 
 

 
 

Obr 4.3 Nákres zařízení 
v Huntorfu.Akumulace pomocí 
stlačeného vzduchu. 
 Kompresory jsou označeny C, 
turbíny jsou T, a hořáky jsou 
B. Indexy H/L symbolizují 
vysoký/nízký tlak.[9] 
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4.3 Akviferní uskladnění [2] 

Systém akviferního skladiště zobrazen v obrázku 3.4c, by měl přibližně konstantní 
pracovní tlak, odpovídající průměrnému hydraulickému tlaku v hloubce vzduchové části 
akviferu. Podle 

 

 
V

V

x

x x PdVdxfAW
00

 

 
se akumulovaná energie v tomto případě jednoduše rovná součinu tlaku P a objemu vzduchu 
přemísťující vodu v akviferu. Tento objem je roven fyzickému objemu V krát poréznost p. To 
jsou nepatrná prázdná místa, kde zůstává vzduch (můžou to být prázdná místa, kterých 
přicházející vzduch nemůže dosáhnout). Takto akumulovaná energie může být napsána jako 
 
  pVPW   
 

Typické hodnoty jsou  p = 0,2 a P okolo 6×106 Nm-2 v hloubce okolo 600 m s 
užitečnými objemy od 109  do 1010 m3. Několik takových míst je zkoumáno s představou 
uskladnění zemního plynu. 

Důležitý parametr akviferu pro akumulování energie je čas požadovaný pro nabíjení a 
vyprazdňování. Tento čas je určený propustností akviferu. Propustnost je v podstatě součinitel 
úměrnosti mezi rychlostí proudění kapaliny nebo plynu přes usazeninu a tlakovým spádem 
působení toku.  Předpokládaný lineární vztah může být napsán 
 
  SPKv   /)( 1  

   kde v je rychlost proudění,  je viskozita tekutiny nebo plynu,   je jeho hustota, P je tlak, a 
S je délka v klesajícím směru. K je propustnost, většinou definovaná (v metrických 
jednotkách má rozměr v m2). Jednotka viskozity je m2s-1. Další obvykle užívaná jednotka 
propustnosti je „darcy“. Jedna darcy se rovná 1,013×1012 m2. 
Jestliže naplnění a vyprazdňování akviferního skladiště se má konat v záležitosti raději hodin 
než dnů, propustnost musí převyšovat 1011 m2. Horniny jako například pískovec jsou 
s propustností dosahující od 1010 do 3×1012 m2.  

Obr 4.4 Nákres “pokročilého” 
zařízení akumulace stlačeného 
vzduchu s regenerací tepla a s 
žádným palivovým příkonem 
(symboly jsou vysvětleny v 
předchozím schématu)[9] 
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  V současných instalacích se vyskytují ztráty. Vršek skály hraničící s oblastí akviferu 
nemusí mít zanedbatelnou propustnost, a zde jsou možné ztráty unikání vzduchu. Tření 
v trubkách vedoucí k a z akviferu může způsobovat ztráty tlaku, jakož i může způsobovat 
ztráty v kompresoru a turbíně. Tyto ztráty bývají okolo 15 %. Velké akviferní skladiště pro 
zemní plyn jsou v provozu např. v Stenlille, Dánsku: 109 m3 celkového objemu, z kterého 
3,5×108 m3 plynu může být natlakováno až na 17 MPa. Dodavatel elektřiny v Lille Thorup 
používá plynové skladiště  v mořské kopuli menšího objemu, ale dovolující 4,2×108 m3 plynu 
o tlaku 23 MPa. 
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4.4 Návrh systému akumulace 

Úkolem této práce je navrhnout systém akumulace elektrické energie 
z fotovoltaického systému pro objekt v Krkonoších bez přívodu elektrické energie. Objekt se 
skládá z 20 místností pro ubytování, jedné recepce a spojovacích chodeb. 

