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1 POUŽITÉ PODKLADY 

 Obnovitelné zdroje a možnosti jejich uplatnění v České republice (studie ČEZ, kolektiv autorů) 

 Využití vybraných obnovitelných zdrojů energie v regionech České republiky (Masarykova 

univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, diplomová práce BC. Andrea Kmentová) 

 Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 

 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, 

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie 

 Údaje svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů 

 Údaje Asociace hydroenergetiků ČR 

 Study of Renewable Energy Foundation „ The Performance of Wind Farms in the United 

Kingdom and Denmark, 

 Další odborná literatura, normy ČSN a odborné články 

 

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

ENERGIE 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou přírodní zdroje primární energie, které se neustále 
obnovují a i při jejich využívání jsou buď okamžitě, nebo pravidelně znovu k dispozici. 

K obnovitelným zdrojům energie (OZE) vhodným pro výrobu elektřiny v našich podmínkách 
zejména patří: 

 energie vodních toků,  

 energie větru,  

 přímá energie slunečního záření,  

 biomasa, bioplyn  

geotermální energie.  

Pozn.: Využití geotermální energie pro výrobu elektřiny u nás vyžaduje vrty až do hloubek cca 
5 km s náklady několika stovek mil. Kč. První úvahy v tomto směru však již existují. 

Velký význam využívání obnovitelných zdrojů energie vyplývá z těchto hledisek: 

 většina těchto zdrojů je ekologicky šetrná, takže jejich využívání příliš nezatěžuje životní 

prostředí,  

 využívání OZE neklade nároky na dovoz nebo těžbu primárních fosilních energetických 

zdrojů,  

 při zvyšování intenzity ve využívání OZE nehrozí nebezpečí jejich vyčerpání.  

 Z tohoto důvodu významnou pozornost výrobě elektřiny z OZE věnuje i EU. 

  

http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf
http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf
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Statistiku o využití OZE k roku 2013 ze zprávy ERÚ uvádíme v následující tabulce. 

 

  
brutto výroba el. OZE 

instalovaný elektrický 
výkon OZE 

využití 
instal. 
výkonu 

[MWh/r] [%] [MW] [%] [h/r] 

VE celkem (bez 
PVE) 

2 734 740,00 3,14 1083,0 5,1 2 525,15 

VE > 10 MW 1 641 216,00 1,89 768,9 3,7 2 134,60 

MVE (do 10 MW) 1 093 524,00 1,26 314,1 1,51 3 481,03 

v tom: MVE <= 1,0 
MW 

478 721,00 0,55 145,5 0,7 3 289,82 

MVE 1,0-10,0 MW 614 803,00 0,71 168,6 0,81 3 646,05 

Bioplyn, skládkový 
plyn 

2 404 634,00 2,76 x x x 

Biomasa 1 683 272,00 1,93 x x x 

VTE 480 519,00 0,55 270 1,3 1 779,70 

FVE 2 032 654,00 2,33 2 132,0 10,1 953,40 

Komunální odpad 
(BRKO) 

83 842,00 0,1 x x x 

∑ (bez PVE) 9 419 661,00 10,81 3 485,00 16,5 2 234,40 

btto spotř. el. v ČR 70 177 400,00 x 

3 329,26 
inst. el. výkon v 
ČR 

x 21 079,00 

 

Vysvětlivky:  

OZE - obnovitelné zdroje energie 
FVE - fotovoltaické elektrárny 
VE - vodní elektrárny 
VTE - větrné elektrárny 
MVE - malé vodní elektrárny 
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad 
PVE - přečerpávací vodní elektrárny 
Podíl OZE na brutto spotřebě ČR je 10,81% 
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Podíl MVE na brutto spotřebě ČR je 1,26% 

Zdroj dat: roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2013 - ERÚ 
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3 HISTORIE VYUŽITÍ OZE V ČESKÉ REPUBLICE 

V následujícím přehledu uvádíme historii nejznámějších OZE – vody, větru a slunečního záření. 

 

3.1 ENERGIE VODNÍCH TOKŮ 

Vodní energie patří u nás k nejdéle využívaným obnovitelným zdrojům primární energie. Na 
našem území byl v roce 718, jako první ve střední Evropě, vybudován na řece Ohři u Žatce mlýn 
poháněný vodní energií. Ve středověku umožnilo vodní kolo zřizování manufaktur vznikajících z 
řemeslné výroby. Nejčastěji využití vodní síly sloužilo ve mlýnech k drcení zrna, na pilách atd. 
Technický rozvoj se do první poloviny 19. století omezil pouze na zdokonalování různých typů 
vodních kol. 

Rozhodující pro rozvoj byl vznik a vývoj vodních turbín jako základní součásti MVE. V letech 1848 
– 1849 vyvinul první turbínu vhodnou pro velké výrobní série Američan Francis. Tato turbína se 
začala uplatňovat v Evropě po roce 1870. 

Na principu vstřiku tlakové vody do miskových lopatek vyvinul v roce 1877 Američan Pelton svoji 
turbínu.  

Spirálová Francisova turbína byla dořešena v roce 1886. 

V roce 1912 vyvinul prof. Viktor Kaplan v Brně první vrtulovou turbínu (propeler) a v roce 1913 
turbínu s natáčivými oběžnými lopatkami. 

V letech 1912 až 1919 prof. D. Bánki (Maďarsko) vypracoval teorii řešení specifického typu 
rovnotlakých turbín s dvojnásobným průtokem. 

Uvedené typy vodních turbín jsou základní i v současné době, i když jsou samozřejmě různě 
modifikovány a řešeny na soudobé technické úrovni. 

Vodní motory se v českých zemích začaly vyrábět od založení blanenských železáren v roce 
1698. Nejdříve se vyráběla pouze vodní kola. Od roku 1870 se zde již vyráběly Francisovy turbíny. 
V roce 1870 byla založena továrna na výrobu vodních turbín Josef Prokop a synové 
v Pardubicích, která se stala před druhou světovou válkou dominantní ve výrobě Francisových 
turbín u nás a vyvážela je do všech států Evropy a i do některých asijských zemí. 

Rozhodujícími výrobci vodních turbín v minulosti u nás byly firmy: 

Josef Prokop a synové, Pardubice (Francis)  

Ignác Storek v Brně (Kaplan)  

Českomoravská – Kolben, Praha (Francis, Pelton)  

ČKD Blansko (Francis, Kaplan, Pelton)  

O rozvoji malých vodních elektráren svědčí inventarizace provedená v roce 1930, podle které 
v českých zemích bylo provozováno 11 785 hydroenergetických děl s instalovaným výkonem 
194,4 MW. Tento stav odpovídal v zásadě i roku 1948. 

Po roce 1948 pak došlo ke znárodnění elektráren a k rušení MVE, neboť velké energetické státní 
podniky o MVE neměly zájem. Do tehdejšího ústředního ředitelství ČEZ bylo v roce 1949 převzato 
152 větších malých vodních elektráren s instalovaným výkonem cca 84 MW. Další malé MVE 
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zůstaly v držení JZD, místních národních výborů a znárodněných průmyslových podniků. Většina 
z nich postupně dosloužila nebo byla zrušena. 

Po roce 1990 došlo k úplnému uvolnění soukromého podnikání i v oblasti malých vodních 
elektráren. Bylo zrušeno omezení výroby elektřiny hranicí 200 000 kWh/rok a soukromí 
podnikatelé mohli obnovovat a budovat MVE bez administrativních omezení, týkajících se 
instalovaného výkonu nebo o výše roční výroby elektřiny. Došlo k postupné privatizaci části MVE 
dosud spravovaných státními organizacemi (ČEZ, rozvodné distribuční podniky) a k postupné 
obnově zrušených MVE. Dále se začaly soukromými podnikateli budovat i nové MVE ve 
vhodných lokalitách. V současné době je v provozu v ČR cca 1500 MVE. 

 

3.2 ENERGIE VĚTRU 

Na území ČR se větrná energie využívala po dlouho dobu pouze k pohonu větrných mlýnů, první 
doložený mlýn byl postaven v zahradě Strahovského kláštera v roce 1277. Rozkvět větrného 
mlynářství je zaznamenán ve 40. až 70. letech 19. století. Počátkem 20. století se využívalo 
větrných turbín k pohonu vodních čerpadel. 

Počátek zájmu o využívání větrné energie pro výrobu elektřiny u nás tak jako v celé Evropě se 
datuje 70. léty minulého století v důsledku ropné krize. 

Z hlediska dnešního pojetí se podle výkonu větrné elektrárny (VTE) dělí na: 

 malé VTE do výkonu 40 kW,  

 střední VTE o výkonu od 40 do 500 kW,  

 velké VTE o výkonu od 500 kW výše.  

Výroba větrných elektráren u nás začala koncem 80. a začátkem 90. let minulého století. Ukázalo 
se však, že větrné elektrárny tuzemské výroby nebyly vyzrálým komerčním výrobkem, nebyly 
ověřeny zkušebním provozem, neprošly atestačním měřením a nebyly ověřeny deklarované 
výkonové křivky. Tyto elektrárny prodělaly pak trnitou cestu odstraňování řady technických závad. 
V důsledku toho některé VTE nebyly vůbec uvedeny do provozu anebo byly demontovány. 

Po roce 1990 se větrná energetika začala rozvíjet bez odborného zázemí, bez určení větrného 
potenciálu konkrétní lokality, bez znalosti správného umístění turbíny v terénu, hlukových emisí, 
klimatických vlivů na elektrárnu a bez znalostí z oblasti silnoproudu a automatického řízení. Tuto 
etapu lze označit jako poškozující rozvoj větrné energetiky u nás. 

V letech 1993 až 1995 vstupují na náš trh velcí výrobci a dodavatelé větrných elektráren ze 
zahraničí a zároveň i některé typy VTE tuzemských výrobců již se daří udržet v provozu na 
potřebné úrovni. 

Ze zpráv ERÚ lze vyčíst, že nejprudší rozvoj výroby energie ve větrných elektrárnách probhl 
v nedávné historii mezi lety 2006 a 2008 od té doby narůstá výroba větrné energie vcelku 
pravidelně s výjimkou roku 2012 kdy zřejmě byla větší pozornost věnována elektrárnm 
fotovoltaickým. 
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Vývoj výroby větrných elektráren- zdroj ERÚ 

 

3.3 ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 

Fotovoltaické systémy se v ČR začaly ojediněle využívat až koncem 20. století. Jednalo se o malé 
ostrovní systémy v lokalitách bez připojení k rozvodné síti, jako jsou rekreační chaty a drobné 
elektrické spotřebiče (napájení měřících, registračních a komunikačních zařízení, parkovací 
automaty, zkušební a experimentální systémy apod.). V této době se tedy nejednalo o 
fotovoltaické elektrárny (FVE) připojené na rozvodnou síť. 

Prvním větším systémem byla volně stojící elektrárna na vrcholu hory Mravenečník s výkonem 
10 kW (rok 1998 – ČEZ a.s.). Později byla přestěhována k informačnímu centru u jaderné 
elektrárny Dukovany. V roce 2001 byl spuštěn do provozu demonstrační fotovoltaický systém na 
budově Pražské energetiky a.s. v Praze ve Vršovicích o výkonu 2,55 kW. 

Nová fáze využití fotovoltaiky je datována rokem 2000. Státní fond životního prostředí vyhlásil 
program „Slunce do škol“ a byly postupně instalovány fotovoltaické systémy na některých 
vysokých, odborných, základních a středních školách o celkovém součtovém výkonu cca 80 až 
100 kWp. Ani tyto instalace není možno označit jako fotovoltaické elektrárny o významnějším 
instalovaném elektrickém výkonu, sloužily spíše k demonstraci pro studenty. 

Zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren v zásadě byl zahájen až v letech 2005 a 2006. Byl 
vydán zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny o obnovitelných zdrojích energie 
a v rámci „Operačního programu průmyslu a podnikání“ (strukturální fondy EU) bylo možno získat 
investiční dotace. Tato možnost však byla později zrušena.  

V letech 2006 až 2007 byla zahájena příprava a výstavba fotovoltaických elektráren na vhodných 
plochách (samostatných pozemcích) a zatím výjimečně i na střechách objektů o jednotkových 
výkonech 60 až 500 kWp dodávajících vyrobenou elektřinu do distribučních elektrovodních sítí. 
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V této době souběžně na náš trh vstoupily tuzemské i zahraniční firmy nabízející dodávku 
a montáž fotovoltaických elektráren. Současně u nás jsou na trhu i dodávky fotovoltaických článků 
a panelů od významných zahraničních výrobců. Firmy zajišťují projektovou dokumentaci, 
dodávku fotovoltaických článků a panelů, dodávku střídačů a dalších zařízení elektrárny včetně 
montáže a uvedení do provozu. V letech 2007 až 2010 pak byla soukromými investory zahájena 
příprava a výstavba FVE o instalovaných výkonech až v řádu několika MWp. Ke konci roku 2008 
instalovaný výkon FVE v ČR dosáhl cca 40 MWp. 

Bům rozvoje solárních elektráren v ČR můžeme pozorovat mezi lety 2009 a 2011, kdy v závislosti 
na vysoké výkupní ceně energie a tím vysoké poptávce po instalaci fotovoltaických elektráren 
klesla cena investičních nákaldů. Toto se týkalo hlavně roku 2010, kdy trh zareagoval velmi 
pohotově, na rozdíl od vlády, která nestihla včas upravit výkupní ceny energie. V současné době 
mají stále velmi vysokou výkupní cenu energie elektrárny uvedené do provozu do roku 2010 (cca 
13 Kč/kWh v závislosti na instalovaném výkonu). Elektrárny uvedené do provozu později mají 
výkupní ceni nižší (2011- mezo 5 a 6 Kč za kWh. Elektrárny uvedené do provozu v roce 2013 již 
mají výkupní cenu srovnatelnou s ostatnímo OZE elektrárny nad 30kW instalovaného výkonu již 
nejsou podporovány vůbec. Po orce 2014 už není podpora pro elektrárny nově uvedené do 
provozu. 

 

Vývoj výroby fotovoltaických elektráren- zdroj ERÚ 
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4 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ 

4.1 VODA 

4.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ 

Pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz malých vodních elektráren (MVE) existuje 
norma ČSN 73 68 81 – malé vodní elektrárny. 

Z této normy vychází základní názvosloví a pojmy: 

 Malými vodními elektrárnami jsou zdroje využívající vodní energii pro výrobu elektřiny 

o instalovaném výkonu do 10 MW.  

 Základními parametry MVE je spád, průtok turbínami, instalovaný výkon MVE a průměrná 

roční výroba elektrické energie.  

 Instalovaný výkon je součet jmenovitých činných výkonů všech soustrojí elektrárny.  

 Dosažitelný výkon MVE je nejvyšší činný výkon, kterého MVE může dosáhnout při daném 

stavu všech zařízení a při provozních podmínkách.  

 Využitelný průtok je maximální průtok, který je MVE schopna při příslušném spádu 

energeticky zpracovat.  

 Celkový spád MVE je výškový rozdíl hladin před vtokem a před vyústěním odpadu za 

předpokladu nulového průtoku elektrárnou.  

 Čistý (provozní) spád MVE je výškový rozdíl hladin před vtokovým objektem (vtokem turbíny) 

a před vyústěním odpadu (za savkou) zmenšený o ztráty v hydraulickém obvodu MVE.  

