
 

 

 

 

 

 

 

Obnovitelný zdroj energie 

jako šance pro rozvoj venkovských oblastí 

 

PŘÍRUČKA 



Příručka RESOR 

2 

 

Obsah 
1. Úvod do obnovitelných zdrojů energie ......................................................................................... 6 

1.1. Globální oteplování....................................................................................................................... 6 

1.2. Nárůst spotřeby energie, světová produkce ropy a zemního plynu, výroba 
energie v číslech ........................................................................................................................................... 7 

1.3. Tvorba uhlí, ropy a zemního plynu........................................................................................ 9 

1.4. Potenciální zdroje energie po vyčerpání fosilních paliv, řešení pro udržitelnou 
energii, boj s globálním oteplováním. .............................................................................................. 10 

1.5. Definice obnovitelných zdrojů energie, obnovitelných a neobnovitelných 
zdrojů energie............................................................................................................................................. 11 

1.6. Úvod do energie z biomasy .................................................................................................... 12 

1.7. Úvod do solární energie a fotovoltaické energie .......................................................... 12 

1.8. Úvod do větrné energie ........................................................................................................... 13 

1.9. Úvod do geotermální energie ................................................................................................ 13 

1.10. Úvod do vodní energie ........................................................................................................ 13 

1.11. Úvod do energie z bioplynu .............................................................................................. 14 

1.12. Slovní zásoba ........................................................................................................................... 14 

1.13. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 15 

2. Energie z biomasy ................................................................................................................................ 16 

2.1. Biomasa: Definice a typy ......................................................................................................... 16 

2.2. Fotosyntéza ................................................................................................................................... 17 

2.3. Využití biomasy ........................................................................................................................... 18 

2.4. Zdroje biomasy ............................................................................................................................ 18 

2.5. Zásobování surovinami, sklizeň a manipulace s nimi ................................................ 21 

2.6. Technologie přeměny biomasy ............................................................................................ 22 

2.7. Výhody a nevýhody ................................................................................................................... 27 

2.8. Biomasa a životní prostředí ................................................................................................... 28 

2.9. Využití biomasy k výrobě elektřiny.................................................................................... 29 

2.10. Využití biomasy k výrobě biopaliv (ethanol, bionafta atd.) ................................ 31 

2.11. Technické překážky.............................................................................................................. 33 

2.12. Řídící otázky ............................................................................................................................ 33 

2.13. Slovní zásoba ........................................................................................................................... 33 

2.14. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 34 



Příručka RESOR 

3 

 

2.15. Případová studie .................................................................................................................... 36 

3. Energie z bioplynu ............................................................................................................................... 38 

3.1. Definice bioplynu ........................................................................................................................ 38 

3.2. Zdroje bioplynu ........................................................................................................................... 38 

3.3. Anaerobní digesce, proces ...................................................................................................... 39 

3.4. Bio-digestory ................................................................................................................................ 40 

3.5. Odpady produkující bioplyn .................................................................................................. 42 

3.6. Energetický obsah bioplynu .................................................................................................. 43 

3.7. Základní konstrukce fermentoru ......................................................................................... 46 

3.8. Konečné využití bioplynu ....................................................................................................... 46 

3.9. Dopady využívání energie z bioplynu na životní prostředí ..................................... 48 

3.10. Ekonomika malých bioplynových energetických systémů ................................. 49 

3.11. Řídící otázky ............................................................................................................................. 50 

3.12. Slovní zásoba ........................................................................................................................... 51 

3.13. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 51 

3.14. Případová studie .................................................................................................................... 52 

4. Solární energie ....................................................................................................................................... 55 

4.1. Slunce a sluneční energie ........................................................................................................ 55 

4.2. Historie solární energie ........................................................................................................... 56 

4.3. Využití solární energie ............................................................................................................. 56 

4.4. Skleníkový efekt .......................................................................................................................... 57 

4.5. Solární kolektory ........................................................................................................................ 58 

4.6. Solární vytápění .......................................................................................................................... 62 

4.7. Pasivní solární design ............................................................................................................... 62 

4.8. Aktivní solární design ............................................................................................................... 62 

4.9. Solární ohřev vody ..................................................................................................................... 63 

4.10. Výhody solární energie ....................................................................................................... 63 

4.11. Výzvy solární energie ........................................................................................................... 64 

4.12. Řídící otázky ............................................................................................................................. 65 

4.13. Slovní zásoba ........................................................................................................................... 65 

4.14. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 65 

4.15. Případová studie .................................................................................................................... 66 

5. Fotovoltaická energie ......................................................................................................................... 68 



Příručka RESOR 

4 

 

5.1. Fotovoltaické systémy.............................................................................................................. 68 

5.2. Stručná historie fotovoltaických systémů ....................................................................... 68 

5.3. Fotovoltaický efekt .................................................................................................................... 69 

5.4. Fotovoltaické články ................................................................................................................. 70 

5.5. Tradiční fotovoltaický článek................................................................................................ 72 

5.6. Součásti fotovoltaického systému ....................................................................................... 73 

5.7. Rozsah fotovoltaických systémů ......................................................................................... 74 

5.8. Výhody a omezení ...................................................................................................................... 75 

5.9. Měření elektřiny ......................................................................................................................... 76 

5.10. Řídící otázky ............................................................................................................................ 76 

5.11. Slovní zásoba ........................................................................................................................... 77 

5.12. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 77 

5.13. Případová studie .................................................................................................................... 78 

6. Veterná energia ..................................................................................................................................... 80 

6.1. Čo je vietor? .................................................................................................................................. 80 

6.2. Čo je veterná energia? .............................................................................................................. 80 

6.3. Využívanie sily vetra, malé systémy veternej energie ............................................... 80 

6.4. Veterná turbína ........................................................................................................................... 82 

6.5. Obmedzenia a výhody veterných turbín .......................................................................... 84 

6.6. Elektrická energia z turbín ..................................................................................................... 85 

6.7. Umiestnenie veternej turbíny ............................................................................................... 87 

6.8. Vplyv využívania veternej energie na životné prostredie ........................................ 89 

6.9. Ekonomika malých systémov veternej energie ............................................................ 91 

6.10. Usmerňujúce otázky ............................................................................................................. 91 

6.11. Slovná zásoba .......................................................................................................................... 91 

6.12. Zdroje a odkazy ...................................................................................................................... 92 

6.13. Prípadová štúdia .................................................................................................................... 93 

7. Geotermálna energia .......................................................................................................................... 97 

7.1. Geotermálna energia: Definícia a výroba......................................................................... 97 

7.2. Zdroje a využitie geotermálnej energie ............................................................................ 98 