4.4.1 Návrh spotřeby objektu: 

Plánovaná spotřeba jedné místnosti: 

Spotřebič Počet Výkon Denní využití 
Denní 

spotřeba 
  [ks] [W] [h] [Wh] 

Žárovka 5 20 4 400 
Chladnička 1 120 6 720 

Televize 1 90 4 360 
Vařič 1 2000 0,5 1000 

Ostatní (vlastní spotřebiče) 1 2000 1 2000 
Celkem       4480 

Tab. 4.1 Spotřeba jednoho pokoje 

Celková spotřeba všech místností:  

Pcm = m × Pm = 20 × 4480 = 89600 Wh 

Plánovaná spotřeba objektu: 

Pro celkovou spotřebu objektu je potřeba připočítat osvětlení chodeb a recepce, 
zajištění pitné vody pomocí čerpadla apod. 

Spotřebič Počet Výkon Denní využití 
Denní 

spotřeba 
  [ks] [W] [h] [Wh] 

Žárovky chodba 20 20 12 4800 
ČOV 1 80 12 960 

Čerpadlo 1 200 5 1000 
Ostatní 1 2000 1 2000 
Celkem       8760 

Tab. 4.2   Spotřeba ostatních spotřebičů 

Pc = Po + Pm = 89600 + 8760 = 98360 Wh 

Celková spotřeba objektu činí 98360 Wh denně. Potřebnou elektřinu bude dodávat 
fotovoltaický systém o výkonu 100 kWp. Je brán ohled na to, že fotovoltaické panely 
dodávají potřebný maximální výkon jen v ideálním případě, při maximálním svitu slunce 
okolo poledne a při kolmém dopadu paprsků. Je také potřeba brát v úvahu, že během let se 
účinnost přeměny elektrické energie snižuje. 
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4.4.2 Návrh fotovoltaických panelů: 

Výkon dopadajícího záření je proměnlivý a nejvíce záleží na úhlu dopadu slunečního 
záření na fotovoltaický panel. Tyto průměrné hodnoty a mapy s intenzitou záření jsou 
k dostání na ČHMÚ. 

 

Obr. 4.5 Roční průměrná intenzita slunečního záření v kWh/m2 [13] 

Pro přesně určení těchto hodnot může dobře posloužit internetová stránka 
http://re.jrc.ec.europa.eu/, kde po zadání souřadnic na mapě zobrazí tabulku s přesnými 
hodnotami pro danou lokalitu. Lze přímo zadat sklon panelů, instalovaný výkon, ztráty apod. 
Vyhodnocené hodnoty vypíše do tabulky.  

Měsíc 
Průměrná denní výroba 

elektřiny [kW.h] 
Průměrná měsíční 

výroba elektřiny [kW.h] 
Leden 99,1 3070 
Únor 178 4990 

Březen 251 7780 
Duben 324 9730 
Květen 373 11600 
Červen 347 10400 

Červenec 361 11200 
Srpen 336 10400 
Září 259 7770 
Říjen 222 6880 

Listopad 104 3130 
Prosinec 67,4 2090 

Roční průměr 244 7420 
Tab. 4.3 Průměrné denní a měsíční hodnoty vyrobené elektřiny 

 
 

Z tabulky lze vypočítat roční výrobu energie: 
 
Pden = 244 kW.h 
Prok = 365×Pden = 365 × 244 kW.h = 89060 kW.h 
 

944  -  972 
973  -  1000 
1001 - 1028 
1029 - 1056  
1057 - 1084 
1085 - 1111 
1112 - 1039 
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Průměrná elektrická energie z fotovoltaických panelů o výkonu 
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Obr. 4.3 Graf průměrné měsíční hodnoty vyrobené elektřiny  

 
 
Fotovoltaický systém se bude skládat z 500 ks fotovoltaických panelů od firmy KYOCERA.  
Parametry jednoho panelu jsou následující[29]: 
 

jmenovitý výkon 200 Wp 
rozměry 1425 × 990 × 36 mm 
materiál FV panelů polykrystalický křemík 
Cena 27700 Kč 

Tab. 4.4 Parametry fotovoltaického panelu 
 

 
Obr. 4.4 Fotovoltaický panel[1]  
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4.4.3 Návrh kompresoru: 
 
Akumulace elektrické energie bude probíhat pomocí stlačeného vzduchu do podzemní nádrže. 
Stlačení vzduchu bude zajišťovat kompresor o následujících parametrech:  
 
Šroubový kompresor Puska, montován na samonosném rámu, dodávaný v protihlukovém 
krytu[30]. 
 