 Hydraulický obvod MVE jsou všechny prostory protékané energeticky využívanou vodou od 

prvního příčného průřezu na vtokovém objektu do posledního příčného průřezu na výtoku 

MVE.  

MVE jsou navrhovány jako: 

 průtočné (neovlivňující v daném profilu přirozený průtok vodního toku)  

 akumulační (využívající akumulace průtoků ve vodní nádrži a potřebných odběrů vody z jejích 

prostorů)  

  

MVE mohou mít následné 3 varianty dispozičního řešení: 

 jezová (příjezová) v řadě variant uspořádání,  

 derivační (před vzdouvacím zařízením je část vody přivedena do derivačního přivaděče 

k MVE, kde je využit spád mezi horní hladinou a výtokem do původního toku)  

 přehradní (MVE je zcela nebo z podstatné části v tělese hráze, nebo jako podpřehradová, 

popř. věžová)  

 

4.1.2 KRITERIA VÝBĚRU LOKALITY 

MVE se navrhuje jako průtočná, která neovlivňuje v daném profilu průtok vodního toku, nebo jako 
akumulační využívající akumulace průtoků ve vodní nádrži při respektování potřebných odběrů z 
jejich prostorů. 
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Návrh MVE se projednává zpravidla z hlediska vodohospodářského, územně plánovacího 
a možnosti připojení na elektrizační soustavu. 

Základními předpoklady pro posouzení efektivního řešení MVE, kromě vhodné dispozice lokality 
pro stavbu MVE, jsou: 

 vyjasněné majetkoprávní vztahy k území,  

 geodetické podklady,  

 geologické podklady,  

 hydrologické údaje o lokalitě od Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ),  

 údaje o spádových poměrech na lokalitě,  

 zásady technického řešení MVE vč. předběžného rozpočtu investice,  

 případně projekt pro územní nebo stavební povolení,  

 povolení s nakládání s vodami vč. schváleného MZP (minimálního zůstatkového průtoku),  

 výpočet výroby elektřiny MVE provedený na základě hydrologických údajů lokality a v souladu 

s povolením s nakládání s vodami. Vypočtená hodnota pak je výchozí pro posouzení 

ekonomie MVE.  

 

4.1.3 VÝPOČET VÝROBY ELEKTŘINY 

Hydroenergetické řešení stanoví optimální návrh instalovaného výkonu, počet soustrojí MVE 
a průměrnou roční výrobu. Po stanovení typu MVE, instalovaného výkonu a typu a počtu soustrojí 
se provedou zpřesněné výpočty průměrné roční výroby elektřiny pro průměrně vodný rok. Tento 
výpočet je potom základní informací vedoucí ke stanovení ekonomické efektivnosti navrhované 
MVE. 

Výpočet výkonu MVE, resp. roční výroby elektřiny vychází z hydrologie lokality (hodnot M-denních 
průtoků Qmd, které se obvykle vyjadřují graficky jako čára překročení denních průtoků). 
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Např.: 

 

Při návrhu MVE je třeba odečíst minimální zůstatkový průtok Qmzp přes rybí přechod, nebo 
v případě derivační elektrárny minimální průtok v úseku koryta pod vzdouvacím objektem až 
k vyústění odpadu od MVE. 

Výpočet se provede postupně pro jednotlivé časové úseky roku a vychází ze vzorce: 

PG = g . QT. Hu . ηT . ηPř . ηG 

kde: 

PG = výkon generátoru v kW při daném průtoku 
g = gravitační zrychleni, tj. 9,81 m/s2 

QT = průtok turbínou v m3/s = (Qmd – MZP), přičemž je omezen maximálním 
průtokem turbínou (hltností) a minimálním průtokem turbínou 
Hu = čistý spád MVE v m (při daném průtoku) 
ηT = účinnost konkrétní turbíny 
ηPř = účinnost převodu 
ηG = účinnost generátoru 

Objem roční výroby elektřiny EG v kWh v průměrném daném roce se pak vypočte: 

EG= ∑ (PG . 24 . počet dní) 

Účinnosti turbín, převodů a generátorů dosahují následujících hodnot: 

η turbíny *) η převodů **) η generátoru 

0,85 – 0,92 0,94 – 1,0 0,88 – 0,94 

http://www.spvez.cz/pages/voda.htm#*
http://www.spvez.cz/pages/voda.htm#**
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*) Pozn.: Účinnost turbíny je stanovena v optimálních podmínkách. Účinnost turbíny musí u nově 
instalovaných turbín dosáhnout v provozním optimu minimálně 85%, u renovací starších typů 
minimálně 80% při nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu. Hodnoty účinnosti je 
třeba vyžadovat od výrobce, u turbín je musí doložit křivkou účinnosti v závislosti na různých 
provozních stavech. 

**) Pozn.: Účinnost u přímého převodu je 1,0. 

V případě, že měření dodané elektřiny do distribučních elektrovodných sítí je až za 
transformátorem, pak je třeba počítat i s účinností transformátoru (obvykle 96%). 

Počet dnů v prvých dnech (při nejvyšších průtocích v roce) se obvykle snižuje o cca 10 až 15 dnů 
dle konkrétní dispozice lokality (vlivem nedostatečných spádů způsobených povodňovými stavy, 
poruchami, apod.). 

 

4.2 VÍTR 

4.2.1 KRITERIA VÝBĚRU LOKALITY 

V Evropě jsou nejlepší podmínky pro využití větrných elektráren v přímořských oblastech, kde 
vanou pravidelné a poměrně silné větry až 80% dní v roce. Ve vnitrozemských státech jako je ČR 
je pro výstavbu VTE nutno vytipovat oblasti s dostatečnou roční průměrnou rychlostí větru. 

Česká republika má typicky kontinentální klima, které se projevuje významným sezónním 
kolísáním rychlosti větru. Příčinou je zejména globální vzdušné proudění typické pro severní 
a střední Evropu. 

Rychlost větru je nejdůležitějším údajem při využívání energie větru, udává se v m/s. 

Poblíž zemského povrchu je proudění ovlivňováno drsností povrchu, ale s rostoucí výškou se 
rychlost větru logaritmicky zvyšuje. Je tedy velký rozdíl mezi rychlostí větru ve výšce 10 m a 100 
m nad terénem. Vítr je nad terénem různě zpomalován zejména terénními překážkami (stavbami, 
kopci atd.), dále druhem povrchu (tráva, les, vodní hladina, sníh). Proudění vzduchu je vždy 
turbulentní, což se projevuje kolísáním rychlosti a směru větru. 

První přiblížení lze získat z větrné mapy, která byla vytvořena Ústavem fyziky atmosféry 
Akademie věd ČR interpolací údajů meteorologických stanic a z numerického modelu proudění 
nad naším územím. 

Pro střední a velké větrné elektrárny je však nezbytné měření větru přímo v dané lokalitě 
registračním anemometrem. Měření by mělo aspoň šestiměsíční, nejlépe však roční i víceletá. 
Rychlost větru se měří obvykle ve výšce 10 m, pro větší výšky se přepočítává podle vztahu: 

vh / v0 = (h)n / (h0)n 

kde: 

v0 – naměřená rychlost větru ve výšce h0 (m/s) 

vh – vypočtená rychlost větru (m/s) 

h0 – výška ve které se provádí měření (m) 
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h – výška umístění rotoru (m) 

n – exponent závisející na drsnosti povrchu (interval od 0 – 1), hodnoty pro vodní 
hladinu 0,14 a pro zástavbu 0,48 

U velkých projektů je třeba provádět měření přímo v ose rotoru, případně na několika vybraných 
místech ve výšce předpokládaného středu plochy uvažovaného odběru větrné energie. Bez 
průkazného zjištění rychlosti větru nelze investovat do větrné elektrárny často částky několika 
desítek mil. Kč. 

K výběru lokality je nejvhodnější stanovení distribuční charakteristiky rychlosti větru za pomocí 
měření rychlosti v krátkých časových intervalech. 

Výsledky měření se zpracovávají tabelárně do sloupcových grafů, kde na vodorovné ose jsou 
vynášeny měřené rychlosti větru a na svislé ose jejich četnost v hodinách nebo v procentech za 
rok. 

Graficky znázorněno: 

 

Ze sloupcového grafu se vyhodnocuje střední rychlost větru zpravidla během jednoho roku 
(většinou Weibullovým rozdělením). 

V místě výstavby větrné elektrárny musí být naměřena nebo jiným způsobem zjištěna ve výšce 
30 metrů nad terénem roční průměrná rychlost větru minimálně 5,2 m/s. Průměrné využití 
instalovaného výkonu by mělo dosáhnout min. 1 500 h/rok. 

Z hlediska rychlosti větru lze sestavit podmínky pro výstavbu středních a velkých větrných 
elektráren do následující tabulky: 

4,0 – 4,9 m/s oblasti s problematickou rentabilitou středních a velkých VTE 

5,0 – 5,9 m/s oblasti vhodné pro výstavbu středních a velkých VTE 
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nad 6,0 m/s oblasti mimořádně vhodné pro výstavbu VTE s velkým výkonem 

 

Nejvyšší střední rychlosti větru až 8,5 m/s jsou u nás zaznamenávány na Milešovce, Pradědu 
a planinách Krušných hor. 

Jako další nejdůležitější podmínky pro umístění větrné elektrárny lze uvést: 

 umístění lokality,  

 geologické podmínky,  

 přístupnost pro stavební mechanizmy,  

 vyřešení majetkoprávních vztahů ve vztahu k pozemku, postoj místních úřadů, možnost 

vlastnictví či dlouhodobého pronájmu pozemku,  

 vzdálenost elektrického vedení a kapacita trafostanice,  

 dohoda s příslušnou energetickou společností o připojení a výkupu elektrické energie,  

 dostatečná vzdálenost od obydlí s ohledem na hlučnost,  

 ostatní podmínky (ochrana přírody, krajinný ráz, šíření radiového a TV signálu).  

Důležitá je vzdálenost od obydlí s ohledem na hlučnost. Jde o mechanický hluk (generátor, 
převodovka, natáčecí mechanizmy, brzda) a o aerodynamický hluk (interakce proudícího 
vzduchu s povrchem listů rotoru, uvolňování vzduchových vírů za hranou listů). Obecně se udává 
jako přípustná hranice ve venkovním prostoru pro den (6-22 hod.) 50 dB a pro noc 40 dB. 

Krajinný ráz patří k citlivým a často subjektivním hlediskům. Větrné elektrárny zvláště na vysokých 
tubusech nebo větrné farmy naruší vzhled krajiny. Nelze učit jednotný závazný postup a vždy 
bude záviset na stanovisku příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. 

Ochrana ptactva vyvolává časté spory s mezi investory a ochránci ptactva a to zejména po 
vyhlášení oblastí NATURA. 

Nejrozšířenějším typem jsou elektrárny s vodorovnou osou otáčení, pracující na vztlakovém 
principu, kde vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli. Na podobné principu 
pracovaly již historické větrné mlýny nebo tak pracují větrná kola vodních čerpadel. 

Rotory s horizontální osou rotace mohou mít 8 až 24 listů na lopatkovém kole, dnes však většinou 
u velkých elektráren se používá pouze dvoulistý nebo třílistý rotor. 

U pevně nastavených listů vybavených aerodynamickými brzdami se využívá autoregulace 
výkonu rotoru („stall control“), což představuje automatické snižování aerodynamické účinnosti 
rotoru při překročení určité míry rychlosti větru. 

Druhým typem jsou listy se stavěním úhlu náběhu („pitch control“), které jsou otočné kolem své 
podélné osy až do polohy „prapor“, kdy zastávají funkci aerodynamické brzdy. 

V současné době se často navrhuje výstavba větrných parků (farem) s několika jednotkami. 
Maximální počet větrných elektráren na km2 musí respektovat rychlosti větru ve vztahu 
i k umístění jednotlivých větrných jednotek a vzájemné ovlivnění rotorů elektráren. V pásmech 
rychlosti větru nad 5 m/s je již možná výstavba větrných parků. 

Při výstavbě větrné farmy je limitujícím omezením minimální vzdálenost mezi jednotlivými 
větrnými elektrárnami. Tato vzdálenost je udávána v násobcích průměru rotoru (d) a je omezena 
brázdovým efektem mezi jednotlivými soustrojími. 

V oblastech, kde není jeden dominantní směr větru, se doporučuje vzdálenost 10d. Z průměru 
rotoru a minimálního rozchodu vyplývá max. množství větrných elektráren na 1 km2. Při 
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šachovnicovém uspořádání např. pro průměr rotoru 42 m a rozchod 10d vychází počet větrných 
elektráren 5 až 6 na km2. 

Menší rozchod je možný, ale na úkor účinnosti a snížení roční výroby energie. V oblastech, kde 
je dominantní jeden směr větru je možné snížit vzdálenost až na 5d a elektrárny by měly být 
situovány kolmo na převládající směr větru. 

 

4.2.2 VÝPOČET VÝROBY ELEKTŘINY 

Pro orientační výpočet elektrického výkonu větrné elektrárny se udává: 

P = k . D2 . v3 

kde: 

D = délka lopatky v m 
v = rychlost větru v m/s 
k = koeficient závislý především na typu větrné turbíny a její účinnosti (0,2 až 0,5) 

 

Podrobněji lze elektrický výkon vyjádřit1: 

Pe = ½ . π . ρ . ηc . r2 . v3 

kde: 

Pe = el. výkon ve W 
π = 3,1415927 (Ludolfovo číslo) 
ρ = hustota vzduchu (pohybuje se v rozmezí mezi 1,0 – 1,3 kg/m3) 
ηc = celková účinnost soustavy 
r = poloměr rotoru v m 
v = rychlost proudu vzduchu před rotorem v m/s 

1Ing. J. Kappel, Větrné motory, Větrná energie č.1/98 

Celková účinnost soustavy pak je: 

ηc = ηr . ηpr . ηg . ηi 

kde: 

ηr = účinnost rotoru (u třílistého rotoru cca 0,47) 
ηpr = účinnost převodové skříně (orientačně 0,97) 
ηg = účinnost generátoru (u asynchronního stroje cca 0,94) 
ηi = ostatní účinnosti vyjadřující ztráty až po výstup z větrné elektrárny (cca 0,95) 

 

Po vyčíslení lze tedy přibližně počítat: 

Pe = 0,639 . ρ . r2 . v3 

Pozn.: 

Pe (W), ρ (kg/m3), r (m), v (m/s) 

Uvedený vztah lze brát jako orientační pro stanovení výkonu. Přesný výpočet uvažuje s rozdílnou 
rychlostí větru daleko před rotorem a v rovině rotoru a s podrobným výpočtem účinnosti rotoru s 

http://www.spvez.cz/pages/vitr.htm#1
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ohledem na geometrické charakteristiky rotorových listů a s přesným výpočtem i účinností 
ostatních částí větrné elektrárny. 

Z tohoto důvodu se používají výkonové charakteristiky jednotlivých výrobců pro danou velikost 
větrné elektrárny. Výkonová charakteristika udává závislost skutečného okamžitého výkonu na 
rychlosti větru. 