7.3. Dostupnosť geotermálnej energie ...................................................................................... 98 

7.4. Priame využívanie geotermálnej energie ........................................................................ 99 

7.6. Suché parné elektrárne.......................................................................................................... 100 



Příručka RESOR 

5 

 

7.7. Elektrárne s bleskovou parou .............................................................................................101 

7.8. Elektrárne s binárnym cyklom ...........................................................................................102 

7.9. Geotermálne tepelné čerpadlá ............................................................................................102 

7.10. Výhody a nevýhody .............................................................................................................107 

7.11. Usmerňujúce otázky ...........................................................................................................108 

7.12. Slovná zásoba ........................................................................................................................108 

7.13. Zdroje a odkazy ....................................................................................................................108 

7.14. Prípadová štúdia ..................................................................................................................109 

8. Vodná energia ......................................................................................................................................110 

8.1. Vodná energia: Definícia........................................................................................................110 

8.2. Potenciálne zdroje ....................................................................................................................110 

8.3. Vodné elektrárne ......................................................................................................................110 

8.4. Vodná energia a priehrady ...................................................................................................111 

8.5. Vodné kolesá ...............................................................................................................................112 

8.6. Vysokorýchlostné komerčné turbíny ..............................................................................113 

8.7. Hlava a prietok ...........................................................................................................................113 

8.8. Ukladanie energie .....................................................................................................................115 

8.9. Účinnosť elektrárne ................................................................................................................116 

8.10. Podomácky vyrobená vodná turbína ..........................................................................116 

8.11. Výhody a nevýhody .............................................................................................................117 

8.12. Vplyv využívania vodnej energie na životné prostredie ....................................118 

8.13. Ekonomika malých vodných elektrární .....................................................................118 

8.14. Usmerňujúce otázky ...........................................................................................................120 

8.15. Slovná zásoba ........................................................................................................................120 

8.16. Zdroje a odkazy ....................................................................................................................120 

8.17. Prípadová štúdia ..................................................................................................................122 



Příručka RESOR 

6 

 

 

1.  Úvod do obnovitelných zdrojů energie  

1.1.  Globální oteplování  
Globální oteplování je dlouhodobé oteplování světového klimatického systému s 
nástupem průmyslové éry (mezi lety 1850 a 1900), zejména v důsledku spalování 
fosilních paliv, které zvýšilo množství skleníkových plynů zadržujících teplo v zemské 
atmosféře. 

Co je tedy skleníkový efekt? Jak známo, skleník je typ velkého zvonového skla 
používaného v zemědělství. Sluneční paprsky, které přicházejí ve dne, zahřívají vnitřek 
této mísy a skleněný zvonek zabraňuje úniku tohoto tepla, takže vnitřek skleníku zůstává 
teplý i v noci, kdy není slunce. Podobnou vlastnost má i zemská atmosféra. Kdyby nebylo 
vodní páry, metanu (CH4), oxidu dusného (NO), ozonu (O3) ani CO2plynů, byl by náš svět 
pouští pokrytou ledovci. Tyto plyny, označované společně s vodní párou, jsou skleníkové 
plyny. 

Skleníkové plyny zachycují sluneční paprsky dopadající na Zemi a brání jim uniknout z 
atmosféry stejně jako v zemědělských sklenících. Nedostatek skleníkových plynů bude 
náš svět ochlazovat, zatímco jejich nadbytek ho bude ohřívat. 

Změny klimatu Země pozorované od počátku 20. století jsou způsobeny především 
lidskou činností, zejména využíváním fosilních paliv, která zvyšuje množství skleníkových 
plynů v zemské atmosféře, jež zadržují teplo, a zvyšuje průměrnou teplotu zemského 
povrchu. Toto zvýšení teploty způsobené člověkem se nazývá "globální oteplování". Ke 
změně klimatu mohou přispívat také přírodní procesy a vnitřní výkyvy (např. cyklické 
oceánské útvary, jako je El Niño, La Nina) a vnější síly (např. sopečná činnost, kolísání 
energetické úrovně Slunce). 

 

 

1-11obrázek: Globální průměrná hodnota oxidu uhličitého. Zdroj: NationalOceanicandAtmospheric 
Administration/Global MeasuringLab. 
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Obrázek 1-1 ukazuje změnu množství CO2 v atmosféře mezi lety 1980 a 2020, převzatou z 
Laboratoře pro globální monitorování amerického Národního úřadu pro oceán a 
atmosféru. Zatímco v předindustriálním období bylo v roce 1832 naměřeno 284 ppm CO2 
v atmosféře, v roce 1980 se tato hodnota zvýšila na 338 ppm. Nárůst od tohoto roku do 
současnosti je ještě markantnější. Laboratoř pro globální monitorování stanovila v říjnu 
2019 míru CO2 v atmosféře na 409,23 ppm a v říjnu 2020 na 411,53 ppm. Podle údajů 
získaných z Centra pro aplikace a výzkum klimatických změn a politiky Univerzity 
Boğaziçi se za posledních několik století zdvojnásobila a od roku 1950 se každoročně 
zvyšuje o 1 %. 

Oxid dusíku vzniká při zemědělských a průmyslových činnostech a při spalování pevných 
odpadů a fosilních paliv. Tento plyn, který také vychází z výfuků automobilů, způsobuje 
znečištění životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že nárůst CO2, NH3 a NO plynů zvýší světovou teplotu, je zvýšení 
množství vodní páry v atmosféře nevyhnutelným důsledkem. Chlorofluorouhlíkové plyny 
(CFC) ničí ozon. Většina těchto plynů je produktem 50. let 20. století a dnes se používá v 
chladničkách, klimatizacích, sprejích, hasicích přístrojích a při výrobě plastů. 

 

1.2.  Nárůst spotřeby energie, světová produkce ropy a zemního plynu, výroba 
energie v číslech  

 

 

1-12obrázek: Světová spotřeba energie podle energetických zdrojů (1800 - 2019) 
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1-11táblázat: v roce 2019 podle zdrojů. Zdroj:https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/year-in-review.html) (*) 

 

 

1-13obrázek: Výroba a spotřeba kapalných paliv v jednotlivých letech 

Zdroje Spotřeba (TWh) Míra (%) 

Míra do 
roku     

2018 (%) 

Olej 53610 33,1 -0,2 

Plyn 39305 24,2 0,2 

Uhlí 43860 27,0 -0,5 

Obnovitelné 
zdroje energie * 8055 5,0 0,5 

Hydro 10445 6,4 0,0 

Jaderné 6915 4,3 0,1 

Celkem 162190   



Příručka RESOR 

9 

 

 

1-14obrázek: Světová produkce zemního plynu v jednotlivých letech (zdroj: https://www.iea.org/data-and-
statistics/charts/world-natural-gas-production-by-region-1973-2019) 

 

1.3.  Tvorba uhlí, ropy a zemního plynu  
Zdroje energie, které se skládají z organických látek, jež zůstaly pod horninami a zemí po 
miliony let a vlivem tepla a tlaku zkameněly, se nazývají fosilní paliva. Nejdůležitější 
vlastností těchto paliv je, že obsahují uhlovodíky a velké množství uhlíku. Díky těmto 
vlastnostem je množství fosilních paliv v některých částech světa omezené. Toto omezené 
množství fosilních paliv, které se na světě nachází, se nazývá zásoba. 