Typ max. tlak 
[bar] 

výkon 
[m3/hod] 

příkon 
[kW] 

rozměry Š×H×V 
[mm×mm×mm] 

hmotnost 
[kg] 

DRE 150/13 
(s frekvenčním 

 měničem) 
13 880 110 2160×1100×1600 1810 

 
 
Ze získané energie z fotovoltaických panelů poháníme tento kompresor. Ten vyprodukuje  
denně takovéto množství vzduchu: 
 
Minimálně (Prosinec):  

33 2,539880
110

4,67 mm
kW
kWV

P
PV kompres
kompres

denní   

 
Maximálně (Květen):  

33 2984880
110
373 mm

kW
kWV    

 
Průměrně: 

33 1952880
110
244 mm

kW
kWV     

 

Pro uskladnění tohoto množství vzduchu by bylo možné použít válcové tlakové nádrže 
např. od firmy Vítkovice, a.s. Ta vyrábí tlakové nádrže do velikosti 3000 m3. To by však celý 
systém finančně prodražilo, proto bude vhodnější podzemní kaverna o větším objemu. 
Nadprodukci elektřiny v letních měsících vyřešíme akumulací vzduchu, který naopak bude 
využíván v zimních měsících.  

Parametry pro kompresy:  

Okolní teplota vzduchu: t1 = 8 C 

Okolní tlak vzduchu:  p1 = 98 kPa 
Kompresní poměr:   k = 13 
Účinnost kompresoru: K = 0,85 
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Komprese: 

27,2
85,0

113111
4,1

14,11
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KK


  

 
Výstupní teplota vzduchu 
      KKtT 9,63727,2273827312   
 
nebo 
  CTt  3652739,63727322   
 
Rozdíl teplot 
  CttT 357836512   
 
Měrná tepelná kapacita v konstantní tlaku vzduchu 
    2

321 tataatc   
 kde:  423,9061 a , 604,02 a , 4

3 10991,1 a  
    KkgJtc  /242,9111  
  
Práce kompresoru na 1 kg vzduchu 

  kgJcTttcat /1064,3357
2

8365
2

512 





 







 

  

 
Rychlost proudění vzduchu 

  
s

kg
a

P
v

t

kompres
vzd 27,0

1064,3
10100

5

3
max, 




  

 
Průtok vzduchu skutečný 

  smvQ
vzd

vzd
v /23,0

214,1
27,0 3


 

 kde:    
3

3

/214,1
815,273287,0

1098
15,273287,0

mkg
t

p
vzd 







   

 
Průtok vzduchu za hodinu 
  hmQQ vh /828360023,03600 3  
 
Maximální denní průtok vzduchu 

  3

max,

max 4,3088828
100
373 mQ

P
PQ h

kompres
d   
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4.4.4 Návrh akumulačního zásobníku: 
Zásobník tepla bude navržen na maximální objem vzduchu, tak aby byl schopný akumulovat 
všechno teplo: 
 
Výkon k chlazení 

  
   

hkW

cttttcvP s
s

denvzdchl









 







 



2,3613456,1022024,1

20365
2

20365024,1
2 1

1
,  

 

kde je rychlost vzduchu přepočtena na maximální denní výkon: 

 
s

kg
a

Pv
t

denvzd 024,1
1064,3
10373

5

3
max

, 



  

    a počáteční teplota štěrku ts = 20C 
 

Pro akumulaci tohoto tepla využijeme štěrkový zásobník tepla. Ten je pro tento případ 
vhodný, neboť dokáže pracovat s teplotami nad 100C.  
 
