INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ
A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/1.1.00/08.0010

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
MOŽNOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ A
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ING. BOHUSLAV SCHANDL
ING. ALENA SCHANDLOVÁ

TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE, MOŽNOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ A VLIV NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(Doplňující studijní materiál pro předmět elektrické stroje a přístroje, elektroenergetika a ekologie)

Vypracoval: Ing. Bohuslav Schandl
Ing. Alena Schandlová

Obsah
Alternativní zdroje energie
1. Úvod .................................................................................................................................. 6
1.1. Definice základních pojmů .............................................................................................. 7
1.2. Druhy obnovitelných zdrojů ............................................................................................. 9

I. Hydroenergetika
1. Úvod................................................................................................................................. 11
1.1. Situace v oblasti využití hydroenergetického potenciálu v ČR ...................................... 11
2.

Princip výroby elektrické energie ve vodní elektrárně ................................................... 12

3.

Velké vodní elektrárny.................................................................................................... 14

3.1. Přehled vodních elektráren provozovaných skupinou ČEZ v ČR .................................. 15
3.2. Vodní elektrárny Lipno nad Vltavou .............................................................................. 16
4.

Malé vodní elektrárny ..................................................................................................... 21

4.1. Přehled MVE provozovaných ČEZ ............................................................................... 22
4.2. Obecný postup při zřizování MVE ................................................................................ 28
4.3. Technická zařízení na vodních nádržích ........................................................................ 29
4.4. Možnosti ve výběru technologie .................................................................................... 40
4.5. MVE a životní prostředí................................................................................................. 50
4.6. Možnosti vývoje MVE ................................................................................................... 51
4.7. Přečerpávací vodní elektrárny........................................................................................ 53
4.7.1. Přečerpávací vodní elektrárny v ČR ............................................................................ 54
4.8. Přílivové elektrárny........................................................................................................ 60
4.9. Závěr .............................................................................................................................. 63

II. Větrná energetika
1.

Úvod................................................................................................................................ 64

1.1. Princip výroby elektrické energie ve větrné elektrárně .................................................. 65
1.2. Napájení sítě z větrné elektrárny..................................................................................... 69
1.3. Technická problematika decentralizovaných zdrojů ...................................................... 71
1.3.1. Větrná energetika v podmínkách ČR ........................................................................... 72
1.3.2. Vlivy větrných elektráren na provoz ES ..................................................................... 73
1.3.3. Studie připojitelnosti VE do energetické soustavy ..................................................... 73
1.3.4. Výpočet ustáleného stavu sítě ..................................................................................... 74
2

1.3.5. Flicker .......................................................................................................................... 75
1.3.6. Útlum signálu HDO ..................................................................................................... 76
1.3.7. Proudy vyšších harmonických ..................................................................................... 76
1.3.8. Závěrečné hodnocení připojení VE ............................................................................. 76
1.4.

Větrné elektrárny jako vlastní zdroj elektřiny ............................................................. 77

1.4.1. Ekonomika větrných elektráren ................................................................................... 78
1.5.

Konstrukce větrných elektráren ................................................................................... 79

1.5.1. Regulace větrných elektráren ....................................................................................... 82
1.6.

Větrné elektrárny v ČR ................................................................................................ 84

1.7.

Vývoj větrných elektráren............................................................................................ 87

1.8.

Perspektivy a jistota zásobování .................................................................................. 88

2.

Malé a velké větrné elektrárny..................................................................................... 90

3.

Stožáry větrných elektráren ......................................................................................... 90

3.1. Vliv na příjem televize a rádia ...................................................................................... 91
4.

Větrné elektrárny a životní prostředí ............................................................................ 91

4.1. Vliv na krajinu a krajinný ráz ....................................................................................... 92
5.

Větrné elektrárny v zahraničí ........................................................................................ 92

5.1. Podpora státu v oblasti vodních elektráren ................................................................... 94
5.2. Výkupní ceny ................................................................................................................ 97
6.

Závěr ............................................................................................................................ 98

III. Energetické využití biomasy
Úvod..................................................................................................................................... 100
1.1. Spalování a splyňování biomasy.................................................................................. 101
1.2. Odpadní biomasa ......................................................................................................... 102
1.3. Vytápění biomasou ...................................................................................................... 102
1.4. Výhřevnost biomasy .................................................................................................... 105
1.5. Druhy a třídění biomasy............................................................................................... 105
2.

Klimatologické využití biomasy .................................................................................. 107

3.

Evropský potenciál biomasy ........................................................................................ 107

3.1. Biopalivo ...................................................................................................................... 107
3.2. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ........................................................................ 109
3.2.1. Kogenerační jednotky ................................................................................................ 112
3.2.2. Biomasa jako zdroj pro lokální vytápění ................................................................... 123

3

4.

Bioplyn ....................................................................................................................... 127

4.1.

Základní popis technologie ........................................................................................ 128

4.1.1. Ekonomika bioplynové stanice .................................................................................. 129
5.

Volba paliva ............................................................................................................... 130

5.1.

Fermentace biomasy .................................................................................................. 130

5.2.

Výroba bioplynu – fermentace................................................................................... 131

6.

Zdroje bioplynu .......................................................................................................... 132

6.1.

Použití bioplynu ......................................................................................................... 133

6.2.

Složení bioplynu ........................................................................................................ 133

6.3.

Kogenerační využití bioplynu .................................................................................... 134

6.4.

Sušení bioplynu .......................................................................................................... 134

6.5. Výroba elektřiny z bioplynu ....................................................................................... 135
7.

Ekonomika instalace bioplynové stanice, výše a návaznost investice ........................ 135

8.

Potenciální vlivy na životní prostředí a nejčastější mýty ........................................... 136

9.

Závěr ........................................................................................................................... 137

IV. Sluneční elektrárny
1.

Využití sluneční energie .......................................................................................... 140

1.1.

Fotovoltaický článek ................................................................................................ 140

1.1.1. Solární fotovoltaické systémy .................................................................................. 141
1.2.

Typy solárních článků .............................................................................................. 145

1.3.

Konstrukce článků ................................................................................................... 148

1.4.

Charakteristiky solárních článků.............................................................................. 149

1.5.

Solární moduly ......................................................................................................... 149

1.5.1. Rozdělení solárních fotovoltaických soustav........................................................... 150
1.5.2. Další části solárních elektrických systémů .............................................................. 154
2.

Fotovoltaická elektrárna........................................................................................... 156

2.1.

Připojení na síť samostatnou přípojkou ................................................................... 157

2.2.

Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu ..................................................... 157

2.2.1. Ekonomika solární elektřiny v rodinném domku – příklad ..................................... 159
2.2.2. Umístění fotovoltaických panelů ............................................................................. 162
3.

Sluneční elektrárny .................................................................................................. 164

4.

Sluneční elektrárny v ČR ......................................................................................... 164

4

5.

Palivový článek ........................................................................................................ 167

5.1.

Princip funkce palivových článků ............................................................................ 168

5.2.

Použití palivových článků ........................................................................................ 170

5.3.

Vliv palivových článků na životní prostředí ............................................................ 171

6.

Sluneční tepelné elektrárny ...................................................................................... 172

7.

Stručný generační vývoj fotovoltaiky ...................................................................... 173

7.1.

Solární panel ............................................................................................................ 175

8.

Přírodní podmínky v ČR .......................................................................................... 176

8.1.

Fotovoltaika v ČR .................................................................................................... 177

8.2.

Princip výkupních cen.............................................................................................. 178

8.3.

Princip zelených bonusů .......................................................................................... 179

9.

Závěr ........................................................................................................................ 179

10.

Solární ohřev vody ................................................................................................... 180

11.

Tepelné čerpadlo ...................................................................................................... 182

11.1.

První tepelné čerpadlo.............................................................................................. 182

11.1.1. Princip tepelného čerpadla ....................................................................................... 183
11.1.2. Hlavní důvody proč použít tepelné čerpadlo ........................................................... 185
11.2.3. Hlavní druhy tepelných čerpadel ............................................................................. 186
12.

Potenciál obnovitelných zdrojů energie, možnosti využití ...................................... 192

13.

Použitá literatura ...................................................................................................... 195

5

1. Úvod
Takzvané obnovitelné zdroje využívají nevyčerpatelnou energii větru, vody, slunce, zemské kůry a
biomasy. Zásadní výhodou je, že nezpůsobují škodlivé exhalace – ani za sebou nezanechávají
krajinu devastovanou těžbou paliv – a osvobozují energetiku od závislosti na dovozu surovin
z rizikových zemí. Jakkoliv byli před patnácti či dvaceti lety pouze užitečnou zábavou pro kutily
nebo vágní vizí do budoucna, dnes jsou již seriózním průmyslovým odvětvím, které rapidně roste.
Ze Slunce dopadá ročně na Zemi 1 540 000 000 000 GWh energie. Je to přibližně 20 000 krát více,
než činí celková spotřeba lidí na Zemi. Sluneční energie může být využívána nepřímo nebo přímo.
Slunce např. způsobuje koloběh vody, získaná elektrická energie má tedy původ ve sluneční energii.
Zářivý výkon dopadající ze Slunce v určitém místě na Zemi záleží na zeměpisné poloze, roční i
denní době a konečně i na stavu atmosféry (počasí a znečištění ovzduší) a nadmořské výšce. Při
přímém využívání sluneční energie je tato energie hned měněna na jiný druh energie nebo
akumulována.
Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí:
„Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně
obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka“.
Definice podle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):
„Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie
větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu,
energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“
Česká republika má vzhledem ke svým geografickým a dalším podmínkám předurčeno, že bude
postupně patřit k teritoriím s nejdražší energií. Jinak tomu není ani u obnovitelných zdrojů. Nemáme
významný hydroenergetický potenciál, protože ležíme na rozhraní několika povodí na jakési střeše
Evropy, sluneční svit u nás nedosahuje parametrů jižních zemí a větrné poměry u nás také nejsou
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nejlepší. Je skutečností, že naše hospodářství je energeticky velmi náročné. Dosud se u nás málo
šetří energií a obnovitelné zdroje jsou v ČR ještě stále využívána v malé míře.
Hospodaření s energií a větší využití obnovitelných zdrojů energie jsou dva zásadní problémy.
Jako hlavní zdroje energie dnes slouží fosilní spalitelné materiály (uhlí, ropa, plyn) a štěpné
(radioaktivní) látky. Energii, vytvořenou v přírodě za miliony let, se snaží lidstvo zužitkovat během
několika staletí. Burcující údaje dokonce uvádějí, že v současné době na Zemi „vyrabujeme“ za rok
to, co příroda tvořila dva miliony let. To by znamenalo, že v dohlednu je den, kdy již žádné fosilní
palivo ke spálení nebude.

1.1. Definice základních pojmů
Obnovitelné zdroje energie – obnovitelné nefosilní zdroje energie (větrná energie, sluneční energie,
energie okolního prostředí zejména geotermální energie, energie vody a biomasa).
Biomasa – biologicky rozložená část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a
živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná
část průmyslového a komunálního odpadu.
Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie – elektřina vyrobená v zařízeních, která
využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie
v hybridních zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie vyrobené jako výsledek
těchto akumulačních systémů.
Spotřeba elektřiny – tuzemská výroba elektřiny, včetně výroby elektřiny samovýrobci,
s připočtením dovozů a odečtením vývozů (hrubá tuzemská spotřeba elektřiny).
Samovýrobce elektřiny – fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu pro její vlastní užití ke
své další výrobní či režijní činnosti.
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Tepelná energie vyrobená z obnovitelných zdrojů energie – tepelná energie vyrobená v zařízeních,
která využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část tepelné energie vyrobené z obnovitelných
zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie.
Tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů (TSPEZ) – pořízení primární energie
v tuzemsku, s připočtením dovozů a odečtením vývozů a se započtením změny o zásobách energie.
Nový zdroj i rekonstrukce stávajícího zdroje, která vede ke zvýšení výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů.
Využití obnovitelných zdrojů
V roce 2006 pocházelo asi 18 % celosvětově vyprodukované energie ze zdrojů, označovaných jako
obnovitelné. Většina z toho (13 % celkové spotřeby) pochází z tradiční biomasy (především pálení
dřeva). Vodní energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhý největší
obnovitelný zdroj. Moderní technologie, využívající geotermální energie, větrná energie, sluneční
energie a oceánská energie dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby.
V březnu roku 2007 se představitelé Evropské unie dohodli, že v roce 2020 má být 20 % energie
členských států vyráběno z obnovitelných zdrojů, aby se omezily emise oxidu uhličitého, který je
považován za původce globálního oteplování.
Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány různými dotacemi nebo zvýhodněnými výkupními
cenami energie. V České republice je elektřina z obnovitelných zdrojů podporována garantovanými
výhodnými výkupními cenami nebo formou tzv. zelených bonusů.
V případě, že se rozhodnete pro státní výkup, veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte distributorovi,
který je povinen ji od vás odebrat. V případě, že se investor rozhodne spotřebovávat elektřinu sám,
inkasuje od ČEZu, E.Onu nebo PRE tzv. zelený bonus. Zelený bonus dostanete na veškerou
vyprodukovanou energii. Nespotřebované přebytky můžete volně prodat, tato částka je přičtena k
zelenému bonusu. Není zde přitom stanovena hranice, kolik energie musíte sami spotřebovat a kolik
ji můžete prodat distributorovi.
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1.2. Druhy obnovitelných zdrojů energie
Klíčovým dokumentem pro podporu obnovitelných zdrojů je Cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu, v konkrétním případě č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a
souvisejících služeb s účinností od 1. 1. 2003.
Podle tohoto celkového rozhodnutí platí pro elektřinu dodanou výrobci elektřiny z obnovitelných
zdrojů do distribuční soustavy tyto minimální výkupní ceny (ceny neobsahují daň z přidané hodnoty
22%).
Druh obnovitelného zdroje

Minimální výkupní cena Kč/kWh

MVE

1,50

Větrné elektrárny

3,00

Spalování biomasy

2,50

Spalování bioplynu

2,50

Využití geotermální energie

3,00

Využití slunečního záření

6,00

Pro měření a účtování dodávky elektrické energie (kWh) z malých vodních elektráren mohou být
stanovena dvoutarifní pásma vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu. Cenu v pásmu VT a NT
stanovuje provozovatel distribuční soustavy tak, aby byla dodržena vážená průměrná cena.
Pro zdroje, které dodávají do regionální distribuční nebo přenosové soustavy méně než 30 % celkové
vyrobené energie za rok, se minimální výkupní cena snižuje o 50%.
Minimální výkupní cena elektřiny je kromě zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn uplatňována za
celkové skutečné vykázané množství elektřiny v kalendářním měsíci. U zařízení spalujících biomasu
nebo bioplyn je tomu tak pouze tehdy, pokud toto množství je větší než sjednané množství o méně
než 5 %, nebo menší o méně než 15 %. V opačném případě se snižuje minimální výkupní cena za
vykázané množství elektřiny za 2 Kč/kWh.
Vodní energetika
Vodní energetika se dělí na dvě skupiny. Malé vodní elektrárny jsou elektrárny s instalovaným
výkonem do 10 MW. S vyšším výkonem jsou velké vodní elektrárny.
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Malé vodní elektrárny v ČR vyrobí ročně v průměru 964 GWh elektřiny, velké, včetně
přečerpávacích, 2292 GWh. Výstavba dalších velkých vodních elektráren je nereálná. Celkový
instalovaný výkon všech vodních elektráren v ČR představoval v roce 2006 2 175 MWe. U malých
vodních elektráren se v roce 2010 počítá s dosažením 1140 GWh výroby.
Větrná energetika
V případě větrné energetiky jsme na počátku jejího rozvoje. I když jsme v první polovině 90. let
měli naději patřit mezi perspektivní výrobce, postupně jsme tuto pozici ztratili. V současné době
pracují větrné elektrárny na 50 lokalitách, jejich celkový instalovaný výkon představuje 43,5 MWe.

Biomasa
V biomase je u nás současná výroba elektřiny 223 GWh ročně. U tohoto zdroje se počítá s největším
nárůstem (v roce 2010 se má vyrobit 2200 GWh elektřiny). V EU byl u elektřiny předpoklad zvýšení
ze současných 22 TWh na 230 TWh, čemuž odpovídá zvýšení podílu z necelého 1 na 8 % očekávané
celkové výroby elektřiny v roce 2010.
U biomasy je předpoklad, že objem výroby 2,2 TWh není utopií. Srovnatelná elektrizační soustava,
jako je např. finská se současnou výrobou 70 TWh, vyrábí z biomasy 8,6 TWh a nizozemská
soustava s celkovou výrobou 89 TWh má již dnes také potenciál 3,2 TWh elektřiny vyrobené z
biomasy.
Sluneční elektrárny a geotermální energetika
U fotovoltaiky, která zaznamenává mohutný rozvoj, se v roce 2010 předpokládá výroba 15 GWh
elektřiny. V EU se počítalo s nárůstem výkonu z 30 GW na 3000 GW a u výroby z 0,03 TWh na 3
TWh (podíl 0,1 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce 2010). Skutečný vývoj je pomalejší,
ale nabírá na tempu. Roční výroba v případě slunečních elektráren představuje 0,2 GWh.
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I. Hydroenergetika
1. Úvod
Vodní elektrárna je zařízení, které využívá sílu vodního toku a vyrábí elektrickou energii. Skládá se
z přehradní hráze nebo jezu. Voda je v této takzvané vodní nástavbě zadržována a hromadí se. Poté
jde voda do strojovny, kde jsou umístěny turbíny a alternátory, které vyrábí elektrickou energii.
Obr. 1. Řez vodní elektrárnou

1.1. Situace v oblasti využití hydroenergetického potenciálu v ČR
Zatímco jaderná energetika je relativně mladým oborem, energie vodních toků patří k nejstarším
energetickým zdrojům, které se lidstvo ve své historii naučilo využívat. Vodní kola, zprvu
horizontální a později vertikální, se pro nejrůznější účely používala již před tisíciletími.
Jednu z prvních vodních elektráren postavil T. A. Edison roku 1882 v Appletonu a krátce nato pod
Niagarskými vodopády. Ještě před koncem 19. století provozovali "hydroelektrárnu" v podskalském
mlýně u Písku, kde vodní kolo pohánělo tři dynama. Také v Praze existovaly na počátku 20. století
dvě vodní elektrárny - na Těšnově a na Štvanici. Těšnovská byla roku 1929 zrušena, štvanická
existuje dodnes.
Zatímco energie získávaná prostřednictvím vodního kola byla využívána pro velmi pestrou paletu
nejrůznějších lidských činností, moderní vodní turbíny nacházejí uplatnění takřka výhradně při
výrobě elektrického proudu. Vodní síla dokáže vyrobit elektrický proud prakticky téměř zadarmo (za
podmínky, že náklady na výstavbu elektrárny a především souvisejícího vodního díla zaručujícího
dostatečný a soustavný přívod vody nejsou příliš vysoké). Proto se energie vodních toků pro výrobu
elektřiny využívá především v oblastech prudkých toků s velkými spády.
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Podíl výroby ve vodních elektrárnách ČR je poměrně nízký.
V ČR nejsou přírodní poměry pro budování vodních energetických 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 zejména v porovnání s produkcí uhelných elektráren, JE
Dukovany a JE Temelín - poměrně nízký.
Vodní elektrárny jsou šetrné vůči životnímu prostředí, neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a
povrchové či podzemní 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. Vysokým stupněm automatizace přispívají k vyrovnávání
změn na tocích a vytvářejí nové možnosti pro revitalizaci prostředí (prokysličování vodního toku).

2. Princip výroby elektrické energie ve vodní elektrárně
Vodní elektrárny soustředí měrnou energii vodního toku vybudováním jezu nebo přehrady. Voda
roztáčí turbínu, ta je na společné hřídeli s elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv.
turbogenerátor). Mechanická energie proudící vody se tak mění na energii elektrickou, která se
transformuje a odvádí do míst spotřeby.
Obr. 2. Turbogenerátor

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se osazují turbíny
reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v řadě modifikací. Pro vysoké spády
(někdy až 500 m) se používá akční Peltonova turbína. V přečerpávacích vodních elektrárnách se
používá turbín s reverzním chodem a s přestavitelnými lopatkami. V malých vodních elektrárnách se
převážně zabydlela malá horizontální turbína Bánkiho spolu s upravenou jednoduchou turbínou
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Francisovou. Vůbec nejvyšší účinnost pro velké spády vykazuje Dériazova turbína z roku 1951. Jde
o diagonální verzi Kaplanovy turbíny.
Podle způsobu práce se moderní turbíny dělí na rovnotlaké a přetlakové. V rovnotlakých turbínách
zůstává tlak vody stále stejný, to znamená, že voda vychází z turbíny pod stejným tlakem, pod jakým
do ní vstupuje. U přetlakových turbín vstupuje voda do oběžného kola s určitým přetlakem, který při
průtoku klesá. Při výstupu z turbíny má tedy voda nižší tlak než při vstupu do ní. Tak pracují např.
Francisovy turbíny, vhodné pro střední spády. Pro malé výkony na malých spádech jsou vhodné
horizontální turbíny, pro malé spády a velké výkony se stavějí turbíny vertikální. Vývoj
Francisových turbín ještě není ukončen. Dosahují výkonů až 250 MW, jsou však schopny i 1000
MW výkonu a výkonů vyšších.
Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec – dosahují 95 % účinnosti.
Umístění vlastní elektrárny může být různé podle tvaru terénu, výškových a spádových možností,
množství vody. Existují elektrárny zabudované přímo do tělesa hráze, jinde je elektrárna vystavěna
hluboko v podzemí. Voda se k ní přivádí tlakovým potrubím a odvádí se podzemním kanálem.

Obr. 3. Řez vodní elektrárnou

13

Obr. 4. Základní charakteristika vodních turbín
Základní charakteristika vodních turbín, jejich dosažitelný výkon P a vymezení oblasti jejich
použití v závislosti dispozicích vodního zdroje
(NET HEAD – H – spád, FLOW – Q – průtok turbínou)

3. Velké vodní elektrárny
Všechny velké vodní elektrárny ČEZ, a. s. (s výjimkou Dalešic, Mohelna a Dlouhých Strání) jsou
situovány na toku Vltavy, kde tvoří kaskádový systém - Vltavskou kaskádu. V rámci Skupiny ČEZ
se vodní elektrárny soustřeďují převážně i na tocích Labe, Dyje a Moravy.
Podle názoru odborníků by využití veškerého potenciálu ve spádu řek mohlo zvýšit v občasné době
zanedbatelný podíl na výrobě elektrické energie nejvýše o 2 %, ovšem s vysokými investičními
nároky a s vysokými nároky na plošný zábor půdy. Malé vodní elektrárny lze z celostátního hlediska
považovat pouze za doplňkový zdroj elektrické energie. V každém případě výstavba a rekonstrukce
všech větších i malých vodních elektráren nemůže být alternativou velkého zdroje elektrické
energie, ale jen malým příspěvkem k řešení.
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3.1. Přehled vodních elektráren provozovaných skupinou ČEZ
(akumulační a průtočné)

Vodní elektrárny

Instalovaný výkon [MW]

Lipno I

120

Orlík

364

Kamýk
Slapy

Rok uvedení do provozu

1959
1961 - 1962

40

1961

144

1954 - 1955

Štěchovice I

22,5

1943 - 1944

Vrané

13,88

1936

Střekov

19,5

1936

Obr. 5. Vltavská kaskáda
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3.2. Vodní elektrárny Lipno nad Vltavou
Obr. 6. Vodní elektrárna Lipno nad Vltavou

Celkem jednoduché propočty ukázaly, že horní tok Vltavy je velmi vhodný pro využití vodní
energie. Řečiště u Lipna bylo 705 m nad mořem, u Vyššího Brodu 560 m a u Mělníka při vtoku do
Labe již jen 155 m nad mořem, takže první krátký úsek se spádem 145 metrů skrýval velké zásoby
vodní energie, zatímco celých dalších 322 kilometrů řeky až po ústí má výškový rozdíl pouhých 405
metrů. Nad Lipnem tekla Vltava jen s nepatrným spádem, umožňujícím dosažení velké nádrže
malým vzdutím. Tato okolnost a zdánlivě příznivé složení základové půdy ze žuly a ruly byly pak
jedním z předpokladů vybudování vodního díla. Využitím spádu Vltavy v těchto místech a účelným
hospodařením s vodní zásobou v nádrži se vypočítalo, že se tu ročně získá na 150 miliónů kWh. Při
přepočtu na hnědé uhlí, jímž se topí v parních elektrárnách, to představuje 75 000 tun. Vodní
elektrárna s nádrží má ještě tu přednost, že může dodávat elektrickou energii v období, kdy je
nejvyšší spotřeba elektřiny, a to s nepatrnými výrobními náklady a během krátké doby.

Rok 1951
S pracemi souvisejícími s budováním budoucí vodní nádrže se začalo v prvních měsících roku 1951.
Bylo to v době, kdy celý projekt přehrady nebyl ještě hotov. Jako první přišli zedníci z Pozemních
staveb v Českých Budějovicích, kteří postavili poblíž budoucí hráze dřevěné domky pro stálé
dělníky i pro brigádníky a dali tak základ budoucímu sídlišti na Lipně. Stavěly se sklady, garáže a
dílny. Krátce nato se odlesňovaly větší či menší lesní porosty i drobné hájky, osamělé stromy i aleje
podél silniček, které se měly za čas ocitnout pod vodou. Z oblasti byly odvezeny tisíce nákladních
aut dřeva. Odstraňovaly se domy a jiné objekty, které čekal stejný osud jako silnice. Zmizelo několik
osad, obec Dolní Vltavice a část Frymburka. Budovaly se příjezdové silnice a cesty na nejrůznějších
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druzích půdy. Celé údolí Vltavy u Lipna se stalo jedním velkým pracovištěm a předtím tichá místa
se změnila k nepoznání.

Rok 1952
V roce 1952 se na vhodném a již dříve stanoveném místě začalo po důkladném geologickém
průzkumu se stavbou přehradní hráze, jejímž úkolem mělo být zadržovat vodní spousty celé
přehrady a uvolňovat je podle potřeby pro elektrárnu. V podélné ose hráze bylo vyhloubeno dvanáct
šachet do hloubky dvaceti metrů až do míst, kde se narazilo na pevnou skálu. Z této hloubky se
zpevňovalo skalní podloží v dalších dvaceti metrech injektáží cementovým mlékem, vháněným
vysokým tlakem do skály tak, že základy celé stavby byly zcela spolehlivě zpevněny. Představu, o
jaký rozsah práce se v uvedených šachtách jednalo, dává údaj, že z každé z nich se muselo vyvézt
600 kubických metrů zeminy, balvanů a rozstřílené skály. Proti pronikání vody pod tělesem
přehradní hráze bylo třeba vybudovat mohutnou betonovou stěnu. Prostředkem k tomu se staly
kesony, což bylo zařízení z ocelových plátů ve tvaru ohromné krabice o váze šedesáti tun. Kesonáři
uvolňovali v kesonu kamení a zeminu, které se odtud vyvážely, přičemž se keson podhrabával, až se
usadil v žádoucí hloubce. Nakonec se pracovní komora kesonu zalila betonem. Zaplněný keson vážil
230 tun.

Rok 1954
Po letech prvních potíží a nedostatků pokračovala stavba v roce 1954 rychlejším tempem, i když
nelze tvrdit, že by tehdy obtíží ubylo. Plán se plnil i při menším počtu pracovníků a při vysokém
stavu vody v řece, který nastal po dlouhotrvajících deštích. Velká voda však nenadělala na přehradě
větších škod. Dělníci včas uvolnili stavbu hráze od nežádoucí vody tím, že ji převedli do
vyrovnávací jímky ve Vyšším Brodě, takže během dešťů byl na celé stavbě celkem normální
pracovní provoz. V létě téhož roku se dokončovala stavba betonárky, která pak byla jedním z nejlépe
automatizovaných zařízení tohoto druhu v republice.
Usilovně se pracovalo na prorážení dvou tlačných šachet, které měly průměr 4,5 metru a byly
hluboké 180 metrů. Tuneláři, kteří se prokopávali hluboko pod zemí z Vyššího Brodu směrem k
hrázi, dosáhli v polovině července 1954 délky prokopu 1300 metrů. Na šikmém tunelu se tehdy
dosáhlo hloubky 41 metrů.
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Rok 1955
Po letech starostí a dřiny se dostavil první význačný úspěch: o půl třetí hodině noční 30. prosince
1955 budovatelé Lipna převedli Vltavu do nového koryta. Voda opustila své staré koryto a začala
protékat základovými výpustěmi betonového gravitačního bloku, který se začal betonovat na podzim
roku 1954.

Rok 1956
Krátce nato, těsně před půlnoci z 10. na 11. leden 1956, se sešli raziči tunelu, postupující v obou
směrech proti sobě a byly tak spojeny obě štoly z Vyššího Brodu i Lipna. Práce techniků a inženýrů
byla tak kvalitní, že při spojení štol nevznikla na více než tříkilometrovém tunelu prakticky žádná
úchylka. S ražením tunelu se začalo 13. května 1952 ve směru od Vyššího Brodu. V roce 1954 činil
postup 2,72 m za 24 hodin a roku 1955 již 3,74 metru. Maximální denní postupy dosáhly špičkových
výkonů 5,80 m. V roce 1955 se začalo s ražením protištoly od Lipna. Původně se i zde navrtávala
skála nasucho. Za krátký čas nato byl tento nevyhovující způsob vrtání nahrazen vrtáním s vodním
výplachem. Ruční nakládání kamene a zeminy zmizelo a bylo nahrazeno nakladačem. Přestalo se
odpalovat zápalnými šňůrami a zavedlo se elektrické odpalování.

Rok 1957
V polovině ledna 1957 byl zahájen výlom jádra v podzemní hydrocentrále, po jehož dokončení
přišla na řadu betonáž a vlastní montáž turbín. V nejtěžších pracovních podmínkách tu byly
vylámány a vyvezeny tisíce kubických metrů skály. Vylámaná prostora byla vybetonována a
upevněna několika sty kotev, které vyloučily možnost nepředvídaného poškození díla a ohroženi
lidských životů pohybem vrstev a zasypáním prostoru budoucí elektrárny. S kotvením, které
projektant předepsal, neměli na stavbě Lipna dosud žádné zkušenosti a muselo se vyzkoušet několik
způsobů jak dostat beton do konce úzkého dlouhého vrtu. Při zkoušce nebylo možno kotvy ze skály
vytáhnout ani tahem 26 000 kg.
V souvislosti s výstavbou lipenské hydroelektrárny bylo nutno na vhodném místě vybudovat menší
přehradu zvanou Lipno II., v níž by se zachycovala voda vypouštěná z velké přehrady při provozu
špičkové elektrárny. Vody zachycené v této vyrovnávací nádrži nad Vyšším Brodem se pak mohou
rovnoměrně pouštět do říčního koryta. Nádrž je 1,5 km dlouhá, asi 200 metrů široká a kolem 10 m
hluboká. Výstavbu nádrže zdržely vyklizovací práce po povodni v létě 1955, kdy byla nádrž
zaplavena 800 kubickými metry písku a bahna. Počátkem října byla dokončena betonáž gravitačního
bloku nádrže a bylo do něho uloženo asi 25 000 kubických metrů betonu. Potom bylo vltavské údolí
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přehrazeno zemní hrází s funkčním gravitačním blokem o výšce sypané hráze

11,5 m nad dnem

údolí a na vyrovnávací nádrži Lipno II se začalo s montáží první lipenské turbíny - Kaplanovy. Nová
elektrárna u vyrovnávací nádrže zahájila provoz na jaře 1957 a její roční výkon byl 12 miliónů kWh.

Rok 1958
Lipenská hráz byla na podzim roku 1957 prakticky hotova. Dodělávala se kamenná část a začaly se
betonovat dva bloky. Očekávalo se, že se v jezeru budou moci zadržet již jarní vody v roce 1958.
Zemní hráz na Lipně je nad dnem údolí vysoká 28 m a 282 m dlouhá, zakončená funkčním
gravitačním betonovým blokem. Obsahuje asi 270 000 kubických metrů různých druhů zemin, které
byly všechny těženy přímo na stavbě. Ve špičkách bylo na úseku nasazeno osm bagrů, tři buldozery,
dva válce, 50 rychlosklápěček Tatra a několik výkonných dumpcarů.
S napouštěním Lipenské přehrady se počítalo od 1. března 1958. Byla to jedna ze závěrečných prací
na stavbě. Urychleně se bouraly objekty, které ještě stály v zátopovém území, demontovaly se
mosty. Pracovalo se ve větru, mrazu a vánici. Záměr naplňovat přehradu pozvolna se však nemohl
uskutečnit pro náhlou silnou oblevu. Voda z tání sněhu ve spádové oblasti začala přehradu rychle
naplňovat.
Dne 17. února dosáhla hladina kóty 715,15 m a zadrželo se 12 a půl miliónu kubických metrů vody.
Hladina stále stoupala. Propusti gravitačního bloku byly otevřeny, aby vody ubývalo, a tím aby se
hráz zatěžovala vodou postupně. Přestože se většina přípravných prací vykonala včas, přece jen
velká voda stavbaře poněkud překvapila. Ve Frymburku již bylo přerušeno spojení mezi oběma
břehy, protože nájezd na most z pravého břehu už byl pod vodou. Aby nedošlo k poškození mostu
ledem, bylo nutno v noci z 16. na 17. únor ledy rozstřílet. A tak měli pracující na vodním díle Lipno
17. února 1958 poprvé možnost vidět, jak asi bude "šumavské moře" jednou vypadat. Dne 20. února
vystoupila hladina na kótu 716.35 m. Voda se odpouštěla jen v nutném množství pro potřeby
energetiky na dolním toku Vltavy. Když konečně všechny sněhy v povodí Lipna roztály, dosáhla
voda v přehradě kóty 717,40 m. Obsah nádrže činil několik desítek miliónů kubických metrů. Do
daleka rozlité vody mezi lesnatými úbočími kopců činily dojem, jako by zde jezero bylo od dávných
dob. Podél břehů se objevilo mnoho míst vhodných ke koupání. A v té chvíli nastala na Lipně první
sezóna. Lipno se začalo stávat rekreační oblastí.
Počátkem srpna 1958 byl předán blok číslo 2 k montáži a začalo se s montáží první turbíny. Montéři
národního podniku Elektrostroj z Brna přepravili 1. září šikmým nákladním výtahem do podzemí
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první část Francisovy turbíny. Těleso vážilo třicet tun. Dne 24. října uložili betonáři podzemní
hydrocentrály poslední z 15 000 kubických metrů betonu do konstrukce stropu na bloku číslo jedna.

Rok 1959
Konečně přišel první ze dvou dní, kterými se uzavíralo budování Lipna: dne 15. července 1959
v 17:55 hodin se uskutečnila první zkouška energetického systému. Lopatky první turbíny se poprvé
roztočily a turbosoustrojí začalo dodávat do sítě první kilowatty elektrického proudu. Voda z
Lipenského přehradního jezera protékala odpadním tunelem mimo své koryto. Zbývalo uvést do
provozu ještě druhé soustrojí. Dne 7. prosince 1959 začalo dodávat elektrickou energii stejně
spolehlivě jako první turbína.

