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Alternativní zdroje energie 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení s hlavními zdroji alternativní energie a jejich využitím v ČR 

 objasnění principů fungovaní alternativních zdrojů energie 

Dlouhodobé cíle: 

 kritické hodnocení problematiky využívání klasických i alternativních 

zdrojů energie ve světě i v ČR. 

 pochopení výhod i nevýhod zavádění alternativních zdrojů energie 

Průvodce 

Vytváření názorů a postojů v oblasti využívání alternativních zdrojů energie je mimo-

řádně složité. A bude to složité pro vás osobně i pro děti, se kterými budete pracovat. 
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Stejně jako i v jiných oblastech lidské činnosti neexistuje žádný všeobecně platný a 

jediný správný názor na tuto problematiku. Neustále se totiž objevují nové poznatky, 

vyvíjejí se dokonalejší technologie a mění se i postoje a názory lidí.  

Při studiu se proto zaměřte na kritické hodnocení všech informací. Snažte se o 

problematice přemýšlet ve vztahu ke svému bydlišti a na základě osobních zkuše-

ností. 

Snažte se znát všechny pro a proti využívání jednotlivých zdrojů energie. Hledejte 

vztahy mezi alternativními zdroji energie a přírodními podmínkami. Všechny 

uváděné hodnoty vnímejte prosím s rezervou, neustále se mění a není snadné najít 

vždy ty přesné a aktuální informace. Důležité části textu tučné. Rozšiřující informace 

jsou psané kurzívou. 

 Základní informace o výrobě a cenách elektrické energie v ČR 

Elektrárny: 

Přehled elektráren v ČR 

Typ elek-

trárny 

Instalovaný výkon 

[MW] 

Výroba 

[%] 

[GWh/rok] [%] Roč. využití 

[%] 

Tepelné 11 435 59,5 54 789 66,35 55 

Jaderné 3 760 19,3 24 728 29,95 75 

Vodní 2 166 11,2 3 027 3,37 16 

Větrné 215 1,1 - - 11 

Solární 1600 8,3 - - 14 

Plyn. turbíny 29 0,15 13 0,02 5 

Celkem 19 205 100,00    
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Výkup elektřiny: 

Výkupní ceny elektřiny 2012 

Zdroj Výkupní cena Zelený bonus* 

Vodní elektrárny 

Malá vodní elektrárna 3,19 Kč za kWh 2,14 Kč za kWh 

Biomasa 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy v nových výrobnách elektřiny vyrobených 

od 1.1. 2008 do 31. 12. 2012    

Typ O1 4,58 Kč za kWh 3,53 Kč za kWh 

Typ O2 3,53 Kč za kWh 2,48 Kč za kWh 

Typ O3 2,63 Kč za kWh 1,58 Kč za kWh 

Bioplynové stanice 

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 v nových výrobnách 

elektřiny  

od 1.1. 2008 do 31. 12. 2012 4,12 Kč za kWh 3,07 Kč za kWh 

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 v nových výrobnách 

elektřiny  

od 1.1. 2008 do 31. 12. 2012 3,55 Kč za kWh 2,50 Kč za kWh 

Větrné elektrárny  

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1.1. 2012 do 31. 12. 2012 

 2,23 Kč za kWh 1,79 Kč za kWh 

Fotovoltaika 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 

kW včetně a uvedený do provozu od 1.1. 2012 do 31. 12.  2012 

 6,16 Kč za kWh 5,08 Kč za kWh 

*Zelený bonus - Podporu formou zeleného bonusu získají výrobci v případě, že 

část elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny sami spotřebují a jen přebytek odpro-

dají provozovateli přenosové soustavy. Zelený bonus získají za veškerou vyrobe-
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nou energii, tedy i tu, kterou sami spotřebovali. Je přitom jen na nich, jak s vyrobe-

nou energií naloží. Odběratele, který ji od nich odkoupí, si však musí sehnat sami. 

Za spotřebovanou elektřinu již svému dodavateli neplatí. 

Poznámky:  

A) Fotovoltaické elektrárny postavené do konce roku 2010 mají zaručeny extrémně 

zvýhodněné výkupní ceny elektřiny na dobu 20 let. (12,5 korun za kWh (zdroje do 

30 kW), resp. za 12,4 korun za kWh (zdroje nad 30 kW). Cena se navíc každý rok 

valorizuje o minimálně 2 %). Dotované výkupní ceny zelené energie se rozpouští do 

cen odběratelům. 

B) Cena elektrické energie pro domácnosti kolísá mezi cca 2 až 5,4 Kč/kW. 

C) Česká republika se zavázala při vstupu do EU zvýšit podíl výroby elektrické ener-

gie z obnovitelných zdrojů na 8% do roku 2010 a na 15% do roku 2030. 