Např. pro větrnou elektrárnu s výkonem 600 kW: 

 

Orientačně lze možnou výrobu stanovit dle vztahu: 

E = Pi . 8760 . K 

kde: 

E = roční výroba elektřiny v kWh/r 
Pi = instalovaný výkon větrné elektrárny v kW 
K = kapacitní faktor (součinitel využití) 

Pozn.: Součin 8760 . K = využití instalovaného výkonu v h/rok. 

h - hodina 

Součinitel využití K v závislosti na střední rychlosti větru (vs) po minimální úpravě podle 
dosahovaných skutečností vykazuje následující hodnoty2: 

2Obnovitelné a alternativní zdroje energie, VŠB – Technická univerzita Ostrava, poradenská 
knižnice ČEA 1997 

vs (m/s) 4 5 6 7 8 

K 0,08 0,14 0,18 0,25 0,31 

V našich podmínkách při středních rychlostech větru v rozmezí 5 až 7 m/s se tedy součinitel K 
pohybuje od 0,14 do 0,25. To odpovídá využití instalovaného výkonu 1226 h/r až 2190 h/r. 

http://www.spvez.cz/pages/vitr.htm#2
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Přesnější výpočet výroby elektřiny se provádí podle poměrně složitých výpočtových programů, 
vždy je však potřeba výsledky porovnat s údaji výrobců a respektovat podmínky konkrétní lokality. 

Údaje udávané výrobci se nacházejí obvykle na horní hranici možné výroby (reprezentují výrobu 
za ideálních podmínek) a vzhledem ke skutečnému dosahovanému využití již provozovaných 
větrných elektráren je třeba tyto údaje korigovat. 

Zejména jde o prostoje způsobené poruchami, výpadky sítě, údržbou, ztrátami ve vedení 
k trafostanici a v trafostanici a vlivem místních podmínek. Skutečná výroba pak může být nižší až 
o 15% proti hodnotám výrobců větrných elektráren. 

 

4.3 FOTOVOLTAIKA 

4.3.1 KRITERIA VÝBĚRU LOKALITY 

Průměrné roční množství dopadající solární energie na vodorovný povrch země v ČR je 1 050 
kWh/m2 (t. j. cca 3 780 MJ/m2). Fotovoltaický systém však musí být navržen pro skutečné místní 
podmínky. Pro výběr lokality je tedy nutno zjistit: 

 množství dopadajícího globálního slunečního záření na vodorovný povrch v dané lokalitě – 

lze zjistit z Atlasu podnebí ČHMÚ,  

 počet hodin slunečního svitu (bez oblačnosti) – poskytne ČHMÚ,  

 orientaci lokality (uvažované elektrárny) a sklon fotovoltaických panelů,  

 množství stínících překážek,  

 zda vyhovuje výměra ploch pro uvažovanou velikost elektrárny,  

 ostatní podmínky.  

Nejdůležitější je hodnota globálního slunečního záření v lokalitě. Zjišťuje se (pro vodorovnou 
plochu) z mapy globálního slunečního záření, která je přístupná na stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – viz Atlas podnebí. Údaje jsou uváděny v MJ/m2 za rok. 
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Průměrný počet hodin slunečního svitu bez oblačnosti se v ČR pohybuje kolem 1 460 h/rok (od 
1 400 do 1 700 h/rok). Nejmenší počet hodin má severozápad území, směrem na jihovýchod 
počet hodin narůstá. Pro danou lokalitu tuto hodnotu poskytuje ČHMÚ (doporučujeme požadovat 
hodnoty po měsících a celkem za rok). 

Průměrný počet hodin slunečního svitu bez oblačnosti se v ČR pohybuje kolem 1 460 h/rok (od 
1 400 do 1 700 h/rok). Nejmenší počet hodin má severozápad území, směrem na jihovýchod 
počet hodin narůstá. 

Nejvýhodnější orientace lokality je na jih, jiná orientace pak zhoršuje nebo přímo znemožňuje 
využití sluneční energie k výrobě elektřiny. 

Sklon fotovoltaických panelů má být kolmo ke směru slunečního záření, pro celoroční provoz je 
optimální cca 35° vzhledem k vodorovné rovině. Tato podmínka je zvláště důležitá při instalacích 
na střechách budov. Na volné ploše (pozemku) lze tuto podmínku jednoduše dodržet. 
Významného zvýšení dopadající sluneční energie lze pak docílit různými druhy pohyblivých 
stojanů s automatickým natáčením za sluncem. 

Při sklonu panelů 35° se udává navýšení dopadajícího slunečního záření proti vodorovné ploše 
o cca 14 až 20% a při natáčení za sluncem (polohovací systém) proti pevné instalaci pak o dalších 
cca 20%. Celkem tedy maximálně lze dosáhnout navýšení až o cca 40%. 

Dále je nutno minimalizovat množství stínících překážek a vyloučit vzájemné zastínění panelů. S 
tím souvisí i potřebná výměra ploch na instalaci FVE a správné rozmístění fotovoltaických panelů. 

V rámci ostatních podmínek pak nutno vyjasnit majetkoprávní vztahy k pozemku, případně 
i k budovám, kde má být instalován fotovoltaický systém, postoj místních úřadů (územní plán), 
vzdálenost přípojky k distribučním elektrovodným sítím a kapacitu trafostanice u větších instalací, 
dohodu s energetickou společností o připojení a výkupu el. energie, která stanoví podmínky 
připojení elektrárny k regionální distribuční soustavě. 

 

http://www.chmu.cz/
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4.3.2 VÝPOČET VÝROBY ELEKTŘINY 

Fotovoltaika využívá přímou přeměnu světelné energie na elektrickou v polovodičovém prvku 
(fotovoltaickém článku). Polovodiče dělíme na vlastní a příměsové. Příměsové jsou typu N (nosiči 
náboje jsou elektrony) nebo typu P (nosiči jsou díry, které se chovají jako částice s kladným 
nábojem). 

Nejběžnější jsou fotovoltaické (FV) články na bázi krystalického křemíku (monokrystalické, 
polykrystalické i amorfní z tenkých vrstev). Energetická účinnost přeměny slunečního záření na 
elektrickou energii je u současných hromadně vyráběných křemíkových FV článků 14 až 17%. 

Napětí jednoho článku má hodnotu cca 0,5 V. Sériovým propojením více článků získáme napětí, 
které je již použitelné. Vytvořené sestavy v sériovém nebo sériovo - paralelním řazení jsou 
hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů FV panelu. Zapouzdření FV článků musí 
zajišťovat mechanickou a klimatickou odolnost (vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.). FV 
panely se sestavují do modulů. Postupná degradace FV panelů snižuje výkon modulů cca na 
90% za 12 let a na 80% za 25 let. 

Pro využití elektrické energie z FV panelů je potřeba připojit k panelu kromě elektrických 
spotřebičů další technické prvky, jako jsou napěťové střídače pro přeměnu stejnosměrného el. 
proudu na střídavý, indikační a měřící přístroje, u větších instalací i mikroprocesorový řídící 
systém, případně automatické natáčení za sluncem (polohování), dále na př. akumulátorovou 
baterii, regulátor dobíjení atd. Sestava FV panelů, podpůrných zařízení a dalších prvků pak tvoří 
fotovoltaický systém. 

Fotovoltaické systémy pak dělíme na: 

 systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off), jde o ostrovní systémy,  

 systémy připojené k síti (grid-on).  

FVE dělíme na: 

 instalace s pevným stojanem,  

 instalace s pohyblivým stojanem.  

Obecně se uvádí zcela orientační výpočet výroby dle jednoduchého vzorce pro instalaci s pevným 
stojanem (sklon FV panelů 35°): 

Ev = Pi . e 

Pro instalaci s pohyblivým stojanem (s natáčecím zařízením) pak: 

Ev = Pi . e . 1,2 

kde: 

Ev = výroba elektřiny v kWh/rok 
Pi = instalovaný (špičkový) výkon v kW 
e = 1 000 kWh/kWinst. a rok, jde ø výrobu v ČR při respektování celk. účinnosti FV 
systému 

Podrobnější výpočet již s konkrétními údaji lokality a navrhované FVE lze provést dle vztahu: 

Ev = Szář. . Fakt. . ηcelk. 
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kde: 

Ev = výroba elektřiny v kWh/rok 
Szář. = dopadající globální sluneční záření v kWh/m2/rok. Hodnota se mění 
v závislosti na sklonu panelu nebo jeho natáčením 
Fakt. = aktivní celková plocha FV panelů v m2 

ηcelk. = součin průměrných účinností FV panelů, střídačů a transformátoru 

Účinnost celková se tedy vypočte z následujícího vztahu: 

ηcelk. = ηpanelů . ηstřídačů . ηtrafa 

Jako průměrnou roční účinnost FV panelů se doporučuje použít nižší hodnoty o cca 2% proti 
údajům výrobce, který udává max. účinnost (např.16%). Účinnost střídačů se používá údajů 
výrobce (např. 94%) a účinnost transformátoru obecně se udává ve výši cca 96%. 

Po dosazení do výše uvedeného vztahu dostaneme průměrnou roční výrobu (dodávku) elektrické 
energie v prvním roce provozu FVE. Je vhodné výpočet provádět po jednotlivých měsících. 

Následuje výpočet roční výroby elektřiny v průměru za 15 let1 při započítání degradace FV panelů 
(výkon i výroba se snižuje o cca 0,9 až 1,0% ročně). V 15 roce provozu klesne výroba elektřiny v 
důsledku degradace o cca 12,6% proti prvému roku provozu a pak se vypočte průměrná roční 
výroba za toto období. 

Celková účinnost FV systému se pohybuje na úrovni cca 12 až 13%. 

Alternativně se pro zjištění výroby elektřiny z fotovoltaických systémů využívá matematický model 
Evropské komise PVGIS (není založen na aktuálních měřených údajích ČHMÚ). V každém 
případě je však vhodné kontrolně ověřit vypočtenou výrobu pomocí tohoto modelu. 

 

4.4 SOLÁRNÍ KOLEKTORY 

Tyto obnovitelné zdroje energie lze využít pouze pro výrobu tepla. Solární systémy (na bázi 
solárních kolektorů) slouží k ohřevu teplé užitkové vody, k doplňkovému vytápění domů 
v přechodných obdobích roku, k vytápění bazénů, skleníků apod. Tyto systémy mají některá 
specifika vyplývající zejména ze stanovení průměrné doby slunečního svitu v dané lokalitě a jeho 
intenzity a ročního objemu výroby tepla jako základního ukazatele pro ekonomickou analýzu 
projektu. 

 

Kritéria výběru a účelnosti instalace solárního systému. 

 dispozice lokality pro instalaci solárního systému  

 posouzení výběru a vhodnosti lokality, stanovení průměrné doby slunečního svitu a jeho 

intenzity  

 stanovení účelu a potřeby tepelné energie ze solárního systému  

 technologie vlastního solárního systému  

 propočty roční výroby tepelné energie  

 výnos projektu porovnáním se stávajícím nebo jiným klasickým způsobem vytápění  

http://www.spvez.cz/pages/fotovoltaika.htm#1
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Obvykle je navrhován nebo posuzován projekt na výstavbu solárního zařízení pro zásobování již 
existujícího objektu. Proto je nutno v tomto případě vždy vyhodnotit stav před realizací projektu a 
posléze jej porovnávat se stavem po předpokládané realizaci. 

V případě realizace projektu výstavby solárního zařízení pro nový nebo připravovaný objekt je 
třeba porovnat stav po realizaci projektu s hypotetickým klasickým (obvykle užívaným) systémem. 

 

4.4.1 METEOROLOGICKÉ PODKLADY (DOBA A INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ) 

Z hlediska využívání solární energie je nejdůležitějším faktorem intenzita záření a počet hodin 
slunečního svitu v jednotlivých ročních obdobích, příp. součinitel znečištění atmosféry. 

U malých systémů je možno použít průměrné údaje pro Českou republiku: 

Roční období 
Průměrná doba slunečního svitu 

[h] 

Průměrná intenzita slunečního záření *) 
I [W/m2] 

Průměrná teplota vzduchu 
tv [°C] 

duben - září 1 320 604 19,65 

říjen - březen 430 451 2,72 

Rok 1 750   

*) Pozn.: Při sklonu kolektoru 35 až 45° k vodorovné rovině (orientace na jih). 

h - hodina 

Pro větší projekty je účelné vyžádat si údaje nejbližší hvězdárny nebo meteorologické stanice. 

Obvykle vzhledem k podmínkám v ČR a z toho vyplývající investiční náročnosti se navrhují solární 
kolektory především ke krytí části potřeby teplé užitkové vody (TUV) v rámci roku. 

Na př. pro větší solární systém o průměrné měsíční spotřebě TUV ve výši cca 10 GJ/měsíc je 
nutno mít k dispozici plochu solárních kolektorů cca 25,2 m2. 

Pak krytí potřeb TUV solárními kolektory bude: 

http://www.spvez.cz/pages/slunce.htm#*
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Z uvedeného vyplývá, že solární kolektory budou krýt cca 57,5% celkové roční potřeby TUV. 

Při takto navrženém systému většinou nehrozí přehřátí v letním období a nedochází k nadbytečné 
instalaci solárních kolektorů. 

 

4.4.2 TECHNOLOGIE SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 

• typ kolektorů, popis, vlastnosti  

• orientace kolektorových ploch  

• výměníkové a akumulační systémy  

• zajištění odvodu tepla v letním období (nebezpečí přehřátí systému)  

• způsob konečné spotřeby vyrobeného tepla  

Základní činností je posouzení, zda projekt využití solární energie obsahuje všechny důležité 

údaje a zda je řeší v souladu s požadovanou technickou úrovní. U větších systémů je důležité 

posoudit i případně navrhovaný řídicí systém a jeho řídící programy. 

Dále je potřebné od výrobce solárních kolektorů získat křivku účinnosti, kde na vodorovnou osu 

se uvádí parametr A (v m2K/W) a na svislou osu okamžitá účinnost kolektoru (poměr zachycené 

energie kolektorem/dopadající energie na kolektor). 

Vzhledem k tomu, že zachycené množství energie je funkcí střední teploty vlastního absorbéru 

tm = (tvstup + tvýstup)/2 stanoví se parametr A ze vzorce: 

A = (tm - tv) / I 
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Odečtením z grafu (křivka účinnosti) získáme hodnoty účinnosti pro jednotlivá časová období. 

Obvyklé průměrné hodnoty se dnes pohybují v následujících relacích: 

 
Mezní účinnost 
[%] 

Dosahovaná účinnost 
[%] 

Plochý kapalinový kolektor (zasklený) 90 80 - 85 

Systém (s výměníkem) celkem  30 - 40 

Plastový absorbér 90 30 - 55 

 

Důležitý je i způsob zapojení slunečních kolektorů do celkového systému. Využitelná energie ze 
solárního systému se samozřejmě snižuje o ztráty v jednotlivých částech systému (potrubí, 
výměníky, zásobníky apod. 