K jeho dalším vlastnostem patří: 

+ není třeba tepelných výměníků (voda-voda, voda-vzduch)  
+ nedochází k přenosu tepla konvekcí, je tedy zřetelně dán teplotní rozdíl mezi jednotlivými 

vrstvami (viz. obr.4.5 )  
+ přenos tepla kondukcí je také minimální (jednotlivé kameny se dotýkají pouze hranami)  
- nízká tepelná kapacita kameniva (příliš velké rozměry zásobníku) [31] 
 

 
Obr. 4.5 Schématické znázorněni štěrkového výměníku tepla [14] 
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Pro výpočet velikosti tepelného výměníku použijeme kalorimetrickou rovnici  
TcmQ s   

)( 2 ssschl ttcmQ  , kde měrná tepelná kapacita štěrku
Kkg

Jcs 
 800  

 
Potřebná hmotnost štěrku tedy bude: 

      kg
ttc

Pm
ss

chl
s 4711

20365800
106,32,361106,3 6

2

6









  

 

Při hustotě štěrku 31550
m
kg

s  ,  

bude objem štěrku 

  33
1550
4711 mmV

s

s
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Návrh výměníku: 
Půdorys bude čtvercového základu o rozměru 1,2×1,2 m 

výška výměníku bude tedy m
A
Vh s

v 2
2,1
39,3

22    

 
 

 
Obr. 4.6 Rozměry štěrkového výměníku
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4.4.5 Návrh expanzní turbíny: 
  

Pro získání energie zpět ze vzduchu budeme uvažovat nejjednodušší způsob - expanzi 
vzduchu v expanzní turbíně. Vzduch bude z kaverny postupovat přes odlučovač vlhkosti, dále 
přes regenerační výměník a filtr na odloučení pevných částic, až do turbíny. 
 
Schéma zapojení:  

 
 
 
 

Pro expanzi použijeme točivou redukci TRex 370 od společnosti G-Team 
 

Plynová expanzní turbína TRex 370 se vyrábí v jednostupňovém provedení s oběžným 
kolem uchyceným na rotor asynchronního generátoru. Oběžné kolo turbíny o průměru  
370 mm s axiálním lopatkováním, frézované ze speciální legované oceli, je nasazeno na hřídel 
generátoru a je zajištěno předepnutým šroubem. [32] 

  

Obr. 4.6 Popis expanzní turbíny[15] 

 
1. stator turbíny 
2. oběžné kolo 
3. rozváděcí dýzy 
4. generátor 
5. průchodky vyvedení el. proudu 
6. vstup plynu 
7. výstup plynu 

Obr. 4.5 Schéma zapojení 
 
FV – fotovoltaický panel 
MN – měnič napětí 
M  – motor 
K  – kompresor 
RV  – regenerační výměník 
V  – ventily 
Z  – zásobník (kaverna) 
OV  – odlučovač vlhkosti 
F  – filtr 
ET  – expanzní turbína 
G  – generátor 
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Při vstupu vzduchu na turbínu budeme počítat s vzduchem o maximální teplotě 
Ctturb
300 , neboť vezmeme v úvahu tepelné ztráty vedením a tepelné ztráty rekuperátoru 

tepla do okolí. 
cp =1,022 kJ/kg.K 
 
Pokud použijeme vzorec pro ideální vzduch: 

    kgkJtcTci turbpp /8.58515,273300022,115,273   
 
Pro tyto hodnoty byla od firmy G-Team dodána účinnost %58t  
 
Celková účinnost systému je tedy: 

%4,44444,058,090,085,0  tvkc   
 kde účinnost výměníku je v = 0,95 
 

Vyrobené energie z fotovoltaických panelů bylo vyrobeno průměrně 

  Pden = 244 kW.h 

Vyrobené energie denně z expanzní turbíny 

  PFV,den = Pden×c = 244×0,444 = 108,3 kW.h 

Vyrobené energie za rok  

  PFV,rok = Pet.den×365 = 108,3×365 = 39542,6 kW.h 

 
 