Přehled obnovitelných zdrojů energie 

Energie vody 

V podmínkách České 

republiky se energie vo-

dy využívala od ne-

paměti. Původně však 

sloužila především jako 

zdroj síly pro mlýny, ha-

mry, drtiče a další za-řízení. Dnes už se síly 

vody využívá výhradně jako obnovitelného 

zdro-je výroby elektrické energie. Hydro-

energetika. je perspektivní především v ob-

lastech prudkých toků s velkými spády – 
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např. Rakousko. V ČR nejsou přírodní poměry pro budování vodních energetic-

kých děl ideální. Naše toky nemají potřebný spád ani dostatečné množství vody. 

Proto je podíl výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové výrobě v 

ČR poměrně nízký, v roce 2010 činil necelá 4 %. Významným posláním vodních 

elektráren v ČR je pracovat jako doplňkové zdroje hlavních zdrojů (uhelné elektrárny, 

JE Dukovany, JE Temelín). Využívá se přitom jejich schopnost rychlého najetí vel-

kého výkonu a tedy operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektri-

zační soustavě ČR. 

Výhody vodních elektráren 

Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a povrchové či pod-

zemní vody těžbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na 

dovozu surovin a vysoce bezpečné. Pružným pokrýváním spotřeby a schopností 

akumulace energie zvyšují efektivnost elektrizační soustavy.  

Princip vodní elektrárny 

Ve vodní elektrárně voda roztáčí turbínu; ta je na společné hřídeli s elektrickým 

generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie prou-

dící vody se tak mění na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí do 

míst spotřeby. 

Vodní díla kromě akumulace vody pro výrobu elektrické energie stabilizují průtoky 

říčním korytem, chrání před povodněmi a podporují plavební možnosti toku. Břehy 

nádrží mohou sloužit jako rekreační oblasti. Mnohdy jsou nádrže také zdrojem pitné 

vody pro vodárny, technologické vody pro průmysl a závlahové vody pro zeměděl-

ství. 

Malé vodní elektrárny 
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K využití potenciálu vodních toků v ČR slouží i kategorie tzv. malých vodních elektrá-

ren (zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW). Většina malých 

vodních elektráren slouží jako sezónní zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou zřizová-

ny, jsou kolísavé a silně závislé na počasí a na ročním období. 

Přečerpávací vodní elektrárny 

Elektrizační soustava státu musí 

v každém okamžiku vyrobit přes-

ně tolik elektrické energie, kolik jí 

je potřeba. Spotřeba elektrické 

energie přitom jak během dne, 

tak i v delších obdobích kolísá. 

Elektrickou energii sice nelze v čistém stavu skladovat, situaci však účinně pomáhají 

řešit přečerpávací vodní elektrárny. 

Přečerpávací vodní elektrárna je v principu 

soustava dvou výškově rozdílně položených 

vodních nádrží spojených tlakovým potrubím, 

na němž je v jeho dolní části umístěna turbína s 

elektrickým generátorem. Ta vyrábí elektřinu 

pro elektrizační soustavu v době energetické potřeby. V době útlumu se voda z 

dolní nádrže přečerpává "levnou elektřinou" do nádrže horní, kde její potenciální 

energie čeká na své optimální využití v "pravou chvíli". 

Velkou předností přečerpávacích vodních elektráren je schopnost zapojení do elektri-

fikační sítě s plným výkonem v několika minutách. Tato schopnost je ostatně vlastní 

všem vodním elektrárnám. 
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Geotermální energie 

Geotermální elektrárny 

využívají k výrobě 

elektřiny tepelnou ener-

gii z nitra Země. Geo-

termální elektrárny se 

staví zejména ve vulka-

nicky aktivních oblas-

tech, kde využívají k pohonu turbín horkou páru stoupající pod tlakem z gejzírů a 

horkých pramenů, nebo teplonosné médium, které se vtlačuje do vrtů, v hloubi země 

ohřívá a ohřáté vyvádí na povrch. 

Celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren ve světě se odhaduje na 8000 

MW. Na rozdíl od většiny jiných typů elektráren, jako je jaderná elektrárna nebo elek-

trárna spalující fosilní paliva, nepotřebují geotermální elektrárny žádné palivo. Jejich 

nevýhodou je, že jsou dostupné pouze na některých místech zemského povrchu. 

Výstavba geotermální elektrárny je zhruba pětkrát dražší než stavba jaderné elek-

trárny. 