Tabulka základních technických údajů projektu solárního systému: 

Výrobce solárního systému  

Typové označení výrobce  

Kolektor 

Výška/šířka/tloušťka (mm)  

Absorpční plocha (m2)  

Hmotnost (kg)  

Vodní obsah (l)  

Pracovní přetlak - doporučený  

Pracovní přetlak - max. povolený  

Účinnost (%) za definovaných podmínek  

Objemový průtok (l/h) - průměrný  

Tlaková ztráta při daném průtoku  

  

  

  

Systém 

Počet kolektorů (ks)  

Umístění kolektorů (místo)  

Sklon kolektorů  

Orientace kolektorů  

Celková absorpční plocha (m2)  

Teplonosná kapalina   

Použitý výměník  

Použitý systém regulace  
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4.4.3 OCENĚNÍ POTENCIÁLU VÝROBY TEPLA PO REALIZACI PROJEKTU 

Vyhodnocuje se předpokládaná roční výroba energie, v tomto případě tepla. Obecně se vychází 
z počtu hodin slunečního svitu v daném časovém období, intenzity slunečního záření a účinnosti 
odečtené z křivky účinnosti při parametru A (vypočteném pro dané období). 

Teplo ET
i vyrobené za dané časové období roku i: 

ET
i = h. I . η 

kde: 

h = počet hodin slunečního svitu, 
I = průměrná intenzita slunečního svitu, 
η = účinnost kolektoru 
i = časové období (např. duben až září) 

Roční objem výroby tepla: 

ET = ∑i ET
i (kWh/m2) 

Vypočtený objem tepla je třeba snížit o ztráty, vznikajících v dalších částech solárního systému, 
vč. odečtení vlastní spotřeby energie (např. pohon čerpadel, natáčení kolektorů). 

 

4.4.4 STANOVENÍ ROČNÍHO VÝNOSU 

Lze pak spočítat budoucí úspory nákladů na získání energie (tepla) ve srovnání se stávajícím 
způsobem (nebo jiným klasickým způsobem). 

Úspory nákladů na energii je nutno korigovat i o další provozní náklady. Ty závisí na daném 
technologickém uspořádání systému a ostatních provozních nákladech (náplň systému - ztráty, 
čištění kolektorových ploch, drobné opravy apod.). 

 

4.5 BIOMASA 

Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro 
energetické účely se využívá odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní produkce, nebo cíleně 
pěstovaných rostlin.  

Biomasu rozlišujeme podle obsahu vody na suchou (dřevo, dřevní odpady, sláma a další odpady), 
mokrou (tekuté odpady – kejda atd.) a speciální (olejniny, škrobové a cukernaté plodiny). 

Suchou biomasu lze spalovat přímo, případně po mírném vysušení. Působením vysokých teplot 
je možno ze suché biomasy uvolnit hořlavé plynné složky – dřevoplyn, který se spaluje obdobně 
jako jiná plynná paliva. Mokrá biomasa se využívá zejména v bioplynových technologiích. 
Speciální biomasa slouží k získání energetických látek – zejména bionafty nebo lihu. 
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V zásadě existují dva typy základních procesů: 

 suché procesy (spalování, zplynování)  

 mokré procesy (fermentace – produkce etanolu, anaerobní vyhnívání – produkce bioplynu)  

V našich podmínkách lze využívat biomasu 

 odpadní (rostlinné a lesní odpady, organické odpady z průmyslových výrob, odpady ze 

živočišné výroby a komunální organické odpady), 

 záměrně produkovanou k energetickým účelům, energetické plodiny. 

Nejčastěji přicházejí v úvahu přímé spalovací procesy vlastní primární biomasy (např. spalování 
dřeva), nebo spalování produktů mokrých nebo suchých procesů (bioplyn, dřevoplyn). 

Při spalovacích procesech je důležitým vlivem vlhkost a výhřevnost biomasy. Pro informaci jsou 
uvedeny následující příklady: 

 

Druh biomasy 

Obsah vody 
[%] 

Výhřevnost 
[MJ/kg] 

Objemová měrná 
hmotnost 
[kg/m3] 

Polena (měkké dřevo)   (volně ložená) 

0 18,56 355  

10 16,40 375 

20 14,28 400 

30 12,18 425 

40 10,10 450 

50 8,10 530 

Dřevní štěpka 10 16,40 170 

20 14,28 190 

30 12,18 210 

40 10,10 225 

Sláma (obiloviny) 10 15,50 120 (balíky) 

Sláma (řepka) 10 16,00 100 (balíky) 

Tříděný komunální odpad 20 - 38 9 - 14  

Bioplyn  cca 25 MJ/m3  
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Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. Na druhé straně však objemová měrná 
hmotnost pevné biomasy je 3 až 10 krát vyšší než je tomu např. u klasických fosilních pevných 
paliv (vztaženo na výhřevnost). Pak velikost skladovacího prostoru může být limitujícím faktorem. 

Biomasu lze použít jako vstupní palivo k výrobě tepla, pro výrobu bioplynu a dřevoplynu, pro 
výrobu kapalných paliv. 

Z uvedeného plyne, že biomasu je vhodné využívat rovněž ke kombinované výrobě tepla 
a elektřiny (parní kotel + parní turbína, kogenerační jednotka spalující plynné, nebo kapalné 
palivo). 

V ČR se biomasa využívá též ke spoluspalování v klasických elektrárnách spalujících pevná 
paliva (uhlí). 

V poslední době se začíná uvažovat o zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin pro jejich 
energetické využití. Nejvhodnější jsou platany, topoly, akáty, olše a zejména vrby. Obmýtní doba 
je 2 až 8 vegetačních období, životnost plantáže až 20 let, roční výtěžnost cca 10 t/ha. Rychle 
rostoucí dřeviny mají výhřevnost 12 MJ/kg, vlhkost 25 – 30 %. 

 

4.5.1 ÚPRAVA BIOMASY 

Před vstupem do vlastního energetického zařízení musí být biomasa obvykle upravována. 

Metody těchto úprav závisí v první řadě na požadovaném druhu a kvalitě hmoty vstupující do 
vlastního energetického zařízení. 

V případě pevné formy biomasy se jedná obvykle o sušení (přirozené nebo umělé) a o rozměrové 
úpravy (stříhání, sekání, drcení, resp. lisování, briketování, peletování). 

Někdy je pevná biomasa před vstupem do vlastního spalovacího zařízení zplyňována 
v generátorech (výroba dřevoplynu). Vyrobený dřevoplyn může být čištěn a ochlazován nebo být 
použit přímo. 

V případě primární plynné formy (bioplyn) mohou být aplikovány různé metody čištění bioplynu a 
vyrobený bioplyn je obvykle před dalším použitím komprimován. 

 

4.5.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POUŽITELNÉ BIOMASE 

Při záměru na energetické využití biomasy je třeba ověřit, jaký druh biomasy připadá v daném 
případě v úvahu k energetickému využití. 

To znamená, že se musí zjistit nebo ověřit následující skutečnosti: 

• formu biomasy  

• skutečnou výhřevnost  

• dostupné a zajištěné roční množství (po celou dobu životnosti zařízení)  

• náklady na její získání (vč. nákladů na dopravu)  

 

V průběhu přípravy projektu je nezbytné zjistit podrobnější a ověřené informace o parametrech a 
vlastnostech předpokládané využívané biomasy, jako jsou: 

• výhřevnost  



  
          

    

     

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 30 (56) 

ČÍSLO ZAKÁZKY:       /   VERZE:   

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:   

 

• objemová měrná hmotnost  

• velikost kusů (např. dřeva)  

• obsah vody  

• obsah popela  

• obsah prchavé hořlaviny  

• chemické složení hořlaviny  

• chemické složení popelovin  

• vlastnosti popelovin  

• cena biomasy v místě výskytu (bez dopravy)  

• cena biomasy na vstupu do energetického zdroje  

• reálné možnosti dodávky (v průběhu roku)  

• způsob skladování, kapacita skládky  

Ověření reálné dostupnosti potřebného množství biomasy (vč. její ceny na prahu zdroje) je jedním 
důležitých předpokladů úspěšnosti projektu, zaměřeného na využití biomasy. 

 

4.5.3 EKOLOGIE VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY K ENERGETICKÝM ÚČELŮM. 

Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při spalování organické hmoty je znovu absorbován při růstu 
rostlin, není problém s těmito emisemi. Jde o proces obnovitelný, rostlina uvolní při spálení jen 
tolik CO2, kolik ho spotřebovala při vlastním růstu, takže spalování biomasy nepřispívá ke 
skleníkovému efektu. 

Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou NOx. Oxidy dusíku vznikají při každém spalování, 
kde se používá atmosférický vzduch a jejich množství závisí na kvalitě spalování, zejména na 
teplotě. Při nedokonalém spalování (zvláště mokrého dřeva) vznikají škodlivé látky (např. dehet), 
které zatěžují životní prostředí. 

 

4.5.4 OCENĚNÍ POTENCIÁLU VÝROBY ENERGIE Z BIOMASY 

Obecně se vychází z konečné spotřeby energie stávajícího zásobovaného objektu (obsažena 
v bilanci stávajícího objektu) nebo z potřeby objektu nového (nutno vypočítat). 

Obvykle se však zařízení na energetické využití biomasy instaluje tam, kde již spotřeba energie 
(tepla, případně elektřiny) existuje. Někdy je možno uvažovat s prodejem elektrické energie (celá 
výroba nebo přebytky) do elektrovodných sítí. Na základě energetické bilance lze posoudit, jakou 
část konečné spotřeby je možno krýt zařízením na energetické využití biomasy a jak jej 
dimenzovat co do objemu roční výroby energie a časového ročního využití. 

Z toho vyplyne pak vhodná výkonová dimenze vlastního energetického zařízení. Je samozřejmé, 
že bude obvykle využito ročního diagramu spotřeby tepla. To umožní i případné dimenzování 
zařízení na krytí základní části diagramu s tím, že špičkové potřeby budou kryty jiným způsobem 
než využitím biomasy (pokud to bude technicky a ekonomicky účelné). 

V roce 2013 bala vykázána roční hrubá výroba elektřiny z biomasy ve výši 1 683 GWh/r, což činí 
1,93 % z brutto spotřeby elektřiny v ČR. 
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4.6 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Jde o nejstarší energii na naší 
planetě, kterou země získala při svém vzniku a je projevem tepelné energie zemského jádra. Dále 
je tato energie částečně generována radioaktivním rozpadem některých prvků v zemském tělese 
a působením slapových sil. Je vázána na teplo suchých hornin nebo na geotermální vody, a to 
na teplotní úrovni, která je využitelná k přímé spotřebě.  

Geotermální energie se obvykle řadí mezi obnovitelné zdroje energie, nemusí to však platit vždy 
— některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let. 

Geotermální vody jsou přírodní podzemní vody, které se nacházejí v zemských dutinách 
a zemských zvodnělých vrstvách. Jsou zahřáté zemským teplem natolik, že jejich teplota po 
výstupu na zemský povrch je vyšší než průměrná roční teplota vzduchu v dané lokalitě. Pro přímé 
energetické využití jsou vhodné vody podle klasifikace z kategorie nízkoteplotních třídy a) 30-
70°C a třídy b) 70-100°C. 

Voda se ve většině případů získává hlubinnými vrty. Část geotermálních vod je klasifikována jako 
vody lázeňské. Jsou podrobeny zvláštnímu režimu využití, jejich čerpání pouze pro energetické 
využití není přípustné. 

Teplo suchých hornin (každých 100 m do hloubky stoupá teplota průměrně o 3°C) se využívá buď 
pomocí trubkových kolektorů osazených do suchých vrtů, nebo pomocí injektáže povrchové vody 
a jejího zpětného čerpání systémem dvou a více vrtů. Využívá se systém HDR (Hot Dry Rock = 
horká suchá skála).  

Geotermální energii lze v příznivých podmínkách využívat k vytápění nebo výrobě elektřiny 
v geotermálních elektrárnách. Takové využití je ale většinou technologicky náročné, protože 
horká voda z vrtů je obvykle silně mineralizovaná a zanáší technologická zařízení, což má za 
následek nutnost časté výměny potrubí a čištění systému. Navíc je dostatečný tepelný spád 
obvykle zároveň spojen s geologickou nestabilitou oblasti. 

První geotermální elektrárna byla uvedena do provozu v Itálii už v roce 1904. Dnes nejznámější 
je využití geotermální energie na Islandu (vytápění domů, skleníků, bazénů atd.). Dále se využívá 
v řadě dalších států (USA, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo, Nový Zéland). Uvažuje 
se stavbou geotermálních elektráren v Austrálii. 

Geotermální energie se v ČR využívá v menších aplikacích v lázeňství, ve větších systémech 
přímým použitím geotermální vody jako TUV a dále v systémech CZT k hrazení části tepelné 
bilance (v závislosti na teplotní úrovni zdroje). 

Město Ústí nad Labem využívá geotermální energii k vytápění plaveckých bazénů a také 
k vytápění zoologické zahrady. 

Největší projekt na využití geotermální energie v ČR v současnosti probíhá v Litoměřicích. Zde 
byl vyhlouben průzkumný vrt do hloubky 2 111 m. Vrt poskytl důležité informace zejména o 
geologické stavbě lokality Litoměřice a ověřil teplotní gradient. Cílem projektu je plnohodnotný 
zdroj energie s vrtem 5 až 6 km hlubokým, který by nahradil fosilní zdroj vytápění. Technologická 
náročnost a vysoké invstiční náklady vedly město Litoměřice k rozfázování prokjektu. První fází 
bude vědecko-výzkumný projekt, o další realizaci bude rozhodnuto následně. O detailech tohoto 
v ČR unikátního projektu je možno se dozvědět více na stránkách projektu: 
www.prvnigeotermalni.cz 

Konkrétní lokalitu je vždy nutno posoudit především z hlediska geologických a hydrologických 
podkladů a reálného ocenění potenciálu výroby energie. 
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4.6.1 GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ PODKLADY 

Hodnotí se vhodnost použití navrhovaného zdroje geotermálního energie jak ve vztahu k 
výrobnímu zařízení (spotřebiči), tak k širšímu okolí - a zvláště k životnímu prostředí. 

Potenciál ploch pro využití geotermální energie v ČR znázorňuje následující mapka: 

 

Na základě geologického posudku se zhodnotí vydatnost zdroje a náklady na jeho využití 
(hloubka uložení, max. čerpané množství, teplotu a využitelný teplotní spád). Dále hodnotí rizika 
využití. U geotermálních vod jde zejména o mineralizaci na základě chemických rozborů 
čerpaných vod. Posoudí možnost vypadávání rozpuštěných minerálů při ochlazení vod. S tím 
posoudí navrhovaná technická opatření (pevné zařízení pro chemické čistění výměníků, plastové 
výměníky, demineralizační stanice). V neposlední řadě porovná podle geologických podkladů 
dobu vyčerpání zdroje a životnost systému. 

Zvláštní částí posouzení projektu na využití geotermálních vod je problematika odvodu využitých 
vod. Je nutná konzultace se správcem povodí, nebo majitelem kanalizace a ČOV o zpoplatnění 
vypouštění vod. Vypouštění vod se značným obsahem minerálních látek může ohrozit realizaci 
projektu. Pokud nelze použité vody vypouštět do vodoteče, je nutno provádět reinjektáže vod do 
blízkosti původních horizontů. 

4.6.2 OCENĚNÍ POTENCIÁLU VÝROBY ENERGIE 

Zdroj geotermální energie je stabilním zdrojem, obvykle pracuje řadu let bez fluktuací. Problémy 
spíše nastávají se spotřebitelskou částí u mineralizovaných vod. 

Výpočet potenciálu se provádí na základě geologického a hydrologického posudku. Při větších 
projektech se investor neobejde bez provedení zkušebních vrtů. 