Průmyslová revoluce zvýšila význam fosilních paliv. Díky vynálezu parního stroje se z 
černého uhlí stalo uhlí, díky vynálezu elektrických generátorů vodní energie a díky vzniku 
spalovacích motorů se mezi důležité položky našeho světa zařadila ropa. 

Fosilní paliva se dělí na uhlí, ropu a zemní plyn. 70 % světových zásob fosilních paliv tvoří 
uhlí, 14 % ropa, 14 % zemní plyn a 2 % ostatní fosilní zdroje. 

Z hlediska rozložení fosilních paliv ve světě je patrné, že zásoby kapalných a zemního 
plynu jsou soustředěny v určitých částech světa, zásoby uhlí vykazují pravidelnější 
rozložení a těžba uhlí probíhá ve více než 50 zemích. 

Uhlí se skládá převážně z uhlíku, vodíku, kyslíku a malého množství síry a dusíku. Uhlí je 
po dřevu nejstarším zdrojem energie. Předpokládá se, že v Anglii se pro účely vytápění 
domů spotřebovávalo již v 9. století. 

Ropa se skládá ze zbytků mořských rostlin a živočichů po rozkladu. Po milionech let 
rozkladu těchto zbytků zůstávají pouze ropné látky. Tyto olejovité látky, které zůstaly pod 
bahnem a velkými vrstvami hornin, se mění v ropu. Ropa je směs pevných, kapalných a 
plynných uhlovodíků v různém poměru. Ropa je sloučenina složená z vodíku a uhlíku s 
malým množstvím síry, nemá žádný průměrný vzorec. 

Zemní plyn na bázi uhlovodíků se vyskytuje ve velkých objemech ve formě plynu 
stlačeného pod zemí v dutinách porézních hornin nebo nad ložisky ropy. Je bezbarvý, bez 
zápachu a lehčí než vzduch. Jeho vznik je stejný jako u ropy. 
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1.4.  Potenciální zdroje energie po vyčerpání fosilních paliv, řešení pro 
udržitelnou energii, boj s globálním oteplováním.  

Vědci a mezinárodní společenství se shodují na vlivu fosilních paliv na změnu klimatu. 
Proto jsou vyvíjeny alternativní zdroje k fosilním palivům a jsou zpochybňovány nové 
zdroje. 

Strany Pařížské dohody o klimatu uzavřou do roku 2031 ve svých zemích tepelné 
elektrárny spalující uhlí. Nejprve Belgie v roce 2016 uzavřela uhelné tepelné elektrárny 
ve své zemi a zakázala výrobu elektřiny z uhlí. Z tohoto důvodu probíhají intenzivní studie 
o udržitelné energetice před vyčerpáním zásob fosilních paliv. 

Udržitelná energie je taková energie, která je vyráběna a využívána k uspokojování 
současných potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své 
vlastní potřeby. Z tohoto důvodu není energie získávaná z fosilních paliv udržitelná. 

 

 

 

1-15obrázek: (v milionech barelů denně). 

 

Z obrázku 1-5 je patrné, že nárůst spotřeby kapalných paliv v zemích OECD v letech 2012-
2040 se blíží nule. V zemích mimo OECD se očekává nárůst spotřeby kapalných paliv o 1,9 
% a celosvětově o 1 %. 
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1-16obrázek: Výroba energie v USA výrazně roste, ale spotřeba podle AEO 2020 roste mírně. Referenční případ 
za předpokladu současných zákonů a předpisů. Zdroj: Eurostat: EIA 

 

1-7obrázek: Zdroj: U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019. 

Na obrázku 1-7 je patrné, že tempo růstu výroby elektrické energie, která má být získána 
z fosilních zdrojů energie ve světě, bude v budoucnu klesat. Předpokládá se, že v roce 
2050 se množství elektrické energie, která bude získávána z obnovitelných zdrojů 
energie, ztrojnásobí oproti současné výrobě. 

 

1.5.  Definice obnovitelných zdrojů energie, obnovitelných a neobnovitelných 
zdrojů energie  

Energetický potenciál obnovitelných zdrojů se neustále obnovuje prostřednictvím 
přírodních procesů nebo lidské činnosti. Mezi tyto zdroje lze počítat sluneční energii, 
větrnou energii, tepelnou energii, energii získanou z oceánů a energii z biomasy. 

Neobnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které se vyčerpávají jejich využíváním. Fosilní a 
jaderná paliva jsou neobnovitelné zdroje. 
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1.6.  Úvod do energie z biomasy  
Energii biomasy lze vyjádřit jako energii získanou z živých nebo dříve žijících organismů. 
Nejběžnějšími materiály z biomasy jsou rostliny, jako je kukuřice, sója atd. Tyto druhy 
rostlin se také nazývají energetické plodiny. Kromě toho patří mezi materiály, z nichž 
můžeme získat energii z biomasy, lesní, polní a živočišné odpady. 

Biomasu je možné rozdělit do dvou skupin na klasickou a moderní. První z nich je 
palivové dřevo získané z tradičních lesů a rostlinné a živočišné odpady (např. hnůj), které 
se používají jako palivo. Na druhé straně se mezi moderní energetickou biomasu řadí 
energetické lesy a odpady z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, zemědělské rostlinné 
odpady, městské odpady, odpady ze zemědělského průmyslu. Rychlost růstu některých 
stromů (topol, eukalyptus, paulovnie atd.) je vyšší než u přírodních lesů. 

Energie z biomasy má mezi obnovitelnými zdroji energie velký potenciál a je zdrojem, 
který může poskytovat energii nepřetržitě, nikoli jednorázově jako vítr a slunce. Biomasa 
je domácím zdrojem, který zvyšuje místní produkci a zaměstnanost. Nezpůsobuje nárůst 
CO2 v atmosféře, protože při spalování uvolňuje tolik oxidu uhličitého, kolik ho z 
atmosféry odebírá, a teoreticky je palivem, které v případě obnovy lesního a rostlinného 
majetku nepřispívá ke skleníkovému efektu. 