Obr. 4.8 Ztráty v systému 

Parametry  TRex 370 
výkon    15-150kW 
množství media 0,2-6t/hod 
vstupní tlak    0,3 - 4,0 MPa 
výstupní tlak   0,05 - 0,3 MPa 
vstupní teplota plynu  max. 420 °C 

 

Obr. 4.7 Ukázka připojení[15] 

FP  – fotovoltaický panel 
K  – kompresor 
Z  – zásobník 
RV – regenerační 

výměník 
ET – expanzní turbína 
G  – generátor 
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4.4.5 Záložní zdroje 

4.4.5.1 Dieselagregát 
 

Záložní zdroj bude sloužit k napájení spotřebičů v případě nedostatku energie ze 
solárních panelů. Elektrocentrála byla zvolena od firmy Kipor model KDE19STA3. Svými 
parametry je schopna pokrýt spotřebu celého objektu při rovnoměrném zatížení. 

 

Model KDE19STA3 
Konstantní výkon (kVA/kW) 24/19 
Palivo Diesel 
Objem palivové nádrže 60 l 
Spotřeba při 75% zatížení 4,7 l 
Hmotnost 960 kg 
Cena  195 900 Kč 

 
Tab. 4.5 Parametry záložního zdroje[33] 

 
 

 
Obr. 4.9 Záložní zdroj[33] 

4.4.5.2 Měnič napětí [33] 
Měnič napětí bude v chodu v noci a pokud bude malý odběr proudu, neboť provoz 

expanzní turbíny by byl při malých výkonech nehospodárný. Vhodný bude měnič DC/AC 
12V/230V/5000W. Tyto měniče mají velkou účinnost přeměny energie v celém rozsahu 
výkonu. Pohybuje se mezi 85–90 %.  
Elektrickou energii dodá 8 ks 12V baterií o kapacitě 120 Ah. To poskytne výkon, který bude 
dostačující na provoz chladniček, nočního osvětlení apod. 
  
Kapacita baterií: 
 kWhbIUcbat 52,11812012   
 

  [Kč] 
Měnič napětí 26000 
8 ks Bateríí 12V 120Ah 32000 
Celkem 58000 

Tab. 4.6 Cena měniče napětí a baterií  
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5. Technicko-ekonomické zhodnocení 
 

5.1 Technicko-ekonomické zhodnocení pro elektrocentrálu 
 

Pokud by byl objekt napájen pouze z elektrocentrály, byla by pořizovací cena 
mnohonásobně nižší, avšak v průběhu let by se provoz tohoto zdroje prodražil. Výhodou 
tohoto řešení by byla jak produkce elektrické energie, tak i produkce tepla.  

Z hlediska provozu naprázdno je tento zdroj značně neekonomický, proto bude vhodné 
pro nižší spotřebu v noci zajistit přechod na záložní baterie s frekvenčním měničem 
12V/230V. Lze tedy předpokládat, že na 75 % výkon bude v chodu centrála 8h a na 25 % 
výkon taktéž 8h. Zbylých 8 hodin bude v provozu měnič napětí, který bude provozován 
z baterií dobíjených během dne.  
 
Denní spotřeba paliva: 

 
Výkon Spořeba Doba provozu Denní spotřeba 

[%] [l/h] [h] [l] 
75 4,7 8 37,6 
25 4,2 8 33,6 
  Denně 71,2 

Tab. 4.7 Spotřeba paliva 
Cena investice: 

KčtisNid .195  

Roční spotřeba: 

lSS denpal 259883652,71365   

Náklady na palivo ročně, při ceně paliva cpal = 24,50 Kč/l: 

KčtisKčcSN palpalpal .7,63650,2425988   

Náklady provozní celkem: 

KčtistisNNNp ostpald 7,666.30.7,636   

kde Nost = 30 tis. Kč zahrnující provozní náklady mimo palivo (olej, vzduchový filtr apod.)  