Obr. 7. Francisova turbína ve vodní elektrárně Lipno nad Vltavou
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4. Malé vodní elektrárny (MVE)
V ČR slouží k využití potenciálu vodních toků malé vodní elektrárny (zdroje elektrické energie
s instalovaným výkonem do 10 MW). Většina malých vodních elektráren slouží jako sezónní zdroje.
Průtoky toků, na kterých jsou zřizovány, jsou kolísavé a silně závislé na počasí a na ročním období.
Přesto je možné jejich produkci na denní či týdenní bázi poměrně přesně predikovat. Díky tomu
neklade produkce v těchto elektrárnách vysoké nároky na regulaci distribuční soustavy.
Vstup ČR do EU vede ke zvýšení řady aktivit navazujících kromě jiného i na směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře výroby elektrické energie v obnovitelných zdrojích. K
nejvýznamnějšímu zdroji patří v rámci obnovitelných energetických zdrojů v ČR bezesporu využití
energie vodních toků.
MVE je tvořena vodním dílem, vodním strojem (vodní turbína) a generátorem elektrické energie.
Vodní turbína je složena ze tří hlavních částí: z oběžného kola, zařízení pro přívod k oběžnému kolu
a zařízení pro odvod vody od oběžného kola.
Při provozu MVE dochází v oběžném kole turbíny k přeměně energie vody od oběžného kola
v mechanickou energii, která je pomocí rotujícího hřídele přenášena na generátor.
Vodní energie je bezesporu nejrozšířenější a nejvíce vyvinutou formou využívání
obnovitelných zdrojů energie. 22 % světové produkce elektřiny pochází z vodních elektráren,
z nichž mnohé jsou malé vodní elektrárny o výkonu pod 10 MW. V Evropě je více než 17 400 MVE.
Stanovená hranice pro MVE je v jednotlivých zemích různá (od 1,5 MW do 25 MW), nicméně
instalovaný výkon do 10 MW začíná být obecně přijímán jako limit pro MVE a je uznán též
Evropskou asociací malých vodních elektráren (ESHA – European Small Hydropower Association).
Malá vodní elektrárna není jen zmenšená verze velké vodní elektrárny. Vyžaduje speciální zařízení,
aby splňovala základní požadavky na jednoduchost, vysoký výkon, co největší spolehlivost a
snadnou, laickou obsluhu.
Hlavním požadavkem při využití vodní energie je vytvoření umělého spádu, aby voda vedená
přívodním kanálem či potrubím do turbíny vtekla zpět do říčního proudu pod elektrárnou. Malá
vodní elektrárna je především „silou toku řeky“, není k ní tedy nutná výstavba velkých přehrad a
nádrží.
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4.1. Přehled MVE provozovaných ČEZ
Malé vodní elektrárny

Instalovaný výkon [MW]

Rok uvedení do provozu

Lipno II

1,5

1957

Hněvkovice

9,6

1992

Kořensko I

3,8

1992

Kořensko II

0,98

2000

Želina

0,64

1994

Mohelno

1,2; 0,56

1997; 1999

Dlouhé Stráně II

0,16

1996

Přelouč

2,34

1927

Spálov

2,4

1926

Hradec Králové I

0,75

1926

Práčov

9,75

1953

Pastviny

3

1938

Obříství

3,36

1995

LesKrálovství

2,12

1923

Předměřice nad Labem

2,1

1953

Pardubice

1,96

1978

Spytihněv

2,6

1951

Brno Kníničky

3,1

1941

Brno Komín

0,21

1923

Veselí nad Moravou

0,27

1914, 1927

Vydra (ZČE)

6,4

1939

Hracholusky

2,55

1964

Čeňkova Pila

0,1

1912

Černé jezero I

1,5

1930

Černé jezero II

0,04

2004

Černé jezero III

0,37

2005

Bukovec

0,63

2007
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Realizace MVE
Technická úroveň a stupeň regulovatelnosti soustrojí může právě i v lokalitách s nízkými spády
umožnit vyšší provozní využití MVE v průběhu roku a tím částečně nebo i zcela vykompenzovat
vyšší náklady na 1 MW provozem s vysokou účinností výroby.
Efektivnost provozu MVE v rozhodující míře ovlivňuje:
-

výše nákladů na pořízení technologie

-

hydrologické podmínky – spád a průtok

-

výše poplatků z provozu vodních děl, údržby vodních toků a vzdouvacích zařízení

-

správná údržba a provádění oprav

-

spolehlivost a kvalita zařízení – stupeň jeho bezobslužnosti

-

tarifní sazba elektrické energie, cena paliv a dodávaného tepla, výkupní cena elektrické

energie, dodávané do veřejné energetické sítě

Investice výstavby a provozu MVE
Pro investiční výstavbu, která bude realizována, platí příslušné předpisy a vyhlášky přípravy a
realizace investic a reprodukce základních prostředků. Skladba investičních nákladů je potom zřejmá
z jednotlivých položek projektové dokumentace. Pořizovací náklady obnovy nebo nové stavby MVE
se dělí na náklady na pořízení přípravných akcí, náklady na projektovou dokumentaci a na investiční
náklady realizace.
Náklady na pořízení díla se člení na část:
stavební
-

vzdouvací zařízení

-

přiváděcí část (otevřený nebo krytý náhon, potrubí apod.)

-

objekt elektrárny

-

odpadní část (převážně otevřený odpadní kanál)
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-

stavební část pro provedení elektro-připojení

technologickou
-

strojní část (uzávěry, turbína, převodovka, technolog. příslušenství)

-

elektro-část (generátor, rozvaděč, elektro vývody, připojení)

-

automatiky (hladinová regulace, řídící a zabezpečovací systém)

Výše investičních nákladů, které výrazně ovlivňují rozhodnutí o ekonomické výhodnosti akce, závisí
na způsobu pořízení tohoto energetického zdroje. Přitom rekonstrukce, nebo obnova MVE,
vycházejí téměř vždy ekonomicky výhodněji, nežli nová stavba MVE. Při nové stavbě je velmi
náročné vybudování vzdouvacího zařízení, případně i celé derivace toku. Náklady na vybudování
tělesa jezu jsou často rozhodující pro efektivnost celé investice. Proto bývá výhodnější soustředit se
na lokality, kde v minulosti vodní dílo existovalo, a bylo z různých důvodů zrušeno, nebo
odstraněno, přičemž tam často zůstaly funkční jezy, náhony a odpady, i když dnes neudržované a
poškozované (bývalé mlýny, pily, hamry apod.).
Při nové realizaci rozhoduje o nákladech i vhodně volená velikost instalovaného zdroje, která musí
být optimální k hydroenergetickému potenciálu v uvažované lokalitě. Dále může rozhodovat
dispoziční řešení (koncepce), které je nutno volit s ohledem na minimalizaci nákladů.
Z ekonomických důvodů se také uvažuje vždy o bezobslužném provozu, což vyžaduje určitý stupeň
úrovně automatického zařízení. Rozsah zařízení automatiky a tím i její cena přitom závisí na
provozovateli a na tom, jakou bude mít možnost kontrolovat provoz MVE. Plně automatické
zařízení je sice investičně dražší, ale při poloautomatickém provozu dochází k častějším výpadkům
výroby.
Investice také ovlivňuje provedení elektročásti, která může zajistit provoz paralelní s veřejným
rozvodem (asynchronní provedení), nebo v provedení se soustrojím schopným samostatného chodu
do vydělené sítě (synchronní provedení). Rozdíl může být

až o 30 % vyšší v neprospěch

synchronního systému.
Výše investičních nákladů bývá tedy ovlivňována technickou náročností a rozsahem instalovaných
částí, dále stavebními a dispozičními podmínkami v lokalitě a také úrovni zabezpečení
automatickým provozem. Ekonomie provozu je potom závislá na účinnosti a spolehlivosti výroby.
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Ekonomická rozvaha při realizaci MVE by měla být pečlivě provedena na počátku každého
podnikatelského záměru a měla by být součástí projektové přípravy před zahájením stavby.
Překážky netechnického charakteru při realizaci MVE
Překážky netechnického charakteru je možno rozdělit dle své povahy do čtyř oblastí:
-

překážky legislativní

-

překážky související se zvláštním charakterem lokality

-

překážky majetkoprávní

-

překážky ekonomické

Problematika ekologie výstavby a provozu MVE
V současné době se značná část ekologů, přírodovědců i jiných odborníků příbuzných oborů staví
negativně k vodohospodářské výstavbě a především k výstavbě hydroenergetických děl. Tento
negativní postoj je motivován obavami z ohrožení, znehodnocení, popř. i likvidaci cenných
přírodních komplexů v dotčených oblastech, především tzv. říčních fenoménů s množstvím
živočišných a rostlinných druhů. Vzniká situace, která je v kontextu s ekologickými problémy
rozvoje energetiky, průmyslu a dopravy u nás ne zcela vyřešena.
Nemálo ekologů obrátilo pozornost proti vodnímu hospodářství a vodohospodářské a
hydroenergetické výstavbě. Dochází k objasňování rozdílných přístupů k řešení ekologických
problémů, vyplývajících zřejmě z původního rozdílného profesního zaměření mezi ekology a
vodohospodáři. Dochází k hledání kompromisů, věcným konfrontacím a ke hledání optimálních
řešení.
Ekologické otázky lze rozdělit v podstatě do dvou skupin:
-

na otázky dotýkající se člověka

-

na otázky dotýkající se přírody (zejména její fauny a flóry)

25

Vodohospodáři jsou zcela konformní s odhodláním ekologů chránit a zachovat vybrané přírodní
komplexy s cennými říčními fenomény a ekosystémy, nicméně ze všech druhů fauny kladou na
první místo člověka a jeho přežití. Otázky ochrany prostředí nejsou překážkou při využívání vodních
zdrojů, je však nutno brát v úvahu jek hledisko ekologické, tak sociálně ekonomické.
Obě vedou sama o sobě zpravidla k rozporným závěrům. Proto je nutno volit kompromisní řešení.
Na projektech se mají podílet zástupci všech zainteresovaných skupin.
Jakmile přesáhne naléhavá potřeba vody maximální vydatnost vodních zdrojů, stává se výstavba
dalších nádrží nevyhnutelná, a to přes některé nepříznivé důsledky pro okolí (zatopení území,
kolísání hladiny, abraze břehů, změna teplotního režimu apod). Pro zásobování vodou jsou tedy
nádrže nenahraditelné. Úkolem návrhu je ovšem nalézt ekologicky nejméně citlivou lokalitu a
nepříznivé důsledky vyloučit nebo alespoň minimalizovat.
Lokální aspekty, jako je vliv nádrže na faunu a flóru v dané lokalitě, ovlivňování režimu
podzemních vod, kvality povrchových vod atd., jsou zajisté neopomenutelné.
Za dominantní však považujeme však aspekty globální, které u hydroenergetických děl vyplývají
z výhod využívání vodní energie v porovnání s jinými technicky dosažitelnými energetickými zdroji,
jimiž jsou u nás tepelné a jaderné elektrárny.

Vodní elektrárny představují čistý zdroj energie, neboť:
-

neznečišťují ovzduší kouřem, oxidy síry a dusíku, těžkými kovy, atd.

-

nedevastují a neznečišťují krajinu (těžba uhlí, uranu, jejich doprava)

-

neznečišťují povrchové ani podzemní vody (těžba uranu, uhlí)

-

jsou bezodpadové (popílek, radioaktivní odpad)

-

jsou nezávislé na importu surovin ze zahraničí (ropa, plyn, uhlí, obohacený uran)

-

jsou pro široké oblasti vysoce bezpečné

-

neničí trvale přírodní prostředí (trvalý zábor půdy), pouze jej transformují (vytvářením

vodních ploch)
-

pružným pokrýváním spotřeby a schopnosti akumulace energie zvyšují efektivnost

elektrizační soustavy
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-

vysokým stupněm automatizace přispívají k vyrovnání změn na tocích a do určité míry i

napomáhají při odvádění velkých vod
-

vytvářejí nové možnosti pro revitalizaci dotčeného prostředí – prokysličováním vodního

toku.
Za hlavní pozitivní ekologický aspekt vodních elektráren lze označit skutečnost, že každá
kilowatthodina vyrobená v této elektrárně ušetří přibližně 1 kg uhlí v tepelné elektrárně.

Ve prospěch MVE hovoří mnoho závažných aspektů:
-

jsou navrhovány a využívány vesměs jako průběžné bez akumulačních nádrží, takže

nenarušují říční regiony, o jejichž zachování usilují ekologové zejména v chráněných krajinných
oblastech
-

navrhují a budují se u stávajících jezů, které byly postaveny v minulosti a dnes již tvoří

nedílnou součást přírodního nebo urbanizovaného prostředí
-

přednostně se instalují v lokalitách zrušených mlýnů a elektráren, kde se nejedná o zásah do

přírodního prostředí, ale naopak o obnovu původního rázu krajiny
-

energeticky využívají sanitární průtoky a odběry vody pro zásobování vodou, popřípadě jiné

vodohospodářské účely
-

navrhují a budují se na výpustných zařízeních rybníků, z nichž dosud odtékala voda

nevyužita.
Aby pojem čisté výroby elektrické energie, jak se MVE prezentují, byl vždy skutečně potvrzován, je
třeba mít věc ekologie v souvislosti s vodními toky stále na zřeteli. Týká se to již výběru lokality,
projektové dokumentace, vlastního provádění stavby a hlavně při provozu dodržování všech zákonů
a vodoprávních nařízení.
Nejčastější diskutovanou problematikou bývá:
-

kontaminace vody ropnými produkty – u nových technologií se předpokládá

maximální využití samomazných ložisek a používání ekologicky samomazných nezávadných maziv
na bázi rostlinných olejů
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-

dodržování odběru sjednaného množství vody – nejvhodnějším opatřením je

používání spolehlivých automatik ve spojení s hladinovou regulací
-

odstraňování naplavenin vytažených z vody – provozovatel MVE musí zajistit odvoz a

likvidaci všech z vody vytažených naplavenin
-

akustický projev MVR – pokud by MVE za provozu narušovala nepřípustným hlukem

prostředí v lokalitě, je nutno upravit provoz
-

vhodné začlenění do reliéfu krajiny – stavbou nesmí být narušen místní krajinný řád.

Malá vodní elektrárna, pokud je správně provozována dle příslušných směrnic, nemůže škodit,
naopak prospívá životnímu prostředí nejen výrobou čisté energie, ale i tím, že čistí a provzdušňuje
vodu a často pomáhá k celkové revitalizaci lokality.

4.2. Obecný postup při zřizování MVE
Následující kroky, které je třeba učinit při zřizování MVE:
Předprojektová příprava
V rámci této přípravy musí zájemce posoudit možnosti realizace MVE a připravit podklady nutné
k získání povolení.
Zájemce musí:
-

vytipovat vhodnou lokalitu a vyřešit otázku koupě či pronájmu

-

zaevidovat se jako zájemce o stavbu MVE na odboru životního prostředí

-

ověřit hydrologické podmínky vytipované lokality

-

ověřit si dle možností nutné podmínky, které bude v dané lokalitě na základě zvláštních

předpisů pravděpodobně nutno splnit při realizaci (např. některá omezení vyplývající z předpisů
týkajících se ochrany půdního fondu, ochrany lesa, životního prostředí, některá omezení vyplývající
z vodního zákona apod.)
-

opatřit si technicko-ekonomickou studii energetického využití lokality s návrhem

technologického zařízení a s odhadem celkových investic a návratnosti stavby
-

získat povolení k nakládání s vodami u vodohospodářského orgánu a zajistit podmínky pro

získání stavebního povolení.
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Zpracování projektu a získání stavebního povolení
Zájemce musí:
-

dohodnout možnost připojení MVE do sítě a dohodnout podmínky výkupu

vyrobené elektřiny
-

vybrat nejvhodnější technologii a výrobce zařízení

-

zajistit si projektovou dokumentaci

-

získat stavební povolení
Následuje technická realizace díla.

Obr. 8. Malá vodní elektrárna Vydra

Obr. 9. Procentní podíl výroby elektrické energie v malých vodních elektrárnách
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4.3. Technická zařízení na vodních nádržích
Funkční dělení hrází
Hráze vodních nádrží na základě tvaru údolí, funkce a účelu nádrže je možno rozdělit na:
- čelní
- boční
- obvodové
- dělící
Podle způsobu přívodu vody se dělí nádrže na:
a) průtočné
b) obtokové
c) boční
Obr. 10. Nádrže vodních elektráren

Nádrže s čelní hrází
Výhoda:
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- nižší spotřeba materiálu na stavbu hráze, daná zejména malou délkou hráze, a tím i nižšími náklady
na celou investici.
Nevýhoda:
- veškeré průtoky vody procházejí prostorem nádrže. V období nižších průtoků je možno ze
zásobního prostoru nádrže nalepšovat minimální průtoky pod nádrží, avšak při povodňových
průtocích prochází veškerá voda nádrží.
- nutnost návrhu bezpečnostního přelivu na vysokou hodnotu návrhového průtoku, což jednak
zvyšuje investiční náklad, jednak mohutné objekty bezpečnostních přelivů nepůsobí v krajině
esteticky.
Obtokové nádrže
Vzniknou přehrazením údolí čelní hrází, avšak podél nádrže je vybudována obtoková stoka, která
slouží k převádění vody při prázdnění nádrže před a při výlovu, případně k jiným rybářským účelům.
Podle kapacity obtokové stoky může být stoka využita částečně i k provádění vody při zvýšených a
povodňových situacích.
Boční hráze oddělující nádržní prostor od údolí napájecího toku jsou zásadně neprůtočné.

Nádrže s obvodovými hrázemi
Jsou tvořeny bočními hrázemi, vybudovanými po všech čtyřech stranách nádrže.
Obr. 11. Obvodová hráz

Rozdělení hrází podle půdorysného tvaru osy hráze:
- přímé
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- zakřivené
- lomené
Obr. 12. Půdorysný tvar hrází: a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá,
d) čelní lomená e) nepravidelná

Materiál pro stavbu hrází:
Hráze malých vodních nádrží se navrhují zásadně jako sypané.

Výběr vhodného materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický
průzkum, jehož úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrže lokality vhodných zemin, určit jejich
fyzikálně - mechanické vlastnosti, objemy zeminy, těžitelnost zeminy atd..
Výhodou zemníku v zátopě budoucí nádrže je skutečnost, že vytěžením zeminy se zvětší objem
zásobního prostoru nádrže, pozemky v těchto místech musí být ve vlastnictví stavebníka a
rekultivace zemníku po ukončení těžby je snadnější.

Vlastnosti zemin
- nepropustné jílové zeminy jsou nevhodné, protože tyto zeminy nevhodně reagují na vlhčení a
vysychání. Při vlhčení rozbředají, zvětšují svůj objem, po vysušení se smršťují, praskají a jsou
náchylné na promrzání;
- zeminy nesmí obsahovat kořeny, pařezy, drny, které by vytvářely preferenční cesty pro průsak
vody hrází;
- zeminy v tělese hráze nesmí obsahovat organické látky, které by po vyluhování mohly působit
agresivně na betonové konstrukce funkčních objektů.

32

Návrh příčného profilu hráze
Typ hráze, její tvar, konstrukce a založení musí splňovat požadavky:
· filtrační stability hráze a podloží s bezpečným a kontrolovatelným odvedením průsakové vody;
· statické a deformační stability jednotlivých částí i celku včetně podloží;
· potřebné vodotěsnosti nádrže;
· bezpečnosti proti přelití a porušení hráze;
· životnosti díla.
Zemní hráze se navrhují v závislosti na použitém materiálu buď jako homogenní, nebo
nehomogenní
Obr. 13. Homogenní hráz na nepropustném podloží

Obr. 14. Nehomogenní hráz se středovým těsněním

1
Zemní hráze malých vodních nádrží mají zásadně lichoběžníkový příčný profil (jednoduchý nebo
složený).
Šířka a převýšení koruny hráze
Šířka koruny hráze, po níž je vedena komunikace, je dána návrhovými prvky této komunikace.
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Není-li vedena po koruně hráze trvalá komunikace, musí být volná šířka koruny min. 3,5 m, což
umožňuje občasný pojezd vozidel pro údržbu a provoz (požární vozidla, výlov rybochovné nádrže,
údržba hráze apod.).
U hrází vyšších než 5 m nesmí však ani v tomto případě být šířka koruny hráze menší než
3,0 m.
Převýšení koruny hráze nad max. hladinu při návrhovém průtoku (Q100, výjimečně Q50, Q20) se
posuzuje na základě výše uvedených okolností:
- vlivu větrových vln;
- typu a konstrukčního řešení hráze z hlediska odolnosti proti přelití;
- konstrukčního řešení a umístění těsnícího prvku hráze;
- předpokládaného sedání těles hráze a podloží.
Opevnění návodního svahu hráze
Opevnění návodního svahu
a) makadamem
b) betonovou dlažbou
c) kombinací makadamu a kamenné dlažby
Obr. 15. Opevnění návodního svahu hráze

1 - makadám, 2 - filtr, 3 - betonová dlažba, 4 - kamenná dlažba
Opevnění vzdušného líce hráze
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Opevnění vzdušného líce hráze se navrhuje podle materiálu vzdušné části hráze tak, aby chránilo
svah hráze proti srážkové a povětrnostní erozi.
Obvykle postačí ochrana travním porostem, který je nutno udržovat pravidelným sečením popř.
mulčováním.
Na základě místních podmínek se opevní i přilehlé údolní svahy, zejména úžlabí mezi hrází a
údolním svahem.
Výsadba dřevin (keřů a stromů) na vzdušním líci hráze se navrhne podle:
- funkce nádrže,
- požadavků na začlenění nádrže do krajiny a musí odpovídat přirozenému vegetačnímu stupni.
Porost nesmí nepříznivě ovlivnit stabilitu hráze, funkci drénů a bránit při kontrole hráze.
Založení hráze
Způsobu a hloubce založení hráze do podloží je nutno věnovat zvýšenou pozornost vzhledem k
tomu, že by mohlo tímto místem docházet k průsakům vody pod hrází, při vyšších průsacích i k
vyplavování částic zeminy což by vedlo k postupnému vytváření preferenčních cest proudění,
kaveren, s možností případné destrukce přehradního tělesa.
Hloubka založení se stanoví na základě výsledků geologického průzkumu.
Před zahájením výstavby je nutno připravit vhodným způsobem základovou spáru, tj. odstranit z
celého půdorysu hráze stromy, keře, drnovou vrstvu, orniční vrstvu, kořeny vegetace.
Základová spára se potom urovná, upraví a zhutní, pokud není předepsáno jinak stejným způsobem,
jaký je stanoven pro výše ležící vrstvy hráze.
Místa ve kterých by nebylo možné sypaninu dostatečně zhutnit (prohlubně, poruchy, dutiny apod.),
se vyplní jiným vhodným materiálem zpravidla betonem.
Patní drény a drenážní systém v základové spáře se musí provést před zahájením sypání hráze,
pokud není stanoveno jinak.
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Základová spára v místě zemního těsnění a homogenní hráze musí být před navážením první vrstvy
těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu
s podložím a zabránilo se vytváření průsakových cest.
Rozpojuje-li se hornina trhavinami, musí se v blízkosti základové spáry postupovat tak, aby nedošlo
k jejímu porušení. Posledních 0,5 m nad základovou spárou se rozpojuje a odtěžuje ručně, popřípadě
v kombinaci s vhodnými mechanizačními prostředky, avšak bez použití trhavin.

Filtry
Filtry se zřizují v místech, kde by v tělese hráze a na jeho styku s podložím mohlo docházet vlivem
prosakující vody, vlnobitím a kolísáním hladiny v nádrži k vyplavování částic zeminy.
Filtry se tedy zásadně navrhují:
- na styku těsnícího jádra se sousedními částmi hráze,
- kolem drenážních prvků,
- pod opevněním návodního svahu hráze,
- na styku tělesa hráze s podložím.
Materiál filtrů
Filtry se navrhují z přírodních nebo umělých materiálů.
Častější jsou materiály přírodní, kde se používají tříděné i netříděné písky a štěrkopísky nebo drcené
kamenivo. Výše uvedený přírodní materiál nesmí obsahovat více než 5 % částic pod
0,063 mm.
Křivky zrnitosti filtru a chráněné zeminy by měly být přibližně rovnoběžné a to hlavně v oblasti
jemných částic.
Výpustná zařízení
Výpustná zařízení účelových vodohospodářských nádrží slouží k regulovanému vypouštění vody z
nádrže za všech situací popř. dle potřeby aby bylo možno vypustit vodu z nádrže v požadovaném
čase.
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Výpustné zařízení umísťujeme obvykle do nejnižšího místa nádrže, aby bylo možno nádrž zcela
vypustit a odvodnit.
Každé nádrže o objemu ovladatelného prostoru větším než 1 mil. m3 mají být vybaveny dvěma
výpustmi. Jako druhá výpust může sloužit i odběrné zařízení (pro závlahy, energetické účely aj.),
kterým lze vypouštět vodu do toku pod nádrží.
Každé výpustné zařízení se skládá z:
- uzavíracího prvku,
- zařízení pro odvedení vody
Podle konstrukčního uspořádání rozdělujeme výpusti na:
- otevřené,
- trubní.

Otevřené výpusti
Otevřené výpusti tvoří železobetonové nebo kamenné žlaby, jejichž dno odpovídá úrovni nejnižšího
místa nádrže. Používají se obvykle do výšky 4 m.
Stěny jsou budovány na celou výšku hráze, pokud je po koruně vedena vozovka nebo cesta pro pěší,
je nutno odpad v místě koruny hráze přemostit nebo překlenout lávkou.
Hradící zařízení otevřených výpustí tvoří:
- stavidla,
- segmentové uzávěry,
- klapkové uzávěry.
Pozn. Větší otevřené výpusti je možno rozčlenit na pole.
Hradící prvek dosedá na dno žlabu a horní hrana hradící konstrukce odpovídá úrovni hladiny
zásobního prostoru viz obr. 16.
Obr. 16. Stavidlo
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Za hradící prvek se vkládají rozrážeče, popř. vývar na tlumení kinetické energie vytékající vody
viz. obr. 17.
Obr. 17. Rozrážeče

Obr. 18. Uspořádání stavidlové výpusti vhodné pro vyšší hráze

Obr. 19. Uspořádání jednoduché stavidlové výpusti
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Doplňující zařízení otevřených výpustí jsou česlové stěny, chránící výpust jednak před zanesením
plovoucími předměty, jednak bránící úniku ryb z nádrže při jejím vypouštění.
Trubní výpusti
Používají se k vypouštění vody z nádrže potrubím zabudovaným do nejnižšího místa hráze.
Trubní výpusti se skládají z:
- uzavíracího prvku,
- výpustného potrubí,
- zařízení na tlumení kinetické energie vytékající vody.
Uzávěr se přednostně navrhuje na návodní straně hráze, výjimečně na vzdušné straně hráze.

Obr. 20. Uzávěr na návodní straně hráze

Podle typu uzavíracího mechanismu můžeme trubní výpusti rozdělit na:
· lopatové a šikmé stavidlové uzávěry
- čepové uzávěry
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- šoupátkové uzávěry
- stavidlové uzávěry a plochá kanalizační šoupátka
- segmentové a speciální uzávěry
- požeráky
Odpadní potrubí
Odpadní potrubí od výpusti má být navrženo tak, aby provedlo nejvyšší možný průtok beztlakově.
Toho je možno dosáhnout:
- návrhem průměru odpadního potrubí tak, aby při nejvyšším možném průtoku byl zajištěn
beztlakový průtok;
- použitím technické úpravy zmenšením průtočného profilu na vtoku do odpadního potrubí.
V současné době se odpadní potrubí navrhuje z:
- betonových trub,
- železobetonových trub,
- ocelových trub.
Odpadní potrubí se ukládá na desku z podkladního betonu a je chráněno železobetonem.
Velice důležitým prvkem výpustného zařízení je spoj vlastní šachty výpusti s odpadním potrubím.
Před vtoky do výpustí se umísťují česle. Z hlediska údržby se doporučuje používat rámové česle.
Drážky pro osazení rámových česlí lze využít pro osazení revizního nebo provizorního uzávěru.
Rozteč česlic, pokud není dána zvláštními požadavky se určí v závislosti na nejmenším vnitřním
rozměru výpusti.

4.4. Možnosti ve výběru technologie
Turbiny
Obr. 21. Peltonova turbína
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Princip turbíny:
Voda je přiváděna k turbíně potrubím kruhového průřezu, které vede k jedné nebo více dýzám. V
dýze kruhového průřezu se celý spád vody přetransformuje na pohybovou energii. Voda vstoupí
tangenciálně do oběžného kola osazeného lžícovitými lopatkami. Břit uprostřed lopatek rozdělí
paprsek na dvě poloviny a lžícovitý tvar lopatky se snaží otočit směr tekoucí vody zpět. Změna
směru způsobí předání energie oběžnému kolu. Vzájemným souběhem rychlosti vody tekoucí po
lopatce při současném otáčení oběžného kola dojde k tomu, že voda opouští lopatky na vnější straně
s minimální zbytkovou rychlostí a volně odchází do obou stran z oběžného kola ven a padá do
odpadu pod turbínou. Plně je využitý spád "H". Výškový rozdíl "Hztr" je ztracený a energeticky
nevyužitý.
Obr. 22. Řez Peltonovou turbínou
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Legenda:
H...činný spád [metry]
Hztr...výška nad spod.vodou [metry]
Rozměry dýzy:
světlost potrubí = 2,5 až 3 x d
plný zdvih jehly = max. 1,16 x d
Rozměry oběžného kola:
počet
lopatek

výpočet průměru "Ds"

18

Ds = 5,98 až 44,6 x d

19

Ds = 6,7 až 50 x d

20

Ds = 7,4 až 55,4 x d

21

Ds = 8,2 až 61,2 x d

22

Ds = 9 až 67,3 x d

23

Ds = 9,8 až 73,7 x d

25

Ds = 11,7 až 87,3 x d

26

Ds = 12,6 až 94,5 x d

Běžné turbíny mají počet lopatek v rozsahu 18 až 26 kusů. Lopatek nemá být mnoho. Vhodnou
volbou průměru Ds lze měnit otáčky n v širokých mezích. I zde však platí zlatá střední cesta.
Lopatka je zakloněna ve směru rotace pod úhlem 18o měřeno od kolmice mířící na střed hřídele.
Důvodem je, aby byl břit lopatky po celou dobu k paprsku co nejvíce kolmý.
Obr. 23. Řez Peltonovou turbínou
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Obr. 24. Francisova turbína

Horizontální kašnová Francisova turbína patří k nejrozšířenějším přetlakovým vodním motorům v
minulosti. Osazovala se jí většinou vodní díla derivační s otevřeným přivaděčem nebo tlakovým
přivaděčem avšak s otevřenou kašnou. Vyráběly se v typizovaných výrobních řadách, odstupňované
podle průměru oběžného kola. Výrobní řady byly zvoleny tak, že na každý spád a průtok se našla
vhodná turbína nebo kombinace dvou různě velkých turbín. Používaly se nejčastěji jako hlavní nebo
doplňkový přímý mechanický pohon mlýnů, pil a drobných živností. Mnoho těchto strojů se do
dnešních dnů zachovalo. Některé z nich jsou provozovány jako MVE. Jiné po desítkách let nucené
nečinnosti čekají na svou opravu.
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Toto technické uspořádání se používá na spádech od 2 do 8 metrů při malých a středních průtocích
(přibližně od 100 do 2000 l/s). Ve srovnání s vertikální turbínou má turbína horizontální o nějaké
procento nižší účinnost. To je však vyváženo spoustou jiných výhod. Mezi hlavní z nich patří
vodorovný hřídel, vycházející z turbíny přímo do prostoru strojovny. Tím se výrazně zjednodužší
převody. Často se vystačí jen s řemenovým převodem a tak se celková bilance účinnosti vyrovnává.
Většinou jsou tyto turbíny tzv. normáloběžné, pouze větší turbíny na malé spády, případně turbíny
přímo spojené s generátorem mohou být rychloběžnější.
Vlastní turbína je umístěna ve stěně turbínové kašny naplněné vodou. Její osa je dostatečně vysoko
nad spodní vodou, aby nehrozilo zaplavení stroje. Voda vniká z kašny do regulovatelných
rozváděcích lopatek po celém obvodu turbíny. Při průtoku rozváděcími lopatkami získává rychlost a
směr potřebný pro vstup do oběžného kola. V oběžném kole voda předává svoji energii a po výtoku
z oběžného kola se odvádí do odpadního kanálu. Protože je turbína ve stěně kašny a vysoko nad
spodní hladinou, řeší se to pomocí kolenové savky. Kolenová savka kruhového průřezu je pro toto
horizonální uspořádání typická. Nepracuje-li turbína při jmenovitém průtoku
(a to je vzhledem k našim hydrologickým poměrům často), dochází za oběžným kolem k rotaci
vodního sloupce. Nemá-li docházet k velkým ztrátám, nesmí působit savka tomuto proudění odpor.
Proto má její koleno velký poloměr ohybu, aby si v něm mohl sloupec nerušeně rotovat. Toto koleno
může být vedeno uvnitř kašny - pak hovoříme o savce mokré nebo strojovnou - pak hovoříme o
savce suché.
Obr. 25. Kolenová savka
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Obr. 26. Francisova turbína

Obr. 27. Řez Francisovou turbínou
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Obr. 28. Francisova turbína

Kaplanova turbína
Obr. 29. Profesor brněnské techniky Viktor Kaplan

46

Kaplanova turbína je přetlaková axiální turbína s velmi dobrou možností regulace. Toho se využívá
především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok, nebo spád.
Turbínu vynalezl profesor brněnské techniky Viktor Kaplan. Od svého předchůdce, Francisovy
turbíny, se liší především menším počtem lopatek, tvarem oběžného kola a především možností
regulace náklonu lopatek u oběžného i rozváděcího kola.
Obr. 30. Kaplanova turbína

Charakteristika
Má vyšší účinnost než Francisova turbína, je ale výrazně složitější a dražší. Používá se pro spády od
1 do 70,5 m (což je spád na vodní elektrárně na Orlíku) a průtoky 0,15 až několik desítek m3/s.
Největší hltnost na světě mají Kaplanovy turbíny na vodní elektrárně Gabčíkovo na Dunaji a to až
636 m3/s, při spádu 12,88–24,20 m. Obecně se dá říct, že se používá především na malých spádech
při velkých průtocích, které nejsou konstantní. V závislosti na rozdílu hladin může být instalována
buď se svislou nebo s vodorovnou osou otáčení.
Historie vývoje Kaplanovy turbíny
Obr. 31. Kaplanova turbína
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Kaplan jako první vzal při teoretickém návrhu turbíny v úvahu vazkost vody. V letech 1910-1912
proto navrhl na základě svých úvah nový tvar oběžného kola. První prototyp Kaplanovy turbíny byl
vyroben brněnskou firmou Ignác Storek v roce 1919. Po zkouškách se ukázalo, že turbína dosahuje
vynikající mechanické účinnosti až 86 %. Další prototyp byl úspěšně vyzkoušen v poděbradské
elektrárně.
Později, když se Kaplanovým žákům podařilo vyřešit i problémy s kavitací, se tato turbína stala
nejvýznamnějším typem turbíny užívaným ve velkých vodních elektrárnách po celém světě.
Začátkem jejího úspěchu byla úspěšná montáž tehdy největší turbíny světa ve švédském Jlla Edet v
roce 1925.
Kaplanovy turbíny byly velice úspěšným vývozním artiklem československého strojírenství.
Obr. 32. Řez Kaplanovou turbínou
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Obr. 33. Kaplanova turbína

