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1  Úvod 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie. [17] 

Ke své každodenní činnosti potřebuje člověk určité formy energie: teplo, světlo, 

elektrickou i mechanickou formu energie. Vzhledem k platnosti zákona o zachování energie je 

jasné, že energii nelze vyrobit ani zničit. Energii můžeme přeměňovat z jedné formy na druhou. 

Změny mohou být vratné nebo nevratné. 

Energii získáváme ze dvou zdrojů, z přírodních zdrojů a z druhotných surovin. Přírodními 

zdroji nazýváme ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat 

k uspokojování svých potřeb. Přírodní zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Obnovitelné 

přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat 

samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají. [17] Druhotné 

suroviny znamenají energetické využití odpadu. 

V současné době je v souvislosti s ochrannou životního prostředí velmi aktuální téma 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Bohužel však často nepřesnými interpretacemi dochází ke 

zkreslení a zúžení významu tohoto pojmu. Obnovitelný zdroj energie je potřeba chápat jako 

primární zdroj energie, který se neustále obnovuje nebo k jejímuž vyčerpání dojde za mnoho let, 

řádově tisíce až miliardy. Mezi formy energie, které jsou zařazeny do kategorie obnovitelných 

zdrojů a které jsou přístupné na Zemi, řadíme termojadernou reakci vodíku v nitru Slunce, teplo 

zemského nitra a planetární pohyb Země a Měsíce. Tyto primární zdroje energie se projevují a jsou 

využívány jako sluneční záření, pohyb mas vzduchu nebo vody, geotermální energie a biomasa. 

Získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie se zabývá průmyslové odvětví 

energetika. Změna primárních zdrojů energie na elektrickou nebo tepelnou energii probíhá ve 

speciálních energetických zařízeních. Je časté, že stejné energetické zařízení slouží k získávání 

energie z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a z druhotných surovin. 

Cílem těchto skript je seznámit posluchače s možnými zdroji elektrické a tepelné energie, 

které jsou v současnosti známé a se způsoby získávání energie z těchto zdrojů s důrazem na 

vysvětlení pojmu obnovitelné zdroje energie v celém jeho rozsahu. 
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2  Primární zdroje energie 

Energii získáváme ze dvou zdrojů. Z přírodních zdrojů a z druhotných surovin. Prvotní přírodní 

zdroje se dělí do dvou skupin: obnovitelné zdroje a paliva. Druhotné suroviny znamenají 

energetické využití odpadu. 

 

 

2.1  Obnovitelné zdroje 

Obnovitelné zdroje elektrické a tepelné energie jsou takové zdroje, které se tzv. „obnovují“. 

Největším zdrojem této energie jsou termojaderné fúze, které probíhají na Slunci. Tepelné záření ze 

Slunce ohřívá masy vzduchu, vody i pevniny na Zemi a tím je zajištěn pohyb vzduchu a vody 

(větrné a mořské proudy). Díky slunečnímu záření probíhá mnoho chemických reakcí, (např. 

fotosyntéza) které zajišťují další energetické zdroje (biopaliva). Jiným zdrojem energie jsou pohyby 

planet, zejména Měsíce, jejichž důsledkem jsou přílivy a odlivy moří a oceánů. Posledním zdrojem 

tepelné energie je žhavé jádro planety Země. Všechny tyto zdroje jsou vyčerpatelné, ale protože 

doba jejich vyčerpání se počítá na miliardy let, jsou považovány za nekonečné. 

Systematické roztřídění obnovitelných zdrojů je znázorněno na obrázku č. 2.1. Rozdělení 

je provedeno podle médií, voda, vzduch, světlo a teplo. Předposlední blok „Nízkoteplotní energie“ 

je trochu atypický, protože může využívat všechny předchozí formy energie. Z tohoto důvodu byl 

zahrnut samostatně. 

 

Potřebnou formu energie z vody je možné získat jak z mořské vody, tak i z vodních toků. 

Z mořské vody je získávána elektrická energie elektrárnami využívající příliv a odliv, energii 

mořských vln a zkouší se využití energie mořských proudů. Na základě rozdílů teplot mořské vody 

se získává tepelná energie, která slouží k chlazení vzduchotechnických zařízení nebo výrobě 

elektrické energie. Energie vodních toků byla využívána odpradávna, nejprve jako zdroj 

 

Obr. 2.1: Rozdělení obnovitelných zdrojů [1] 
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mechanické energie, později zdroj výroby elektrické energie různými typy elektráren. Přečerpávání 

vody je forma skladování energie ve formě potenciální energie vody, která je v potřebnou dobu 

přeměněna na elektrickou energii. 

Energie větru byla také využívána odpradávna. Jednalo se o využití nízkých proudů 

vzduchu (větrné mlýny). V současné době se také zkouší využití proudícího vzduchu ve vyšších 

výškách. 

Energie dopadajících světelných paprsků je využívána pro přeměnu na elektrickou nebo 

tepelnou formu. Elektrickou energii je možné získat přímo, pomocí fotovoltaických článků nebo 

nepřímo, přes tepelnou energii pomocí solárních kolektorů. Tepelná energie dopadajícího záření se 

využívá zejména pro vytápění a přípravu teplé vody, ale také pro některé technologické procesy. 

Geotermální energie je energie zemského jádra, která je využívána z mělkých nebo 

hlubinných vrtů. 

Samostatnou položkou jsou tepelná čerpadla, která zajišťují využití tepelné energie těles 

o nízké teplotě. Přenos této energie není samovolný, ale nucený a je proto potřeba zajistit energii 

pro uskutečnění tohoto přenosu. Velikost spotřebované energie pro přenos tepla z nižší na vyšší 

teplotní úroveň je asi třetinová proti velikosti přenesené energie. 

Poznámka: V současné době patří obnovitelné zdroje společně s druhotnými zdroji a kombinovanou 

výrobou elektřiny a tepla ke zdrojům energie, které jsou v ČR státem podporované. Uvedené zdroje 

jsou přesně definované zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů. V návaznosti na tuto skutečnost se skripta zabývají těmito zdroji podrobněji. [18] 

 

 

2.1.1 Energie světla 

Solární systémy jsou zařízení, která využívají energii slunečního záření. Sluneční energie vzniká 

jadernými přeměnami v nitru Slunce, na Zemi je dopravena zářením (radiací) a přemění se beze 

zbytku. Tento zdroj energie je zařazen mezi obnovitelné, protože vyčerpání zásob vodíku je 

předpokládáno v řádu miliard pozemských let. 

Sluneční energie je energií elektromagnetického záření. Spektrum slunečního záření lze 

rozdělit na: 

 záření ultrafialové (vlnová délka pod 400 nm) 

 záření viditelné (vlnová délka 400 až 750 nm) 

 záření infračervené (vlnová délka přes 750 nm) 

Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření, přičemž jeho podíl je vyšší při 

zatažené obloze (může dosáhnout až 60 %). V rostlinné fyziologii se používá též pojem 

fotosynteticky aktivní záření, což je záření o vlnových délkách přibližně odpovídajících viditelnému 

záření (většinou se udává rozsah 380 - 720 nm). 

Příkon záření dopadajícího na povrch zemské atmosféry činí 1 373 W/m2. Toto množství 

se nazývá solární konstanta. Ve skutečnosti není konstantní, neboť oběžná dráha Země kolem 

Slunce je eliptická a to způsobuje kolísání ve velikosti solární konstanty přibližně 3 % (asi 

40 W/m2). Malé změny solární konstanty jsou též spjaty s cykly sluneční aktivity, ty ale dosahují 

maximálně desetin procenta. 

Část záření je pohlcena atmosférou. Pohlcení se týká jen některých vlnových délek: 

 prakticky celé nejkratší části ultrafialového záření (do vlnové délky 290 nm je pohlceno 

zcela, od 290 do 320 nm zčásti) pohlcuje ozónová vrstva 

 vybraných vlnových délek infračerveného záření (pohlcení především oxidem uhličitým 

a vodou) 
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Ve viditelné oblasti je pohlcení jen částečné a závisí na síle vrstvy atmosféry, kterou musí 

záření projít. Při stejné výšce slunce nad obzorem se tedy větší pohlcení odehrává v rovníkových 

oblastech, naopak menší v polárních oblastech a na horách. Pohlcení v polárních oblastech je ovšem 

zároveň zvětšeno tím, že sluneční paprsky pronikají do atmosféry pod ostrým úhlem a musí tak 

proniknout delší vrstvou. 

Místa s největším výkonem dopadajícího slunečního záření leží v pásu mezi obratníky 

Raka a Kozoroha, obrázek č. 2.2. Tyto obratníky vymezují pás, ve kterém může sluneční záření 

dopadat kolmo na zemský povrch. 

Kromě dopadajícího výkonu slunečních paprsků je důležitá hodnota počtu slunečních dní 

v roce. Ekvivalentem jsou naměřené hodnoty průměrné dopadající energie slunečních paprsků. 

Z těchto měření jsou vytvářeny tzv. „sluneční mapy“. Na obrázcích jsou zobrazeny dvě, jedna pro 

Evropu, obrázek č. 2.3 a druhá pro Českou republiku, obrázek č. 2.4. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Výkon dopadajícího slunečního záření [3] 
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Obr. 2.3: Průměrná dopadající energie za rok v Evropě [3] 

 

Obr. 2.4: Průměrná dopadající energie za rok v České republice [3] 
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Sluneční mapy jsou tvořeny hodnotami, které byly naměřené pro kolmo dopadající paprsky 

na rovinnou desku. Velikost hodnoty této energie se mění podle úhlu dopadajících paprsků, který 

záleží na azimutu a elevaci. Azimut je směrový úhel se spojnicí světových stran: sever – jih. 

Elevace je úhel, který svírá rovina dopadu se směrem dopadajících paprsků. Oba úhly azimut 

i elevace se mění s ročním obdobím i s denní hodinou. 

Tato skutečnost ovlivňuje výkon solárních panelů. Solární panely mohou být upevněny na 

konstrukci, která umožní jejich pohyb nebo je stabilní. V případě pohyblivé konstrukce se provádí 

natočení panelů tak, aby paprsky dopadaly kolmo na něj. Je proto potřeba zajistit pohony, které 

umožní natáčení panelu ve dvou úhlech. 

V případě stabilní konstrukce dochází ke změnám výkonu dopadajícího slunečního záření. 

V podmínkách České republiky je optimální natočení panelů se stabilní konstrukcí na jih a se 

sklonem 45° k vodorovné rovině. Vliv natočení je znázorněn grafem na obrázku č. 2.5. 

Tvorba mlh a smogu v daném místě velmi ovlivňuje propustnost slunečního záření 

k panelu a tím negativně ovlivňuje jeho výkon. 

Další negativní vliv na činnost solárních panelů má prašnost v dané lokalitě a spad prachu, 

který zanáší solární panely. Z tohoto důvodu je nutná údržba a mytí solárních panelů. 

 

Dopadající sluneční energie je v energetickém hospodářství využívána především pro 

výrobu elektrické energie, vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. 

 

 

2.1.2 Energie větru 
Zdrojem pohybu vzduchu je sluneční záření a rotace Země. Sluneční záření prohřívá masy vzduchu 

a tím dochází ke globální cirkulaci vzduchu. Vzduch cirkuluje v určitých pásmech, tzv. Hadleyovy 

buňky. Díky rotaci Země dochází ke změně směru této cirkulace, obrázek č. 2.6. 

 

Obr. 2.5: Vliv natočení kolektoru na dopadající energii [5] 
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Vedle globální cirkulace vzduchu existují ještě místní vlivy. Místní tlakové níže a výše 

v důsledku rotace Země způsobují pohyby větru. Na pobřežích sluneční záření přes den rychleji 

ohřívá pevninu a vzduch nad ní. Teplý vzduch stoupá vzhůru a z moře vane chladný vánek. V noci 

pevnina rychleji vystydne a směr větru se obrátí. K využití energie větru je nutné, aby vítr měl 

stabilní intenzitu a byl trvalý, proto jsou pobřeží moří velmi vhodná pro využívání větrné energie. 

Při využívání větru jako zdroje energie je potřeba počítat s místními podmínkami 

a možnostmi daného území. Meteorologickými službami jsou prováděny dlouhodobá měření směrů 

a sil větrů. Tyto údaje jsou využívány různými profesemi, např. letecká doprava, stavebnictví, šíření 

emisí apod. Dále jsou z těchto údajů sestavovány větrné mapy pro dané území, obrázek č. 2.7. 

 

 

Obr. 2.6: Globální cirkulace vzduchu [8] 

 

Obr. 2.7: Průměrná rychlost větru [m/s] ve výšce 100 m nad terénem [3] 
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2.1.2.1  Využití energie větru 

Výkon pohybující se masy vzduchu je přímo úměrný hustotě vzduchu, ploše kolmé ke směru větru 

a třetí mocnině rychlosti větru. Jeho odvození vychází z výpočtu energie pohybujícího se tělesa. 

Pokud je energie vydělena časem jedná se o výkon: 

 

 𝑬 = 𝟎, 𝟓 ⋅ 𝒎 ⋅ 𝒗𝟐 = 𝟎, 𝟓 ⋅ (𝝔 ⋅ 𝑨 ⋅ 𝒗 ⋅ 𝒕) ⋅ 𝒗𝟐 (2.1) 

E energie [J] 

m hmotnost vzduchu [kg] 

𝜚 hustota vzduchu [kg/m
3
] 

v rychlost vzduchu [m/s] 

A plocha průtoku vrtulí [m
2
] 

 

Úpravou je získán vztah pro výkon: 

 

 𝑷 = 𝟎, 𝟓 ⋅ 𝝔 ⋅ 𝑨 ⋅ 𝒗𝟑 (2.2) 

P výkon [W] 

 

Při využívání energie větru je proud vzduchu zpomalován. Není proto možné využít 

veškerou energii pohybující se masy vzduchu. Německý fyzik Karl Betz zjistil v roce 1920, že 

nejvyšší výkon je možné získat přibrzdí-li se rychlost větru na třetinu původní rychlosti. V tomto 

případě je možné získat 59,3 % využitelného výkonu. Tato veličina se nazývá Betzův výkonnostní 

koeficient a jedná se o teoretickou hodnotu využití větrné energie. Současné nejmodernější stroje za 

ideálních podmínek dokáží využít až 50 % výkonu proudícího vzduchu. 

Energie proudícího vzduchu je možné využít pomocí dvou principů: 

 odporového, kdy různé tvary těles působí různý odpor proudícímu vzduchu, obrázek č. 2.8, 

 vztlakového, kdy kinetická energie působí vztlakovou silou na list vrtule, obrázek č. 2.9. 

 

 

 
 

Vztlakovou sílu vytváří proudící vzduch. Tato vztlaková síla se rozloží na dvě složky, 

Obr. 2.9: Rozklad vztlakové síly [8] 

 

Obr. 2.8: Odporový princip [1] 
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tahovou a tangenciální. Tahová složka způsobuje namáhání stožáru větrného motoru a tangenciální 

roztáčí listy větrné turbíny. 

 

 

2.1.3 Energie vody 
Asi 2/3 planety Země zabírá voda. Sluneční energie zajišťuje koloběh této vody na Zemi. Voda se 

odpaří a ve formě oblaků je dopravena větrem na jiné místo. Oblaky přecházejí ve vodní srážky 

a voda koryty potoků a řek teče do moře. Pro získání potřebné energie z vody je možné využívat 

potenciální nebo kinetickou energii vody, případně kombinaci obou forem energie. 

Množství získané energie se vypočítá ze vztahu pro potenciální energii (2.3). Pokud obě 

strany rovnice jsou poděleny časem, z objemu se stane objemový průtok a energie za čas je výkon. 

Výkon je přímo úměrný průtoku, spádu vody a účinnosti vodní turbíny (2.4). 

 

 𝑬 = 𝒎 ⋅ 𝒈 ⋅ 𝑯 = 𝝔 ⋅ 𝑽 ⋅ 𝒈 ⋅ 𝑯 (2.3) 

 

 𝑷 = 𝝔 ⋅ 𝑸 ⋅ 𝒈 ⋅ 𝑯 ⋅ 𝜼 (2.4) 

𝐸 energie [J] 

𝑚 hmotnost [kg] 

𝑃 výkon [W] 

𝜚 hustota vody [1000 kg/m
3
] 

𝑉 objem [m
3
]P výkon [W] 

𝑄 objemový průtok [m
3
/s] 

𝑔  gravitační konstanta [m/s
2
] 

𝐻 spád [m] 

𝜂 účinnost 

 

Množství získané energie se vypočítá ze vztahu pro kinetickou energii. (2.5). Pokud obě 

strany rovnice jsou poděleny časem, z objemu se stane objemový průtok a energie za čas je výkon. 

Výkon je přímo úměrný průtoku, plochy proudové trubice a účinnosti vodní turbíny (2.6). 

 

 𝑬 =
𝟏

𝟐
⋅ 𝒎 ⋅ 𝒗𝟐 =

𝟏

𝟐
⋅ 𝝔 ⋅ 𝑽 ⋅ 𝒗𝟐 (2.5) 

 

 𝑷 =
𝟏

𝟐
⋅ 𝝔 ⋅ 𝑸 ⋅ 𝒗𝟐 ⋅ 𝜼 =

𝟏

𝟐
⋅ 𝝔 ⋅ 𝑨 ⋅ 𝒗𝟑 ⋅ 𝜼 (2.6) 

𝐸 energie [J] 

𝑚 hmotnost [kg] 

𝑣 rychlost [m/s] 

𝑃 výkon [W] 

𝜚 hustota vody [1000 kg/m
3
] 

𝑉 objem [m
3
] 

𝑄 objemový průtok [m
3
/s] 

𝐴 plocha průtoku vrtulí [m
2
] 

𝜂 účinnost 
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2.1.4 Geotermální energie 
Zemské jádro je geosféra nacházející se ve středu Země. Začíná zhruba v hloubce 2900 km pod 

povrchem a zahrnuje zhruba 31 % hmotnosti Země, nejvyšší podíl v něm asi mají železo a nikl. 

Jádro je 2× těžší než zemský plášť. Dělí se na pravděpodobně polotekuté vnější jádro (2900–

5000 km pod povrchem) a pevné vnitřní jádro (též jadérko). [3] 

 

Tím, že je vnější jádro žhavé, přechází tepelná energie z jádra k povrchu Země. Tepelný 

tok energie jádra Země k povrchu je cca 26 TJ s
-1

. S rostoucí hloubkou pod povrchem tedy stoupá 

teplota, cca 1°C každých 30 m. V hloubce cca 3 km je teplota asi 100°C v 10 km asi 300°C. 

V hloubce 60 km pod povrchem je asi 1 800°C. Na některých místech na Zemi dochází k vyvěrání 

tepelné energie přímo na povrch. Jedná se o sopky, gejzíry, parní výrony nebo termální prameny 

vody. 

Tyto geotermální zdroje jsou využívány k energetickým nebo lázeňským účelům. 

Geotermální zdroje je možné rozdělit do tří skupin: pole suchých nebo mokrých par a nízkoteplotní 

pole (využití pouze pomocí tepelných čerpadel). 

 

 

2.1.5 Nízkoteplotní energetické zdroje 
Do skupiny těchto zdrojů jsou zařazeny zdroje, ze kterých je získána tepelná energie, která je 

získávána z půdy, vzduchu a vody. Druhý termodynamický zákon popisuje skutečnost, že tepelná 

energie přechází samovolně z tělesa o vyšší teplotě na těleso o nižší teplotě. Pokud je potřeba tento 

přechod tepelné energie obrátit, tepelnou energii odebírat tělesu o nižší teplotě a předávat ji tělesu 

o vyšší teplotě, je nutné dodat vnější energii. Na tomto principu pracují tepelná čerpadla, která 

transformují tepelnou energii o nižší teplotě na tepelnou energii o vyšší teplotě. 

 

 

 

  

 

Obr. 2.10: Řez Zemí [3] 
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2.1.6 Biopaliva 
Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Biomasa je souhrn látek tvořících těla 

všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem je také často 

označována rostlinná biomasa využitelná pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod 

ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. 

Biomasu je možné rozdělit podle původu na: 

 odpady z lesního hospodářství, 

 odpady ze zpracování celulózy, papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, 

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, 

 komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu, 

 cíleně pěstovanou biomasu, energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny, 

 statková hnojiva, jimiž jsou hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma a jiné zbytky rostlinného 

původu vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány. 

 

Poznámka: Evropská agentura pro životní prostředí ve studii z roku 2006 stanovila tzv. evropský 

potenciál biomasy, který by respektoval ochranu biologické rozmanitosti a vedl jen k minimu 

nepříznivých dopadů. V roce 2030 by mohlo být asi 15 % energetické poptávky v Evropské unii 

pokryto energií vyrobenou ze zemědělských, lesnických a odpadních produktů z čistě evropských 

zdrojů. Do roku 2030 by mohlo asi 18 % tepla, 12,5 % elektřiny a 5,4 % paliva pro dopravu 

pocházet z biomasy evropského původu.[1] 

 

Energetické využití biomasy je možné rozdělit do čtyř skupin, jak ukazuje tabulka č. 2.1.1. 

 

Tabulka 2.1.1: Skupiny zpracování biomasy 

Skupina Technologie Produkty Výstupy 

Přímá přeměna Spalování  Teplo, elektřina 

Chemické přeměny 
Zplyňování Olej, plyn, dehet, 

metan, čpavek, metanol 

Elektřina, teplo, pohon 

vozidel Rychlá pyrolýza 

Chemické přeměny ve 

vodním prostředí 

Zkapalňování Olej  

Esterifikace 
Metylester řepkového 

oleje (MEŘO)-bionafta 
Pohon vozidel 

Biologické procesy 

Anaerobní digesce Bioplyn, metan 
Elektřina, teplo, pohon 

vozidel 

Alkoholové kvašení Etanol Pohon vozidel 

Kompostování  
Teplo (z chlazení 

kompostu) 

 

Biopalivo tedy představuje jedno z možných využití biomasy, kterou lze použít i jinak, 

například jako hnojivo. Rozdělení biopaliv, obrázek č. 2.11: 

 tuhá biopaliva 

 kapalná biopaliva 

 plynná biopaliva 
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V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou 

vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků. 

Biopaliva pokrývají 15 % celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží 

převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl na spotřebě energie mají 

biopaliva i ve Švédsku a Finsku (17 % a 19 %). 

 

 

2.1.6.1  Tuhá biopaliva 

Tuhá biopaliva jsou biopaliva, která se v podmínkách, při nichž jsou skladována, dopravována 

a připravována pro energetické využití, nachází v tuhém stavu. Mezi tuhá biopaliva jsou řazeny 

zejména následující biopaliva: 

 dřevo v různých formách: polena, štěpka, brikety, pelety, piliny, 

 sláma, dnes již také ve formě briket a pelet, 

 seno ve formě briket či pelet, 

 vysušené komposty pro výtopny menších výkonů. 

 

 

2.1.6.2  Kapalná biopaliva 

Kapalná biopaliva jsou biopaliva, která se v podmínkách, při nichž jsou skladována, dopravována 

a připravována pro energetické využití, nachází v kapalném stavu. Mezi kapalná biopaliva jsou 

řazena zejména následující biopaliva: 

 Alkoholová biopaliva: 

o Bioethanol je ethanol vyráběný z rostlin obsahujících větší množství škrobu a 

sacharidů, nejčastěji z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové řepy. Široké 

uplatnění má jako automobilové palivo zejména v Brazílii. 

o Biomethanol je methanol vyrobený z biomasy. Jeho produkce je zatím neekonomická 

a methanol je silně jedovatý. 

 

Obr. 2.11: Rozdělení biopaliv [1] 
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o Butanol lze vyrobit složitou fermentací biomasy. Může být použit přímo v 

existujících benzínových motorech a je méně korozivní než ethanol, ale je také 

jedovatý. 

 Biooleje mohou být použity v naftových motorech: 

o Rostlinný olej. 

o Použitý, např. fritovací olej. 

o Bionafta získávaná transesterifikací rostlinných olejů a živočišných tuků. 

 Zkapalněná plynná biopaliva: 

o Bioplyn a dřevoplyn lze pomocí Fisher-Tropschovy syntézy přeměnit na kapalné 

uhlovodíky. Oproti bioethanolu a bionaftě, při jejichž výrobě se využívají pouze 

určité části rostlin, lze k výrobě dřevoplynu použít celou plodinu, což zvyšuje 

energetický výnos. Navíc je jedno, z jakých rostlin zdrojová biomasa pochází, takže 

není nutné pěstovat monokultury jediné plodiny. 

 

 

2.1.6.3  Plynná biopaliva 

Plynná biopaliva jsou biopaliva, která se v podmínkách, při nichž jsou skladována, dopravována 

a připravována pro energetické využití, nachází v plynném stavu. Mezi plynná biopaliva jsou řazena 

zejména následující biopaliva: 

 Bioplyn skládající se z methanu a oxidu uhličitého a produkovaný přirozeným rozkladem na 

skládkách odpadů nebo v zemědělství. (V současné době probíhá vývoj membránových 

postupů dělení bioplynu na složky vedoucí k produkci čistého metanu; použití potom jako 

zemní plyn) 

 Dřevoplyn skládající se z oxidu uhelnatého a vodíku vyráběný zplyňováním biomasy. 

 Vodík vyrobený štěpením jakéhokoliv uhlovodíkového biopaliva. 

 Vodík vyrobený parním  reformingem z jakéhokoliv uhlovodíkového biopaliva. 

 

 

2.2  Druhotné zdroje 

Jedním z produktů života lidské společnosti jsou i odpadky. Jedná se nejen o odpad z průmyslové 

a zemědělské produkce, ale i ze způsobu života člověka. Podle statistik jeden člověk v rozvinuté 

společnosti vyprodukuje za rok asi 600 až 1000 kg odpadu. Spolu s odpadem z výroby se jedná 

o nezanedbatelná množství materiálu, který je potřeba ukládat a skladovat tak, aby nedocházelo 

k poškozování životního prostředí. Vzhledem k množství vyprodukovaného odpadu byla již 

odedávna snaha alespoň část tohoto materiálu zužitkovat, např. kompostováním v zemědělské 

výrobě nebo spalováním. V současné době se odpady třídí. Jedna část odpadů je využívána jako 

zdroj druhotných surovin (kovy apod.) a druhá se stává významným druhotným energetickým 

zdrojem, protože energetický obsah odpadu je srovnatelný s uhlím, v některých případech je větší 

než u kvalitního uhlí. 