 

Za dobu 25 let by celkové náklady vzrostly na : 

KčtististisNpNiN ddcd .8631625.7,666.19525 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 52 - 

5.2 Technicko-ekonomické zhodnocení fotovoltaického systému: 
 

V tomto návrhu bude zohledněna úspora peněz vůči provozu dieselové elektrocentrály. 
V noci a při nízké spotřebě by byl objekt napájen z akumulátorů, které by se dobíjely přes den 
z fotovoltaických panelů.  
 
Náklady na systém: 
  

  
  Náklady [Kč] 

Fotovoltaické panely 13850000 
Kompresor 1100000 
Výměník 20000 
Turbína 1200000 
Připojení 80000 

Záložní zdroje 254000 
Investiční náklady NiFV 16504000 

 
Tab. 4.8 Náklady na systém s fotovoltaickým panelem 

 
Investiční náklady 

  NiFV = 16504 tis.Kč 

 
Na výrobu elektrické energie lze pobírat dotace v podobě zeleného bonusu. Tento 

zelený bonus je příspěvek, který můžeme dostat, pokud energii z fotovoltaického systému 
spotřebujeme ve svůj vlastní užitek s tím, že elektrickou energii nemusíme nakupovat 
z veřejné sítě. Zelené bonusy lze inkasovat i za výrobu energie do akumulátorů u ostrovních 
systémů, vyrobená energie však musí být měřena. [35] 

Pro tento rok 2009 je stanoveno 11,81 Kč/kWh pro solární elektrárny s instalovaným 
výkonem nad 30kW a jsou garantovány na 20 let od uvedení systému do provozu. 

K zelenému bonusu je třeba  připočítat částku, kterou bychom zaplatili za energii, 
pokud bychom ji museli odebírat od dodavatele. Výsledná cena by byla 
11,91 + 4 = 15,91 Kč/kWh  
 
Výnos z elektrické energie za rok ze zeleného bonusu 

  VFV= Pden ×11,81×365= 244×11,81×365  1 052 tis.Kč 

 

Po odečtení provozních nákladů, do kterých budou spadat náklady na údržbu, ale také palivo 

na občasné spuštění záložního zdroje NpFV = 50 tis. Kč 

 

Cash Flow udává roční zisk z dotací  

  CF = VFV – NpFV = 1052 tis. – 50 tis.  1 002 tis. Kč 
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Prostá doba návratnosti udává, kdy bude investiční částka splacená 

  roků
tis
tis

CF
NiT et

FV 5,16
.1002
.16504
  

 
Doba návratnosti s diskontní sazbou udává návratnost systému s poklesem ceny peněz. 

Podle České národní banky je diskontní sazba 0,5 % od 11.5.2009. Výsledné hodnoty 
diskontního toku peněz jsou zobrazeny v posledním sloupečku.  
 

j Niet CF CF.(1+d)-j DCF 
Rok [tis.Kč] [tis.Kč] [tis.Kč] [tis.Kč] 

0 16504 -16504 -16504 -16504 
1   1002 997,0 -15507,0 
2   1002 992,1 -14514,9 
…   … … … 
17   1002 929,8 -212,9 
18   1002 925,2 703,1 
…   … … … 
24   1002 889,0 6104,0 
25   1002 884,5 6988,5 

Tab. 4.9 Doba návratnosti fotovoltaických panelů 
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Obr. 4.10 Doba návratnosti fotovoltaických panelů 

 
Dobu návratnosti s diskontní sazbou TnFV = 17,3 let (odečet z obr. 4.10) 
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6. Závěr 
 

Tato diplomová práce se zabývá využitím fotovoltaické elektrárny jako zdroje pro 
objekt, který není připojen k elektrizační soustavě. Je proto nutné vyřešit problém zásobování 
objektu při nedostatku slunečního záření a v noci. Ke zrovnoměrnění dodávky elektrické 
energie do objektu bude sloužit stlačený vzduch, který se přes den pomocí kompresoru 
uskladní do podzemního zásobníku a podle potřeby bude vypouštěn na expanzní turbínu, kde 
bude transformována tlaková energie na energii elektrickou. Systém je schopen pokrýt celou 
spotřebu objektu při jeho maximálním vytížení. V případě nedostatku energie je systém 
zálohován dieselovou elektrocentrálou.  