 

1.7.  Úvod do solární energie a fotovoltaické energie  
Sluneční energie je energie, která vzniká především syntézou atomů vodíku a je 
výsledkem termonukleárních přeměn ve Slunci. Slunce je hlavním zdrojem energie Země. 
Denně přenáší ze Slunce na svět 15tisícinásobek energie, kterou spotřebujeme. Je to 
největší a nejefektivnější zdroj energie pro lidstvo. Odhaduje se, že Slunce dodá naší 
planetě během jedné hodiny množství energie, které odpovídá roční spotřebě energie 
celého lidstva. 

Solární energie se využívá aktivně nebo pasivně. Pasivní techniky zahrnují umístění 
budov vůči slunci, využití materiálů pohlcujících teplo (tepelné hmoty) a přirozeného 
proudění teplého vzduchu. Mezi aktivní techniky patří systémy ohřevu vody, které jsou 
hojně využívány v solárních zemích, a využívání fotovoltaických systémů, které přeměňují 
energii ze slunce přímo na elektrickou energii. 

Energie vyzařovaná Sluncem je definována jako sluneční energie (SE). Potenciál sluneční 
energie závisí na zeměpisné poloze. Množství sluneční energie dopadající na zemský 
povrch je přibližně dvakrát větší než energie, kterou lze získat ze všech neobnovitelných 
zdrojů uhlí, ropy, zemního plynu a uranu za rok. 

Fotovoltaický jev je jev, který vyjadřuje vznik elektromotorické síly na polovodičovém 
materiálu vystaveném slunečnímu záření. Zavedl jej v roce 1839 francouzský fyzik 
Edmund Becquerel, který zjistil, že některé materiály vystavené slunečnímu světlu 
generují malé elektrické proudy. Tyto principy byly použity u fotovoltaických solárních 
panelů. Postupem času se jejich technologie zdokonalila a panely se zmenšily a zlevnily. 

Stejnosměrný proud se získává fotovoltaickým efektem. Protože však používaný typ 
elektřiny je střídavý, je nutné použít zařízení, která převádějí stejnosměrnou elektřinu na 
střídavou, tzv. střídače. 
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Při získávání elektrické energie ze slunce pomocí fotovoltaického efektu by se nemělo 
zapomínat na kontinuitu energie přicházející ze slunce. Je jasné, že v noci nebude do 
panelů přicházet žádná energie ze slunce. V severních a jižních zeměpisných oblastech 
rovníku se bude toto množství energie také sezónně měnit a zatažené počasí způsobí, že 
množství přicházející energie se sníží. Z tohoto důvodu je třeba elektrickou energii 
získanou ze slunečního záření skladovat a následně využívat v bateriích. 

 

1.8.  Úvod do větrné energie  
Lidé využívají větrnou energii již po staletí. Nejvýraznější jsou zpočátku větrné mlýny, 
které si pamatujeme ze Cervantesova románu. Tyto mlýny se již po staletí využívají 
přeměnou energie větru na mechanickou energii, například v Nizozemsku k ochraně 
zemědělské půdy před povodněmi a ke zpracování zemědělských produktů obecně. 

V současné době je větrná energie důležitým zdrojem při výrobě elektrické energie. 
Mechanická energie získaná z větru, kterou se naučil v minulých stoletích, se nyní pomocí 
generátorů přeměňuje na energii elektrickou. V současné době má mnoho zemí stále 
velký nevyužitý potenciál větrné energie. 

Výhody využívání větrné energie: 

• Větrná energie neprodukuje skleníkové plyny. 
• Větrné elektrárny mohou přispět k dodávkám elektřiny a diverzifikaci energie. 
• Doba potřebná pro plánování a výstavbu je ve srovnání s jinými energetickými 

projekty kratší. 
• Projekty větrné energie jsou flexibilní podle rostoucí poptávky po energii, turbíny 

lze snadno přidávat na stávající plochy větrných farem. 
• V projektech větrné energie lze využít místní kapitál, materiál a pracovní sílu. 

 

1.9.  Úvod do geotermální energie  
Geotermální energie je přírodní teplo, které se nachází na Zemi. Podzemní voda 
procházející horkými horninami v různých hloubkách zemské kůry přenáší tuto teplotu a 
shromažďováním v určité oblasti vytváří rezervoár. Horká voda, pára a plyny včetně 
chemických látek v těchto zásobnících se nazývají geotermální. Geotermální energie 
zahrnuje také využívání těchto geotermálních zdrojů a jejich přímé nebo nepřímé využití. 
Tepelná energie získaná z těchto zdrojů a některých horkých hornin, které neobsahují 
vodu, se nazývá geotermální energie. 

Geotermální zdroje lze přímo využívat k vytápění. V rámci toho se rozšiřuje také využití 
pro vytápění prostor (domů, zemědělských skleníků atd.) při sušení potravin. Kromě toho 
lze v závislosti na potenciálu zdroje přeměnit energii geotermální vody na elektrickou 
energii prostřednictvím elektráren. 

1.10.  Úvod do vodní energie  
Ačkoli se vyjadřuje jako získávání elektrické energie pomocí vodních elektráren, proudění 
vody je samo o sobě zdrojem mechanické energie. Například vodní mlýny se k různým 
účelům používají již od starověku. 
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Koncem 19. století se začala získávat elektrická energie z energie proudící vody. Dům ve 
viktoriánském stylu v anglickém Northumberlandu je prvním domem, kde byla použita 
vodní energie. Elektrárna postavená v roce 1879 u Niagarských vodopádů je první vodní 
elektrárnou na světě. 

Vodní energie je využívání vodní energie k výrobě elektrické energie. Pro vodní 
elektrárnu je nejprve zapotřebí vodní nádrž. Nádrž tohoto typu se získá vybudováním 
přehrady na řece. Voda v nádrži je pomocí přehrady řízeně vypouštěna do koryta toku v 
nižší vzdálenosti. Takto získaná kinetická energie dodává turbínám pohybovou energii. 
Tato získaná mechanická energie se pomocí generátorů přeměňuje na energii elektrickou.  

