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Je průmyslové odvětví, které se zabývá 
získáváním, přeměnou a distribucí 
všech forem energie. [wikipedie]

Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8
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Zdroje energie

Science Week [online].[cit. 2009-10-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.scienceweek.cz/headlines/after/2008-04-13/>Mediafax, Temelín [online].[cit.2009-12-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.regiony24.cz/44-67872-prvni-blok-temelinske-
elektrarny-zacal-opet-dodavat-elektrinu-do-site>



Neobnovitelné zdroje energie

Zdroje, které se 
vyčerpají do několika 
desítek až stovek let.
Patří sem tzv. fosliní 
paliva:

– uhlí
– ropa
– zemní plyn
– jaderná energie

Tepelná elektrárna [online]. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW: 
<http://www.allforpower.cz/clanek/psg-international-postavi-tepelnou-
elektrarnu-v-rusku/>



Neobnovitelné zdroj energie

Znečišťují životní 
prostředí, ovzduší, 
podílí se na 
skleníkovém efektu, 
znečišťují veškeré 
vodstvo.
I přesto jsou důležitá 
pro průmysl.

Tepelná elektárna [online].[cit. 2009-11-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bi-bigben.de/seiten/braunkohle.htm>



Uhlí

Černé uhlí [online]. [cit.2009-11-28]. Dostupný z WWW:< http://www.etftrends.com/2009/06/4-reasons-not-
to-count-out-coal-etfs.html>

Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v 
malém množsví H, O, S, N
Kvalita závisí na obsahu uhlíku

Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v 
malém množsví H, O, S, N.
Kvalita závisí na obsahu uhlíku.



Uhlí

Černé uhlí obsahuje Hnědé uhlí obsahuje
75% až 92% uhlíku 60% až 75% uhlíku 

Hnědé uhlí [online]. [cit.2009-12-05]. Dostupné z WWW:  
<http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20
uhl%C3%AD.html>

Černé uhlí [online]. [cit.2009-10-15]. Dostupný z WWW: 
<http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/%C4%8Dern%C3%A
9%20uhl%C3%AD.html>



Uhlí

Vznik uhlí [online]. [cit.2009-11-25].Dostupný z  WWW: 
<http://nahosemennerostliny.chytrak.cz/>

• Vzniklo složitými 
procesy během 
několika stovek let.

• Černé uhlí z plavuní, 
přesliček, kapradin.

• Hnědé uhlí z 
jehličnatých a 
listnatých stromů.

• Patří mezi fosilní 
paliva.



Uhlí – těžba v ČR
Výhody: Značné množství, až na 200 let.

Těžba uhlí [online]. [cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html>



Uhlí

Uhelný důl [online]. [cit.2009-10-06].Dostupné z WWW: 
<http://ekonomika.idnes.cz/radni-usteckeho-kraje-chteji-odepsat-zasoby-uhli-
na-mostecku-p53-/ekoakcie.asp?c=A081014_142407_ekoakcie_pin>

Nevýhody: Přeprava, 
nebezpečná těžba, ničení krajiny, 
vznik kyselých dešťů (SO2) a 
skleníkového efektu (CO2).

Transport uhlí [online]. [cit.2009-10-06].Dostupné z 
WWW: <http://www.investortrip.com/is-coal-the-
next-oil/>



Ropa

Ropa [online]. [cit.2009-11-28].Dostupné z WWW: 
<http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/ropa.html>

Je to hnědá až černá 
hořlavá kapalina s 
typickým zápachem, 
ve vodě nerozpustná, 
plave na hladině.
Je složena z 
uhlovodíků – směs 
sloučenin C a H.
Nafta = zemní olej = 
černé zlato



Ropa

[online].[cit.2009-11-08]. Dostupné z WWW: 
<http://economics.webz.cz/kdy-dojde-ropa>

Vznikla složitými 
procesy z bahna, 
zbytků živočichů a řas 
za nepřístupu 
vzduchu pod tlakem 
nadvrstev spolu se 
zemním plynem.