Podíl těchto elektráren v rámci celé Evropy je minimální, v některých lokalitách je ale 

jeho význam značný. Mezi takové oblasti patří Island, kde z geotermálních zdrojů 

pochází většina elektrické energie a kde jsou tyto zdroje využívány i k vytápění do-

mů, ohřevu vody atd. Dále je tento zdroj významně využíván v Itálii v oblastech s ak-

tivní sopečnou činností (Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie). Geotermální energie je vy-

užívána i ve Francii, na Novém Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipí-

nách, avšak v mnohem menší míře. 
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Biomasa a bioelektrárny 

Biomasa je definována jako hmota orga-

nického původu. V souvislosti s energií 

jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, 

slámu a jiné zemědělské zbytky včetně 

exkrementů užitkových zvířat. 

Rozlišujeme biomasu „suchou“ (např. dřevo) 

a „mokrou“ (např. tzv. kejda - tekuté a pevné 

výkaly hospodářských zvířat promísené s 

vodou). Technologie zpracování se dělí na: 

Suché procesy (termochemická přeměna) 

jako je spalování, zplyňování a pyrolýza 

Mokré procesy (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání (meta-

nové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvo-

ří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě mechanicko-chemická 

přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv). 

Spalování a zplyňování biomasy 

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. 

dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Po-

kud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovací-

ho prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je 

použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emi-

se, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále více. Na první 

pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení. 
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Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je 

velmi vysoký (u dřeva je 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací 

teploty. Proto se také stává, že ve skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou 

dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek 

prostoru pro to, aby všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, že budou hořet až v 

komíně. 

Výhřevnost biomasy 

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostli-

ny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přiro-

zeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řep-

ková sláma za stejných podmínek na 13 %. 

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však 

nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dře-

va. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, 

je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva. 

Spalovací zařízení biomasy 

Biomasa (nejčastěji ve formě dřevní štěpky) se ve velkém spaluje v klasických elek-

trárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Spalování 

čisté biomasy a spoluspalování biomasy s energetickým uhlím ve větším 

množství se v závislosti na případných změnách související legislativy jeví jako 

perspektivní směr energetického využívání obnovitelných zdrojů v ČR. 

Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve 

potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou 

s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, ně-

kdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. Oblibu si získávají 
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lisované pilinové pelety, které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní 

dopravu a skladování. 

Dřevo se dále spaluje i v cihlových pecích, kachlových nebo kovových kamnech. Vý-

hodou kamen je, že se rychle rozehřejí. Jejich účinnost závisí na konstrukci i na uži-

vateli. Některá moderní kamna mají také vestavěnou topnou vložku, takže pracují 

zároveň i jako kotel ústředního vytápění. 

Bioplyn 

Při rozkladu organických látek 

(hnůj, zelené rostliny, kal z čisti-

ček) v uzavřených nádržích bez 

přístupu kyslíku vzniká bioplyn. 

Ze zemědělských odpadů se v nej-

větší míře energeticky využívá ke-

jda, případně i slamnatý hnůj, 

sláma, zbytky travin, stonky ku-

kuřice, bramborová nať a další. 

Tímto způsobem je možné zpraco-

vávat také slámu, piliny a jiný odpad, proces je však pomalejší. 

V bioplynovém zařízení se biomasa zahřívá na provozní teplotu ve vzduchotěsném 

reaktoru. Obvyklá teplota je pro mezofilní bakterie 37 až 43 °C, pro termofilní 50 až 

60 °C. Princip vyvíjení bioplynu je velmi jedno-

duchý, protože je však nutné dodržovat bez-

pečnostní normy, zařízení se stávají složitými a 

tudíž dražšími. Větší bioplynové stanice jsou 

ekonomicky rentabilnější než malé jednotky, 

stále však zůstává problém využití velkého 
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množství odpadního tepla (zejména v létě). 

Fermentace biomasy 

Fermentací roztoků cukrů je možné vyprodukovat ethanol (ethylalkohol). Vhod-

nými materiály jsou cukrová řepa, obilí, kukuřice, ovoce nebo brambory. Teore-

ticky lze z 1 kg cukru získat 0,65 l čistého ethanolu, který je vysoce hodnotným 

kapalným palivem pro spalovací motory. Jeho přednostmi jsou ekologická čistota 

a antidetonační vlastnosti, nedostatkem je schopnost vázat vodu a působit korozi 

motoru. 

V USA probíhají výzkumy výroby ethanolu z celulózy pomocí speciálně vyšlechtě-

ných mikroorganismů. Ethanol lze pak získat ze dřeva nebo trávy. 

Biomasa, NOx a CO2 

Dřevo či sláma - jsou-li správně spáleny - jsou hned po vodíku ekologicky "nejpřátel-

štějším" palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou oxidy dusíku 

(NOx), které vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. 

Jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě. 

Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při spalování organické hmoty, je znovu absor-

bován při růstu rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi skleníko-

vých plynů. Ve dřevě není síra, 

stopy síry jsou ve slámě - asi 0,1 

% v porovnání s minimálně 2 % v 

hnědém uhlí. 