 

1.11.  Úvod do energie z bioplynu  
Pojem bioplyn v podstatě označuje výrobu využitelného plynu z organických odpadů. 
Jinými slovy jde o přeměnu organických látek na oxid uhličitý a metan pod vlivem 
mikrobiologické flóry v prostředí bez přístupu kyslíku. V jistém smyslu je základem 
bioplynu biomasa. Protože získávání bioplynu je v podstatě založeno na rozkladu 
organických látek, lze jako základní suroviny použít rostlinné odpady nebo živočišná 
hnojiva. Jako základní materiál se používá proto, že použitá živočišná hnojiva se při 
přeměně na bioplyn stávají užitečnějšími jako fermentace. Zároveň lze z kuřecího trusu 
dosáhnout vysoce účinné výroby bioplynu. Využití slepičího trusu je pro zemědělství 
důležité, protože způsobuje zasolení půdy. Toto nepoužitelné hnojivo se stává užitečným, 
když se přemění na bioplyn. V současné době se využití bioplynu rozšiřuje od pokrytí 
nákladů na vytápění a kuchyni jednoho domu až po výrobu elektřiny. 

Bioplyn vzniká ve třech fázích, které se nazývají hydrolýza, tvorba kyselin a tvorba 
metanu. V první fázi se odpady rozpouštějí pomocí enzymů, které dodávají 
mikroorganismy. Ve druhé fázi se aktivují bakterie tvořící kyseliny a získávají se látky s 
malou strukturou, jako je kyselina octová. V poslední fázi metanotvorné bakterie 
přeměňují tyto látky na metan v prostředí bez kyslíku. 

K získání bioplynu se používají odpady živočišného původu, zahradní a potravinářské 
odpady a průmyslové odpady (odpady z lesního průmyslu, kožedělného a textilního 
průmyslu, potravinářského, papírenského a cukrovarnického průmyslu, odpady z čištění 
odpadních vod). 

 

1.12.  Slovní zásoba  
Solární energie 

Energie z biomasy 

Geotermální energie  

Fosilní paliva  

Vodní energie 

Větrná energie  

Elektrická energie 
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Neobnovitelná energie 

Obnovitelná energie 

Aktivní solární systém 

Fotovoltaický systém 
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2.  Energie z biomasy  

2.1.  Biomasa: Definice a typy  
Biomasa je celková hmotnost organismu v určené plošné jednotce; vztahuje se na celkový 
objem organismů jako na určenou objemovou jednotku. Biomasa je zdroj organické 
hmoty, která vzniká jako výsledek skladování zelených rostlin přeměnou sluneční energie 
na energii chemickou pomocí fotosyntézy. Biomasa, která je synonymem pro živou hmotu 
a sešitý produkt, se často dělí na fytoplankton a zooplankton. 

Energie z biomasy je energie vyráběná z organických materiálů, obnovitelný a udržitelný 
zdroj energie, který se používá k výrobě elektřiny nebo jiných forem energie. K výrobě 
energie z biomasy lze využít například dřevěné produkty, vysušenou vegetaci, zbytky 
plodin, vodní rostliny a dokonce i odpadky známé jako domovní odpad. 

Biomasa je biomasa a související zdroje organických látek, které vznikají při skladování 
zelených rostlin přeměnou sluneční energie na energii chemickou prostřednictvím 
fotosyntézy. Biomasa má velký potenciál mezi obnovitelnými zdroji energie a jedná se o 
nestálý zdroj, jako je větrná a sluneční energie, který si udržuje svou existenci 
nepřetržitou syntézou uhlíku pomocí fotosyntézy po celou dobu existence slunečního 
záření. 

Výroba energie z biomasy je jednou z nejstarších energetických technologií používaných 
lidstvem. Biomasa se k výrobě tepla a světla používala již v době kamenné a po více než 
400 000 letech se stala hlavním zdrojem energie. Své prvenství ztratila s nástupem 
fosilních paliv a elektrifikace. Produkce biomasy ve světě se odhaduje na 146 miliard tun 
ročně. Biomasa se podílí 35 % na spotřebě primární energie v rozvojových zemích a 14 % 
na světové spotřebě primární energie. V budoucnu má biomasa potenciál poskytovat 
levné a udržitelné dodávky energie a také pomáhá zemím plnit jejich cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů. Protože se odhaduje, že do roku 2050 bude 90 % 
světové populace žít v rozvojových zemích. asi 8,6 milionu tun potenciálu biomasy v 
tureckém ropném ekvivalentu (toe) a množství bioplynu, které lze z biomasy vyrobit, se 
odhaduje na 1,5 až 2 MTEP. V elektrárnách na biomasu se dřevní nebo jiný odpad spaluje 
za účelem výroby páry v systémech, které pohánějí turbíny na výrobu elektřiny nebo 
dodávají teplo do průmyslu a domácností. Nové technologie zajišťují, že emise ze 
spalování biomasy v průmyslových zařízeních jsou obecně nižší než emise vznikající při 
použití fosilních paliv (uhlí, zemní plyn, ropa). 

Biomasa se dělí do dvou kategorií: odpadní biomasa a energetické rostliny. Odpadní 
biomasu tvoří zdroje biomasy z lesů a lesních produktů, živočišná biomasa a zemědělské 
odpady a organické odpady a biomasa z komunálního a průmyslového odpadu. Mezi 
energetické plodiny patří olejniny, cukrovky a škroboviny, vlákniny a bílkovinné plodiny. 

Biomasu, která je definována jako nefosilní organický materiál obsahující velké množství 
organického odpadu, lze přeměnit přímo na bioenergii spalováním nebo prostřednictvím 
odvozených produktů. Příkladem produktů odvozených z odpadních toků jsou odpadní 
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živočišný olej na bionaftu, hnůj, organický odpad z domácností a rostlinné nebo odpadní 
produkty. Při výrobě bioenergie se nejčastěji používají následující produkty. 

• Dřevo a dřevní odpad; 
• Organická část tuhých komunálních odpadů; 
• Organická část průmyslových odpadů; 
• Kanalizace; 
• Hnůj; 
• Plodiny, vedlejší produkty potravinářské výroby. 

 

2.2.  Fotosyntéza  
Fotosyntéza je asimilační činnost, a proto se jí také říká asimilace nebo asimilace. 
Fotosyntéza je výroba organických sloučenin pomocí světelné energie v živých 
organismech nesoucích chlorofyl. Všechny živé organismy, které produkují potravu, se tak 
nazývají fotosyntetické organismy. Většinu z nich tvoří rostliny. Fotosyntetické organismy 
využívají energii k ukládání energie a k výrobě organických sloučenin. Centrem produkce 
potravy rostlin jsou listy. Uvnitř buněk, které tvoří listy rostlin, se nacházejí velmi malé 
struktury zvané chloroplasty. Chlorofyl, zelené barvivo v těchto strukturách, má za úkol 
zachycovat světlo. Chloroplasty produkují živiny tím, že sbírají sluneční světlo jako panel 
a přeměňují ho na energii jako kolektor. Vyrobená potrava je z listů odváděna do dalších 
částí rostliny, které potřebují výživu. Oxid uhličitý obsažený ve vzduchu se pomocí 
sluneční energie přeměňuje na škrob a další sacharidy s vysokou energetickou hodnotou.  