Ropa

Ropný vrt [online].[cit.2009-11-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.financninoviny.cz/zpravy/cena-ropy-stoupla-na-
nove-rocni-maximum-nad-81-dolaru-za-barel/403955>

Ropa se těží ropnými vrty, ze kterých je na 
povrch vytlačována samočinně nebo pumpami.

Ropná plošina [online].[cit.2009-12-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=13210&img=1256030603
.jpg>



Ropa
Získává se z ní:

– benzín
– petrolej (palivo    

letadel)
– plynný olej 

(Dieslové motory)
– mazut (k topení 

na lodích)
– některé léky, 

hnojiva, pesticidy
Benzín [online].[cit.2009-11-28]. Dostupné z WWW:  
<http://special.novinky.cz/2007/ekonomika-ropa-nahore-dolar-dole.html>



Ropa – těžba v ČR

Těžba ropy [online].[cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html>



Ropa

Ropná rafinérie [online]. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW: <http://ropna-
vez.navajo.cz/>

• Výhody:
• mnohostrané 

využití.
• Poměrně příznivá 

cena



Ropa
• Nevýhody: ropné 

havárie, znečištění 
ovzduší, energetická 
bezpečnost

Ropná havárie [online]. Dostupné z WWW: 
<http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/vytekani-ropy-do-
oceanu.html>

Ropná havárie[online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.donfelder.cz/pc/images/zajimavosti/1239178835.jpg>



Ropné havárie

• Ropná havárie [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupné z 
WWW: <http://www.reflex.cz/Clanek11328.html>

• Ropný tanker [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupné z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/bylo-to-hruzne-popsal-pozar-tankeru-u-dubaje-pilot-
letadla-pae-/zahranicni.asp?c=A090210_103402_zahranicni_top>



Zemní plyn
V čisté podobě je to hořlavá látka bez 

zápachu a barvy
Obsahuje 70% až 90% methanu 
(uholovodík)

Zemní plyn [online].[cit.2009-11-28].Dostupné z WWW:  
<http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/energetika/zpravy/prumerna-cena-
plynu-pro-domacnosti-od-cervence-klesne/378425>



Zemní plyn

Transport LNG. [online]. [cit. 2009-12-03]. Dostupné z WWW: 
<http://piski.webnode.cz/news/par-zajimavosti-o-zemnim-plynu/>

• Vznikl současně s ropou, uhlím
• Těží se z ložisek na pevnině i pod mořským 

dnem



Zemní plyn

• Přepravuje se buď 
plynovody nebo 
zkapalněný v 
tankerech

• Využití: topení, 
svícení, pohoné 
palivo pro 
automobily

Plynovod [online].[cit.200911-28]. Dostupné z WWW: 
<http://reservepetroleumusa.com/opportunities/index.html>



Zemní plyn

• Může sloužit jako motorové palivo

• Výhody: Levné, splňuje emisní limity

• Nevýhody: Vyšší náklady na vozidla 
(přestavba, zakoupení nového), prostorná 
tlaková nádrž, energetická bezpečnost



Zemní plyn

• Můžeme jej tankovat 
ve formě:

• a) stlačeného plynu 
CNG

• b) zkapalněného 
plynu LNG

• V ČR jezdí 1 000 aut

Čerpací stanice CNG [online].[cit.200910-05]. Dostupé z WWW: 
<http://www.gascontrol.cz/produkty/plnici-stanice-cng.html>



Zemní plyn – těžba v ČR

Tězba zemního plynu [online].[cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html>



Tepelná elektrárna

Tepelná elektrárna [online].[cit.2009-10-06].Dostupné z WWW:  
<http://www.solarnienergie.net/ekologie.html>

• Spalováním fosilních 
paliv přeměňuje 
tepelnou energii na 
kinetickou energii a 
z ní generátory 
vytváří energii 
elektrickou

• Tepelné elektrárny 
dodávají 62 % 
elektrické energie v 
ČR



Jaderná energie

Model atomu [online].[cit.2009-10-06]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro>

• Je založena na 
získávání energie z 
jádra atomu 

• Jaderné reakce jsou 
doprovázeny 
radioaktivitou 



Jaderné elektrárny

Jaderná elektárna [online].[cit.2009-11-28].Dostupné  WWW:  
<http://www.panoramio.com/photo/7602067>

• Palivem je 
radioaktivní uran.