Větrné elektrárny 

Na území ČR se větrná energie 

využívala v minulosti ve větr-
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ných mlýnech. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, 

Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v 

Praze. Jaderná energetika je tedy ve srovnání s větrnou skutečným batoletem. 

První větné elektrárny vznikaly koncem 80. let minulého století. První fáze boomu 

jejich výstavby proběhla v letech 1990-1995, další oživení přišlo na začátku nového 

tisíciletí. V současné době větrné elektrárny pracují zhruba na stovce lokalit v ČR, 

jejich nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 W) pro soukromé využití 

až po 3 MW u velkých jednotek. Mezi výrobce patří především dodavatelé z Dánska 

a Německa. 

Princip větrné elektrárny 

Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístě-

ná na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřed-

nictvím generátoru zdrojem elektrické energie (na podobném principu turbogeneráto-

ru pracuje jak klasická, vodní či jaderná elektrárna). Podél rotorových listů vznikají 

aerodynamické síly; listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil, velmi podobný 

profilu křídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s 

druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí moc-

ninou. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, 

aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení věrné elektrárny. Obsluha 

větrné elektrárny je automatická. 

Perspektivy větrných elektráren v ČR 

Zatímco na konci roku 2004 pracovaly větrné elektrárny v ČR s celkovým instalova-

ným výkonem o něco málo vyšším než 15 MW (vyrobily necelých 10 GWh elektrické 

energie), v roce 2010 dosáhly asi 215 MW. Nepravidelnost, nahodilost a nepřes-

nost předpovědí síly i směru větru způsobují, že zařízení určená k využívání 
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jeho energie jsou schopna pracovat pouze po 10 až 20 % roční doby a musí tak 

být výkon větrných elektráren zálohován klasickými zdroji energie. 

Až na výjimky leží vhodné lokality v horských pohraničních pásmech Krušných hor a 

Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. Podle předběžných odhadů by 

bylo možné v Krušných horách postavit 320 až 340 větrných elektráren o jednotko-

vém výkonu 1,2 až 2 MW. Při racionálním využití větrného potenciálu, který je v Čes-

ké republice k dispozici, by se zde mohlo vyrábět 6 TWh ročně, což je spotřeba více 

než 4 milionů lidí. 

Výstavba větrných elektráren v celé republice čím dál tím častěji naráží na od-

por lidí, kteří si nepřejí jejich výstavbu v katastru svých obcí a v referendech 

posílají k ledu jeden projekt za druhým. Štědré dotace přitom umožňují část 

peněz směřovat zpět do dotčených obcí. Ty však většinou podobné praktiky 

odmítají. 

Větrné elektrárny v zahraničí 

K rozvoji větrných elektráren v evropském i světovém měřítku dochází od konce 20. 

století, průkopnické instalace se uskutečnily v Dánsku a v USA. Celosvětově bylo ke 

konci roku 2010 ve větrných elektrárnách instalováno více než 194 000 MW. 

Vůči životnímu prostředí je větrná energetika maximálně šetrná. Neprodukuje tuhé či 

plynné emise a odpadní teplo, nezatěžuje okolí odpady, ke svému provozu nepotře-

buje vodu. Jednotlivá větrná elektrárna nepředstavuje významný zábor zemědělské 

půdy a nároky na plochu staveniště jsou minimální, pro získání většího výkonu je 

však třeba stavět větrné farmy o obrovských rozlohách (např. 1000 MW větrná farma 

zabere rozlohu 35 000 km2, uhelná nebo jaderná elektrárna o stejném výkonu pou-

hých několik km2, ve srovnání s nimi však vyrobí asi 8x méně elektřiny). 
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V mnoha případech bývá ochránci přírody nadhodnocován negativní vliv akustických 

emisí na okolí. Jde přitom o hluk, jehož zdrojem je strojovna elektrárny (množství 

hluku závisí na kvalitě výroby jednotlivých technologických částí a na uložení a kapo-

táži soustrojí), popř. o hluk aerodynamický vznikající interakcí proudícího vzduchu s 

povrchem listů rotoru a uvolňováním vzduchových vírů za hranou listů. Tento hluk je 

snižován modernější konstrukcí listů vrtule, popř. variantností typů rotorů (za cenu 

snížení hlukové emise se snižuje i výkon generátoru). 