 

Světlo 

6CO2 + 6H2O              -> C6H12O6       +6CO2 

 

Rostliny, stejně jako ostatní živé organismy, získávají energii potřebnou pro svou životní 
činnost z chemické energie organických látek. Za tímto účelem syntetizují své organické 
živiny redukcí oxidu uhličitého ze vzduchu pomocí slunečního záření. Tento proces je 
definován jako ent o fotosyntéza inden, protože probíhá za redukce CO2 a pouze za 
pomoci sluneční energie. Tímto způsobem se světelná energie slunce přeměňuje na 
chemickou energii a dochází k syntéze organických látek. 

Protože rostliny tvoří první článek potravního řetězce, získává se při fotosyntéze energie 
potřebná pro existenci a přežití všech ostatních živých organismů. Světlo, chlorofyl, oxid 
uhličitý, živý organismus jsou látky nezbytné pro vznik fotosyntézy. 
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Ročně se fotosyntézou přemění přibližně 200-500 miliard tun CO2. Oxid uhličitý a voda se 
fotosyntézou přeměňují na sacharidy. Sacharidy jsou organické živiny obsahující kromě 
uhlíku také vodík a kyslík. 

 

2.3.  Využití biomasy  
Energii z biomasy lze využít v různých oblastech. Tato energie se využívá především při 
výrobě tepla a elektřiny. Teplo, které vzniká při přeměně biomasy na energii, lze zpětně 
získat a použít k vytápění nebo ohřevu místo tepla potřebného pro provoz. Vyrobená 
energie se přeměňuje na elektřinu a využívá se pro výrobu elektrické energie a její 
přebytky se dodávají do transformátoru pro pokrytí potřeby elektrické energie pro 
obytné domy v okolí. Pokud se nevyužívá jako elektřina, je možné vyrobený plyn vyčistit a 
použít jako biopalivo. Zároveň se při výrobě této energie mění vedlejší produkty biomasy 
a mění se její forma. Vedlejší produkty vznikající při tomto procesu lze považovat za 
organická nebo chemická hnojiva. Stručně řečeno, energie z biomasy se využívá v oblasti 
vytápění a potřeb tepla, energie nebo elektřiny, tvorby vedlejších produktů a výroby 
biopaliv. 

 

Hlavní způsoby využití energie z biomasy jsou: 

• Tradiční domácí použití: V rozvojových zemích lze použít k domácímu vaření, 
osvětlení a podlahovému vytápění. Účinnost přeměny energie z biomasy se tak 
obvykle pohybuje mezi 5 a 15 %. 

• Tradiční průmyslové použití: Lze použít k sušení zpracovávaných produktů. Při 
takovém použití je účinnost menší než 15 %. 

• Použití v moderním průmyslu: Průmysl využívá technologicky vyspělé 
technologie tepelné přeměny. Očekávaná účinnost konverze se v této oblasti 
pohybuje od 30 % do 55 %. 

 

2.4.  Zdroje biomasy  
Všechny přírodní látky rostlinného nebo živočišného původu, jejichž hlavní složkou jsou 
sacharidové sloučeniny, jsou definovány jako zdroje energie z biomasy a energie získaná z 
těchto zdrojů je definována jako energie z biomasy. 
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2-21obrázek: Zdroje biomasy 

Hlavními zdroji biomasy jsou: 

Zdroje biomasy z lesů a lesních produktů: Jedná se o dřevo a lesní odpad (energetické 
lesy a energetické rostliny, různé stromy). 

Lesní odpad; kmeny, poškozené hospodářské stromy, mrtvé dřevo a nekomerční stromy, 
které jsou výsledkem rozředění přeplněných, nezdravých a požárem ohrožených lesů. 
Některé lesy je třeba omladit a lesy je třeba rozředit, aby se získalo hladší dřevo. V 
menších lesních oblastech se však náklady na rozebrání stromu nemohou vrátit z prodeje 
dřeva kvůli jeho nízké kvalitě. Odpady by měly být považovány za zdroje energie. Lesní 
těžba je důležitým zdrojem biomasy pro výrobu energie. Těžba může probíhat formou 
ředění v mladých porostech nebo kácení starých kmenů používaných pro bioenergii. Při 
těžbě se obvykle odstraní pouze 25 až 50 % jejího objemu a zbytky se separují na 
biomasu pro získání energie. Zdrojem biomasy jsou také lesní plochy poškozené hmyzem, 
chorobami nebo požárem. Lesní zbytky mají obvykle nízkou hustotu a palivovou hodnotu, 
která udržuje vysoké náklady na dopravu, a proto je ekonomické snížit hustotu biomasy v 
lese. 

Zdroje živočišné biomasy: Skot, koně, ovce, výkaly zvířat, např. kuřat, jateční odpad a 
odpad vznikající při zpracování živočišných produktů. 

Živočišný hnůj je vodný vedlejší produkt obsahující vysokou koncentraci pevných látek. 
Zemědělská hnojiva se získávají především z chovu prasat, drůbeže a malého a velkého 
dobytka. V zásadě je lze použít jako zdroj bioplynu pro anaerobní rozklad. Techniky chovu 
skotu významně ovlivňují množství a kvalitu hnojiva, které lze dodat do anaerobního 
fermentačního systému. Počet krav využívaných v zemědělských podnicích, systémy 
ustájení, přepravy a podestýlky určují množství hnojiva, které je třeba použít, a tím i 
množství vyrobené energie. 

https://i0.wp.com/www.bioenergyconsult.com/wp-content/uploads/2012/07/biomass_sources.jpg
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Na jatkách nebo v závodech na zpracování ryb se nachází velké množství organického 
odpadu. Ty mohou být nebezpečné pro životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat. Směrnice 
EU o vedlejších živočišných produktech (2003) stanoví, že tyto živočišné odpady musí být 
bezpečně likvidovány. To může být velmi nákladný proces, ale tyto odpady lze také využít 
v anaerobních systémech k výrobě bioplynu nebo jako přísady do krmiv. 

 

 

2-22obrázek: Složky hnoje 

 

Zemědělské odpady: Tvoří je rostlinné a zemědělské odpady (větve, stonky, sláma, 
kořeny, kůra atd.). 