Odpady jsou ve své podstatě využívány dvěma základními způsoby: 

 termochemické procesy (spalování a zplyňování), 

 biochemické procesy (fermentace a anaerobní vyhnívání). 

 

Způsoby zpracování záleží na zdroji odpadu. V lesním hospodářství jsou odpadem zbytky 

po těžbě dřeva, které lze energeticky využít. Větve, koruny nebo pařezy se drtí na prach nebo 

štěpkují. Tento materiál se lisuje do briket, které je možné spalovat. Výhřevnost čerstvého 

a mokrého dřeva se pohybuje cca 15 MJ/kg a suchého 19 MJ/kg. 

V průmyslové výrobě a obchodu je spousta obalového materiálu. Jedná se zejména o papír 

a plasty. Papír a kartony se opět drtí a lisují do různých briket nebo pelet, které jsou spalovány. 
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V zemědělské výrobě jsou odpady jak z rostlinné výroby (sláma apod.), tak i živočišné 

výroby (kejda apod.). Slámu je možné spalovat. Mokré odpady se zpracovávají při procesu 

fermentace, tj. zahříváním na teplotu cca 40°C bez přístupu vzduchu, kdy dochází k tvorbě 

bioplynu. Výhřevnost tohoto plynu se pohybuje mezi 20 až 24 MJ/m
3
. Zbytky po fermentaci jsou 

využity jako hnojivo. Z jedné tuny chlévské mrvy je možné získat cca 50 m
3
 bioplynu a u slepičího 

trusu je to až 100 m
3
 bioplynu. Vyrobený bioplyn se spaluje v plynových motorech, které jsou 

součástí kogenerační jednotky (výroba elektřiny a tepla současně). 

Komunální odpad se spaluje ve spalovnách. Spalování je potřeba provádět za vysokých 

teplot (900 až 1200°C), aby došlo k bezpečné likvidaci patogenních zárodků a odstranění dalších 

nebezpečných vlastností odpadů, jako je hořlavost, výbušnost a toxicita. Vyprodukovaná tepelná 

energie slouží k výrobě elektrické energie i vytápění a přípravě teplé vody. [7] 

Termální depolymerizace poskytuje methan a ropě podobné uhlovodíky z různých odpadů. 

Termální depolymerizace je metoda sloužící k přeměně komplexních organických materiálů 

(obvykle různých odpadních produktů) na lehkou ropu. Imituje přirozené geologické procesy, které 

se odehrávaly při vzniku ropy. Vlivem tepla a tlaku se dlouhé uhlovodíkové polymery štěpí na 

krátké řetězce s maximální délkou okolo C18. 

Vstupní surovina se nejprve rozemele a smísí s vodou, pokud je příliš suchá. Pak se 

zahřívá na 250 °C a je podroben tlaku 4 MPa na asi 15 minut. Poté tlak rapidně klesne, čímž dojde 

k vypaření většiny vody. Výsledkem je směs uhlovodíků a pevných látek, které se oddělí. 

Uhlovodíky jsou opět zahřáty na 500 °C, což způsobí další rozštěpení delších molekul. Vzniklá 

směs kapalných uhlovodíků se dělí destilací podobně jako konvenční ropa. 

Pomocí termální depolymerizace může být štěpena řada materiálů, včetně jedů a těžko 

odbouratelných nemocničních odpadů. 

 

 

2.3  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 

Elektrickou a tepelnou formu energie je možné vyrábět odděleně nebo sdruženě. Oddělená výroba 

elektrické energie se provádí v elektrárnách. Tepelnou energii je možné vyrábět centrálními zdroji 

tepelné energie - výtopnami nebo individuálními zdroji tepelné energie. Oddělený princip výroby 

elektrické energie je takový, že energie uvolněná spalováním primárních paliv je transformována na 

mechanickou, která je posléze transformována na elektrickou energii a na odpadní teplo. Při 

samostatné výrobě tepelné energie je energie uvolněná spalováním primárních paliv transformována 

na užitečnou tepelnou energii a na odpadní teplo. V obou případech nedochází k optimálnímu 

využití energie primárního paliva. Za určitých podmínek je možné obě výroby sdružit do 

kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Pod pojmem KVET je potřeba rozumět přeměnu 

primární energie paliva na elektrickou energii a užitečné teplo, která probíhá na jednom výrobním 

zařízení. Pro zajištění výroby užitečného tepla je snížena produkce elektrické energie. 

V České republice se díky svému významnému průmyslovému rozvoji v 19. století začalo 

využívat principu KVET velmi brzo. Na přelomu 19. a 20. století docházelo k využívání odpadního 

tepla z parního nebo plynového cyklu především v závodních elektrárnách. Po druhé světové válce 

vznikla velká poptávka po elektrické energii, a proto se do popředí dostalo budování velkých 

elektráren. S rozvojem budování městských sídlišť bylo nutné zajistit teplo a teplou vodu, z tohoto 

důvodu se rozvíjela centrální zásobování teplem. Z počátku byly zdrojem tepla zejména výtopny, 

později se opět začínal využívat princip KVET, což zapříčinilo vznik teplárenství jako 

energetického oboru. V současné době je teplárenství v České republice na vyspělé úrovni. 

V roce 2010 bylo spotřebováno pro zdroje KVET palivo v energetické hodnotě 268 785 TJ. 

Skladbu paliva pro provozy KVET ukazuje graf na obrázku č. 2.12. Nejpoužívanějším palivem v 

dnešní době pro KVET je hnědé uhlí. Hnědé uhlí pokrývá 54 % palivové základny KVET a na 

druhém místě je černé uhlí s 22 %. Z uvedeného rozdělení je vidět, že 83 % spotřeby tvoří fosilní 
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paliva. V České republice se nejčastěji pro energetické účely používá hnědé, černé uhlí, brikety 

nebo koks. I když je možné předpokládat zvýšené využívání biomasy, bioplynu a skládkového 

plynu pro účely teplárenství, nelze v našich podmínkách očekávat tak velký nárůst, aby bylo 

nahrazeno uhlí jako významný zdroj paliva. Z tohoto důvodu by mělo být uhlí v budoucnu 

nahrazeno jaderným palivem. 

Všechny zdroje KVET v letech 2009 a 2010 vyrobily ročně téměř 50 TWh energie, která 

byla dodána odběratelům prostřednictvím elektrizační soustavy a soustav centralizovaného 

zásobování teplem. V tabulce č. 2.3.1 je množství elektrické a tepelné energie, které bylo zařízeními 

KVET vyrobeno letech 2009 a 2010. 

Tabulka 2.3.1: Výroba energie v zařízeních KVET 

Roky 2009 2010 

Elektřina [TWh] 11,0 12,2 

Teplo [TWh] 33,3 37,7 

 

 

2.4  Neobnovitelné zdroje energie 

Do skupiny neobnovitelných zdrojů patří fosilní paliva. Fosilní paliva vznikla karbonizací 

prehistorických rostlin v zemské kůře. Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných 

dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, 

zemní plyn a uhlí. Používání fosilních paliv v masové míře souvisí s počátkem průmyslové 

revoluce, kdy do té doby nejrozšířenější palivo, dřevo, nestačilo požadavkům na výhřevnost ani 

dostupnost v dostatečném množství. 

 

 

2.4.1 Fosilní pevná paliva 
Fosilní paliva jsou dále rozdělena podle svého stavu na pevná, kapalná nebo plynná paliva, obrázek 

č. 2.13. Mezi fosilní pevná paliva počítáme rašelinu, lignity, hnědé i černé uhlí a antracit. Do 

  

 

Obr. 2.12: Paliva pro zařízení KVET [1] 
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skupiny fosilních pevných paliv patří produkty, které vzniknou zušlechtěním uhlí, jedná se o brikety 

a koks. 

Uhlí je hornina, vzniklá nahromaděním pravěkých rostlin, které v silné vrstvě podlehly 

biologickému rozkladu bez přístupu vzduchu za spolupůsobení tlaku horních vrstev zeminy. Obecně 

se může říci, že čím bylo vyšší nadloží, tím došlo ke zlepšení kvality paliva, počínaje lignitem až po 

antracit. 

 

 

Charakteristickými znaky všech druhů pevných paliv jsou hodnoty obsahů tří složek: 

 hořlaviny, 

 vody, 

 popela. 

 

 

2.4.1.1  Hořlavina 

Nositelem chemického tepla, které se uvolňuje při spalování je hořlavina. Hořlavina obsahuje 

množství mezi 50 až 90 % uhlíku. Hořlavinu rozdělujeme na prchavou, která se uvolňuje z uhlí ve 

formě par a plynů pouhým zahřátím na vysokou teplotu a neprchavou. Podíl prchavé hořlaviny na 

celkovém množství hořlaviny klesá od lignitu (60 %) po antracitové uhlí (5 %). Čím je větší 

procento prchavé hořlaviny, tím je nižší zápalná teplota paliva. 

Nízká zápalná teplota je negativní vlastností některých druhů uhlí, která zvyšuje sklon 

paliva k jeho samovznícení při skladování. Jedná se hlavně o prachové hnědé uhlí s vysokým 

obsahem popelovin. Vzhledem k tomu, že mají větší povrch, který je vystavený působení 

vzdušného kyslíku, jsou reaktivnější. Ochrana před samovznícením spočívá ve válcování skládek, 

vytvoření ochranné povrchové vrstvy z vápna a popílku, vytváření skládek jen do povolené výšky 

a pravidelné sledování teploty v hloubce cca 1 m pod povrchem. Stoupne-li teplota v haldě na 65 °C 

nebo jsou-li viditelné příznaky (pára, zápach, v noci jiskření), je třeba napadené místo vybrat a co 

nejdříve spotřebovat. V uzavřených prostorech je vznícení nutno likvidovat utěsněním nebo pomocí 

dusíku. Hašení vodou je neúčinné a problematické, protože může dojít k výbuchu. 

 

Obr. 2.13: Rozdělení fosilních paliv [1] 
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2.4.1.2  Voda 

Voda a popel jsou složky balastní. Vody obsahují hnědá uhlí až 50 %, černá nejvíce 15 %. Obsah 

vody se může s časem měnit. Voda v palivu snižuje energetický zisk, protože část tepla uvolněná 

hořením je spotřebována na odpaření vody obsažené v palivu. Čím je větší obsah vody v palivu, tím 

se zvyšuje rozdíl mezi spalným teplem a výhřevností paliva. 

 

 

2.4.1.3  Popeloviny 

Z paliva vznikají po spálení popeloviny. Popeloviny jsou různorodou směsí látek, škváry a popílku. 

Škvára, která je větší zrnitosti, vzniká zejména ve spalovací komoře kotle spékáním drobných částic 

spalovaného uhlí. Popílek, který je velmi jemný, vzniká vyhořením částečky uhlí. Obvykle se 

uvolňuje ze spalin ve druhém tahu kotle nebo v odlučovačích popílku. (Obsah nespálených podílů 

se u černého uhlí pohybuje 5 % objemu, u hnědého uhlí se jedná cca o 15 %) 

Vzhledem k tomu, že spálením různých druhů uhlí vzniknou popeloviny, které mají různý 

bod tání, je nutné této vlastnosti věnovat pozornost při návrhu konstrukce kotle. Nízký bod tání 

popelovin není pro roštová topeniště vhodný, protože dochází k napékání škváry na roštech kotle. 

 

 

2.4.1.4  Obsah síry 

Obsah síry je vedle výhřevnosti důležitým kvalitativním ukazatelem. Síra, která je obsažená 

v palivu, se po spálení zčásti dostane do odcházejících spalin ve formě plynného oxidu a zčásti 

zůstane vázána v popelu. (V ČR je u černého uhlí pod 0,5 % a u hnědého uhlí mezi0,5 – 3 % hm.) 

 

V České republice se nejčastěji pro energetické účely používá hnědé nebo černé uhlí, 

brikety nebo koks. Hnědé uhlí se těží převážně lomovou těžbou na povrchu, zatímco černé uhlí 

hlubinou těžbou v dolech. Vytěžené uhlí se upravuje praním, jedná se o oddělení uhlí od hlušiny 

a tříděním. Třídění uhlí znamená rozdělení vypraného paliva do skupin se stanovenou dolní a horní 

velikostí uhelných zrn. Rozmezí velikosti zrn se udává v mm, tabulka č. 2.4.1. Třídy zrnění se 

používají nejčastěji u hnědých uhlí. 
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Tabulka 2.4.1: Třídy zrnitosti uhlí 

Hnědé uhlí Černé uhlí 

Název Označení 
Velikost zrn 

[mm] 

Výhřevnost 

[MJ/kg] 
Název 

Velikost zrn 

[mm] 

 Kusové uhlí 50 - 200 

Kostka ko 40 - 80 14,0 - 18,0 Kostka 50 - 80 

Ořech 1 o1 22 - 40 13,0 - 18,0 Ořech 1 30 - 50 

Ořech 2 o2 12 - 22 13,0 - 18,0 Oříšek 10 - 30 

Průmyslová 

směs 
ps 0 - 40 10,2 - 11,8 Hrášek 10 - 18 

Topná směs ts 0 - 40 9,3 - 9,8   

Hruboprach hp 0 - 10 12,0 - 16,0   

 

 

2.4.2 Fosilní tekutá paliva 
Tekutá (kapalná) fosilní paliva jsou získávána z ropy, která je směsí tuhých, kapalných a plynných 

uhlovodíků. V surovém stavu obsahuje vodu a soli. Po základní úpravě se z ní jednotlivé produkty 

získávají podle rozmezí bodu varu frakcionovanou destilací. tzv. rektifikací. 

V první fázi se za atmosférického tlaku oddělují v plynné fázi benzin, petrolej a plynový 

olej, který je lehkou složkou motorové nafty. Další zvyšováni teploty pro zplynění zbylého 

kapalného podílu by vedlo k nežádoucímu rozkladu složek, která nastává od teploty cca 350 °C. 

Z tohoto důvodu se zbylá část rektifikuje za vakua, kdy pro odpaření postačuje nižší teplota. Ve 

vakuové koloně se získá těžší složka nafty, motorové oleje a lehký topný olej a podle druhu provozu 

buď mazut nebo těžké oleje a jako kapalný zbytek asfalt. 

Lehký benzín se následně stabilizuje destilací a získává se z něj propan a butan. 

Elementární složení ropy je 84 až 87 % uhlíku, 11 až 14 % vodíku a zbytek kyslík, dusík 

a síra. Prakticky neobsahuje popeloviny. 

Charakteristické vlastnosti kapalných paliv je potřeba znát z hlediska vlivu na dopravu, 

skladování a spalování. 

 

 

2.4.2.1  Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost nebo užívaný název hustota [kg/m
3
], je důležitá pro přepočet objemů nádrží na 

hmotnostní jednotky a naopak. Laboratorní hodnoty, uváděné do protokolů a na dodacích listech se 

vztahují na teplotu 20 °C. Stanovuje se hustoměrem nebo pyknometrem, zvážením známého 

objemu paliva v nádobce. 

U těžkých olejů bývají hodnoty 940 až 1050 kg/m
3
, takže se příliš neliší od vody, od které 

se sedimentací obtížně oddělují. Lehký a střední olej mají rozmezí 850 až 920 kg/m
3
, nafta 800 až 

850 kg/m
3
 a benzíny 710 až 780 kg/m

3
. Měrná hmotnost má souvislost s výhřevností a složením 

hořlaviny, čím je u oleje nižší, tím má olej větší výhřevnost, více vodíku a méně uhlíku. 

Měrná hmotnost se při zvyšování teploty snižuje. Přibližně platí, že pří ohřátí o 20 °C se 

sníží měrná hmotnost o 10 kg/m
3
. 
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2.4.2.2  Viskozita 

Viskozita je mírou vnitřního tření kapaliny a určuje její tekutost, proto má největší význam u olejů. 

Součinitel vnitřního tření se nazývá dynamická viskozita čili vazkost. V petrolejářském průmyslu se 

užívají stupně Englera (°E), které udávají kolikrát je delší doba potřebná k výtoku oleje oproti 

výtoku vody. 

Čím má produkt menší viskozitu, tím je za určité teploty tekutější. Velká viskozita 

znamená špatnou tekutost a čerpatelnost a olej se hůře rozprašuje na jemné kapičky, potřebné pro 

dobré spalování. Malá závislost viskozity na teplotě se požaduje u motorových olejů, aby 

vyhovovaly při studeném startu i vysoké provozní teplotě. 

 

 

2.4.2.3  Bod tuhnutí 

Tuhnutí ropných produktů má dvě příčiny. Buď je viskozita tak vysoká, že se navenek jeví olej nebo 

asfalt jako tuhý, pak se jedná o nepravý bod tuhnutí. V jiných případech tuhnutí vyvolává 

přítomnost parafínů (např. nafta), nejedná se o přesný fyzikální bod tuhnutí, ale o postupný bod 

tuhnutí v určitém teplotním rozmezí. To má praktický význam u lehkých topných olejů, které 

tuhnou i při poměrně nízké viskozitě. 

Těžký topný olej je nutno ohřát o 20 až 30 °C nad bod tuhnutí, aby byl čerpatelný. Pro 

spalování však musí být ohřát na teplotu 130 -140 °C, aby ho bylo možno na hořáku dobře rozprášit 

na jemné kapičky. Při přečerpávání těžkých olejů je třeba dávat pozor, aby olej nezatuhl 

v dopravním potrubí. Proto se užívá dvojitý plášť trubky, vytápěný parou. Je třeba využívat ke 

stáčení ještě teplý olej, protože jeho rozehřívání je zdlouhavé. 

 

 

2.4.2.4  Bod vzplanutí 

Rozumí se jím teplota, při které se na vzduchu olej při přiblížení plamene nebo jiskry vznítí. Plamen 

hned zhasne, protože vytvořené páry nestačí k trvalému hoření. Teplota bodu vzplanutí je kritériem 

pro rozdělení do tříd požární bezpečnosti podle ČSN 650201. Zařazení se projeví v požadavcích na 

skladování, dopravu a manipulaci. 

Tabulka 2.4.2: Třídy požární nebezpečnosti 

Třída 

Bod 

vzplanutí 

[°C] 

Příklad 

I < 21 Benzín 

II 22 - 65 Nafta, petrolej 

III 65 - 125 Lehký a střední topný olej 

Poznámka: Mimo třídy se nachází těžký topný olej s bodem vzplanutí nad 140°C. 

 

 

2.4.2.5  Výhřevnost 

Výhřevnost se liší u jednotlivých kapalných paliv, čím je palivo lehčí (tj. s nižším bodem varu), tím 

je vyšší výhřevnost. Výhřevnost kolísá zvláště u těžších produktů, kde hodně záleží na složení. 

U benzinů snižuje výhřevnost obsah aromatických uhlovodíků. 
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Obvyklá rozmezí výhřevnosti jsou: 

 automobilové benziny 43,0 - 43,5 MJ/kg 

 letecký petrolej minimálně 43,-12 MJ/kg 

 motorová nafta 41,8 – 42,7 MJ/kg 

 topný olej lehký minimálně 41,0 MJ/kg 

 topný olej střední minimálně 40,7 MJ/kg 

 topný olej těžký minimálně 40,5 MJ/kg 

 

 

2.4.2.6  Měrné teplo 

Měrné teplo má význam u olejů pro výpočet spotřeby tepla pro jeho ohřátí. Mění se s teplotou 

a druhem oleje v hodnotách od 1,67 do 2,26 kJ/kg K. Při přibližném výpočtu je možné používat 

střední hodnotu 2,1 kJ/kg K. Spotřeba tepla při ohřívání oleje je asi poloviční, než při ohřívání vody 

na stejnou teplotu. 

 

 

2.4.2.7  Obsah síry 

Přítomnost síry je v rafinérských produktech nežádoucí složkou, protože při spalování vznikají 

oxidy síry, které odcházejí spolu se spalinami komínem a které dráždí dýchací cesty a sliznice 

u člověka, poškozují lesy a způsobují okyselení půdy. Síra nejprve oxiduje na SO2, potom se mění 

částečnou katalytickou oxidací na SO3, následuje reakce s vodními párami kdy vznikne zředěná 

kyselina sírová (H2SO4), která poškozuje korozí kovové plochy. Obsah síry je velmi důležitým 

kvalitativním znakem, který určuje cenu topných olejů. (Pohybuje se okolo 2 % hm vázané v 

organických sloučeninách) 

 

 

2.4.2.8  Karbonizačni zbytek 

Určuje se jako netěkavý podíl po zahřívání bez přístupu vzduchu jako Conradsonovo číslo v %. Má 

význam pro odpařovací hořáky a pro posouzení sklonu k vytváření petrolejového koksu. Největší 

karbonizační zbytek mají těžké topné oleje, až 10 %. 

 

 

2.4.2.9  Obsah vody a popele 

Voda je příměsí produktů a dostává se do nich při výrobě, dopravě, skladování, nebo při ohřívání 

cisteren prasklými topnými hady či přímo z atmosférických srážek. Větší množství škodí tím, že 

může způsobovat pěnění, emulgaci nebo zhoršené spalování. 

Obsah popela je nepatrný a koncentruje se v nejtěžších podílech. Důležitě je jeho složení. 

Nejvíce vadí přítomnost sodíku, niklu a vanadu, které mohou způsobovat vysokoteplotní korozi 

kotlových trubek nebo plynových turbín. 

Mechanické nečistoty mohou způsobovat vydírání podávacích čerpadel a trysek. 

Odstraňují se používáním filtrů. 

 

 

2.4.3 Fosilní plynná paliva 
Plynná paliva jsou nejušlechtilejšími palivy a jejich podíl v palivové bilanci naší republiky stále 

stoupá. Hlavní přírůstek nových odběratelů zemního plynu představuje vytápění rodinných domků, 

přechod majitelů a uživatelů činžovních domů na domovní kotelny nebo uživatelů bytů na 

individuální vytápění bytů etážovými kotli či topidly. Značně se rozšiřuje vytápění propan-butanem 

v místech, kde není zaveden zemní plyn. Rodinné domky, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení 
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apod. jsou pak zásobovány autocisternami do svých tlakových zásobníků paliva. 

Hlavní výhody plynných paliv oproti ostatním je možné shrnout do několika bodů: 

 čistý provoz, 

 plyn není nutno skladovat (oproti-rozsáhlým skládkám uhlí a nákladnému olejovému 

hospodářství) mimo propan-butan, 

 nejvyšší účinnost spalovacího procesu, 

 při spalování nevznikají tuhé odpady a znečišťování ovzduší oxidy síry je minimální -

spaliny neobsahují saze, ani popílek, 

 automatický provoz spalovacích zařízení, 

 spalovací zařízení na plyn je velmi pohotové a ve velkém rozsahu regulovatelné, 

 použití plynu vyžaduje menší investice do spalovacího zařízení a má malé prostorové 

nároky. 

 

Topné plyny jsou ve velké většině směsí plynů a par, z nichž některé jsou hořlavé (např. 

metan, etan, propan, butan, vodík, oxid uhelnatý) a jiné nehořlavé (např. vodní pára, dusík, oxid 

uhličitý). Nehořlavé složky se spalování nezúčastní, jsou pouze balastem. Kyslík jako nehořlavá 

složka plynu sama při spalování teplo neuvolňuje, ale účastní se spalování jako oxidační činidlo 

a snižuje spotřebu vzduchu při spalování. 

Z nebezpečných vlastností plynu jsou nejdůležitější výbušnost, rychlost šíření plamene 

a toxicita. Pro spalování a eventuální výbuch plynných paliv je zapotřebí přítomnost vzduchu, 

konkrétně kyslíku v něm obsaženém a dosažení zápalné teploty. Pokud probíhá spalování na 

hořáku, kde plyn hoří plamenem a směs plynu a vzduchu se vytváří průběžně, je spalování 

bezpečné. Vytvoří-li se směs plynu a vzduchu v rozmezí hranic výbušnosti, např. v místnosti nebo 

jiném uzavřeném prostoru, pak náhodným výskytem otevřeného ohně, jiskrou, nebo nárazem 

ocelového nástroje může dojít k výbuchu. U směsí propanu a butanu je nebezpečí i v důsledku vyšší 

měrné hmotnosti než vzduchu, takže plyn se při úniku drží při podlaze. 

V uvedeném rozmezí objemových procent plynu ve směsi se vzduchem je nebezpečí, že po 

zapálení dojde k výbuchu. Částečnou ochranou před náhodným únikem plynu je odorizace 

potrubních plynů, kdy jsou do topných plynů přidávány zapáchající látky pro jejich snadnější 

identifikaci. 

Toxicita plynu způsobuje přítomnost oxidu uhelnatého. Po ukončeni dodávek svítiplynu 

zůstává nebezpečí otrav jen u koksárenského, generátorového a vysokopecního plynu. Zemní plyn 

tuto složku neobsahuje. 

Při používání propan-butanu v tlakových lahvích o objemu 2, 10 nebo 33 kg vzniká ještě 

další nebezpečí při neznalosti vlastnosti zkapalněného plynu. Ten je za atmosférického tlaku 

a teploty plynem, v tlakové lahvi pod určitým tlakem je ale kapalinou. Hodnota velikosti tlaku 

stoupá s teplotou. Při ohřátí lahve na vyšší teplotu (např. odložením na topné těleso nebo 

provozovaný sporák) může dojít k roztržení lahve. 

Zkapalněný plyn má velkou tepelnou roztažnost, a proto v lahvi po plnění musí zůstat 

dostatečný volný prostor nad kapalinou. Příkladně 10 kg lahev PB má náplň 10 kg PB, což je asi 

18 l kapaliny a vodní objem nádoby přitom činí 26 1. 

Mezi používané topné plyny patří: 

 Zemní plyn - nejpoužívanější plyn s rozvodem po většině území ČR. Jeho složení je 

převážně metan, zbytek tvoří hořlavé vyšší uhlovodíky a cca 0,8 % nehořlavých složek dusíku 

a oxidu uhličitého. 
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Spalné teplo Qv (15,s) 37,78 MJ/m3 

Spalné teplo Qv (n) 39,85 MJ/m3 

Výhřevnost Qv (15,s) 34,05 MJ/m3 

Výhřevnost Qv (n) 35,92 MJ/m3 

metan CH4 98,35 % 

etan C2H6 0,51 % 

Poznámka: Index (15,s) - značí stav při teplotě 15 °C, suchý plyn a tlak 101,32 kPa. Jsou to stavové 

podmínky, za které je plyn sjednáván ve smlouvách a účtován. 

