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Současné elektrárny 
 Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné.  

 Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž množství je 
omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v řádech 
desítek nebo stovek let) úplné spotřebování. Většina elektrické energie se 
dnes vyrábí z takových neobnovitelných zdrojů. 

 Za obnovitelné zdroje se považují takové zdroje, které se v přírodě 
samovolně regenerují ze zdrojů s velmi dlouhým horizontem vyčerpání (např. 
vyčerpání sluneční energie se očekává až za několik miliard let). 

Elektrárny využívající obnovitelné zdroje: 
* tepelné, spalující biomasu  
* vodní (včetně přílivových)  
* větrné  
* geotermální  
* solární (tepelné nebo fotovoltaické).  
 

Elektrárny využívající neobnovitelné zdroje: 
* tepelné, spalující fosilní paliva 
* jaderné  
 



1. Tepelné elektrárny 

 Výhody: 
 Poměrně velký výkon 

 Nevýhody: 
 Produkují obrovské množství emisí –

(oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý, 
prachové částice nebo 
polyaroamatické uhlovodíky a také 
oxid uhličitý (CO2), který se podílí 
na vzniku skleníkových efektů). 

 Hnědé uhlí, které zde slouží jako 
palivo, patří k neobnovitelným 
zdrojům energie. 

* V České republice pochází přes 62% 
energie z tepelných elektráren! (Skupina ČEZ 
provozuje v ČR 11 uhelných elektráren). 
 
* Tepelné elektrárny patří mezi nejméně 
ekologické! 
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Pro zvyšování účinnosti :  
• intenzifikace parametrů páry - zvyšování tlaku a teploty  

• snižování protitlaku 
• dvojí přihřívání páry  
• regenerační ohřev napájecí vody.  

Optimalizace 



Siemens vyvinul pro evropský trh 600 MWe blok 

 s účinnosti 50 %. 

 

  



2. Jaderné elektrárny 
 Výhody: 
 Výhodou jaderných elektráren je 

vysoký výstupní výkon vzhledem k 
dodanému množství paliva. 

 Jaderné elektrárny spotřebovávají 
velmi malé množství paliva. 

 Za běžného provozu prakticky 

nulové exhalace (elektrárna 
produkuje pouze odpadní teplo a 
vodní páru). 

 Nízké výrobní náklady.   

 Nevýhody: 
 Nevýhodou jsou vysoké náklady na 

výstavbu 

 Technologicky náročné získávání 
paliva 

 Produkce jaderného odpadu  

 Riziko jaderné havárie (byť je u 
moderních elektráren velmi nízké). 

 Využívání neobnovitelného zdroje 
(U235)  

* V České republice téměř 1/3 elektrické 
energie vyrábí jaderné elektrárny! 
 
* V ČR máme v současné době 2 jaderné 
elektrárny – Dukovany a Temelín. 
 
* Ekologie je v tomto případě velmi 
spornou otázkou. 



Dukovany 

Temelín 



Schéma dvouokruhové JE 

Jaderný reaktor 



Řízení pomocí PC – 1. okruh 



Řízení pomocí PC – 2. okruh 



Temelín 



Co s odpadem? 



Úložiště v ČR 

Negativní účinky radiace 



3.Vodní elektrárny 
 Výhody: 
 Výstavba malých vodních 

elektráren je vnímána jako 
užitečná a je obvykle podporována. 
Jako malé vodní elektrárny se 
označují elektrárny s instalovaným 
výkonem do 10 MW včetně. 

 Využití obnovitelného zdroje 
energie 

 Nevýhody: 
 Nevýhodou velkých vodních 

elektráren je nutnost budování 
velkých přehrad nebo nádrží, kvůli 
čemuž jsou i přes svůj obnovitelný 
charakter považovány za ekologicky 
kontroverzní 

 Nelze je vystavět všude. 

 Zasahují do přírodní krajiny.  

* Dlouhé Stráně mají největší energický 
výkon mezi vodními elektrárnami v České 
republice.  

* Skupina ČEZ provozuje v České 
republice 35 vodních elektráren.  
* Velmocí v počtu vodních elektráren je 
náš soused – Rakousko, jež se plně 
zaměřuje na ekologickou energie a 
striktně odmítá energii jadernou. 



Na čem závisí výkon VE? 

Provedení VE 

- Akumulační - 



Jeseníky – Dlouhé Stráně 

Co je to za ,,bazén“? 



Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 

Význam této elektrárny? 