Jsou dvě hlavní kategorie turbín:
Rovnotlaké turbíny (zejména Peltonova)
Proud vody je veden na rotor uzpůsobený tak, aby obrátil směr proudu, čímž se využije pohybová
energie vody. Tento typ turbín je vhodný pro vyšší spád a „malé“ výpusti.
Přetlakové turbíny (nejvíce Francoisova a Kaplanova) se otáčejí, naplněné vodou, a vlastně uvolňují
hydrodynamické zdvihové síly k pohonu rotorových lopatek. Tyto turbíny jsou vhodné pro střední až
nižší spád a „střední“ a „větší“ výpusti.
Spirální turbíny
Pro střední a vyšší spády se uplatňují Francoisovy spirální turbíny v horizontálním provedení.
Turbína má tlakovou spirálu a regulovatelné rozváděcí lopatky s čepy uloženými v samomazných
pouzdrech. Na spirálu je napojena savka tvarovaná z ocelového plechu. Před turbínu se umisťuje
provozní uzávěr. Ke spojení turbíny s asynchronním, nebo synchronním generátorem se používá
řemenový převod, nebo převodovka.
Turbína

bývá

automaticky

řízena

hydraulickým

regulačním

elektrohydraulickým regulátorem otáček pomocí tlakového oleje.
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agregátem,

nebo

také

Přímoproudé turbíny
Tyto turbíny jsou pro použití z hlediska jejich cenové rentability a snížení investičních nákladů
velmi zajímavé a tudíž oblíbené. Uplatňují se zejména u lokalit s menším spádem a relativně
velkými průtoky. Jejich hydraulický profil má určité technicko-ekonomické přednosti a především
umožňuje značné snížení stavebních nákladů na instalaci turbosoustrojí MVE.
Osově symetrický hydraulický profil přímoproudého soustrojí využívá diagonální nebo axiální
rozvaděč a axiální oběžné kolo.
Výška soustrojí má příznivý vliv na stavební řešení elektrárny se zřetelem na založení stavby, řešení
vývařiště a dispozici strojovny. Při instalaci této turbíny je proto možné očekávat snížení stavebních
nákladů až o 30 %.
Technická řešení pro velmi malé spády
Kaplanova turbína
Kaplanova turbína se skládá se spirály, rozváděcího kola, oběžného kola, savky. Rozváděcí kolo
distribuuje vodu podle průtoku a stavu vodní hladiny na lopatky oběžného kola a tím optimalizuje
výkon turbíny. Savka zajišťuje další dodatečnou přeměnu části přivedené zůstatkové hydraulické
energie vody v mechanickou energii hřídele. Jedná se o rychlostní přetlakovou turbínu, dosahuje
účinnosti až 95 % a je použitelná kopro spády 1,5 až 7,5 m. Pro malé spády má Kaplanova turbína 3
– 5 lopatek oběžného kola. Existuje několik typů provedení, pro velmi malé spády se nejčastěji
používá přímoproudá varianta.
Vírová turbína
Je určena pro speciálně malé spády 1 – 3 m a velké průtoky (dle velikosti oběžného kola). Jde ve své
podstatě o upravenou Kaplanovu turbínu. Princip spočívá v tom, že voda vstupuje do oběžného kola
ve směru osy rotace a za ním obíhá proti směru rotace kola. Voda vstupuje do sací roury s určitou
rotační složkou. Turbína se obejde bez rozváděcího kola. Pracuje s vyššími otáčkami než Kaplanova
turbína a proto v určitých případech není nutné používat převodovku.
Jedná se o zcela nové řešení vrtulové turbíny s dvoulopatkovým oběžným kolem bez rozvaděče,
které bude regulovatelné změnou otáček. Tento typ stroje v oblasti velmi nízkých spádů a vysokých
průtoků dosáhne dobrých účinností při nízkých výrobních nákladech. Základní hydraulická
koncepce dostala název „Vírová turbína“. Jedná se o zcela novou koncepci, která vyřeší
problematiku malých spádů, kterých je u nás z nevyužité části cca 35 %.
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Obr. 34. Vírová turbína

Zcela nový typ vodní turbíny, tzv. vírové turbíny, vyvinuli vědci z Odboru fluidního inženýrství
Viktora Kaplana Energetického ústavu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Vírová turbína je ideální pro energetické využití menších vodních toků se spádem od jednoho do tří
metrů, což je většina evropských i světových řek. Ve srovnání s klasickou Kaplanovou turbínou má
tato turbína přednost v jednoduchosti a nízké ceně, takže je dostupná i pro malé vodní elektrárny.
Pro velké elektrárny se vyvíjejí nové hydrauliky, ale malé toky zatím nejsou dostatečně využívány.
Turbíny, které jsou doposud pro malé spády k dispozici, mají buď velmi malou účinnost, nebo je
jejich výroba příliš nákladná.
Vírová turbína také lépe odolává kavitaci, způsobující vytrhávání materiálu v místech sníženého
tlaku. Zcela nový typ turbíny je zkoušen v provozních podmínkách v elektrárně na Českomoravské
vrchovině.
Množství vyrobené elektřiny bude samozřejmě závislé na spádu a průtoku vody, odhadovaný výkon
je cca 300 kW. Na českých tocích by se mohlo uplatnit až několik set těchto turbín.
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4.5. MVE a životní prostředí
Různé ekologické skupiny, jež vystupují proti MVE kvůli jejich lokálnímu negativnímu dopadu na
životní prostředí (převážně z důvodů narušení původního stavu řek), vyvíjejí nátlak na zvýšení počtu
administrativních a ekologických překážek při udělování povolení pro nové projekty MVE. To brzdí
vývoj v mnoha vyspělých zemích. Tyto argumenty jsou nicméně často spojeny se speciálními
případy a nemohou být platné pro MVE obecně. Nové technologie a vylepšené metody provozu
stávajících MVE postupně snižují dopad na místní životní prostředí.
MVE mají také mnoho pozitivních vlivů na přírodu a společnost: nahrazují výrobu energie
z fosilních paliv, při které jsou produkovány škodlivé emise jako skleníkové plyny a oxid siřičitý.
Emise oxidu uhličitého byly sníženy ročně o 32 miliónů tun a emise oxidu siřičitého o 105 tisíc tun.
MVE také snižují riziko povodní. V určitých případech mohou MVE zvýšit diverzifikaci lokality.

4.6. Možnosti vývoje MVE
Ekonomika MVE je vždy velmi individuální. Už proto, že za malou elektrárnu lze považovat i
svépomocně vybudované zařízení s výkonem do 10 kW, ale také poměrně velkou stavbu s výkonem
tisíckrát větším. Menší elektrárny jsou často provozovány nadšenci, kteří jsou schopni velkou část
provádět svépomocí, což snižuje náklady.
Pro určení nákladů na stavbu nebo rekonstrukci MVE je obvykle rozhodující, v jakém stavu je
v dané lokalitě jez a případně další části vodního díla (přivaděč, derivační kanál a další). Náklady na
vybudování celého vodního díla „na zelené louce“ jsou velmi vysoké. Pokud je stávající vodní dílo
v dobrém stavu a jsou potřeba jen relativně drobné práce (např. vyčištění nánosů z přívodního
kanálu), jsou investiční náklady významně nižší.
Velmi efektivní bývá rekonstruovat starší technologie, například s použitím účinnějších převodů a
generátorů. Někdy lze instalovat turbínu pro využití sezónních průtoků. I když tato turbína funguje
jen menší část roku, může být návratnost dobrá, neboť není potřeba výraznějších zásahů do toku.
Ekonomiku provozu MVE ovlivňuje pochopitelně počasí – když je „suchý rok“, může být produkce
elektřiny až o čtvrtinu nižší. Stejně tak prudké deště následovně rychlým zvýšením průtoku, kterých
v posledních letech přibývá, nedokáže většina MVE využít.
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Zvyšující se riziko povodní je hrozbou i pro MVE. Může dojít k zaplavení a zabahnění strojovny,
v horším případě k poškození vodního díla. Zejména menší elektrárny se z následků povodně
vzpamatovávají i několik let, protože majitel není obvykle schopen najednou uhradit všechny
náklady potřebné na opravu.
Některé elektrárny využívají toho, že výkupní cena elektřiny je vyšší ve špičce (8 hodin denně).
V této době pak pouští na turbíny vodu zadrženou na jezu či hrázi.
Ekonomika rozšíření MVE – příklad
Příklad rozšíření MVE na středně velkém vodním toku ukazuje ekonomicky efektivní investici.
Současně jde i o ekologicky velmi citlivý projekt, protože se nezasáhne do stávajícího toku, ani se
nezmění vodní poměry v toku. Stávající elektrárna má tři turbíny s výkonem 15 kW, při rozšíření se
instaluje turbína s výkonem 94 kW a stávající turbíny budou rekonstruovány, aby se zvýšila jejich
účinnost. Díky tomu bude možno využít i dosud nevyužité sezónní průtoky. Rekonstrukcí
technologie získala MVE nárok na vyšší výkupní ceny vyrobené elektřiny.
Investice byly hrazeny plně z prostředků investora, protože měl k dispozici příjem z dalšího
podnikání.
Ekonomika MVE v nové lokalitě – příklad
Jako modelový příklad stavby MVE ve zcela nové lokalitě se uvažuje stavba MVE s výkonem 150
kW a s předpokládanou roční produkcí elektřiny 700 000 kWh. V lokalitě nebylo žádné vodní dílo,
cca polovina investičních nákladů připadla na vybudování jezu, náhonu, rybího přechodu a dalších
součástí.
Po spuštění bude mít MVE nárok na výkupní cenu 2,70 Kč/kWh po dobu 30 let. Na stavbu byl
využit úvěr ve výši 90 %, se splatností 20 let a úrokovou sazbou 6 %. Provozní náklady se uvažují
ve výši 100 000 Kč ročně.
MVE mají ohromný, zatím nevyužitý energetický potenciál, díky kterému mohou významně zvýšit
podíl elektřiny vyrobené z OZE. V této oblasti je stále velký prostor pro zlepšování a zdokonalování.
Správná údržba a obnova stávajících elektráren by měly významně přispět k rozvoji MVE.
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V Evropě, navzdory poklesu produkce z MVE z 86 % na 60 % z celkové instalované kapacity
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie, zůstanou MVE zdaleka nejvýznamnější oblastí.
Podmínky na místních trzích jsou obtížnější, a to i navzdory zaměření národních hospodářství na
výrobu čisté energie. Narůstají administrativní a ekologické překážky, které je nutné překonat pro
získání povolení na nové projekty MVE. Kromě toho je pro výrobce v EU nejlepší oblastí na
domácím trhu obnova stávajících elektráren.
Ve zvyšování kapacity výroby energie v MVE jsou v Evropské unii nejaktivnější Německo,
Španělsko a Řecko. V těchto zemích roste produkce elektřiny z MVE rychleji než u ostatních zemích
EU.
Země mimo Evropu představují nové příležitosti pro export a výměnu technologií, které otvírají
dobré perspektivy pro evropské výrobce, ekonomický růst a nárůst spotřeby energie budou mít
hlavní vliv na vývoj vodní energetiky. Asie (zejména Čína a Indie) se pravděpodobně stane
kontinentem s největším využitím vodní energie s předpokládaným výkonem 83 000 MW.
Z celkového počtu našich MVE (cca 1 350) je více než 60 % obsazeno zastaralou technologií z let
1920 až 1950, které vykazují účinnost o 10 až 20 % nižší, než dnes moderní technologie. Mnoho
starších MVE nevyužívá v dané lokalitě hydropotenciál jak vlivem účinnosti turbíny, tak i vlivem
nedokonalého technického provozního zabezpečení (automatiky, rozsah regulace, hladinové
regulace). Optimální využití našich toků nelze řešit pouze plným obsazením všech lokalit, ale také
technickou úrovní všech provozovaných MVE.
Dá se také říci, že v ČR je stále ještě hydropotenciál čekající doposud na využití, avšak jeho
technické parametry jsou již výrazně méně ekonomicky výhodné pro realizaci. Jedná se o lokality
s nízkými spády, v lepším případě od 2 do 5 m a s extrémně nízkými spády do 2 m.
V ČR mají obnovitelné zdroje cca 3 % podíl na hrubé spotřebě elektrické energie (kryto převážně
hydroenergetikou).

4.7. Přečerpávací vodní elektrárny
Přečerpávací vodní elektrárny slouží hlavně ke skladování elektrické energie. V noci se voda
přečerpá do horní nádrže, protože je odběr elektrické elektřiny malý. Přes den, kdy je odběr velký,
zteče voda dolů a vyrobí se elektrická energie.
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Velkou předností přečerpávacích vodních elektráren je schopnost přifázování do elektrifikační sítě s
plným výkonem v několika minutách. Tato schopnost je ostatně vlastní všem vodním elektrárnám.

4.7.1. Přečerpávací vodní elektrárny v ČR
V ČR jsou vybudovány tři přečerpávací vodní elektrárny:
Vodní dílo Dalešice, které se skládá z horní nádrže Dalešice a dolní nádrže Mohelno, leží na řece
Jihlavě asi 30 km od Třebíče. Hlavní funkce díla jsou zásobárna technologické vody pro provoz
Jaderné elektrárny Dukovany, výroba elektrické energie, vyrovnávání minimálních a maximálních
průtoků, zásoba vody pro zemědělství (závlahy) a v neposlední ředě k rekreaci. Přehradní hráz
Dalešic je nejvyšší sypanou hrází v ČR a ve střední Evropě. Přečerpávácí elektrárna Dalešice je
nejrychleji najíždějící elektrárnou v ČR, proto plní nenahraditelnou funkci v době špiček a
energetických krizí. Společně s elektrárnou Mohelno mohou najet i když budou odpojeny od vnější
sítě, například v době výpadku nebo v době války. Svým výkonem 480 MW je druhou největší vodní
elektrárnou v ČR co do instalovaného výkonu. Jsou zde 4 Francisovy turbíny, které jsou svými
rozměry v ČR největší a podobné se nacházejí jen v Polsku a Argentině. Přečerpávací elektrárna
Dlouhé Stráně má nejvyšší instalovaný výkon v ČR - 650 MW. Byla zprovozněna v roce 1996 a v
roce 2007 prošla generální rekonstrukcí, protože v době stavby nebyla dodržena všechna hlediska
kvality. Její umístění přímo doprostřed horského masivu Hrubého Jeseníku bylo z hlediska ochrany
horské přírody a životního prostředí často kritizováno. Z technického hlediska se jedná o velice
zajímavý objekt, kde se aktivně používají Francisovy turbíny.
Vodní elektrárna Štěchovice je třetí, nejmenší a nejstarší přečerpávácí vodní elektrárnou v ČR.
Dolní nádrž je součástí Vltavské vodní kaskády a horní nádrž je uměle vybudovaná na kopci
Homole. Zajímavá je tím, že konstrukce hráze plně odpovídá požadavkům lodního provozu na řece
Vltavě. Instalovaný výkon přečerpávací elektrárny je 45 MW.

Přečerpávací vodní elektrárny
Štěchovice II

Instalovaný výkon [MW]

Rok uvedení do provozu

45

1948, 1996

Dalešice

450

1978

Dlouhé Stráně I

650

1996
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Obr. 35. Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice

Obr. 36. Přečerpávací elektrárna Dalešice
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Obr. 37. Přečerpávací elektrárna Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
Dolní nádrž elektrárny
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ
vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese
Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v ČR, její instalovaný
výkon je 2 x 325 MW.

Funkce a vlastnosti
Nejvyšší patro podzemní kaverny s turbínami; ze soustrojí jsou vidět jen horní části s rozběhovými
motory.
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Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná
rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně
tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu větrných a slunečních
elektráren se výrazně zvýšila nestabilita systému. Proto v poslední době elektrárna přechází do
čerpadlového režimu i během dne, zatímco dříve přecházela do tohoto režimu nejčastěji pouze
v noci.
Vodní nádrže
PVE Dlouhé stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m.
Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m a má provozní
objem 2 580 000 m³ (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 48
m.
Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem
3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha.
Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2
m. Horní nádrž je izolována 18 cm vrstvou přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie, byl totiž
potřeba materiál, který bez poškození vydrží rozsah teplot od −30 do +60 °C. Vedle horní nádrže
stojí malá mohyla, která uchovává původní výšku vrcholu hory, která byla jinak seříznuta asi o tři
metry.

Elektrárna
Vývod elektrického vedení z podzemí
Jelikož se areál elektrárny nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, je z ekologických důvodů celý
provoz umístěn v podzemí. V kaverně o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m jsou umístěny dvě 24 metrů
vysoká turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá má výkon 325 MW (výkon v
turbínovém režimu, v čerpadlovém režimu je maximum 312 MW; jedná se o největší reverzní vodní
turbíny v Evropě). S horní nádrží je kaverna spojena dvěma přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1547
a 1499 m, s dolní nádrží dvěma tunely o průměru 5,2 m a délce 354 a 390 m, na obou koncích mají
přivaděče kulové uzávěry; při plném výkonu protéká každým přivaděčem 68,5 m³ vody za sekundu;
celý objem nádrže je možné načerpat za sedm hodin. Na turbínách jsou na duté hřídeli o průměru
1000 mm připevněny generátory, na nich pak rozběhové motory, které při spouštění čerpadlového
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režimu roztočí lopatky turbíny do protisměru (dále jsou pak lopatky poháněny přímo generátory ve
funkci motorů). Na stropě turbínové kaverny jsou dva jeřáby, každý o nosnosti 250 tun, které jsou v
případě potřeby společně schopny vyzvednout soustrojí na odkládací plochu, kde jsou přístupné
opravě.
Vedle turbínové kaverny se nachází další jeskyně, o rozměru 115 × 16 × 21,7 m, ve které jsou
rozvodny 22 kV a dva blokové trojfázové transformátory (chráněné automatickým hasicím
systémem s CO2). Napětí 400 kV je z podzemí vedeno zapouzdřenými vodiči a dále venkovním
vedením 52 km do rozvodny v Krasíkově.
Tunel vedoucí do turbínové kaverny
V podzemí je dále vybudována celá soustava komunikačních, větracích a odvodňovacích tunelů a
šachet s celkovou délkou 8,5 km. Horní nádrž je sice dostupná po silnici (o délce zhruba 12 km), ale
pro případ její nesjízdnosti (zejména v zimním období) je horní nádrž dostupná také tunelem s 2 400
schody, který je ale opatřen plošinovým výtahem.
Kromě výše zmíněné statické funkce (přeměny nadbytečné energie na špičkovou) také elektrárna
poskytuje funkci dynamickou – funguje jako výkonová rezerva systému, poskytuje regulační výkon
a podílí se na řízení frekvence soustavy. Dále pak může fungovat v kompenzačním režimu, kdy
pomáhá regulovat napětí v soustavě. V případě potřeby dokáže elektrárna z klidu do maximálního
turbínového výkonu přejít za 100 sekund a energii dodávat nepřetržitě šest hodin. Z čerpadlového do
turbínového je možno přejít za 150 s, z klidu do čerpadlového pak je potřeba 400 s. Provoz
elektrárny je řízen dálkově, z pražského centrálního dispečinku společnosti ČEZ. V samotné
elektrárně pracuje méně než 40 zaměstnanců, kteří mají na starosti zejména údržbu.
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Obr. 38. Tunel do turbinové kaverny

Obr. 39. Letecký snímek horní nádrže

Elektrárna je doplněna malou nízkotlakou vyrovnávací elektrárnou (Dlouhé stráně II), která slouží k
pokrytí vlastní spotřeby elektrárny; je vybavena Francisovou turbínou o výkonu 163 kW osazenou
na odtoku z dolní nádrže. PVE je soběstačná i s ohledem na zásobování vodou, v areálu má vlastní
úpravnu vody, kterou získává z potůčku Jezerní, disponuje také vlastní čistírnou odpadních vod.
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Obr. 40. Horní nádrž

4.8. Přílivové elektrárny
Dvě třetiny naší planety jsou pokryty oceány, vodní plochou, která je díky vlivu Měsíce, Slunce a
díky rotaci Země kolem vlastní osy v pohybu. Tento pohyb spojený se slapovými jevy a mořskými
vlnami je pozorovatelný zejména v blízkosti pevniny, kde přechází hlubinné oceány do mělkých
pobřežních šelfů. V některých oblastech se vlivem přílivu a odlivu zvedá hladina oceánů i o několik
desítek metrů, a v některých oblastech jsou vlny velmi pravidelné, vysoké a dlouhé. Toto neustálé
přemisťování vodní masy představuje významnou kinetickou energii, kterou lze využít a generovat
z ní elektrický proud.
Přílivové elektrárny vyrábí elektřinu díky přílivu a odlivu moře, staví se pouze v oblastech, kde je
vysoký rozdíl mezi přílivem a odlivem moře. První přílivovou elektrárnou byla Dee Hydro Station,
která je v Anglii.
Princip přílivové elektrárny
Kmitavý pohyb vodního sloupce způsobený vodním vlněním je využit k transformaci energie do
tlakové energie vzduchové kapsy. Tlak vzduchu působí na lopatky turbíny na které mění energie
svou formu na mechanickou, se kterou roztáčí generátor elektrické energie.
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Vodní masa naší planety disponuje s dalším potenciálem a tím je příliv a odliv. Ten v některých
oblastech dosahuje až 15 výškových metrů. Elektrárny využívající tohoto efektu získávání energie
pracují v Rusku, Kanadě, Číně a ve Francii.
Mořské vlny jsou zdrojem obnovitelné energie, která pochází ze Slunce. Slunce přemění polovinu
své energie na Zemi v teplo. Ohřátý vzduch proudí vzhůru a na jeho místo proudí chladný vzduch,
tím vznikají větry, které jsou hlavní příčinou vzniku vlnění vodní hladiny.
I tyto technologie však mají spoustu technických a environmentrálních

problémů. Vodní díla

narušují přirozené přírodní podmínky pobřežních lokalit, kde žije a rozmnožuje se množství
živočišných druhů. Vodní díla tohoto typu jsou investičně nákladná zařízení a pravidelnost, kvalita
mořských vln a přílivová energie není konstantní, což zhoršuje seriózní využití.
Česká republika sice není surfařským rájem a energie mořských vln tedy nebude patřit ani
v budoucnu ke zdrojům obnovitelné energie našeho státu, přesto by mohla v budoucnu hrát tato
energie nezanedbatelnou roli v energetické bilanci EU a celého světa. Firma Wavegen uvádí ve
svých materiálech údaj o využití 0,1 % veškerého energetického potenciálu oceánů Země, které by
pokrylo více než pětinásobně současnou poptávku po energii. Se vstupem České republiky do EU se
otevřela tato oblast i pro české výrobce a vývojová pracoviště.
Obr. 41. Přílivová elektrárna
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Obr. 42. Přílivová elektrárna

Obr. 43. Přílivová elektrárna
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Obr. 44. Přílivová elektrárna

Obr.45. Přílivová elektrárna

64

Obr. 46. Přílivová elektrárna

4.9. Závěr
Největší výkon se soustřeďuje na vltavskou přehradní kaskádu, kde jsou instalovány elektrárny
v lokalitách Lipno, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané (celkový výkon 706 MW). Kromě
velkých elektráren je v rámci ČEZ, a.s. zastoupeno i sedm MVE. Dalším samostatným subjektem
Skupiny ČEZ, který provozuje vodní elektrárny, je nově vzniklá dceřiná společnost ČEZ
Obnovitelné zdroje, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové. Ta postupně pod sebe soustředí 20 MVE a
jednu velkou VE (instalovaný výkon cca 63 MW).
V České republice mají obnovitelné zdroje cca 4 % podíl na hrubé spotřebě elektrické energie, který
je kryt převážně hydroenergetikou.

II. Větrná energetika
1. Úvod
Největší výhodou větrné energie je, že ji poměrně snadno, na rozdíl například od energie biomasy,
dokážeme přeměnit na žádanou a univerzálně použitelnou elektřinu. Využívání větru tak může
významně napomoci splnění národního cíle produkovat v roce 2010 z obnovitelných zdrojů 8 %
z celkové spotřeby elektřiny.
Vítr je vlastně transformovaná energie slunečního záření. Na různých místech zeměkoule má vzduch
různou teplotu a přesouvá se z oblastí tlakové výše do míst s tlakovou níží.
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Energie větru roste se třetí mocninou rychlosti vzduchu. To znamená, že při zdvojnásobení rychlosti
větru (např. ze 4 m/s na 8 m/s) vzroste jeho energie osmkrát. Je zřejmé, že i malá změna v rychlosti
větru se výrazně projeví na množství získané elektřiny.
V malých výškách nad terénem má vítr menší rychlost, je zpomalován třením o terén, stromy,
budovami a terénními nerovnostmi. Proto se místa na stavbu hledají na kopcích a používají se stále
vyšší stožáry. Před zhruba 15 lety se stavěly elektrárny s osou rotoru ve výšce 60 až 80 m, dnes je to
100 až 120 m.
Před rozhodnutím o stavbě je tedy zcela zásadní správně stanovit rychlost větru v dané lokalitě. Pro
první odhad poslouží „Větrný atlas ČR“. Dále se rychlost větru stanoví různými matematickými
modely. V ČR se běžně lokalita hodnotí třemi počítačovými modely: modelem VAS, dánským
modelem WAsP a modelem PIAP. Nejspolehlivější je ovšem měření rychlosti větru přímo na místě.
Měření by mělo probíhat alespoň rok. Obvykle platí, že v daném místě by měla být průměrná roční
rychlost větru alespoň 4,5 až 5 m/s ve výšce 10 metrů nad zemí či jinak alespoň 5 až 6 m/s v ose
rotoru turbíny.
Počet lokalit je v ČR omezen také zájmy ochrany přírody, častý je i odpor místních obyvatel nebo
krajských úřadů a nezbytné je splnění různých technických a právních předpisů. V polovině roku
2009 funguje v ČR asi 130 větrných elektráren s celkovým výkonem 153 MW.

1.1. Princip výroby elektrické energie ve větrné elektrárně
Větrná elektrárna

Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmosférických tlaků jako důsledku nerovnoměrného
ohřívání zemského povrchu. Teplý vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo se tlačí vzduch studený.
Zemská rotace způsobuje stáčení větrných proudů, jejich další ovlivnění způsobují morfologie
krajiny, rostlinný pokryv, vodní plochy atd.
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Pojmem vítr označujeme přibližně jen horizontální složku pohybu vzduchu, vyvolaného
krátkodobou transformací sluneční energie ne teplo a rotací Země. Pohyb vzdušné masy je bržděn
třením při zemském povrchu a naopak při poledníkovém směru proudění na něj působí Coriolisova
urychlující síla.

Obr. 47. Větrná elektrárna
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velmi podobný profilu křídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly
s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou. Je proto
třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému
a elektrickému přetížení věrné elektrárny.

V České republice se vítr měří v síti meteorologických stanic. Je sledována rychlost a směr větru.
Měření se standardně provádí ve výšce 10 m nad „hladkým“ povrchem, tj. v otevřeném terénu
s povrchem pravidelně kosené trávy.
Meteorologické stanice podávají synoptická hlášení pravidelně 8 krát denně po 3 hodinách. Jako
směr větru se zde udává světová strana, odkud vane vítr k nám. Směr se udává v celých desítkách
stupňů, větrná růžice má tedy 36 směrů větru (severní vítr – směr 36, jižní vítr – směr 18). Na
základě těchto déledobých měření byla sestavena tzv. větrná mapa ČR, udávající čtyři oblasti
s průměrnou roční rychlostí větru.
Pro výstavbu větných elektráren se počítá s plochami v nadmořských výškách zpravidla nad
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600 m, technologický rozvoj však již umožňuje vyrábět elektřinu z větru efektivně i v
mimohorských oblastech. Až na výjimky se nicméně vhodné lokality nacházejí v horských
pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. Místa,
kde jsou příznivé větrné podmínky, leží převážně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněné
oblasti. Odhaduje se, že z tohoto důvodu odpadá 60–70 % vhodných ploch pro výstavbu větrných
elektráren. V současné době, kdy výška stožárů dosahuje až 100–150 metrů, se otevírá možnost
využít i zalesněných ploch. Podle odborných studií má největší potenciál větrné energie oblast
severních Čech a severní Moravy, následuje jižní Morava a západní Čechy. Nejméně „větrné“ jsou
jižní Čechy.
Česká republika nemá pro využití energie větru tak dobré podmínky jako jiné evropské (zejména
přímořské státy). Z toho důvodu se i na výrobě „ekologické elektřiny“ podílejí větrné elektrárny
zatím jen malou částí. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí nás ale motivuje k rozvoji
aktivit i v této oblasti. Do roku 2020 plánuje energetická Skupina ČEZ investovat do rozvoje nových
větrných elektráren zhruba 20 miliard korun. Obsluha větrné elektrárny je automatická. Životnost
nové větrné elektrárny se udává 20 let od uvedení do provozu.
Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii pohybujícího se vzduchu na elektrickou energii. Vítr
vzniká v důsledku nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu a tím i vzduchu Sluncem. Teplejší
vzduch má menší hustotu a stoupá vzhůru i s vodními parami. Následný pohyb vzduchu do středu
tlakové níže nebo od středu tlakové výše ovlivňují v důsledku zemské rotace Coriolisovy síly, které
k radiálním pohybům přidávají rotaci a vytvářejí tak z tlakových níží i výší vzdušné víry, cyklóny
(kolem tlakových níží) a anticyklony (kolem tlakových výší). Cyklony jsou na severní polokouli
roztáčené doleva (proti směru hodinových ručiček) a na jižní polokouli doprava. U anticyklon je to
opačné. Energetický potenciál pohybujících se vzdušných mas je asi 3 000 TW. Vítr je na různých
místech Země různý a je časově velmi proměnný. Ke stavbě větrných elektráren jsou proto vhodná
jen některá místa. V současnosti lze považovat za hospodárné budování větrných elektráren
v místech, kde je průměrná roční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí alespoň 4 m/s, což odpovídá
2. stupni Beaufortovy1. stupnice 2. síly větru.
1 Sir Beaufort, anglický admirál a námořní hydrograf (1774 – 1857).
2 Stupnice byla v roce 1949 rozšířena z 12 na 17 stupňů.
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Při této rychlosti může teoreticky odevzdávat vzduch proudící kolmo plochou 1 m 2 výkon 40 W,
což odpovídá kinetické energii 4 m3 vzduchu o hmotnosti asi 5 kg, pohybujícího se rychlostí 4 m/s,
tj. energii W = ½ m.v2 = 0,5 . 5 . 0,4 = 40 J = 40 Ws. Větrné elektrárny bývají konstruovány pro
výkony nad 20 kW až do 4 MW. K získání většího výkonu jsou budována celá pole větrných
elektráren se vzájemným odstupem poli za sebou rovným 10-násobku až 40-násobku průměr rotoru
(vrtule).
Obr.48. Větrná mapa ČR (zdroj:www.eru.cz)
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Tab. č. 1. Beaufortova stupnice síly větru

Tab. č. 2. Beaufortova stupnice síly větru
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1.2. Napájení sítě z větrných elektráren
Rotory větrných elektráren mají v závislosti na průměru a na síle větru otáčky mezi 10 až 100
otáčkami/min. Většina vhodných generátorů však pracuje optimálně při 300 ot/min, proto bývá mezi
rotor a generátor zařazována často převodovka. Při synchronním provozu se sítí 50 Hz by musel mít
dvoupólový generátor 3 000 ot/min, proto se do větrných elektráren většinou montují vícepólové
generátory.

Obr. 49.

Větrná elektrárna má však větší efektivnost (účinnost) při proměnných otáčkách rotoru,
přizpůsobujících se rychlosti větru. Při proměnných otáčkách však nevyhovuje mechanická
převodovka a proměnný kmitočet generátoru je měněn na kmitočet sítě elektronicky řízeným
měničem, který se skládá z usměrňovače a siťově řízeného střídavého spínaného měniče. Střídavý
měnič je řízen mikrokontrolérem na principu pulzní šířkové modulace.
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Obr. 50. Pulzní šířková modulace

Obr. 51. Pulzní šířková modulace

Všechny velké větrné elektrárny dodávají proud do elektrorozvodné sítě. Trendem je výstavba stále
větších strojů (průměr rotoru až 100 m a věž o výšce více než 100 m). Důvodem jsou nižší měrné
náklady na výrobu energie a maximální využití lokalit, kterých je omezený počet. Na moři (poblíž
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pobřeží) se využívají turbíny s výkonem až 5 MW. Naopak starší vnitrozemské elektrárny s výkony
do 200 kW se demontují a nahrazují elektrárnami s vyšším instalovaným výkonem, i když jsou ještě
provozuschopné. V ČR se tyto repasované stroje nepoužívají, protože nemají nárok na výhodné
výkupní ceny (ty platí pouze pro větrné elektrárny, které nejsou starší než 2 roky).
V současnosti prakticky neexistuje dotační program, využitelný pro větrné elektrárny. Většina nově
stavěných elektráren v ČR se staví bez dotace.
Prodej elektřiny nemusí být jediným příjmem z větrné elektrárny. Stožár elektrárny lze někdy
pronajmout pro umístění vysílačů mobilních operátorů, antén atd. O větrné elektrárny mají zájem i
turisté. Toho využili v rakouském městě Bruck an der Leitha poblíž Vídně, kde je na věži jedné
z elektráren vyhlídková terasa.
Z hlediska investora je významnou překážkou zdlouhavý povolovací proces stavby. Podle zkušeností
trvá příprava stavby a veškeré „papírování“ zhruba tři roky. Během této doby se pochopitelně mohou
změnit ceny technologií, stavebních prací i výkupní ceny elektřiny, takže ekonomika projektu může
být nakonec docela jiná, než se na začátku předpokládalo.

1.3. Technická problematika decentralizovaných zdrojů
V dnešní době se hodně diskutuje o využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny a
zejména o využití větrných elektráren a farem větrných elektráren.
Decentralizovanými zdroji elektrické energie rozumíme takové zdroje, které nejsou zahrnuty do
plánovaného nasazování velkých elektráren, jsou většinou zapojeny do distribuční sítě a výkonově
se pohybují v rozmezí od 100 kW do 150 MW. V závislosti na instalované kapacitě
decentralizovaných zdrojů v různých zásobovacích celcích jsou patrné technické vlivy na struktury
systému. Z výrobního hlediska je nutné počítat při větším rozšíření decentralizovaných zdrojů s
jiným způsobem tvoření křivky ročního a denního diagramu zatížení. Decentralizované zdroje
elektrické energie mají vliv na kvalitu dodávek elektrické energie.