Index (n) -značí normální stavové podmínky, tj. při teplotě 0 °C, suchý plyn a tlak 101,32 kPa 

 Propan-butan - je směsí propanu a butanu, jejíchž poměr se mírně mění podle ročního 

období dodávky. Obvyklé složení je 30 - 42 % propanu, 58 - 68 % butanu a zbytek další 

uhlovodíky. Dodává se ve zkapalněném stavu buď v tlakových lahvích o užitečném obsahu 

2, 10 a 33 kg, nebo železničními cisternami pro průmysl a prostřednictvím cisternových 

vozů do zásobníků pro individuální vytápění. 

 

 propan butan 

Výhřevnost kapalina [MJ/kg] 46,39 45,77 

Výhřevnost plyn 93,58 123,56 

 

 

2.5  Jaderná paliva 

Zvláštním druhem paliv jsou jaderná paliva, která jsou uměle vyrobená a nepatří ani do fosilních ani 

do obnovitelných zdrojů. V tomto skriptu jsou uvedena proto, aby byl proveden úplný přehled 

primárních zdrojů energie a dále proto, že zařazení jaderných paliv mezi obnovitelné zdroje je 

v posledních letech velmi diskutované téma. Z jaderného paliva se energie uvolňuje prostřednictvím 

jaderných reakcí a to buďto štěpením nebo fúzí. V současné době se prakticky využívá pouze štěpná 

jaderná reakce. Jako paliva se využívá uran (
235

U) nebo plutonium (
239

Pu). Do budoucna se počítá 

i s thoriem, kterého zemská kůra obsahuje výrazně více. Palivo pro využití v jaderných elektrárnách 

je přepracováno do jaderných palivových článků. 

Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu uraničitého. Tato 

látka je uzavřena do hermetických tablet, které jsou dále skládány do palivových prutů. Konkrétní 

typ jaderného paliva závisí na konstrukčním řešení reaktoru. Byly sestrojeny reaktory, které jsou 

schopny zpracovávat i přírodní uran bez obohacení (například A1 v Jaslovských Bohunicích), ale 

tato technologie se tehdy ukázala jako málo spolehlivá. Dnes používají jen málo obohacený uran 

reaktory typu CANDU, které provozuje Kanada a v Evropě Rumunsko. Na obrázku č. 2.14 je 

znázorněno rozdělení jaderných paliv. 
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Vyhořelé palivo, v němž se rozpadla většina uranu (případně plutonia) se obvykle skladuje 

v meziskladech. Toto palivo se dá recyklovat na nové palivo, ale recyklace je v současné době 

dražší než výroba nového paliva. Recyklace spočívá v oddělení štěpných produktů a doplnění uranu 

nebo plutonia. 

Jedním z nejdůležitějších problémů souvisejících s používáním jaderných paliv je jejich 

skladování. Vyhořelé palivo je stále vysoce radioaktivní a nebezpečné, musí proto být skladováno 

za speciálních podmínek. V první fázi se palivo skladuje zpravidla vedle reaktoru nebo v areálu 

jaderného zařízení a chladí se několik let ve zvláštním bazénu. Alternativou ke skladování v bazénu 

je suché skladování v ocelových kontejnerech. V těchto kontejnerech je možné palivo ukládat do 

meziskladů i na několik desítek let. Pro dlouhodobější skladování a ukládání se používají hlubinná 

úložiště 

 

 

2.5.1 Oxidy kovů 
Pro použití ve štěpných reaktorech je použité palivo obvykle založeno na oxidu uranu (UOX). 

Oxidy jsou používány spíše než na kovy samotné, protože bod tání oxidu je mnohem vyšší, než 

u vlastního kovu. Oxid nemůže hořet, protože je již v oxidovaném stavu, ale může dále oxidovat za 

přítomnosti kyslíku a vyšších teplot na U3O8 (směsný oxid UO2*2UO3). 

Uran dioxide (UO2) je pevný, černý polovodič, který se míchá s organickým pojivem 

a lisuje se do pelet, které jsou pak vypalovány za vysoké teploty. Cílem je vytvořit hustou pevnou 

látku, která má póry. 

Palivo ze smíšených oxidů (MOX) je jaderné palivo, které obsahuje více než jeden oxid 

štěpného materiálu. MOX palivo obsahuje plutonium ve směsi s přírodním uranem, ve formě 

přepracovaného uranu nebo ochuzeného uranu. MOX palivo je alternativa k nízko obohacenému 

uranu, používaného paliva v lehkých vodních reaktorech. Jedná se například o směs 7% plutonia 

a 93% přírodní uran. 

  

 

Obr. 2.14: Rozdělení jaderných paliv [1] 
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2.5.2 Kovové palivo 
Kovová paliva mají výhodu mnohem vyšší tepelné vodivosti než oxidy paliv, ale nemohou být 

použita pro stejně vysoké teploty jako oxidy. Kovová paliva jsou obvykle legovaná, ale mohou být 

použita kovová paliva s čistým uranem. Uranové slitiny, které byly použité, jsou: uran - hliník, uran 

- zirkonia, uran - křemík, uran – molybdenu nebo uran – zirkonium hydrid. Každá slitina z výše 

uvedených paliv může být vyrobena s plutoniem a dalšími aktinidy jako součást uzavřeného cyklu 

jaderného paliva. 

Palivo TRIGA je palivo pro TRIGA reaktory (Training, Research, Isotopes, General 

Atomics). Palivo je vyrobeno z uran – zirkonium hydridu, který má rychlý záporný teplotní 

koeficient, což znamená, že zvětšuje-li se teplota v jádru, jeho reaktivita klesá. 

Aktinidové palivo je obvykle slitina zirkonia, uranu, plutonia a minoritních aktinidů. 

 

 

2.5.3 Keramické palivo 
Keramické paliva oproti oxidům  mají tu výhodu, že dosahují vysoké tepelné vodivosti a bodu tání. 

Uran nitrid má velmi vysoký bod tání. Rodina uran nitridů obsahuje několik keramických 

materiálů: uran mononitrid (UN), diuran trinitrid (U2N3) a uran dinitride (UN2). Uran mononitride 

byl považován za potenciální jaderné palivo pro novou generaci reaktorů IV. [2] Je vybrán speciálně 

pro jeho štěpnou hustotu, vynikající tepelnou a radiační stabilitu. Uran nitrid (obohacený na méně 

než 20% 
235

U) zvolil Power Generation Hyperion jako palivo pro své reaktory Hyperion Power 

Module. 

Uran karbid může být použit jako jaderné palivo pro jaderné reaktory, obvykle ve formě 

pelet nebo tablet. Dodává se v několika modifikacích, jako je uran karbid (UC), diuran tricarbid 

(U2C3) a uran dikarbid (UC2). 

 

 

2.5.4 Kapalné palivo 
Kapalná paliva jsou kapaliny obsahující rozpuštěné jaderné palivo. Reaktory na tekutá jaderná 

paliva obecně mají velké negativní zpětnovazební mechanismy, a proto jsou zvláště stabilní 

konstrukce. Nevýhodou kapalného jaderného paliva je skutečnost, že v případě jaderné nehody 

primárního okruhu je snadný únik tohoto paliva z prostoru primárního okruhu. 

Jaderné palivo je rozpuštěné přímo v roztavené soli chladiva. Kapalné palivo pro roztavené 

soli reaktoru je směs lithia, berylia, thoria a uranu fluoridů: LiF-BeF2-ThF4-UF4 (v poměru 72-16-

12-0.4 mol%). Při experimentech fluorithoriový reaktor (liquid fluoride thorium reactor – LFTR) 

dosahoval špičkovou provozní teplotu 705°C, ale může být provozován při mnohem vyšších 

teplotách, protože teplota bodu varu roztavené soli je vyšší než 1400°C. 

Jaderným palivem je roztok uranyl sulfátu nebo jiné uranu soli ve vodě. Toto palivo je 

používáno pro vodní homogenní reaktory (aqueous homogeneous reactors AHRs), které lze použít 

jako malé výzkumné reaktory, nikoliv pro velké elektrárny. Reaktor AHR je používán ve 

zdravotnictví pro výrobu lékařských izotopů. 

 

 

2.5.5 Jaderné palivo pro použití v elektrárnách 
Nejpoužívanějším palivem pro reaktory velkých elektráren je oxid uranu (UO2). Jedná se o prášek, 

který je lisován do válcových pelet spékaných při vysokých teplotách. Palivovými peletami jsou 

pak plněny kovové trubky. Kov používaný pro trubky závisí na konstrukci reaktoru. V minulosti 

byla používána nerezová ocel, ale většina reaktorů nyní používá slitinu zirkonia, který kromě toho, 

že je velmi odolný proti korozi, má nízkou neutronovou absorpci. Trubky obsahující palivové pelety 
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jsou zapečetěny a jsou nazývány palivové tyče. Hotové palivové tyče jsou seskupeny do palivových 

článků, které se používají k vybudování jádra energetického reaktoru. 

 

 

2.6  Kontrolní otázky 

1. Jaké jsou příčiny vzniku větrů? 

2. Jaké principy jsou používány pro využití energie větru, popište je a nakreslete náčrtky. 

3. Co je to Betzův výkonnostní koeficient a jaké účinnosti dosahují větrné turbíny. 

4. Jaká forma energie je využitelná z vody? 

5. V kterých oblastech jsou největší dopady sluneční energie? 

6. Jaké parametry mají vliv na zisk energie ze slunečního záření? 

7. Jak jsou rozdělena paliva? 

8. Charakterizujte fosilní paliva. 

9. Charakterizujte biopaliva. 

10. Charakterizujte jaderná paliva. 

11. Jaké důležité parametry charakterizují fosilní paliva. 

12. Popište rozdíl mezi biomasou a biopalivem. 

13. Jaké znáte technologie pro přípravu biopaliv? 

14. Stručně popište rozdělení jaderných paliv. 

15. Jaké znáte zdroje obnovitelné energie? 

16. Jaké znáte využití energie vody? 

17. Jaké znáte využití energie vzduchu? 

18. Jaké znáte využití energie světla? 

19. Jaké znáte využití geotermální energie? 

20. Jaké způsoby likvidace odpadů znáte? 
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3  Energetika 

Lidstvo potřebovalo, potřebuje a bude potřebovat energii ve všech oblastech svého počínání. Tato 

nutnost vyvolala potřebu vzniku energetiky jako průmyslového a vědního odvětví. Hlavním cílem 

tohoto odvětví je co nejlepší hospodaření s energií ve všech jejích formách a všech lidských 

činnostech. Aby bylo možné popsat a organizovat jednotlivé obory energetiky, je nutné definovat 

některé základní pojmy: postavení energetiky, oblasti působení energetiky, konečné formy energie 

a energetická média. Nezbytným pojmem jsou rovněž primární zdroje energie, ale protože se jedná 

o rozsáhlou problematiku jsou jí věnovány další samostatné kapitoly. 

 

3.1  Postavení energetiky 

Při rozvoji lidské společnosti měla energetika v každé době vždy výsadní postavení. Ať to byl 

význam ohně pro pravěkého člověka nebo význam pohonů pro moderní stroje. V současné době je 

jasné, že rozvoj lidské společnosti stojí na třech základních opěrných sloupech. Jedná se o rozvoj 

energetiky, produkci hmotných statků a ochranu životního prostředí. Schematicky je to naznačeno 

na obrázku č. 3.1. 

 
 

 

 

Energetika je rozvíjena hledáním nových zdrojů a energetickými úsporami, obrázek č. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2: Rozvoj energetiky [1] 

Obr. 3.1: Rozvoj lidské společnosti  [1] 
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3.2  Oblasti působení energetiky: 

Celý proces od získání potřebné formy energie až po její spotřebu je rozdělen do tří oblastí na: 

výrobu, transport a spotřebu energie. Existuje jenom jedna energie. Ta nabývá různých forem a ty se 

mezi sebou mění, proto výroba a spotřeba energie jsou pojmy nepřesné. Jsou však velmi používané 

a zažité. Z tohoto důvodu budou v nezbytných případech používány i v dalším textu. 

 

 

3.2.1 Výroba energie 
Jedná se o získání potřebné formy energie. Tato energetická přeměna energie na použitelnou formu 

je zajišťována energetickým zdrojem. 

 

 

3.2.2 Transport energie 
Získaná energie může být přeměněna do dvou forem energie. Je to buď přímo použitelná forma 

energie nebo forma energie vhodná pro transport, který je zajišťován přenosovými a distribučními 

soustavami. 

 

 

3.2.3 Spotřeba energie 

Spotřeba energie je uskutečněna ve spotřebičích, které opět provádí přeměnu jedné formy energie 

na druhou. Jedná se především o pracovní stroje, zajištění příznivých pracovních i životních 

podmínek: světlo, vytápění, příprava teplé vody apod. 

Výkon zdrojů musí zajistit dodávku takového množství energie, aby pokryl příkon 

spotřebičů a ztrátový výkon při transportu energie. 

 

 

3.3  Konečná forma energie 

Energie získaná z primárního zdroje a dopravená na místo určení je spotřebovávána jak ve 

výrobním procesu, tak i v domácnostech a volnočasových aktivitách. Nejvíce použitelné formy 

energie při její spotřebě jsou: 

 elektrická energie 

 tepelná energie 

 světelná energie 

 energie stlačeného média (stlačený vzduch a plyny, pracovní kapaliny) 

 

Příklad rozložení energetické spotřeby v průměrné české domácnosti je zobrazen grafem na obrázku 

č. 3.3. 
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3.4  Energetická média 

Žádnou formu energie nelze dopravovat samostatně. Energie musí být dopravována pomocí 

nějakého média. 

Elektrická energie je dopravována pomocí elektromagnetického pole, které je formováno 

pomocí vodičů elektrického proudu. 

Pro dopravu tepelné energie jsou nejčastěji používána média: vodní pára, voda a vzduch. 

Tato média jsou používána zejména pro vytápění, přípravu teplé vody a klimatizační jednotky. Voda 

je normou rozdělena na horkou vodu a teplou vodu. Horká voda je voda o teplotě větší nebo rovné 

120°C, to znamená o vyšším tlaku než je atmosférický tlak. Teplá voda je voda o teplotě nižší než 

120°C. Pro chlazení (odběr tepelné energie) jsou používána média jako „solanka“ (voda obohacená 

hydroxidem sodným pro snížení teploty tuhnutí) nebo čpavkové páry. Pro speciální aplikace existují 

další média jako například sodík apod. 

Tlaková energie je dopravována stlačeným vzduchem nebo tlakovou kapalinou. Tato forma 

energie je použita zejména  pro pohon pracovních strojů. 

 

 

3.5  Základní energetické pojmy 

V oblasti energetiky jsou používány některé specifické výrazy, které je potřeba vysvětlit, aby 

nedocházelo k omylům. 

 

 

3.5.1 Příkon, výkon, ztráta 
Z energetického hlediska je každé zařízení měničem jedné formy energie v jinou formu energie. 

Například elektromotor mění elektrickou energii v mechanickou, žárovka mění elektrickou energii 

ve světelnou, kotel mění chemickou energii paliva v tepelnou apod. Fyzikální definice říká, že 

energie za časovou jednotku je výkon: 

  

 

Obr. 3.3: Rozložení energetické spotřeby 
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 𝑷 =
𝑾

𝒕
 (3.1) 

P výkon [W] 

W energie [J] 

t čas [s] 

 

Protože přeměna energie nikdy není beze ztrát, je fyzikální pojem výkon v energetice 

rozdělen do tří pojmů: příkon, výkon a ztráty, obrázek č. 3.4. 

 

Energie W, která vstupuje do zařízení za jednotku času se nazývá příkon P. Energie W, 

která vystupuje ze zařízení za jednotku času se nazývá výkon P. Rozdíl mezi vstupní a výstupní 

energií je energie ztracená (část energie, která projde nevratnou změnou, obvykle v teplo) při 

procesu přeměny je nazývána ztrátou. Ztráty za jednotku času jsou nazývány ztrátovým výkonem. 

Pro rozlišení a přehlednost jednotlivých symbolů jsou používány indexy: 1 pro vstup, 2 pro výstup 

a z pro ztráty. 

Pokud dochází ke spojení několika zařízení za sebou (např. elektromotor s čerpadlem) 

potom výkon prvního zařízení se stává příkonem pro druhé zařízení, obrázek č. 3.5. Tímto 

způsobem je možné posuzovat velké množství různých zařízení v jeden celek (např. elektrárna). 

Podle délky časové jednotky jsou veličiny buď průměrné, časová jednotka má určitou 

délku (hodina, den, měsíc apod.) nebo okamžité, když délka časové jednotky se limitně blíží k nule. 

 

 

3.5.2 Účinnost 
Je definována jako poměr výstupní energie nebo výkonu k vstupní energii nebo příkonu. Jedná se 

o bezrozměrnou veličinu, která je měřítkem energetické ztráty daného zařízení. 

 

 

Obr. 3.4: Vysvětlení pojmů 1 [1] 

 

Obr. 3.5: Vysvětlení pojmů 2 [1] 
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 𝜼 =
𝑾𝟐

𝑾𝟏
=

𝑾𝟐⋅𝒕−𝟏

𝑾𝟏⋅𝒕−𝟏 =
𝑷𝟐

𝑷𝟏
 (3.2) 

 

Podle typu použitých výkonů a příkonů se rozlišuje účinnost okamžitá a průměrná. Při 

výpočtu je potřeba věnovat pozornost tomu, jaký typ účinnosti je možné vypočítat. Okamžitou 

účinnost je možné počítat pouze u zařízení, u kterých se příkon a výkon realizují ve stejný čas, 

nedochází k akumulaci. 

Poznámka: Při výpočtu účinnosti transformátoru je možné počítat s okamžitou hodnotou výkonu 

a příkonu. Při výpočtu účinnosti akumulačního ohřívače vody je potřeba počítat s průměrnou 

účinností, protože energie dodávaná k ohřevu je velmi často spotřebovávaná v jiný čas, než je odběr 

teplé vody. 

 

 

3.5.3 Měrná spotřeba energie 
Jiným ukazatelem efektivnosti práce zařízení je veličina nazývaná měrná spotřeba energie (např. 

měrná spotřeba elektřiny vodárny na dodávku 1 m
3
 vody) 

 

 𝒎 =
𝑾𝟏

𝒎ě𝒓𝒏á𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐𝒕𝒌𝒂𝒗ý𝒓𝒐𝒃𝒌𝒖
 (3.3) 

 

Tímto ukazatelem je možné provést porovnání efektivnosti výroby podobných výroben 

nebo analyzovat zhoršování účinnosti zařízení. Měrná spotřeba je dynamičtější parametr než 

účinnost. 

 

 

3.5.4 Jmenovitý výkon zařízení 
Jedná se o výkon, který je uveden na štítku zařízení. Tento výkon, při dodržení jmenovitých 

parametrů (např. elektrického napětí), musí být zařízení schopno trvale dodávat. Jedná se 

o projektovaný parametr zařízení. Často je také nazýván projektovaný výkon. 

Poznámka: Například elektromotor pro normální prostředí se štítkovým výkonem 5 kW musí tento 

výkon v daném prostředí trvale dodávat, aniž by došlo k jeho poškození. Pro ztížené provozní 

podmínky jsou zařízení konstruována tak, aby jim odolávala. 

 

 

3.5.5 Instalovaný výkon 
V případě, že se jedná o jedno zařízení, je instalovaný výkon roven jmenovitému výkonu. V případě 

energetické výrobny je instalovaný výkon roven součtu jmenovitých výkonů jednotlivých zařízení. 

Poznámka: Elektrárna označená 4x200 MW má instalovaný výkon 800 MW ve čtyřech blocích po 

200 MW. Velikost výkonu bloku elektrárny je rovna velikosti jmenovitého výkonu elektrického 

generátoru. 

 

 

3.5.6 Minimální příkon - výkon 
Minimální příkon - výkon je takové množství dodávané energie danému zařízení za jednotku času, 

kdy je ještě možné toto zařízení provozovat bezpečně a bezporuchově. 

Poznámka: Například elektrárenský blok 200 MW má minimální výkon 30 MW, to znamená, že při 

poklesu odebíraného výkonu pod tuto hodnotu musí být blok odstaven, protože hrozí poruchy 

zařízení. Minimální výkony se obvykle pohybují mezi 10 až 25 % jmenovitého výkonu. 
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3.5.7 Maximální výkon 
Maximální výkon je větší než jmenovitý výkon, jedná se o krátkodobé přetížení, kdy je ještě možné 

toto zařízení provozovat bezpečně a bezporuchově. 

 

 

3.5.8 Regulační rozsah 
Regulační rozsah je pásmo mezi minimálním a maximálním výkonem. V tomto pásmu je možné 

provádět regulaci dodávaného výkonu. 

 

 

3.5.9 Ekonomický výkon 
Jedná se o výkon, při kterém jsou nejmenší ztráty a je nejvyšší účinnost provozovaného zařízení. 

Tento výkon se nemusí rovnat jmenovitému výkonu. 

 

 

3.5.10 Výkon na svorkách generátoru 
Jedná se o zvláštní označení výkonu na výstupu elektrického generátoru. Na rozdíl od jmenovitého 

výkonu se velikost tohoto výkonu může měnit s časem. 

 

 

3.5.11 Vlastní spotřeba 
Elektrárna jako každé jiné zařízení potřebuje pro svůj provoz energii. Tento spotřebovávaný výkon 

se nazývá vlastní spotřeba výrobny. 

 

 

3.5.12 Výkon na prahu výrobny 
Výkon na prahu výrobny je součet okamžitých výkonů jednotlivých výrobních zařízení po odečtení 

vlastní spotřeby. 

Poznámka: Elektrárna označená 4x200 MW má instalovaný výkon 800 MW ve čtyřech blocích po 

200 MW. Je-li vlastní spotřeba bloku cca 20 %, výkon na prahu výrobny nebude 800 MW, ale 

640 MW, tj. o 20 % méně. 

 

 

3.5.13 Spalné teplo 
Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství 

paliva. Předpokládá se, že voda uvolněná spalováním zkondenzuje a energii chemické reakce není 

třeba redukovat o její skupenské teplo. 

Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda 

v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo alespoň rovna hodnotě 

výhřevnosti. Spalné teplo se značí H. Jednotky závisí na volbě jednotkových množství látky 

a energie, obvykle je to [J/kg], ale používají se i [J/mol] nebo [J/m
3
]. (V anglické literatuře je 

označována HHV – higher heating value.) 

 

 

3.5.14 Výhřevnost paliva 
Výhřevnost, která je rovněž označována H, je vlastnost paliva, která udává kolik energie se uvolní 

úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). (V anglické literatuře je označována LHV – lower 

heating value.) 
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Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve 

spalinách. Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami. 

Vypočítá se: 

 𝑯 =
𝑸

𝒎
 (3.4) 

H výhřevnost [J/kg] 

Q množství uvolněné energie [J] 

m hmotnost paliva [kg] 

 

3.6  Provozní stavy zařízení 

Dalším důležitým energetickým pojmem je provozní stav zařízení (jednotlivých strojů) a souborů 

zařízení (např. elektrárna). 

Zařízení má dva provozní stavy: 

 vypnuto 

o oprava; revize 

o studená záloha 

 chod (běh, provoz apod.) 

o zatížený stav 

o teplá záloha 

 

Je-li zařízení vypnuto z důvodů opravy nebo revize, ať plánované nebo neplánované, není 

možné do skončení této činnosti zařízení uvádět do provozu. Druhý případ vypnutí zařízení je 

takový, že daný výkon není potřeba. V tomto případě je zařízení připraveno být kdykoliv uvedeno 

do provozu. Tento stav se nazývá studená záloha. 

Je-li zařízení v provozu, je tento stav rozlišován podle způsobu zatěžování. Zařízení je 

možné provozovat při obecném zatížení, které může být jmenovité, menší než jmenovité až 

maximální. Zvláštním případem je tzv. provoz naprázdno. Jedná se o takový stav, kdy zařízení 

spotřebovává energii, ale na výstupu je nulový výkon. Tento stav se nazývá teplá záloha. 

Provozní stavy pro soubor zařízení (např. elektrárna) jsou shodné jako pro jedno zařízení. 

Výrobní blok elektrárny může být v opravě, studené, teplé záloze nebo provozu. Totéž platí pro 

celou elektrárnu. 

 

3.6.1 Čas uvedení do provozu 
Při uvádění energetických zařízení do provozu, zejména těch výkonných, je nutné dodržovat časový 

harmonogram najíždění zařízení do provozu, který vychází z především tepelného a tlakového 

vyrovnávání parametrů. Čas uvedení do provozu je časový interval mezi spuštěním ze studené nebo 

teplé zálohy a zahájením dodávky výkonu. 

 

3.6.2 Čas dosažení jmenovitého výkonu 
Po uvedení zařízení do provozu je nutné zvyšovat jeho výkon plynule, rovněž podle předepsaného 

harmonogramu. Čas dosažení jmenovitého výkonu, který je potřeba k dosažení jmenovitého výkonu 

po spuštění, je větší než čas uvedení do provozu. 

Poznámka: Výrobní blok tepelné elektrárny, který je v teplé záloze, může dosáhnout jmenovitý výkon 

cca za 1 hodinu. Naproti tomu stejný blok ze studené zálohy bude potřebovat cca 8 hodin. Výrobní 

blok vodní elektrárny potřebuje pouze několik minut. 
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3.7  Časový průběh výkonu (příkonu) 

Vzhledem k tomu, že v průběhu času se mění požadavky na dodávky energie (např. tepelnou energii 

potřebujeme pro přípravu teplé vody v létě i zimě, ale vytápění je nutné pouze v zimě) mění se 

i požadavky na odebíraný výkon nebo jiná energetická média. Tento průběh výkonu je trvale měřen 

a analyzován. Následující kapitola se zabývá tímto časovým průběhem výkonu a jeho důsledky. 

 

3.7.1 Diagram zatížení 
Diagram zatížení je grafické časové zobrazení příkonu nebo výkonu. Diagram zatížení může 

popisovat časový průběh příkonu pro jeden závod, sídliště, město, region nebo i zemi. Diagram se 

může vytvářet pro různá energetická média; elektrickou energii, tepelnou energii, zemní plyn, 

stlačený vzduch voda apod. Na vodorovné ose, jako nezávisle proměnná, je čas v určitém časovém 

intervalu. Na svislé ose je sledovaná energetická veličina např. odběr elektrické energie. 

V energetice se pracuje s různě dlouhými časovými intervaly. Jedná se o: rok; měsíc, 

týden; den; hodina a nejkratší interval je patnáct minut (čtvrthodina). Podle délky časového 

intervalu je potom nazván příslušný diagram (roční; týdenní; denní apod.). 

Pro lepší pochopení celé problematiky bude vysvětlení provedeno na konkrétním příkladu. 