Provedení turbíny  

vodní elektrárny 

Porovnejte s turbínami TE a JE 



Provedení hydrogenerátoru 



Srovnání elektrárenských generátorů 

Turbogenerátory vs. Hydrogenerátory 

Hlavní rozdíly:  

konstrukce……..….a co ještě?? 



…a na závěr VE jedná zajímavost….. 

TŘI SOUTĚSKY 



TŘI SOUTĚSKY  

NEJVĚTŠÍ PŘEHRADA SVĚTA – V ČÍNĚ 
Řeka  Jang-c'-

ťiang 

délka hráze 1725 m 

výška hráze 185 m 

max.hloubka 113 m 

délka 

přehrady 
660 km 

Výkon hydroelektrárny  

18 600 MW 



4. Větrné a sluneční  

  elektrárny 

 Nevýhody: 
 Sluneční elektrárna 

zabírá poměrně velké 
množství místa. Náklady 
na stavbu jsou navíc 
velmi vysoké. 

 Větrné elektrárny zase 
narušují estetický dojem 
krajiny. 

 Když je tma nebo 
bezvětří elektrárny jsou  
nevyužitelné. 

 Mají malý výkon 

 

 Výhody: 
 Slunce i vítr poskytují 

zdroj energie „zadarmo“  

 Obě dvě elektrárny jsou 
ekologické 

 Využívají obnovitelné 
zdroje 

 Nevypouští do ovzduší 
žádné emise, a proto 
nenapomáhají vzniku 
skleníkových efektů. 

* Skupina ČEZ vlastní v České republice 
jednu sluneční elektrárnu. 
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Větrné motory 
 

 větrné motory se dělí z mnoha hledisek 

 základní dělení je podle aerodynamického principu 

 

 motory odporové  

 patří mezi nejstarší  

 mohou mít vodorovnou i svislou osu otáčení 

 

 motory vztlakové 

 vrtule a větrná kola s vodorovnou osou 

 rovinou otáčení jsou orientovány kolmo ke směru větru 

 



Větrné motory odporové 
 plocha nastavená proti větru mu klade aerodynamický odpor, proud  

vzduchu zpomaluje a na plochu je vyvozována síla, která je mechanicky  

přeměňována na rotační pohyb. 



 Větrné motory vztlakové 
 vrtule se nejčastěji vyskytují ve dvou nebo třílistém provedení 

 



Generátory ve větrných elektrárnách 
 Asynchronní generátory 

 Synchronní generátory s permanentním magnetem 

 



Solární elektrárna 

Využívá fotovoltaických panelů; při dopadu slunečního záření na monokrystaly křemíku 
(fotovoltaická destička) se uvolní elektrony, které se podílí na vzniku elektrického 
proudu. 



Průměrné množství slunečního záření  



Možnosti zapojení:  
Ostrovní režim, do distribuční sítě, kombinovaně 



Biomasa 

 Odpadní materiály 

 Cíleně pěstované 

Biomasa je souhrn látek tvořících 
těla všech organismů, 
jak rostlin, bakterií, sinic a hub, 
tak i živočichů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby


Zisk energie 

 Spalování biomasy 

 Výroba a spalování bioplynu 

 Fermentace cukrů 

 Lisování oleje 



Výhody 

 Obnovitelnost 

 Téměř neutrální bilance CO2 

 Univerzální zdroj bez nutnosti dovozu 

 Využití odpadu 

 
Nevýhody 

 Relativně vysoká cena 

 Nedostatečná podpora od státu (DPH) 

 Velké nároky na plochu 

 Tvoření monokultur 

 Konkurence se zemědělskými plochami 
Elektrárna na biomasu – Jindřichův Hradec 



Ekologický závěr 

 Elektrárny více čí méně životnímu prostředí ubližují, ať už se jedná o 
estetický vzhled, emise, zastavování přírody či ukládání jaderného odpadu, 
vždy strádá právě PŘÍRODA. 

 

 Nejekologičtější je samozřejmě nevyužívat žádnou elektrárnu, ale to bychom 
nemohli hrát na počítači své oblíbené hry (Warcraft ), koukat na televizi 
nebo jen tak surfovat po síti.  

 
(Myšlenky vycházející z ekologické skupiny Greenpeace) 



Numerické metody a jejich využití v 

elektrotechnice, strojírenství apod. 

Metoda konečných prvků - FEM 



Optimalizační metody 

Využití? Princip? Význam? 



Geometrie modelu SMPM 



Výsledky 



Děkuji za pozornost. 