Větrné elektrárny a Evropská unie 

Program rozvoje větrné energetiky přijaly země Evropských společenství již v roce 

1980. Začaly stanovením technických a hospodářských možností v jednotlivých člen-

ských zemích a zpracováním jejich větrných energetických atlasů. Od roku 1993 za-

znamenává větrná energetika ve světě prudký růst. Majoritní podíl na evropském 

výkonu větrných elektráren drží instalovaným výkonem přes 27 000 MW Německo, 

výkon zhruba 20 000 MW je ve Španělsku, hranici 5 tisíc MW překročily Itálie, Fran-

cie a Velká Británie. Mezi další významné státy patří v tomto ohledu Dánsko, Nizo-

zemsko a Portugalsko. Na celkové spotřebě elektřiny v zemích pětadvacítky se tento 

zdroj podílí pěti procenty. Evropská komise předpokládá, že do roku 2020 stoupne 

podíl větrné elektřiny na celkové produkci na 12,1 %.Standardem se již staly turbíny 

o výkonu větším než jeden megawatt, v roce 2003 se postavily první pětimegawatto-

vé stroje, v roce 2010 se objevily i generátory o výkonu 5 MW. Počítá se s nimi hlav-

ně pro přímořské a mořské větrné farmy. Jin-

de se vítr zřejmě dočká využití maximálně v 

kombinaci s dalšími zdroji elektrické energie 

jako jejich doplněk. 

Sluneční elektrárny (solární energie) 

Stejně jako jsou negativní dopady jaderné 
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elektrárny na životní prostředí minimální, získávání elektrické energie přímo ze 

slunečního záření je z hlediska životního prostředí také čistým a šetrným způ-

sobem její výroby. Jaderná energetika i sluneční elektrárny využívají zdroje energie, 

kterého je a ještě dlouho bude v přírodě dostatek. Účinnost přeměny slunečního 

záření na elektřinu umožňuje získat se současnými solárními systémy z jedno-

ho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich podmín-

kách je ve srovnání se současnými klasickými zdroji elektrická energie ze solárních 

systémů však stále ještě podstatně dražší a musí být dotovaná státem. 

Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový potenciál 

a vyspělé státy s ní do budoucna počítají. Celosvětový meziroční nárůst výroby so-

lárních panelů se po roce 2000 pohybuje okolo 35 %. Celkový instalovaný výkon slu-

nečních elektráren na světě byl v roce 2010 přes 30 000 MW. Z téměř 90 % se na 

tomto čísle podílely Německo, Japonsko a Spojené státy. Podíl fotovoltaiky na cel-

kové produkci elektrické energie ve světě představuje pouze asi 0,01 %.   

Optimistické předpovědi kalkulující s postupným odezníváním současné ekonomické 

recese počítají pro rok 2015 se 72 GW instalovaného výkonu.  
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Sluneční elektrárny v ČR 

První sluneční elektrárna o výkonu 10 kW 

byla uvedena do provozu v roce 1998 na 

vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách 

(dnes je umístěna jako demonstrační za-

řízení v areálu JE Dukovany coby sou-

část informačního centra). 

Od roku 2000 zaváděl stát nástroje na podporu fotovoltaiky, a to jak podporou de-

monstračních projektů, tak podporou vývoje a výzkumu. Podpora vyvrcholila v roce 

2010, kdy však bylo dosaženo nejvyšší míry disproporce mezi výší výkupní ce-

ny elektřiny z fotovoltaic-kých instalací a náklady na pořízení fotovoltaických 

panelů. To mj. zapříčinilo obrovský boom výstavby fotovoltaických zařízení 

domácími i zahraničními investory. Stát musel v průběhu roku na doporučení 

ČEPS, a. s., podporu omezit, aby nestabilní fotovoltaické instalace nerozkolísa-

ly elektrizační soustavu. Přesto se Česká republika stala koncem roku 2010 

třetím největším provozovatelem fotovoltaických elektráren na světě. 
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Bohužel většina slunečních elektráren vznikla na zelené louce. Často na zemědělské 

půdě s vidinou rychlého a zaručeného zisku. Dlouhodobá efektivita fotovoltaických 

článků se v našich podmínkách pohybuje na úrovni cca 14%. 

Princip sluneční elektrárny 

Elektrickou energii lze získat ze sluneční energie různými způsoby, přímo i nepřímo. 

Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce půso-

bením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých polo-

vodičích (např. v křemíku, germaniu, sirníku kadmia aj.). Fotovoltaický článek je tvo-

řen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický 

materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. bó-

ru), z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Když na destičku do-

padnou fotony, záporné elektrony se uvolňují a zbývají kladně nabité „díry“. Přiloží-

me-li na obě strany destičky elektrody a spojíme je vodičem, začne protékat elektric-

ký proud. Jeden cm2 dává proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční 

slunečních článků může dát v letní poledne až 150 W stejnosměrného proudu. 