Během dne jsou zaznamenávány odběry elektrické energie [MWh]. 

Čas 
Spotřeba 

[MWh] 
Čas 

Spotřeba 

[MWh] 
Čas 

Spotřeba 

[MWh] 

0 - 1 16,6 8 - 9 23 16 - 17 26 

1 - 2 16 9 - 10 22,2 17 – 18 28 

2 - 3 16 10 - 11 23,5 18 - 19 29 

3 - 4 16,2 11 - 12 21 19 - 20 30 

4 - 5 16,5 12 - 13 21,5 20 - 21 27 

5 - 6 17 13 - 14 24,5 21 - 22 24,5 

6 - 7 18,5 14 - 15 23 22 - 23 18 

7 - 8 21 15 - 16 25 23 - 24 13 

 

 

 
Obr. 3.6: Průběh odebrané elektrické energie během dne [1] 
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Protože během první hodiny byla odebrána energie ve výši 16,6 MWh, je možné počítat 

s tím, že průměrný příkon v této hodině byl 16,6 MW. Takovým způsobem je provedeno převedení 

energie na výkon, resp. příkon. Hodnoty jsou vyneseny do grafu a je získán diagram denního 

zatížení, obrázek č. 3.6. 

 

 

3.7.2 Doba trvání maxima 
V diagramu je zřejmá hlavní večerní špička a dílčí odběrové špičky. Pro získání dalších informací je 

potřeba provést vytvoření nové funkce, nazvané „doba trvání maxima“. Naměřené hodnoty jsou 

srovnány podle velikosti od největší po nejmenší. Pokud se některá hodnota opakuje, je nutné ji 

opsat tolikrát, kolikrát se opakuje. Výsledkem musí být opět 24 hodnot. 

 Tímto způsobem je vytvořena nerostoucí funkce (modrá čárkovaná čára) od maximální 

k minimální hodnotě, obrázek č. 3.7. Z této funkce je možné získat informace o době trvání určitého 

výkonu. Např. hodnota výkonu 20 MW je odebírána po dobu více jak 15 hodin. 

 

 

3.7.3 Pásma zatížení 
V diagramu je možné nalézt tři nejvýznamnější hodnoty zatížení. Jedná se o maximální, minimální 

a průměrné zatížení. Hodnota minimálního zatížení znamená, že tato velikost zatížení musí být 

zajištěna vždy. Hodnota maximálního zatížení je důležitější a znamená, že pro takovéto zatížení musí 

být dimenzována pro energii přenosová cesta. Hodnota průměrného zatížení se spočítá podle 

následujícího vztahu (3.5 pro diskrétní hodnoty; 3.6 pro analogové hodnoty): 

 

 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎 =
𝟏

𝟐𝟒
⋅ ∑ 𝑷𝒏

𝟐𝟒
𝒏=𝟏  (3.5) 

 

 

Obr. 3.7: Čára trvání maxima [1] 
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 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎 =
𝟏

𝑻
⋅ ∫ 𝑷(𝒕)𝒅𝒕

𝑻

𝟎
 (3.6) 

Celková dodaná energie se rovná ploše pod grafem diagramu denního zatížení, příp. doby trvání 

maxima. 

 

 𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌 = ∑ 𝑷𝒏
𝟐𝟒
𝒏=𝟏  (3.7) 

 

 𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌 = ∫ 𝑷(𝒕)𝒅𝒕
𝑻

𝟎
 (3.8) 

 

Zároveň ale je zřejmé ze vztahů 3.5 a 3.6, že celková energie se rovná průměrnému příkonu 

násobenou délkou časového intervalu. 

 

 𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟐𝟒 ⋅ 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎 (3.9) 

 

 𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝑻 ⋅ 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎 (3.10) 

 

Geometricky se jedná o výpočet plochy obdélníka se stejným obsahem jako je plocha pod grafem 

diagramu zatížení popř. doby trvání maxima a zároveň jedna odvěsna má shodnou délku jako délka 

časového intervalu. Vypočítané hodnoty (minimální, maximální a průměrné zatížení) slouží 

k rozdělení intervalu na tři pásma, obrázky č. 3.8 a 3.9. 

 

 

Pásmo od 0 do Pmin se nazývá pásmo základního zatížení. Pásmo od Pmin do Pprum se nazývá pásmo 

pološpičkového zatížení a poslední pásmo od Pprum do Pmax se nazývá pásmo špičkového zatížení. 

Dodávaná energie v jednotlivých pásmech grafu se nazývá podle těchto pásem: základní; 

pološpičková a špičková. Energie každého pásma je z důvodů efektivnosti vyráběna jiným typem 

elektrárny, a proto jsou elektrárny rozděleny do tří skupin: 

 Elektrárny základního zatížení; jedná se o elektrárny s pomalou nebo omezenou odezvou na 

 

Obr. 3.8: Významné hodnoty diagramu [1] 
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požadovanou změnu dodávaného výkonu na prahu elektrárny. Z ekonomického hlediska se 

obvykle jedná o elektrárny s vyššími konstantními náklady a malými variabilními náklady. 

Příkladem jsou tepelné, jaderné elektrárny, ale i fotovoltaické nebo větrné. 

 Elektrárny špičkového zatížení; jedná se o elektrárny s velmi rychlou odezvou na změnu 

požadovanou dodávaného výkonu. Z ekonomického hlediska se obvykle jedná o elektrárny 

s nižšími konstantními náklady a vyššími variabilními náklady. Příkladem jsou plynové, 

přečerpávací elektrárny. 

 Elektrárny pološpičkového zatížení; jedná se o elektrárny, které jsou mezi oběma extrémy. 

Příkladem jsou akumulační vodní elektrárny. 

 

 

Zařazení jednotlivých elektráren do příslušných pásem bude probíráno u jednotlivých typů zdrojů, 

ale nejedná se o striktní zařazení. Některé elektrárny mohou částečně zasahovat i do sousedních 

pásem. 

 

Velikost energie základního pásma se spočítá jako plocha obdélníka o stranách Pmin a T. 

 

 𝑾𝒛á𝒌𝒍 = 𝟐𝟒 ⋅ 𝑷𝒎𝒊𝒏 (3.11) 

 

 𝑾𝒛á𝒌𝒍 = 𝑻 ⋅ 𝑷𝒎𝒊𝒏 (3.12) 

Velikost energie pološpičkového pásma se spočítá podle následujících vztahů (ukázka je pouze pro 

diskrétní veličinu pro spojité se počítá obdobně): 

 

 𝑾𝒑𝒐𝒍𝒐 = ∑ [(𝑷𝒏 − 𝑷𝒎𝒊𝒏) ⋅ 𝒕𝒏] … 𝒑𝒓𝒐 … 𝑷𝒎𝒊𝒏 < 𝑷𝒏 < 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎
𝟐𝟒
𝒏=𝟏  (3.13) 

 

 𝑾𝒑𝒐𝒍𝒐 = ∑ [(𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎 − 𝑷𝒎𝒊𝒏) ⋅ 𝒕𝒏] … 𝒑𝒓𝒐 … 𝑷𝒏 ≥ 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎
𝟐𝟒
𝒏=𝟏  (3.14) 

 

Velikost energie špičkového pásma se spočítá podle následujícího vztahu: 

 

Obr. 3.9: Rozdělení na jednotlivá pásma [1] 



42 

 

 

 𝑾𝒔𝒑𝒊𝒄 = ∑ [(𝑷𝒏 − 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎) ⋅ 𝒕𝒏] … 𝒑𝒓𝒐 … 𝑷𝒏 > 𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎
𝟐𝟒
𝒏=𝟏  (3.15) 

 

Jako kontrolní mechanismus je použit součet energií všech tří pásem, který se musí rovnat celkové 

energii. 

 𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝑾𝒛𝒂𝒌𝒍 + 𝑾𝒑𝒐𝒍𝒐 + 𝑾𝒔𝒑𝒊𝒄 (3.16) 

 

 

3.7.4 Doba využívání maxima; zatěžovatel 
Množství špiček a rozkolísanost diagramu se dá popsat dvěma koeficienty. Jedná se o zatěžovatele 

a dobu využívání maxima. Zatěžovatel je definován jako poměr průměrného k maximálnímu 

příkonu. 

 𝝃 =
𝑷𝒑𝒓𝒖𝒎

𝑷𝒎𝒂𝒙
 (3.17) 

 

Z uvedeného vztahu je zřejmé, že se jedná o bezrozměrné číslo v intervalu od 0 do 1. Čím více se 

zatěžovatel blíží k 1, tím je menší rozdíl mezi hodnotou minimálního a maximálního zatížení. 

 

Doba využívání maxima je časový údaj, který říká, jak dlouho by trvala dodávka celkové energie při 

maximálním příkonu. Geometrická interpretace je opět, jako u průměrného výkonu, plocha 

obdélníka se stejným obsahem jako je plocha pod diagramem, ale jedna strana je rovna hodnotě 

maximálního výkonu, obrázek č. 3.10. 

 

 𝝉 =
𝑾𝒄𝒆𝒍𝒌

𝑷𝒎𝒂𝒙
 (3.18)  

 

Čím je hodnota doby využívání maxima větší, tím je menší rozdíl mezi minimálním a maximálním 

zatížením. Zároveň je vidět kolik energie je možné odebrat, aby byla vyčerpána kapacita přenosové 

cesty. 

 
 Obr. 3.10: Diagram zatížení [1] 
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3.8  Úvod do teorie tepelných elektráren 

Tepelné elektrárny pracují na principu uzavřeného Carnotova oběhu, který je složen z vratných 

stavových změn. 

 

3.8.1 Stavová rovnice 
Stavovou rovnicí se v termodynamice označuje rovnice, která určuje vztah mezi jednotlivými 

stavovými veličinami charakterizujícími daný termodynamický systém. Stavová rovnice tedy 

popisuje makroskopický stav dané látky za určitých fyzikálních podmínek. Stavová rovnice 

ideálního plynu vyjadřuje vzájemnou závislost stavových veličin při termodynamických dějích 

v ideálním plynu. [3] 

 

 𝒑 ⋅ 𝑽 = 𝒏 ⋅ 𝑹 ⋅ 𝑻 … → ⋯
𝒑⋅𝑽

𝑻
= 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕. (3.19) 

 

p tlak plynu [Pa] 

V objem plynu [m
3
] 

n látkové množství [mol] 

R Molární plynová konstanta [J K
-1

 mol
-1

] 

T termodynamická teplota [K] (velmi často jsou používány symboly řecké abecedy𝛩) 

 

 

3.8.2 Stavové změny látek 
Při dodání nebo odebrání vnitřní energie látce se změní stavové veličiny dané látky a může také 

dojít ke změně stavu skupenství dané látky. 

Stavové změny látek mohou být vratné nebo nevratné. Vratné děje jsou takové, u nichž lze 

původního stavu dosáhnout obrácením pořadí jednotlivých úkonů. Nevratné děje jsou takové děje, 

které probíhají bez vnějšího působení pouze v jednom směru, tzn. původního stavu nelze dosáhnout 

přesně stejným postupem v obráceném pořadí. K dosažení původního stavu je nutno vynaložit 

určitou energii, která nepatří dané soustavě. 

V přírodě jsou všechny reálné děje nevratné. Kruhové děje jsou takové, při kterém se po 

určitém počtu změn (zpravidla čtyř) dostane látka do původního stavu. Kruhové děje bývají 

označovány jako vratné nebo nevratné cykly. Nejznámějším příkladem vratného kruhového děje je 

Carnotův cyklus. 

Mnohé technicky využitelné děje probíhají tak, že některá z termodynamických veličin 

zůstává během děje konstantní. Takové děje bývají označovány speciálními názvy. [3] 

 

 



44 

 

 

Konstantní veličina Název děje 

Teplota Izotermický děj 

Tlak Izobarický děj 

Objem Izochorický děj 

Teplo 
Adiabatický děj 

(bez výměny tepla s okolím) 

Entropie Izoentropický děj 

Entalpie Izoentalpický děj 

 

3.8.2.1  Izotermická změna 

Izotermická změna je stavová změna, která nastává při stálé teplotě. Při izotermické změně 

s ideálním plynem stálé hmotnosti je součin tlaku a objemu plynu stálý. (Zákon Boylův-Mariottův) 

 

 𝒑 ⋅ 𝑽 = 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕 (3.20) 

 

 

Na obrázku č. 3.11 jsou tři izotermické změny pro tři různé teploty, pro které platí: 

𝑇1 < 𝑇2 < 𝑇3 Izotermické změny jsou kresleny ve třech grafech: 

 p = fce (V) 

 p= fce (T) 

 V= fce (T) 

 

 

3.8.2.2  Izochorická změna 

Izochorická změna je stavová změna, která nastává při stálém objemu. Při izochorické změně 

s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. 

(Zákon Charlesův) 

 
𝒑

𝑻
= 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕 (3.21) 

 

Obr. 3.11: Izotermická změna [1] 
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 Na obrázku č. 3.12 je izochorická změna, která je nakreslena ve třech grafech, stejně jako 

izotermická změna. 

 

3.8.2.3  Izobarická změna 

Izobarická změna je stavová změna, která nastává při stálém tlaku. Při izobarické změně s ideálním 

plynem stálé hmotnosti je objem plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. (Zákon Gay-

Lussacův) 

 

 
𝑽

𝑻
= 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕 (3.22) 

 

Na obrázku č. 3.13 je izochorická změna, která je nakreslena ve třech grafech, stejně jako 

izotermická a izochorická změna. 

 

 

3.8.2.4  Adiabatická změna 

Při adiabatické změně neprobíhá tepelná výměna mezi plynem a okolím. Při adiabatickém stlačení 

(kompresi) plynu v nádobě se působením vnější síly na píst koná práce. Teplota plynu a jeho vnitřní 

 

Obr. 3.12: Izochorická změna [1] 

 

Obr. 3.13: Izobarická změna [1] 
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energie se zvětšují. Při adiabatickém rozpínání (expanzi) koná plyn práci (například expanze vodní 

páry v parní turbíně). Teplota plynu a jeho vnitřní energie se při tom zmenšují. Pro adiabatický děj 

s ideálním plynem stálé hmotnosti platí Poissonův zákon, kde κ je konstanta, která nabývá hodnot 

cca 5/3 pro plyn s jednoatomovými molekulami a 7/5 pro plyn s dvouatomovými molekulami. 

Porovnání adiabatické změny s izotermickou je na obrázku č. 3.14. Ostatní grafy jsou shodné 

s izotermickou změnou.  
𝒑 ⋅ 𝑽𝜿 = 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕 (3.23) 

 

  

 

3.8.2.5  Izoentropická a izoentalpická změna 

Jedná se o změny, při kterých nedochází ke změnám entropie nebo entalpie. Obě tyto změny je 

možné znázornit v „h-s diagramu“, obrázky č. 3.15 a 3.16. Izoentropickou změnu je možné 

znázornit ještě v „T-s diagramu“, obrázek č. 3.17. 

 

  
 

Obr. 3.16: Izoentalpická změna [1] Obr. 3.15: Izoentropická změna [1] 

 

Obr. 3.14: Adiabatická změna [1] 
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3.8.3 Rankinův cyklus 

Rankinův cyklus je matematický model používaný k výpočtu výkonu parních strojů. Rankinův 

cyklus je idealizovaný termodynamický cyklus tepelného stroje. Oběh převádí teplo z externího 

zdroje v uzavřeném oběhu, který obvykle používá jako pracovní tekutinu vodu a vodní páru, na 

mechanickou práci. 

Rankinův oběh se zobrazuje pomocí „T - s diagramu“, obrázek č. 3.18. V bodě 1 se 

nachází voda na mezi sytosti (dochází k zahájení varu). Z bodu 1 do bodu 2 dojde ke stlačení vody. 

Pochod mezi body 1 a 2 zajišťuje napájecí čerpadlo. Přidáváním tepelné energie vodě dochází 

nejprve ke zvýšení teploty až k bodu varu (průsečík červené a černé čáry mezi body č. 2 a 3. Dalším 

přidáváním tepelné energie se teplota nezvyšuje pouze se zvyšuje podíl vodní páry ve směsi, 

vodorovná čára až do bodu 3. (Směs vody a vodní páry se nazývá mokrá pára.) V bodě 3 dojde k 

odpaření veškeré páry a v tomto bodě se jedná o páru sytou. Dalším přidáváním tepelné energie syté 

 

Obr. 3.17: Izoentropická změna [1] 

 

Obr. 3.18: Rankinův cyklus [2] 
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páře dochází ke zvyšování její teploty až do bodu 3‘. Pára v této oblasti se nazývá přehřátou parou. 

Pochod mezi body 2 a 3‘ zajišťuje externí zdroj tepla - parní generátor (např. parní kotel, jaderný 

reaktor, sluneční kolektor). Z bodu 3‘ do bodu 4‘ dochází k expanzi přehřáté páry v parní turbíně, 

v níž se část energie vodní páry mění v mechanickou energii. Mezi body 4‘ a 1 dochází ke 

kondenzaci vodní páry na kapalinu. V této části oběhu je odevzdáno kondenzační teplo 

v kondenzátoru. 

Technickou realizaci tohoto oběhu je možné vidět na schématu na obrázku č. 3.19. 

Jednotlivé symboly mají následující význam: 1 – parní kotel; 2 – přehřívák parního kotle; 3 – parní 

turbína; 4 – elektrický generátor; 5 – kondenzátor páry; 6 – napájecí čerpadlo; 7 – čerpadlo chladící 

vody; 8 – chladící věž. 

Z důvodů zvýšení výroby elektrické energie a účinnosti oběhu je expanze v parní turbíně 

ukončena na podstatně nižších parametrech než je atmosférický tlak (např. 30 kPa).  

Další zvýšení účinnosti se dosáhne přihřátím páry. V parní turbíně expanduje pára na 

parametry syté páry. Tato pára je znovu zavedena do parního kotle, do dalšího přehříváku a je 

vyrobena opět přehřátá pára. Ta potom expanduje v druhé části turbíny, obrázek č. 3.20. 

 

 

 

 

Na „T-s diagramu“ Rankinova cyklu se to projeví druhou špičkou (bod 5), jak je 

zakresleno na obrázku č. 3.21. 

Další zvyšování účinnosti se provádí odběry částečného množství páry. Tato odebraná pára 

slouží k ohřívání napájecí vody do parního generátoru. Tím dojde k úspoře potřebného paliva. 

Technologická schémata se stávají složitější. 

 

Obr. 3.19: Technologické schéma Rankinova oběhu [1] 

Obr. 3.20: Přihřívání páry [1] 
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3.8.4 Braytonův cyklus 
Braytonův cyklus (někdy také Ericssonův-Braytonův cyklus) je termodynamický cyklus popisující 

tepelné změny za stálého tlaku. Na obrázku č. 3.22 je znázorněno technické provedení Braytonova 

cyklu s příslušnými diagramy. 

 

 

Vzduch je nasáván kompresorem (1-2), ve spalovací komoře je k němu přidáno palivo, 

které je zapáleno (2-3). Spaliny expandují ve spalovací turbíně (3-4), ve které mění část své energie 

v mechanickou formu. 

 

 

Obr. 3.21: Rankinův oběh s přihřátím páry [2] 

 

Obr. 3.22: Braytonův cyklus [2] 
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3.9  Kontrolní otázky 

1. Do jakých oblastí zasahuje energetika? 

2. Jaké znáte konečné formy energie? 

3. Jaká znáte energetická média a popište způsob jejich použití. 

4. Vysvětlete pojmy: příkon, výkon, ztráta. 

5. Vysvětlete pojmy: účinnost, měrná spotřeba energie. 

6. Vysvětlete pojmy: jmenovitý výkon zařízení, projektovaný výkon, minimální výkon, 

maximální výkon a regulační rozsah. 

7. Vysvětlete pojmy: ekonomický výkon, výkon na svorkách generátoru, vlastní spotřeba, 

výkon na prahu výrobny. 

8. Vysvětlete pojmy: spalné teplo a výhřevnost paliva. 

9. Popište diagram zatížení. 

10. Jakým způsobem je rozdělen diagram zatížení a popište jednotlivá pásma. 

11. Vysvětlete pojem doba trvání maxima. 

12. Vysvětlete pojem zatěžovatel. 

13. Jaké znáte stavové změny? 

14. Nakreslete a vysvětlete schéma kondenzační elektrárny bez přihřívání páry a k němu 

příslušný „T-s diagram“. 

15. Nakreslete a vysvětlete schéma kondenzační elektrárny s přihříváním páry a k němu 

příslušný „T-s diagram“. 

16. Nakreslete schéma a vysvětlete Braytonův cyklus. 
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4  Technologie přeměny energie 

V této části skript budou popsány způsoby a technologická zařízení zajišťující přeměnu energie 

primárního zdroje na požadovanou elektrickou a tepelnou energii. Popis bude proveden u všech 

známých technologických zařízení, protože ve stejném zařízení je možné získávat výslednou formu 

energie jak z obnovitelných zdrojů, tak i z fosilních paliv a neobnovitelných zdrojů. Například 

pokud bude v kotli, který vyrábí vodní páru pro pohon parní turbíny, spalováno uhlí, je tento zdroj 

zařazen do kategorie neobnovitelných zdrojů. V případě, že na stejném technologickém zařízení 

bude spalována dřevní hmota, již se jedná o druhou skupinu, obnovitelných zdrojů. Stejný případ je 

kogenerační jednotka, bude-li v ní spalován zemní plyn nebo naopak bioplyn, bude se stejné 

technologické zařízení vyskytovat v obou skupinách, obnovitelný a neobnovitelný zdroj. 

Dalším důvodem je řádné utřídění pojmů. Pod pojmem tepelná elektrárna si většina lidí 

představí kouřící uhelnou elektrárnu a tepelné elektrárny zařadí automaticky do kategorie 

neobnovitelné zdroje, které znečišťují ovzduší. To není pravda, protože tepelnou elektrárnou je 

i jaderná elektrárna nebo tepelná vodní elektrárna. Jiným takovým slovním paradoxem je solární 

chlazení. Proto má tento předmět za cíl seznámit posluchače s principy funkcí technologií 

energetických zdrojů. Skripta v této kapitole předkládají studentům ucelený pohled na problematiku 

technologii získávání elektrické a tepelné energie z primárních zdrojů. 

Jak již bylo řečeno dříve, energii nelze ani vyrobit a ani zničit, pouze měnit její jednotlivé 

formy, přesto se používá velmi vžitý, ale nesprávný pojem výroba energie a energetická výrobna. 

Dokonce se velmi často používá pojmenování energetické výrobny jako zdroje elektřiny a tepla. 

 

 

4.1  Rozdělení výrobního zařízení energetických výroben 

Zdroje elektrické a tepelné energie jsou v současné době konstruovány blokovým způsobem. 

Energetický blok je nejmenší výrobní jednotkou, která je schopna samostatné produkce elektrické 

a tepelné energie. Celý zdroj se zpravidla skládá z několika výrobních bloků a společného zařízení. 

Společná zařízení jsou taková zařízení, která jsou společná pro všechny výrobní bloky a umožňují 

jejich provoz, obrázek č. 4.1. 

 

 

 

Obr. 4.1: Struktura elektrárny [1] 
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Příklad tepelné elektrárny. Do výrobního bloku patří následující zařízení: kotelní jednotka, 

napájení, parní turbína, elektrický generátor apod. Do skupiny společných zařízení patří: 

skladování a doprava paliva, čerpání surové vody a výroba napájecí vody, odsun a skládka 

popelovin, odtah a odsíření kouřových plynů apod. 

Příklad vodní elektrárny. Do výrobního bloku patří následující zařízení: vodní turbína, elektrický 

generátor, olejové hospodářství apod. Do skupiny společných zařízení patří: česle; rozvodna vlastní 

spotřeby apod. 

 

 

4.2  Rozdělení energetických zdrojů podle hlavní výrobní činnosti 

Energetické zdroje jsou rozděleny podle své hlavního produktu nebo činnosti na: 

 výtopny, 

 spalovny, 

 teplárny, 

 elektrárny. 

 

 

4.2.1 Výtopny 
Výtopna je tepelný zdroj, který zajišťuje pouze výrobu tepelné energie spalováním. Výtopny jsou 

umísťovány v centru zásobované oblasti nebo na jejím okraji. Dosah dodávek tepelné energie 

z výtopen v našich podmínkách dosahuje zpravidla vzdálenosti 2 km. 

Podle druhu paliva jsou rozdělovány výtopny na zdroje spalující tuhá, kapalná nebo plynná 

paliva. Podle produkce teplonosného média jsou tyto zdroje rozdělovány na výtopny parní, 

horkovodní (teplota vody > 110 °C), teplovodní (teplota vody ≤ 110 °C) a smíšené – dodávka páry 

a horké vody. 

Blokovými zařízeními výtopen jsou kotelní jednotky. Společným zařízením jsou 

skladování a příprava paliva, závislé podle druhu používaného paliva, příprava vody, oběhová 

čerpadla apod. 

 

 

4.2.2 Spalovny 
Jednou z předních otázek současné společnosti je otázka produkce a likvidace odpadů. V zemích 

s rozvinutou průmyslovou výrobou, velkou hustotou osídlení a vysokou životní úrovní patří 

odstraňování odpadů k nejzávažnějším problémům. Odpady jsou tříděny, recyklovány, 

kompostovány a nepoužitelná část musí být skládkována. Redukci objemu skladovaného odpadu 

cca o 60 % lze zajistit spalováním. Odpad určený ke spalování je druhotným energetickým zdrojem. 

Menší spalovny komunálního odpadu se vybaveností strojního zařízení podobají 

výtopnám. Palivem je komunální odpad a získanou tepelnou energii je možno použít pro vytápění 

a přípravu teplé užitkové vody. Ve velkých spalovnách jsou instalovány parní turbogenerátory 

a produkují kromě užitečného tepla i elektrickou energii. Je potřeba si však uvědomit, že hlavním 

účelem spalovny je likvidace komunálního odpadu a z toho vyplývá odlišný provozní režim proti 

výtopně. Tepelný výkon závisí na množství a kvalitě likvidovaného komunálního odpadu. 

Konstrukčním uspořádáním se spalovna proti výtopně liší především v příjmu a skladování 

paliva a také kotelní jednotky mají odlišnou konstrukci, protože spalovaný odpad má velmi 

proměnnou výhřevnost. 