Následují výpočty roční výroby na geotermálním zdroji a roční spotřeby energie na využití zdroje 
(převážně čerpací práce). 
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Roční spotřeba elektrické energie je pouze částí provozních nákladů. Ty bývají silně ovlivněny 
náklady na údržbu zařízení, zvláště u mineralizovaných vod. Pokud se počítá s vypouštěním 
znečistěných vod do vodoteče, pak sankční poplatky mohou ekonomii projektu naprosto zvrátit. 

Z řady výzkumných studií je možné odvodit, že na našem území je podle prvních výpočtů možné 
identifikovat minimálně 60 lokalit vhodných pro výrobu elektřiny s celkovým výkonem cca 250 MW 
a tepla na vytápění s výkonem cca 2 000 MW, což představuje roční výrobu cca 2 TWh elektřiny 
a 4 TWh využitého tepla. 

Geotermální energii využívají rovněž tepelná čerpadla s půdním vrtem nebo kolektorem. Jsou 
uvedena v následující kapitole. 

 

4.7 TEPELNÁ ČERPADLA 

Princip tepelného čerpadla byl popsán již v 19. století skotským matematikem a fyzikem lordem 
Kelvinem. Jde v podstatě o obrácený princip chladícího zařízení, které je primárně určeno 
k produkci tepla. Prostředí, které nás obklopuje (vzduch, voda, půda), má obvykle příliš nízkou 
teplotu, než aby ji bylo možno přímo využít. Toto přírodní nízkopotenciální teplo, které je 
obnovitelným a ekologickým zdrojem, však může být pomocí tepelného čerpadla (TČ) převedeno 
na využitelnou teplotu. 

Tepelná čerpadla odebírají teplo půdě, vodě nebo okolnímu vzduchu a převádějí ho na vyšší 
teplotní hladinu. 

Nízkopotenciální teplo se ze zdrojů k tepelnému čerpadlu odčerpává pomocí vloženého okruhu 
nositelů tepla. Těmi bývají voda nebo nemrznoucí směs (solanka, etylalkohol, nebo glykoly). 
U zdrojů, kde je to technicky možné, se prostředník vynechává a vnější médium vstupuje přímo 
do výparníku tepelného čerpadla. Je zřejmé, že vložený okruh znamená ztrátu na účinnosti 
přečerpávání tepla. 

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že v jednom výměníku (výparníku–na primární straně TČ) se 
odebírá teplo z okolí na nízké teplotní úrovni (tím ho chladí) a pomocí cirkulující látky (chladiva) 
ve druhém výměníku (kondenzátoru–na sekundární straně TČ) se předává tepelná energie na 
využitelné teplotní úrovni. Kondenzace probíhá při vyšší teplotě než vypařování (o cca 40 až 
70°K). 

Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla jsou vnější vzduch, spodní a důlní vody, povrchová voda, 
zemská kůra a odpadní teplo. 

Nízkopotenciální zdroje tepla musí splňovat základní požadavky: 

 co nejvyšší teplotní úroveň zdroje  

 co nejmenší rozdíl mezi teplotní úrovní zdroje a výstupní teplotou pro spotřebič vyrobeného 

tepla  

 dostupnost zdroje tepla v libovolném čase  

 co nejmenší energetická náročnost dopravy hmotnostního toku zdroje nízkopotenciálního 

tepla do systému tepelného čerpadla  

 co nejmenší fyzikální a chemické účinky zdroje na výměníky tepla v systému tepelného 

čerpadla  

 co nejmenší závislost zdroje na podnebí, půdních a geografických podmínkách  
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Podle použitého nízkopotenciálního tepla se zpravidla dělí TČ. U typu TČ se uvádí na prvém 
místě ochlazované prostředí a pak ohřívané medium. 

 vzduch-voda (zhoršené parametry TČ při nízkých venkovních teplotách)  

 země-voda (hlubinné vrty až 150 m nebo zemní kolektor v hloubce 1,5 až 2 m)  

 voda-voda (studniční nebo povrchová voda)  

 vzduch-vzduch (klimatizace, teplovzdušné vytápění)  

 voda-vzduch (klimatizace, teplovzdušné vytápění)  

  

TČ jsou buď kompresorová (kompresory pístové, spirálové, rotační) nebo absorpční (bez 
kompresoru, zcela nehlučná, horší topný faktor). 

 

Důležité jsou zejména informace týkající se: 

 dispozice lokality pro nasazení tepelného čerpadla  

 posouzení výběru a vhodnosti nízkopotenciálního zdroje ve vztahu ke geologickým, 

hydrologickým a podnebním podmínkám dané lokality  

 technologické zařízení vlastního tepelného čerpadla a vložených okruhů pro dopravu 

nízkopotenciálního tepla  

 propočty roční výroby tepla včetně ročního diagramu výroby a spotřeby energie  

Nezbytné je pečlivě posoudit návrh výkonového dimenzování tepelného čerpadla a jímače 
nízkopotenciálního tepla v daných podmínkách. Systém s tepelným čerpadlem musí být 
dimenzován tak, aby bylo optimálně využito jeho tepelného výkonu v návaznosti na potřeby tepla 
v průběhu roku. 

Systémy s tepelným čerpadlem bývají obvykle navrhovány jako bivalentní v kombinaci s dalším 
zdrojem pro krytí odběrových špiček (elektrokotel). Špičkový zdroj začíná pomáhat tepelnému 
čerpadlu většinou od venkovní teploty 0°C (bivalentní bod). 
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4.7.1 OCENĚNÍ POTENCIÁLU VÝROBY TEPLA 

Základním výpočtem pro hodnocení provozu a ekonomie tepelného čerpadla je roční bilance 
výroby tepla a spotřeby elektrické energie. 

Základní charakteristikou tepelného čerpadla je tzv. topný faktor (εT), jehož hodnota se běžně 
pohybuje mezi 2,5 až 4,5. To znamená, že tepelné čerpadlo např. dodá až 4,5 krát více tepla než 
spotřebuje např. elektrické energie nebo plynu. Čím je tento faktor vyšší, tím je zařízení 
efektivnější. Topný faktor však během roku kolísá. Pro hodnocení provozu se proto používá tzv. 
provozní topný faktor, což je poměr celoroční produkce tepla k celoroční spotřebě energie. Tento 
faktor se v praxi pohybuje mezi 2,0 až 3,0. 

εT = Q/E 

kde: 

Q = teplo dodané (kWh) 

E = energie pro pohon (kWh) 

Hodnota topného faktoru je závislá na teplotách, při kterých dochází ke kondenzaci teplonosné 
látky v cyklu (Tkond), resp. k vypařování (Tvypař): 

 Tkond 

T  =  ―――――――  

 Tkond - Tvypař  

εT zahrnuje v sobě tudíž i ztráty termodynamického cyklu, při čemž účinnost η tohoto cyklu je cca 
= 0,4 - 0,6. 

Výpočet roční nebo měsíční bilance - jde o početní úkon, kdy se pro vstupní hodnoty (teplota 
nízkopotenciálního zdroje a teplota na výstupu z TČ) určuje dosažitelný topný výkon a elektrický 
příkon. Porovnáním se skutečně dosahovanou spotřebou vychází "poměrná doba provozu". 
Elektrická energie potřebná pro pohon kompresoru vychází jako součin hodin daného měsíce 
(roku), poměrné doby provozu a elektrického příkonu TČ při daných podmínkách. Množství 
potřebného vyrobeného tepla je dáno ze zadání. Pro vytápění se vypočte denostupňovou 
metodou. 

Výsledkem sestavení roční bilance provozu je 

 roční výroba tepla  

 roční spotřeba elektrické energie  

Roční spotřeba elektrické energie je počítána pro celý systém. Proto je k spotřebě tepelného 
čerpadla třeba připočítat i všechna pomocná zařízení, zejména spotřebu oběhových čerpadel, 
čerpadel spodní vody a ventilátorů.  
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5 VÝKUPNÍ CENY ENERGIE Z OZE 

Výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. 

Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí každoročně. Aktuálně platné je cenové 
rozhodnutí č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014. 

Aktuální platné Cenové rozhodnutí ERU můžeme najít na stránkách Energetického regulačního 
úřadu 

http://www.eru.cz/cs/poze/cenova-rozhodnuti 

 

6 EKONOMIKA OZE 

Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s náklady 
(nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost se měří penězi, 
a proto její výpočet neobsahuje penězi neměřitelné veličiny, např. přínosy ve prospěch životního 
prostředí.  

Základním východiskem pro ekonomické výpočty musí být reálné zjištění (vypočtené hodnoty) 
produkce energie z obnovitelného zdroje (viz předcházející kapitoly). Musí tedy dojít k vzájemné 
vazbě mezi fyzikálními pochody a jejich ekonomickým vyjádřením. Největší chybou 
ekonomických propočtů je, že často vychází pouze z neověřených podkladů o produkci (obvykle 
a někdy i záměrně nadsazených nebo jen hrubě odhadnutých). Pak na tyto hodnoty je aplikován 
celý soubor ekonomických výpočtů, jejichž výsledkem jsou často naprosto zavádějící výstupy. To 
pak vede k neefektivním investicím a k problémům se splácením případných úvěrů. 

Nejdříve zjistíme roční provozní Cash - Flow projektu. 

Ukazatel Jednotka hodnota 

Výroba elektřiny MWh/r  

Vlastní spotřeba elektřiny MWh/r  

Prodej elektřiny MWh/r  

Výkupní cena elektřiny *) Kč/MWh  

Tržby za prodej elektřiny tis.Kč/r  

Provozní náklady (bez odpisů) tis.Kč/r  

Roční Cash – Flow (C-F) projektu tis.Kč/r  

*) Pozn.:  

Výkupní cena elektřiny dodané do sítě z OZE se započítává vždy při cenové úrovni roku realizace 
investice podle Cenových rozhodnutí ERÚ.  

Investiční náklady jsou další důležitou položkou pro ekonomické hodnocení. Uvádějí se 
strukturovaně na stavení a technologickou část. Je vhodné vycházet z nabídek dodavatelů 
a z rozpočtovaných nákladů dle projektu. 

http://www.eru.cz/cs/poze/cenova-rozhodnuti
http://www.spvez.cz/pages/ekonomika-oze.htm#*
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ndikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhl. č. 

Vyhlášky č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 

 

Na základě znalosti C-F projektu a investičních nákladů již můžeme vypočíst prostou dobu 

návratnosti. 

 Jednotka hodnota 

Pořizovací náklady tis. Kč  

Roční Cash-Flow projektu tis.Kč/r  

Prostá doba návratnosti roky  

 

Pozn.: Prostá doba návratnosti u projektů OZE by neměla přesahovat 10 – 15 let. 

Pro základní posouzení je vhodné použít ekonomickou analýzu, tj. zjednodušené výpočty 
(investiční náklady jsou hrazeny vlastními prostředky investora). 

Jako kritéria ekonomické efektivnosti se používá čistá současná hodnota (NPV – Net Present 
Value) a vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) po dobu ekonomické životnosti 
projektu (obvykle min. 15 let, u MVE 30 let), při hodnotě diskontu 5% a při stálých cenách roku 
2010. Současně se vypočte hodnota kumulovaného diskontovaného hotovostního toku (Cash 
Flow), vč. reálné doby návratnosti projektu. 

Základní vztahy pro výpočet jsou: 

čistá současná hodnota (NPV)  

 

kde: 
CFt - Cash - Flow projektu v roce t 
r – diskont 
t - hodnocené období (1 až n let) 
Tž – doba ekonomické životnosti projektu 

vnitřní výnosové procento (IRR)  

 

platí: IRR = r 

reálná doba návratnosti 

(výpočtem z diskontovaného Cash – Flow projektu)  
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Výsledky jsou následující: 

 Jednotka hodnota 

NPV projektu tis. Kč  

IRR projektu %  

Reálná doba návratnosti roky  

 

NPV a IRR projektu musí být kladná hodnota a reálná doba návratnosti by neměla být delší než 
cca 15 let. 

 

 

 

Výsledky se zpracují do grafu, např.: 

 

Teprve po těchto základních výpočtech mohou následovat případné úvahy o vlastním financování 
projektu (finanční analýza) pomocí cizích finančních zdrojů. 

 

7 INDIKATIVNÍ HODNOTY EKONOMICKÝCH PARAMETRŮ 

Indikativní hodnoty ekonomických parametrů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 347/2012 Sb.,ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro 

výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 
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Indikatiovní technicko ekonomické parametry jsou předpokladem pro zajištění patnáctileté doby 
návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů. 

8 DOBA ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE V OZE 

Indikativní doby životnosti jednotlivých zařízení dle vyhlášky 347/2012 Sb. jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Druh OZE Doba životnosti 
(let) 

Vodní elektrárny 30 

Energie biomasy 20 

Bioplyn, skládkový plyn 20 

Větrné elektrárny 20 

Fotovoltaika 20 

Geotermální energie 20 

 

Skutečné doby životnosti se od indikativních v některých případech výrazně liší. 

U vodních elektráren se sice ekonomika a cash flow počítá na 30 let, vodní elektrárny jsou však 
v provozu běžně 50 let a více. Dodnes jsou v provozu MVE s turbínami vyrobenými ve 20. až 30. 
letech minulého století. 

U bioplynových stanic při spalování bioplynu s příměsí síranů, vznikajících v anaerobním 
procesu, podléhá zařízení korozi, a je třeba vyměnit řadu komponentů mnohem dříve. 

Pokud jde o větrné elektrárny, zveřejnila Britská nadace pro obnovitelné zdroje energie novou 
studii  The Performance of Wind Farms in the United Kingdom and Denmark, , která ukazuje, že 
doba životnosti pobřežních větrných turbín se pohybuje mezi 10 a 15 roky, nikoliv 20 - 25 let, jak 
uvádějí výrobci větrných turbín a jak se počítá ve vládních prognózách. 

Studii vypracoval jeden z předních britských energetických a environmentálních ekonomů, 
profesor Gordon Hughes z University of Edinburgh, a byla anonymně recenzovaná. Tato 
průlomová studie vyhodnotila údaje o výkonu větrných farem jak ve Velké Británii, tak v Dánsku 
za celou dobu provozu s použitím rigorózní statistické analýzy.  

Výsledky ukazují, že poté, co se započítají změny v rychlosti větru a místní charakteristiky, 
průměrný faktor zatížení [výkon] větrných elektráren klesá podstatně přibývajícím věkem, 
pravděpodobně v důsledku opotřebení. Do 10 let doby provozu průměrné větrné farmy ve Velké 
Británii klesla výroba energie o třetinu. 

Tento pokles výkonu znamená, že je jen zřídka hospodárné provozovat větrné elektrárny více 
než 12 až 15 let. Po uplynutí této doby musí být nahrazeny novými stroji. Tento závěr má 
dalekosáhlé důsledky jak pro investory, tak i pro vládní prognózy. 