Sluneční články se zapojují bud' za sebou, abychom dosáhli potřebného napětí (na 

jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe tak, abychom získali větší proud. Spojením 

mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V 

ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termo-

elektrická přeměna spočívá na tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých drá-

tů vzniká elektrický proud, pokud jejich spoje mají různou teplotu). Jednoduché zaří-

zení ze dvou různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. 

Jeho účinnost závisí na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na 

rozdílu teplot mezi teplým a studeným spojem. Větší množství termoelektrických 

článků vhodně spojených se nazývá termoelektrický generátor. 
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Palivový článek 

Elektřinu lze získávat ze slunečního záření také prostřednictvím energie chemické 

tak, že pomocí slunečního záření rozložíme vodu na vodík a kyslík. Tím se původní 

energie záření uskladní jako energie chemická do obou plynů. Při slučování obou 

plynů, tj. při okysličování vodíku, vzniká opět voda. Nahromaděná energie se přitom 

uvolní buď jako teplo (při hoření), nebo v palivovém článku jako elektrický proud. Pa-

livový článek je měnič, ve kterém se energie chemická mění v energii elektrickou. 

Palivové články budou pravděpodobně - podobně jako jaderné palivo - důležitým 

zdrojem elektrické energie v budoucnosti. Představují uskladněnou sluneční energii a 

lze je získávat v neomezeném množství. Účinnost palivových článků je vysoká (až 90 

%), generátory elektráren na fosilní paliva dosahují pouze 35% účinnosti. 

Provoz palivových článků je absolutně čistý, neboť jejich produktem je voda. Články 

pracují zcela bezhlučně, jelikož neobsahují žádné pohyblivé části. Pomocí palivových 

článků lze získávat elektřinu pro domácnost (s výkonem 12 kW). Vyrábějí se však už 

baterie mnoha palivových článků s výkonem až 

13 000 kW (užívají se zejména v astronautice). 

Sluneční tepelné elektrárny 

Ve sluneční tepelné elektrárně se sluneční 

záření mění na elektrickou energii ve vel-

kém měřítku. V principu jde o tepelnou elek-

trárnu, která potřebné teplo získává přímo 

ze slunečního záření. Kotel (absorbér) slu-

neční elektrárny je umístěn na věži v ohnisku velkého fokusačního (ohniskového) 

sběrače. Sluneční záření se na něj soustřeďuje pomocí mnoha otáčivých rovinných 

zrcadel - tzv. heliostatů. V kotli se ohřívá např. olej, ve výměníku se získává horká 
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pára, která pak pohání turbínu, turbína pohání generátor a ten vyrábí elektrický 

proud.  

Na podobném principu fungují také oblíbené sluneční kolektory ohřívající na 

střechách obytných domů teplou užitkovou vodu. 

Sluneční elektrárny a budoucnost 

Na Zemi je asi 22 milionů km2 pouští, které nelze využít ani v zemědělství, ani k cho-

vu dobytka (Sahara, Kalahari, Atakama). Jejich obrovské rozlohy však mohou být 

alespoň zčásti využity k přeměně sluneční energie na elektřinu nebo k rozkladu vody 

na vodík a kyslík. Pro Evropu je nejblíže Sahara, která má rozlohu 7 milionů km2. 

Jednoduchý výpočet ukáže, že jen z jedné desetiny Sahary by dnešní technikou slu-

nečních elektráren bylo možné získat asi 50 terawattů, což je 5krát více, než lidstvo 

potřebuje. 

Elektrická energie ze solárních článků ze Sahary by se do Evropy mohla rozvádět 

přes Gibraltar. Jinou možností je využívat sluneční energii k rozkladu vody a vodík 

pak do Evropy dopravovat potrubím nebo ve velkých tankerech podobně jako zemní 

plyn. 

Tepelná čerpadla 

V zemi, vodě i ve vzduchu je 

obsaženo nesmírné množství 

tepla; jeho nízká teplotní hladi-

na však neumožňuje přímé 

energetické využití. Tepelná 

čerpadla jsou zařízení, která 

umožňují odnímat teplo 

nímu prostředí, převádět je 
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na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro 

ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla neprodukují odpad, jde o zcela bez-

odpadovou technologii. 

Princip tepelného čerpadla 

Principem tepelného čerpadla je uzavřený chladicí okruh (obdobně jako u 

chladničky), jímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Tepelné 

čerpadlo místo potravin ochlazuje například vzduch, půdu nebo podzemní vo-

du. Teplo odebrané těmto zdrojům předává do topných systémů. 

Činnost tepelného čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství 

pracovní látky - chladiva. Ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku 

a teplotě odnímá teplo zdroji nízkopotenciálního tepla, dochází k varu. Páry chladiva 

jsou stlačeny, zahřívají se a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané 

látce. Tím se opět ochlazují a zkapalňují. Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do 

výparníku přes expanzní ventil, který snižuje tlak kapalného chladiva. 