Zbytky po sklizni; obiloviny (rýže, pšenice, proso, kukuřice, čirok, ječmen, blatouch), 
bavlna, podzemnice olejná, marihuana, luštěniny (fazole, černý hrách, sója) káva, kakao, 
čaj, ovoce (banány, mango, kokos, kešu) a Zahrnuje všechny zemědělské odpady, jako je 
sláma, stébla, stonky, listy, skořápky, dužina a strniště. Zařízení na zpracování rýže lze 
snadno a jednoduše přeměnit na energii. Při sklizni kukuřice zůstává biomasa, kterou lze 
přeměnit na značné množství energie. Při sklizni cukrové třtiny jsou zbytky po sklizni na 
polích rovněž dobrým zdrojem energie z biomasy. 

Organické odpady, zdroje biomasy z komunálních a průmyslových odpadů: Tvoří je 
čistírenské a dnové kaly, odpady z papírenského, průmyslového a potravinářského 
průmyslu, průmyslové a domovní odpadní vody, komunální a velké průmyslové odpady. 

Pevnou biomasu, jako je dřevo a odpadky, lze spalovat přímo a vyrábět tak teplo. Biomasu 
lze také přeměnit na plyn zvaný bioplyn nebo kapalná biopaliva, jako je etanol a bionafta. 
Tato paliva pak lze využít pro energetické potřeby. 

Etanol se vyrábí z produktů, jako je kukuřice a cukrová třtina, které se fermentují za 
účelem výroby etanolu pro pohon vozidel. Bionafta se vyrábí z rostlinných olejů a 
živočišných tuků a může se používat jako topná kapalina ve vozidlech. 
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Energetické závody: V této skupině jsou níže uvedené rostliny využívány k produkci 
biomasy. 

• Olejniny (řepka, slunečnice, sója atd.) 
• Cukrovary a škrobárny (brambory, pšenice, kukuřice, cukrová řepa atd.) 
• Vláknité rostliny (len, konopí, čirok, miskantus atd.) 
• Bílkovinné rostliny (hrách, fazole atd.) 

Dalším zdrojem energie z dřevní biomasy jsou speciální energetické závody. Jedná se o 
rychle rostoucí rostliny, stromy nebo jiné zdroje bylinné biomasy pěstované speciálně pro 
výrobu energie. Pomocí bioinženýrství byly identifikovány rychle rostoucí rostliny odolné 
vůči hmyzu, specifické pro půdu a půdu. Typická elektrárna s parním cyklem o výkonu 20 
MW využívající energetické rostliny vyžaduje pro přeměnu energie plochu přibližně 8 
000 hektarů. Bylinné energetické rostliny mohou být víceleté nebo jednoleté, ale sklízejí 
se každý rok. 

Průmyslové rostliny se pěstují za účelem výroby určitých průmyslových chemikálií nebo 
materiálů. Pěstuje se například konopí na vlákno, řepa na cukr, obiloviny na zrno, ricinový 
olej na kyselinu ricinolovou a po získání základního produktu zůstává významný zdroj 
biomasy. K zásobám bioenergie mohou přispět i vodní zdroje, jako jsou řasy, obří řasy, 
mořské řasy a mikroflóra. 

 

2.5.  Zásobování surovinami, sklizeň a manipulace s nimi  
Zdroje biomasy na bázi obnovitelných zdrojů, které se používají přímo jako palivo nebo se 
přeměňují na jinou formu či energetický produkt, se často označují jako "suroviny".  

Suroviny pro výrobu biomasy; speciální energetické plodiny, zbytky zemědělských 
produktů, zbytky z lesních porostů, řasy, dřevní zbytky, komunální odpady a zavlažované 
odpady (odpady z produktů, lesní zbytky, cíleně pěstované byliny, energetické dřeviny, 
řasy, průmyslové odpady, klasifikované tuhé komunální odpady). 

Energetické plodiny jsou nepotravinářské plodiny, které lze pěstovat zejména na 
okrajových půdách (půdy nevhodné pro pěstování běžných plodin, jako je kukuřice a 
sója) a které poskytují biomasu. Dělí se do dvou obecných kategorií: bylinné a dřevinné. 
Bylinné energetické rostliny jsou trvalky (rostliny, které žijí déle než 2 roky), které se 
sklízejí každý rok po 2 až 3 letech, aby dosáhly plné produktivity. Patří sem tuřín, 
miscanthus, bambus, sladký čirok, vysoká luční tráva, kochia, pšeničná tráva a další. 

Dřeviny s krátkou dobou obmýtí jsou rychle rostoucí listnaté dřeviny, které se sbírají 5 až 8 
let. Patří mezi ně hybridní topol, hybridní vrba, javor stříbrný, východní bavlník, jasan 
ztepilý, ořešák černý, sladkovišeň a platan. Mnohé z těchto druhů mohou pomoci zlepšit 
kvalitu vody a půdy, zlepšit životní prostředí volně žijících živočichů oproti jednoletým 
plodinám, diverzifikovat zdroje příjmů a zlepšit celkovou produktivitu zemědělských 
podniků. 

Existuje mnoho možností, jak využít zemědělské zdroje ve stávajících oblastech, aniž by se 
narušila produkce potravin, krmiv, vláken nebo lesních produktů. Zbytky zemědělských 
plodin, včetně stonků a listů, jsou ve Spojených státech široce využívány. Příkladem je 
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kukuřičná sláma (stonky, listy, slupky a klasy), pšeničná sláma, stonky ovsa, stonky 
ječmene, strniště čiroku a stonky rýže. Prodej těchto zbytků místním biorafineriím také 
poskytuje zemědělcům příležitost získat další příjem. 

Suroviny na výrobu lesní biomasy spadají do jedné ze dvou kategorií: lesní zbytky (větve, 
kůra), které zůstaly po těžbě dřeva, nebo celá stromová biomasa získaná pro výrobu 
biomasy. Po těžbě dřeva zůstávají v lese suché, nemocné, slabě tvarované a jiné 
nezměněné stromy. Tyto dřevní zbytky se sice sbírají pro využití v bioenergetice, ale 
mohou být ponechány v dostatečné vzdálenosti, aby poskytovaly životní prostředí a 
zachovaly si správné nutriční a hydrologické vlastnosti. Existují také možnosti využití 
přebytečné biomasy v milionech hektarů lesů. Sběr nadbytečné dřevní biomasy může 
snížit riziko požárů a škůdců a může také pomoci při obnově lesa, zvýšit produktivitu, 
vitalitu a flexibilitu. Tato biomasa může být sklízena pro výrobu bioenergie, aniž by 
negativně ovlivnila zdraví a stabilitu ekologické struktury a funkce lesa. 

Řasy jako surovina pro výrobu bioenergie se vztahují na celou řadu vysoce výnosných 
organismů, včetně mikrořas, makrořas (mořských řas) a sinic (dříve nazývaných 
"modrozelené řasy"). Mnohé z nich využívají sluneční světlo a živiny k tvorbě biomasy 
obsahující základní složky, včetně lipidů, bílkovin a sacharidů, které lze přeměnit a zesílit 
na různá biopaliva a produkty. V závislosti na kmeni mohou řasy růst za použití sladké, 
slané nebo brakické vody z povrchových zdrojů, podzemní vody nebo mořské vody. 