V návrhu je uveden příklad použití kompresoru, k němu navržený regenerační 
výměník tepla, zásobník vzduchu, a expanzní turbína. Celý tento systém je schopen uchovat 
elektrickou energii s účinností 44,4%. 

V ekonomickém zhodnocení je srovnání fotovoltaického systému s diesel agregátem. 
Pokud by byl objekt napájen pouze z tohoto zdroje, byla by pořizovací cena malá, ale za dobu 
25 let by byla vydána částka 16,8 miliónu Kč. Je však počítáno s cenou paliva, která je nyní 
poměrně nízká a může se během několika měsíců změnit o desítky procent. To by tuto částku 
ještě navýšilo.  

  V případě fotovoltaické elektrárny se nemusíme bát změny cen v průběhu let. 
Počáteční investovaná částka 16,5 miliónu by byla splacena za 17,3 roku  a po zbytek doby 
životnosti (udávaná je 25 let) by elektrárna přinášela zisk. Takovéto příjmy jsou možně díky 
pobírání dotace v podobě zeleného bonusu, který činí 11,81 Kč/kWh a je garantován po dobu 
20 let. Bez této dotace by se fotovoltaický systém nevyplatil, neboť by za svou dobu 
životnosti nedokázal pokrýt pořizovací náklady. Pořizovací cena fotovoltaických panelů však 
stále klesá a účinnost přeměny sluneční energie na elektrickou roste. V budoucnu se snad 
dočkáme, že materiály těchto schopností na sebe budou moci vydělat i bez příspěvků.  

Závěrem lze říci, že můžeme očekávat rozvoj fotovoltaiky, neboť se jeví jako výhodná 
investice. Česká republika se zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na vlastní 
spotřebě elektřiny na 8 % do roku 2010 a nadále zvyšovat, tak lze předpokládat, že finanční 
dotace v tomto směru nebudou výrazně omezeny.  



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 55 - 

7. Seznam použitých zdrojů 
 
Seznam zdrojů obrázků: 
[1]  http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika 
[2] Miroslav Cenka, Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, 2001 
[3] http://www.i-ekis.cz/?page=voda 
[4] Archiv firmy BASS 
[5] http://www.ekowatt.cz 
[6] http://www.ceps.cz/cz/provoz/spotreba/ 
[7] http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php?  
[8] http://www.eon-kraftwerke.com 
[9] Bent Sorensen, Renewable energy, Elsevir Inc., 2004, London 
[10] http://www.casopisstavebnictvi.cz/ 
[11] Jan Kazda, Supravodivý akumulátor energie, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

elektrotechnická, Plzeň 2004 
[12] www.fuelcells.org 
[13] www.chmi.cz 
[14] http://www.fce.vutbr.cz/veda 
[15]  http://www.g-team.cz 
[16] http://www.kipor.cz/kde30st3.htm 

 
Literatura: 
[1]  Miroslav Cenka, Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, 2001 
[2]  SORENSEN B.: Hydrogen and Fuel Cells, Elsevier, 2005 
[3]  Jan Kazda, Supravodivý akumulátor energie, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

elektrotechnická, Plzeň 2004 
[4]  KUBÍN P., KYNCL J., TAUSSIG T.: Palivové články a jejich význam v budoucích 

energetických systémech, Časopis Energetika, 7/2005, 219-223 
[5] PORŠ Z.: Palivové články, ÚJV Řež a.s., 2002 
 