 

 

  



53 

 

4.2.3 Elektrárny 
Elektrárna je energetickým zdrojem, v němž hlavním výrobním produktem je elektrická energie, 

tepelná energie je v podstatě vedlejším produktem. U klasické elektrárny jsou hlavní výrobní 

zařízení uspořádána do bloků. Blok obsahuje kotelní jednotku, parní kondenzační turbínu, 

kondenzátor, napájecí čerpadla, elektrický generátor, vývodový transformátor, vývodové pole 

a elektrické rozvodny vlastní spotřeby. Společným zařízením jsou skladování a příprava paliva, 

příprava vody, odsun popelovin, odsíření apod. 

Technologický proces výroby elektrické energie je takový, že chemická energie paliva se 

mění spalováním v tepelnou energii. Tepelná energie je měněna na tepelnou a tlakovou energii 

přehřáté vodní páry, která expanduje v parní kondenzační turbíně a vstupující formy energie jsou 

dále měněny v kinetickou energii a později v generátoru na elektrickou energii. Expanze vodní páry 

v parní turbíně probíhá až do tlaku menšího než je tlak atmosférický tak, aby byla energie vodní 

páry maximálně využita pro výrobu elektrické energie. Vystupující pára z parní turbíny musí být 

ochlazena, aby zkondenzovala a mohla se vrátit do parního generátoru. 

 

 

Na obrázku č. 4.2 je schématicky zakreslen zjednodušený oběh tepelnou elektrárnou. Číslo 

1 znázorňuje parní generátor a číslo 2 přehřívák, jedná se o část kotle obsahující okruh „voda – 

vodní pára“. Přehřátá vodní pára vstupuje do parní turbíny (číslo 3), kde se ochlazuje a zároveň se 

snižuje její tlak. Na výstupu parní turbíny je připojený kondenzátor (číslo 5), ve kterém po odvedení 

tepelné energie dochází ke kondenzaci páry. Napájecí čerpadlo (číslo 6) zajišťuje dopravu napájecí 

vody (kondenzátu) do parního generátoru. Teplo uvolněné v kondenzátoru je odvedeno okruhem 

chladící vody přes chladící věž (číslo 8), ve které je chladící voda ochlazována okolním vzduchem. 

Oběh chladící vody zajišťuje oběhové čerpadlo (číslo 7). 

Pokud má sloužit elektrárna také jako zdroj tepelné energie, část přehřáté vodní páry 

v turbíně neexpanduje až do konečného tlaku a je z turbíny odvedena pro další využití. Získaná 

tepelná energie pak slouží pro potřeby centralizovaného zásobování teplem. 

 

 

4.2.3.1  Označování elektráren 

Zvykem je pojmenovat každou elektrárnu podle svého umístění. Počáteční písmena jména 

elektrárny jsou součástí zkráceného označení, které je doplněno čísly počtu bloků a jejich 

instalovanými výkony. 

Například označení „EPRU I 4 x 110“ znamená, že se jedná o elektrárnu Prunéřov I, která má 

instalovaný výkon 440 MW ve čtyřech výrobních blocích po 110 MW. 

 

Obr. 4.2: Schéma kondenzační elektrárny [1] 
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4.2.3.2  Zařazení elektráren v elektrizační soustavě 

V předchozím odstavci č. 38 byl čtenář seznámen s diagramem zatížení. Také diagram zatížení 

elektrizační soustavy je rozdělen do tří pásem: 

 pásmo základního zatížení, 

 pásmo pološpičkového zatížení, 

 pásmo špičkového zatížení. 

Každý zdroj elektrické energie, elektrárna, má specifické provozní vlastnosti, mezi které 

patří rychlost odezvy na změnu zatížení, regulační schopnosti, stabilita dodávky, výrobní náklady 

konstantní a variabilní apod. Podle těchto vlastností jsou elektrárny využívány elektrizační 

soustavou v jednotlivých pásmech zatížení a podle těchto pásem jsou také nazývány: 

 základní elektrárny (popř. elektrárny základního zatížení), 

 špičkové elektrárny (popř. elektrárny špičkového zatížení), 

 pološpičkové elektrárny (popř. elektrárny pološpičkového zatížení). 

 

Elektrárny základního zatížení 

Tato skupina elektráren se vyznačuje především pomalou reakcí na změnu odebíraného výkonu na 

prahu zdroje (tepelné a jaderné elektrárny). U některých elektráren této skupiny není možné 

regulovat dodávaný výkon oběma směry, tj. zvyšovat i snižovat. Obvykle jde jenom snižovat (vodní 

průtočné, vlnové, větrné a solární elektrárny). Z ekonomického pohledu jsou, až na výjimky, 

u těchto zdrojů provozní náklady: konstantní vyšší a variabilní, které se mění s velikostí výroby, 

nižší. 

 

Elektrárny špičkového zatížení 

Tato skupina elektráren se vyznačuje především rychlou reakcí na změnu odebíraného výkonu na 

prahu zdroje (elektrárny se spalovacími motory, vodní přečerpávací elektrárny). Z ekonomického 

pohledu jsou, až na výjimky, u těchto zdrojů nízké konstantní náklady a vysoké variabilní náklady, 

které se mění s velikostí výroby. 

 

Elektrárny pološpičkového zatížení 

Tato skupina elektráren se nalézá mezi oběma skupinami a jsou zde zařazeny vodní elektrárny 

akumulační, přílivové. 

 

Toto rozdělení neznamená, že elektrárny jsou striktně zařazeny v těchto pásmech a v jiných 

nemohou být provozovány. 

 

 

4.2.4 Teplárny 
Na rozdíl od elektrárny zajišťuje teplárna především výrobu tepelné energie a jako druhotná je 

výroba elektrické energie. Konstrukce hlavních výrobních zařízení je podobná jako u elektrárny. 

Výroba přehřáté vodní páry je shodná jako v elektrárně. Společná zařízení teplárny jsou shodná 

jako u elektrárny. 

Rozdíl mezi elektrárnou a teplárnou je v konstrukci parní turbíny. V teplárnách jsou 

instalovány protitlakové parní turbíny. Jedná se o stroje, v nichž expanze páry končí na tlaku 

vyšším, než je tlak atmosférický. To znamená, že veškerá energie vodní páry není využita pro 

výrobu elektrické energie, ale expanze páry končí na takových parametrech páry, které umožňují 

využití tepelné energie v dalších technologických procesech, nebo umožňují dopravu páry jako 

média. 
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Po odevzdání tepelné energie dochází ke změně skupenství, vodní pára se mění 

v kondenzát, který je dopravován zpět do teplárny. Kondenzát je zpětně přidáván do napájecí vody 

a přiveden do parního kotle. Tepelný okruh je tím uzavřen. 

Nejobvyklejší technologická schémata bloku teplárny nejčastěji nabývají dvou podob. 

V prvním případě je dodávka tepelné energie zajištěna výstupní párou, zjednodušené schématické 

zapojení je na obrázku č. 4.3. Číslo 9 zobrazuje spotřebiče tepelné energie, ostatní číslování je 

shodné s číslováním na obrázku č. 4.2. Ve druhém případě je dodávka tepelné energie zajištěna 

horkou vodou, která je připravována ve výměníkové stanici „pára-horká voda“, zjednodušené 

schématické zapojení je na obrázku č. 4.4. Číslo 10 zobrazuje tepelný výměník a číslo 11 oběhové 

čerpadlo horké vody, ostatní číslování je shodné s číslováním na obrázku č. 4.2. Výměníkové 

stanice mohou být instalovány v každém bloku, nebo může být centrálně jedna, pro všechny 

výrobní teplárenské bloky. 

 

4.3  Tepelná elektrárna 

Pod pojmem tepelná elektrárna si většina čtenářů představí klasickou elektrárnu spalující uhlí 

případně jiná fosilní paliva. Není to správná představa. Tepelná elektrárna je soubor zařízení, který 

je schopen vyrábět elektrickou energii pomocí přeměny tepelné energie, obrázek č. 4.5. Zdroj 

tepelné energie může být různý: 

 proces spalování. Může být spalováno fosilní palivo, v tom případě se jedná o znečišťující 

zdroj. Ale také může být spalováno biopalivo, v tomto případě se mluví o obnovitelném 

zdroji energie. 

 jaderné reakce štěpení nebo fúze 

 tepelná energie zemského jádra (geotermální zdroj) 

 

Obr. 4.4: Schéma teplárny [1] 

 
Obr. 4.3: Schéma teplárny [1] 
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 energie vody 

 sluneční energie 

 

Kromě zdroje tepla jsou ostatní zařízení výrobního bloku ve všech tepelných elektrárnách 

principiálně stejná. Schéma tepelné elektrárny je uvedeno na obrázku č. 4.5. 

3. parní kondenzační turbína 

4. elektrický generátor 

5. kondenzátor 

6. napájecí čerpadlo 

7. čerpadlo chladící vody 

8. chladící věž 

 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že pojem obnovitelný zdroj by se neměl používat pro 

pojmenování energetické výrobny, ale pouze pro primární zdroj energie. 

 

4.3.1 Hlavní výrobní zařízení energetického bloku 
Nejvíce zařízení výrobního energetického bloku, kromě zdroje tepla, je umístěno ve strojovně 

elektrárny. Jako ukázka je použit pohled na turbosoustrojí o instalovaném výkonu 200 MW 

elektrárny Prunéřov II, obrázek č. 4.6. Označení jednotlivých zařízení číslicemi je stejné jako ve 

schématu na obrázku č. 4.5. 

 

 
  

 Obr. 4.5: Schéma tepelné elektrárny [1] 

 

Obr. 4.6: Strojovna elektrárny Prunéřov II [1] 

 



57 

 

4.3.1.1  Parní turbína 

Parní turbína (3) spolu s elektrickým generátorem (4) je nazývána turbosoustrojím, které je hlavním 

výrobním zařízením strojovny elektrárny. Turbína zajišťuje přeměnu tepelné a tlakové energie 

přehřáté vodní páry na mechanickou energii. Velké parní turbíny jsou více tělesové, jednotlivé 

rotory jsou vzájemně spojeny v jeden  kus. 

Na obrázku č. 4.7 je čtyřtělesová parní turbína o instalovaném výkonu 660 MW. V nejnižší 

části obrázku je vysokotlaký díl parní turbíny. Nad ním je středotlaký díl parní turbínu a poslední 

dvě tělesa představují dva nízkotlaké díly parní turbíny. Celý rotor je spojen a uložen ve spodních 

částech skříně turbíny. 

Celé turbosoustrojí je umístěno na samostatném základě, který je mechanicky oddělený od 

budovy strojovny. Tento základ je také odpružený. Turbosoustrojí je umístěno nad terénem, obvyklá 

kóta je + 6 m. Pod turbosoustrojím jsou umístěna důležitá zařízení pro jeho chod: olejové 

hospodářství, vývod a nula elektrického generátoru a chladiče atmosféry elektrického generátoru. 

 

4.3.1.2  Kondenzátor 

Kondenzátor (5) je tepelný výměník, ve kterém je odbíráno páře, vystupující z parní turbíny, 

skupenské (kondenzační) teplo. Tento tepelný výměník je umístěn těsně pod nízkotlakým dílem 

parní turbíny, obrázek č. 4.6. Aby bylo co největší množství energie páry přeměněno v mechanickou 

energii, je na výstupu z turbíny a v prostoru kondenzátoru udržován vývěvami podtlak (cca 20 kPa). 

Po obou stranách vedle kondenzátorů jsou potrubí zajišťující dopravu chladící vody. 

 

4.3.1.3  Čerpadla 

Čerpadla jsou energetické stroje pro dopravu kapalin. V energetických provozech se nejvíce 

používají odstředivá čerpadla. Mezi nejdůležitější čerpadla energetického bloku patří napájecí 

čerpadlo, čerpadlo pro dopravu chladící vody a olejová čerpadla pro turbosoustrojí. 

Napájecí čerpadlo (6) je vysokotlaké čerpadlo, které dopravuje vodu do zdroje tepla a musí 

překonat tlak vzniklý v systému, který je dán varem vody (izochorická změna). 

   

Obr. 4.7: Parní turbína [2] 
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Čerpadlo pro dopravu chladící vody (7) je čerpadlo pro dopravu chladící vody je 

nízkotlaké čerpadlo, které musí dopravit velká množství chladící vody. 

Olejová čerpadla turbosoustrojí jsou dva typy hlavní čerpadlo a pomocná čerpadla. 

Pomocná čerpadla jsou odstředivá čerpadla, která se používají při rozběhu nebo doběhu 

turbosoustrojí. Jedná se o výkonná čerpadla, která musí udržet rotor turbosoustrojí na olejovém 

polštáři. Hlavní olejové čerpadlo je zubové čerpadlo umístěné na hřídeli turbíny (v čelním stojanu), 

které zajišťuje dodávku mazacího a regulačního oleje pro turbínu. 

 

4.3.1.4  Vývěva 

Vývěva je energetický stroj dopravující plynné látky. Odčerpáváním plynu udržuje v daném 

prostoru nižší tlak než atmosférický (podtlak). Vývěvy mohou být pístové, vodokružné nebo 

vodoproudé. V energetických provozech se využívají spíše vodoproudé. 

 

 

4.3.1.5  Chladící věž 

Skupenské teplo odebrané v kondenzátoru je potřeba předat do okolí. Tento přenos tepla se provádí 

pomocí chladící věže (8). Teplá voda je vedena do horní části chladící věže (cca do 1/3 výšky), kde 

se provede její rozvod do jednotlivých sprch. Z těchto sprch padá proti proudu stoupajícího vzduchu 

do sběrného bazénu. Chladící věže jsou dvou odlišných konstrukcí. Věž s přirozeným tahem, 

obrázek č. 4.8, jedná se o veliké nepřehlédnutelné betonové stavby (výška až 140 m) ve tvaru 

rotačního hyperboloidu. Proud vzduchu směrem vzhůru je způsoben přirozeným tahem. Věž 

s umělým tahem, obrázek č. 4.9, je podstatně nižší konstrukce. Proud vzduchu směrem vzhůru proti 

tryskající vodě zajišťuje ventilátor. Tyto věže jsou obvykle konstruovány jako skupiny věží. 

 

  
 

4.3.1.6  Elektrický generátor 

Elektrický generátor (4) je synchronní elektrický stroj, který mění mechanickou energii 

v elektrickou. Elektrické generátory, které vyrábějí stejnosměrný elektrický proud, se nazývají 

dynama a stály na počátku rozvoje elektrizačních soustav. V současné době se používají především 

elektrické stroje na střídavý proud. Elektrické generátory jsou dvojí konstrukce: rychloběžné 

a pomaloběžné. Rychloběžné generátory jsou dvoupólové elektrické stroje, které se otáčí 

synchronní rychlostí 3 000 ot/min, osa otáčení je vodorovná a jsou nazývány turboalternátory. Často 

se také používá název „stroje s hladkým rotorem“. Rotor, který má průměr do 1 m, je spojen 

s rotorem turbíny. Na obrázku č. 4.10 je pohled do statoru elektrického turbogenerátoru 200 MW. 

Obr. 4.9: Věž s umělým tahem [2] Obr. 4.8: Věž s přirozeným tahem [2] 
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Pomaloběžné synchronní generátory jsou vícepólové elektrické stroje, které jsou 

používány především ve vodních elektrárnách, a proto se jim říká hydroalternátory. Jejich 

konstrukce na délku je mnohem kratší a mají větší průměr než turboalternátory. Často se také 

používá název „stroje s vyniklými póly“. 

 

4.3.2 Elektrárny spalující fosilní pevná paliva 
Tento typ elektráren získává tepelnou energii hořením paliva ve spalovacím zařízení, které se 

nazývá parní kotel. Spalovat se mohou paliva tuhá, kapalná, plynná, fosilní i biopaliva. Klasické 

elektrárny spalují uhlí v práškových kotlích. Na schématu je nakreslen řez dvoutahovým práškovým 

kotlem, na kterém bude vysvětlen princip jeho funkce, obrázek č. 4.11. 

 

Obr. 4.10: Vysoušení vinutí [1] 
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Parní kotel má tři základní okruhy: palivo – popeloviny, vzduch – spaliny a voda – pára. 

Palivo se ze zásobníku přes podavač (nejsou na obrázku) sype šachtou (12), která ústí do sušky (11) 

a do ventilátorového mlýna (10). V sušce se palivo zbavuje vody a suší horkými spalinami 

nasávanými ze spalovacího prostoru (1), aby se zvýšila účinnost kotle. Vzduchový ventilátor (9) 

nasává venkovní vzduch, který je ohříván v ohříváku vzduchu (8). Část ohřátého vzduchu vstupuje 

přímo do spalovací komory (1) a část do hořákové skříně (13), kde se mísí s palivem rozemletým na 

prášek. Po vstupu prášku do spalovacího prostoru (1) začne práškové palivo hořet a prochází do 

zadního tahu kotle (2). Mlýnské okruhy s práškovými hořáky jsou zpravidla čtyři. Hořáky jsou 

umístěny v rozích spalovací komory. Aby došlo k nejúčinnějšímu využití chemické energie paliva, 

jsou hořáky nasměrovány mimo střed spalovací komory tak, aby hořící palivo stoupalo po 

šroubovici vzhůru spalovací komorou a tím došlo k prodloužení jeho pobytu ve spalovací komoře. 

Hrubé nespálené zbytky (škvára) padají do výsypky spalovací komory. Drobné nespálené zbytky 

(popílek) se odloučí ve výsypce druhého tahu nebo v odlučovačích umístěnými za kotlem (po směru 

spalin). Směs škváry a popílku se nazývá popeloviny. Hlavním palivem práškového parního kotle je 

uhlí, ale pro jeho zapálení je potřeba mít zapalovací paliva, zpravidla se jedná o těžký topný olej 

a zemní plyn. Postup zapálení je takový že nejprve se provede elektrickou jiskrou zapálení zemního 

plynu. Zapáleným zemním plynem se zapaluje topný olej, kterým se provede vyhřátí spalovací 

komory na potřebnou teplotu. Poté se zapaluje hlavní palivo – uhlí. Každé z výše uvedených paliv 

má své vlastní hořáky a své palivové hospodářství. 

Ventilátor je energetické zařízení pro dopravu plynů. V elektrárnách se především uplatní 

vzduchový ventilátor, který dopravuje vzduch potřebný k hoření paliva, kouřový ventilátor, který 

zajišťuje podtlak v prostoru kotle a odlučovačů. Ventilátorový mlýn je speciální ventilátor, který 

 

Obr. 4.11: Řez práškovým kotlem [3] 
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rozemílá palivo na prášek a zároveň ho dopravuje do hořáků kotle. 

Čistá a odplyněná voda je dopravována do parního kotle napájecím čerpadlem (není na 

schématu) do 1. ohříváku (3) a z něj do 2. ohříváku (4). Z 2. ohříváku je voda dopravena do bubnu 

kotle (5). V bubnu kotle, který slouží jako separátor vodní páry jsou zaústěny varné a spádové 

trubky (6) ve spalovací komoře a trubky 1. přehříváku (7). Varné a spádové trubky jsou paralelní 

trubky podél spalovací komory až ke kraji výsypky. Varné trubky jsou umístěny ve spalovací 

komoře, velmi často tvoří část jejích stěn. Spádové trubky jsou vedeny vně spalovací komory za 

izolací. Oba typy trubek jsou spojeny v horní části v bubnu a ve spodní části v příčné silné trubce, 

tzv. komoře, obrázek č. 4.12. 

 

 

Princip funkce je takový, že voda ve varné trubce se ohřívá a stoupá směrem k bubnu 

kotle. Na její místo je doplňována voda pomocí spádových trubek. Protože varná i spádová trubka 

mají různé teploty, varná je teplejší, dojde k cirkulaci vody. Ve varné trubce se část vody přemění 

v páru, která se v bubnu odloučí a postupuje do 1. přehříváku. Přehřívák je tepelný výměník 

umístěný v nejteplejší části kotle, ve kterém je dodána vodní páře další energie, aby vodní pára měla 

co nejvyšší parametry a účinnost kotle byla co nejvyšší. Z přehříváku je pára vedena do 

vysokotlakého dílu parní turbíny. Z důvodů získání většího množství mechanické energie je 

z vysokotlakého dílu parní turbíny přivedena pára do 2. přehříváku, který je umístěn v pásmu nižší 

teploty než předchozí 1. přehřívák, ale je schopen dodat páře další energii, druhá špička v grafu na 

obrázku č. 3.21. Ze 2. přehříváku je pára vedena do dalších stupňů parní turbíny. 

Aby bylo v kotli udržováno požadované proudění vzduchu, paliva a spalin je vytvářen 

v prostoru kotle podtlak. Protože by přirozený tah komína nestačil vytvořit potřebnou velikost, je 

tah vytvářen uměle kouřovým ventilátorem. Spaliny, které vystupují z kotle, procházejí filtry, 

zajišťující vyčištění kouřových plynů od mechanických nečistot. Jsou známé tři základní konstrukce 

filtrů: 

 Vírový odlučovač Jedná se o cyklónový odlučovač nebo sadu těchto odlučovačů. Princip 

funkce je takový, že proud spalin vstupuje tangenciálně do válcové nádoby zakončené 

výsypkou. Spaliny se začnou pohybovat po spirálovité dráze. Odstředivá síla vynese pevné 

částice ke stěně cyklonu, kdy dojde k jejich zabrždění a pádu do výsypky, obrázek č. 4.13. 

 

Obr. 4.12: Varná a spádová trubka [1] 
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Výhody mechanických filtrů jsou, že nepotřebují další zdroj energie a nejsou citlivé na 

změny teploty kouřových plynů. Nevýhody jsou nízká účinnost 70 až 80 % a mechanické 

opotřebení, z tohoto důvodu se často používá pouze jako první stupeň čištění spalin. 

 

 Elektrický filtr (Elektrostatický odlučovač) Spaliny prochází sadou elektrod nabitých 

kladným (sršící elektroda) a záporným (usazovací elektroda) vysokým stejnosměrným 

napětím (cca 55 kV). Protože popílek je elektricky nevodivý materiál, nabíjí se nábojem a 

potom je přitažen k elektrodě opačné polarity, kde se usazuje. Usazený popílek je v 

pravidelných intervalech oklepáván do výsypky. Výhody elektrických filtrů jsou, že mají 

vyšší účinnost při čištění cca 90 % a nejsou citlivé na změny teploty kouřových plynů. 

Nevýhodou je spotřeba elektrické energie. 

 Tkaninový filtr Spaliny prochází tkaninovými válci, na nichž se usazuje popílek. Princip je 

stejný jako průchod kapaliny filtračním papírem. Výhody tkaninových filtrů jsou, že mají 

vysokou účinnost při čištění cca 95 % a nejsou závislé na dodávce energie. Nevýhodou je 

snadné poškození při překročení teploty spalin, při kterém dojde k propálení filtrační 

tkaniny a tím i snížení účinnosti. 

Po průchodu filtry, které odstraňují mechanické nečistoty, jsou spaliny vedeny do provozu 

odsíření, kde je redukováno množství oxidů síry a dusíku. Nejčastěji se používají dvě metody 

mokré vápencové vypírky nebo suché čištění pomocí sorbentu. Mokrá vypírka, která se používá 

u práškového spalování, je založena na průchodu spalin vodnou suspenzí jemně mletého vápence. 

Suchá aditivní metoda, která se používá u flujdních kotlů, je založena na přidávání mletého vápence 

do ohniště. 

 

4.3.2.1  Palivové hospodářství 

Palivové hospodářství, jedná se o dopravu a skladování paliva, je závislé na tom o jaký druh 

spalovacího zařízení se jedná. 

Do uhelných elektráren je palivo dopravováno na skládku paliva. Množství skladovaného 

uhlí je zpravidla pro 30 denní spotřebu elektrárny. Na skládce se musí uskladněné uhlí ošetřovat 

(válcovat a obracet) a neustále se musí měřit teplota uskladněného uhlí, protože když by došlo 

k zahoření uskladněného paliva, nebyl by nikdo schopen ho již uhasit. Ložiska drobného zahoření 

 

Obr. 4.13: Cyklónový odlučovač [1] 
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musí být okamžitě separována popřípadě dodána do spotřeby. Ze skládky je uhlí dopravováno 

pasovou dopravou do zásobníků pro jednotlivé kotle. Na dopravnících dochází ke zvážení paliva, 

odstranění kovových předmětů elektromagnety a případně je palivo vzorkováno. 

Těžký topný olej je dopraven cisternami a je skladován v nádržích. Tyto nádrže i všechny 

trasy, včetně čerpadel musí být prohřívány, aby byl olej udržován v tekutém stavu. 

 

 

4.3.2.2  Skládka popelovin 

Popelovinami se obvykle zaváží staré vytěžené lokality. Nejčastější doprava je hydraulická nebo 

pasová. Pokud popeloviny neobsahují velké množství těžkých kovů nebo radioaktivních látek, jsou 

pro své cementační schopnosti využívány ve stavebnictví. 

 

 

4.3.3 Jaderné elektrárny 
V jaderné elektrárně se získává tepelná energie buď jaderným štěpením (v současné době používaný 

způsob) nebo jadernou fúzí (ve stádiu provozovaných prototypů a vývoje). Schéma jaderné 

elektrárny je stejné jako na obrázku č. 4.5. Zdroj tepelné energie je nahrazen jaderným reaktorem. 

Na obrázku č. 4.14 je schéma jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, kde jednotlivé symboly 

znamenají: 

1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném kontejnmentu. 

2. Chladicí věž. 

3. Tlakovodní reaktor. 

4. Řídící tyče. 

5. Kompenzátor objemu. 

6. Parogenerátor. V něm horká voda pod vysokým tlakem vyrábí páru v sekundárním okruhu. 

7. Aktivní zóna. 

8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň. 

9. Elektrický generátor. 

10. Transformační stanice. 

11. Kondenzátor sekundárního okruhu. 

12. Plynný stav 

13. Kapalný stav 

14. Přívod vzduchu do chladicí věže. 

15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem. 

16. Řeka 

17. Chladící okruh 

18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem). 

19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda). 

20. Oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladicí vody. 

21. Čerpadla 
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Princip výroby elektrické energie je stejný jako v uhelné elektrárně. Vyrobená pára 

prochází parní turbínou (8) a přes kondenzátor se vrací do parního generátoru (6). V parním 

generátoru je vyráběna pára pomocí chladící vody, která chladí aktivní zónu reaktoru (7). Rozdělení 

okruhu na primární a sekundární část je z důvodu zamezení úniku radioaktivních látek při provozu 

i při poruchách. 