1.3.1. Větrná energetika v podmínkách České republiky
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Jednou z výhod větrné energie je fakt, že při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise.
Pokud je větrná elektrárna provozována jako zdroj pro místní spotřebu, lze se vyhnout přenosovým
ztrátám a také poplatkům za přenos elektrické energie. Tím, že Česká republika není přímořskou
zemí, je spojen problém s intenzitou větru a výběrem správné lokality pro výstavbu větrné
elektrárny. Ve vybrané lokalitě by se průměrná roční rychlost větru měla pohybovat nad hranicí 5
m.s-1. Na obr. 48 je větrná mapa České republiky, ze které je vidět, že počet větrných lokalit
vhodných k instalaci farem větrných elektráren je značně omezený. Dolní hranice energetického
využití větru se pohybuje okolo rychlosti 5 m.s-1 a horní hranice se pohybuje okolo hodnoty 25 m.s-1.
Vyšší rychlosti jsou již nebezpečné, protože mohou způsobit škody nejen na zařízení větrných
elektráren, ale i na stromech či budovách a proto se větrné elektrárny při těchto rychlostech větru
odstavují.
Další problém je s relativní četností rychlosti větru jak je ukázáno na obr. 52. V podmínkách České
republiky se vyrobí nejvíce elektrické energie z větrů vanoucích rychlostmi okolo
12 m.s-1. Tato relativní četnost větru má také za následek proměnnou dodávku elektrického výkonu
větrných elektráren, což má negativní vliv na elektrickou síť z hlediska spolehlivosti dodávek
elektrické energie.
Obr. 52. Histogram rychlosti větru

1.3.2. Vlivy větrných elektráren na provoz elektrizační soustavy
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Největší problémy s vyvedením elektrického výkonu větrných elektráren vyplývají z faktu, že výkon
je velmi závislý na síle a rychlosti větru a proto není možné zajistit konstantní dodávku elektrické
energie do místa vyvedení. Větrné elektrárny a farmy větrných elektráren mohou mít následující
vlivy na elektrickou síť:
přetěžování sítí - je třeba dostatečně dimenzované přípojné místo pro vyvedení výkonu,
kolísání napětí - napětí je ovlivněno kompenzací jednotlivých strojů či celé farmy větrných
elektráren,
zvyšování zkratových poměrů - připojením větrné elektrárny do přípojného místa se změní zkratové
poměry v síti,
kvalita dodávky - větrné elektrárny jsou vybaveny regulací založenou na výkonové elektronice a
jsou tedy často i rušivými zdroji v elektrické síti (flicker, vyšší harmonické, útlum signálu HDO, aj.),
při začlenění větrné elektrárny do pokrývání diagramu zatížení je dodávka nestabilní a závisí na
povětrnostních podmínkách a proto je třeba zajistit dostatečné množství regulačního výkonu pro
pokrývání odchylek způsobených větrnými elektrárnami.
Tyto vlivy nelze zcela eliminovat, ale lze je alespoň omezit na přijatelnou míru užitím vhodné
technologie.

1.3.3. Studie připojitelnosti větrné elektrárny do elektrické sítě
Aby bylo možné větrnou elektrárnu nebo farmu větrných elektráren připojit do distribuční sítě, musí
výrobce požádat o připojení, podstoupit přihlašovací řízení s danými zákonnými normami a dále
splnit podmínky pro připojení, které jsou dány provozovatelem distribuční sítě (PDS) - Pravidla pro
paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribučních soustav. Žádost o připojení musí
obsahovat technické specifikace připojovaného výrobního zdroje a dále je třeba znát konfiguraci sítě
a místo, kam by měl být nový zdroj připojen. Na základě těchto technických specifikací je třeba
provést studii připojitelnosti, kdy se zkoumá, zda-li nový výrobní zdroj na základě pravidel pro
paralelní provoz zdrojů může být připojen do distribuční sítě. Při posuzování jsou vyhodnocovány
následující parametry: zvýšení napětí po připojení, zvýšení napětí při spínání, flicker (souvisí s
kolísáním), proudy vyšších harmonických a ovlivnění zařízení HDO (hromadné dálkové ovládání).
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1.3.4. Výpočet ustáleného stavu sítě
Pro výpočet rozsáhlejších elektrických sítí se v dnešní době využívají výpočetní programy, které na
základě iteračních metod jako je např. Newtonova metoda, provedou výpočet ustáleného stavu sítě,
tj. rozložení napětí a proudů v jednotlivých uzlech a větvích elektrické sítě. Aby bylo možné výpočet
provést, je třeba detailně znát konfiguraci sítě: rozvodny (napěťové hladiny, zkratové výkony),
transformátory, vedení (typy vedení, délky a proudové profily), odběry (činné a jalové odběry) a
parametry připojeného nového zdroje. Na základě těchto parametrů se provede výpočet před
připojením a po připojení nového zdroje a oba výpočty se porovnají. Z těchto vypočítaných hodnot
lze udělat tzv. napěťový profil sítě, kdy se vynese do grafu amplituda napětí v závislosti na
vzdálenosti.

Obr. 53. Zjednodušené schéma distribuční sítě
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Jedním z rozhodujících kritérií při posuzování připojení větrné elektrárny do distribuční sítě je
změna napětí v místě připojení nového výrobního zdroje. V tomto bodě připojení (bod PCC) nesmí
hodnota na úrovni VN přesáhnout hodnotu 2 %. Rozložení napětí v síti je ukázáno na obr. 54, kde je
napěťový profil bez připojených větrných elektráren a po připojení jednotlivých větrných elektráren.
Napěťový profil sítě po připojení větrných elektráren nesmí přesáhnout hodnotu 5 %. Pokud je tato
hodnota překročena, nejsou splněny podmínky pro připojení nového výrobního zdroje do distribuční
sítě a připojení není z technického hlediska možné. Z obr. 54 je vidět, že připojit do zadaného místa
lze všechny větrné elektrárny, jen se musí provést výpočet změny napětí v připojovacím místě (bod
PCC), aby nebyla překročena povolená změna napětí o 2 %.

Obr. 54. Napěťový profil distribuční sítě

1.3.5. Flicker - kolísání napětí
Kolísání napětí způsobuje změny světelného toku u zdrojů světla a je nepříjemné pro lidské oko a
má vliv na psychiku lidí. Tyto změny nazýváme flicker. Větrné elektrárny jsou jedním ze zdrojů
kolísání napětí a tedy i flickeru a proto se musí provést posouzení, zda-li nejsou překročeny
povolené hodnoty. Tento výpočet se provede na základě empirického vztahu a nebo lze provést
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výpočet ve specializovaných programech. Dlouhodobá míra flickeru nesmí přesáhnout v místě
připojení hodnotu 0,46.

1.3.6. Útlum signálu HDO
Signál HDO (hromadné dálkové ovládání) je řídící signál přenášený v distribučních sítích a je
schopen ovládat zapínání od odpojování elektrických spotřebičů a dalších elektrických zařízení
včetně přepínání tarifů. Aby byla zajištěna správná funkce zařízení využívající signál HDO, nesmí
úroveň signálu klesnout více jak o 10 až 20 % pod požadovanou hodnotu. Pokud jsou překročeny
povolené limity útlumu signálu HDO, je třeba provést opatření vedoucí k odstranění toho
nepříznivého ovlivnění a to použitím podpůrné impedance. Podpůrná impedance upravuje
impedanční poměry ve vybraných částech sítě s ohledem na jejich zrovnoměrnění a zejména
zkvalitnění šíření signálu.

1.3.7. Proudy vyšších harmonických
Proudy vyšších harmonických vznikají zejména u zařízení se střídači nebo měniči kmitočtu.
Harmonické proudy emitované těmito zařízeními musí udat výrobce. Přípustné hodnoty, které
mohou být emitované do sítě, jsou uvedené v podmínkách pro připojení. V dnešní době výrobci
udávají u zařízení hodnotu celkového činitele zkreslení vyššími harmonickými (THD), kdy tato
hodnota nepřekračuje 5 % a měla by být dostačující, aby nedocházelo k nepříznivému ovlivňování
dalších zařízení připojených do distribuční sítě.

1.3.8. Závěrečné zhodnocení připojení větrné elektrárny
Pokud jsou všechny podmínky pro připojení splněny, je možné přistoupit k realizaci projektu
výstavby. Po realizaci výrobny a předložení podkladu povolí provozovatel distribuční sítě na základě
požadavků výrobce zkušební provoz výrobny. Tento provoz je časově omezen a je povolen pouze za
účelem uvedení výrobny do provozu a provedení potřebných zkoušek a měření. Po ukončení
zkušebního provozu je provedena kontrola výrobny, která zahrnuje potřebné zkoušky a měření.
Pokud jsou zkoušky a měření v pořádku, slouží tyto materiály jako podklad pro uzavření smlouvy o
připojení výrobního zařízení k distribuční síti.
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1.4. Větrné elektrárny jako vlastní zdroj elektřiny
Můžeme se setkat s myšlenkou využít větrnou energii k vytápění rodinného domu nebo chaty. Toto
využití je problematické. Dům pro bydlení by měl stát na místě chráněném před větrem. Větrná
elektrárna naopak potřebuje větru co nejvíce. Nízko nad zemí je vzduch bržděn stromy, domy,
vegetací, takže je nutno umístit turbínu na co nejvyšší stožár. Kabel mezi domem a elektrárnou
zvyšuje náklady. Pokud by měl vést přes cizí pozemky, může jít o nepřekonatelnou překážkou.
Pokud by objekt měl být energeticky soběstačný, musela by se získaná energie ukládat do
akumulátorů, což dále zvyšuje investiční náklady. Případně je nutno instalovat další zdroj, např.
dieselagregát. Na trhu není příliš velký výběr strojů s výkonem 5 až 30 kW, které by odpovídaly
potřebě rodinného domu. Investiční náklady jsou poměrně vysoké, 50 až 120 tis. Kč/kW
instalovaného výkonu. U elektrárny poblíž rodinného domu nelze čekat tak vysoké využití výkonu.
Při předpokladu využití výkonu 1 000 hodin ročně a započítání nákladů na doplňkový zdroj nebo
akumulátory pro dobu, kdy vítr nefouká, pak vychází cena elektřiny z větru 2,50 až 6 Kč/kWh. Je
zřejmé, že vytápět takto drahou energií je neekonomické.
Proto se s malými větrnými elektrárnami setkáme spíše tam, kde není k dispozici proud ze sítě
(chaty v odlehlých oblastech), a to především pro svícení apod. Mnohé menší elektrárny jsou také
produktem kutilství, kde je nejdůležitější potěšení z práce a nikoli ekonomická stránka věci.
Obr. 55. Malá větrná elektrárna
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1.4.1. Ekonomika větrné elektrárny – příklad
Modelový projekt větrné elektrárny s výkonem 2 MW s ekonomickými parametry odpovídajícími
novým projektům může ilustrovat ekonomiku provozu obnovitelného zdroje. Jsou srovnány situace,
kdy je v lokalitě různá průměrná rychlost větru, a tím různé využití instalovaného výkonu.
Elektrárna má nárok na regulovanou výkupní cenu (pro rok 2009 je to 2,34 Kč/kWh) po dobu 20 let.
Dále se uvažuje financování z úvěru ve výši 80 % investice, se splatností 10 let a úrokem
7 % p. a. V roce spuštění a následujících pěti letech je projekt osvobozen od daně z příjmu.
Z výsledků vyplývá, že při využití výkonu 1 900 h/rok je návratnost 15 let, zatímco při využití
1 600 h/rok už bude projekt ztrátový – investor z tržeb nepokryje ani splátky bankovního úvěru.
K tomu může dojít v případě, kdy je větrný potenciál lokality přeceněn, nebo když bude elektrárna
během roku odstavována kvůli poruchám nebo z jiných důvodů. Naopak pokud je v lokalitě vyšší
potenciál větru a využití výkonu bude 2 100 h/rok, bude návratnost pouze 12 let.
Využívání větrných elektráren na výrobu energie dodávané do rozvodných sítí je ve světě a zvláště
na území ČR velmi mladá technická oblast. Intenzivní zájem o využití větrné energie se projevil na
začátku sedmdesátých let minulého století. Je to období, kdy si společenství průmyslových zemí
uvědomilo nebezpečí ekologické krize v globálním rozsahu a intenzivně začalo hledat cesty k jejímu
překonání.
Výroba velkých větrných elektráren v ČR začala koncem 80. a začátkem 90. let minulého století.
Z iniciativy ředitele závodu Mostárny ve Frýdku-Místku, jež byl součástí Vítkovických železáren,
připravil tým konstruktérů technologicky výrobu větrných elektráren s výkonem 75 kW. Bylo
vyrobeno několik kusů, z nichž jeden, stále jako nefunkční, přežívá v Božím Daru v Krušných
horách. Postupně se přešlo k výrobě větrných elektráren s výkonem 315 kW, z nichž je v provozu
jediná, a to v Mladoňově u Šumperka.
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1.5. Konstrukce větrných elektráren
Velká větrná elektrárna typu E-66 má při rychlosti větru 13 m/s výkon 1,5 MW. Elektrárna se zapíná
(jako většina těchto elektráren) při větru převyšujícím rychlost 2,5 m/s. Třílistý rotor (vrtule) má
průměr 66 m. Elektrárna je celá natáčena proti směru větru elektromechanickým nebo hydraulickým
pohonem. Jen nejmenší elektrárny jsou natáčeny přímo větrem pomocí směrového křidélka. Rotor se
otáčí rychlostí 10 až 20 otáček/min. Kruh, ve kterém se rotor otáčí, má plochu 3421 m2.
Vrtulové rotory s vodorovnou osou rotace musí být natáčeny proti směru větru.
Vedle větrných elektráren s vodorovnou osou rotace a vrtulovým rotorem existují větrné elektrárny
se svislou osou rotace s Darrierovým rotorem nebo se Savoniovým rotorem. Svislé rotory se sice
nemusí natáčet podle směru větru, mají však malou účinnost a potřebují většinou roztočit.
Obr. 56. Darrierův rotor
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Obr. 57. Princip větrné elektrárny

Obr. 58. Savoniův rotor
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Obr. 59. Savoniův rotor

Obr. 60. Darrierův rotor

Konstrukce moderních větrných elektráren pokročila natolik, že ve vzdálenosti cca 500 m od stožáru
větrné elektrárny o výkonu 2 MW hladina hluku splňuje hygienické limity, tj. 40 dB. Negativní
zkušenosti s hlukem se vztahují zejména k větrným elektrárnám starší konstrukce z první poloviny
90. let minulého století.
Dle výzkumu, který prováděl Ústav pro výzkum divoce žijících zvířat na veterinární univerzitě v
Hannoveru, se provádělo srovnání území s větrnými elektrárnami a bez větrných elektráren. Výzkum
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nepotvrdil obavy, že by větrné elektrárny zapříčinily stěhování divoce žijící zvěře (zajíci, srnčí, lišky
a další zvěř).

1.5.1. Regulace větrných elektráren
Při příliš silném větru je třeba snížit otáčky rotoru. Toho lze dosáhnout stavěním, tj. zmenšením nebo
zvětšením úhlu nastavení listů vrtule vzhledem ke směru větru. Při zmenšení úhlu se zvětší stoupání
myšlené šroubové plochy, kterou vrtule v mase vzduchu vytváří a tím klesnou otáčky. Tato regulace
se nazývá Pitch – regulace (pitch = stavět).
Při zvětšení úhlu nad mez laminárního (bezvírového) obtékání listů vrtule je vířením vzduchu vrtule
bržděna a tím klesnou otáčky. Tato regulace se nazývá Stall – regulace (stall = zdržovat). Regulace
bržděním klade na pevnost rotoru větší nároky než regulace stavěním.
Obr. 61. Větrná elektrárna jako vlastní zdroj energie
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Obr. 62. Větrná elektrárna
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1.6. Větrné elektrárny v ČR
Obr. 63. Větrné elektrárny v ČR
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Obr. 64. Větrná elektrárna Mravenečník
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1.7. Vývoj větrných elektráren
Zařízení na využití větrné energie k energetickým účelům urazila dlouhou cestu od chvíle, kdy se
před dvaceti lety začaly objevovat první prototypy větrných elektráren.
Větrné elektrárny dneška jsou moderní technologií se vším, co k tomu patří – lze je snadno sestavit,
nainstalovat a zapojit do provozu. Větrné elektrárny se vyrábějí o výkonu od několika kW až po 500
kW, největší větrné elektrárny jsou i 100 m vysoké. Současné větrné farmy obsahují mnoho větrných
elektráren o výkonu několika set MW.
Možnosti využití větrné energie jsou obrovské. Podle nedávné studie je možné v Evropě umístit až
400 000 velkých větrných generátorů, které by současné evropské energické požadavky nasytily
třikrát.
I přesto nepotřebují větrné generátory příliš bouřlivé počasí a ani na to nejsou stavěny. Většina
pracuje v rozmezí 21 – 97 km/h, tj. mezi silou 3 a silou 9 Beaufortovy stupnice. Při rychlosti větší
než 10 se zařízení automaticky vypne.
Generátory se musí směrovat podle směru větru. Tomu se však dá předejít, když listy rotoru jsou
umístěny vertikálně, neboť na směru větru pak přestane záležet.
Tyto vertikální větrné generátory se nazývají Darreiovy a mají spoustu dalších výhod. Zařízení
přeměňující vítr na elektřinu je umístěn u země, nikoli na vrcholu, čímž je zátěž mnohem menší.
Asi největší výhodou větrných turbín je ekologický přínos. Lidé jsou jí však málo nakloněni, protože
pohled na kopec plný obrovských vrtulí není nijak krásný.
V Kalifornii pokryje celková výroba elektrické energie potřeby obyvatel města většího než je San
Francisco. V Dánsku je díky větru využito 3% z celkové elektrické energie.
Možnosti rozvoje větrné energie
EWEA (European Wind Energy Association – Evropská asociace pro větrnou energii) vydala
pracovní plán nazvaný Síla větru 12 – globální plán dosažení podílu 12 % z celosvětové produkce
elektřiny výrobou elektřiny pomocí větru do roku 2020. Studie ukazuje, že neexistují technická a
ekonomická omezení ani omezení v oblastí zdrojů k dosažení tohoto cíle, jsou ale nutné politické a
administrativní změny, aby průmysl zabývající se výrobou a instalací větrných elektráren mohl
dosáhnout svého plného potenciálu.
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1.8. Perspektivy a jistota zásobování
Vítr je nejenom zdarma, ale je též nevyčerpatelný. Vzhledem k novému uplatnění technologie pro
využití větru k výrobě elektřiny na moři a dalších, nových lokalitách mohou větrné elektrárny
fungovat téměř všude, kde je dostatek větru, a tak zajistit požadované množství elektrické energie.
Argumenty zastánců větrné energie


Při využití energie větru se do atmosféry neuvolňují žádné skleníkové plyny, takže v průběhu

svého nepřispívají provozu ke globálním změnám klimatu.


Vítr je na rozdíl od fosilních paliv zdarma. Jeho přeměna na energii elektrickou je sice

momentálně dražší, nicméně to je způsobeno uměle tím, že u energie z fosilních paliv cena
nezahrnuje všechny vznikající negativní externality (např. není zohledněno zejména poškození
životního prostředí).


Výstavba větrných elektráren představuje dekoncentraci velkých zdrojů elektřiny na více

malých - tím se snižuje riziko velkoplošných výpadků v případě havárií rozvodné sítě nebo
teroristických útoků.


Moderní větrné elektrárny nové koncepce jsou schopny fungovat bez mechanické

převodovky, která byla ve starších strojích zdrojem hluku. Obejdou se také bez dalšího zdroje hluku,
kterým bylo nucené chlazení přídavnými ventilátory. Vystačí totiž s pasivním systémem
vzduchového chlazení.


Výkon moderních větrných elektráren je regulovatelný na základě vnějšího signálu a

umožňuje tak spolupráci i se slabými sítěmi.


Větrné elektrárny nahrazují (v poměru svých středních výkonů tedy pouze asi 0,03 %) část

kapacity tepelných elektráren, jejichž povrchové doly hyzdí a narušují krajinu.


Větrné elektrárny v krajině zviditelňují místa, kde si lidé uvědomují důležitost využívání

obnovitelných zdrojů energie. Toto může mít svůj objektivně vyčíslitelný dopad ve formě zvýšení
příjmů z turistiky.


Vyvíjejí se nové technologie umožňující dostatečně efektivní ukládání elektrické energie z

větrných elektráren, což by mělo snížit jejich nejzásadnější nevýhodu - nepravidelnost chodu.


Účinnost větrných elektráren (40-45%) je podobná jako u těch moderních parních elektráren,

kde není využito odpadní teplo (43 %).
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Argumenty odpůrců větrné energie


Nízký koeficient ročního využití větrných elektráren. V ČR je celkový roční koeficient

využití větrných pouze 12,71 % (data za rok 2007 podle ČSÚ)


Větrné elektrárny lze stavět pouze v místech, kde má větrné proudění potřebné parametry.

Tato místa se obvykle nacházejí daleko od místa spotřeby a proto je třeba postavit nové vedení k
těmto elektrárnám.


VE sice neprodukují skleníkové plyny, produkce CO2 za celý životní cyklus VE (počítaje v to

jejich výrobu, instalaci, demontáž) je ale v přepočtu na jednotku vyrobené energie téměř stejná, jako
např.: u elektráren jaderných.


Větrné elektrárny mají poměrně malý výkon (oproti jaderným, tepelným, či vodním) a proto

by jich bylo třeba postavit velký počet, aby dodávaly potřebné množství energie pro pokrytí celé
spotřeby ČR, jež činí cca 57,7 TWh/rok. Nejen z důvodu nedostatku vhodných lokalit nikdy
nemohou být a nebudou jediným, ani hlavním zdrojem elektrické energie pro celou ČR.


Měrné investiční náklady, vztažené na odvedenou práci, jsou pro VE vysoké. Takže cena, za

níž dnes vyrábíme elektřinu z větru, už je na úrovni některých uhelných elektráren.


VE nevypadnou sice prakticky nikdy všechny najednou, ale výkon větší než 20 %

nominálního výkonu dodávají v podmínkách ČR jen přibližně po 20 % doby jejich připojení do
energetické soustavy. Jejich výpadek nemá takový dopad jako výpadek jediného bloku JETE, ale
zálohovací kapacity jsou jejich výpadky blokovány po 80 % doby jejich provozu (oproti cca 20%
doby provozu JE).


Větrné elektrárny narušují životní prostředí ve svém okolí. Rotující vrtule zabíjejí ptáky a

netopýry. Hluk (a v případě ptáků i samotná existence) větrných elektráren ruší živočichy, a tak
zmenšuje jejich životní prostor a schopnost reprodukce. Rozsáhlé budování přístupových cest,
elektrických kabelů a dalších souvisejících zařízení může vést ke zvýšení eroze a k ohrožení biotopů,
otřesy z provozu se dříkem a základovou deskou roznášejí do okolí.


Větrné elektrárny jsou srovnatelně hlučné jako ostatní typy elektráren, ale při stejném výkonu

zabírají mnohonásobně větší plochu.


Větrné elektrárny, spatřováno ze subjektivního úhlu pohledu, hyzdí krajinu.



Doba návratnosti investic stoupá. Dotované projekty často paradoxně fungují s parametry, za

nichž by bez dotací byly výrazně ztrátové a fakticky nerealizovatelné.
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2. Malé a velké větrné elektrárny
2.1. Malé větrné elektrárny
Ukazuje se, že využití malých větrných elektráren s výkonem kolem 10 až 15 kW, které mají
průměry rotorů od čtyř do osmi metrů a staví se na stožárech s výškou 15 až 20 m, je nerentabilní
pro rodinné či rekreační domy při průměrné roční rychlosti větru v 10 m kolem 4,5 m/s a rychlostech
vyšších. Výstavba malé větrné elektrárny v tak vysokém větrném potenciálu se musí velmi důkladně
zvážit, protože se jedná o zásobu větrné energie vhodnou pro stavbu velké větrné elektrárny. Při
nižších rychlostech větru se stavba malé větrné elektrárny doporučuje v případech, kdy není
k dispozici jiný zdroj energie.

2.2. Velké větrné elektrárny
Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína kinetickou energii větru na
rotační mechanickou energii. Aerodynamické síly vznikají podél rotorových listů, které musí mít
speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu hřídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného
proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná
generátorem s třetí mocninou, což si vynucuje velice efektivní a rychle pracující regulace výkonu
rotoru, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení větrné elektrárny.

3. Stožáry větrných elektráren
Nejrozšířenější stožáry (věže) větrných elektráren jsou v podobě mírně kónických ocelových tubusů.
Se zvětšováním výkonu turbín se zvyšují stožáry, a to v současné době na
100 až 120 m.
Příhradové stožáry jsou často nepříznivě hodnoceny pro svůj „neestetický“ vzhled. Této kritice
oponují jiní, kteří tvrdí, že příhradové stožáry mají oproti tubusovým následující přednosti:
-

transparentnost, která způsobuje, že příhradové stožáry zvlášť při pohledu z větší dálky lépe

splývají s krajinou
-

nepatrná reflee dopadajícího světla

-

vhodnost zasazení do určitého rázu krajiny jako je např. lesní prostředí

-

začlenění do krajiny, kde jsou již instalovány stavby tohoto charakteru (např. stožáry

elektrického vedení).
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Další předností příhradových věží oproti tubusovým je výrazně menší spotřeba oceli, což vede
k tomu, že při stejných nákladech lze postavit příhradový stožár o 20 % vyšší než tubusový.
Montáž příhradového stožáru i doprava jeho dílů je jednodušší, což je významná přednosti při stavbě
větrných elektráren v horských podmínkách. Při povrchové úpravě příhradového stožáru
pozinkováním v ohni je zaručena životnost 40 let, čímž odpadá nátěr, který je nutný na ocelových
tubusových stožárech.

3.1. Vliv na příjem televize a rádia
Tento problém by se mohl vyskytnout tehdy, kdyby byly stožáry větrných elektráren umístěné v
bezprostřední blízkosti antény vysílače. Běžný provoz příjmu rozhlasu, televize a sítě mobilních
operátoru sítě GSM neruší.
Vliv stínu rotující vrtule (tzv. diskoefekt)
Tento jev se projeví pouze za slunečného počasí, je-li slunce nízko nad obzorem ráno nebo večer. Při
umísťování větrných elektráren se již ve fázi projektu dbá na to, aby rušivý vliv jejich stínů
zasahoval lidská obydlí co nejméně.
Vliv na turistický ruch
Údaje z britské studie vlivu větrných farem na turistický ruch prováděné britskou parlamentní
komisí z května 2006 nezaznamenaly pokles návštěvnosti míst, kde jsou postavené větrné elektrárny.
Skutečnost je taková, že se návštěvnost takových míst naopak zvýšila. Zkušenosti z České republiky
tuto situaci potvrzují – ať se jedná o větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem na Liberecku
nebo Pavlova na Jihlavsku.

4. Větrné elektrárny a životní prostředí
Stále silnějším impulsem k rozvoji zařízení na využití větrné energie se během let stala potřeba čelit
hrozbě globálních klimatických změn. Většina zemí se nyní shodne v tom, že produkce emisí
vyvolávající skleníkový efekt musí být omezena aby se svět vyhnul ekologické katastrofě. Větrná
energie nabízí oboustranné řešení – je to zdroj, který nevylučuje žádné emise oidu uhličitého, což je
hlavní skleníkový plyn, a zároveň nevytváří ani jiné znečisťující látky spojené s využitím fosilních
paliv či jaderné energie. Elektřina vyrobená ve větrných elektrárnách na celém světě v jednom roce
znamená úsporu emisí ve výši cca 33 mil. tun CO2.
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4.1. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Výstavbou větrné elektrárny je staveniště v porovnání s výstavbou jiných energetických zařízení
zatíženo minimálně. Úprava terénu pro příjezd těžkých mechanizmů nezbytných pro stavbu základu
a pro montáž tubusu a samotné turbíny je potřebná jen na krátkou dobu. Po ukončení stavby se terén
uvede do původního stavu. Pouze je třeba přemístit a uložit vytěženou zeminu při stavbě základu
(zhruba kolem 100 m3). Po zabetonování základu je tento zahrnut ve výšce zhruba 0,5 m zeminou.
Z povrchu země vystupuje pouze věnec na upevnění tubusu. Stavba je relativně krátká, trvá do dvou
měsíců. Po ukončení provozu větrné elektrárny její demontáž proběhne během 1 – 2 dnů.
Vlivem výstavby velkých větrných elektráren, viditelných až do vzdálenosti několika desítek
kilometrů, dochází k narušení estetického obrazu krajiny, vizuální kontaminaci prostředí a degradaci
harmonického měřítka osídlení ve vztahu k přírodnímu prostředí. Při větším počtu VTE je nutno za
negativní rovněž považovat stavební uniformitu jednotlivých staveb, umocněnou opakováním
stejných unifikovaných prvků.
Hygienické limity hluku:
50 dB ve dne
40 dB v noci (běžící chladnička!)
Je třeba připustit, že větrné elektrárny zvláště na vysokých tubusech, či větrné farmy naruší vzhled
krajiny. Neruší je však více než třeba vysokonapěťová vedení, tovární komíny, paneláková sídliště,
velkokapacitní kravíny, či jiná technický zařízení, která jsou pro obyvatelstvo tak nezbytná.

5. Větrné elektrárny v zahraničí
Rok nadměrného boomu tuzemských solárních elektráren přinesl i jednu dobrou zprávu – ČR se
letos neocitlo na pokraji blackoutu jako ve dvou předchozích letech kvůli valící se elektřině z
německých větrníků. Společnost ČEPS uvádí, že situace se zlepšila díky technickým opatřením,
jakými bylo zvýšení přenosové schopnosti nejvíce ohroženého vedení a úpravy ve dvou klíčových
rozvodnách Hradec Východ a Hradec Západ u Kadaně.
Klimatické podmínky se nezměnily, ale instalovaný výkon ve větrných parcích na severu Německa a
Dánska stále roste. Instalace tam probíhají nekoordinovaně bez adekvátního posilování přenosových
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kapacit uvnitř Německa ve směru sever jih. Kdyby ČEPS neprovedl popsaná opatření, problémy by
v roce 2010 byly stejné jako v předchozích letech. ČEPS do zmíněných opatření investoval sto
milionů korun. Kromě toho počítá s tím, že bude dál posilovat celkové přenosové schopnosti
soustavy – investiční plán na následujících 12 let představuje v průměru 4,6 miliardy korun ročně.
Nadměrné zatížení české přenosové soustavy hrozí v hodně větrných dnech, kdy se elektřina z
Německa valí přes české území do přečerpávacích elektráren v Rakousku. Právě to se stalo v
polovině listopadu 2008 i 2009. Riziko, že by v krajním případě mohly v ČR nastat „systémové
havárie s dopadem na zásobování elektřinou“ nemizí.
Nejdále ve využití energie větru pokročili američtí odborníci, kteří systematicky rozpracovali široký
soubor souvisejících otázek. Zahrnuli do něj techniku a technologii, ekonomiku a energetiku, ale
také sociologii a ekologii, stejně jako právní stránku věci a problematiku veřejného mínění.
Vycházeli z faktu, že už koncem minulého století pracovalo v USA kolem šesti milionů malých
větrných elektráren, čerpadel a dalších zařízení a země má mnoho rozlehlých oblastí s velmi
dobrými větrnými podmínkami. Platí to především o Kalifornii, kde vznikla celá pole větrných
elektráren - větrné farmy.
V Evropě mají největší potenciál větrné elektrárny v Německu, kde bylo k 30. červnu 2006
instalováno 18 054 větrných elektráren s celkovým výkonem 19 299 MW. Na druhém místě je
Španělsko, na třetím Dánsko. V evropských státech začleněných v EU je ve větrných elektrárnách
instalováno celkem téměř 50 000 MWe.
Větrné elektrárny a Evropská unie
Země Evropských společenství přijaly program rozvoje větrné energetiky v roce 1980. Na základě
úspěšných projektů, zejména v Dánsku, Nizozemsku, Německu a Velké Británii, rozhodla Evropská
unie v roce 2030 dosáhnout 100 000 MWe instalovaných ve větrných elektrárnách. To je výkon,
který má pokrývat 20 % celkové západoevropské spotřeby elektrické energie. Pokud se naplní tyto
optimistické výhledy, lví podíl na nich budou mít země s mořským pobřežím, tedy s
nejpříhodnějšími podmínkami. Jinde se vítr zřejmě dočká využití maximálně v kombinaci s dalšími
obnovitelnými zdroji.
ČEPS předpokládá nárůst instalovaných výkonů větrných elektráren v Německu během několika let
až na 50 až 55 tisíc megawattů. Na tuto situaci je třeba se dobře připravit. Instalovaný výkon
95

v Německu se blíží hodnotě 30 tisíc megawattů, což je téměř trojnásobek maximální spotřeby
elektřiny v ČR.
ČEPS se snaží riziku bránit také jednáním na mezinárodní úrovni s ostatními provozovateli
přenosových sítí. Jedenáct z nich se dohodlo na systému včasné identifikace a následného řešení
„úzkých míst“. Ministr průmyslu již dříve upozornil, že není možné posilovat přeshraniční toky
elektřiny, dokud nebude jednotné řízení přenosových soustav v EU. Další potíž je v tom, že pokud se
před náhlým návalem uzavřou třeba Poláci, o to více to pocítí česká síť.
Na území ČR se větrná energie využívala v minulosti ve větrných mlýnech. Historicky je existence
prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doložena již v roce 1277 v zahradě
Strahovského kláštera v Praze. Jaderná energetika je tedy ve srovnání s větrnou skutečným
batoletem.
Zájem o využití větrné energie se projevil na začátku 70. let minulého století. Důležitým impulsem
pro rozvoj větrné energetiky bylo embargo zemí OPEC na vývoz ropy do průmyslově vyspělých
zemí vyhlášené na podzim roku 1973. Rozkvět větrných elektráren v ČR vyvrcholil v letech
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1995, poté následovala léta stagnace větrné energetiky.
V současné době se větrné elektrárny nacházejí na více než padesáti lokalitách v ČR, jejich
nominální výkon se pohybuje od 0,004 až po 2 MWe. Mezi výrobce technologie patří několik
českých firem, u velkých výkonů to jsou především dodavatelé z Německa. V roce 2006 vyrobily
větrné elektrárny na území ČR téměř 50 GWh elektrické energie, nejvíce na severozápadě ČR a na
střední Moravě. Na celkové výrobě elektřiny v ČR se větrné elektrárny podílely pouze 0,4 %, což je
přibližně třetina průměrného podílu v zemích EU.