• Výhody: neznečišťují 
ovzduší, za 
normálních podmínek 
bezpečné.

• Nevýhody: vzniká 
radioaktivní odpad. 
Energetická 
bezpečnost

• Podílí se na celkové 
výrově elektřiny v ČR 
33 %.



Energie a ekologie [online]. [cit. 2009-10-14]. Dostupné z WWW: 
http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/energie-ekologie.html

Obnovitelné zdroje energie



Obnovitelné zdroje energie
• Jsou přírodní zdroje, které se při postupném 

spotřebování částečně nebo úplně obnovují, 
a to samy nebo za přispění člověka.

Sluneční elektrárna[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mmspektrum.com/clanek/trendy-21-stoleti-budoucnost-patri-novym-
zdrojum>

Lipno [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://leto.in-pocasi.eu/teploty-vody/lipno/>



Obnovitelné zdroje energie

• Mezi obnvitelné 
zdroje energie 
patří energie ze:

• Slunce
• Větru
• Vody
• Biomasy

Biomasa. [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné z WWW: 
<http://centros.edu.xunta.es/iesaslagoas/webantiga/web_eso
4_07/belen/energiadebiomasa.html>

Solární panely. [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/552875/96138/Solar-power-plant-in-Tabernas-desert-
Andalusia-Spain >



Slunce – sluneční energie

Západ Slunce [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://pirate-monica.blog.cz/0802/zapad-slunce-uzasnej-
jev>

• Slunce je největším 
a nejdostupnějším 
dodavatelem 
energie.

• Zdrojem energie 
Slunce jsou jaderné  
reakce.



Slunce – sluneční energie 
• Slunce je hvězda 

tvořená žhavým 
plazmatem.

• Teplota na povrchu 
Slunce je přibližně     
6 000 °C.

• Sluneční vítr tvoří 
například elektrony a 
protony.

Sluneční erupce[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://petrdrhlik.webzdarma.cz/astro/astro2007b.htm>



Solární - sluneční elektrárna
• Využívá fotovoltaických panelů; při dopadu 

slunečního záření na monokrystaly křemíku 
(fotovoltaická destička) se uvolní elektrony, které 
se podílí na vzniku elektrického proudu.

Sluneční panely [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: < http://www.mmspektrum.com/clanek/trendy-21-
stoleti-budoucnost-patri-novym-zdrojum>



Sluneční energie 
• Průměrné množství slunečního záření v ČR.

Dopad slunečního záření [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: <http://www.sollaris.cz/index.php?A=o-fotovoltaice>



Solární - sluneční elektrárna

Sluneční elektrárna [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.systemplus.cz/reference.htm>

• Výhody: nenáročná 
obsluha.

• Nevýhody:
kolísavost 
slunečního záření, 
vysoké počáteční 
náklady, teplá 
záloha, cena

• Podíl na výrobě 
celkové elektřiny v 
ČR 0,5 %.



Vítr – větrná energie

Paraglidiste [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
http://www.gofethiye.com/gallery/picz.asp?n=Paragliding%20
Oludeniz&iPic=48

• Vítr je pohyb vzniklý 
důsledkem 
rozdílných tlaků, 
které ovlivňuje 
teplota.

• Vznik větru ovlivňuje 
otáčení Země, 
rozmístění pevnin   a 
moří, zemský povrch



Větrná energie – větrná elektrárna

Ruprechtov [online].[cit.2009-10-
05].DostupnézWWW:http://www.travelguide.cz/cz
/turistika/vetrne-mlyny/vetrny-mlyn-ruprechtov

[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C4%9Btrn%C3
%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

• Vírt roztáčí větrnou turbínu 
umístěnou na stožáru a 
větrná energie je přěměněna 
na mechanickou, kterou 
generátor přemění na 
elektrickou a ta je dále 
rozvedena do sítě.