 

 

4.3.3.1  Jaderný reaktor 

Princip funkce jaderného reaktoru je jednoduchý. Jedná se o tlakovou nádobu, ve které probíhá 

štěpná reakce. Teplo z této reakce je odváděno teplonosným médiem. Protože nádoba musí odolávat 

velkému zatížení, jak tepelnému, tak i tlakovému, ale i intenzivnímu záření, je nutné používat 

vysoce kvalitní materiál a z tohoto důvodu se jedná o složitý výrobek. Vývojem vznikla řada 

různých typů reaktorů 

 

 

Obr. 4.14: Schéma jaderné elektrárny [3] 
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Tlakovodní reaktor [7] 

Tlakovodní reaktor PWR (Pressurizecl light-Water moderated and cooled Reactor) nebo ruský typ 

VVER (Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor) je dnes ve světě nejrozšířenějším typem. 

Tlakovodních reaktorů pracuje asi 253. Původně byl vyvinut v USA, později koncepci převzalo 

i Rusko. Stejné reaktory jsou pro svou vysokou bezpečnost používány i k pohonu jaderných 

 

Obr. 4.15: Schéma reaktoru PWR [7] 
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ponorek. Palivem je obohacený uran ve formě tabletek oxidu uraničitého uspořádaných do 

palivových tyčí. Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za rok až za 

r o k  a půl. Nahradí se 1/3 vyhořelých článků. Moderátorem i chladivem je obyčejná voda. Proudí 

v primárním okruhu pod velkým tlakem a o teplotě kolem 300 °C. V parogenerátoru ohřívá vodu 

sekundárního okruhu, ta se mění na páru a žene turbínu. 

Typické parametry reaktoru VVER-1000: 

 obohacení uranu izotopem 
235

U na 3,1I % až 4,4 %, 

 rozměry aktivní zóny: 3 m průměr a 3,5 m výška, 

 tlak vody 15,7 MPa, 

 teplota vody na výstupu z reaktoru 324 ° C . 

 

1. Nádoba reaktoru 

2. Aktivní zóna 

3. Regulační tyče 

4. Betonový kontejment 

5. Vyrovnávací nádrž 

6. Napájecí čerpadlo primárního okruhu 

7. Parogenerátor 

8. Primární okruh 

9. Sekundární okruh 

 

Varný reaktor [7] 

Varný reaktor BWR (Boiling Water Reactor) je druhý nejrozšířenější typ, těchto reaktorů pracuje na 

světě 94. Palivem je mírně obohacený uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do 

palivových tyčí. Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za rok až za rok a 

půl. Aktivní zóna je podobná aktivní zóně tlakovodního reaktoru. Moderátorem i chladivem je 

obyčejná voda. Voda se ohřívá až do varu přímo v tlakové nádobě a v horní části reaktoru se 

hromadí pára. Pára se zbaví vlhkosti a žene se přímo k turbíně. Elektrárny s reaktory BWR jsou 

tedy jednookruhové. 

 

Tabulka 4.3.1: Tlakovodní reaktor [1] 
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Typické parametry reaktoru BWR s výkonem 1 000 MW· 

 obohacení uranu izotopem 
235

U na 2,1 % až 2,6 %, 

 rozměry aktivní zóny: 4,5 m průměr a 3,7  m výška, 

 tlak vody 7 MPa, 

 teplota páry na výstupu z reaktoru 286 °C . 

 

 

1. Reaktorová nádoba 

2. Jaderné palivo 

3. Regulační tyče 

4. Oběhové čerpadlo 

5. Pohon řídící tyče 

6. Pára 

7. Vratný kondenzát 

8. Vysokotlaký díl turbíny 

9. Nízkotlaký díl turbíny 

10. Elektrický generátorem 

11. Budič generátoru 

12. Kondenzátor 

13. Okruh chladící vody 

14. Předehřívák 

15. Napájecí čerpadlo 

16. Čerpadlo chladící vody 

17. Betonový kontejment 

18. Vývod elek. výkonu 

 

Těžkovodní reaktor [7] 

Těžkovodní reaktor CANDU byl vyvinut v Kanadě a byl exportován také do Indie, Pákistánu, 

Argentiny, Koreje a Rumunska. Dnes pracuje ve světě asi 35 takových reaktorů. Palivem je 

přírodní uran ve formě oxidu uraničitého, chladivem a moderátorem je těžká voda D2O. Aktivní 

zóna je v nádobě tvaru ležícího válce, která má v sobě vodorovné průduchy pro tlakové trubky. 

Těžkovodní moderátor v nádobě musí být chlazen, neboť moderační schopnost se snižuje se 

zvyšující se teplotou. Těžká voda z prvního chladicího okruhu předává své teplo obyčejné vodě 

v parogenerátoru, odkud se vede pára na turbínu. 

Typické parametry reaktoru. CANDU s výkonem 600 MW: 

 rozměry aktivní zóny: 7 m průměr a 5,9. m výška, 

 tlak těžké vody v reaktoru 9,3 MPa, 

 teplota těžké vody na výstupu z reaktoru 305 °C . 

Obr. 4.16: Varný reaktor BWR [2] 
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1. Palivové články 

2. Reaktorová nádoba 

3. Regulační tyče 

4. Vyrovnávací nádrž 

5. Parogenerátor 

6. Napájecí čerpadlo 

7. Oběhové čerpadlo 

8. Doplňování paliva 

9. Moderátor – těžká voda 

10. Tlakové trubky 

11. Pára 

12. Kondenzát 

 

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR [7] 

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR (Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor) se používá ve 

Velké Británii a v Japonsku. Palivem je přírodní kovový uran ve formě tyčí pokrytých oxidem 

magnézia. Aktivní zóna se skládá z grafitových bloků (moderátor), kterými prochází několik tisíc 

kanálů, do každého se umisťuje několik palivových tyčí. Aktivní zóna je uzavřena v kulové 

ocelové tlakové nádobě s betonovým stíněním. Palivo se vyměňuje za provozu. Chladivem je oxid 

uhličitý, který se po ohřátí vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu. 

Typické parametry reaktoru Magnox s výkonem 600 MW: 

 přírodní uran s obsahem 0,7 %  izotopu 
235

U, 

 rozměry aktivní zóny: 14m průměr a 8 m výška, 

 tlak CO2,  2,75 MPa, 

 teplota CO2 na výstupu z reaktoru 400 ° C .  

 

 

Obr. 4.17: Těžkovodní reaktor CANDU [2] 
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Pokročilý plynem chlazený reaktor AGR [7] 

Pokročilý plynem chlazený reaktor AGR (Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor) se 

zatím používá výhradně ve Velké Británii, kde pracuje 14 takových reaktorů. Palivem je uran 

obohacený izotopem 
235

U ve formě oxidu uraničitého, moderátorem grafit, chladivem oxid 

uhličitý. Elektrárna je dvouokruhová. 

Typické parametry reaktoru AGR s výkonem 600 MW: 

 uran obohacený na 2,3 %  izotopu 
235

U, 

 rozměry aktivní zóny : 9,1 m průměr a 8,5 m výška, 

 tlak CO2 5,5 Mpa, 

 teplota CO2 na výstupu z reaktoru 450 °C. 

 

1. Otvory pro regulační tyče 

2. Regulační tyče 

3. Moderátor 

4. Palivové články 

5. Reaktorová nádoba 

6. Oběhový ventilátor 

7. Kondenzát 

8. Napájecí čerpadlo 

9. Tepelný výměník 

10. Pára 

 

Obr. 4.18: Reaktor Magnox [2] 
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Reaktor typu RBMK [7] 

 
 

Reaktor typu RBMK (Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj), známá je též zkratka LWGR, se 

používá výhradně na území bývalého SSSR. Tohoto typu byl reaktor první jaderné elektrárny 

v Obninsku i reaktor v Černobylu. Další reaktory tohoto typu se již nestaví. Palivem je přírodní 

nebo slabě obohacený uran ve formě oxidu uraničitého. Palivové tyče jsou vloženy v kanálech, 

 

 

Obr. 4.20: Reaktor RBMK [2] 

 

Obr. 4.19: Reaktor AGR [2] 
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kudy proudí chladivo - obyčejná voda. V tlakových kanálech přímo vzniká pára, která po oddělení 

vlhkosti pohání turbínu. Elektrárna je tedy jednookruhová. Moderátorem je grafit, který obklopuje 

kanály. 

Typické parametry reaktoru RBMK s výkonem 1000 MW: 

 obohacení uranu izotopem 
235

U na 1,8 %, 

 rozměry aktivní zóny: 11 ,8 m průměr a 7 m výška, 

 počet kanálů 1693, 

 tlak nasycené páry 6,9 MPa, 

 teplota parovodní směsi na výstupu z reaktoru 284 ° C  

 

Rychlý množivý reaktor FBR [7] 

 

 

Rychlý množivý reaktor FBR (Fast Breeder Reactor) je v Rusku (BN-600 v Bělojarsku), ve Francii 

(Superphénix) a Velké Británii. V USA, Německu a Japonsku byly demonstrační elektrárny 

tohoto typu. V dlouhodobé perspektivě je těmto reaktorům přisuzován velký význam. 

Palivem je plutonium ve směsi oxidu plutoničitého a uraničitého. Během provozu vyprodukuje 

více nového plutoniového paliva, než kolik sám spálí. Reaktor nemá moderátor, řízená štěpná 

reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých neutronů. Aktivní zóna tvořená svazky 

palivových tyčí je obklopena "plodivým" pláštěm z uranu. V každém litru objemu FBR se 

uvolňuje až desetkrát více tepla než u klasických pomalých reaktorů. Plyn ani voda takové 

množství tepla nemohou odvádět, voda navíc zpomaluje neutrony. Proto přichází na řadu sodík, 

lehký kov, který je při teplotách nad 100 °C tekutý a jeho pohyb se velmi snadno kontroluje 

elektrickými čidly. Sodík má mnohem lepší tepelnou vodivost než voda i mnohem vyšší teplotu 

varu (téměř 900° C  při atmosférickém tlaku). Teplota sodíku se na výstupu rychlého reaktoru 

pohybuje obvykle kolem 550 °C, takže chladivo je na rozdíl od tlakovodních reaktorů hluboko pod 

bodem varu. To je z hlediska bezpečnosti velmi výhodné. Zásadním problémem je velká chemická 

reaktivita sodíku s kyslíkem. Reaktory jsou realizovány ve dvou provedeních: 

 Okruhový typ, v němž primární chladivo proudí tepelným výměníkem, který je vně 

reaktorové nádoby s druhým sodíkovým meziokruhem. (Loop Design) 

 Bazénový typ, v němž je primární tepelný výměník součástí reaktoru. (Pool Design) 

Obr. 4.21: Reaktor FBR [2] 
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Typické parametry reaktoru FBR s výkonem 1300 MW 

 palivo obohacené 20 % Pu, 

 rozměry aktivní zóny, včetně plodivé oblasti:3,1 m průměr a výška 2,1 m, 

 tlak sodíku 0,25 MPa, 

 teplota sodíku na výstupu z reaktoru 620°C. 

 

Minireaktory 

Jedním z řešení v budoucnu by mohla být částečná náhrada kotelních jednotek jaderným 

minireaktorem. Malé jaderné reaktory již jsou využívány v armádách, především jako zdroje 

energie ponorek a velkých námořních lodí. Pro mírové využití jako energetické zdroje se počítá 

s novým typem lehkovodních jaderných reaktorů nové generace, které mají malé rozměry a jsou 

zapuštěné do země. Příkladem mohou být výrobky firem „NuScale Power“, „B&W Power“ nebo 

„Hyperion Power Generation Inc.“ Tyto reaktory mohou nalézt široké uplatnění zejména 

v teplárenství. [14] 

 

Reaktorový modul 

 

 

 

Pro ukázkový příklad byl zvolen výrobek „HPM“ (Hyperion Power Module) společnosti „Hyperion 

Power Generation Inc“. Reaktorový modul HPM, obrázek č. 4.22, dosahuje při výstupní teplotě 

500°C tepelný výkon 70 MWt a elektrický výkon 25 MWe. Chladící kapalinou je olovo-vizmutové 

eutektikum. Palivové články z nerezové oceli jsou plněny urannitridem (UN). Celý reaktorový 

systém včetně přívodů chladící kapaliny má průměr 1,5 m a jeho váha je menší než 20 t. U těchto 

reaktorů nedochází k průběžné výměně paliva, ale mění se celý modul. Výměna reaktorového 

modulu se provádí jednou za 7 až 10 let. [13] 

Projekční tým „Hyperion Power Generation Inc.“ připravuje využití reaktorového modulu 

v minielektrárně. Schématický nákres minielektrárny je na obrázku č. 4.23. Tato elektrárna obsahuje 

reaktorový modul zapuštěný do země. Zelený blok představuje soubor chladících věží s nuceným 

odtahem. Modré nádrže jsou naplněny vodou. Žlutý blok zařízení uprostřed schématu představuje 

parní turbínu s generátorem, kondenzátor a kondenzační čerpadlo. Vedle šachty s reaktorovým 

modulem jsou umístěny výměníky tepla (ohřívák, výparník a přehřívák). Vpravo od 

turbogenerátoru směrem vzhůru je vyvedení elektrického výkonu z elektrárny. [13] 

 

 
Obr. 4.22: Modul HPM [13] 
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Tokamak 

Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro 

uchovávání vysokoteplotního plazmatu. Slovo pochází z ruštiny, kde Токамак je zkratkou popisu 

„тороидальная камера с магнитными катушками“ (toroidní komora v magnetických cívkách). 

Myšlenka tokamaku se zrodila v 50. letech Igorem Jevgeněvičem Tammem a Andrejem 

Sacharovem. Dnes se tokamaky považují za jednu z nejnadějnějších cest k realizaci kontrolované 

jaderné fúze. [3] 

Termojaderná fúze je proces, při kterém se slučují lehčí jádra, vznikají jádra těžší a uvolňuje se 

energie. K jejímu dosažení je nutné, aby se reagující jádra přiblížila vzájemně natolik, že převládne 

jaderná síla přitažlivá nad elektrickou silou odpudivou. Aby částice překonaly odpudivou 

Coulombovskou bariéru (tedy aby se dostaly dostatečně blízko k sobě a převládly přitažlivé jaderné 

síly), musí se vzájemně srážet s velkou rychlostí. Nejefektivnějším způsobem jak toho dosáhnout je 

ohřátí paliva na velmi vysokou teplotu. V pozemských podmínkách je z hlediska energetického 

využití nejvhodnější reakce deuteria a tritia (těžký a supertěžký izotop vodíku). Při této reakci 

vzniká helium a neutron. Výše zmíněná reakce je nejvhodnější zejména z důvodu nejnižší potřebné 

„zápalné“ teploty ze všech fúzních reakcí. Jedná se o teplotu „pouze“ 100 až 200 miliónů K. První 

podmínkou zvládnutí řízené termojaderné fúze je dosažení této teploty. Jakýkoliv materiál je při 

takto vysoké teplotě ve stavu plazmatu. Z toho vyplývá druhá podmínka pro úspěšné zvládnutí řízené 

termojaderné fúze - zabránit dotyku horkého plazmatu a stěny komory. [3] 

 

Obr. 4.23: Schéma umístění zařízení v elektrárně [13] 
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Tokamak je zařízení, které zabraňuje dotyku plazmatu a stěny komory pomocí 

magnetického pole. Jeho základní částí je vakuová reakční komora ve tvaru prstence, která je 

obklopena cívkami toroidálního magnetického pole (na obrázku schéma tokamaku modře). Tyto 

cívky vytvoří v komoře velmi silné magnetické pole (několik T), které udržuje plazma. Prstencová 

komora tokamaku je sekundárním závitem transformátoru, který v komoře generuje proud 

v toroidálním směru (na velkých zařízeních až několik MA). Tento proud vytváří kolem sebe 

poloidální magnetické pole. Pokud složíme magnetické pole toroidální a poloidální, dostáváme 

výslednou konfiguraci magnetického pole ve tvaru šroubovice (spodní schéma na obrázku č. 4.24). 

Siločáry takto vytvářeného magnetického pole se do sebe uzavírají v reakční komoře. Připomeňme, 

že se elektricky nabitá částice pohybuje podél magnetické siločáry. Právě proto by měly částice 

plazmatu zůstávat v komoře izolované od stěny. Různé nestability a difúze částic napříč 

magnetickým polem výrazným způsobem zhoršují udržení plazmatu. [3] 

 

Obr. 4.24: Princip Tokamaku [2] 
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4.3.4 Geotermální elektrárny 
Geotermální zdroje je možné rozdělit do tří skupin: pole suchých nebo mokrých par a nízkoteplotní 

pole (využití pouze pomocí tepelných čerpadel). 

 

 

4.3.4.1  Geotermální elektrárny na suchou páru 

Jedná se o nejjednodušší typ geotermálních elektráren. Z nevelkých hloubek se umělými vrty 

odvádí pára s přirozeným tlakem cca 10 MPa a teplotě 200 až 250°C. Po zbavení kapiček 

v separátoru se vhání přímo do turbíny, obrázek č. 4.26. Z kondenzátoru se vrací kondenzát zpět. 

Nejstarší elektrárna tohoto typu pracuje v italském Larderellu od roku 1913. Její instalovaný výkon 

je 380 MW. Největší geotermální elektrárna pracuje v Kalifornii v USA „The Geysers“ se 14 bloky 

o celkovém výkonu 1 224 MW. 

 

 

4.3.4.2  Geotermální elektrárny na mokrou páru 

Jedná se o zdroje pracující především v Japonsku, Islandu, karibské oblasti. Z vrtu se získává horká 

voda o teplotě od 180 do 380 °C. Redukcí tlaku se část horké vody změní v páru, která pohání parní 

turbíny. Při nízkých teplotách se provádí ohřev látek s nízkým bodem varu (propan, izobutan, freon 

apod.) 

 

 

4.3.4.3  Metoda HDR 

Jedná se o metodu „Hot-Dry_Rock“, která předpokládala, že vrty 5 až 8 km hlubokými se bude 

vhánět voda, která se v podzemních prostorách ohřeje. Vzniklá pára bude vedena do turbíny, 

obrázek č. 4.27. Při pokusech se zjistilo, že až 2/3 vody se pod zemským povrchem  ztratily. 

   

Obr. 4.25: Vnitřek Tokamaku [3] 
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4.3.5 Vodní elektrárna 
Tepelná vodní elektrárna pracuje na využití teplotního rozdílu mořské vody. Prototypy využívají 

teplotní rozdíl již 20 °C mezi teplotou povrchové a hlubinné vody. Jako teplonosné médium je 

použita kapalina o nízkém bodu varu. Jeden výměník při hladině ohřívá teplonosnou kapalinu nad 

bod varu. Pára je potom vedena do turbíny, v níž je část tepelné energie přeměněna v mechanickou. 

Pára vystupující z turbíny je vedena do hlubinného tepelného výměníku. Který slouží jako 

kondenzátor, obrázek č. 4.28. Prototypy byly uvedeny do provozu v roce 1979 na Havaji (USA), 

instalovaný výkon 50 kW – USA a v roce 1981 na ostrově Nauro (Japonsko), instalovaný výkon 

120 kW. 

¨ 

Obr. 4.26: Schéma geotermální elektrárny [1]. 
 

 

Obr. 4.27: Schéma metody HDR [1]. 
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Vyvinuty byly dva prototypové okruhy, uzavřený (používající amoniak), obrázek č. 4.29 a otevřený, 

obrázek č. 4.30. 

 

 
 

 

4.3.6 Sluneční elektrárna 
Činnost a funkce sluneční tepelné elektrárny je popsána v kapitole č. 104Energie světla 

 

 

4.4  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla se uskutečňuje teplárnami, paroplynovými cykly nebo 

kogeneračními jednotkami. Nejrozšířenější technologické zařízení teplárny (KVET) je podobné 

jako technologické zařízení parní kondenzační elektrárny. Rozdíl je v parní turbíně, která má menší 

 

Obr. 4.28: Schéma tepelné vodní elektrárny [1]. 

Obr. 4.29: Uzavřený okruh [2] 
Obr. 4.30: Otevřený okruh [2] 
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instalovaný elektrický výkon. Parní turbína může být provedena jako parní protitlaková turbína, 

parní odběrová turbína nebo jako kombinace obou konstrukčních typů. Do této skupiny patří 

zařízení na termické zneškodňování odpadů pyrolýzou nebo spalováním a zplyňování biomasy. 

 

 

4.4.1 Parní protitlakové turbíny 

Nejvíce rozšířený zdroj kombinované výroby vychází z cyklu tepelné elektrárny, obrázek č. 4.5. Na 

rozdíl od tepelné elektrárny je v tomto zdroji instalovaná tzv. protitlaková turbína. Na rozdíl od 

kondenzační turbíny, ve které je expanze páry ukončována při co nejnižších parametrech (teplota 

a tlak), je v protitlaké turbíně expanze páry ukončena při vyšší teplotě a tlaku. Tyto vyšší parametry 

potom umožňují další dopravu a zpracování tepelné energie. Schématické znázornění jednoduchého 

cyklu je na obrázku č. 4.31. Množství vyrobené elektrické energie je závislé na spotřebované 

tepelné energii. 

Symboly značí: 1 – parní kotel; 2 – přehřívák; 3 – protitlaková turbína; 4 – elektrický 

generátor; 6 – napájecí čerpadlo a 9 – tepelný spotřebič. Protitlaková turbína je ve své podstatě 

kondenzační turbínou bez nízkotlakého stupně. Na výstupu z turbíny je přehřátá vodní pára. Tepelná 

energie je dopravována na místo spotřeby vodní párou, obrázek č. 4.31 nebo horkou vodou, obrázek 

č. 4.32. Okruh je stejný jenom na místo tepelného spotřebiče je tepelný výměník (tedy také 

spotřebič), ve kterém je tepelná energie páry předávána do sekundárního okruhu horké vody. 

 

4.4.2 Parní odběrové turbíny 
Parní odběrová turbína je konstruována stejně jako kondenzační turbína. Postupně jak na 

jednotlivých lopatkových kolech klesá tlak, tak v určitém místě, podle potřebného tlaku, je v tělese 

turbíny uskutečněn odběr páry. Tento odběr je regulovatelný a odebraná pára slouží pro dopravu 

tepelné energie dalším odběratelům. Regulovat velikost odběru je možné od nulové hodnoty (čistě 

 

Obr. 4.31: Schéma teplárny [1] 

 

Obr. 4.32: Teplárna s dodávkou tepla v horké vodě [1] 
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kondenzační provoz) až po takovou velikost, aby mezi místem odběru a výstupem z turbíny 

protékalo takové množství páry, při kterém nevznikne kavitace. 

Poznámka: Kavitace (z latinského cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu 

tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti 

(hydrodynamická kavitace), případně průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění 

(akustická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později se vyplní párou okolní 

kapaliny nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který 

kavitaci vytvořil, její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní 

materiál. Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších 

zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině. Kavitace způsobuje hluk, snižuje účinnost 

strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození. [3] 

 

4.4.3 Plynové turbíny s rekuperací tepla (GTRT) 
Plynové turbíny jsou zdrojem mechanického pohybu. Jedná se o soustrojí, které spaluje zemní plyn 

a je složeno ze tří částí. 

Kompresoru, který stlačuje vzduch a vhání jej do spalovací komory. Ve spalovací komoře je do 

stlačeného vzduchu přidáváno palivo (fuel), které je zapáleno. Dochází k hoření (combustion) 

a žhavé plyny jsou vedeny do turbíny. Turbína i kompresor jsou na společné hřídeli, obrázek 

č. 4.34. Vyvedený mechanický výkon po hřídeli je veden do elektrického generátoru. Spojení je 

zpravidla s převodovkou. 

 

 

Obr. 4.33: Schéma odběrové turbíny [1] 

 

Obr. 4.34: Schématické znázornění Braytonova cyklu [2] 
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Na obrázku č. 4.35 je pohled na montáž v současné době zatím nejvýkonnější spalovací 

turbíny o výkonu 340 MW. 

Plynová turbína je vysoce výkonný zdroj, který spotřebovává palivo vysoké kvality. 

Uvedení do provozu tohoto zdroje je velmi krátké. Nevýhodou je kromě drahého paliva ještě 

skutečnost, že musí startovat s pomocným pohonem. 

Termín plynová turbína s rekuperací tepla (Gas Thermal Recovery Turbine) znamená 

tepelný uzavřený okruh, obrázek č. 4.36. 

 

 

Výstupní plyny z plynové turbíny mají vysokou teplotu, proto jsou vedenu do tepelného 

výměníku, v němž ohřejí teplonosné médium (vodní pára nebo horká voda), které dopraví tepelnou 

energii k dalším uživatelům. 

 

 

4.4.4 Paroplynové cykly (CCGT) 
Snaha o zvýšení účinnosti při výrobě elektrické a tepelné energie vedla k vytvoření paroplynových 

cyklů (Combined Cycle Gas Turbine). Schématické znázornění je na obrázku č. 4.37. 

 

Obr. 4.35: Spalovací turbína 340 MW [10] 

 

Obr. 4.36: Schématické zapojení okruhu GTRT [1] 
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Jedná se o cyklus, v němž dochází ke spojení dvou cyklů Braytonova a Rankinova, 

obrázek č. 4.38, to znamená, že spaliny plynové turbíny v parogenerátoru vyrobí přehřátou páru, 

která odevzdá svou energii v parní turbíně. Plynová i parní turbína pohánějí každá svůj elektrický 

generátor. 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor různých zařízení, může docházet k různým 

způsobům zapojení. Příkladem může být cyklus využívající teplo spalin v parním generátoru bez 

spalování paliva. Vysoká teplota spalin dovoluje uskutečnit dva okruhy „voda – pára“ o různých 

tlacích. Schéma je na obrázku č. 4.39. 

 

Obr. 4.37: Paroplynový cyklus [1] 

 

Obr. 4.38: T-s diagram CCGT [2] 
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Pára vystupující z parní turbíny prochází kondenzátorem a je napájecím čerpadlem 

dopravena do ekonomizeru 1 (Eko 1). Z něj vstupuje do nízkotlakého bubnu, k němuž je připojen 

výparník 1 (Vyp 1). Pára odloučená v nízkotlakém bubnu je vedena do střední části parní turbíny. 

Ohřátá voda z nízkotlakého bubnu prochází ekonomizerem 2 (Eko 2) do vysokotlakého bubnu. 

K vysokotlakému bubnu je připojen výparník 2 (Vyp 2). Pára, která se odloučí ve vysokotlakém 

bubnu, je vedena do přehříváku (Přeh) a na vstup do turbíny. Všechny tepelné výměníky jsou 

ohřívány výstupními plyny plynové turbíny. 