Internetové zdroje: 
[6]  http://www.czrea.org/  
[7]  http://fotovoltaika.falconis.cz/ 
[8] http://www.helion.cz/fototermika.html 
[9] http://www.ekoblog.cz/?q=node/440 
[10] http://www.tzb-info.cz/ 
[11] http://www.i-ekis.cz/?page=voda 
[12] http://www.energeticky.cz/64-vodni-energie.html 
[13] http://sf.zcu.cz/ 
[14] http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=4008&mark= 
[15] http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy 
[16] http://www.alternativni-zdroje.cz/vyroba-energie-biomasa.htm 
[17] http://kfch.upce.cz/htmls/vedecka_cinnost_bionafta.htm 
[18] http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/  
[19] http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/elektro/clanky2/olov.pdf 
[20] http://www.kalista.cz/lukas/blog/komentare.php?id=15 
[21] http://www.rczona.cz/cz/novinky/latest/prace-s-bateriemi-li-pol.html 
[22] http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/virtualni-elektrarny-porsenna.pdf 
[23] http://www.tretipol.cz/download/kveten2006.pdf 
[24] http://www.zive.cz/Clanky/UPS-na-setrvacnik 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 56 - 

[25] http://www.simopt.cz/energyweb/  
[26] http://www.carmotor.cz/magazin/  
[27] http://cs.wikipedia.org/  
[28] www.fuelcells.org 
[29] www.tetom.cz 
[30] http://www.dls.cz 
[31] http://www.fce.vutbr.cz/veda 
[32] http://www.g-team.cz 
[33] http://www.kipor.cz/kde30st3.htm 
[34] http://www.mulac.cz 
[35] http://www.ceskeslunce.cz 
 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 57 - 

8. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Značka Jednotka Význam 
   
A [m2] plocha 
a [-] konstanta 

at [J.kg-1] technická práce 
c [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita 
CF [Kč] tok peněz 

cp [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita 

cpal [Kč/l] cena paliva 

cs [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita štěrku 
K [-] kompresní poměr 
 [-] účinnost 
c [-] celková účinnost 
K [-] účinnost kompresoru 
t [-] účinnost turbíny 

hv [m] výška výměníku 
v [-] účinnost výměníku 
i [kJ.kg-1] entalpie 
k [-]  
m [W] počet místností 
n [mol] látkové množství 

Ncd [Kč] náklady celkové dieselagregát 

Nid [Kč] cena dieselagregátu 

NiFV [Kč] cena fotovoltaického systému 

Nost [Kč] náklady ostatní 

Npal [Kč] náklady na palivo 

Npd [Kč] náklady provozní pro dieselagregát 

NpFV [Kč] provozní náklady fotovoltaického systému 
P [Pa] tlak 
P0 [m3] tlak před stlačením 

p1 [Pa] okolní tlak vzduchu 

Pc [W] spotřeba celková 

Pcm [W] celková spotřeba místností 

Pden [W] spotřeba denní 

Pdenní [W] denní výkon fotovoltaických panelů 

PFV,den [W] 
denní produkce energie z fotovoltaického 
systému 

PFV,rok [W] 
roční produkce energie z fotovoltaického 
systému 

Pchl [W] Teplo ve vzduchu k chlazení 



Ladislav Špičák  VUT – FSI Energetický ústav - OEI 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

 - 58 - 

Pkompres [W] výkon kompresoru 

Pkompres,max [W] 
výkon kompresoru maximální pro daný 
systém 

Pm [W] spotřeba místnosti 

Po [W] spotřeba ostatní 

Prok [W] spotřebaroční 
Q [J] teplo 

Qd [m3.s-1] objemový průtok denní 

Qh [m3.s-1] objemový průtok hodinový 

Qv [m3.s-1] objemový průtok 
R [J.K-1.mol-1] plynová konstanta 
s [kg.K-3] hustota štěrku 

Sden [l] denní spotřeba paliva 

Spal [l] roční spotřeba paliva 
T [K] teplota 
t [C] teplota 

t1 [C] okolní teplota vzduchu 

TFV [rok] prostá doba návratnosti 

ts [C] teplota štěrku 

tturb [C] teplota na turbínu 
V [m3] objem 
V0 [m3] objem před stlačením 

VFV [Kč] výnos z fotovoltaického systému 

Vkompres [m3] objemový výkon kompresoru 

Vs [m3] objem štěrku 

vvzd [m.s-1] rychlost vzduchu 

vvzd,den [m.s-1] rychlost vzduchu pro denní výkon 
W [J] práce 
Wout [J] práce vydaná 

 