Větrné elektrárny v ČR

• Horské pohraniční pásma a oblast 
Českomoravské vrchoviny.

Větrná mapa [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: <http://www.sveko.cz/cs/vetrna_energie_/>



Větrné elektrárny 
• Nejvíce je jich v Dánsku, Španělsku a Německu

Větrné elektárny  v Dánsku [online].[cit.2009-10-05]. 
Dostupné z WWW:< 
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2130275>

Větrné elektrárny  [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.treehugger.com/files/2006/07/offshore_wind_c.php>



Větrné elektrárny

• Výhody: Větrné elektrárny 
neprodukují tuhé či plynné 
emise, nemají odpad, 
nezatěžují půdu, estetika je o 
individualním názoru.

• Nevýhody: proměnlivost větru, 
hlučnost,složité umístění 
(CHKO).

• Podíl na výrobě elektřiny v ČR 
1 %. Elektrárny [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z 

WWW: <http://www.ekobydleni.eu/tag/vodni-
elektrarny>



Voda – vodní energie
• Sloučenina vodíku a kyslíku 

H2O.
• Spolu se vzduchem tvoří 

základní podmínky pro život.
• Za normálních podmínek je 

bez chuti, zápachu a barvy.
• Tvoří 71 % zemského 

povrchu (hydrosféra).
• V přírodě neustále koluje –

koloběh vody v přírodě.
Voda [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW:  
<http://www.safepool.cz/Vyhody_cistota.html>



Vodní energie – vodní elektrárny

Schéma vodní elektrárny[online]. [cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW:< http://www.simopt.cz/energyweb/web/EE/images/vodni.gif>

• Proudící voda roztáčí turbínu, generátor 
přeměnuje mechanickou energii na elektrickou 
a ta se transformuje do míst potřeby.



Vodní elektrárny

Schéma vodní elektrárny [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: <http://www.kea-
olomouc.cz/index.php?ca=zdroje&ar=06>

Dlouhé stráně[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: <http://www.kea-
olomouc.cz/index.php?ca=zdroje&ar=06>



Vodní elektrárny
• Výhody: Neznečišťuje ovzduší, nedevastuje 

krajinu, jsou bezodpadové, vysoce bezpečné.
• Nevýhody: závislost na průtoku vody, 

zatopení velkého území, stavba časově 
náročná.

Dlouhé stráně[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: <http://www.kea-
olomouc.cz/index.php?ca=zdroje&ar=06.



Biomasa
• Je organická hmota. 
• Dřevo, sláma, zěmědělské zbytky, exkrementy 

užitkových zvířat, komunální odpad nebo jinné 
plynné produkty vznikající při provozu čistíren 
odpadních vod.

Dřevo [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW: 
http://www.financninoviny.cz/zpravy/soud-lesy-cr-porusily-zakon-rozdelenim-
zakazek/399404&id_seznam=414



Biomasa

Biomasa [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z 
WWW:http://www.eccb.cz/index.php?sk1=34&
sk2=45&sk3=0&interni=

• Výhody:nízká emise CO2, 
která je rovna spotřebě nově 
narůstajících rostlin; využití 
odpadu; dostupnost zdroje; 
využití nepotravinářské půdy.

• Nevýhody: využívání zdrojů 
na produkci potravin a z toho 
vyplývající jejich zdražování.

• Podíl na výrobě elektřiny v 
ČR je 1 %.



Geotermální energie

• Vyrábí elektřinu z 
tepelné energie z 
nitra Země (horká 
pára, prameny).

• Výstavba ve 
vulkanicky aktivních 
oblastech.

• Island, Itálie, Nový 
Zéland Geoteermální elektrárna [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW:  

<http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare-1/5-iluzi-o-obnovitelnych-
zdrojich-komentar.aspx>



Přehled zdrojů energie v ČRPřehled zdrojů energie v ČR

Elektrárny v ČR [online]. [cit. 2009-10-08]. Dostupné z WWW: < http://www.sps-
pi.cz/dokumenty/sps/janousek/projekty/NORSKO_Vodni_dila_1999/WWW/Stechovice.html>