 

4.4.5 Spalovací pístové motory 
Kromě parních nebo plynových turbín mohou být jako zdroj mechanického pohybu pro pohon 

elektrického generátoru využity pístové spalovací motory. Jedná se o podobný typ motorů jako jsou 

naftové motory, které používají dopravní prostředky. Vlastní naftové motory s ohledem na cenu 

paliva jsou používány v energetice pouze jako záložní nebo mobilní zdroje elektrické energie. Pro 

využití při kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou tyto motory upraveny takovým způsobem, 

aby mohly spalovat levnější paliva, bioplyny nebo skládkové plyny. Tyto kogenerační jednotky 

nacházejí uplatnění především při zpracování odpadů ze zemědělské výroby. 

Na obrázku č. 4.40 je schéma bioplynové stanice s kogenerační jednotkou. Biomasa je 

dávkována do hlavního fermentoru. Ohříváním této biomasy se urychluje mikrobiální anaerobní 

proces. Vyrobený plyn i zbytky jsou dopraveny do nádrže, kde probíhá dokončení fermentace. 

Vyrobený plyn se musí čistit (např. odstraněním H2S siloxanů) a potom je veden do pístového 

spalovacího motoru, který pohání elektrický generátor. Část tepla, které vznikne v kogenerační 

jednotce, zajišťuje tepelnou energii potřebnou pro fermentaci a zbytek je využit pro přípravu teplé 

vody, vytápění nebo technologické procesy, např v sušárnách. 

 

 

Obr. 4.39: Dvoutlakový cyklus CCGT [1] 
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4.5  Energie větru 

Kinetickou energii pohybu vzdušných mas je možné využít v různých výškách nad zemským 

povrchem. V současné době se využívá k výrobě elektrické energie kinetická energie nízkých, 

přízemních vzdušných proudů. Ve stádiu prototypů se zkouší využívání kinetické energie vysokých 

proudů vzduchu, cca 500 m nad zemským povrchem. 

 

4.5.1 Historie využívání energie větru 

Energie větru byla využívána již od pradávna. V dopravě k pohonu plachetních lodí, na souši 

k pohonu čerpadel na vodu nebo obilních mlýnů. Mlýny byly konstruovány ve dvou provedeních, 

sloupový (německý) nebo holandský typ. V případě sloupového typu mlýna byla celá stavba mlýna 

postavena na sloupu a celá se otáčela, obrázek č. 4.41. 

 

 

 

Holandský typ mlýna byla pevná stavba, na níž se otáčela kopule s větrným motorem, 

obrázek č. 4.42. 

 

Obr. 4.40: Schéma bioplynové stanice [3] 

 

Obr. 4.41: Sloupový (německý) typ mlýna [3] 
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V obou případech byly větrné stroje poháněné lopatkami potaženými plátnem. Tato 

technologie způsobu využití energie větru je již zastaralá, ale princip získání energie z pohybu 

vzdušných mas se neustále vylepšuje a v současné době hodně využívá. 

 

 

4.5.2 Konstrukce větrné elektrárny 
Větrná elektrárna se skládá ze čtyř základních částí: 

 větrná turbína, která mění energii větru v mechanickou energii na hřídeli, 

 elektrická část, která mění mechanickou energii v elektrickou, 

 zařízení měření a regulace, které zajišťuje automatický chod celé elektrárny, 

 stavební část. 

 

Způsob konstrukce všech jednotlivých částí záleží především na druhu větrné turbíny. 

Podle orientace osy otáčení větrné turbíny se rozlišují dva základní typy: 

 Větrné turbíny s vodorovnou osou otáčení. 

 Větrné turbíny se svislou osou otáčení. 

 

 

4.5.2.1  Větrné turbíny s vodorovnou osou otáčení 

Jedná se o velmi obvyklou konstrukci. Na vysokém stožáru, obvykle tubus, ale mohou být 

i příhradové konstrukce, je umístěna gondola s větrnou turbínou, obrázek č. 4.43. V gondole, která 

je otáčivá, je umístěn elektrický generátor s pohonem zajišťujícím otáčení gondoly. Spojení 

elektrického generátoru s větrnou turbínou může být konstruováno s převodovkou nebo bez 

převodovky. Na obrázku č. 4.43 je typický představitel, větrná elektrárna o výkonu 2,5 MW firmy 

Nordex. 

Velké gondoly větrných elektráren jsou strojovnou celé elektrárny a obsahují elektrický 

generátor, převodovku, a pohony k natáčení celé gondoly. Dále je zde umístěno měření rychlosti 

a síly větru. Dále jsou zde umístěny brzdy větrné turbíny i natočení gondoly, obrázek č. 4.44. 

 

Obr. 4.42: Holandský typ mlýna [1] 
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V poslední době vývoj instalovaného výkonu větrných turbín i elektráren velmi pokročil.  

Největší výkony dnešních instalovaných prototypů dosahují výkonů přes 5 MW. Na obrázku č. 4.45 

je znázorněn graf s předpokládaným růstem instalovaných výkonů větrných elektráren ve světě. 

 

 

Obr. 4.43: Elektrárna [9] 

 

Obr. 4.44: Vnitřní uspořádání gondoly [9] 
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Je reálný předpoklad, že u instalovaného výkonu 10 MW se již tento výkon nebude 

zvyšovat. Je to především z toho důvodu, že dochází k logistickým problémům při dopravě na místo 

instalace. Lopatka o délce přes 80 m se již těžko transportuje na místo instalace. Dále gondola se 

nachází ve výšce okolo 100 m a není již mnoho vysokých jeřábů pro zdvihání těžkých břemen do 

takové výše. Druhý velký problém je technologický. Na koncích listů vrtule jsou vysoké obvodové 

rychlosti a tím i velké odstředivé síly. 

Poznámka: Například v případě elektrárny o výkonu 5 MW je délka lopatky cca 60 m a při provozu 

se otáčí 6 až 50 otáčkami za minutu. Obvodová rychlost konce listu je potom od 21,6 do 180 km/h. 

Při maximální rychlosti potom na každý kilogram materiálu na konci listu vrtule působí odstředivá 

síla cca 42 N. 

Zvyšování výkonu větrných elektráren je řešeno výstavbou větrných farem, kde je na 

jednom místě soustředěno více větrných elektráren. V České republice nejsou příliš vhodné 

podmínky pro využití větrné energie. Největší stroje, které se postavily mají instalovaný výkon 

2 MW. Na obrázku č. 4.46 je znázorněno umístění českých větrných elektráren. 

 

 

 

 

Při zvyšování účinnosti se mění i vzhled větrných turbín. Na počátku byly mnoholistové 

rotory, v současné době jsou nejvíce používány třílisté rotory. Zkouší se i dvoulisté, popřípadě 

jednolisté. Na obrázku č. 4.47 je ukázka moderního typu rotoru. 

Obr. 4.45: Předpokládaný vývoj výkonů [12] 

 

Obr. 4.46: Umístění větrných elektráren v ČR 
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4.5.2.2  Větrné turbíny se svislou osou otáčení 

Tento způsob využití energie větru není v Evropě příliš obvyklý. Tím, že osa otáčení je svislá, není 

nutné provádět natáčení elektrárny z důvodů změny směru větru. Jedná se možnost využití obou 

principů, vztlakového (větrné turbíny typu Darrieus, obrázek č. 4.48) nebo odporového (větrné 

turbíny typu  Savonius, obrázek č. 4.49) (Principy viz odstavec č. 13). 

 

 
 

 

Na obrázku č. 4.50 je zatím největší postavená větrná elektrárna typu Darrieus v Kanadě. 

Větrná turbína typu Savonius může být konstruována se dvěma nebo třemi lopatkami v jednom 

kruhu, obrázek č. 4.51. Oba typy mohou být často kombinovány, protože Darrieusova větrná turbína 

potřebuje pomocnou sílu pro rozběh, obrázek č. 4.52. 

 

   

Obr. 4.47: Rotor [1] 

Obr. 4.48: Darrieus [2] 
 

Obr. 4.49: Savonius [1] 
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4.5.3 Účinnosti větrných turbín 
Jednotlivé větrné turbíny jsou schopny pracovat při různých rychlostech větru a dosahují různých 

účinností. Stručný přehled [3]: 

 

Obr. 4.50: Quebeck [2] 

 

Obr. 4.51: Savonius [2] 

 

Obr. 4.52: Kombinace turbín [2] 
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Mnohalopatkový rotor, Halladayova turbína 

 Počet listů rotoru: až 150 

 Účinnost: 20 - 43% 

 Náběhová rychlost: 0,16 m/s 

 Poznámka: uvádí se, že výkon stoupá s 3.mocninou rychlosti větru 

 

Vrtule 

 Typické využití: výroba elektrické energie (střídavý a třífázový proud) 

 Počet listů rotoru: 1 - 4 

 Účinnost: ~45 % (max. se uvádí 48 %) 

 Náběhová rychlost: 3 - 6 m/s 

 Poznámka: nejpoužívanější typ 

 

Savoniův rotor 

 Typické využití: čerpání vody, výroba stejnosměrné elektrické energie 

 Počet listů rotoru: 2 

 Účinnost: ~20 (max. se uvádí 23 %) 

 Náběhová rychlost: 2 - 3 m/s 

 Poznámka: obvodová rychlost rotoru je vyšší než rychlost větru, často používán pro náběh 

*Darrierova rotoru 

 

Darrierův rotor 

 Typické využití: výroba elektrické energie (střídavý a třífázový proud) 

 Počet listů rotoru: 2 - 3< 

 Účinnost: 38 % (max. se uvádí 48 %) 

 Náběhová rychlost: 5 - 8 m/s 

 Poznámka: vyžaduje pomoc při náběhu 

 

4.5.4 Nové perspektivy větrné energetiky 
Nové směry využití větrné energie se zaměřují na využití energie vysokých proudů. Vzducholoď 

tvaru difuzoru nese gondolu s větrnou turbínou. Pomocí křídel je vzducholoď stabilizována proti 

větru. Vyrobená elektrická energie je přenášena kabelem, který je vyztužen ocelovým lanem 

a slouží i jako kotvící lano vzducholodi, obrázek č. 4.53. 

 

 

 
 

Obr. 4.53: Využití vysokých proudů vzduchu [10] 
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Jiným typem větrné elektrárny umístěné ve vyšších vrstvách je generátor umístěný v ose 

vzducholodi. Vanoucí vítr bude otáčet vzducholodí kolem své osy. Vyrobená elektrická energie bude 

dopravena na zem pomocí kotvícího lana jako v předchozím případě, obrázek č. 4.54. 

 

Nevýhodou těchto řešení jsou zatím velké ztráty transportem elektrické energie a případné 

kolize s leteckou dopravou. 

Jedna ze studií počítá s využití v dopravě, kdy Savoniovy větrné turbíny jsou instalovány 

na lodi. Vyrobená elektrická energie bude sloužit k pohonu této lodi, obrázek č. 4.55. 

 

 

 

 

Obr. 4.54: Jiné využití vysokých proudů [2] 

Obr. 4.55: Pohon plavidla [11] 
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4.6  Energie vody 

4.6.1 Historie využívání vody 
Energii vody využívají lidé již od nepaměti. Nejprve se jednalo o využití energie vody vodními 

mlýnky. Na obrázku č. 4.56 Je ukázka výroby kamenných kulí do děl. 

Pro zvýšení výkonu byla stavěna vodní kola, která byla používána pro pohon různých pracovních 

strojů, mlýny, hamry apod. Podle podmínek místa stavby byly stavěny tři typy vodních kol, obrázek 

č. 4.57 (zleva): 

 na spodní vodu, která využívala kinetické energie vody, 

 na střední vodu, která využívala kinetickou a potenciální energii, 

 na vrchní vodu, která využívala potenciální energii. 

 

   

Obr. 4.57: Typy vodních kol [3] 

 

 

 

Obr. 4.56: Výroba dělových kulí [1] 

Obr. 4.58: Vodní mlýn Jakubov [3] 
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Vzhledem k tomu, že tento způsob využití měl malou účinnost, byly postupně vyvinuty 

vodní turbíny, jejichž účinnost je vysoká. Vodní turbína je srdcem každé vodní elektrárny. Vodní 

elektrárna je soubor zařízení zajišťující výrobu elektrické energie z kinetické a potenciální energie 

vody. Vodní elektrárny se rozdělují na říční, přesnější název sladkovodní a mořské. 

 

 

4.6.1.1  Vodní turbína 

Vývoj vodních turbín je možné datovat od 18. století, kdy se Segnerovo kolo stalo předchůdcem 

moderních turbín. Voda přitékala podél hřídele do válcovité nádoby. U dna nádoby byly vyvedeny 

trysky, kterými voda vytékala a její reakční síla roztáčela kolo, obrázek č. 4.59. Na podobném 

principu s vyšším výkonem byla vyvinuta Boydenova turbína, obrázek č. 4.60 

 

 

Vývoj byl nakonec završen pěti nejznámějšími a nejpoužívanějšími typy vodních turbín: 

 Bánkiho turbína. 

 Francisova turbína. 

 Kaplanova turbína. 

 Peltonova turbína. 

 Přímoproudá turbína. 

 

 

4.6.2 Vodní turbína 

4.6.2.1  Bánkiho turbína 

Jedná se o turbínu, kterou je možné nalézt pod různými názvy: Bankiho, Mitchellova nebo 

Osserbergerova turbína. Jedná se o průtočnou vodní turbínu. Je vhodná pro malé toky s kolísavým 

 

Obr. 4.60: Boydenova turbína [1] 

 

Obr. 4.59: Segnerovo kolo [2] 
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průtokem. Její účinnost je nízká, cca 80 %. Regulace průtoku a tím i výkonu je prováděna 

naklápěním klapky, která je ve tvaru kapky na vstupu do turbíny. 

 

 

4.6.2.2  Francisova turbína 

Jedná se o přetlakovou turbínu s účinností přes 90 %. Regulace výkonu je prováděna naklápěním 

statorových rozváděcích lopatek. Voda je k turbíně přiváděna spirálovitým přivaděčem, jehož průřez 

se zmenšuje. Po celém obvodu přivaděče jsou umístěny rozváděcí lopatky, kterými voda prochází  

na kolo Francisovy turbíny, obrázek č. 4.62. 

 

 

Vlastní kolo Francisovy turbíny je na obrázku č. 4.63. 

 

Obr. 4.61: Bánkiho turbína [1] 

 

Obr. 4.62: Princip regulace turbíny [2] 
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4.6.2.3  Kaplanova turbína 

Vzhledově připomíná Kaplanova turbína lodní šroub. Na rozdíl od Francisovy turbíny je možné 

výkon regulovat nejen pomocí rozváděcích lopatek, ale i natáčením rotorových lopatek. Díky tomu 

má Kaplanova turbína velký provozní rozsah už od velmi malých průtoků. Její účinnost se pohybuje 

od 80 do 95 %. 

Stejně jako u Francisovy turbíny je voda k turbíně přiváděna spirálovitým přivaděčem, 

jehož průřez se zmenšuje. Po celém obvodu přivaděče jsou umístěny rozváděcí lopatky, kterými 

voda prochází na Kaplanovu turbínu, obrázky č. 4.64 a 4.65. 

 

 

Obr. 4.63: Kolo Francisovy turbíny [1] 

 

Obr. 4.64: Schéma Kaplanovy turbíny [2] 
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4.6.2.4  Peltonova turbína 

Pro velmi vysoké spády je nejvýhodnější použití Peltonovy turbíny, která může mít jednu nebo více 

trysek. Regulace výkonu je prováděna uzavíráním proudu vody do trysky. Jedná se o vodní turbínu  

s vysokou účinností 90 až 95 %, obrázky č. 4.66 a 4.67. 

 

 

 

 

Obr. 4.65: Kaplanova turbína [1] 

 

Obr. 4.66: Schéma Peltonovy turbíny [2] 
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4.6.2.5  Přímoproudá vodní turbína 

Jedná se vrtulovou vodní turbínu vycházející z konstrukce Kaplanovy turbíny. V anglické literatuře 

je označována jako „bulb turbine“, protože elektrický generátor je umístěný v gondole tvaru hrušky 

uprostřed proudu, obrázky č. 4.68 a 4.69. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.67: Peltonova turbína [1] 

 

Obr. 4.68: Schéma přímoproudé turbíny [8] 
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4.6.2.6  Určení vhodné vodní turbíny 

Každá z těchto turbín je vhodná pro jiné průtoky a jiné spády vody. Na následujícím diagramu je 

vhodnost jednotlivých typů vodních turbín, obrázek č. 4.70. Na svislé ose je velikost spádu, na 

vodorovné ose je objemový průtok vody. Vodní turbína označená „Turgo“ je přímoproudá turbína 

a „Crossflow“ je Bánkiho turbína. 

 

4.6.3 Sladkovodní elektrárny 
Vodní elektrárna je rozsáhlý komplex staveb, které ovlivní krajinu i její okolí. Z tohoto důvodu není 

 

Obr. 4.69: Přímoproudá turbína [1] 

 

Obr. 4.70: Oblasti použití různých typů turbín [2] 



98 

 

výroba elektrické energie jedinou funkcí vodní elektrárny. Hlavní stavbou je hráz, která zadrží vodu 

a provede vzdutí hladiny. Vzniklá vodní plocha může sloužit k rekreaci, jako zdroj pitné vody nebo 

jako protipovodňové opatření. Vodní elektrárna je víceúčelové dílo. Podle způsobu vzdutí hladiny je 

možno rozdělit sladkovodní elektrárny do čtyř skupin: 

 průtočné vodní elektrárny, 

 derivační vodní elektrárny, 

 akumulační vodní elektrárny, 

 přečerpávací vodní elektrárny. 

 

Protože Česká republika je prameništěm řek tří úmoří, nejsou zde velké vodní toky a má 

tedy omezené možnosti ve vyžívání vodní energie. Přes tento handicap je v České republice vodní 

energie využívána, obrázek č. 4.71. 

 

Podle instalovaného elektrického výkonu se dělí vodní elektrárny do čtyřech skupin: 

 vodní elektrárny – instalovaný výkon > 10 MW 

 malé vodní elektrárny – instalovaný výkon < 10 MW 

 mini vodní elektrárny – instalovaný výkon < 1 MW 

 mikro vodní elektrárny – instalovaný výkon < 0,1 MW 

 

 

4.6.3.1  Průtočné vodní elektrárny 

Průtočná vodní elektrárna je postavená na vodním toku obvykle v místě jezu. Jez nebo hráz zajistí 

menší vzdutí vodní hladiny, ale nevytváří velkou vodní nádrž. Spád vody je obvykle malý, 

obrázek č. 4.72. Voda je zadržena malou hrází nebo jezem. Před vstupem do kanálu, který vede 

k vodní turbíně, prochází voda soustavou česel. Jedná se o samočistící síta, která zabrání vstupu 

nečistot a ryb do prostoru vtokového kanálu. Vtokovým kanálem je voda vedena k vodní turbíně 

a do výpusti elektrárny. 

 Obr. 4.71: Vodní elektrárny v ČR [3] 

 



99 

 

Velikost dodávaného výkonu záleží na momentálních průtočných poměrech toku, na 

kterém je daná elektrárna vybudována. Průtočná vodní elektrárna má regulační schopnosti pouze 

snižovat výkon a z tohoto důvodu je v elektrizační soustavě tato elektrárna zařazena do skupiny 

základních elektráren. 

 

4.6.3.2  Derivační vodní elektrárny 

Derivační elektrárna je také nazývána náhonová. Tento způsob využití potenciální energie vody je 

odvozený od průtočné elektrárny. Pokud má malý vodní tok nízký spád je možné ve vhodném místě 

vytvořit umělé koryto, náhon, který dopraví část toku vody na určené místo. Tento náhon má menší 

sklon než původní řečiště a v místě opětovného připojení se získá vyšší spád. V tomto místě se 

obvykle vybuduje mikro nebo mini vodní elektrárna, obrázek č. 4.73. Vzhledem k tomu, že 

nejnáročnější je výstavba náhonu, využívá se obvykle náhonů ke starým vodním mlýnům. 

 

Z hlediska regulace dodávaného výkonu je tato elektrárna, jako v případě průtočné vodní 

elektrárny, řazena do skupiny základních elektráren. Tento typ elektráren obvykle pouze zlepšuje 

energetickou bilanci odběratele. 

 

4.6.3.3  Akumulační vodní elektrárny 

V případě akumulační vodní elektrárny je tato elektrárna součástí velkého vodního díla. Na vodním 

toku je vybudována přehrada, která vytvoří velkou zásobárnu vody, jezero. Vodní elektrárna získá 

vyšší spád, obrázek č. 4.74, a zároveň může svůj dodávaný výkon měnit podle potřeb elektrizační 

soustavy. Odezva na požadavky je rychlá, a proto je možné akumulační vodní elektrárny 

provozovat jako pološpičkové nebo špičkové zdroje elektrické energie. Podmínkou je, že musí být 

   

Obr. 4.73: Schéma vodního díla [1] 

 

Obr. 4.72: Schématický nákres průtočné vodní elektrárny [8] 
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zachován určitý minimální průtok, aby řečiště pod přehradou nevyschlo a určitá minimální výška 

hladiny v nádrži. 

V České republice jsou velká vodní díla vybudována na řece Vltavě, Moravě a Dyji. 

Největší českou akumulační vodní elektrárnou je vodní elektrárna Orlík s instalovaným výkonem 

364 MW. Pro porovnání s největšími vodní elektrárny ve světě: 

 Tři soutěsky – Čína – instalovaný výkon 20 300 MW 

 Itaipu – Brazílie, Paraguay - instalovaný výkon 14 000 MW 

 Guri – Venezuela – instalovaný výkon 10 200 MW 

 

4.6.3.4  Přečerpávací vodní elektrárny 

Pro pokrytí špiček při provozu elektrizační soustavy je potřeba nalézt vhodný zdroj. Tímto zdrojem 

je přečerpávací vodní elektrárna. 

 

Přečerpávací vodní elektrárna je budována na vodním toku a skládá se ze dvou nádrží, 

které jsou v různé nadmořské výšce. Obě nádrže jsou spojeny potrubím. U spodní nádrže se nalézá 

vodní elektrárna. Tato elektrárna má dva pracovní režimy: režim výroby elektrické energie, kdy 

voda z horní nádrže je přepouštěna do spodní nádrže a režim čerpání, kdy naopak v době nadbytku 

elektrické energie v soustavě je voda ze spodní nádrže dopravována do horní nádrže, obrázek 

č. 4.75. 

Přečerpávací elektrárny mohou být konstruovány tak, že vodní turbíny a čerpadla jsou 

samostatné stroje nebo vodní turbína zpravidla osazená Francisovým kolem je provozována i jako 

čerpadlo. Jedná se o špičkové zdroje, protože mají velmi rychlou odezvu na požadovaný výkon. 

    

Obr. 4.74: Schéma akumulace [3] 

 

Obr. 4.75: Schéma přečerpávací vodní elektrárny [8] 
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Zároveň slouží jako výkonová rezerva elektrizační soustavy. V České republice jsou provozovány 

dvě velké přečerpávací vodní elektrárny: Dlouhé stráně s instalovaným výkonem 2 x 325 MW 

a Dalešice 4 x 120 MW. Pro porovnání se světem jsou největší přečerpávací vodní elektrárny: 

 Bad County – USA – instalovaný výkon 3 003 MW 

 Huizhou – Čína - instalovaný výkon 2 448 MW 

 Guangdong – Čína - instalovaný výkon 2 400 MW 

 

4.6.4 Mořské vodní elektrárny 
Již od pradávna se lidstvo snažilo získat energii z moře. V ohnisku pozornosti byla kinetická energie 

opakujících se přílivů a vln. Z tohoto důvodu se zaměřil vývoj na elektrárny využívající přílivu, vln 

a mořských proudů. Princip funkce tepelné vodní elektrárny byl již popsán ve dřívějším odstavci 

č. 76. 

 

4.6.4.1  Přílivové vodní elektrárny 

Snaha využít energii přílivu (slapu) je dávná, což dokládá stará rytina, obrázek č. 4.76. 

Přílivové vodní elektrárny jsou stavěny jako přehradní nebo proudové. Konstrukce 

přehradní přílivové vodní elektrárny využívá členitost pobřeží. V přehradní hrázi jsou zabudovány 

přímoproudé vodní turbíny, které při přílivu i odlivu vyrábí elektrickou energii, obrázek č. 4.78. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.76: Využití slapové energie. [3] 

Obr. 4.77: Přílivová vodní elektrárna Rance [2] 
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Největší přehradní přílivové elektrárny na světě jsou: 

 Sihwa Lake – Jižní Korea – instalovaný výkon 254 MW 

 Rance – Francie - instalovaný výkon 240 MW, obrázek č. 4.77 

 Annapolis – Kanada -  instalovaný výkon 20 MW 

 

Proudové přílivové vodní elektrárny mají také přímoproudé vodní turbíny, které jsou 

umístěny v proudu přílivu. Jsou buď plovoucí nebo vzhledově podobné větrným elektrárnám, které 

jsou postaveny na dně moře. Schématický náčrtek plovoucí přílivové elektrárny je na obrázku 

č. 4.79. 

 

4.6.4.2  Vlnové vodní elektrárny 

Využití energie mořských vln je ve stádiu prototypů. Výroba elektrické energie je založena na 

změně výšky hladiny moře. Změna výšky hladiny se převádí na přímočarý pohyb, píst zakotvené 

elektrárny je spojen s plovákem, který mění výšku nade dnem, obrázek č. 4.80. Opačná konstrukce, 

kdy elektrárna plave je také možná, obrázek č. 4.81. Jiným typem jsou plovoucí vory, obrázek 

č. 4.82. Jedná se o tři spojené plováky, které se na vlnách pohupují. V prostředním je umístěná 

 

Obr. 4.78: Řez přehradní elektrárnou [1] 

 

Obr. 4.79: Přílivová vodní elektrárna [2] 
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strojovna, v níž je z přímočarého pohybu vyrobena elektrická energie. 

 

 

 

 

 

 

Dalším typem využití energie vodních vln je uzavření vodní hladiny, která mění výšku. Na 

obrázku č. 4.83 je měnící se výška hladiny stlačuje vzduch, který proudí otvorem s větrnou 

turbínou. Na obrázku č. 4.84 zase stlačený vzduch vytlačí kapalinu přes šroub, který pohání 

elektrický generátor. 