U fotovoltaických elektráren je třeba počítat s postupnou degradací FV panelů, která způsobuje 
snižování výkonu modulů cca na 90% za 12 let a na 80% za 25 let. 

http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf
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9 POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH OZE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ 

ENERGIE 

9.1 FOTOVOLTAIKA 

Fotovoltaika znamená přeměnu sluneční energie na elektrickou. Existují dva systémy, které tuto 
přeměnu umožňují. Ostrovní systém je vhodný tam, kde není možné připojení do rozvodné sítě 
nebo je toto připojení příliš nákladné a druhou skupinu tvoří systémy zapojené do rozvodné sítě. 
Jelikož sluneční záření kolísá, nabízí se možnost získanou energii akumulovat pro její budoucí 
využití. K tomuto účelu slouží akumulační baterie, které ovšem snižují ekologickou stránku 
vyrobené energie, protože obsahují malé množství olova. Je také možné použít doplňkový zdroj 
energie, který pokryje energetické potřeby v době méně příznivé pro sluneční záření.1  

České republika začala solární energii využívat v nedávné době. První solární elektrárna o výkonu 
10 kW byla postavena na hoře Mravenčník v Jeseníkách v roce 1998.2 „V roce 2000 činil 
instalovaný výkon fotovoltaických článků pouhých 72 kW. O sedm let později jde již 5,3 MW, což 
představuje nárůst o více než 7 000 %.“3na vrcholu výstavby solárních lektráren byl instalovaný 
výkon v ČR více než 2 100 MW. 

 

                                                      

 

1 Zpracováno podle: MOTLÍK, Jan , et al. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. 
Praha : ČEZ, a.s., 2007. 183 s. ISBN 978-80-239-8823-9. Str. 131-136. 
2 Zpracováno podle:  Alternativní zdroje energie [online]. [cit. 2011-02-15]. Sluneční elektrárny. 
Dostupné z WWW: <http://www.alternativni-zdroje.cz/slunecni-solarni-elektrarny.htm>. 

3 MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Praha : C. 
H. Beck, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7400-112-3. Str. 135. 

http://2.bp.blogspot.com/-lh7_dLw6wiY/UQysy40wimI/AAAAAAAAEzU/qA_2hjDzWY4/s1600/Fullscreen+capture+212013+100409+PM.jpg


  
          

    

     

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 41 (56) 

ČÍSLO ZAKÁZKY:       /   VERZE:   

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:   

 

 

9.1.1 VÝHODY A NEVÝHODY FOTOVOLTAIKY 

Výhody solární energie jsou: 

 slunce je nevyčerpatelným a obnovitelným zdrojem energie, 

 ekologicky nezávadné, nevyvolává škodlivé emise, 

 údržba solárních panelů je minimální, 

 nízké provozní náklady, 

 více účelů budoucího využití (např. auta poháněná solární energií), 

 snadná instalace zařízení. 

K nevýhodám sluneční energie patří: 

 sluneční záření kolísá a intenzita je rozlišná v jednotlivých oblastech, 

 vysoké počáteční náklady, 

 zařízení funguje pouze přes den, kdy na Zemi dopadá sluneční svit, 

 nutná velká plocha pro aplikaci solárních panelů, které by vyprodukovaly potřebné 

množství energie.4 

9.1.2 EKONOMICKÉ ASPEKTY INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ A BOOM JEJICH 

INSTALACE 

Energetická návratnost (Energy Pay Back Time – EPBT) je významný ukazatel, který určuje dobu, 
za kterou solární panel vyrobí tolik energie, kolik bylo vynaloženo na jeho vyrobení. Tento 
indikátor je dán jednoduchým podílem veškeré vstupující energie do zařízení (včetně energie na 
jeho výrobu, instalaci a provoz) a průměrným množstvím energie vyrobené za rok provozu. 
Energetická návratnost je závislá na použité technologii a průměrná doba pro ČR je 2 – 6 let.5 

Doba návratnosti investice je ovlivněna dostupností slunečního záření a cenou samotného 
systému. Na území ČR nejsou velké rozdíly v intenzitě slunečního záření, ale z celosvětového 
pohledu existují území, která jsou více zvýhodněna (africké pouště, Austrálie…). Cena solárního 
systému je klíčovým faktorem, který ovlivňuje návratnost investic. Je tvořena cenou samotného 
solárního panelu, elektrotechnickým zařízením a instalací. Pokud systém financujeme půjčkou, 
musíme ke konečné ceně přičíst i úroky.6  

V roce 2009 došlo k poklesu investičních nákladů aplikace solárních panelů. Tato skutečnost 
spolu s výhodnými výkupními cenami elektřiny získané ze slunečního záření byla velice příznivá 
pro investory a vedla k obrovskému a nekontrolovatelnému rozmachu instalace solárních 

                                                      

 

4 Zpracováno podle: Renewable energy sources [online]. [cit. 2011-03-12]. Advantages and disadvantages of solar 
power. Dostupné z WWW: <http://www.renewable-energy-sources.com/2008/06/11/advantages-and-disadvantages-
of-solar-power/>. 
5 Zpracováno podle: Biom [online]. 2004 [cit. 2011-02-26]. Energetická návratnost fotovoltaických systémů v 
podmínkách ČR. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/energeticka-navratnost-fotovoltaickych-
systemu-v-podminkach-cr>. 
6 Zpracováno podle: MOTLÍK, Jan, et al. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. 
Praha: ČEZ, a.s., 2007. 183 s. ISBN 978-80-239-8823-9. Str. 141-143. 
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elektráren po celém území republiky. Fotovoltaika získala převahu mezi ostatními OZE a systém 
výkupních cen zaručoval neustálý zisk. Teprve od roku 2013 se podpora fotovoltaiky přiblížila 
podpoře ostatních OZE. 

 

 

9.2 ENERGIE VĚTRU 

Energie získaná z větru a stavba větrných elektráren (dále jen VTE) jsou ovlivněny přírodními 
podmínkami. Nejdůležitějším faktorem je rychlost větru v dané lokalitě, která se dá předvídat 
pomocí dlouhodobého měření. Všeobecně platí, že stavba VTE má smysl v oblastech, kde 
průměrná roční rychlost větru ve výšce 100 m n. m. dosahuje alespoň 6 m/s. Problémem je 
naopak příliš vysoká rychlost větru, okolo 20 m/s, kdy je nutno provoz VTE zastavit, aby nedošlo 
k jejímu poškození. Je důležité najít vhodnou oblast, kde vítr nefouká málo ani příliš mnoho.  

 

Větrná mapa České republiky 

 

Pramen: Obnovitelné energie [online]. 2009 [cit. 2011-04-23]. Větrné elektrárny. Dostupné 
z WWW: <http://www.obnovitelne-energie.cz/vetrne-elektrarny.php>. 

Z větrné mapy ČR vyplývá, že nejperspektivnějšími oblastmi pro výstavbu VTE, z hlediska 
průměrné rychlosti větru, jsou Krušné hory, Lužické hory, Českomoravská vrchovina a Jeseníky. 

Zájem investorů o VTE nabyl na významu až po roce 2005, kdy byl přijat zákon č. 180/2005 Sb., 
o podpoře výroby elektřiny z OZE a garantoval návratnost investice do 15 let. První VTE se na 
území ČR začaly stavět po Sametové revoluci, ale z počátku byla většina projektů ovlivněna 
chybnými výpočty rychlosti větru a došlo k jejich zkrachování.  ČR nemá příliš příznivé podmínky 
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pro rozvoj větrné energetiky na svém území, avšak v současné době je díky vyspělým 
technologiím možné postavit VTE i v lokalitě s méně výhodnými podmínkami.7  

Platí, že rychlost větru roste s výškou terénu, proto jsou stavěny VTE, jejichž stožáry obvykle 
dosahují výšky 80 až 110 metrů. Trendem poslední doby je velký průměr rotoru (okolo 100 metrů) 
a minimální výkon 2 až 3 MW, jelikož tak dochází ke snížení nákladů a k maximálnímu využití 
lokality. Zvýšení efektivnosti lze dosáhnout i sloučením VTE do skupin, tzv. větrných parků. 
„Nevýhodou větrných parků je vzájemné stínění jednotlivých zařízení. Jestliže stojí větrné 
elektrárny hustě vedle sebe, mohou si navzájem brát větrné proudy. Výkon zařízení, která stojí 
za sebou, pak klesá. Aby ztráty výkonnosti nebyly tak velké, musí se hlavní instalace umístit 
pokud možno ve větší vzdálenosti a tyto rozestupy je pak třeba dodržovat. Ztráty, vyvolané 
vzájemným stíněním, se však úplně eliminovat nepodaří. Větrný park má vlivem těchto zastínění 
účinnost od 85 do 97 %.“8 

Elektrárna pracuje na plný výkon při rychlostech 10 až 15 m/s, což je ovšem jen zřídka a většina 
VTE běží na nižší než maximální výkon. Celkový instalovaný výkon VTE na konci roku 2009 byl 
193,2 MW a až na malé výjimky jsou všechny VTE napojeny do rozvodné sítě.9 VTE, které slouží 
pro soukromé účely svých majitelů, dosahují velice malého výkonu a jsou nazývány ostrovními 
systémy. V roce 2010 došlo k navýšení výkonu VTE v ČR na 217,8 MW.10 

Problémy, které jsou spojeny s výstavbou VTE, jsou založeny na přírodních podmínkách a dále 
se mohou týkat konfliktu se zájmy ochrany přírody, leteckým provozem, elektrickým vedením atd. 
Také je u VTE nutné provést posouzení vlivů na životní prostředí tzv. Environmental Impact 
Assessment (dále jen EIA). Posudek je prováděn na základě zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Hodnotí se zejména vliv VTE na krajinný ráz, ptactvo 
a hlučnost VTE.11 „V praxi není vzácným jevem, že na stejný záměr mají různé posudky 
zpracované různými odborníky odlišný závěr. Zpravidla se autoři shodnou na tom, že působení 
větrných elektráren bude představovat silný vliv, zejména na harmonické měřítko krajiny a na 
estetické hodnoty krajinného rázu, avšak názor ohledně přijatelnosti či nepřijatelnosti výstavby 
větrné elektrárny v posuzované lokalitě se může u různých autorů lišit.“12 

9.2.1 VÝHODY A NEVÝHODY VĚTRNÉ ENERGETIKY 

Výhody VTE: 

 snížení emisí z CO2 a ostatních emisí, které vznikají při výrobě elektřiny, 

                                                      

 

7 Zpracováno podle: Ministerstvo životního prostředí [online]. 2010 [cit. 2011-02-25]. Větrné elektrárny. Dostupné z 
WWW: <http://www.mzp.cz/cz/vetrne_elektrarny>. 
8 QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energie. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 296 s. ISBN 978-80-247-
3250-3. Str. 177. 
9 Zpracováno podle: Energetický regulační úřad [online]. 2009 [cit. 2011-03-20]. Roční zpráva o provozu ES ČR 2009 
Dostupné z WWW:<http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.htm>. 
10 Zpracováno podle: Energetický regulační úřad [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Měsíční tabulka instalovaného 
výkonu. Dostupné z WWW: 
<http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2010/prosinec/page63.htm>. 
11 Zpracováno podle: Odborná konzultace s Mgr. Stanislavem Cetkovským. 
12 CETKOVSKÝ, Stanislav; FRANTÁL, Bohumil; ŠTEKL, Josef. Větrná energie v České republice : Hodnocení 
prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. Brno Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 
2010. 200 s. ISBN 978-80-86407-84-5. Str. 151. 
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 snížení spotřeby fosilních paliv a závislosti na jejich dovozu, 

 turistický cíl a odborné exkurze, což má za následek nepřímý přínos pro obec, kde je VTE 

umístěna (provozovatel VTE navíc po dobu životnosti elektrárny finančně přispívá obci), 

 nízké provozní náklady (obsluhovány centrálním počítačovým systémem), 

 rychlá montáž a demontáž elektrárny, 

 jedná se o OZE s nejnižší výkupní cenou, má tedy i nejnižší nárok na podporu, 

 krátká energetická návratnost, 

 moderní VTE mají většinou výkon 2 MW a ročně vyrobí cca 4 430 MWh elektrické 

energie, což představuje spotřebu asi 3 200 osob.13 

Nevýhody VTE: 

 hlučnost, která ovšem není velkým problémem, protože VTE jsou stavěny dále od 

obytných sídel a hluková studie je součástí dokumentace pro stavební povolení, 

 stroboskopický efekt nepředstavuje závažný problém, jelikož elektrárny jsou umístěny ve 

větší vzdálenosti od obydlí, 

 narušení krajinného rázu, v tomto případě se jedná spíše o nezvyklou stavbu umístěnou 

v krajině, stožáry elektrického vedení také nejsou estetickou záležitostí.14 

 Negativní vliv VTE na ptactvo 

„Větrné elektrárny v chráněných krajinných oblastech, stejně jako v obytných čtvrtích jsou tabu. 
Pokud elektrárny dodrží minimální vzdálenosti od sídlišť a obydlených míst, jsou ekologické 
zátěže, jako je hluk nebo vrhaný stín, velmi malé.“15 

 

9.2.2 EKONOMICKÉ ASPEKTY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

Životnost VTE je 20 let. Výkupní ceny elektřiny vyrobené pomocí VTE (viz. Tabulka: Vývoj 
výkupních cen elektrické energie) zaručují investorovi jejich návratnost do 15 let. Pokud jsou 
použity lepší technologie, je návratnost investice kratší. Neustále snižování výkupních cen zelené 
elektřiny z VTE představuje vyhlídku, že pro větrnou energetiku nebudou v budoucnu potřebné 
dotace. Větrná energie je nejlevnějším OZE.16 Energetická návratnost znamená: „Doba, za kterou 
větrná elektrárna vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na její výrobu, se pohybuje 
v rozmezí 6-12 měsíců při životnosti větrné elektrárny 20 let.“17 

                                                      

 

13 Zpracováno podle: Česká společnost pro větrnou energii [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Přínosy větrné 
energetiky. Dostupné z WWW: <http://www.csve.cz/cz/clanky/prinosy-vetrne-energetiky/191>. 
14 Zpracováno podle: Ministerstvo životního prostředí [online]. 2010 [cit. 2011-02-25]. Větrné elektrárny. Dostupné z 
WWW: <http://www.mzp.cz/cz/vetrne_elektrarny>. 
15 QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energie. Praha:  Grada Publishing, a.s., 2010. 296 s. ISBN 978-80-
247-3250-3. Str. 186. 
16 Zpracováno podle: Česká společnost pro větrnou energii [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Energetická návratnost 
větrných elektráren. Dostupné z WWW: <http://www.csve.cz/faq/jaka-je-energeticka-navratnost-vetrnych-elektraren-
/12>.Str. 15. 
17 CETKOVSKÝ, Stanislav; FRANTÁL, Bohumil; ŠTEKL, Josef. Větrná energie v České republice : Hodnocení 
prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí.. Brno : Ústav geoniky AV ČR, 
v.v.i., 2010. 200 s. ISBN 978-80-86407-84-5. Str. 15. 
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Výpočet prosté ekonomické návratnosti VTE je důležitým krokem, který činí každý investor, před 
vkladem peněz do projektu. Ekonomická efektivnost VTE je ovlivňována investičními náklady. 
Důležitou roli hraje úroková sazba, pokud investice pocházejí z cizích zdrojů. V úvahu se musí 
vzít i měnový kurz při nákupu zařízení v zahraničí. Ekonomická efektivnost je ovlivňována i 
životností VTE, provozními náklady a množstvím vyprodukované elektřiny.18 Prostou dobu 
ekonomické návratnosti získáme podílem investičních nákladů projektu a ročního cash-flow (dále 
jen CF). Tento jednoduchý výpočet ovšem nepředpokládá změny v CF v jednotlivých letech 
projektu. Pro výpočet CF musíme znát roční výrobu elektrické energie a její výkupní cenu. 
Součinem těchto dvou hodnot vznikne hrubý zisk, po odečtení provozních nákladů je 
vygenerován čistý zisk projektu, tedy CF.19 Investor usiluje, aby hodnota ukazatele byla co 
nejnižší, především musí být nižší než životnost VTE.  