Tepelné čerpadlo dokáže odebrat teplo z okolního vzduchu, odpadního vzduchu, po-

vrchových vod, půdy, vrtů i z podzemní vody. Využitelným zdrojem je i odpadní teplo 

technologických procesů. 

Typy tepelných čerpadel 

Podle způsobu, jakým se uskutečňuje odsávání par z výparníku a zvýšení jejich tla-

ku, dělí se tepelná čerpadla na kompresorová (nejběžnější druh), absorpční a hyb-

ridní. Typ tepelného čerpadla se určuje podle druhu ochlazované a ohřívané látky. 

Nejobvyklejší kombinace jsou vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, nemrznoucí 

kapalina/voda nebo země/voda. 

Pro ohřev vody nebo pro vytápění rodinných domků jsou na našem trhu dostupná 

kompaktní tepelná čerpadla. U teplovzdušných tepelných čerpadel se často využívá 



 

2. setkání 11. 11. 2011 Mgr. František Teichman 

21 

 

možnost reverzního chodu - zatímco v zimě topí, v létě vzduch v místnosti ochlazují. 

Tyto systémy se rozšiřují zejména v kancelářských prostorách. 

V zemědělství jsou rozšířena tepelná čerpadla, která odpadním teplem z chlazení 

mléka ohřívají teplou užitkovou vodu. Obdobné aplikace založené na kombinaci 

chlazení a ohřevu užitkové vody se používají i v průmyslu. 

Elektrárna OTEC využívá tepelnou energii moří a oceánů 

V podstatě jde o využití teplotního rozdílu mezi teplou vodou při hladině a chladnou 

vodou mořských hlubin. Teplotního gradientu využívá pokusná malá elektrárna MINI 

OTEC (Ocean Thermal Energy Convertion). Tato elektrárna o instalovaném výkonu 

pouhých 50 kW byla postavena u pobřeží Havajských ostrovů. Působením teplé 

mořské vody dochází ve výměníku tepla k odpařování amoniakových par, které pak 

pohánějí turbínu. Po průchodu turbínou páry opět kondenzují pomocí chladné hlu-

binné vody a cyklus se opakuje. Elektrárna MINI OTEC je instalována na palubě lodi, 

odkud je do hloubky spuštěna přes 60 m dlouhá hadice. Tou se čerpá chladná voda 

potřebná ke kondenzaci par amoniaku. 

Energie moří a oceánů 

Celá hmota světových moří a oceánů je v neustálém pohybu, a to nejen na po-

vrchu, ale i ve značných hloubkách. Nejdůležitějším pohybem vodních částic 

na povrchu oceánů a moří je vlnění způsobené větrem, slapovým působením 

Měsíce a Slunce, vtokem velkých řek, posunem zemských desek v důsledku 

podmořských zemětřesení apod. Odhaduje se, že energie, kterou vyvinou vlny ve 

všech světových oceánech, dosahuje hodnoty 342 miliard MJ. V této souvislosti bylo 

vypočteno, že každá vlna vzdutého moře při pobřeží Velké Británie má nepřetržitě po 

celý rok na jeden metr své délky výkon 50 až 80 kWh. 
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Zatím se energie oceánů využívá velice málo. První kroky k praktickému využití však 

už byly učiněny. 

Elektrárny pro využití mořského příboje 

Síla příboje při větších bouřkách je až neuvěřitelná. Například ve Francii přehazovaly 

příbojové vlny přes kamenný vlnolam vysoký 7 m balvany o hmotnosti až 3,5 t a be-

tonový blok o hmotnosti 65 t posunuly na vzdálenost 20 m. Přesto je síla příboje za-

tím velmi málo používána - v místech silného příboje se nenalézají velká města a ani 

se nestaví žádné velké průmyslové podniky. Příbojová hydroelektrárna na pobřeží 

Bretaně s generátory umístěnými pod mořskou hladinou měla jen malý úspěch. 

Energie mořských proudů 

Cirkulace vodních mas ve světových 

oceánech a mořích je nejen perio-

dická, ale uchovává svůj směr a 

rychlost. Stabilní proudy jsou sou-

částí celooceánské cirkulace. Ener-

getické využití těchto mořských 

proudů zůstává zatím ve stavu úvah 

a studií. Jako příklad lze uvést návrh na energetické využití části Golfského proudu 

mezi mysem Heterras a Floridou v USA. Průměrná rychlost proudu je v těchto mís-

tech 3,2 km/h ve spodních vodních vrstvách a 8,8 km/h při povrchu. Každou sekundu 

tudy proteče 70 miliónů m3 vody.  