  

 

Obr. 4.83: Vzduchový pohon generátoru [8] 

Obr. 4.80: Vlnová elektrárna 1 [8] 

 

Obr. 4.81: Elektrárna 45 kW [10] 

 

Obr. 4.84: Vodní pohon generátoru 

 

Obr. 4.82: Plovoucí pontony 
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4.6.4.3  Vodní elektrárny poháněné mořskými proudy 

Pro využití energie mořských proudů se zkouší prototyp elektrárny, která je podobná větrné 

elektrárně. Protože hustota vody je větší než hustota vzduchu, není vrtule tak veliká jako u větrné 

elektrárny. Strojovna s vodní turbínou se může pohybovat svisle na stožáru tak, aby mohla být 

prováděna její údržba. Na obrázku č. 4.85 je vytažená vodní turbína se strojovnou. 

 

 
 

 

 

4.7  Energie světla 

 

4.7.1 Způsoby přeměny energie slunečního záření 

Energie slunečního záření je měněna do dvou forem energie, elektrické nebo tepelné. Přeměna 

energie slunečního záření na elektrickou energii je prováděna pomocí fotoelektrického jevu 

v polovodivém materiálu solárního článku. Dopadající sluneční záření prochází do polovodivého 

materiálu. Energie paprsku vybudí elektrony valenční sféry, které se uvolní z molekuly. Záporné 

náboje (volné elektrony) putují k anodě, která je na povrchu solárního článku. Kladné náboje díry 

putují ke katodě, obrázek č. 4.86. 

 

 

 

Tepelná energie je získána pomocí kolektorů, trubkových nebo deskových, v nichž proudí 

ohřívaná látka (nejčastěji kapalina), obrázek č. 4.87. 

Obr. 4.85: Vodní elektrárna [2] 

 

Obr. 4.86: Princip fotoelektrického jevu [2] 
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Zvýšení účinnosti je prováděno pomocí reflektorů. Jedná se o zrcadla, která soustředí 

paprsky do ohniska, ve kterém je umístěn kolektor. Jiný způsob soustředění paprsků je provedeno 

pomocí Fresnellovy čočky, obrázek č. 4.88 a 4.89 

 

 

 

4.7.2 Výroba elektrické energie z energie slunečního záření 

Výrobu elektrické energie je možné provádět přímou nebo nepřímou metodou. 

 

 

Obr. 4.87: Příklad konstrukce trubkového kolektoru [6] 

 

Obr. 4.88: Kolektor s reflektorem nebo Fresnellovou čočkou [6] 

 

Obr. 4.89: Trubkový kolektor [1] 
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4.7.2.1  Přímá výroba elektrické energie 

Základem přímé metody je fotoelektrický jev, kdy v polovodičích je za pomoci dopadajících 

slunečních paprsků vytvořeno stejnosměrné elektrické napětí. Fotovoltaické panely jsou složeny 

z množství jednotlivých článků. Základním materiálem pro výrobu je křemík (mono-krystalický, 

polykrystalický a amorfní), telurid kademnatý (CdTe) a pevný roztok mědi, india, gallia a selenu 

(CIGS). 

Využití tohoto způsobu výroby elektrické energie má v našich podmínkách uplatnění při 

napájení malých spotřebičů elektrické energie, osamocené dopravní značení, silniční radary, kapesní 

kalkulačky apod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný možný zdroj energie, mají největší uplatnění 

fotovoltaické panely při napájení vesmírných plavidel, obrázek č. 4.90. Další pokusy jsou 

prováděny s napájením alternativních pohonů letadel nebo automobilů, obrázek č. 4.91. 

 

   

 

 

 

 

Obr. 4.91: Fotovoltaické panely na křídlech letadla [1] 

Obr. 4.90: Solární panely vesmírné stanice [2] 

 



107 

 

V roce 2010 byla uvedena do provozu největší česká sluneční elektrárna Vepřek o výkonu 

35,1 MW. Na rozloze 82,5 ha má celkem 26 bloků obsahujících 186 960 kusů mono-krystalických 

panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp. O řízení celého systému se stará technologie PLC Tecomat 

Foxtrot CP-1004 V souvislosti s výstavbou elektrárny byla v blízkosti postavena i nová rozvodna 

nákladem zhruba 100 milionů Kč. [3] 

 

 

Fotovoltaická elektrárna Vepřek má velký výkon, ale zároveň zabírá velkou plochu. Česká 

republika svými podmínkami není příliš příznivá pro tento způsob výroby elektrické energie 

velkých výkonů. V malém množství je možné vyrábět umístěním fotovoltaických panelů na střechy 

nebo stěny stavebních objektů a tím zlepšit jejich energetickou bilanci, obrázky č. 4.93 A 4.94. 

 

 

 

 

Obr. 4.92: Fotovoltaická elektrárna Vepřek [2] 

 

Obr. 4.93: Gillete Stadium Foxborough – 515 kW [2] 
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V současné době jsou ve vývoji polopropustné fotovoltaické panely, které bude možné umístit místo 

oken budovy. 

 

4.7.2.2  Nepřímá výroba elektrické energie 

Při nepřímé výrobě elektrické energie jsou využívány pasivní solární kolektory, obrázek č. 4.89, 

které zajišťují výrobu přehřáté vodní páry. Energie přehřáté vodní páry je využívána v parní turbíně 

a další výroba elektrické energie je shodná jako v klasické tepelné elektrárně, obrázek č. 4.95. Místo 

parního kotle jsou instalovány pasivní solární panely nebo sluneční pec, v níž jsou soustředěny 

paprsky pomocí zrcadel (heliostatů). 

Solární elektrárny jsou konstruovány jako rovinné nebo věžové. U rovinných elektráren 

jsou zrcadla, která mají v ohnisku solární kolektory, rozmístěny na ploše, obrázek č. 4.96. 

 

Obr. 4.94: CIS Manchester  - 575,5 kW [2] 

 

Obr. 4.95: Schéma výroby elektřiny [1] 
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Ve věžových elektrárnách jsou sluneční paprsky soustředěny pomocí heliostatů do jednoho 

centra, kde dochází k ohřevu teplonosné látky. Schémata jsou na obrázcích č. 4.97 A 4.98. 

  

 

 

 

 

Na obrázku č. 4.99 je zachycena věžová sluneční elektrárna Gemasolar (19,9 MW) 

v Andalusii ve Španělsku 

 

Obr. 4.96: Solární elektrárna Omaha - USA [2] 

Obr. 4.97: Princip výroby elektřiny [4] Obr. 4.98: Centrální parabolické zrcadlo [4] 

Obr. 4.99: Věžová sluneční elektrárna [2] 
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V Austrálii je zkonstruováno pokusné zařízení o výkonu 50 kW, využívající Stirlingův 

motor. Parabolické zrcadlo soustřeďuje paprsky do ohniska s pracujícím Stirlingovým motorem, 

který pohání elektrický generátor, obrázek č. 4.100. 

 

4.7.3 Výroba tepelné energie z energie slunečního záření 
Tepelnou energii, která je pro život člověka velmi důležitá, je možné získávat pomocí přeměny 

dopadajícího slunečního záření. Největší hodnota dopadu slunečních paprsků v našich podmínkách 

je v letních měsících, kdy tepelné energie je potřeba nejméně. Nastává tak problém, jakým 

způsobem využít získanou tepelnou energii. 

 

 

4.7.3.1  Ohřev vody 

Příprava teplé vody pro zajištění občanské vybavenosti je obvyklý způsob využití tepelné energie. 

Sluneční záření dopadající na kolektor ohřívá v primárním okruhu topné médium, které předává 

tepelnou energii v zásobníku teplé vodě, obrázek č. 4.101. 

 

 

4.7.3.2  Výroba chladu 

K zajištění lepšího komfortu v budovách a zlepšování tepelné pohody v nich, jsou všechny nově 

stavěné a rekonstruované budovy vybaveny klimatizací a rozvodem chladu. Pro výrobu chladu je 

 

Obr. 4.100: Stirlingův motor [2] 

 

Obr. 4.101: Schéma ohřevu teplé vody [1] 
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možné využít sluneční energii. Existují dva způsoby výroby chladu: absorbční metodou nebo 

pomocí kompresorových chladících zařízení, v nichž je elektromotor kompresoru poháněn 

elektřinou vyrobenou z fotovoltaických panelů. 

 

 

4.7.3.3  Centralizované zásobování teplem ze solárních zdrojů 

V současné době se solární systémy využívají u soustav centralizovaného zásobování teplem 

(CZT). Na soustavu CZT jsou připojeny solární kolektory, které přidávají své vyrobené teplo 

k teplu vyrobenému v centrálním zdroji soustavy CZT. V tomto případě je potřeba mnohem více 

tepelné energie než při individuální přípravě teplé vody, odstavec č. 110. 

Způsob získávání solárního tepla může být pomocí velkého centrálního kolektoru, kdy 

jeden velký kolektor zajišťuje ohřev vody, která je dopravována k jednotlivým odběratelům, 

obrázek č. 4.102.   

 

 

Další způsob spočívá v instalaci malých kolektorů, které jsou umístěné na jednotlivých 

stavebních objektech. Získaná tepelná energie je spotřebovávána v daném objektu a přebytky jsou 

dodávány do centrálního rozvodu tepla, obrázek č. 4.103. 

 

Soustavy CZT mohou být konstruovány jako soustavy: 

 bez akumulace tepla. Plocha solárních kolektorů je navržena tak, aby pokrývala pouze 

trvalou spotřebu tepla. Solární teplo pokrývá cca 5 % spotřeby soustavy. [5] 

 s krátkodobou akumulací tepla. Plocha solárních kolektorů je navržena tak, aby byla pokryta 

letní spotřeba tepla pro přípravu teplé vody. Velikost zásobníku kryje několikadenní tepelné 

zisky. Solární teplo pokrývá cca 10 až 20 % spotřeby soustavy. [5] 

 

Obr. 4.102: Zapojení centrálního kolektoru [1] 

 

Obr. 4.103: Zapojení s jednotlivými kolektory [1] 
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 s dlouhodobou akumulací tepla. Velikost zásobníku je taková, aby teplo získané v letních 

měsících udržel do zimních měsíců. Solární teplo pokrývá cca 50 % spotřeby soustavy. Je 

nutné konstatovat, že se jedná o velmi investičně náročnou akci, která zdraží cenu solárního 

tepla. [5] 

 

Rozdíl mezi dlouhodobou a krátkodobou akumulací solárního tepla ukazují následující 

grafy na obrázcích č. 4.104 a 4.105. Na vodorovné ose jsou znázorněny jednotlivé měsíce v roce. 

Celý svislý sloupec představuje spotřebu tepla soustavy CZT v daném měsíci. Sloupce jsou 

rozděleny na zisk solárního tepla a dotaci tepla z klasického zdroje. 

  

4.8  Další zdroje elektrické a tepelné energie 

Mezi další zdroje elektrické a tepelné energie patří palivový článek a tepelné čerpadlo. 

 

 

4.8.1 Palivový článek 
Palivový článek (v anglické literatuře fuel cell) je elektrochemické zařízení, které přeměňuje 

chemickou energii paliva a okysličovadla přímo na elektrickou a tepelnou energii. Palivový článek 

je galvanický článek. Skládá ze dvou elektrod, které jsou odděleny membránou nebo elektrolytem. 

K elektrodám je přiváděno palivo (k anodě) a okysličovadlo (ke katodě). Na katodě se oxidační 

činidlo (většinou kyslík) redukuje na anionty (O2
-
), a ty pak reagují s H

+
 ionty na vodu. Elektrody 

palivového článku jsou katalyticky i reaktivně stabilní. Palivové články mohou pracovat nepřetržitě, 

dokud není přerušen přívod paliva nebo okysličovadla k elektrodám. Existuje mnoho kombinací 

paliva a okysličovadla. Např. kyslíko-vodíkový článek používá vodík jako palivo a kyslík jako 

okysličovadlo. Jiné články užívají jako paliva uhlovodíky a alkoholy. Místo čistého kyslíku se jako 

okysličovadla může použít například vzduch, chlór a oxid chloričitý. Palivové články dělíme do 

skupin: 

 Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC) 

 Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) 

Obr. 4.104: Krátkodobá akumulace tepla [5] Obr. 4.105: Dlouhodobá akumulace tepla [5] 
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 Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC) 

 Palivové články s tavenými uhličitany (MCFC) 

 Palivové články s tuhými oxidy (SOFC) 

 

 

4.8.1.1  Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC) 

Patří mezi nejstarší palivové články, jako elektrolyt využívají vodný roztok alkalického hydroxidu 

(NaOH, KOH) zafixovaný do nejčastěji azbestové matrice. Při hmotnostních koncentracích 85 %, 

kdy se již jedná o taveninu KOH, může provozní teplota dosahovat až 230 °C. Při hmotnostních 

koncentracích 35 - 45 % se již jedná o vodný roztok, kdy provozní teplota bývá do 92 °C. Jako 

palivo slouží čistý vodík a jako oxidační činidlo čistý kyslík, nebo vzduch zbavený oxidu 

uhličitého. Palivový článek je zdroj stejnosměrného elektrického napětí. Konstrukce článku 

obsahuje dvě elektrody, na jejichž povrchu je slabá vrstva uhlíku s malým množství platiny, která 

slouží jako katalyzátor. Elektrody jsou od sebe odděleny polymerní membránou, která propouští 

kladné ionty. Atomy vodíku jsou přivedeny k anodě (1), protože polymerní membrána (2) propouští 

pouze kladné ionty, je provedeno oddělení elektronů a kladný iont vodíku prochází polymerní 

stěnou. Tyto palivové články se uplatňují především ve vesmírných a vojenských aplikacích. 

 

 𝐇𝟐 → 𝟐𝐇+ + 𝟐𝐞− (4.1) 

 

Po průchodu stěnou kladný iont vodíku reaguje na katodě (3) s molekulou kyslíku, zároveň 

vnějším elektrickým okruhem jsou dopraveny ke katodě samostatné elektrony. Reakcí vznikne voda 

a teplo. 

 𝟒𝐇+ + 𝐎𝟐 + 𝟒𝐞− → 𝟐𝐇𝟐𝐎 + 𝐭𝐞𝐩𝐥𝐨 (4.2) 

 

Poznámka: V elektrochemii se katoda definuje jako elektroda, na které probíhá redukce a anoda 

jako elektroda, na které probíhá oxidace. Každá z obou elektrod může mít různý náboj podle toho, 

jestli se jedná o elektrolýzu (na elektrody napětí vkládám; katoda má záporný náboj a anoda kladný 

náboj), nebo o galvanický článek (napětí vzniká; katoda má kladný náboj a anoda záporný 

náboj). [3] 

 
 

 
Obr. 4.106: Schéma palivového článku [1] 
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4.8.1.2  Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) 

Funkci elektrolytu zde plní polymerní membrána vodivá pro vodíkové ionty (protony), někdy se 

proto používá termín „proton exchange membrane“, která však musí být zvlhčována. V drtivé 

většině se jedná o sulfonované fluoropolymery, nejčastěji se jedná o Nafion®. Jako katalyzátor se 

nejčastěji používá platina, nebo slitiny platinových kovů, které jsou nanesené na povrch GDL 

(plynově difúzní vrstva) a tak vytváří GDE (plynově difúzní elektroda), GDL s zafixovaným 

katalyzátorem. Jako palivo slouží vodík, nebo metanol a jako okysličovadlo kyslík, nebo vzduch. 

Pracovní teplota je do 90 °C, což umožňuje okamžité flexibilní použití, nevýhodou je vysoká 

citlivost katalyzátoru na katalytické jedy, především na oxid uhelnatý. Tento palivový článek se 

hodí pro mobilní zařízení. 

 

4.8.1.3  Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC) 

V tomto palivovém článku jako elektrolyt slouží 100% kyselina fosforečná fixovaná v matrici. Jako 

matrice může být použit PTFE, SiC, nebo azbest, popřípadě PolyBenziImidazol. Tyto palivové 

články pracují při teplotách 150 – 220 °C. Při teplotě nad 180 °C dochází k posunutí rovnovážné 

konstanty rovnice č. 4.3. 

 𝐂𝐎 + 𝐇𝟐𝐎 ↔ 𝐂𝐎𝟐 + 𝟐𝐇+ + 𝟐𝐞− (4.3) 

 

Z tohoto důvodu odpadá problém s otravou oxidem uhelnatým, díky čemuž lze použít 

přímo plyn z parního reformingu. Jako katalyzátor je používána platina, jako palivo slouží vodík 

připravený parním reformingem z fosilních paliv a jako okysličovadlo vzduch. Tyto palivové články 

mají možnost využití v kogeneračních jednotkách. 

 

4.8.1.4  Palivové články s tavenými uhličitany (MCFC) 

V těchto palivových článcích se jako elektrolyt uplatňuje tavenina směsi alkalických (Li, Na, K) 

uhličitanů fixovaná v matrici tvořené nejčastěji LiAlO2. Provozní teplota těchto palivových článků 

mezi 600 - 700 °C. Uhličitany tvoří taveninu vysoce vodivých solí, kde vodivost zajišťuje CO3-II 

skupina. 

V těchto palivových článcích se nemusí používat drahé katalyzátory. V palivovém článku 

dochází k vnitřnímu reformingu, který zvyšuje účinnost článku, a proto palivo nemusí být příliš 

čisté. Jako palivo slouží plyn z parního reformingu fosilních paliv a bioplynu a jako oxidační 

činidlo vzduch. Tyto palivové články skýtají možnost využití v kogeneračních jednotkách 

a elektrárnách. 

 

4.8.1.5  Palivové články s tuhými oxidy (SOFC) 

Tento typ palivového článku používá pevný elektrolyt, kterým je keramická membrána na bázi ZrO2 

stabilizované Y2O3. Výhodou je, že se nemusí používat drahých katalyzátorů. Tyto palivové články 

pracují při teplotě okolo 800-1 000 °C. Reakční produkty mohou expandovat v turbíně a tím dojde 

ke zvýšení účinnosti. Jako palivo slouží zemní plyn, bioplyn, plyn z parního reformingu fosilních 

paliv a bioplynu a jako oxidační činidlo vzduch. Tyto palivové články skýtají možnost využití v 

kogeneračních jednotkách a elektrárnách. 

 

Praktické využití palivového článku v dopravě je provedeno na českém autobusu pro 

městskou dopravu TriHyBus, který je výrobkem plzeňské Škody. Jedná se o autobus poháněný 

elektromotory. Zdrojem elektrické energie je palivový článek. Pro pokrytí odběrových špiček je 

autobus vybaven akumulátory a kapacitory, obrázek č. 4.107. 
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Základní technické údaje autobusu s palivovým článkem: 

 vodíkový palivový článek typ PEM – 50 kW 

 skladování H2 na střeše v tlakových lahvích 4 x 200 l, při tlaku 30 MPa, což odpovídá 

cca 20 kg H2, 

 dojezd na jedno natankování 300 km; maximální rychlost 65 km/h, 

 spotřeba H2 přibližně 7,5 kg / 100 km, (ekvivalent 20 l nafty/ 100km) 

 

Obr. 4.108: Palivový článek [15] 

 

Obr. 4.107: Pohon palivovým článkem [15] 
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4.8.2 Tepelné čerpadlo 
Podle druhé věty termodynamické platí, že teplo (tepelná energie) je samovolně předáváno z tělesa 

o vyšší teplotě tělesu o nižší teplotě. To znamená, že obrácený postup, předávání tepla z tělesa 

o nižší teplotě tělesu o vyšší teplotě je nutné provést s dodáním vnější energie. Zdrojem tepelné 

energie může být tepelné čerpadlo, které získává tepelnou energii z hmoty o nízké teplotě. 

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou tepelných výměníků, kompresoru, expanzního ventilu 

a okruhu teplonosné látky. Kruhový cyklus je možné popsat následovně: kompresorem stlačená 

teplonosná látka je vedena do tepelného výměníku, ve kterém odevzdává své teplo další teplonosné 

látce (např. topná voda). Po odevzdání tepla dochází v expanzním ventilu ke snížení tlaku, látka 

expanduje. Při expanzi látky dochází k odebírání tepla z okolí ve druhém tepelném výměníku, 

obrázek č. 4.111. 

 

Tepelná čerpadla jsou především zdrojem tepelné energie pro vytápění. Podle zdroje 

tepelné energie jsou tepelná čerpadla rozdělena do třech skupin: 

 vzduch – voda; tepelná energie je čerpadlem odebírána ze vzduchu, tím že je „ochlazován“, 

obrázek č. 4.112. Vně vytápěného objektu je umístěn tepelný výměník, který odebírá teplo 

venkovnímu vzduchu. 

 voda – voda; tepelná energie je čerpadlem odebírána z vody podzemní nebo povrchové, 

obrázek č. 4.113. Tepelné čerpadlo pracuje se dvěma studněmi podzemní vody, jedna je 

„teplá“ a druhá „studená“. Z „teplé“ studně je čerpána voda, která odevzdá své teplo 

 

Obr. 4.111: Princip tepelného čerpadla [16] 

Obr. 4.109: TriHyBus [15] Obr. 4.110: Palivový článek [15] 
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v tepelném čerpadle a je vypouštěna do „studené“ studně. Jiná varianta je odběr tepla 

z tekoucí nebo stojaté vody. V místě, kde voda nezmrzá je umístěn tepelný výměník. 

 země – voda; tepelná energie je čerpadlem odebírána ze Země, jedná se o nízkoteplotní 

geotermální energii, obrázek č. 4.114. V nezámrzné hloubce je v zemi umístěn tepelný 

výměník, který odebírá teplo ze země. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tepelným čerpadlem je teplo transformováno na energii o teplotě potřebné pro vytápění 

(40 až 70°C). Je pochopitelné, že čím je nižší teplota zdroje tím je menší tepelný zisk na výstupu 

z čerpadla. Nejvýkonnější tepelná čerpadla vzduch – voda pracují od teplot vzduchu mínus 18 popř. 

mínus 15°C, při nižších teplotách již ne. Důležitým parametrem je topný faktor, jedná se o podíl 

velikosti získané energie na výstupu čerpadla ku množství spotřebované energie pro přenos 

elektrická energie pro pohon čerpadla). Obvyklá hodnota je 2,5 až 3. 

Tepelná čerpadla, která využívají energii obnovitelných zdrojů, jsou využívána především 

pro vytápění stavebních objektů. Velikost výkonu potřebného k zajištění tepelné pohody záleží na 

venkovní teplotě. Pokud jsou tyto velikosti zpracovány ve formě grafu doby trvání maxima, bude se 

jednat o nerostoucí funkci, kterou je možné linearizovat, obrázek č. 4.115. Plocha pod grafem 

odpovídá dodané energii během vytápění. 

Obr. 4.112: Tepelné čerpadlo [16] 

 

 

Obr. 4.113: Tepelné čerpadlo [16] 

 

Obr. 4.114: Tepelné čerpadlo [16] 
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Pokud je možné pokrýt celou dodávku tepla tepelným čerpadlem, je tento provoz nazýván 

monovalentním provozem. Otázkou zůstává jak upotřebit nadbytečný výkon tepelného čerpadla. 

obrázek č. 4.116. 

 

 
 

 

Pokud nebude potřebná dodávka tepla pokryta tepelným čerpadlem, je průsečík mezi 

požadovaným příkonem a výkonem tepelného čerpadla nazván rovnovážným bodem. 

V rovnovážném bodě je roven výkon tepelného čerpadla příkonu stavebnímu objektu. Chybějící 

energii pro stavební objekt je potřeba dodat jiným zdrojem. Zpravidla je využíván elektrický ohřev. 

V tomto případě se jedná o bivalentní nebo monoenergetický způsob provozu. Bivalentní provoz je 

takový, při kterém oba zdroje, tepelné čerpadlo i elektrický ohřev pracují současně, obrázek 

č. 4.117. Monoenergetický provoz je takový, kdy v rovnovážném bodě dochází k přepnutí zdroje, 

tepelné čerpadlo je odstaveno a dodávku zajišťuje jiný zdroj, obrázek č. 4.118. 

 
 

 

Obr. 4.115: Potřebný výkon pro vytápění [1] 

 

Obr. 4.116: Monovalentní provoz [1] 

 

Obr. 4.117: Bivalentní provoz [1] 
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4.9  Kontrolní otázky 

1. Charakterizujte zdroj výtopna. 

2. Charakterizujte zdroj spalovna. 

3. Charakterizujte zdroj elektrárna. 

4. Charakterizujte zdroj teplárna. 

5. Jak jsou rozděleny elektrárny podle diagramu zatížení? 

6. Nakreslete a popište schéma tepelné elektrárny. 

7. Vysvětlete princip činnosti parní turbíny. 

8. Vysvětlete princip činnosti kondenzátoru. 

9. Vysvětlete princip činnosti čerpadel a vývěvy. 

10. Vysvětlete princip činnosti chladící věže. 

11. Vysvětlete princip činnosti elektrického generátoru. 

12. Vysvětlete princip činnosti elektrárny spalující paliva. 

13. Vysvětlete princip činnosti jaderné elektrárny. 

14. Vysvětlete princip činnosti jaderného reaktoru. 

15. Vysvětlete princip činnosti Tokamaku. 

16. Vysvětlete princip činnosti geotermální elektrárny. 

17. Vysvětlete princip činnosti tepelné vodní elektrárny. 

18. Vysvětlete co je kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). 

19. Popište parní protitlakovou turbínu. 

20. Popište parní odběrovou turbínu. 

21. Popište plynovou turbínu. 

22. Popište cyklus plynové turbíny s rekuperací tepla. 

23. Popište princip paroplynového cyklu. 

24. Jaké je využití pístových spalovacích motorů v energetice? 

25. Popište konstrukci větrné elektrárny. 

26. Jaké znáte typy vodních turbín, stručně je popište. 

27. Jakým způsobem jsou rozděleny vodní elektrárny podle velikosti instalovaného výkonu? 

28. Jakým způsobem jsou rozděleny vodní elektrárny podle způsobu vzdutí vodní hladiny, 

stručně je popište. 

29. Popište princip činnosti průtočné a derivační vodní elektrárny. 

30. Popište princip činnosti akumulační vodní elektrárny. 

31. Popište princip činnosti přečerpávací vodní elektrárny. 

32. Popište princip činnosti přílivové vodní elektrárny. 

Obr. 4.118: Monoenergetický provoz [1] 
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33. Popište princip činnosti vlnové vodní elektrárny. 

34. Vysvětlete princip fotoelektrického jevu? 

35. Popište konstrukci solárního kolektoru a zvýšení jeho účinnosti. 

36. Jaké jsou způsoby výroby elektrické energie ze slunečního záření? 

37. Jaké je možné využití tepelné energie vyrobené ze slunečního záření? 

38. Popište princip činnosti palivového článku. 

39. Popište princip činnosti tepelného čerpadla. 

40. Jaké znáte druhy tepelných čerpadel, stručně je popište? 

41. Jaké znáte druhy provozu tepelných čerpadel, stručně je popište? 
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