Podmínky pro stavby VTE nejsou v ČR ideální a lidé jsou vesměs skeptičtí k jejich umístění do 
jejich blízkého okolí, bojí se hluku a snížení cen nemovitostí. Obec proto získává od investora 
dotaci za povolení umístění VTE do svého území. Největším problémem pro investora je dlouhá 
doba mezi záměrem postavit VTE a jejím uvedením do provozu. V dnešní době se jedná o 5-7 
let. Povolovací proces pro výstavbu VTE je složitý, zejména z hlediska trvání samotného povolení 
stavby VTE. V současné době je větrná energetika na území ČR využívána minimálně vzhledem 
k potenciálu, který se zde nachází. Chybou je právě povolovací proces, jehož součástí je i EIA, 
jejíž vypracování trvá až dva roky. Situace výstavby VTE je ovlivněna i politickými problémy. Pro 
zlepšení situace a zvýšení možností dalšího rozvoje větrné energetiky by bylo nutné zjednodušit 
povolovací proces.  

Novelizací zákona o podpoře OZE došlo ke ztrátě 5% brzdy ve snížení výkupních cen, což 
znamená, že investor nezná její výši v následujících letech. Budoucí nejistota ovlivní investiční 
rozhodování. Pro zlepšení tohoto systému je možné načerpat inspiraci v Rakousku, kdy je 
výkupní cena zafixována ke dni vydání stavebního povolení a investor získává dva roky na stavbu 
VTE.  

Náklady na připojení VTE do sítě nese investor a tvoří významnou složkou celkových nákladů. 
Cena 1 metru kabelu, který je nutné přivést k rozvodné stanici, se pohybuje od 3. tisíc korun 
českých. Důležité je tedy získat povolení pro připojení od distribuční sítě. Po skončení životnosti 
VTE se vždy provádí její demontáž, která obvykle trvá 2 až 3 dny a krajina není narušena stavbou 
VTE.20  

 

Akutální umístění provozovaných větrných elektráren v ČR publikuje na svých stránkách Česká 
společnost pro větrnou energii, kde si může zájemce dohledat detaily ke konkrétní elektrárně 
v interaktivní mapě. 

http://www.csve.cz/cz/aktualni-instalace 

                                                      

 

18 Zpracováno podle:  Česká společnost pro větrnou energii [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Kolik energie vyrobí 
jedna moderní elektrárna. Dostupné z WWW: <http://www.csve.cz/faq/kolik-energie-vyrobi-jedna-moderni-vetrna-
elektrarna-/11>. 
19 Zpracováno podle: Tzb info [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Výpočtová pomůcka ekonomická efektivnost investic. 
Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/2786-vypoctova-pomucka-ekonomicka-efektivnost-investic-ii>. 
20  Zpracováno podle: Odborná konzultace s Mgr. Stanislavem Cetkovským 
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9.3 ENERGIE VODNÍCH TOKŮ 

Elektrická energie získávaná z vody je ekonomicky výhodná a má bohatou tradici ve světě i na 
našem území. 

Většina velkých VE je soustředěna na povodí Vltavy, kde vytváří Vltavskou kaskádu, výjimkou 
jsou VE Dalešice, VE Mohelno a VE Dlouhé Stráně.21 Volný vodní potenciál v ČR lze 
charakterizovat nevhodnými podmínkami pro vybudování elektrárny, jako jsou nízký spád 
a nedostatečný průtok vody. Technicky by výstavba elektrárny v tomto prostředí byla možná, 
avšak moderní technologie je finančně náročná a znamenala by delší návratnost investice, tudíž 
tyto oblasti nejsou pro investory příliš atraktivní. 

Pořizovací náklady MVE neustále rostou, především náklady na technologickou část. 
Ekonomicky výhodnější než výstavba nové MVE je její rekonstrukce či obnova. Realizace MVE 
je ovlivněna legislativními, ekonomickými, majetkoprávními podmínkami a zvláštním charakterem 
lokality. Vodohospodářské orgány většinou schválí bez problémů vodní dílo tam, kde již 
v minulosti bylo. Pokud na daném území v minulosti nebyla vodní energie využívána, je nutné 
splnit řadu technických a legislativních podmínek. Zvláštním charakterem lokality se rozumí 
předpisy chráněných území, zemědělského půdního fondu, lesů, zákon o rybářství a dopady 
samotné stavby MVE na životní prostředí. Majetkoprávní úprava určuje vlastníka elektrárny. 
Ekonomické podmínky mají největší váhu při ovlivnění výstavby elektrárny. Důležitým ukazatelem 
je již zmíněná doba návratnosti investice, která závisí na spoustě faktorů. V posledních letech se 
doba návratnosti zvýšila na 15 let, především díky vysokým úrokovým mírám, nízké výkupní ceně 
elektrické energie a rostoucí ceně technologií.22 

 

9.3.1 VÝHODY A NEVÝHODY VODNÍCH ELEKTRÁREN 

Výhody MVE: 

 snížení emisí z CO2 a ostatních emisí, které vznikají při výrobě elektřiny, 

 snížení spotřeby fosilních paliv a závislosti na jejich dovozu, 

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

 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),  

 nízké provozní náklady (obsluhovány centrálním počítačovým systémem), 

 Energie vodních toků je nejstabilnějším zdrojem pro výrobu elektrické energie, 

                                                      

 

21  Zpracováno podle: Elektřina [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Vodní elektrárny v ČR. Dostupné z WWW: 
<http://www.elektrina.cz/clanek-112-vodni-elektrarny-v-cr>. 
22 Zpracováno podle: MOTLÍK, Jan , et al. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. 
Praha : ČEZ, a.s., 2007. 183 s. ISBN 978-80-239-8823-9. Str. 45-61. 
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 MVE mají ze všech hodnocených OZE nejvyšší dosaženou účinnost, 

 MVE mají nejdelší dobou provozu v roce ze všech hodnocených OZE 

 MVE mají nejdelší dobu životnosti zařízení ze všech hodnocených OZE. 

 pružným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšují efektivnost 

elektrizační soustavy,  

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

i napomáhají při odvádění velkých vod, 

 vytvářejí nové možnosti pro revitalizaci dotčeného prostředí – prokysličováním vodního 

toku. 

 Malé vodní elektrárny se v podmínkách ČR budují buď obnovou starých objektů, které 

jsou mimo provoz, nebo u stávajících jezů a vzdouvacích objektů (hráze rybníků, atd.). 

 MVE mají minimální nároky na zábor pozemků, a na rozdíl od větrných nebo 

fotovoltaických elektráren, má jejich výstavba minimální, nebo žádné negativní dopady 

na životní prostředí. 

 Při výstavbě MVE je obvykle požadována výstavba rybího přechodu, což má kladný vliv 

na migraci vodních živočichů a přispívá ke zlepšení životního prostředí. 

 Díky moderní technologii je možné MVE zabudovat do vodárenských objektů pro 

zásobování pitnou vodou. V ČR existuje řada zařízení, která kombinují výrobu elektrické 

energie a zásobování pitnou vodou jako je například Stanovice u Karlových Varů.23  

 

K nevýhodám MVE patří: 

 ovlivnění hydrologie vodních toků, 

 akustické projevy provozu MVE. Hlučnost MVE je důležité kontrolovat a nastavit na 

přijatelnou hladinu. 

 vliv realizace na dotčené prostředí. 

 Určité riziko znečištění vodního toku způsobené používáním ropných maziv, namísto 

ekologicky šetrných. 

 MVE musí udržovat sjednané množství vody, které je určeno vodohospodářskými 

orgány. V tomto případě dochází k pochybení lidského faktoru, jelikož se snaží 

o maximální výrobu, tedy nerespektují sjednané množství vody. Může dojít k zaplavení 

či vysušení území 

 

9.3.2 PŘEKÁŽKY NETECHNICKÉHO CHARAKTERU PŘI REALIZACI MVE 

Překážky netechnického charakteru je možno rozdělit dle jejich povahy do čtyř oblastí: 

• překážky legislativní, 

• překážky související se zvláštním charakterem lokality, 

• překážky majetkoprávní, 

                                                      

 

23 Zpracováno podle: MOTLÍK, Jan , et al. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. 
Praha : ČEZ, a.s., 2007. 183 s. ISBN 978-80-239-8823-9. Str. 47. 
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• překážky ekonomické. 

Překážky legislativní – v současné době již nejsou tak výrazné zásluhou přijatého vodního 
zákona a nového energetického zákona, kde však chybí některé prováděcí předpisy s výkladem. 
Vodohospodářské orgány schvalují stavbu bez větších problémů tam, kde je v provozu stávající 
vodohospodářské dílo (jez), nebo i tam, kde v minulosti bylo. Výstavba MVE v lokalitách, kde 
vodní dílo nikdy nebylo, je povolována jen velmi zřídka a, nebo po splnění náročných technických 
a legislativních podmínek. 

Překážky související se zvláštním charakterem lokality – jedná se o skutečnosti plynoucí ze 
zvláštních předpisů, které platí v chráněných územích – oblastech, předpisů týkajících se ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany lesů. V některých oblastech se uplatňují omezující 
faktory vyplývající ze zákona o rybářství. Také se již často požaduje nutnost posuzovat projekt 
stavby MVE i z hlediska dopadu na životní prostředí. Úpravy toků zasahující zásadně do reliéfu 
dotčené krajiny se nepovolují. 

Překážky ekonomické – nejvíce ovlivňují výstavbu MVE. Za současných podmínek je u nás jen 
velmi obtížné realizovat MVE s optimální dobou návratnosti, tj. pod 10 let. Nejčastější dobou 
návratnosti investic MVE je dnes zhruba 12 až 15 let a nejsou výjimky, kdy původní projekt 
vychází s více než 15-ti letou návratností. 

Příčinou tohoto stavu jsou zejména: 

• vysoké úrokové míry úvěrů, 

• neochota peněžních ústavů poskytnout dlouhodobé úvěry (více než 10 let), 

• nízké výkupní ceny elektrické energie, 

• zvyšující se ceny technologií, stavebních částí i služeb pro MVE. 

Je však nutno připomenout možnosti státních podpor a nízkoúročených půjček od České 
energetické agentury a Státního fondu životního prostředí. Tyto pochopitelně může získat pouze 
část žadatelů. 

 

9.3.3 PROBLEMATIKA EKOLOGIE VÝSTAVBY A PROVOZU MVE 

V minulosti se při budování vodních děl nebral zřetel na životní prostředí. Nejdůležitější byla 
pouze ekonomická efektivnost projektu. V současné době se environmentální stránka dostává do 
popředí zájmů a dopady výstavby elektrárny musí mít minimální zásahy do svého okolí. Spotřeba 
vody ve světě roste a vodní nádrže jsou nenahraditelné zdroje zásobování vodou, je nutné při 
jejich stavbě najít soulad s životním prostředím. Mezi klady vodních děl patří neznečišťování 
ovzduší, krajiny, podzemních vod. Jsou čistým zdrojem energie. „Každá kilowatt hodina vyrobená 
ve vodní elektrárně ušetří přibližně 1 kg uhlí v tepelné elektrárně. Vodní elektrárny nám v tomto 
smyslu ročně nahrazují asi 3 mil. tun hnědého uhlí.“24 

Je skutečností, že v současné době se značná část ekologů, přírodovědců i jiných odborníků 
příbuzných oborů (a pod jejich vlivem také značná část veřejnosti) staví negativně 
k vodohospodářské výstavbě a především k výstavbě hydroenergetických děl. Předmětem 

                                                      

 

24 MOTLÍK, Jan , et al. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha : ČEZ, a.s., 
2007. 183 s. ISBN 978-80-239-8823-9, str. 58. 
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mimořádné pozornosti a často tvrdé kritiky se stává zejména výstavba vodních nádrží s prioritním 
hydroenergetickým využitím. Tato kritika je motivována obavami z ohrožení, znehodnocení popř. 
i likvidace 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. Většina vodohospodářů považuje historicky za své základní 
poslání péči a ochranu přírodního a životního prostředí. Připomeňme si ale, že po velmi dlouhé 
období se společnost – nejen u nás, ale i v jiných průmyslově vyspělých státech – prakticky 
nezajímala o problémy, které dnes zahrnujeme pod pojem ekologické. Jediným uznávaným 
kritériem byla ekonomická efektivnost, přičemž jakákoliv snaha o uplatnění ekologických hledisek 
byla ignorována.  

Dnes se postavili do čela těchto snah ekologové – profesionálové i transformovaní z jiných oborů. 
Vodohospodáři tím získali potenciální spojence, současně se však dočkali překvapení. Nemálo 
ekologů místo spojenectví proti ničení životního prostředí v globálním měřítku obrátilo svoji 
pozornost proti vodnímu hospodářství a vodohospodářské a hydroenergetické výstavbě. 
Nezbývá než trpělivě objasňovat rozdílné přístupy k řešení ekologických problémů, vyplývající 
zřejmě z původního rozdílného profesního zaměření, věcně je konfrontovat, hledat kompromisy 
a nalézat optimální řešení. Je samozřejmým pravidlem, že při každém návrhu a realizaci 
vodohospodářského a hydroenergetického díla je třeba vždy dbát vedle optimálního technického 
řešení i na jeho citlivé začlenění do okolního přírodního nebo urbanizovaného prostředí. 

Správně navržené vodní dílo nemůže vést k trvalé devastaci nebo dokonce likvidaci přírodního 
prostředí, ale k jeho vhodné transformaci (na rozdíl od mnohých jiných soustředěných nebo 
liniových inženýrských staveb, jako jsou sídliště, továrny, dálnice apod.). Bylo by omylem zamítat 
vodohospodářskou výstavbu proto, že v minulosti došlo v některých případech ať už z jakéhokoliv 
důvodu k chybám, většinou ve sféře realizace. Na druhé straně je ovšem nezbytné ve spolupráci 
s příslušnými odborníky předem řešit všechny související ekologické problémy tak, aby výsledné 
efekty byly celkově pozitivní a ovlivnění přírodního prostředí minimální. 

 

9.3.4 EKOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MVE 

Ekologické otázky lze rozdělit v podstatě do dvou skupin: na otázky dotýkající se člověka a na 
otázky dotýkající se přírody, zejména její fauny a flóry. 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 jak 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.  

Potřeba a spotřeba vody roste ve všech vyspělých zemích i u nás. Vzhledem k naší geografické 
poloze, značně nerovnoměrným srážkám a velmi omezeným zdrojům podzemní vody, bylo a je 
u nás umělé zadržování vody v nádržích naprostou životní nutností. 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.  



  
          

    

     

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 50 (56) 

ČÍSLO ZAKÁZKY:       /   VERZE:   

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:   

 

Rozumíme-li pod pojmem ekologické aspekty souhrn činitelů ovlivňujících přírodní prostředí 
i životní prostředí lidí, lze je členit na lokální a globální.  