5.1. Podpora státu v oblasti výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách
Rozvoj větrné energetiky je přínosem především z hlediska ekologie. Stát podporuje výrobu z
obnovitelných zdrojů tak, že pravidelně určuje výkupní cenu elektřiny vyrobené v daném typu
elektrárny. Do roku 2001 byly minimální výkupní ceny stanovovány provozovateli distribučních
soustav v dané oblasti. Výše cen byla stanovována smlouvami s provozovateli větrných elektráren a
byla v průměru kolem 1130 Kč/MWh. Od roku 2001, vždy v listopadu na následující rok, stanovuje
výkupní ceny elektřiny Energetický regulační úřad (ERÚ). Cenovým rozhodnutím pro roky 2002 a
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2003 byla minimální výkupní cena elektřiny do sítě stanovena na 3000 Kč/MWh. Pro rok 2004 byla
výkupní cena elektřiny snížena na 2700 Kč/MWh, pro rok 2005 pak na 2600 Kč/MWh a konečně
pro rok 2006 na 2460 Kč/MWh.
Zásadní změnu do režimu určování výkupních cen elektřiny přinesl zákon č. 180/2005 Sb., který
ukládá provozovatelům regionálních distribučních soustav a provozovateli přenosné soustavy
povinnost veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupovat. Výrobce elektřiny z obnovitelných
zdrojů má právo si vybrat, zda svoji elektřinu nabídne k výkupu za pevnou cenu nebo zda za ni bude
požadovat tzv. zelený bonus. Zeleným bonusem se rozumí finanční částka navyšující tržní cenu
elektřiny a je hrazena provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.
Zohledňuje poškozování životního prostředí využitím obnovitelných zdrojů oproti spalování
fosilních paliv.
Dosavadní podnikatelská praxe v dané oblasti dokazuje, že úspěch ve výstavbě a provozu větrných
elektráren mají pouze ekonomicky silné firmy, které dokáží zvládnout jak vstupní investice, tak
investice nezbytné na údržbu a provoz zařízení.
Investice do větru Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ, coby největší domácí výrobce elektřiny, plánuje v následujících 15 letech investovat
na výstavbu větrných elektráren zhruba 20 miliard korun. Cílem Skupiny ČEZ je vyrábět v roce
2010 celkem 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Prvními vhodnými projekty jsou možnosti
výstavby větrných parků v lokalitách Dukovany a Dlouhé Pole, ke kompletní obnově dojde v
Novém Hrádku.
Obcím, na jejichž katastru budou postaveny větrné elektrárny, Skupina ČEZ nabízí kompenzaci ve
formě pravidelného ročního příspěvku do obecního rozpočtu v řádu okolo
100 000 korun na jednu větrnou elektrárnu.
Vliv větrné elektrárny na životní prostředí je minimální.
Větrná energetika neprodukuje tuhé či plynné emise a odpadní teplo, nezatěžuje okolí odpady, ke
svému provozu nepotřebuje vodu. Větrná elektrárna nepředstavuje významný zábor zemědělské
půdy, minimální jsou i nároky na plochu staveniště. Pro získání většího výkonu je však třeba stavět
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větrné farmy o obrovských rozlohách (např. 1000 MW větrná farma zabere rozlohu 35 000 km 2,
uhelná nebo jaderná elektrárna o stejném výkonu pouhých několik km2).
Námitky ve smyslu újmy na estetickém vzhledu krajiny mají vždy subjektivní charakter a vnímání
symbiózy přírodních a umělých prvků v krajině je věcí zvyku.
V mnoha případech bývá ochránci přírody nadhodnocován negativní vliv akustických emisí na
okolí. Jde přitom o hluk, jehož zdrojem je strojovna elektrárny, popř. interakce 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). Hladina hluku na úrovni 500 m od stroje se pohybuje okolo 35–40 dB,
což je zhruba hladina hluku v obývacím pokoji. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve
vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná
elektrárna ve stejné vzdálenosti. Povolené hladiny hluku v místě nejbližší budovy jsou podle českých
zákonů na úrovni 50 dB (den) a 40 dB (noc). Tyto limity dodrží větrné elektrárny zcela bez
problémů.
Chování ptáků ale i divokých zvířat v blízkosti větrných elektráren je rozdílné: zatímco některé
druhy ptáků staví svá hnízda částečně v úkrytu generátorových skříní, jiné druhy se okolí elektráren
vyhýbají. Pokud jsou větrné elektrárny dobře naplánované a postavené, nepředstavují pro ptáky a
zvířata vážné nebezpečí. K zajímavému závěru došel tříletý výzkum, který prováděl Ústav pro
výzkum divoce žijících zvířat na Veterinární univerzitě v Hannoveru. Výzkum sledoval rozsáhlé
území s celkem 36 větrnými elektrárnami i srovnávací oblasti, kde turbíny nejsou. Hustota zvěře na
území s elektrárnami zůstávala stejná, nebo se dokonce zvyšovala. Z průzkumu mezi myslivci
Dolního Saska vyšlo najevo, že nespatřují ve větrných elektrárnách vážné zdroje rušení domácí
nízké zvěře.
Technici přišli na to i jak zamezit nepříznivému vlivu pohyblivých stínů v obydlených lokalitách.
Řešením je využití jednoduchého počítačového programu, který v denní době a za podmínek, které
vznik podobných stínů vyvolávají, jednoduše na nezbytou dobu elektrárnu vypne.
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5.2. Výkupní ceny
Vývoj výkupních cen větrné energie a ostatních obnovitelných zdrojů
Srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR
Zdroj

Cena 2007 CZK/kWh

Fotovoltaika

Cena 2008 CZK/kWh

13,46

Cena 2009 CZK/kWh

Cena 2010 CZK/kWh

Cena 2011 CZK/kWh

13,46 12,79 12,15 5,5

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 2,46

2,46

2,34

2,23 2,23

Malé vodní elektrárny

2,39

2,6

2,70

3,00 3,00

Biomasa

3,37

4,21

4,49

4,58 4,58

Bioplyn z BPS

3,04

3,9

4,12

4,12 4,12

Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren
Rok

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výkupní cena CZK/MWh 2600 2460 2460 2460 2340 2230 2230
Zdroj: ERU - Cenové rozhodnutí pro rok 2011

99

Obr. 65. Ceny elektřiny

6. Závěr
Dlouhodobě mají větrné elektrárny určitou šanci stát se jedním ze zdrojů, který bude nahrazovat
kapacitu z uhelných elektráren. Samy však nemohou nikdy velké zdroje úplně nahradit. Podle studie
společnosti Euroenergy by v roce 2010 mohl instalovaný výkon ve větrných elektrárnách dosáhnout
maximálně 1044 MW. Při 20 % využití výkonu by výroba v těchto zdrojích mohla v nízkém scénáři
dosáhnout v roce 2010 hranice 1828 GWh.
Dokladem rozvojového trendu větrné energetiky v České republice je dosavadní růst výroby
elektrické elektrárny v ČR ve větrných elektrárnách – zatímco v roce 2005 představovala roční
výroba 21,3 GWh, v roce 2006 to bylo již 49,4 GWh. V roce 2002 představoval výkon instalovaný
ve větrných elektrárnách 6 635 kW, koncem roku 2006 to byl již téměř desetinásobek.
Podle větrného atlasu ČR, vytvořeného Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR na základě
podkladů Českého hydrometeorologického ústavu, je celoroční průměrná rychlost větru přes 4 m/s
(ve výšce 10 m) a přes 5,3 m/s (ve výšce 30 m). Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby
větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá 6 a více m/s. Jako
nejpříhodnější lokality pro stavbu farem větrných elektráren lze považovat plochy 3 × 3 nebo 4 × 6
km2 v nadmořských výškách zpravidla nad 700 m (většinou však leží v chráněných krajinných
oblastech, kde je zakázáno stavět). Až na řídké výjimky se energeticky příhodné lokality pro stavbu
větrné elektrárny nacházejí v horských pohraničních pásmech a v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Podle předběžných odhadů by bylo možné v Krušných horách postavit 320 až 340 větrných
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elektráren o jednotkovém výkonu 300 až 500 kW, tj. celkem až 170 MW (výkon 1 bloku starší
uhelné elektrárny).
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III. Energetické využívání biomasy
1. Úvod
Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně
rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky
rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu. Biomasa je v podmínkách České republiky
velmi perspektivním obnovitelným zdrojem energie. Zatímco využitelná kapacita vodních toků pro
získávání energie je již téměř vyčerpána a pro využití větru nemáme tak dobré podmínky jako jiné
evropské země, biomasu lze využít ve všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v
palivu může činit až 25 procent.
Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské,
potravinářské nebo lesní produkce.
Pojmem biomasa se označuje hmota biologického původu – rostlinného i živočišného. V posledních
letech byly v oblasti výzkumu stavěny do popředí úkoly využívání biomasy jako nosiče energie i
jako suroviny. Důvodem pro tento vývoj byl tlak stoupajících cen na trhu nafty, který byl prvním
impulsem. Energie z biomasy nepředstavuje jenom odstraňování zbytkových látek způsobem
vhodným pro životní prostředí a užitečným pro národní hospodářství, ale také v případě produkce
energetických nosičů je to významný příspěvek k odlehčení zemědělského trhu.
V souvislosti s energetikou 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). Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy
(termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré (biochemická
přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu
biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvoří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě
mechanicko-chemická přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv).
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Obr. 66. Biomasa pro energii

1.1. 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. Pokud jde o zahřívání bez
přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako
jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná
regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále
více. Na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení.
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.
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1.2. Odpadní biomasa
Rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny - řepková a kukuřičná sláma, obilná
sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic, odpady z
údržby zeleně a travnatých ploch; lesní odpady (dendromasa) - po těžbě.
Jako biomasu označujeme veškerou organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy a
hmotu živočišného původu. V oblasti energií je tímto pojmem rozumí pouze rostlinná biomasa
využívaná pro energetické účely jako obnovitelný zdroj energie. Spalování biomasy je nejstarším
způsobem, jak získávat energii (budeme se zabývat pouze spalováním a zplyňováním biomasy,
jelikož jsou narozdíl od biochemických přeměn použitelné v domácnosti). V dnešních podmínkách
se stalo tím zřejmě optimálním a také nejčastějším ekologickým palivem pro rodinné domky, ale i
větší budovy a dokonce i pro obecní výtopny. Důvodem úspěšnosti biomasy je nízká emisní zátěž,
vysoká obnovitelnost paliv a jistě také jejich cenová přijatelnost. Je jisté, že rozvoj výroby energie z
biomasy se stává čím dál tím populárnější. Jen za rok 2006 se spálilo v bio-teplárnách skoro
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000 000 tun materiálu. Navíc se stále častěji zemědělci z oblastí se spalovnou biomasy orientují na
výsev vysoce energeticky hodnotných rostlin (šťovík, kukuřice, sláma, technické konopí,...).
Potěšující je také zpráva, že ČR se v roce 2005 zařadila ve spotřebě biomasy na 9. místo z celé EU.
Dokladem tohoto trendu se stalo v letech 2005 - 2006 meziroční zvýšení výroby elektřiny z biomasy
z 560 GWh na 731 GWh.

1.3. Vytápění biomasou
Základem pro vytápění domu biomasou je kotel či ohniště, komín pro odvod zplodin a dostatečný
úložný prostor pro palivo. Právě úložný prostor je největším mínusem, protože standardní patrový
dům s pěti místnostmi spotřebuje ročně průměrně 18m3 dřeva, což odpovídá skoro 30m3 skládaných
polen. Výběr kotle je limitován jeho výkonem, který by neměl překročit hodnoty potřebné k
vytopení domu. Neméně důležitým je dostupnost paliva, kterým budeme topit, aby jsme netrpěli
nedostatkem. Nejlepší je konzultace s odborníkem, který vám dokáže poradit a doporučí kotel.
Standardně platí, že udržovaný kotel má životnost okolo patnácti let. Kotlů je několik druhů lišících
se nejen cenou, ale hlavně druhy vytápění.
Základním druhem jsou klasická kamna, či kotel s teplovodním výměníkem, ve kterém se dá
spalovat jak dřevo, tak i uhlí. Výhodou je jejich nenáročnost na palivo a nižší cena. Nevýhoda
spočívá v častém přikládání a při spalování nekvalitních paliv i časté čištění. Účinnost se pohybuje
okolo 75%.
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Dalším druhem jsou teplovodní kotle na zplyňování. Jejich funkce spočívá ve zplyňování
biomasy nebo i uhlí na tzv. dřevoplyn, který pak hoří ve spalovací komoře. Výhodami jsou dobrá
regulovatelnost, možnost kombinace paliv, nastavení stáložárného provozu, kdy kotel vydrží dlouho
hřát i bez přiložení, čistý provoz a popel lze použít jako hnojivo. Nevýhodami jsou náročnost na
paliva, protože při spalování nevysušeného dřeva, či nekvalitního uhlí se kotel zanáší a nenávratně
poškozuje již po dvou letech. Nutností se stává pravidelné čištění a také provoz na určitý výkon,
jinak jeho účinnost klesá. Účinnost se pohybuje okolo 80%.
Třetím typem jsou pak automatické kotle na dřevěné štěpky či pelety. Jedná se o vrchol
automatizace vytápění biomasou. Každý kotel má svůj zásobník a řídící jednotku, která dávkuje v
nastavených intervalech palivo. Jako palivo se používají dřevěné štěpky z dřevozpracujícího
průmyslu nebo pelety, což jsou granule o délce 2 – 5 cm. Vyrábějí se lisováním zbytků dřeva,
vysoce energetických rostlin (např. šťovík, sláma, technické konopí) nebo pazdeří. Lze kombinovat i
s hnědým uhlím. Výhodami tohoto typu je jistojistě malá údržba, zásobník vydrží i na několik dní,
řídící jednotka se stará o topení, popela zůstává minimum a účinnost je vysoká. Oproti tomu
nevýhodami jsou vysoká pořizovací cena, jak kotle, tak paliva, a výrazně větší rozměry než má
klasický kotel.

Obr. 67. Kotel na peletky
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Obr. 68. Peletky

Obr. 69. Výhled energetického potenciálu fytopaliv v ČR
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1.4. Výhřevnost biomasy
Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s
vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou
sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková 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 dřeva. 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 elektrárnách ve
fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro průmyslové aplikace nebo
systémy centrálního zásobování teplem se používají kotle nad 100 kW spalující také dřevní štěpku
nebo balíky slámy. Často jsou vybaveny automatickým přikládáním paliva a dokáží spalovat i méně
kvalitní a vlhčí biomasu. Někdy tato zařízení využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
(kogenerace).
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, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo
dřevním odpadem. V zahraničí si získávají oblibu 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. Výhodou kamen
je, že se rychle rozehřejí. Jejich účinnost závisí na konstrukci i na uživateli. Některá moderní kamna
mají také vestavěnou topnou vložku, takže pracují zároveň i jako kotel ústředního vytápění.

1.5. Druhy a třídění biomasy
Světová produkce primární biomasy se odhaduje na cca 155 miliard tun. Přitom jde o podíl
organické produkce, který organismy k vlastnímu životu nepotřebují a který je tedy jako nosič
energie k využití . Obsah energie této potenciálně využitelné biomasy odpovídá asi 100 miliardám
tun jednotek černého uhlí a tím tedy desateronásobku nynější spotřeby energie na celém světě.
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Jelikož výchozí látky pro biomasu mohou být velice rozdílné, je zapotřebí přeměnit biomasu na
sekundární nosič energie jako jsou paliva nebo proud, případně i jiné využitelné látky tak, aby bylo
možné technické využití pro výrobu tepla nebo elektřiny. Vzhledem ke ztrátám způsobeným
přeměnou a další úpravou, které vznikají při sklizní, transportu, uložení a dalším postupu, zmenšuje
se maximálně technicky využitelný potenciál, přičemž ztráty jsou závislé na místě výskytu a použité
technologii.
V první řadě se využívají zbytkové látky biomasy a odpadové látky pro výrobu energie
Rozdělení biomasy pro energetické využití:
Biomasa: a) Ze zemědělství:
-

pěstování rostlin pro energetické účely

-

zbytkové a odpadové látky – zvířecího původu (močůvka)
- rostlinného původu (sláma, zelené rostliny,
dřevnaté odpadové látky)

-

vyčeřený kal
b) Z lesnictví:

-

cukr a škrob, jež obsahují rostliny, olej, jež obsahují rostliny

-

lesní dřevěné zbytky

-

dřevo z dřevařského průmyslu
c) Skládky tuhého komunálního odpadu:

- odpad z domácnost (biologický odpad, papír a lepenka, sklo, směsné plasty,
tetil, železné kovy, hliník, PET láhve, ostatní podíl)
- komunální odpad (odpad z domácností + uliční smetky + odpad ze zeleně +
ostatní objemový odpad).
Potenciál biomasy je možno rozdělit podle jejího původu. Mimo zdroje poskytované lesním
hospodářstvím je to zemědělství, které dává především k dispozici zbytky a odpadové látky. Příliš
velký výskyt močůvky v některých oblastech působí značné problémy. Podobně je tomu u slámy,
kterou není možno např. v oblastech, kde se pěstuje výhradně obilí, spotřebovat beze zbytku.
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2. Klimatologické využití pojmu biomasy
Klimatologie zkoumá souvislosti mezi změnami klimatu a nárůstem či poklesem tvorby určité
složky biomasy (např. rostlin nebo řas nebo organismů v krychlovém metru vody). Jde například o
vliv globálního oteplení nebo snížení prostupnosti atmosféry pro sluneční záření.

3. Evropský potenciál biomasy
Evropská agentura pro životní prostředí ve studii z roku 2006 stanovila tzv. evropský potenciál
biomasy, který by respektoval ochranu biologické rozmanitosti a vedl jen k minimu nepříznivých
dopadů. V roce 2030 by mohlo být asi 15 % energetické poptávky v Evropské unii pokryto energií
vyrobenou ze zemědělských, lesnických a odpadních produktů z čistě evropských zdrojů. Do roku
2030 by mohlo asi 18 % tepla, 12,5 % elektřiny a 5,4 % paliva pro dopravu pocházet z biomasy
evropského původu.

3.1. Biopalivo
Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Představuje tedy jedno z možných
využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z
papíru atd.
Možné rozdělení biopaliv:
tuhá biopaliva
kapalná biopaliva
plynná biopaliva
V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou vyvíjeny
jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků. Biopaliva
pokrývají 15 % celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží převážně k
vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve Švédsku a Finsku (17 %
a 19 %).
Zda a případně o kolik biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem
sporů. Biopaliva uhlíkově neutrální nejsou - už jenom proto, že k účinnému růstu rostlin je potřeba
hnojivo, rostliny je třeba nějak sklidit, přetransformovat na biopaliva a přemístit do nádrží.
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K výrobě biopaliva lze použít vodní řasy.
Rozeznáváme především zbytkovou (odpadní) biomasu - dřevní odpady z lesního hospodářství a
celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné zbytky ze zemědělské
prvovýroby a údržby krajiny, komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu - a cíleně
pěstovanou biomasu - energetické byliny a rychlerostoucí dřeviny.
Statková hnojiva jsou podle § 2 zák. č. 308/2000 Sb. „o hnojivech“ hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda,
sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsouli dále upravovány.
Zařízení, která produkují z biomasy výrobky získávané obvykle pouze z ropy, se nazývají
biorafinérie.

Obr. 70. Biorafinérie
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3.2. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Obr. 71. Kogenerační jednotka

Ekonomiku provozu lze významně vylepšit kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (tzv.
kogenerací). Díky zaručeným a poměrně výhodným výkupním cenám elektřiny z biomasy tvoří
příjem z prodeje elektřiny významný finanční příspěvek. Díky tomu je pak možno udržovat nižší
cenu tepla. Poměr výroby je asi 1:3 až 1:8. Při výrobě jedné kWh elektřiny vznikne 3 až 8 kWh
tepla. Protože odběr tepla je v létě obvykle nízký, navrhuje se velikost kogenerace tak, aby se pokryl
letní odběr tepla, a pro zimní provoz se instaluje jen běžný spalovací kotel (kotle) s dostatečným
výkonem. Výhodou je, pokud je možné přebytečné teplo v létě použít na sezónní technologii (např.
sušení dřeva na výrobu parket apod.).
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Obr. 72. Bioplynová stanice

Popis zařízení: 1 - odvod bioplynu, 2 - přepad kalu, 3 - zásobník odplyněné kejdy, 4 - nová sběrná
nádrž, 5 - kalové čerpadlo, 6 - plynojem, 7 - vodní uzávěr, 8 - připojení ke stávajícímu dálkovému
vytápění, 9 - teplo z kogenerační jednotky, 10 - kogenerační jednotka, 11 - dmychadlo, 12 elektřina z kogenerační jednotky
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Obr. 73. Bioplynová stanice

Typ kogeneračního zařízení závisí na instalovaném výkonu. Pro rodinné domky je na trhu zařízení
se Stirlingovým motorem, jako palivo slouží peletky. Tepelný výkon je až 26 kW, elektrický 2 až 9
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kW. Cena je asi 40 tis. EUR. Je zřejmé, že takového zařízení může zatím jen stěží ekonomicky
konkurovat jiným energetickým zdrojům.

Obr. 74. Stirlingový motor

3.2.1. Kogenerační jednotky
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KVET) je velmi perspektivní technologie, která umožňuje
snížit spotřebu neobnovitelných fosilních paliv díky mnohem vyššímu energetickému využití paliva.
V základě rozlišujeme čtyři typy kogeneračních zařízení:
1. s parní turbínou
2. s plynovou turbínou
3. s pístový spalovacím motorem
4. s parním strojem
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Biomasa je palivo, bez kterého se v budoucnu zcela jistě neobejdeme, nechceme-li nadále zatěžovat
životní prostředí spalováním fosilních paliv. Chtěli bychom ji tedy masivněji využívat, ale uměle
jsme zvýšili její cenu neúměrnou podporou spoluspalování. Nelze ji skutečně využívat efektivněji?
Začněme krátkou úvahou
Spalováním fosilních paliv vzniká velké množství znečišťujících látek, především však oxid uhličitý,
který byl takto navázán z prostředí za miliony let v období, kdy ještě homo sapiens neobýval tuto
planetu. (A mohl ji snad obývat, umožňovalo mu to složení plynů v atmosféře?) Dění kolem nás,
především globální oteplování a klimatické změny, tak jak je pociťujeme stále častěji mnohde na
vlastní kůži, jsou pravděpodobně důsledkem zvyšování koncentrace oxidu uhličitého. Řada vědců to
potvrzuje. Je důležité, že si toto začíná uvědomovat i obyvatel modré planety. Kjótský protokol
vstoupil v platnost, Evropská unie si stanoví cíle ve využívání obnovitelných zdrojů energie, návrh
zákona o podpoře výroby elektřiny z nich přijali naši politici a jeho schválení je v moci prezidenta
republiky.
Co je to vlastně biomasa a proč ji považovat za obnovitelný zdroj energie?
Ottův slovník naučný říká: "Biomasa, hmotnost organismů, jejich populací či částí společenstev na
plošnou nebo objemovou jednotku." Tolik výklad renomované encyklopedie. Obecně ji lze definovat
jako substanci biologického původu neboli hmotu všech organismů na Zemi. Velké množství
organických látek vzniká při fotosyntéze z oxidu uhličitého a vody za spolupůsobení enzymů,
chlorofylu a světelné energie. Schematicky to lze znázornit následovně:
6 CO2 + 12 H2O + světelná energie → (CH2O)6 + 6 H2O + 6 O2
oxid uhličitý + voda + energie → cukr + voda + kyslík
Při jejím spalování logicky opět oxid uhličitý vzniká. Dochází tedy k uzavřenému procesu, kdy
rostliny za svého růstu odebírají z ovzduší CO2 a při spalování ho do ovzduší opět vracejí. Její
množství se činností organismů neustále obnovuje a nedochází tak k jednostrannému narušení
rovnováhy prvků a energie v biosféře. Skleníkový efekt se nenavyšuje. Zde je její jednoznačná
přednost.
Srovnají-li se fyzikální vlastnosti biomasy (objemová hmotnost, výhřevnost, vlhkost) v podobě
dřevního odpadu, štěpky, slámy s uhlím, získá se jednoznačný závěr. Biomasa, ať již ve formě
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odpadu či účelově vyrobená pro energetické účely, musí být zužitkována v místě jejího vzniku.
Dlouhý transport do odlehlých elektráren, jako i zvýšená poptávka podstatně zvyšují její cenu. Tato
jinak zbytečná přeprava zatěžuje navíc životní prostředí.
Při výrobě elektřiny ve velkých elektrárenských blocích se využije zpravidla 30 až 55 % energie
obsažené v palivu, to proto, že odpadní teplo, které se odvádí z kondenzátoru, se předává do okolí (v
obřích chladicích věžích nebo při průtočném chlazení přímo do vodního toku). Elektrická energie je
dále rozváděna k místům konečné spotřeby se ztrátou 3 až 4 % a v místě konečné spotřeby je často
měněna neefektivně opět na teplo potřebné k vytápění.
V uplynulých deseti letech bylo u nás zrealizováno a uvedeno do provozu více než 20 centrálních
výtopen na spalování biomasy s instalovaným výkonem od 1 do 9 MW, z těch nejvýznamnějších
můžeme jmenovat Zlaté Hory, Žlutice, Bystřice nad Pernštejnem nebo Hartmanice. Účinnost těchto
kotelen se pohybuje mezi 60 a 80 %. A ať už byly tyto náročné investice jakkoliv efektivní, pak v
době teroristických útoků a houpajících se cen ropy a zemního plynu jsou velkým plus dávajícím
regionům jakousi záruku energetické soběstačnosti. V posledních letech je pozornost směrována ke
kogeneraci, která při využití technologie ORC dosahuje celkové účinnosti téměř 90 %!
Velmi účelné se jeví ponechat biomasu v regionu, kde vzniká potřeba elektrické energie a tepla. Tím
je zde otevřen prostor pro investice do nových technologií např. při využití kogenerace. Další
výhodou je snížení zbytečné přepravy biomasy na straně jedné a ztrát z transferu v elektrorozvodné
síti na straně druhé. Snáze se vyrovnávají energetické špičky v regionální síti a v neposlední řadě se
právě v regionu vytváří nová pracovní místa.
Zvyšování cen biomasy, ať již způsobené dopravou na velké vzdálenosti nebo zvýšenou poptávkou,
bohužel k přilákání investic do regionů nepovede!
Investičně náročná řešení jako například systém pro společnou výrobu tepla a elektrické energie z
biomasy s využitím tzv. organického Rankinova cyklu bude při stále se zvyšujících cenách paliva
nadále rentabilní pouze za předpokladu národních či evropských dotací.
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Jak funguje organický Rankinův cyklus „ORC“?
Obr. 75. Termální olejový cyklus

V klasických tepelných elektrárnách je energie tepelná transformována na mechanickou v tepelném
oběhu, který nazýváme Rankin - Clausiův cyklus. Tento elektrárenský kondenzační cyklus, ve své
podstatě složený ze základních termodynamických změn, používá jako pracovní látku vodu resp.
vodní páru. Voda na mezi sytosti, která je přivedena napájecím čerpadlem do parního generátoru
(kotle), se v něm ohřívá, odpařuje (mění skupenství) a v parním přehříváku dosahuje parametrů tzv.
admisní páry (tlak cca 14,5 MPa, teplota cca 530 °C), která je přivedena do parní turbíny. V parní
turbíně pára expanduje (přehřátá pára přechází do oblasti syté páry) a následně mění své skupenství
v kondenzátoru, odkud je v kapalném stavu kondenzačním čerpadlem dopravována přes zásobní
nádrž a případné doplnění zpět do parního generátoru. Termická účinnost takovéhoto cyklu (poměr
tepla přeměněného na mechanickou práci ku teplu přivedenému do oběhu) se u nejmodernějších
elektráren pohybuje na úrovni cca 38 %. Ke zvyšování termické účinnosti se zpravidla používá
regenerace tj. ohřev napájecí vody v regeneračních ohřívácích mimo vlastní kotel nebo přehřívání
páry (omezeno používanými materiály, maximální admisní tlak 15 MPa).
Organický Rankinův cyklus (ORC) je v podstatě elektrárenský kondenzační cyklus, který používá
namísto vody resp. vodní páry jako pracovní látku v primárním okruhu směs organických sloučenin
(silikonový olej), které jsou svými termodynamickými vlastnostmi vhodné k použití v tepelném
oběhu. Výhodou oleje je, že při dané teplotě (např. 300 °C) se udrží v kapalném stavu při značně
nižším tlaku než voda. Ve výparníku předává olej teplo do sekundárního okruhu, kde se pracovní
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organická látka vypařuje, dosahuje většího tlaku než má olej a organické páry jsou vedeny do parní
turbíny, kde expandují. Pára je za turbínou vedena do kondenzátoru, kde kondenzuje po odebrání
výparného tepla chladicí vodou, která pak dodává teplo do objektů připojených na tuto tepelnou síť.
Organické látky použité jako náhrada vody v sekundárním tepelném oběhu musí samozřejmě
splňovat přísné předpisy a normy ve vztahu k životnímu prostředí.
Typické využití ORC se nabízí ve spojení s kotelnami na biomasu, kde je primární energie v palivu
využita jednak na výrobu tepla, ale i elektrické energie. V takovém případě je celková účinnost
kogenerace cca 85 %. Jen pro porovnání, v klasické tepelné elektrárně, kde je teplo z kondenzace
odvedeno do okolí, se dosahuje celkové účinnosti cca 30 %. (Je zcela zřejmé, že s potenciálem
biomasy tepelné elektrárny nahradit nelze, ale z uvedeného srovnání je téměř povinností státní
energetické politiky, aby byla kogenerace z biomasy preferována zřetelněji než doposud.) Parní
generátor je zde nahrazen olejovým kotlem a výparníkem. Olej ohřátý v tomto kotli je využíván jako
teplonosná látka, jenž přes výparník předává své teplo pracovní látce uzavřeného sekundárního
okruhu ORC. Vzniklá sytá pára organických sloučenin je vedena na axiální turbínu, která je přímo
spojena s generátorem elektrické energie. Teplo z kondenzátoru, ve kterém náplň ORC okruhu mění
své skupenství zpět do kapalné fáze, je vedeno k dalšímu využití (kogenerace). Při vhodném
navržení tepelného oběhu lze toto teplo využít např. v systému CZT, případně k jiným účelům.
Nabízí se využití u dřevozpracujících provozů k sušení řeziva, kde je kotelna přímo u zdroje paliva.
Schematické uspořádání ORC cyklu při využití kogenerace z biomasy
Z kondenzátoru je náplň ORC dopravována čerpadlem přes regenerátor zpět do výparníku. Spaliny z
olejového kotle jsou využity jednak k předehřevu vlastní olejové náplně a předehřevu spalovacího
vzduchu pro olejový kotel a též k dohřevu topné vody na požadované parametry pro okruh CZT (viz.
obr. 76.).
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Obr. 76. Cyklus ORC

teplota přívodní 1 ... sytá pára pracovní látky
1-2 ... expanze na turbíně
2 ... oblast přehřáté páry
2-3 ... ochlazení par organických sloučenin na mez sytosti (vnitřní rekuperace)
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3-4 ... kondenzace par pracovní látky (přeměna z plynné na kapalnou fázi)
4-5 ... pracovní látka je dopravována čerpadlem
5-6 ... ohřev pracovní látky přes rekuperátor
6-1 ... ohřev pracovní látky ve výparníku
T01 ... teplota oleje olejového okruhu na vstupu do výparníku
T02 ... teplota oleje olejového okruhu na výstupu z výparníku
W1 ... teplota vody okruhu CZT na vstupu do kondenzátoru (teplota vratné vody sytému CZT)
W2 ... teplota vody okruhu CZT na výstupu z kondenzátoru vody sytému CZT)
Výhodami oproti klasickým parovodním cyklům jsou především:
nižší otáčky turbíny umožňující přímý pohon generátoru bez převodovky,
minimální eroze lopatek turbíny vlivem absence kapiček pracovní látky,
možnost využití energie ze zdrojů s relativně nízkou teplotou,
nižší tlak a teplota v celém oběhu,
vyšší životnost,
nenáročnost na obsluhu,
odpadá nutnost doplňování a úpravy vody (úniky a doplňování organické pracovní látky v
sekundárním okruhu jsou minimální),
celkem vysoká účinnost při nižších teplotních spádech,
nižší provozní náklady.
V současné době se ORC systémy dodávají většinou jako standardizované moduly o elektrických
výkonech řádově od stovek kWe do několika MWe a to v aplikacích pro kombinovanou výrobu
elektrické energie a tepla z biomasy, pro zdroje s geotermální energií, ve spojení se solární
technologií a při využití odpadního tepla.
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Obr. 77. Fermentační reaktor

Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou pro dodávky elektřiny
Velkou předností bioplynových stanic obecně je poměrně malá spotřeba dostupných obnovitelných
vstupních surovin. K výrobě bioplynu lze využít celou řadu biologicky rozložitelných odpadů.
Rovněž využitelnost výstupních produktů - elektřiny, tepla, hnojivého digestátu a i samotného
bioplynu - je obecně dobrá. Při současné technické úrovni zařízení a řídicí techniky je provoz
bioplynových stanic poměrně jednoduchý. Z toho důvodu může s úspěchem bioplynové stanice
provozovat celá řada malých provozovatelů - jednotliví zemědělci, obce, čistírny odpadních vod,
společnosti pro nakládání s odpady a další.
Investiční náklady na výstavbu bioplynových stanic jsou poměrně vysoké. Doba návratnosti je v
současných českých ekonomických podmínkách dlouhá, obvykle delší než 10 let. Bez významných
dotací na výstavbu jsou bioplynové stanice obvyklých koncepcí v ČR pro investory málo atraktivní.
Obvyklý rozsah výkonu kogeneračních jednotek bioplynových stanic se pohybuje v rozmezí stovek
kW až jednotek MW.
Kogenerační jednotka je dimenzována na výkon 2x až 3x vyšší, než by odpovídalo trvalému provozu
pro denní produkci bioplynu. Na základě dohody s odběratelem elektrické energie je kogenerační
jednotka provozována na nominální výkon, avšak pouze 8 až 12 hodin denně, v době vysoké
spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě.
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Životnost motoru kogenerační jednotky do generální opravy je obvykle udávána v rozmezí 6 až 8 let
trvalého provozu. Životnost však závisí na počtu startů. Proto při provozu ve špičkách se životnost
prodlouží méně, než by odpovídalo celkovému počtu provozních hodin.
Aby mohla být větší kogenerační jednotka provozována v energetických špičkách, musí být
instalován dostatečně velký plynojem pro jímání bioplynu v době odstávky kogenerační jednotky.
Rovněž příslušná potrubí bioplynu a další zařízení kogenerační jednotky musí být dimenzována na
větší průtoky bioplynu. K vyvedení výkonu musí být instalován větší transformátor a odpovídající
elektrické vedení. Vhodné je doplnit akumulátor tepla, aby bylo teplo k dispozici i v době odstávky
kogenerační jednotky.
Takto dimenzované a provozované zařízení vyrobí ze stejného množství vstupních surovin, resp. ze
stejného množství bioplynu, o několik procent více elektřiny. Přitom špičkovou elektřinu je možno
prodat za vyšší cenu.
Cena špičkové elektřiny
Z ekonomických a technických důvodů je snaha všechny jaderné a většinu uhelných elektráren
provozovat v režimu základního zatížení, aby po většinu času dodávaly do sítě nominální výkon.
Poptávka po elektřině je ve dne výrazně vyšší než v noci. Skutečnou poptávku nelze zjistit, spotřeba
elektřiny je ovlivněna nastavením vysokých a nízkých tarifů. Přesto je spotřeba ve dne až
dvojnásobná ve srovnání se spotřebou v noci.
Tomu odpovídá i rozdíl v ceně elektřiny základního zatížení a elektřiny špičkové. Podle údajů
Energetické burzy Praha je cena špičkové elektřiny o 30 až 50 % vyšší než cena elektřiny v
základním zatížení. Z dlouhodobého hlediska se rozdíl mezi cenou špičkové elektřiny a elektřiiny
základního zatížení zvyšuje.
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Obr.78. Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou

Další možnosti využití kogeneračních jednotek na bioplyn
Významné uplatnění mohou mít kogenerační jednotky při anaerobní stabilizaci odpadního kalu na
čistírnách odpadních vod. Do čistíren odpadních vod je často přiveden i zemní plyn, který je
využíván jako záložní palivo v plynových kotlích pro nutný ohřev kalu v případě, že vlastní
produkce bioplynu na dostatečný ohřev nepostačuje.
Moderní plynové kogeneračních jednotky mohou spalovat podle potřeby jak bioplyn, tak zemní
plyn. Mohou tedy být využívány v čistírnách odpadních vod jako zdroje elektrické energie pro
dodávky elektřiny z bioplynu a nebo z kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu.
Současně mohou sloužit jako zdroj odpadního tepla pro termofilní stabilizaci a pro případné sušení
stabilizovaného kalu před jeho použitím jako hnojiva a nebo před jeho spalováním.
S využitím kogeneračních jednotek na bioplyn a zemní plyn by prakticky všechny větší čistírny
odpadních vod mohly svůj přebytečný kal takto využívat a upravovat ho termofilní anaerobní
stabilizací na hygienicky nezávadné organické hnojivo (pokud by byly splněny další parametry kalu
pro takové použití podle platné legislativy), a nebo na odvodněné a vysušené palivo (pokud by kal
nebyl jako hnojivo použitelný).
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Obr. 79. Kogenerační jednotka

V menších výkonových aplikacích jsou vesměs využívány pístové spalovací motory. Ostatní
aplikace jsou využívány především v elektrárnách či teplárnách, kde je možné využít vyšších
výkonů, i akceptovat vyšší náklady.
Existují i kogenerační jednotky na bázi pístových motorů, které jsou schopny pracovat nejen na
zemní plyn, ale například i na bioplyn nebo skládkový plyn. Použití těchto netradičních zdrojů však
závisí na jejich kvalitě (obsahu metanu a nežádoucích příměsí). Aplikace na bázi pístových motorů
využívajících jako palivo zemní plyn, jsou v dobře navržených a provozovaných systémech,
ekonomicky zajímavé a jsou nesporným přínosem. Navíc dnes existují i aplikace využívající tzv.
trigenerace, to je výroby elektrické energie, tepla a chladu.
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U malých a středních instalací (desítky až stovky kW el. výkonu) je technologicky komerčně
dostupnou cestou zplyňování biomasy a následné spalování vyrobeného plynu v kogenerační
jednotce se spalovacím motorem. Plynové kogenerační jednotky mívají nejčastěji pístový spalovací
motor (někdy jde o motor z automobilu), upravený pro spalování daného plynu. Plyn lze získat ze
dřeva (dřevoplyn) – dosavadní zařízení na výrobu dřevoplynu jsou však poměrně citlivá na kvalitu a
zejména vlhkost vstupní suroviny. Plyn může pocházet také z mokré biomasy – zemědělských a
potravinářských odpadů, kejdy, kukuřice aj. V tomto případě mluvíme o bioplynu. Technologie
bioplynových stanic pro různé suroviny je na vysoké úrovni a dobře dostupná. Plyn může pocházet i
ze skládky (skládkový plyn), zde ale bývá problém se vzdáleností mezi skládkou a teplárnou, resp.
místem pro odběr tepla. Podobný problém je často i v čistírnách odpadních vod, kde bioplyn (resp.
kalový plyn) vzniká v rámci čistícího procesu. Část tepla ze spáleného plynu se používá pro
technologii čistírny, někdy je však tepla nadbytek, ale v místě pro něj není využití.
Zařízení velkého výkonu (desítky až stovky MW el. výkonu) používají nejčastěji kotel a parní
turbínu. Výhodou je, že kotel není příliš citlivý na kvalitu vstupní biomasy, případně lze použít různé
kotle pro různé druhy biomasy (dřevní odpad, sláma, apod.). Pára vyrobená v kotli pak pohání
protitlaku turbínu, která pohání generátor vyrábějící elektřinu. Nevýhodou je nižší produkce
elektřiny na odběru tepla (hovoříme o tzv. vynucené výrobě elektřiny). U malých výkonů se používá
místo vodní páry směs organických uhlovodíků. Tento tzv. ORC systém se hodí pro biomasu lépe,
protože pracuje s nižšími teplotami.