Přílivové elektrárny 

Chod slapových sil, a tím přílivů a odlivů, není pravidelný. Při stavbě přílivo-

vých elektráren je třeba přihlížet ke všem vlastnostem toho či onoho místa a ke 

všem nepravidelnostem, které s sebou nese. 
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Ve Francii a Itálii jsou známy stavby přílivových mlýnů již ze 13. století. Přílivová vlna 

se vlévala přímo do nádrží a při odlivu se vypouštěla na mlýnská kola. Nepravidel-

nosti přílivů a odlivů však přinášely značné obtíže, a to nejen starobylým mlýnům. 

Potíže vznikaly i v později budovaných přílivových elektrárnách. 

K nevýhodám přílivových elektráren patří skutečnost, že jejich pracovní doba mnohdy 

nesouhlasí s energetickou špičkou elektrizačních soustav a že místa vhodná pro vý-

stavbu těchto elektráren jsou často značně vzdálena od míst spotřeby produkované 

energie. Přesto energie přílivů a odlivů je nadějným energetickým zdrojem pro využití 

v budoucnosti.  

Světová energetická bilance 

Celosvětová spotřeba elektrické energie má do roku 2020 dosáhnout hranice 22 tisíc 

TWh (v roce 1995 to bylo 13 200 TWh). Zmapování primárních světových zdrojů 

nejmodernějšími geofyzikálními metodami ukazuje, že vzhledem k trendu spotřeby 

energie vystačí dnes známé a ekonomicky těžitelné zásoby uhlí na 200 až 250 let, 

ropy už jen na 40 až 45 let a zemního plynu na 60 až 70 let. Světové zásoby ekono-

micky dostupných jaderných paliv mohou bez recyklace paliva vystačit na 90 let, při 

recyklaci dnešními způsoby na 140 let, a pokud by svět akceptoval rychlé reaktory, 

pak s recyklací by mohly vystačit na 5 tisíc let. Pokud by se podařilo realizovat termo-

jadernou energetiku, pak by byly zásoby energie ve vodíku prakticky nevyčerpatelné. 

Již dnes je patrné, že na obnovitelné zdroje energie jako na reálnou variantu fosilních 

paliv či uranu nelze zatím spoléhat. Přesto mají v současném světě své místo.  

Shrnutí 

Česká republika se zavázala při vstupu do EUzvýšit podíl výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů na 8% do roku 2010 a na 15% do roku 2030. V současné 

době se alternativní zdroje na výrobě elektrické energie podílí cca 7%. Největší 

podíl z toho připadá na vodní energii – cca 4%. Mezi alternativní zdroje energie 
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patří: vodní energie, geotermální energie, energie biomasy, sluneční energie, 

větrná energie, energie moří a oceánů. Energie z obnovitelných zdrojů je v Evropě 

většinou dotována, protože výrobní náklady převyšují standardní ceny elektřiny 

na trhu a tato energie by bez dotací nebyla konkurenceschopná. Stát garantuje vý-

kupní ceny a rozvodné společnosti jsou povinné tuto energii bezezbytku vykoupit. 

Česká republika se stala koncem roku 2010 třetím největším provozovatelem 

fotovoltaických elektráren na světě. Vzhledem k množství slunečního svitu 

v našich podmínkách je to situace spíše paradoxní, vyvolaná nedomyšlenou 

dotační politikou státu. 

Perspektivně má v České republice největší možnost rozvoje spalování biomasy a 

produkce elektřiny v bioelektrárnách. Ostatní obnovitelné zdroje energie díky své 

nepředvídatelnosti, nestabilitě a nízké efektivitě musí být zálohované standard-

ními zdroji výroby elektrické energie. To se týká především nevyzpytatelné větrné a 

solární energie. 

Dalším nemalým problémem v oblasti zavádění alternativních zdrojů energie je 

vzrůstající odpor lidí vůči jejich výstavbě. To se projevilo hlavně při výstavbě větr-

ných elektráren. Nejčastějším argumentem odpůrců je poškození krajiny, hluk a 

oprávněná kritika neefektivnosti a nekoncepčnosti výstavby podobných zařízení 

v našich lokalitách.  

Do budoucna jsou tak možná nejperspektivnější malé „domácí“ varianty alternativ-

ních zdrojů energie. To se ukazuje třeba  na  vzrůstající oblibě solárních ohřívačů 

vody umístěných na střechách domů, tepelných čerpadlech, která má celá 1/10 

novostaveb a trvajícím zájmu o moderní kotle a kamna na spalování dřeva a bio-

masy. 

 Zapamatujte si 
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zelený bonus, přečerpávací elektrárna, biomasa, fermentace biomasy, bioplyn, bioe-

lektrárna, bionafta, fotovoltaický článek, princip tepelného čerpadla, dotační systém 

energie z obnovitelných zdrojů,  

 Zdroje 
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