Lokální aspekty, jako je vliv toku, nebo vodní nádrže na faunu a flóru v dané lokalitě, ovlivňování 
režimu podzemních vod, kvality povrchových vod atd., jsou zajisté neopomenutelné. Za 
dominantní však považujeme 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. Uvedeme alespoň některé z nich.  

Vodní elektrárny – představují čistý zdroj energie, neboť:  

• neznečišťují ovzduší kouřem, oxidy síry a dusíku, těžkými kovy, atp.,  

• 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 schopností akumulace energie zvyšují efektivnost 

elektrizační soustavy,  

• vysokým stupněm automatizace přispívají k vyrovnávání změn na tocích a do určité míry 

i napomáhají při odvádění velkých vod, 

• vytvářejí nové možnosti pro revitalizaci dotčeného prostředí – prokysličováním vodního 

toku. 

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

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. Vodní 
elektrárny nám v tom smyslu ročně nahrazují asi 3 mil. tun hnědého energetického uhlí, přičemž 
toto množství by mohlo být při plném využití hydroenergetického potenciálu téměř dvojnásobné. 

Nicméně i v těchto případech je třeba při návrhu, realizaci a zejména v provozu respektovat 
příslušná ekologická hlediska a kritéria, aby se odstranily nebo minimalizovaly negativní vlivy na 
některé rostlinné a živočišné druhy v konkrétní lokalitě (např. omezení kolísání hladiny v rybníku 
apod.). V každém případě je nutné návrh MVE předem konzultovat s příslušnými odborníky, a to 
již ve stadiu výběru lokality a návrhu hlavních parametrů. 
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9.3.5 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY EKOLOGIE VÝSTAVBY A PROVOZU MVE 

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 dodržování všech zákonů a 
vodoprávních nařízení při provozu MVE. 

Nejčastěji diskutovanou problematikou potom bývá: 

1. Kontaminace vody ropnými produkty. 

2. Ovlivnění hydrologie vodního toku. 

3. Akustické projevy provozu MVE. 

4. Dopad na faunu a flóru říčního prostředí. 

5. Vliv realizace stavby MVE na dotčené prostředí. 

 

9.3.5.1 KONTAMINACE VODY ROPNÝMI PRODUKTY 

Do přímého kontaktu s říční vodou přichází vždy určitá část technologie MVE. Touto částí bývá 
hlavně vodní turbína a některá její technologická příslušenství (ložiska, čepy hřídele, táhla, 
uzávěry, servopohony, chladiče, atp.). Škodit může i technologie v nepřímém kontaktu s říční 
vodou (generátory, regulátory, transformátory, čistící stroje česlí, atp.). 

Turbosoustrojí stejně jako převážná většina ostatní technologie jsou v zájmu své funkčnosti 
odkázány na mazání svých pohyblivých částí. Jak již bylo předesláno, jedná se hlavně o závěsná 
a vodící turbinová ložiska, čepy a táhla rozváděcích lopat a jiná technologická příslušenství, kde 
je nutné používat maziva. Je zřejmé, že v některých případech jde stále ještě o olejové náplně a 
maziva z ropných produktů. Ke kontaminaci vody potom může dojít buď technickou závadou na 
zařízení, nebo nevhodnou manipulací. 

Z těchto důvodů by bylo vhodné požadovat po provozovatelích posouzení, nebo atest technické 
nezávadnosti, zvláště při uvádění nové technologie do provozu, nebo po větších opravách, 
repasích a rekonstrukcích. Dále je nutné vybírat vhodný druh maziv a usilovat o zavádění maziv 
ekologicky nezávadných, na bázi rostlinných olejů. Kde je to technicky možné používat 
samomazná ložiska. 

Obecné použití maziv 

K mazání pohyblivých uložení různých typů se dlouhou dobu a ve velkém rozsahu používají 
klasická ropná maziva. Z funkčního a ekonomického pohledu nabízený a využívaný široký 
sortiment maziv na bázi ropy plně uspokojuje provozovatele strojů a zařízení. Problémem je však 
vliv ropných maziv na životní prostředí, neboť při jejich úniku může dojít ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod, flóry i fauny a nakonec i lidského organismu.  

V současné době se k mazání používá ještě asi u 40 % MVE ropných maziv. Ročně se v České 
republice spotřebuje asi 50 tis. tun maziv, z čehož téměř 5 tis. tun uniká do okolí (vč. vody) při 
ztrátovém mazání. Snížení negativního působení maziv na životní prostředí se řeší řadu let a to 
různými způsoby. 

 

 

Hlavními směry v tomto ohledu jsou: 
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• Zdokonalování těsnosti strojních mazacích systémů a jejich konstrukce k minimalizaci 

úniků a snížení spotřeby maziv. 

• Zvyšování kvalitativních parametrů maziv za účelem prodloužení jejich životnosti 

a snížení jejich dávkování. 

• Vývoj a použití nových typů maziv ekologicky šetrných. 

• Sběr, recyklace a bezpečná likvidace použitých maziv. 

V posledních letech došlo k rozsáhlému vývoji v používání ekologicky šetrných maziv jakožto 
nejúčinnějšímu směru snížení znečišťování životního prostředí mazivy. Na trhu jsou maziva na 
bázi silně rafinovaných ropných olejů (bílé oleje), syntetické oleje, polyglykolové oleje a maziva 
na bázi rostlinných olejů. 

Za ekologicky šetrné mazivo lze považovat takové, které: 

• je nezávadné při působení na faunu a flóru a je zdravotně nezávadné pro lidský 

organismus, 

• je biologicky velmi dobře rozložitelné, 

• má minimální účast na tvorbě skleníkového efektu, jehož příčinou je růst oxidu uhličitého 

v atmosféře v důsledku spalování nebo rozkladu uhlíkatých látek z fosilních surovin.  

Uvedená kritéria nejlépe splňují maziva na bázi rostlinných olejů, která jsou netoxická, neboť jsou 
součástí lidské výživy, mají výbornou biologickou rozložitelnost a vzhledem ke svému vzniku 
fotosyntézou z atmosférického oxidu uhličitého se nepodílejí na tvorbě skleníkového efektu. 

Maziva na bázi rostlinných olejů zařazujeme podle jejich použití do těchto základních skupin: 

• Oleje pro ztrátové mazání  

• Převodové oleje  

• Konzervační oleje 

• Hydraulické oleje 

• Ostatní oleje 

• Plastická maziva 

 

9.3.5.2 OVLIVNĚNÍ HYDROLOGIE VODNÍHO TOKU 

Jedná se převážně o důsledné dodržování sjednaného množství vody, které pro provoz MVE 
určuje vodoprávní řízení. Zde může dojít ke škodám při vysoušení přelivných hran jezů 
a u derivovaných úseků toku také k úhynu ryb a jiné fauny. Na druhé straně vznikají škody 
zaplavením dotčeného území nesprávnou manipulací, špatně nastavenou hladinovou regulací, 
nebo při odvádění velkých vod. Zde se dá hovořit o škodách způsobených technologii, přičemž 
sama turbína bývá až druhořadým faktorem. Škodit potom může pouze majitel – provozovatel – 
nevhodnou manipulací. Stává se, že ve snaze o maximální výrobu nerespektuje sjednané 
množství vody – jedná se tudíž pouze o lidský faktor. Tomu se dá zabránit důslednější kontrolou 
provozu MVE vodoprávními orgány. 

Tento nešvar se však u provozovatelů MVE vyskytoval poměrně často a přispěl nemalou měrou 
k velmi přísnému znění Metodického pokynu Agentury ochrany přírody a krajiny, kterým se mají 
řídit územně příslušné vodoprávní orgány při vydávání nových povolení k nakládání s vodami 
a které by se mělo výhledově uplatňovat podle představ MŽP i při revizích stávajících povolení. 
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Zkušenosti nás však opravňují k závěru, že pokud je MVE správně provozována podle 
příslušných směrnic a zákonů, nemůže škodit, naopak přispívá životnímu prostředí nejen výrobou 
čisté energie, ale i tím že čistí a provzdušňuje vodu a často napomáhá k celkové revitalizaci 
lokality. 

9.3.5.3 AKUSTICKÉ PROJEVY PROVOZU MVE 

Turbosoustrojí i s veškerým příslušenstvím se vždy může více či méně projevovat hlučností, 
chvěním a vibracemi. U převodovek, generátorů a čerpadel bývají příčinou hluku převážně 
ložiska, převodová soukolí a ventily. Podobný projev může také vycházet od stavební části, tj. 
hlavně tělesa jezu, jezové náplavky, jalových přepadů, rybích přechodů, atp. Zde se také někdy 
vyskytují i spory končící soudním řízením. U turbosoustrojí má vliv na hlučnost především jeho 
technický stav. Hlučnost často způsobuje nesprávně sestavené převodové soukolí, nebo jeho 
opotřebení. U starých vodních děl bývá zdrojem hluku převod z vertikálního na horizontální hřídel, 
tzv. palečné soukolí. U Kaplanových turbín se zvýšená hladina hluku projevuje při špatně 
nastavené vazbě mezi rozváděcím a oběžným kolem. Hluk způsobuje také příliš nízká dolní 
hladina vody pod turbínou, vznikající v souvislosti s výtokem od turbínové savky. Nepříjemný bývá 
také hluk způsobený přechodovými stavy u turbíny, tj. při rozběhu nebo při odstavení turbíny. 

Akustický projev MVE je nutno kontrolovat a omezovat na přijatelnou míru. Měřením hluku se 
zabývají okresní hygienické stanice, různé odborné organizace a výzkumné ústavy. Pokud již 
nelze hluk omezit pod přípustnou mez optimalizací technologie, je nutno instalovat protihlukové 
izolace či bariéry. 

9.3.5.4 DOPAD PROVOZU MVE NA FAUNU A FLÓRU ŘÍČNÍHO PROSTŘEDÍ 

Projevuje se hlavně důsledkem deficitu kyslíku ve vodě, který je způsoben při stavbě vodního 
díla, nebo provozem MVE. Na deficit kyslíku v říčním toku, který se často projevuje v blízkosti 
vodních elektráren, má vliv: 

• Odběr vody turbínami ze spodních vrstev pod hladinou toku nebo nádrže tj. vzdálených 

od hladiny, která absorbuje kyslík z atmosféry. 

• Tlak pod hladinou, který v důsledku zvyšující se hodnoty (s hloubkou) snižuje rozpustnost 

kyslíku. 

• Teplota vody. 

• Rychlost proudění vody. 

• Biologické pochody u dna nádrže před MVE. 

Charakteristickým jevem, který se projevuje s větší nebo menší intenzitou u všech nově 
budovaných vodních děl, jsou právě biologické pochody u dna nádrže a na částech břehů, které 
se dostaly pod zátopovou úroveň hladiny. Jsou umocňovány zatopenou vyhnívající flórou. Proces 
vyhnívání břehů potom může probíhat i několik roků, často kulminuje mezi 2 až 4 rokem po 
zatopení. Vzhledem k tomu, že ostatní uvedené vlivy působí i déle, je třeba přistoupit k řešení 
tohoto problému vždy co nejdříve, nejlépe již v souvislosti s projektovou dokumentací MVE. 
Řešení je možné pomocí aerace – zavzdušňováním toku pod MVE. 

9.3.5.5 VLIV REALIZACE STAVBY MVE NA DOTČENÉ PROSTŘEDÍ 

Projevuje se někdy již při zpřístupnění stavby budováním komunikací, inženýrských sítí 
a případně jejich přeložek. Tím mohou být ovlivněny spodní i povrchové vody. Zde je opět hlavním 
činitelem lidský faktor. Předejití škodám, případně ekologickým haváriím, musí řešit projekt již od 
geologického průzkumu a přípravy staveniště.  
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Na závěr – výše uvedené aspekty ukazují na možnost environmentálních dopadů, které je však 
vždy možné úspěšně řešit moderní technikou a citlivým přístupem již od projektu. 

Je třeba předcházet kolizním střetům mezi vodoprávními a vodohospodářskými orgány, společně 
s ochránci životního prostředí na straně jedné a provozovateli malých vodních elektráren na 
straně druhé. 

 

10 SWOT ANALÝZA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

SWOT analýza OZE analyzuje silné a slabé stránky OZE, příležitosti a hrozby OZE.  

Silné stránky: 

• nevyčerpatelné zdroje energie, 

• ekologická výroba energie, 

• nenáročná obsluha, 

• dlouhá životnost zařízení na výrobu elektřiny z OZE, 

• rozsáhlá nabídka technologií pro využívání OZE, 

• obrovský potenciál ukrytý v OZE, 

• výzkum v oblasti OZE. 

Slabé stránky: 

• vysoká počáteční investice, 

• závislost na přírodních podmínkách oblasti, 

• nároky na poměrně velkou plochu území, 

• nízká informovanost o OZE, 

• neúplná statistika ohledně využívání OZE v ČR. 

Příležitosti: 

• omezení závislosti na dovozu energetických surovin, 

• zvýšení ekonomické samostatnosti země, 

• využití dotací (EU a národní úroveň), 

• podpora OZE EU. 

Hrozby: 

• výběr vhodné lokality s příznivými podmínkami pro využívání OZE, 

• konflikty příznivců a odpůrců OZE, 

• slabá politická podpora OZE, 

• trh OZE je relativně novým trhem, 

• nedostatečná spolupráce energetických a environmentálních agentur, 

• změny výkupních cen a zelených bonusů, snížení dotací 

• negativní reakce občanů na některé projekty OZE.25 

                                                      

 

25 Zpracováno podle: Euroquality files [online]. 2009 [cit. 2011-04-23]. Analysis of renewable energy.  
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11 ZÁVĚREČNÉ POROVNÁNÍ 

V následující tabulce bylo provedeno porovnání základních OZE používaných k výrobě elektrické 
energie. 

 

 

Parametr Jednotka 

Výroba elektrické energie v OZE 

MVE 
Větrné 

elektrárny 
fotovoltaické 

elektrárny 

Celková účinnost % 
80 až 

85 63,9 12 až 13 

Denní doba provozu hod/den 24 
nepravidelně 

dle větru 

pouze ve dne 
při lsuněčním 

osvitu 

Roční využití instalovaného výkonu hod/rok >3400 >2100 1460 

Doba životnosti roky >50 10 až 15 max 20 
 

Z přehledu je patrné, že energie vodních toků je nejstabilnějším zdrojem pro výrobu elektrické 
energie, s nejvyšší dosaženou účinností, nejdelší dobou provozu v roce a nejdelší dobou 
životnosti zařízení. 

Malé vodní elektrárny se v podmínkách ČR budují buď obnovou starých objektů, které jsou mimo 
provoz, nebo u stávajících jezů a vzdouvacích objektů (hráze rybníků, atd.). 

MVE mají minimální nároky na zábor pozemků, a na rozdíl od větrných nebo fotovoltaických 
elektráren, má jejich výstavba minimální, nebo žádné negativní dopady na životní prostředí. Při 
výstavbě MVE je obvykle požadována výstavba rybího přechodu, což má kladný vliv na migraci 
vodních živočichů a přispívá ke zlepšení životního prostředí. 

 

                                                      

 

Dostupné z WWW: 
<http://www.euroqualityfiles.net/AgriPolicy/Report%202.2/AgriPolicy%20WP2D2%20Estonia%20Final.pdf>. Str 27-
28. 
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