3.2.2. Biomasa jako zdroj pro lokální vytápění
Zejména v menších obcích s rozvolněnou zástavbou rodinných domků by vybudování centrálního
zdroje tepla bylo neekonomické kvůli potřebě dlouhých rozvodů tepla.
Biomasu lze dobře spalovat v individuálních kotlích či kamnech. Na trhu je mnoho kotlů s výkony
od 20 do 50 kW, vhodných pro rodinné domky. Kotlů s výkony do 10 kW, vhodných pro moderní
domy s nízkou spotřebou tepla, je na trhu málo, obvykle je vždy nutno zapojit kotel s akumulační
nádrží. Instalovat kotel na dřevo v nízkoenergetickém domě je paradoxně třeba dvakrát dražší než
pořídit mnohem větší kotel do staršího nezatepleného domu. Někdy se proto jako zdroj používají
interiérová kamna či krbová vložka.
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Nejčastějším palivem je polenové dřevo nebo peletky. Kotle na štěpky se vyrábějí obvykle s výkony
od 50 kW, což je pro rodinný domek až 10 více než by bylo potřeba. Takto malé kotle jsou navíc
výrazně dražší než kotle na polenové dřevo.
Kotle na peletky pracují automaticky a obejdou se i několik dní bez dohledu.

Obr. 80. Kotel na peletky
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Obr. 81. Lokální vytápění kotlem na peletky

Obr. 82. Pěstování biomasy

Biomasu lze pěstovat i na zemědělsky nevyužívaných půdách, jako jsou rekultivované plochy.
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Obr. 83. Recyklace

Obr. 84. Příprava biomasy
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4. Bioplyn
Bioplyn je plynné palivo, jehož předností je, že plní dvě následující nezastupitelné funkce:
- Zpracovávají se organické odpady rostlinného původu s vyšší vlhkostí, často doplněné i odpady
živočišnými. Jsou nevhodné pro spalování, ale lze je zpracovat na kvalitní organické hnojivo,
aplikované v jakémkoliv požadovaném množství na jakýkoliv pozemek bez škodlivých účinků jako
mohou mít např. čerstvá kejda prasat a skotu, čistírenské kaly, či čerství slamnatý hnůj.
Odfermentovaný kal ztratil sice část uhlíku a vodíku, ale obsahuje všechny látky potřebné pro
výživu rostlin.
- Vytvářejí vysoce hodnotné plynné palivo – bioplyn s obsahem až 65 % metanu (CH4) a vodíku
(H2) a nepatrným množstvím relativně snadno odstranitelného oxidu siřičitého (SO2) a malého
množství oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn se svou výhřevností přibližuje zemnímu plynu. Jeho
výhřevnost je cca 20,5 až 22 MJ/m3, což znamená, že má asi 70 % výhřevnosti zemního plynu
s ohledem na podíl CO2 a vodní páry. Technologicky je možno bioplyn upravit až na čistý metan,
čili zemní plyn, ale není to zatím v praxi využíváno, poněvadž původní výhřevnost postačuje pro
pohon stacionárních motorů.
Využití bioplynu v Číně zmiňuje již Marco Polo ve 13. století. V Evropě se bioplyn začal po roce
1900 využívat v čističkách odpadních vod a dnes používá většina čističek vyprodukovaný plyn
k výrobě technologického tepla a případně i elektřiny.
Současné bioplynové stanice zpracovávají kejdu a další zemědělské a potravinářské odpady.
Můžeme se setkat i se stanicemi, které zpracovávají kukuřici a jiné cíleně pěstované plodiny. Využít
lze i bioodpad vyseparovaný z komunálního odpadu. V této oblasti konkuruje výroba bioplynu
výrobě biopaliv.
Bioplyn v nově budovaných zařízeních se využívá primárně k výrobě elektřiny, vznikající teplo je
spíše vedlejším produktem. Rovněž zpracování odpadu je dnes důležitým, ale nikoli primárním
účelem bioplynové stanice.
V ČR bylo v roce 2008 v provozu 48 bioplynových stanic a dalších 50 je součástí komunálních a
průmyslových čističek odpadních vod. Celkový instalovaný elektrický výkon v roce 2008 dosáhl

129

248 MWh. Bioplynové stanice dodaly do sítě 87,8 GWh, což bylo 0,2 % celkové produkce elektřiny
v ČR.
Potenciál se přitom odhaduje na 2 TWh elektřiny v roce 2020, což představuje pokrytí spotřeby asi
dvou milionů domácností. Další 2 TWh připadají na teplo dodané na vytápění budov.

4.1. Základní popis technologie
Pokud se organická hmota rozkládá bez přístupu vzduchu (anaerobní rozklad), vzniká plyn
s vysokým obsahem metanu, který je dobře hořlavý. V Indii, Číně a jinde proto existuje mnoho
poměrně primitivních, ale funkčních zařízení v podstatě svépomocné výroby. Současná evropská
zařízení jsou mnohem propracovanější, spolehlivější a bezpečnější.
Základní součástí bioplynové stanice (BPS) je fermentor (reaktor), kde dochází k vlastnímu rozkladu
biomasy. Pro urychlení a zlepšení procesu rozkladu je fermentor vyhříván (teplem z výroby elektřiny
z bioplynu). Někdy je fermentor doplněn sekundárním nevyhřívaným fermentorem, kam přichází
biomasa z primárního fermentoru. Důležité je, aby proces rozkladu proběhl do konce. Ke konci
procesu už je produkce bioplynu nízká. Ve snaze zpracovat co největší množství hmoty pak někteří
provozovatelé nenechají biomasu ve fermentoru dostatečně dlouho. Nedostatečně zpracovaná
biomasa je pak zdrojem zápachu.
Zbytky z procesu, tzv. digestát, se často používá jako hnojivo. Pole je však možné hnojit jen
v určitých obdobích, proto je nutné digestát skladovat. Jímka pro skladování nevyzrálého digestátu
musí být zakryta, aby vítr neroznášel pachy. Digestát se někdy likviduje jako odpad pomocí
kompostování.
Vstupní biomasu je před vstupem do reaktoru obvykle nutno rozmělnit, případně smíchat různé
druhy biomasy tak, aby rozklad probíhal optimálně. Pokud se zpracovávají jateční odpady, musí být
BPS na vstupu vybavena hygienizační linkou,
Kde se za vyšší teploty odpad zbaví choroboplodných zárodků. Vstupní prostory, kde se odpad
vykládá, musí být uzavřeny a odvětrány, přičemž vzduch musí projít filtrem k odstranění zápachu.
Nutno je také zajistit, aby nákladní vozidla mohla být před odjezdem čištěna a dezinfikována. Pokud
se zpracovávají komunální či jiné organické odpady, je nutno instalovat linku pro třídění odpadu.

130

Vyrobený bioplyn je nutno skladovat v plynojemu, protože produkce není vždy rovnoměrná. Pokud
je ve vstupní biomase větší podíl slámy, musí se bioplyn odsířit, aby nepoškozoval kogenerační
jednotku.
Bioplyn se spaluje v kogenerační jednotce, která sestává ze spalovacího motoru a generátoru
elektřiny. Dříve se používaly upravené automobilové motory, dnes se setkáme s motory určenými
speciálně pro bioplyn. Protože výroba elektřiny je v současnosti nejdůležitějším aspektem
bioplynových stanic, musí být kogenerační jednotka spolehlivá. Obvykla se instaluje několik
menších jednotek, aby případná porucha nebo servisní odstávka nepřerušila provoz celé stanice.
Bioplyn je možné po vyčištění a vysušení předávat také do plynárenské soustavy nebo jím pohánět
dopravní prostředky.
Asi polovina energie obsažené v bioplynu se přemění na teplo, které se využívá především pro
vyhřívání fermentoru, „přebytečné“ teplo se pak využívá pro vytápění provozních budov v areálu,
případně pro vytápění domů v nejbližší obci. Účinnost výroby elektřiny z bioplynu je 30 až 40 %.
Technologii BPS je třeba navrhnout již od začátku s ohledem na suroviny, které se budou
zpracovávat. Například přimíchání většího množství trávy a odpadní zeleně do kejdy proces
fermentace zpomalí. Zařízení tedy buď zpracuje méně hmoty, nebo se proces fermentace nenechá
doběhnout do konce a výtěžnost bioplynu je menší.

4.1.1. Ekonomika bioplynové stanice – příklad
Ekonomiku investice lze ilustrovat na modelovém příkladu bioplynové stanice s roční kapacitou
zpracovávané hmoty 6 000 tun. Předpokládá se, že poloviny tohoto množství bude tvořena kejdou,
která je k dispozici zdarma, a polovina bude tvořena nakupovanou biomasou. Dále se uvažuje, že 1/3
vyprodukovaného tepla bude prodána pro vytápění budou. Rozhodujícím příjmem je prodej elektřiny
za regulovanou výkupní cenu.
Předpokládá se financování z úvěru ve výši 80 % investice, se splatností 10 let a úrokem 6 % p. a.
Daň z příjmu se neplatí v roce uvedení do provozu a následujících pět let.
Z výsledků vyplývá, že při zvýšení ceny vstupní suroviny o cca 40 % (nebo při odpovídajícím
zvýšení objemu nakupované biomasy) se návaznost investice významně prodlouží. Přiblíží se době
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ekonomické životnosti, která je 20 let. Podobně negativní vliv může mít zvýšení provozních
nákladů, například na obsluhu nebo na likvidaci digestátu.

5. Volba paliva
Logickým důsledkem velké investice do centrálního zdroje tepla je snaha použít co nejlevnější
palivo. Technologie pro spalování štěpky jsou dobře dostupné, obvykle lze spalovat i syrovou nebo
mokrou štěpku, odpady z dřevovýroba atd. Výhodou je možnost likvidace zbytků z údržby městské
zeleně a podobně. Nevýhodou je dosud nepříliš stabilní trh se štěpkou – stavba nových zdrojů tepla
na biomasu zvyšuje poptávku a ceny paliva. Možným řešením je vlastní výroba štěpky z vlastních
lesů.
Další možností je spalování obilné slámy, i zde jsou technologie komerčně dostupné. Zajímavé může
být spalovat nevymlácené obilí, které se pouze poseče a nabalíkuje. Na kvalitě zrna v tomto případě
nezáleží, pěstování takovéhoto obilí je proto levnější.
Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez
přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů se v největší míře energeticky využívá
kejda, případně i slamnatý hnůj, sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další.
Tímto způsobem je možné zpracovávat 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 jednoduchý, protože je však nutné dodržovat bezpečnostní normy, zařízení se
stávají složitými a tudíž dražšími. Větší bioplynové stanice jsou ekonomicky rentabilnější než malé
jednotky, stále však zůstává problém laciného využití velkého množství odpadního tepla (zejména v
létě).

5.1. Fermentace biomasy
Fermentací roztoků cukrů je možné vyprodukovat ethanol (ethylalkohol). Vhodnými materiály jsou
cukrová řepa, obilí, kukuřice, ovoce nebo brambory. Cukry mohou být vyrobeny i ze zeleniny nebo
celulózy. Teoreticky lze z 1 kg cukru získat 0,65 l čistého ethanolu, který je vysoce hodnotným
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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 vyšlechtěných
mikroorganismů. Ethanol lze pak získat ze dřeva nebo trávy.

5.2. Výroba bioplynu – fermentace
Obr. 85. Výroba bioplynu

Výroba bioplynu spočívá z biologického odbourání organických látek v tekutém stavu za nepřístupu
vzduchu, ve tmě a za určité teploty za působení metanových bakterií. Organický rozklad hmoty
probíhá v několika fázích, které mohou trvat dohromady asi 1 měsíc, při teplotách kolem 37 oC, což
je teplota zažívacího traktu živočichů, zejména přežvýkavců, jejichž trávení představuje stejný
proces. Tuto teplotu je nutno udržet, proto při kapalných procesech, které dnes převládají a
s obsahem sušiny 8 až 12 %, je nezbytné reaktory přihřívat. K tomu se v zimě používá asi 30 %
vyrobeného tepla. Tvorba bioplynu probíhá všude tam, kde bez přístupu vzduchu nebo po vyčerpání
kyslíku ve hmotě, dochází k rozkladu organické hmoty činností řady mikroorganismů, podle jejichž
druhu lze procesy tvorby bioplynu ve fermentoru rozdělit na:
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-

psychrofilní - probíhá při teplotách 10 až 20 oC

-

mezofilní

- probíhá při teplotách 20 až 40 oC

-

termofilní

- probíhá při teplotách 50 až 55 oC

Při srovnání teplotního režimu procesu výroby bioplynu je patrné, že největší relativní produkce je
v termofilní oblasti. Teplotní režim je důležitý pro ekonomickou kalkulaci, protože část bioplynu
musí být spotřebována pro ohřev fermentoru na procesní teplotu. Při špatně navržené a provedené
izolaci fermentačního zvonu se může spotřebovat až na 80 % bioplynu.
Bioplyn může vznikat v nádržích kapalných městských odpadů, v nádržích kejdy, v hnojištích
v hlubších vrstvách půdy a vodních tocích, na skládkách a rašeliništích. Tento přírodní proces se
využívá pro prospěch lidstva. Vznikající bioplyn obsahuje hlavně metan (CH4), který je po vodíku a
acetylenu (C2H2) nejvýhřevnějším palivem, ale také daleko nejúčinnějším skleníkovým plynem
s účinností asi 40 krát větší než oxid uhličitý (CO2). Proto se nařizuje jeho jímání z velkých skládek
odpadů, a proto lze očekávat, že i další organické odpady jako je kejda, chlévský hnůj, ale i
přibývající travní hmota budou časem povinně zpracovávána v bioplynech stanicích, jak je to běžné
např. v Dánsku a Holandsku.
Biomasa, NOX a CO2
Dřevo či sláma - jsou-li správně spáleny - jsou hned po vodíku ekologicky "nejpřátelštějším"
palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou 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 absorbován při růstu
rostlin, nelze v tomto směru hovořit o problému s emisemi. Ve dřevě není síra, stopy síry jsou ve
slámě - asi 0,1 % v porovnání s minimálně 2 % v hnědém uhlí.

6. Zdroje bioplynu
Bioplyn je produkovaný zejména v:
přirozených prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, trávící ústrojí (zejména u přežvýkavců),
zemědělských prostředích, jako jsou rýžová pole, uskladnění hnojů a kejd,
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odpadovém hospodářsví na skládkách odpadů (zde je označovaný jako skládkový plyn), na
anaerobních čistírnách odpadních vod (ČOV), v bioplynových stanicích.

6.1. Použití bioplynu
Vlak poháněný bioplynem Linköping, Švédsko (2006)
Bioplyn z bioplynových stanic, ČOV a některých skládek je používán :
k výrobě tepla,
k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) - toto je nejčastější případ,
k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) - trigenerace je využívána jen výjimečně.
k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky)

6.2. Složení bioplynu
Bioplynová stanice Niederbrechen, Hesensko, Německo (2004)
Metan

40 -75 %

Oxid uhličitý 25 - 55 %
Vodní pára
Dusík

0 - 10 %

0-5%

Kyslík

0-2%

Vodík

0-1%

Čpavek
Sulfan

0-1%
0-1%

Energeticky hodnotný je v bioplynu metan a vodík. Problematickými jsou sirovodík a čpavek, které
je často nutné před energetickým využitím bioplynu odstranit, aby nepůsobily agresivně na strojní
zařízení.
Příklad
Jako příklad využití bioplynu může sloužit Ústřední čistírna odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha),
která využívá bioplyn z vyhnívacích nádrží k pohonu speciálních dieselelektrických agregátů.
Vyrobenou elektřinou pokrývá čistička zhruba 50 % své spotřeby elektrické energie.
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6.3. Kogenerační využití bioplynu
Stejně jako u jiných zdrojů lze při zpracování bioplynu využít kogenerace. U některých
bioplynových stanic je využívána i mechanická energie, čímž se dosahuje až 95 % účinnosti
přeměny energie. Asi 1/3 vyprodukované energie bývá ale spotřebována na vlastní provoz
bioplynové stanice.
U většiny bioplynových stanic se používají pro kogeneraci naftové motory. Bioplyn se nečistí, a
proto se k němu musí přidávat asi 8 % nafty (5 - 10 %) kvůli mazání a chlazení. Právě díky
kogeneraci je možné dosáhnout u bioplynové stanice ekonomické rentability, jelikož výnos za odběr
odpadů a prodej kompostů je doplněn výnosem z prodeje energie. Pro kogeneraci je možné využít i
starší motor, který však vyžaduje repasaci a úpravu. Je samozřejmě rovněž nutné počítat s častějšími
poruchami, a tudíž je vhodné mít zálohu.
Největší kogenerační stanice v Evropě využívající bioplyn je v provozu ve Velkém Karlově poblíž
Znojma.

6.4. Sušení bioplynu
Sušení bioplynu znamená odstranění vlhkosti z bioplynu. Provádí se kvůli prevenci koroze zařízení
pro využívání bioplynu (např. kogeneračních jednotek).
Nepříliš hluboké sušení bioplynu je možné zabezpečit prostřednictvím tepelného čerpadla. Bioplyn
je ve výměníku tepla ochlazen chladicím agregátem a odloučená voda (kondenzát) je z plynu
odstraněna. Poté je plyn opět zahřát teplou (kompresní) částí chladicího agregátu. Tato technologie
zabezpečí vzdálení vlhkosti biolynu od rosného bodu, je relativně jednoduchá, má nízkou spotřebu
energie a ve většině případů je dostačující. (Při ochlazení bioplynu na 20 °C dojde ke snížení obsahu
vody při 100 % nasycení na 17,3 g/m3, což odpovídá 2,3 % objemovým.)
Hluboké sušení bioplynů je možné realizovat za pomoci tuhých sorbentů, jako je silikagel či
molekulová síta, a nebo prostřednictvím kapalných sorbentů, kterými jsou zejména glykoly.
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6.5. Výroba elektřiny z bioplynu
Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě.
Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu
anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn,
který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako
kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).
Statistika výroby bioplynu v EU dokládá rostoucí význam tohoto oboru např. z hlediska výroby
obnovitelné energie. V roce 2006 bylo v rámci zemí EU z bioplynu, kalového plynu a skládkového
plynu vyrobeno celkem 17,3 TWh elektrické energie (tedy 17,3 miliard kWh). Porovnání s rokem
2005 přitom ukazuje meziroční nárůst výroby elektřiny o takřka 29 % (celkem 13,4 TWh v roce
2005). Pro představu: množství elektrické energie, vyrobené z bioplynu v celé Evropě, převyšuje o
44 % výrobu elektrické energie české jaderné elektrárně Temelín (12,02 TWh v roce 2006).
Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální
bioodpady. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší
zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod,
kde bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se
ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů.

7. Ekonomika instalace bioplynové stanice, výše a návratnost investice
I když je možné postavit i velmi malou bioplynovou stanici s výkonem několika kW, v současnosti
se staví spíše stanice s výkonem stovek kW, jaké ročně zpracují několik tisíc tun hmoty. Důvodem je
zejména, že velká zařízení jsou relativně levnější. U zemědělských bioplynových zařízení jsou
relativně levnější. U zemědělských bioplynových zařízení, kde se zpracovávají exkrementy a
zemědělské odpady, jsou investiční náklady 80 až 120 tis. Kč/kW elektrického výkonu. U stanic
zpracovávajících komunální odpad, zbytky potravin nebo jiný druh odpadu, jsou investiční náklady
asi dvojnásobné. Důvodem je nutnost vybudovat haly pro příjem a dotříďování odpadu, hygienizační
linku a další zařízení.
Protože životnost zařízení je 20 let, je nezbytné navrhnout bioplynovou stanici tak, aby po tuto dobu
měla k dispozici dostatek vstupních surovin. Při přípravě projektu je vhodné analyzovat potenciál
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dostupné biomasy. Případný nákup a doprava biomasy může ekonomiku zhoršit natolik, že bude
lepší provoz ukončit. U dobře připraveného projektu je návratnost investice 15 až 20 let.
Hlavním a nejdůležitějším příjmem bioplynové stanice je prodej elektřiny do sítě. V současnosti je
tato cena předepsána Energetickým regulačním úřadem a je zaručena po dobu 20 let (s meziročním
zvyšováním o inflaci). Cena se liší podle toho, jakou biomasu stanice zpracovává. Jde-li o cíleně
pěstovanou biomasu, je cena vyšší než při zpracování odpadů.
Dalším příjmem může být prodej tepla, kde je však cena smluvní a běžně je okolo 200 až 350 Kč/GJ.
Zajímavým příjmem mohou být poplatky za zpracování odpadů (potravinářské odpady, biologicky
rozložitelná složka tuhého komunálního odpadu aj.) Podmínky a ceny se v odpadovém odvětví
rychle mění, takže tyto příjmy jsou poměrně nejisté.
Naopak je třeba počítat i s náklady na vstupní biomasu. Kejda a podobné odpady bývají k dispozici
zdarma, nutno je ale hradit na dopravu. Při zpracování kukuřice a jiné cíleně pěstované biomasy je
důležitá nejen cena vstupní suroviny, ale i náklady na její dopravu a skladování – mezi sklizní a
zpracováním může uplynout několik měsíců. Pokud není možno digestát použít jako hnojivo, je
nutno počítat s náklady na jeho likvidaci. Opomenout nelze ani náklady na servis zařízení, včetně
kogenerační jednotky, a také náklady na obsluhu.

8. Potenciální vlivy na životní prostředí a nejčastější mýty
V roce 2009 vydalo MŽP ČR metodický pokyn, který specifikuje podmínky schvalování
bioplynových stanic a upozorňuje na předpisy, které je nutno dodržet. Díky tomuto kroku a
zkušenostem z provozu stávajících zařízení by v budoucnu nemělo dojít k tomu, že by bioplynová
stanice nebyla přínosem pro životní prostředí.
Zápach
Během několika posledních let se v ČR vyskytly i bioplynové stanice, z nichž některé obtěžovaly
okolí zápachem. To způsobilo, že záměr výstavby nové bioplynové stanice téměř vždy vyvolá obavy
a odpor místních obyvatel.

138

V první řadě mohou být zdrojem zápachu vozidla dopravující biomasu. Pokud kejda uniká
z cisteren, nebo pokud jsou dopravovány živočišné odpady v nezakrytých kontejnerech, jde o
porušení předpisů. Rovněž tak ve vlastní stanici je potřeba zajistit, aby manipulace se vstupní
surovinou probíhala v uzavřených prostorech. Vybavených odtahem vzduchu s bioriltrem.
Dalším zdrojem zápachu může být digestát, který nebyl ve fermentoru dostatečně dlouho a není tedy
dostatečně rozložen. Pokud se již při návrhu bioplynové stanice počítá s tím, že kvůli zrychlení
procesu nebude digestát zcela vyzrálý, musí být nádrže na digestát uzavřené.
Snižování skleníkového efektu
Jak vyplývá z historie vývoje, bioplynové technologie se hodí především k likvidaci odpadů.
Přeměna exkrementů na hnojivo je bez bioplynové technologie o dost pomalejší. Důležité však je, že
při rozkladu biomasy vzniká metan, který významně zesiluje skleníkový efekt. Při samovolném
rozkladu (např. hnůj v hromadě na polí) uniká metan volně do ovzduší. Naproti tomu v bioplynové
stanici je metan zachycen a následně spálen, tedy přeměněn na vodu a CO2, který ve srovnání
s metanem není tak silný skleníkový plyn.
Likvidace zbytků z procesu
Likvidace zemědělských odpadů v bioplynových stanicích snižuje riziko splachu močůvky
z otevřených hnojišť do potoků a řek. Pokud je však digestát používán jako hnojivo, je nutno
respektovat dobu, kdy je možno hnojit i ochranná pásma vodních toků a povinnosti dané zákonem o
hnojivech č. 156/1998 Sb.
Energetické využití odpadů
Bioplynové technologie umožňují využít energii odpadů, které obsahují příliš mnoho vody, než aby
se daly jednoduše spálit. Umožňují i neutralizovat jinak rizikové potravinářské odpady. V ČR i
v Evropě je pro zemědělce pěstování biomasy pro bioplynovou stanici zajímavou alternativou
k produkci potravin.

10. Závěr
Oblast energetického využívání biomasy se rozvíjí jak na úrovni soukromého sektoru a
malospotřebitelů, tak na úrovni komunální sféry. Biomasa se v současné době podílí na výrobě 2,2
TWh elektrické energie ročně. Biomasa se v lokálním měřítku stává významným zdrojem tepla,
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hlavně na úrovni komunální sféry, zejména v obcích, kde dosud nebylo provedena plynofikace nebo
v již plynofikovaných obcích, při předpokládaném razantním nárůstu ceny zemního plynu. Základní
výhodou využití rostlinné biomasy k energetickým účelům v lokálních či centrálních výtopnách na
úrovni menších obcí je dostupnost biomasy v katastru obce, minimalizace dopravních nákladů, často
i pořizovacích nákladů při zpracovávání odpadů ze zemědělství nebo lesnictví. Navíc lokální
výtopny dosahují podstatně vyšší účinnosti (70 – 80 %) než klasické elektrárenské bloky (25 – 30
%). Tyto údaje ale nelze srovnávat jako absolutní hodnoty účinnosti, protože elektřina je bezesporu
cennější formou energie. Optimálním řešením s maximálním využitím energie biomasy je
kogenerace, která zaručuje nejvyšší účinnost a úsporu paliva okolo 20 – 30 % oproti oddělené
výrobě elektrické energie a tepla.
Zatím nejrozšířenějším způsobem energetického využití biomasy je její spalování v kotlích
vyrábějících horkou vodu nebo páru. Tento způsob neumožňuje plné využití energetického
potenciálu biomasy transformací hořlaviny biomasy do plynné formy a následně využití plynu
v kogeneračních jednotkách s vyšší účinností. Centrální zásobování teplem z biomasy může být
výhodné i pro větší města (např. bioteplárna Pelhřimov, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem, Trhové
Sviny, apod.

Obr. 86. Ceny tepla
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Obr. 87. Blokové schema
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IV. Sluneční elektrárny
1. Využití sluneční energie
Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá přeměna využívá fotovoltaického
jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony, nepřímá je založena na získání
tepla.
Zástupcem přímého získávání elektřiny z energie Slunce jsou sluneční články. K jejich výrobě je se
užívá polovodičových materiálů. Polovodič může mít vodivost buď typu N způsobenou přítomností
příměsí dodávajících volné elektrony (negativní nosiče náboje), nebo typu P spojenou s přítomností
příměsí zachycující elektrony, po kterých v polovodiči zbudou „volná místa“, jež se chovají jako
kladné (pozitivní) nosiče náboje. Díky vlastnostem obou polovodičů vzniká na rozhraní mezi nimi
na tzv. P-N přechodu samovolně rozdíl potenciálů, přičemž polovodič typu N je kladný, P záporný.
Dopadne-li do oblasti přechodu světelné kvantum, předá svou energii látce: některý elektron díky
tomu přejde na vyšší energetickou hladinu a zanechá za sebou „volné místo“, které se chová jako
kladný náboj. Oba náboje z vytvořeného páru se v důsledku difuzního rozdílu potenciálů od sebe
oddělí – elektron je přitahován do oblasti typu N, „volné místo“ opačným směrem. Dopadá-li na
článek proud světla, je těchto nábojů mnoho, vzniká na něm napětí a při uzavřeném elektrickém
obvodu protéká proud.

1.1. Fotovoltaický článek
Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i
polykrystalický materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např.
bóru), z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Jeden čtvereční centimetr dává proud
okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční slunečních článků může v letní poledne vyrobit až
150 W stejnosměrného.proudu. Abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V),
zapojují se sluneční články za sebou, větší proud získáme zapojením vedle sebe. Spojením mnoha
článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. Rozměry jednoho článku jsou asi 10 × 10 cm,
spojují se do panelů o výkonech od 10 do 300 W.
Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V ohnisku sběračů
umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická přeměna spočívá v tzv.
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Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých vodičů vzniká elektrický proud, pokud jejich spoje
mají různou teplotu). Jednoduché zařízení ze dvou různých vodičů na koncích spojených vytváří
termoelektrický článek. Jeho účinnost závisí na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou vodiče
vyrobeny, a na rozdílu teplot mezi teplým a studeným spojem. Větší množství termoelektrických
článků vhodně spojených se nazývá termoelektrický generátor.
Obr. 88. Fotovoltaický článek

1.1.1. Solární fotovoltaické systémy
Solární článek
Solární články pracují s vnitřním fotoelektrickým efektem (obr. 89). Světelné záření vniká okénky
do polovodičového materiálu. Na přechodu mezi N-dotovanou vrstvou a P-dotovanou vrstvou
uvolňuje světelná energie elektrony pohybující se v P-vrstvě. Při nedostatku elektronů zde zůstává
kladný náboj, takže mezi oběma vrstvami vzniká napětí. Přes vnější odpor Ri tečou elektrony zpět
do P-vrstvy.
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Obr. 89. Solární článek

Solární modul
Napětí jednoho solárního článku závisí na polovodičovém materiálu např. u křemíku je 0,5 V až 0,6
V. Proud narůstá s intenzitou osvětlení. K dosažení většího napětí se řadí články sériově a k dosažení
většího proudu paralelně a sestavují se do solárních modulů nebo též solárních panelů. Například
solární panel o ploše 0,5 m2 dává při 17 V proud 3,1 A, což představuje výkon 53 W. Solární články
se rozlišují podle struktury použitého křemíku, na které závisí i účinnost a výrobní cena.
S monokrystalickými křemíkovými články bylo dosaženo laboratorně účinnosti 35,2 % a v běžně
vyráběných solárních panelech kolem 17 %. Účinnost článků klesá s teplotou.
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Obr. 90. Solární modul

Solární fotovoltaické systémy
Konstrukce fotovoltaického systému se řídí podle místa a využívání. Je-li použit systém izolovaně
v místě bez elektrické sítě, mluvíme o izolovaném fotovoltaickém systému. Protože horská chata
potřebuje osvětlení převážně v noci, zatímco solární panely dodávají energii ve dne, musí být
fotovoltaický systém vybaven akumulátory. Regulátor nabíjení odpojuje akumulátory, jsou-li plně
nabity. Ochranná dioda integrovaná v solárním panelu zabraňuje vybíjení akumulátorů přes solární
panel, např. v noci.
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Obr. 91. Solární fotovoltaický systém

Síťový fotovoltaický systém vyžaduje větší počet solárních panelů. Účinnost zařízení je možno
zlepšit natáčením solárních panelů směrem ke slunci. Bleskojistky ve formě svodičů přepětí chrání
elektronickou část systémů. V měniči je stejnosměrný proud solárních panelů měněn na střídavý
proud. Fotovoltaické zařízení běžného rodinného domu tvoří doplněk síťového napájení a dodává
proud do sítě jen výjimečně. Protože pro energii dodávanou do sítě platí jiný tarif než pro energii
odebíranou ze sítě, jsou v domě potřeba dva elektroměry.
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Obr. 92. Síťový fotovoltaický systém

1.2. Typy solárních článků
Křemíkové solární články nejsou tvořeny čistým křemíkem, nýbrž jsou to vlastně křemíkové diody.
Do základního materiálu jsou ve zcela nepatrném množství přimíseny cizí atomy, kterým
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k zabudování do krystalové mřížky chybí jeden valenční elektron (Al, Bo), dotování typu P. Do
určité velmi tenké vrstvy na lícní straně jsou difúzním principem zavedeny cizí atomy, které mají o
jeden valenční elektron více (Ph, As) – dotování typu N. Na rozhraní těchto dvou vrstev vzniká
elektrické pole vyšší intenzity. Toto vnitřní pole uvádí do pohybu volné nosiče náboje vznikající
absorpcí světla a vyrábí tak elektrický proud, jenž je možno využít k napájení spotřebiče.
Křemík je ze všech polovodičových materiálů v přírodě nejvíc zastoupen (je druhým nejhojnějším
prvkem na Zemi se zastoupením 26 %) a má všechny vlastnosti prvku vhodného pro hromadnou
výrobu, tzn. jak chemické (není jedovatý a nepůsobí negativně na životní prostředí), metalurgické
(dá se snadno tavit, snadno krystalizuje a má dostatečnou pevnost), tak i technologické (dá se dobře
zpracovat a tvoří hustou, kompaktní vrstvu). A v neposlední řadě jeho elektrické vlastnosti, které
umožňují použití křemíkových prvků v oblasti vysokých výkonů, při všech teplotách okolí
vyskytujících se na Zemi až do kmitočtu 3 GHz.
V posledních několika letech postupně dochází k přechodu od PV

článků první generace

(křemíkové články) k článkům druhé generace (na bázi tenkých vrstev – např. slitiny na bázi
CuInSe2, CdTe) a k novým konstrukcím PV článků (tandemové vícepřechodové PV články jako
InGaP/GaAs//InGaAs).

V oblasti vývoje PV článků na bázi tenkých filmů eistuje několik typů těchto článků:
-

z amorfních a mikrokrystalických silikonových tenkých filmů

-

na bázi měď indium galium diselenid (CIGD)

-

na bázi kadmium telurid (CdTe)

-

na bázi galium arsen (GaAs)

-

barevně citlivé TiO2

Kombinací PV článků na bázi tenkých filmů a nových přístupů k jejich konstrukci, vznikly tzv.
tandemové články. Tato konstrukce využívá několikanásobných článků, přičemž každý má jinou
pásmovou propustnost (spektrální citlivost) a každý konvertuje energii fotonů v úzkém rozsahu
blízko jeho pásmové propustnosti. Články této konstrukce dosahují už dnes účinnosti kolem 32 %.
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a)

Klasické články

Monokrystalické články se vyrábějí z monokrystalického křemíku, tj. vysoce čistého materiálu, jaký
je běžný v mikroelektronických aplikacích. U takovýchto článků lze dosáhnout vysokých hodnot
účinnosti, které se v praxi pohybují kolem 12 až 18 %.
Polykrystalické články naproti tomu užívají polykrystalický materiál, který je mnohem lacinější.
Tato přednost je však vykompenzována menší účinností okolo 11 až 13 %.
Velké naděje jsou nyní vkládány do slunečních článků s amorfním křemíkem, které mají oproti
předcházejícím řadu předností. Nejdůležitější jsou: vysoká absorpce světla, velké napětí naprázdno,
malá spotřeba materiálu, malá spotřeba energie při výrobě a velké možnosti automatizace procesů
výroby. Dosahovaná účinnost se ale pohybuje kolem 7 %.

a)

Tenkovrstvé články

Klasické články mají z důvodu stability tloušťku 0,2 až 0,3 mm. Tomu odpovídá poměrně velké
množství základního materiálu. Naproti tomu tenkovrstvé články nebývají tlustší než několik
mikrometrů a spotřebují tedy podstatně méně materiálu. A dále mohou lépe využít dopadající
kvanta, protože mají kratší dráhu přechodu P-N. Nejběžnější tenkovrstvé sluneční články jsou
vyrobeny z amorfního křemíku. Účinnost takovýchto článků je až 14 %.

b)

Články MIS

Zatímco běžné solární články pracují jako polovodičové diody s přechodem PN, články s inverzní
vrstvou MIS (kov-izolátor-polovodič) mají přechod PN indukovaný, tj. přechod s inverzní vrstvou
typu N – podobně jako je tomu u tranzistorů. Tyto články dosahují v laboratoři účinnost 15 %.

c)

Články z PN sloučenin

Arsenid galia (GaAs) – Hlavní výhodou je vyšší účinnost 20 %, větší odolnost proti kosmickému
(tvrdému) záření a schopnost pracovat bez snížení efektivity i při teplotách nad 100 stupňů Celsia.
Mezi nevýhody patří mnohem vyšší cena a větší hustota GaAs oproti krystalickému křemíku. Nyní
se vyvíjejí kombinace obou článků, protože oba materiály mají odlišnou spektrální citlivost –
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křemíkové články využívají hlavně oblast viditelného světla směrem k modré barvě a články GaAs
ibkast spektra směrem k červené barvě. Vhodnou kombinací obou typů lze dosáhnout účinnosti 30
% a ve spojení s koncentrátory se očekává dosažení ještě vyšší účinnosti.
Sulfid kademnatý (CdS) – články tvořené přechodem Cu2S a CdS dosahují účinnosti 10 %. Jejich
výhodou je malá hmotnost, díky čemu se používaly při kosmických aplikacích, nevýhodou je malá
stabilita těchto článků a dnes se již nepoužívají. Pokročilejší variantou tohoto historicky nejstaršího
typu článku jsou kombinace sulfidu kademnatého s teluridem kademnatým (systém CdS – CdTe).
Tyto články vyhovují jen pro napájení zařízení s malým příkonem a v energetice nemají využití.
1.3. Konstrukce článků
Při konstrukce solárních článků se snažíme o úsporu materiálu a omezení optických a elektrických
ztrát. K optickým dochází následkem odrazu a neúplné absorbce záření. U křemíkových článků se
pohybuje odrazivost okolo 30 %, kterou lze snížit pod 10 % použitím vhodné antireflexní vrstvy.
Jinou možností, jak zmenšit činitel je vytvoření teturovaného povrchu. Použitím selektivního
leptadla lze na povrchu vzorku vytvořit malé pyramidy. Světlo se po dopadu na takovýto povrch
z části odrazí i dolů, kde může proniknout do článku. Vrchní osvětlovaná část plní současně funkci
kontaktu a odvádí elektrický proud vyvolaný fotoelektrickým napětím.
Další ztráty jsou způsobené odporem povrchové vrstvy a je nezbytné ji tedy opatřit kovovou
mřížkou nebo dostatečně vodivou průhlednou elektrodou. Mřížková elektroda je navržena tak, aby
ztráty způsobené stíněním mřížky a současně její elektrický odpor byly co nejmenší.
Další možností snížení ztrát je použití tzv. pasivovaného editoru (PESC). Přitom je využívána
technika laserového žlábkování a uložených kontaktů. Ukázalo se, že postupy laserové teturizace je
možné úspěšně uplatnit jak pro maloplošné, tak pro velkoplošné monokrystalické křemíkové články.
Nejnovější fotovoltaická struktura pro křemíkové solární články s vysokou účinností je tzv. struktura
PERC. Zcela novým prvkem v konstrukci křemíkových solárních článků, vedoucím k podstatnému
zvýšení účinnosti přeměny, je zabudování lokální defektní vrstvy na přechod PN mezi dopované
vrstvy. Protože má neporušený křemíkový materiál v díře menší odpor než materiál v oblasti mimo
defektní díru, nosiče náboje preferují pohyb přes přechod PN právě touto dírou. Tím se snižují ztráty
způsobené rekombinací a následně se zvyšuje účinnost, která může dosáhnout až 35 %.
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1.4. Charakteristiky solárních článků
Údaje výrobců se vztahují k intenzitě osvětlení 1 kW/m2. Když ozáření klesá, klesá přirozeně i
získaný proud a poněkud i napětí naprázdno. Maximální proud nakrátko je asi 24 mA/cm2. Solární
článek s plochou 10 cm x 10 cm je schopen dodat nakrátko proud 2,4 A. Vytvářené napětí dosahuje
téměř 100 % své maximální hodnoty již při pouhých 10 % intenzity maximální.
Jestliže uvažuje o solárním článku jako o zdroji energie, musíme vědět, kdy takový zdroj pracuje
optimálně, tj. kdy dodává maximum energie do spotřebiče. Protože je jeho výkon P = U*I, musí se
na charakteristice vyskytovat bod, v němž nabývá výkon maxima. Tento bod se vyznačuje MPP
(Maximum Power Point) a leží vždy v ohbí voltampérové charakteristiky. Chceme-li docílit
maximálního výkonu článku musíme zvolit právě tento bod, jako pracovní bod článku. Napětí a
proud jsou závislé na teplotě. Zatímco proud stoupá slabě s teplotou, klesá zároveň napětí rychleji
takže výkon s rostoucí teplotou klesá a tím klesá i účinnost.
1.5. Solární moduly
Jeden solární článek je schopen dávat pouze 1,2 až 1,4 W při napětí 500 mV, tudíž je nutné propojit
několik solárních článků větších jednotek a společným zapouzdření je uspořádat do tzv. modulů.
Profesionální moduly představují symetrickou skleněnou jednotku s uspořádáním „ sklo, tavná lepící
fólie, sklo. Rámeček je podle okolností z nerezavějící oceli. Sendvič modulu je v rámečku utěsněn
polysulfonovou pryží.

Obr. 93. Fotovoltaické panely
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Obvykle se zapojují do série články stejných vlastností, takže se jejich napětí sčítají a výstupní proud
odpovídá proudu jednoho článku. Stejné solární články mohou být zapojeny také paralelně, kde
napětí zůstává konstantní a proudy se sčítají.
Pro využití výkonu solárních článků je nutné je spojit kombinovaně (sérioparalelně), tím vytvořit
solární modul. A následným propojením jednotlivých modulů vytvořit solární generátor. Solární
generátory se tedy mohou skládat z jednoho nebo více solárních modulů vhodně propojených podle
potřebných napětí a výkonů.
1.5.1. Rozdělení solárních fotovoltaických soustav
Vlastní fotovoltaické systémy představují spojení fotovoltaických prvků do řetězce, na jehož konci
jsou spotřebiče, vykonávaná práce atd. Off-grid systémy se dále dělí na systémy s akumulací
elektrické energie (autonomní), hybridní systémy a systémy s přímým napájením. Uvedené systémy
můžeme charakterizovat schématy. Nejvýznamnější skupinou jsou jednoznačně síťové systémy,
které například v Německu tvoří více než 90 % veškerých instalací.
1. Autonomní systém
Tento systém obecně potřebuje akumulátory a je používán především v místech, kde není dostupná
veřejná elektrická síť. Jedná se především o menší aplikace pracující v oblasti wattů. Jsou určeny
malým spotřebitelům a používají se decentralizovaně. Jsou obyčejně složena ze solárního
generátoru, jednotky řídící nabíjení, baterie a případně měniče proudu na střídavý.
Obr. 94. Autonomní systém
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Drobné aplikace tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na FV trhu. Každý jistě zná FV články
v kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů. Trh drobných aplikací nabývá na významu,
protože se množí poptávka po nabíjecích zařízeních pro okamžité dobíjení akumulátorů (mobilní
telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.) na dovolených, v kempech popř. ve volné
přírodě.
2. Ostrovní systémy
Ostrovní systémy (off-grid) se používají všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a kde je
potřeba střídavého napětí 230 V. Obvykle jsou ostrovní systémy instalovány na místech, kde není
účelné anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku. Důvody jsou zejména ekonomické, tzn.
náklady na vybudování přípojky jsou srovnatelné (nebo vyšší) s náklady na fotovoltaický systém
(vzdálenost k rozvodné síti je více než 500–1000 m). Jedná se zejména o odlehlé objekty, jakými
jsou např. chaty, karavany, jachty, napájení dopravní signalizace a telekomunikačních zařízení,
zahradní svítidla, světelné reklamy apod.
U systémů s přímým napájením se jedná o prosté propojení solárního panelu a spotřebiče, kdy
spotřebič funguje pouze v době dostatečné intenzity slunečního záření (nabíjení akumulátorů malých
přístrojů, čerpání vody pro závlahu, napájení ventilátorů k odvětrání uzavřených prostor atd.).
Hybridní systém obsahuje fotovoltaické pole a jeden nebo několik pomocných generátorů, systémů
vyžaduje složitější regulátory, a řídící členy, které optimálně využívají vlastnosti všech zdrojů.
Takovéto uspořádání je vhodné pro středně velké výkony tj. v oblasti kilowatt. Tyto systémy jsou
také určeny pro decentralizované zásobování energií a obsahují Dieselův generátor, který zapíná,
když energie dodávané solárním generátorem nebo nastřádaná v baterii nestačí. Hybridní ostrovní
systémy se používají tam, kde je nutný celoroční provoz se značným vytížením. V zimních měsících
je možné získat z fotovoltaického zdroje podstatně méně elektrické energie než v letních měsících.
Proto je nutné tyto systémy navrhovat i na zimní provoz, což má za následek zvýšení instalovaného
výkonu systému a podstatné zvýšení pořizovacích nákladů. Z těchto důvodů jsou fotovoltaické
systémy doplňovány alternativním zdrojem energie, kterým může být např. větrná elektrárna, malá
vodní elektrárna, elektrocentrála, kogenerační jednotka atd.
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Obr. 95. Hybridní ostrovní systém

Typickými představiteli systémů nezávislých na síti jsou systémy s akumulací elektrické energie.
Oproti síťové verzi (viz níže) vyžaduje tento systém navíc solární baterie, které uchovají vyrobenou
energii na dobu, kdy není dostatek slunečního svitu (v noci). Optimální dobíjení a vybíjení
akumulátorové baterie je zajištěno elektronickým regulátorem.
Ostrovní systém se poté skládá z:
-

fotovoltaických panelů

-

regulátoru dobíjení akumulátorů

-

akumulátoru (v 95 % olověný)

-

střídače = měniče (pro připojení běžných síťových spotřebičů 230V/~50Hz)

-

popř. sledovače Slunce, indikačních a měřících přístrojů

3. Síťové systémy (on-grid) jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů.
V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny vlastní „solární“
elektrickou energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě. Při nedostatku vlastní
energie je elektrická energie z rozvodné sítě odebírána. Systém funguje zcela automaticky díky
mikroprocesorovému řízení síťového střídače. Připojení k síti podléhá schvalovacímu řízení u
rozvodných závodů. Špičkový výkon fotovoltaických systémů připojených k rozvodné síti je v
rozmezí jednotek kilowatt až jednotek megawatt.
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Systém přímo spojený se sítí
Tento systém se také někdy nazývá spolugenerující systém. Běžně nepotřebuje akumulátor. Měnič
musí být navržen tak, aby pracoval v celém rozsahu napětí, který poskytuje fotovoltaické pole
panely. Jednoduchý systém tohoto typu má pole a měnič na nízkém napětí. Pro vysokonapěťové
systémy je charakteristické použití transformátorů, výkonových spínačů a ochranných prvků. Tento
systém může být využíván v rozsahu MW a doplňovat systém konvenčních elektráren.

Obr. 96. Systém s přímým napájením
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4. BIPV - Building Integrated Photovoltaics – fotovoltaika integrovaná do budov
Aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích budov (střechy, fasády) představuje významný
fenomén, který přispívá k její atraktivitě a má příznivý dopad na snížení nákladů na instalaci FV
systémů. V průběhu posledních pěti let bylo ve světě realizováno mnoho fasádních systémů a to
hlavně v Japonsku, v zemích EU a ve Spojených Státech. Velmi široká škála pojetí fotovoltaických
fasád má původ v kreativitě, která je vlastní architektonickému pohledu na životní prostředí člověka.
Solární panel v mnoha různých podobách se stal přímo výzvou pro architekty a konstruktéry, což v
mnohých případech vedlo ke zcela novým a velmi atraktivním řešením, ne jenom obvodových
plášťů, ale i koncepcí budov.
Obvodové pláště budov plní mnoho funkcí, které souhrnně zajišťují přijatelné životní podmínky pro
uživatele objektu. V závislosti na vnějších podmínkách se zpravidla jedná o fyzické oddělení
interiéru od exteriéru poskytující ochranu před vnějšími klimatickými podmínkami, zajištění tepelné
pohody, fasády ochraňují vnitřní prostor před přesvětlením. Střechy a fasády budov však mohou
plnit i aktivní funkci zdroje energie, a to jak tepelné, tak i elektrické. Pláště budov jsou vystavovány
nemalým energetickým tokům v podobě slunečního záření. Využívání této energie pomocí zařízení
umístěných na střechách a fasádách budov představuje významný přínos v úspoře primárních
energií.
1.5.2. Další části solárních elektrických systémů
Solární moduly nejsou jedinou podstatnou částí v solárních elektrických systémech. Aby se energie
mohla využít musí být tento systém vybaven dalšími komponenty, kterými jsou regulátory, měniče,
pomocné generátory a hlavně akumulátory.
Regulátor nabíjení
Pojem regulátoru nabíjení má širší význam, neboť kromě své funkce ochrany proti přílišnému vybití
nebo nabití má i jiné funkce, které zaručují určitý předepsaný průběh nabíjení použitých baterií příp.
zapojení pomocného generátoru, který přispívá k nabití baterie. Pro regulaci proudu můžeme použít
buď sériovou regulaci, paralelní regulaci a nebo regulaci na principu spínacího regulátoru.
U sériové regulace je do proudového obvodu zařazen spínač, nastavitelný odpor, nebo tranzistor.
Tento prvek zajišťuje to, že obvodem teče požadovaný proud nebo konstantní napětí. Potřebuje tedy
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ke své činnosti pokud možno stabilní napájecí napětí z akumulátoru. Nevýhodou tohoto zapojení je,
že na tranzistoru vzniká úbytek napětí, který negativně ovlivňuje parametry solárního zařízení.
Jinak je tomu u paralelní regulace. Pokud elektronika zjistí příliš vysoké napětí na akumulátoru,
otvírá se spínací tranzistor zapojený paralelně k solárnímu panelu, čímž jej jednoduše částečně nebo
úplně zkratuje. Elektrický výkon se pak přímo v solárních panelech mění na teplo. Tento zásah však
může být použit na solárních zařízeních s převážně malými výkony. Proti tomuto nedostatku stojí
zase za přednost, že regulační člen v rozepnutém stavu, tedy při nabíjení akumulátorů ze solárního
panelu, nespotřebovává prakticky žádný proud.
Nevýhodám paralelní a sériové regulace se dá čelit pomocí spínacího regulátoru. V solárních
zařízeních přebírá měnič stejnosměrného napětí s řídící elektronikou sledovače maximálního výkonu
úkol maximálně využít výkon odevzdávaný solárním panelem. To je pochopitelně spojeno
s relativně vysokými nároky, protože se musí násobením napětí a proudu stále vyhodnocovat výkon
a realizovat potřebné řídící zásahy. Tyto systému bývají dosti složité a přeměna napětí v některé
části elektrického obvodu nemůže proběhnout s účinností 100 %, proto je tento způsob rentabilní až
při solárním výkonu nejméně 200 wattů.
Měnič napětí
Solární generátory poskytují stejnosměrné napětí, které musí být často přeměněno na střídavé, aby
mohlo být použito pro spotřebiče, které pracují pouze se střídavým proudem. U měničů napětí
stejnosměrného na střídané rozlišujeme mezi přístroji, které pracují v uzavřeném solárním zařízení a
vyrábí velké množství měničů použitelných do solárních elektrických soustav. Při jejich výběru
musíme dobře znát vlastnosti spotřebiče. V zásadě eistují dva typy měničů. První z nich je tzv.
měnič s obdélníkovým tvarem napětí, ten je vhodný pro TV přijímače, pumpy, střídavé motory a
přístroje pro domácnost. Naproti tomu pro měřící přístroje, zesilovače a podobné přístroje se používá
měnič řízený frekvencí, a to buď sítí nebo nejpřesněji krystalem.
Nastavení MPP
Aby solární generátor pracoval s optimálními výkonovými parametry, je třeba nastavit již
zmiňovaný bod maximálního výkonu MPP. Výchozí napětí každého solárního článku závisí na
intenzitě dopadajícího záření a teplotě článků. Je-li solární generátor zapojen např. na baterii, která
dává určité napětí, je nutno aby jeho výchozí napětí bylo i za nevýhodných podmínek tak vysoké,
aby mohl téci nabíjecí proud.
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Menší zařízení se obyčejně bez této řídící jednotky obejdou. Dnes jsou k dispozici obvody MPP pro
výkony mezi 1,5 a 25 kW s účinností mezi 95 a 98 % a provozním napětím až do 280 V.
Akumulátor
Hlavním úkolem akumulátoru je skladování elektrické energie, při trvalé pohotovosti k vydávání
této energie. Následující funkce jsou hlavními požadavky na akumulátor.
Dostatečně vysoká schopnost nabíjení a akumulace výkonu znamená pokud možno bezztrátový
příjem proudu při daném nabíjecím napětí a rychlé znovunabíjení. Účinnost nabíjení by se měla
pohybovat okolo 90 %, čili po odebrání 10 Ah je nutno akumulátor dobít energií 11 Ah, aby bylo
dosaženo výchozího stavu.
Dlouhodobá stálost v cyklickém provozu, se provozuje tím více, čím většího počtu nabíjecích cyklů
baterie během své doby používání dosáhla. Tato cyklická stálost závisí na tom, do jaké hloubky
vybití byl akumulátor používán. Čím bývá vybití nižší, tím dosažitelný počet cyklů vyšší.
Dobrá schopnost opakovaného nabíjení po jejím vybití je dána tím, že je možno ji plynule znovu
nabít až asi na její jmenovitou kapacitu a bez významnějších ztrát akumulační kapacity.
Provoz nenáročný na údržbu znamená, že během přiměřeně dlouhé doby nepotřebují dolévat vodu a
nevyžadují žádné další ošetřování. Zároveň musí být baterie chráněny proti znečištění, zaplavení a
náhodným zkratováním. Toto je zajištěno bezpečnostními ochrannými kryty.
Akumulátory lze podobně jako solární články řadit v případě potřeby buď sériově, paralelně a nebo
sérioparalelně, pro dosažení potřebných proudových a napěťových hodnot.
2. Fotovoltaická elektrárna
Správnou konstrukcí a pospojováním fotovoltaických článků vznikne fotovoltaický panel o výkonu
cca 100 – 173 Wp/m2. Wp znamená špičkový výkon při ideálních podmínkách (světlo o intenzitě
1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25oC). Množství získané energie záleží na těchto
faktorech:
-

na technologii výroby FV panelů (účinnosti)
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-

na intenzitě dopadajícího světla (lokalita)

-

na ploše, na kterou světlo dopadá (přímosměrně)

Velikosti FV panelů jsou různé dle výrobců, obecně lze říci, že aby byla dobrá manipulovatelnost
s panelem při instalaci systému, měla by být plocha panelu menší než 2 m2.
Fotovoltaická elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů,
podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž.
Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip –
energie vyrobená dopadem slunečních paprsků na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na
střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné sítě o kmitočtu 50 Hz.
Sluneční elektrárnu lze zřídit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly, nebo například
na poli. Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní
způsoby:
-

ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť)

-

připojení na síť samostatnou přípojkou

-

připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Každý způsob připojení má své plusy i mínusy. Ostrovní systém z ekonomického hlediska je
zajímavý pouze tam, kde není možné využít elektrickou přípojku, proto se jím dále zabývat nebudu.
2.1. Připojení na síť samostatnou přípojkou
Jedná se o způsob připojení vhodný spíše u větších instalací především všude tam, kde elektrárna je
postavena pouze za účelem dodávky do rozvodné sítě. Výhoda této varianty je ve vyšší výkupní ceně
za jednu dodanou kWh, ovšem je zde i jedna dosti podstatná nevýhoda a sice nutnost zřízení
elektrické přípojky.
2.2. Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu
Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie dovede výrobce
(majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části spotřebovat. Výhoda je v úspoře za
zřízení nové přípojky – výroba energie se připojí do stávajícího rozvodu (u RD nebo chat kdekoli je
přístupný třífázový rozvod). Nevýhodou je cca o korunu nižší výkupní cena za 1 kWh. Nevýhoda
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nižší výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy výrobna
elektřinu vyrábí, máte výkon výrobny k dispozici zcela zdarma – tedy když vyrábíte a současně
spotřebováváte, tak spotřebovanou energii neplatíte svým běžným tarifem (např. Kč 3,- za kWh), ale
máte je zcela zdarma. U systému zelených bonusů lze těžko docílit toho abyste všechnu vyrobenou
energii spotřebovali v případě, že máte malý stálý odběr. Pokud ale výkon elektrárny bude nižší, než
váš odběr, je způsob využití zeleného bonusu rozhodně zajímavější variantou než samostatné
připojení.
Nevýhodou zelených bonusů je, že jejich výši určuje Energetický regulační úřad pro každý rok
znovu. Z roku na rok tedy mohou klesnout. Pokud se ukáže, že provoz v režimu zelených bonusů už
není výhodný, může provozovatel přejít do režimu prodeje veškeré produkce za regulovanou
výkupní cenu. V tomto případě má nárok na výkupní cenu, která platila v roce spuštění, zvýšenou o
meziroční navýšení cenu, která platila v roce spuštění, zvýšenou o meziroční navýšení cen dle
indexu cen průmyslových výrobců. To znamená, že pokud se provozovatel FVE uvedené do provozu
v roce 2009 rozhodně např. v roce 2015 přejít na systém výkupních cen, bude mít nárok na cenu
12,79 Kč/kWh plus 6 krát meziroční zvýšení o až 4% (podle celkové inflace měřené indexem cen
průmyslových výrobců).
V podmínkách ČR je tzv. energetická návratnost asi 4 až 6 let, v místech, kde je více slunečního
záření, je to ještě méně.
Obr. 97. Připojení na síť s využitím zeleného bonusu
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2.2.1. Ekonomika solární elektrárny v rodinném domku – příklad
Výroba elektřiny ze slunce pomocí fotovoltaických panelů se v poslední době rozvíjí velmi
dynamicky. V celé ČR bylo v polovině roku 2009 instalováno více než 2000 elektráren, s celkovým
výkonem přes 80 MW. Přitom ještě před třemi lety se větší instalace daly spočítat na prstech (v roce
2006 instalovaný výkon podle odhadu MPO dosahoval necelých 0,8 MW).
Na fotovoltaických elektrárnách (FVE) se totiž cení zejména ekonomický přínos. Výnosy nejsou
obvykle nijak závratné, okolo 5 až 10 %. Leckde jinde se dá vydělat víc. Je tu ale jedna zásadní věc:
zákonem garantovaná výkupní cena i doba výkupu. Ten, kdo elektrárnu postaví, tak má celkem jistý
příjem pro příštích 20 let, což se dá říci o málokterém jiném podnikání.
Sluneční elektrárny jsou výjimečné i tím, že investiční náklady jsou téměř přímo úměrné velikosti
zařízení. Větrná nebo plynová elektrárna s výkonem několika kilowatt (která by se dala využít pro
zásobování rodinného domku) se dá pořídit jen obtížně a docela draho. Oproti tomu dát na střechu
několik solárních panelů není velký problém. To právě přitahuje i drobné investory – fyzické osoby.
Na střechu rodinného domku se vejde elektrárna s výkonem od 2 do 10 kW, což znamená investici
od čtvrt do jednoho a půl milionu korun. Existuje i projekt tzv. občanských solárních elektráren
(www.solarniliga.cz/ose.html), který umožní investovat částku od cca 30 tis. Kč.
Současně vznikají také velké elektrárny – snad každý měsíc se otevírá další „největší česká sluneční
elektrárna“. Nové elektrárny se staví až na výjimky nikoli na střechách existujících budov, ale na
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volných plochách. Příčin je více: jednodušší stavební řízení a vlastnické vztahy, neomezená plocha
pro instalaci, možnost použít konstrukce s natáčením panelů za sluncem během dne. Navíc většina
nových budov typu supermarketů či výrobních hal, kam by se fotovoltaika dobře hodila, má
konstrukci navrženou co nejúsporněji, takže ani poměrně malé přitížení solárními panely není možné
bez posílení nosných prvků. V poslední době investicím do fotovoltaiky paradoxně nahrává i
ekonomická krize. Investoři hledají „bezpečné“ investice.
Prudký rozvoj fotovoltaiky se samozřejmě netýká jen ČR. Díky systému výkupních cen, obdobnému
jako v ČR, se fotovoltaické elektrárny vyplatí v mnoha evropských zemích. Největší podíl má
Německo a Španělsko. Ve Španělsku, kde je asi dvakrát více slunečního záření než u nás, vyrobí
tentýž fotovoltaický panel dvakrát více elektřiny než v ČR. Výkupní ceny jsou tam ale nižší než u
nás. Proto se o výstavbu fotovoltaických zařízení v ČR zajímají i zahraniční investoři.
Výstavba zejména velkých fotovoltaických elektráren s výkonem v řádu desítek megawattů už
naráží na problém kapacity distribuční elektrické sítě. To nahrává naopak menším elektrárnám na
střechách domů či v průmyslových areálech, kde s připojením obvykle není problém.
Obr. 98. Fotovoltaika na budovách

U elektráren na budovách je často možné vyrobenou elektřinu ihned spotřebovávat. Provozovatel tak
ušetří za elektřinu, kterou by musel nakoupit ze sítě. Pokud v budově odběr není, prodávají se
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přebytky do sítě, takže elektrárna nikdy „nestojí“. Za veškerou vyrobenou elektřinu (bez ohledu na
to, zda ji provozovatel spotřebuje sám nebo dodá do sítě) vyplatí příslušná distribuční společnost
(ČEZ, E.ON, PRE) tzv. zelený bonus. To je třeba v rodinných domcích často výhodnější, než
prodávat elektřinu do sítě za garantovanou výkupní cenu. Nevýhodou zelených bonusů je, že jejich
výši určuje Energetický regulační úřad pro každý rok znovu. Z roku na rok tedy mohou klesnout.
Pokud se ukáže, že provoz v režimu zelených bonusů už není výhodný, může provozovatel přejít do
režimu prodeje veškeré produkce za regulovanou výkupní cenu. V tom případě má nárok na výkupní
cenu, která platila v roce spuštění, zvýšenou o meziroční navýšení cen dle indexu cen průmyslových
výrobců. To znamená, že pokud se provozovatel FVE uvedené do provozu v roce 2009 rozhodne
např. v roce 2015 přejít na systém výkupních cen, bude mít nárok na cenu 12,79 Kč/kWh plus 6 x
meziroční zvýšení o až 4 %.
Fotovoltaické panely jsou poměrně drahé, protože vyžadují vysoce čistý křemík a náročnou výrobní
technologii. I když cena křemíkových panelů stále klesá (uvádí se, že každé dva roky klesne o 20
%), hledají se cesty, jak výrobu dále zlevnit, například pomocí nanotechnologií. Výroba křemíku je
energeticky náročná, ale i zde došlo k výraznému poklesu. Už dávno neplatí, že fotovoltaické články
za svůj život nevyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na jejich výrobu. V podmínkách ČR je tzv.
energetická návratnost asi 4 až 6 let, v místech, kde je více slunečního záření, je to ještě méně.
Energetický zisk lze zvýšit pomocí natáčecích zařízení (tzv. trackery). Panely tak vždy mají slunce
kolmo ke své ploše a jejich výkon je vyšší. Trackery však zvyšují investiční náklady a jsou i
náročnější na údržbu. V současnosti je ekonomická efektivita zařízení s trackery obvykle srovnatelná
s panely umístěnými na jednoduché stacionární konstrukci. S klesající cenou panelů výhodnost
trackerů klesá.
Příklad solární elektrárny v rodinném domku
Modelový příklad uvažuje instalaci fotovoltaického systému s výkonem 5 kW na střeše rodinného
domku (plocha cca 40 m2). Jsou srovnány dvě možnosti provozu – s prodejem veškeré vyrobené
elektřiny do sítě za pevnou výkupní cenu a provoz v režimu zelených bonusů. Zde se předpokládá,
že elektrárna pokryje polovinu spotřeby elektřiny v domě a ostatní produkci dodá do sítě za smluvní
cenu. Je zřejmé, že provoz v režimu zelených bonusů je při současných cenách (rok 2009)
výhodnější, než prodej do sítě. To je také důvod, proč dnes 95 % takovýchto instalací využívá zelené
bonusy.
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Příklad ekonomiky provozu fotovoltaické elektrárny v rodinném domku. Ceny platné pro rok 2009.
Zdroj: EkoWATTModelový příklad uvažuje instalaci fotovoltaického systému s výkonem 5 kW na
střeše rodinného domku (plocha cca 40 m2). Jsou srovnány dvě možnosti provozu – s prodejem
veškeré vyrobené elektřiny do sítě za pevnou výkupní cenu a provoz v režimu zelených bonusů. Zde
se předpokládá, že elektrárna pokryje polovinu spotřeby elektřiny v domě a ostatní produkci dodá do
sítě za smluvní cenu.
Je zřejmé, že provoz v režimu zelených bonusů je při současných cenách (rok 2009) výhodnější, než
prodej do sítě. To je také důvod, proč dnes 95 % takovýchto instalací využívá zelené bonusy.

Obr. 99. Solární elektrárna rodinného domu

Tab. č. 3.
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2.2.2. Umístění fotovoltaických panelů
Za ideální je považován jižní směr s maximálním odklonem 10 – 15 o na západ. Je samozřejmé, že
nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá
udáván mezi 35 – 45o od vodorovné roviny. Pokud je střecha odkloněná od jihu o více než 45o na
východ či západ, stavba se nedoporučuje.
Tab.č.4
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Tab. č. 5.

3. Sluneční elektrárny (solární energie) k navigaci
Stejně jako jsou negativní dopady jaderné elektrárny na životní prostředí minimální, získávání
elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí nejčistším a
nejšetrnějším způsobem 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 jednoho metru aktivní plochy až 110
kWh elektrické energie za rok. V našich podmínkách je ve srovnání se současnými klasickými zdroji
elektrická energie ze solárních systémů však stále ještě podstatně dražší.
Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový potenciál a vyspělé státy s
ní do budoucna počítají. Celosvětový meziroční nárůst výroby solárních panelů se po roce 2000
pohybuje okolo 35 %. I tak podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě stále
představuje pouze asi 0,01 %.
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4. Sluneční elektrárny v ČR
V případě ČR je větší využití sluneční energie zatím na počátku svého rozvoje. V průběhu poslední
dekády minulého století se v ČR omezilo na ostrovní systémy pro nezávislé napájení objektů a
zařízení v lokalitách bez připojení na rozvodnou síť. První sluneční elektrárna o výkonu 10 kW byla
uvedena do provozu až v roce 1998 na vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách (dnes je umístěna
jako demonstrační zařízení v areálu JE Dukovany coby součást informačního centra).
Státní správa a místní samospráva zavádějí podpůrné nástroje na podporu fotovoltaiky od roku 2000,
a to jak podporou demostračních projektů, tak podporou vývoje a výzkumu. Příkladem je vládou
schválený Národní program na podporu úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie nebo
Státním fondem životního prostředí vyhlášený program Slunce do škol. Od roku 2003 jsou Státním
fondem životního prostředí poskytovány 30% dotace na instalaci solárních systémů pro soukromé i
právnické osoby.
V našich podmínkách je solární systém o výkonu 1 kW schopen vyrobit 900 - 1000 kWh elektrické
energie za rok. U současně provozovaných slunečních elektráren o instalovaných výkonech od 2,6
kW do 36 kW (síť solárních systémů na středních odborných školách po 1,2 kW) jde většinou o
napájení aplikací bez připojení k rozvodné síti. V souladu s cíli EU by celkový instalovaný výkon
solárních systémů v ČR měl do roku 2010 dosáhnout 84 MW a do roku 2020 541 MW.

Obr. 100. Fotovoltaická elektrárna
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Obr. 101. Solární věžová elektrárna
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Obr. 102. Sluneční elektrárny
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5. 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. Palivový článek je měnič, ve kterém se energie chemická mění v energii
elektrickou.

Obr. 103. Palivový článek

170

5.1. Princip funkce palivového článku
Palivový článek se skládá z anody, na kterou je přiváděno palivo, katody, ve které probíhá oxidační
reakce a elektrolytu. Elektrody jsou tvořeny např. z porézního niklu. Elektrolyt musí mít dobrou
iontovou vodivost. Elektrony, které se na katodě chemicky uvolňují, tečou vnějším obvodem přes
spotřebič na anodu. Více palivových článků může být spojeno do jedné palivové jednotky nebo
buňky. Nízkou teplotu chemické reakce v palivovém článku lze udržet pomocí katalyzátoru na obou
elektrodách, např. pomocí platiny.

Obr. 104. Palivový článek
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Elektrolyt je nejdůležitější charakteristikou, podle které se palivové články rozlišují. Na elektrolytu
závisí průběh reakcí i jejich teplota. Podle typu článku může teplota ležet mezi 50oC a 1000oC. Směr
pohybu iontů v elektrolytu závisí na tom, jaké ionty v odpovídající palivové jednotce vznikají.
Vodíkové ionty H+ putují od anody ke katodě. Kyslíkové ionty O2- putují od katody k anodě.
Anoda tvoří záporný pól a katoda tvoří kladný pól palivového článku.
K získání většího napětí jsou palivové články řazeny do série. Zvětšováním reakční plochy elektrod
stoupá reakční výkon a klesá vnitřní odpor. V palivových článcích s taveninou uhličitanu draselného
je na sebe navrstveno asi 300 článků s niklovými anodami, taveným elektrolytem a niklovými
katodami.

5.2. Použití palivových článků
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Palivové články produkují kromě elektrické energie také mnoho tepla. Je-li toto teplo využito např.
pro ohřev teplé vody, stoupne tím účinnost využití paliva. Využití tepla je možné jak v blokových
(velkých) elektrárnách, tak i v jednotlivých obytných domech. K tomuto využití jsou většinou
používány palivové články s kyselinou fosforečnou nebo s polymerovou membránou.
Obr. 105. Kogenerační jednotka

Vlastní palivo, vodík, je získáváno přeměnou zemního plynu, spočívající v reakci metanu (hlavní
složky zemního plynu) CH4 s vodní párou při 800oC. Z reaktoru vychází vodní pára s vodíkem a
oidem uhličitým CO2. Vodní pára se oddělí v kondenzátoru s výměníkem pro odběr užitkového
tepla.
K použití v automobilech jsou nejvhodnější membránové palivové články pro nízkou provozní
teplotu a výhodný poměr výkonu k hmotnosti. Na katody těchto článků je přiváděn vzduch jako
okysličovadlo. Prototypy osobních automobilů s těmito palivovými články a elektrickým pohonem o
výkonu 70 kW dosahovaly rychlosti 145 km/h. Dojezd na jednu náplň vodíku činí 450 km. V prai by
bylo tankování vodíku velmi nákladné, proto tankují vozidla s palivovými články metanol
(metylalkohol CH3OH), ze kterého je chemickým procesem za poměrně nízké teploty a s vhodným
katalyzátorem získáván vodík. Ve stádiu vývoje jsou již palivové články, používající jako paliva
přímo metanol, označované DMFC (Direct Metanol Fuel Cell = přímá etanolová palivová buňka).
Tím by odpadla přeměna metanolu na vodík.
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Obr. 106. Kogenerační jednotka

5.3. Vliv palivových článků na životní prostředí
Palivové články produkují vodní páru na oxid uhličitý. Obsah škodlivých oxidů dusíku a oxidu
uhelnatého (CO) není vůbec měřitelný. Sirné oxidy a popílek se nevyskytují vůbec.
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).

6. Sluneční tepelné elektrárny
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Ve sluneční tepelné elektrárně se sluneční záření mění na elektrickou energii ve velkém měřítku. V
principu jde o tepelnou elektrárnu, která potřebné teplo získává přímo ze slunečního záření. Kotel
(absorbér) sluneční 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 pára, která pak pohání turbínu,
turbína pohání generátor a ten vyrábí elektrickou energii.
Sluneční elektrárny a budoucnost
Na Zemi je asi 22 milionů km2 pouští, které nelze využít ani v zemědělství, ani k chovu 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. Z jedné desetiny Sahary by dnešní technikou
slunečních 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.
Obr. 107. Elektrická energie ze solárních článků

7. Stručný generační vývoj fotovoltaiky
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První generace
První generací se nazývají fotovoltaické články využívající jako základ křemíkové desky. Jsou dnes
nejrozšířenější technologií na trhu (cca 90 %) a dosahují poměrně vysoké účinnosti přeměny (v
sériové výrobě 16 až 19 %, speciální struktury až 24 %). Komerčně se začaly prodávat v
sedmdesátých letech. Přestože je jejich výroba relativně drahá (a to zejména z důvodu drahého
vstupního materiálu – krystalického křemíku), budou ještě v několika dalších letech na trhu
dominovat.
Druhá generace
Impulsem pro rozvoj článků druhé generace byla především snaha o snížení výrobních nákladů
úsporou drahého základního materiálu – křemíku. Články druhé generace se vyznačují 100 krát až
1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou (thin-film) a jejími představiteli jsou např.
články z amorfního a mikrokrystalického křemíku (případně silicon-germania, či silicon-karbidu, ale
také tzv. směsné polovodiče z materiálů jako Cu, In, Ga, S, Se, označované obecně jako CIS
struktury). S úsporou materiálu došlo v porovnání s články první generace k poklesu výrobních
nákladů (a tedy za předpokladu velkosériové výroby i k poklesu ceny), nicméně dosahovaná
účinnost je obvykle nižší (v sériové výrobě obecně pod 10%). Nespornou výhodou tenkovrstvých
článků je možnost volby substrátu (na něž se tenkovrstvé struktury deponují) a v případě použití
flexibilních materiálů (organické, kovové či textilní folie) i značně širší aplikační sféra. Komerčně se
začaly články druhé generace prodávat v polovině osmdesátých let.
Třetí generace
Pokus o „fotovoltaickou revoluci“ představují solární články třetí generace. Zde je hlavním cílem
nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně generovaných párů elektron díra („proudový“ zisk), ale i maximalizace využití energie dopadajících fotonů („napěťový“ zisk
fotovoltaických článků). Existuje řada směrů, kterým je ve výzkumu věnována pozornost:
-

vícevrstvé solárních články (z tenkých vrstev)

-

články s vícenásobnými pásy

-

články, které by využívaly „horké“ nosiče náboje pro generaci více párů elektronů a děr

-

termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem vyzařujícím

selektivně na jedné energii
-

termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí
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-

články využívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jamách

-

prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní vrstvy

-

organické články (např. na bázi objemových heteropřechodů).

Zatím jediným komerčním příkladem dobře fungujících článků třetí generace (přímo navazující na
FV druhé generace) jsou vícevrstvé struktury (dvojvrstvé – tzv. tandemy a trojvrstvé články), z nichž
každá sub-struktura (p-i-n) absorbuje určitou část spektra a maximalizuje se tak energetická
využitelnost fotonů. Příkladem tandemového solárního článku je struktura skládající se z p-i-n
přechodu amorfního (hydrogenovaného) křemíku (a-Si:H) a p-i-n přechodu mikrokrystalického
(hydrogenovaného) křemíku (µc-Si:H). Amorfní křemík má vysokou absorpci v oblasti modré,
zelené a žluté části spektra, mikrokrystalický křemík pak dobře absorbuje i v oblasti červené a
infračervené. Mikrokrystalický křemík může být nahrazen i „slitinou“ křemíku s germániem a dle
zvoleného poměru obou materiálů se dají upravovat jejich optické (i elektrické) vlastnosti. Tohoto
materiálů se např. využívá komerčně právě pro trojvrstvé solární články, kde dva spodní články jsou
vyrobeny s různou koncentrací Si a Ge. Základní podmínkou pro dobrou funkcí vícevrstvých článků
je, aby každý z článků generoval stejný proud. V opačném případě, horší (příp. nejhorší) z článků
limituje dosažitelnou účinnost. Výsledné napětí je pak dané součtem obou (příp. všech) článků.
Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii v polovodičovém prvku
označovaném jako fotovoltaický nebo také solární článek. Solární článek je velkoplošná dioda
alespoň s jedním PN přechodem. V ozářeném solárním článku jsou generovány elektricky nabité
částice (páry elektron – díra). Elektrony a díry jsou separovány vnitřním elektrickým polem PN
přechodu. Rozdělení náboje má za následek napěťový rozdíl mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+)
kontaktem solárního článku. Vnějším obvodem zapojeným mezi oba kontakty potom protéká
stejnosměrný elektrický proud, jež je přímo úměrný ploše solárního článku a intenzitě dopadajícího
slunečního záření.
Napětí jednoho článku s hodnotou přibližně 0,5 V je příliš nízké pro další běžné využití. Sériovým
propojením více článků získáme napětí, které je již použitelné v různých typech fotovoltaických
systémů. Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité provozní napětí 12 nebo 24 V. Takto
vytvořené sestavy článků v sériovém nebo i sérioparalelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve
struktuře krycích materiálů výsledného solárního panelu.
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Sluneční záření dopadající na povrch Země (po průchodu atmosférou) se skládá z fotonů různých
vlnových délek a tedy i různých energií. Z celého slunečního spektra je lidským okem viditelná
pouze jeho část v oblasti 380 až 780 nanometrů. Oblast s kratší vlnovou délkou (větší energií) se
nazývá ultrafialová (UV) a oblasti s delší vlnovou délkou se říká infračervená (IČ).
Základním požadavkem na sluneční články je schopnost pohlcovat co nejširší oblast slunečního
spektra a co nejlépe využít energii fotonů.
Dopadá-li na křemík foton o energii menší než 1,1 eV (elektronvoltů), projde křemíkem a není
absorbován. Když je jeho energie větší než 1,1 eV (tato energie odpovídá šířce tzv. zakázaného pásu
Eg = Ec - Ev a tedy „absorpční hraně“ křemíku), pak je tento foton absorbován a v polovodiči
vzniknou volné nosiče náboje - záporný elektron a kladná díra.
Sluneční článek se skládá z části mající elektronovou vodivost (materiál typu n , např. křemík s
příměsí fosforu) a z části mající děrovou vodivost (materiál typu p , např. křemík s příměsí boru). Na
přechodu p-n dojde k oddělení elektronů a děr a na kontaktech vznikne napětí (v případě křemíku
typicky 0,5-0,6 V). Připojíme-li ke kontaktům spotřebič (zátěž), protéká tímto elektrický proud.
7.1. Solární panel (Křemíkové články)
Sériovým nebo i paralelním elektrickým propojením solárních článků vzniká po jejich zapouzdření
fotovoltaický panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat
dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.).
Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu použití. Obvykle jsou po obvodu
FV panely opatřeny duralovými rámy pro zpevnění celé konstrukce fotovoltaického panelu a
zároveň k usnadnění realizace uchycení panelů ke konstrukci FV systému. Přední krycí materiál je
speciální kalené sklo, které odolává i silnému krupobití.
Z obrázku je patrná poměrně složitá konstrukce panelu realizovaná v průběhu výroby panelů
(laminace). Z aplikačního hlediska jsou pro nás nejdůležitější části konstrukce nacházející se
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povrchem přední strany FV článků, tedy EVA folie (ethylen vinyl acetát) a kalené sklo (popř. teflon,
litá pryskyřice). EVA folie je organickým materiálem, který může vykazovat při silném ozáření UV
světlem efekt „žloutnutí“ a tedy snížení optické transparentnosti s nepříznivým vlivem na množství
generovaného elektrické výkonu slunečními články. Krycí kalené sklo je z hlediska degradace
optických vlastností velmi stabilním materiálem a ke snížení optické propustnosti může dojít jedině
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znečištěním povrchu vlivem okolního prostředí. Struktura panelů tenkovrstvých solárních článků je
poněkud odlišná od konstrukce modulů z krystalických křemíkových článků. Je to dáno zejména
zcela odlišnou technologií výroby, kdy celá aktivní struktura je deponována plazmaticky v
jednotlivých krocích na skleněný velkoplošný substrát.

Obr. 108. Solární panel

8. Přírodní podmínky v ČR
Dostupnost solární energie v České republice je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně
především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční
záření dopadá a další. Zajímavým faktem nicméně zůstává, že se údaje o slunečním záření v ČR z
jednotlivých zdrojů v mnohém liší. Shrneme-li dosud publikované informace, dojdeme k
následujícím výsledkům:
v České republice dopadne na 1m² vodorovné plochy zhruba 950 – 1340 kWh energie,
roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331 – 1844 hod (ČHMÚ), odborná
literatura uvádí jako průměrné rozmezí 1600 – 2100 hod.
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Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému (FV
články z monokrystalického, popř. multikrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za
rok získat v průměru 800 – 1100 kWh elektrické energie.
Sluneční záření v ČR – MWh/kWh/m² (dopad na vodorovnou plochu)

8.1. Fotovoltaika v ČR
Obr. 109. Přehled slunečních elektráren
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Obr. 110. Fotovoltaika v ČR

8.2. Princip výkupních cen
Ze zákona č. 180/05 Sb. vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční
soustavy připojit fotovoltaický systém do přenosové soustavy a veškerou vyrobenou elektřinu (na
kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým
regulačním úřadem (viz Cenové rozhodnutí č. 8/2006) a tato cena bude vyplácena jako minimální
(navyšuje se o index PPI) po dobu následujících patnáct let (investor je povinen podávat hlášení o
naměřené výrobě v půlročních intervalech). Př. Investor se rozhodl uvést do provozu systém v roce
2007 a rozhodl se pro systém výkupních cen. Pro daný rok uvedení systému do provozu je platná
cena 13,46 Kč/kWh a tudíž v následujících patnácti letech bude investor svoji elektřinu prodávat
minimálně za tuto cenu. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (Cenový
index průmyslové výroby = čili „průmyslová inflace“).
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8.3. Princip zelených bonusů
Investor si ovšem může vybrat i jiné schéma podpory - tzv. zelený bonus (zeleným bonusem se
rozumí finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny, která zohledňuje snížené poškozování
životního prostředí využitím obnovitelného zdroje). Tento systém je více ve shodě s liberalizovaným
trhem. Výrobce si na trhu musí najít obchodníka, kterému elektřinu prodá za tržní cenu. Cena je
nižší než u konvenční elektřiny, protože v sobě obsahuje nestabilitu výroby, a je různá pro různé
typy OZE. V momentu prodeje získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy tzv. zelený
bonus neboli prémii. Regulační úřad stanoví výši prémií tak, aby výrobce získal za jednotku prodané
elektřiny o něco vyšší částku než v systému pevných výkupních cen. Př. takovýto systém je povinný
pro investory, kteří budou vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu.
Jsou-li standardní stavební prvky pro realizaci pláště budovy vybaveny solárními články, získává tak
budova novou dimenzi. Část své běžné energetické spotřeby je schopná krýt z vlastní produkované
energie.
9. Závěr
Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným růstovým potenciálem a časově neomezenou
možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o
vyspělé (hi-tech) průmyslové odvětví, které ve světě zažívá neobvyklý rozvoj a pozitivně ovlivňuje
nejen obchodní aktivity, ale např. také zaměstnanost nebo kvalifikaci vědeckých pracovníků. Tuto
skutečnost pochopily již mnohé vyspělé země světa včetně zemí Evropské unie, snaží se fotovoltaiku
podporovat a v delším časovém horizontu jí přisuzují nezastupitelné místo v energetickém „mixu“.
Tento aspekt nabývá na významu zejména vzhledem k narůstající energetické závislosti mnohých
zemí, hrozící energetické krizi, ekologickým a bezpečnostním otázkám klasických způsobů výroby
energie a dalším negativním aspektům současné i budoucí energetiky. V tomto kontextu lze tedy
fotovoltaiku po odstranění některých překážek, zejména ekonomických, vnímat jako jedno z
dostupných řešení, jako univerzálně použitelný energetický zdroj, jako technologii, která jde ruku v
ruce s trvale udržitelným rozvojem, prostě jako technologii budoucnosti…
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Trocha historie
Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov, řeckého φώς [phos] = světlo a ze jména italského fyzika
Alessandra Volty. Objev fotovoltaického jevu se pak připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi,
který jej jako devatenáctiletý mladík odhalil při experimentech v roce 1839. V roce 1904 jej
fyzikálně popsal Albert Einstein a v roce 1921 mu byla za „práce pro rozvoj teoretické fyziky,
zejména objev zákona fotoelektrického efektu“ udělena Nobelova cena. Již v roce 1916 pak další
držitel této ceny Robert Millikan experimentálně potvrdil platnost principu fotovoltaického jevu.
Prvotní pokusy s fotočlánky spadají do sedmdesátých let 19. století, kdy byly poprvé zjištěny změny
vodivosti selenu při jeho osvětlení a kolem r. 1883 byl sestrojen první selenový fotočlánek s tenkou
vrstvou zlata (Charles Fritts, účinnost pod 1 %). První patent na solární článek pak byl podán v roce
1946 Russellem Ohlem, který také stál na počátku rozvoje křemíkových solárních článků (1941).
První skutečný fotovoltaický článek s
6 % účinností byl vyroben z krystalického křemíku v roce 1954 v Bellových laboratořích (G.L.
Pearson, Daryl Chapin, Calvin Fuller).
Větší rozvoj fotovoltaiky nastává v šedesátých letech s nástupem kosmického výzkumu, sluneční
články slouží jako zdroj energie pro družice. Vůbec první družicí využívající k zisku energie
sluneční paprsky byl ruský Sputnik 3, vypuštěný 15. května 1957. Dalším důležitým mezníkem pro
rozvoj fotovoltaiky a zejména výzkumu a vývoje v této oblasti byla celosvětová ropná krize v roce
1973. Dnes je již využití fotovoltaiky různorodé.
10. Solární ohřev vody
Zařízení pro solární ohřev vody mění sluneční energii v teplo. Sluneční energie je absorbována
(zachycována) ve slunečním kolektoru. Kolektory (na střechách), trubkové kolektory (kolem
bazénů) nebo zásobníkové kolektory. Sluneční paprsky pronikají průhlednou stěnou ze speciálního
skla a dopadají na tmavou desku absorbéru uvnitř kolektoru. Absorbér je kvůli dobré tepelné
vodivosti vyroben z mědi a selektivně pokoven černým chromem. Selektivním pokovením je na
minimum snížena odrazivost povrchu. Tepelným médiem je voda s prostředkem proti zamrzání nebo
vzduch. Médium proudí kolem absorbéru a odebírá mu teplo. V létě může mít médium teplotu až
90oC. Cirkulace média je řízena elektronickou teplotní regulací. Pomocí výměníku tepla ohřívá
proudící médium užitkovou vodu v zásobníku teplé vody. Řídící elektronika vypne cirkulační
čerpadlo, je-li dosaženo v zásobníku maximální nastavené teploty, nebo když teplota kolektoru
klesne pod teplotu vody v zásobníku. Zpětný ventil zabraňuje, aby v noci při vypnutém cirkulačním
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čerpadle cirkulovalo tepelné médium opačným směrem. Při ohřevu v uzavřeném ohřívacím solárním
zařízení stoupá tlak na 2 hPa až 5 hPa, čímž narůstá bod varu tepelného média. Při výpadku
cirkulačního čerpadla může teplota kolektoru dosáhnout až 180oC.
Obr. 111. Solární ohřev vody
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11. Tepelné čerpadlo
Základní myšlenku principu tepelného čerpadla vyslovil již v roce 1852 Lord Kelvin ve své druhé
větě termodynamické. Ta má několik částí, tou nejdůležitější pro princip funkce tepelného čerpadla
je ale tvrzení, že teplo se šíří vždy ve směru od teplejší ke studenější části.
11.1. První tepelné čerpadlo
sestrojil (v podstatě náhodou) americký vynálezce Robert C. Webber na konci čtyřicátých let
minulého století. Právě když prováděl pokusy s hlubokým zamrazením, dotkl se omylem výstupního
potrubí mrazícího přístroje a popálil si dlaň.
To ho přivedlo na myšlenku základní funkce tepelného čerpadla. Propojil výstup z mrazáku s
bojlerem na teplou vodu a jelikož měl ale stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní
smyčku a pomocí malého větráku začal vhánět teplý vzduch do domu. Následně zkusil úspěšně
čerpat teplo ze země pomocí zemních kolektorů. A jelikož ho výsledky velmi příjemně překvapily, v
následujícím roce již prodal svůj starý kotel na uhlí.
Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže využít přírodní teplo o nízké teplotě obsažené ve vodě,
zemi nebo vzduchu běžnými způsoby pro vytápění nevyužitelné. Toto přírodní, tzv. nízkopotenciální
teplo, které je obnovitelným (tedy ekologickým) energetickým zdrojem, však může být pomocí
tepelného čerpadla převedeno na teplo s vyšší teplotou, vhodnou pro vytápění nebo pro přípravu
teplé vody.
Díky tomu, že je tepelné čerpadlo schopno využít elektřinu mnohem efektivněji, než kdybychom
stejný příkon využili např. v přímotopném nebo akumulačním elektrickém vytápění, stává se tak
významným nástrojem snižování energetické náročnosti.
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11.1.1. Princip tepelného čerpadla
Základem tepelného čerpadla je chladicí okruh, jehož hlavním prvkem je kompresor poháněný
zpravidla elektromotorem. Dalšími důležitými prvky jsou dva výměníky
(výparník a kondenzátor) a expanzní ventil. Tepelné čerpadlo odebírá z prvního výměníku
(výparníku) teplo z prostředí nízkopotenciálního tepla (voda, země, vzduch), tím prostředí ochlazuje
a pomocí hnací elektrické energie pohánějící kompresor ho předává do prostředí s vyšší teplotou
(topný systém, teplá voda). Tím ho ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom
zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Topný výkon tepelného
čerpadla je dán součtem vložených energií – energie nízkpotenciální a energie elektrické. Poměr
topného výkonu tepelného čerpadla a jeho elektrického příkonu je vždy větší než jedna a nazývá se
topný faktor Et.
První děj - Vypařování: Od vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném
čerpadle a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné).
Druhý děj - Komprese: Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné
chladivo, a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní
výtah "vynese" ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca. 80°C.
Třetí děj - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v
radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v
topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí.
Čtvrtý děj - Expanze: Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu
výměníku, kde se opět ohřeje.
Tento koloběh se neustále opakuje.
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Obr. 112. Princip tepelného čerpadla

Poměr mezi získanou přírodní energií ve formě nízkopotenciálního tepla a dodanou ušlechtilou
energií elektrickou se obvykle pohybuje 2,6 : 1 až 3,8 : 1 (u moderních čerpadel je poměr ještě
výhodnější). Znamená to, že z dodané 1 kWh elektrické energie lze získat 2,6 až 3,8 kWh energie
tepelné. Za výhodných podmínek lze získat i více (4 až 5 kWh). Pracovní látkou chladicího okruhu
je tzv. chladivo, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství (z kapalného na plynné
a naopak). Ve výparníku tepelného čerpadla při odebírání přírodní nízkopotenciální energie dochází
k přeměně skupenství z kapalného na plynné. Chladivo se v kompresoru stlačí, tím se zahřívá na
vyšší teplotu, a v kondenzátoru kondenzuje, tedy při odevzdávání dále využitelného tepla mění
plynné skupenství na kapalné. Použité chladivo v tepelném čerpadle musí splňovat ekologické,
bezpečnostní a hygienické požadavky. Výrobci šetrní k okolnímu prostředí používají bezfreonová
chladiva, která při případném úniku do ovzduší nemohou narušit ozónovou vrstvu Země.
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Obr. 113. Tepelné čerpadlo

Při úvaze využít tepelné čerpadlo

jako zdroj tepla pro objekt by mělo předcházet kritické

zhodnocení možností a požadavků. Tepelné čerpadlo je vhodné provozovat s co nejnižší výstupní
teplotou vody v otopném systému. Je proto dobře použitelné u podlahového vytápění nebo otopného
systému navrženého na nízký teplotní spád. Vytápění objektu by mělo být nastaveno dle ekvitermní
křivky s co nejlepším topným faktorem. Tepelné čerpadlo by mělo být využito i pro ohřev teplé
vody pro běžnou potřebu v domácnosti. Provoz systému v souvislosti s nutnou dobou provozu
dotopového elektrokotle by měl být zajištěn tak, aby se jeho provoz minimalizoval.
Abychom docílili optimální funkce tepelného čerpadla a celého otopného systému, je potřeba
vytápěcí systém hydraulicky vyvážit. Výhodné je použití tepelného čerpadla i pro ohřev vody
v bazénu.
11.1.2. Hlavní důvody proč použít tepelné čerpadlo
Energetický a ekonomický důvod – tepelné čerpadlo svým provozem snižuje energetickou potřebu
zdroje tepla u výrobce elektrické energie a tím i celkové provozní náklady za vytápění v objektu.
Ekologický důvod – tepelné čerpadlo z 60 až 70 % využívá přírodní energii. Snižuje emise tím, že
samo žádné emise neprodukuje a zařízení vyrábějící potřebnou elektrickou energii pro chod
tepelného čerpadla ji může vyrobit méně právě o tu část, kterou získá z přírodních zdrojů.
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11.1.3. Hlavní druhy tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla typu země – voda:
Jsou zatím nejrozšířenějším systémem tepelných čerpadel u nás. V primárním okruhu, zpravidla
z plastového potrubí, proudí voda s přísadami, které z ní dělají nemrznoucí kapalinu. Délka těchto
potrubí je závislá na tom, jak a kam se budou ukládat. Při horizontálním ukládání pod nezamrznou
hloubku je nutný pozemek, který je tímto znehodnocen pro případnou další výstavbu.
Obr. 114. Tepelné čerpadlo

Pro vertikální uložení se pak realizuje jeden nebo několik vrtů, které se po založení kolektorů zaplní,
aby došlo k trvalému a stabilnímu spojení zemního kolektoru s okolní horninou. Významnou měrou
se na délkách horizontálních nebo vertikálních kolektorů podílí geologické složení hornin, do
kterých se ukládají. Tyto, s instalací tepelného čerpadla související, stavební a vrtné práce významně
ovlivňují celkovou cenu instalace. Poddimenzovaná délka kolektoru nebo výskyt závad na kolektoru
vedou k problémům s chodem tepelného čerpadla – nápravu je obtížné realizovat. Provádění vrtů
podléhá schvalovacím řízením, a ne vždy je kladné vyřízení bez problémů.
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Obr. 115. Tepelné čerpadlo

Dobře instalované tepelné čerpadlo země – voda se vyznačuje vyrovnanou úrovní topného výkonu,
ale je zatíženo právě náročností souvisejících stavebních prací, které se na celkové ceně instalace
významně podílejí.
Tepelná čerpadla typu voda – voda:
Systém voda – voda předpokládá, že bude využívána „spodní“ voda, jejíž teplota ani v zimě
nepoklesne pod +7oC. Pro běžný rodinný domek je potřeba přečerpávat ze sací do vsakovací studny
přes tepelné čerpadlo 2 – 3 m3/hod. Toto množství je třeba mít k dispozici trvale, hlavně v období,
kdy nejvíce venku mrzne a přitom se jedná o období, kdy zemské vláhy je minimum. Dostatečné
množství spodní vody bývá tím hlavním problémem, který limituje použitelnost tohoto, jinak
energeticky velmi výhodného systému. Podmínkou je i to, že zmíněná spodní voda musí splňovat
výrobci stanovená fyzikální a chemická kriteria, aby nedocházelo k zanášení nebo poškození
výměníků tepelného čerpadla na tzv. „studené straně“. Proto je poměrně složité splnit všechny
potřebné předpoklady pro úspěšné provozování systému
voda – voda, přičemž nikdy se nedá vyloučit, že dnes splněné podmínky nemohou být za nějaký čas
zcela jiné. Ani ztrátu vody v okolních studnách nelze nikdy vyloučit.
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Obr. 116. Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Obr. 117. Tepelné čerpadlo
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Obr. 118. Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla typu vzduch – voda:
Tepelná čerpadla vzduch – voda doznala během posledních let, díky generačnímu zvratu
v technologii kompresorů, zásadních změn. Tepelná čerpadla vzduch – voda s pístovými kompresory
používanými dříve (u některých výrobců a u větších výkonů ještě i dnes) byla ekonomicky
použitelná do venkovních teplot těsně pod 0oC. Nové generace kompresorů s označením Scroll,
zcela změnily provozní charakteristiky tohoto systému tepelných čerpadel a posunuly jejich
provozní schopnost až do venkovních teplot minus 20oC, což jsou teploty, které se v našich
klimatických podmínkách vyskytují výjimečně a když, tak pouze krátkodobě. Venkovní průměrná
teplota v topném období se u nás na převážné většině území pohybuje v

rozmezí +3 až +4oC. Při

těchto teplotách kvalitní tepelné čerpadlo vzduch – voda s podlahovým vytápěcím systémem
dosahuje topného faktoru 3,3 až 3,8. Tepelná čerpadla vzduch – voda nevyžadují prakticky žádné
stavební práce pro primární zdroj energie (jako jsou studny, hlubinné vrty nebo zemní rýhy pro
pokládku kolektorů). Instalace těchto tepelných čerpadel je velmi snadná a tímto i levnější
v porovnání s ostatními druhy. Provozně se sice v závislosti na teplotě venkovního vzduchu mění
tepelný výkon tepelného čerpadla (tím i topný faktor), ale není to tak významné. Dnů, kdy je
venkovní teplota trvale pod 0oC je poměrně málo, a v těchto obdobích pomůže v rámci bivalentního
provozu doplňkový tepelný zdroj (ten se používá i u ostatních systémů tepelných čerpadel).
Nevýhodou systému je určitá hladina hluku vyzařovaného do okolí. V poslední době, se podařilo
jeho hodnotu díky technickým úpravám a zlepšením výrazně omezit.
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Obr. 119. Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Systém vzduch – voda umožňuje dvě variantní řešení, buď může být kompaktní tepelné čerpadlo
vnitřního provedení (lze umístit do sklepa dílny, garáže apod.), vzduch se k tepelnému čerpadlu
přivádí přes stěnu hlukově a tepelně izolovanými hadicemi z vnější strany opatřenými žaluziemi.
Jinou možností (pokud není v objektu dostatek místa) je použití tepelného čerpadla pro venkovní
instalaci. Zařízení je pak umístěno mimo dům a uvnitř je jen akumulační zásobník topné vody, řídící
automatika, elektrické a hydraulické příslušenství.
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Obr. 120. Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Obr. 121. Tepelné čerpadlo vzduch - voda
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12. Potenciál obnovitelných zdrojů energie, možnosti využití
Většina obnovitelných zdrojů – energie větru, vody, biomasy aj. má původ ve slunečním záření,
které dopadá na zeměkouli. Výjimkou je geotermální energie, která vzniká různými procesy v nitru
Země. Také energie přílivu a odlivu nepochází ze Slunce, ale z přitažlivosti Měsíce a Země.
Slunečního záření dopadající na Zemi je k dispozici více než dost: uvádí se, že za hodinu dopadne na
zeměkouli zhruba tolik solární energie, kolik činí veškerá spotřeba primárních zdrojů na celé planetě
za rok. Roční spotřeba všech primárních zdrojů v ČR odpovídá sluneční energii, která dopadne za
rok na 0,7 % plochy republiky. To je zhruba výměra polí, na kterých se v roce 2009 pěstovala
cukrovka.

Obr. 122. Podíl obnovitelných zdrojů na primární spotřebě energie
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Obr. 123. Výroba energie z obnovitelných zdrojů
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Obr. 124. Podíl obnovitelných zdrojů energie

Potenciál obnovitelných zdrojů je samozřejmě omezen. Například pokud bychom veškerou ornou
půdu, lesy a další zemědělskou půdu využili pro energetické účely, mohli bychom získat až 700 PJ,
což je více než polovina celkové energetické spotřeby. Ve skutečnosti samozřejmě potřebujeme
půdu pro pěstování potravin a krmiv. Podobně nelze spálit všechno dřevo, které lesy poskytují,
stavební, nábytkářský a papírenský průmysl by neměl z čeho vyrábět. V krajině existují i další
zájmy vyjádřené například ochranou územní formou národních parků a CHKO a neopomenutelná je
také ochrana biodiverzity. Reálný potenciál biomasy je tedy odhadován na 276 PJ, tedy asi 40 %
teoretického potenciálu.
Podobně je omezen potenciál využití větrné, vodní nebo geotermální energie. Zde je třeba najít
lokalitu, kde jsou vhodné přírodní podmínky (např. dostatečná rychlost větru), a kde současně stavbě
nebrání jiné zájmy, třeba nesouhlas místních obyvatel.
Obnovitelné zdroje v současnosti pokrývají asi 5 % spotřeby primárních zdrojů. Teoretický potenciál
obnovitelných zdrojů mnohokrát přesahuje současnou spotřebu. Pro využití však můžeme použít
pouze ekonomicky dostupné technologie, což potenciál značně snižuje.
Odhadované využití v roce 2030 ve výši 320 PJ by představovalo pokrytí 17 % dnešní spotřeby
primárních zdrojů. V současnosti však primární zdroje využíváme jen s účinností 60 % což je
poměrně málo. Spotřebu primárních zdrojů lze snížit například úsporami energií, vyšší účinností
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energetických procesů nebo snížením vývozu elektřiny. Potom mohou obnovitelné zdroje pokrýt
vyšší podíl spotřeby.
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Obr. 112. tepelna-cerpadla.mzf.cz
Obr. 113. faraheitservis.cz
Obr. 114. nebydleni.cz
Obr. 115. až 117. levneteplo.cz
Obr. 118. komtesa.cz
Obr. 119. kodek.cz
Obr. 120. kodek.cz
Obr. 121. stavebnictvi3000.cz
Obr. 122. zelenakupovani.cz
Obr. 124. nazeleno.cz
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