Mezi tuhé komunální odpady patří zahradní ozdoby, směsný odpad z obchodu a 
domácností, jako je papír a lepenka, plasty, guma, kůže, textil a potravinový odpad. Pevné 
městské odpady pro výrobu bioenergie rovněž nabízejí příležitost snížit množství odpadu 
z domácností a komerčních zařízení tím, že se značné množství odpadu přesměruje ze 
skládek do rafinerie. 

Suroviny z odpadních vod; potravinářské odpady z obchodů, institucí a domácností, 
biokalyty bohaté na organické látky (tj. upravené kaly z komunálních odpadních vod), 
hnojivé kaly ze soustředěné živočišné činnosti, organické odpady z průmyslových procesů 
a bioplyn získaný z výše uvedených krmných toků. Přeměna těchto "odpadních proudů 
iye na energii může pomoci vytvořit dodatečný příjem pro venkovské hospodářství a 
vyřešit problémy s likvidací odpadu. 

 

2.6.  Technologie přeměny biomasy  
Existuje několik způsobů přeměny biomasy na elektřinu. První z nich je přímé spalování 
biomasy, ohřev vody na páru a její následné posílání přes parní turbínu, která vyrábí 
elektřinu. Druhý způsob vyžaduje zplyňování biomasy. Zplyňovací zařízení přijímá 
suchou biomasu, například zemědělský odpad, a za nepřítomnosti kyslíku a při zvýšené 
teplotě vzniká syntézní plyn (CO + H2), známý také jako pyrolýza biomasy. Zplyňování 
zpracovává mokrou biomasu, jako je potravinářský odpad a hnojiva, na metan (CH4) ve 
zplyňovací nádrži. Metan i syntézní plyn lze použít v plynovém motoru nebo v plynové 
turbíně k výrobě elektřiny. Třetím způsobem výroby elektřiny ze zplyněné biomasy je 
použití palivových článků. 
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Pro energetické využití biomasy a dalších organických odpadů se používají různé metody 
přeměny. Pokud se předupravené odpady využívají jako zdroje elektrické energie, tepla a 
světla, dělí se použité technologie do tří hlavních skupin. Jedná se o termochemickou 
přeměnu, fyzikálně-chemickou přeměnu a biochemickou přeměnu. V současné době se 
většina odpadů využívaných pro energetické účely přeměňuje na teplo a elektřinu 
termochemickými metodami. 

 

 

Technologie využívaná při přeměně biomasy tvořené organickou hmotou a vodou na 
energii je upřednostňována pro své výhody, jako je jednoduchá a rychlá aplikace, nízká 
energetická náročnost přeměny, hospodárnost, je založena na obnovitelných zdrojích, 
nenarušuje stávající rovnováhu v přírodě a nezpůsobuje znečištění vody, ovzduší a 
životního prostředí. je. 

Kromě získávání energie z biomasy se využívá také v mnoha oborech, například při 
výrobě nábytku, papíru a izolačních materiálů. Při energetickém využití se používají 
různé technologie pro získání pevných, kapalných a plynných paliv. 

Příprava, skladování, přeprava 

BIOMASA 

Zkapalnění Extrakce 

Fyzikálně-
chemická 
konverze 

Biochemická 
přeměna 

Termochemická 
konverze 

Zplyňování 

Burning  

Piroliz 

Dřevěné uhlí 

Esterifikace 

Alcholické kvašení 

Anaerobní 
destrukce 

ENERGIE + TEPLO + SVĚTLO 

2-3ábra: Metody přeměny biomasy 
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Kromě paliv, jako je bioetanol, bioplyn a bionafta, je možné počítat s mnoha dalšími druhy 
paliv, jako jsou hnojiva, vodík, metan a dřevo z biomasy. 

 

 

 

 

2-21táblázat: Metody přepočtu při přepočtu biomasy 

Biomasa Metoda 
převodu 

Paliva Používání 
stránek 

Lesní odpad  Anaerobní 
digesce  

Bioplyn  Výroba 
elektřiny 

Zemědělské 
odpady 

Piroliz Ethanol Vytápění 

Energetické 
plodiny 

Přímé spalování Vodík Ohřev vody 

Živočišné 
odpady 

Fermentace Metan Aotomibiles 

Organický 
odpad  

Zplyňování  Metanol  Letadla 

Řasy Hydrolýza Syntetický 
olej  

Rakety 

Energetické 
lesy 

Biofotolýza  Diesel  Sušení 
výrobku 

 

Technologie využívaná při přeměně biomasy tvořené organickou hmotou a vodou na 
energii je upřednostňována pro své výhody, jako je jednoduchá a rychlá aplikace, nízká 
energetická náročnost přeměny, hospodárnost, je založena na obnovitelných zdrojích, 
nenarušuje stávající rovnováhu v přírodě a nezpůsobuje znečištění vody, ovzduší a 
životního prostředí. je. 

Kromě získávání energie z biomasy se využívá také v mnoha oborech, například při 
výrobě nábytku, papíru a izolačních materiálů. Při energetickém využití se používají 
různé technologie pro získání pevných, kapalných a plynných paliv. 

Kromě paliv, jako je bioetanol, bioplyn a bionafta, je možné počítat s mnoha dalšími druhy 
paliv, jako jsou hnojiva, vodík, metan a dřevo získané z biomasy. 

 

Technologie přeměny biomasy lze vyjmenovat následovně: 
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Přímé spalování: spalování je definováno jako proces rychlé chemické reakce hořlavých 
materiálů v biomase s kyslíkem. Hořlavé materiály v zemědělském odpadu, jako je 
kukuřice, stonky slunečnice, jsou některé kovové prvky, jako je uhlík, vodík a draslík. V 
důsledku chemické reakce se spotřebovává kyslík z okolního vzduchu a spolu s teplem 
vzniká oxid uhličitý, vodní pára a některé oxidy kovů. 

Přímé spalování je nejběžnější technikou výroby tepla i elektrické energie z odpadní 
biomasy. S pokročilou technologií zplyňování lze dosáhnout tepelné účinnosti až 80-90 % 
při výrazně snížených emisích do ovzduší. Systémy kombinované výroby tepla a elektřiny 
(CHP), od malých technologií až po velké elektrárny připojené k síti, poskytují mnohem 
vyšší účinnost než systémy, které vyrábějí pouze elektřinu. Biochemické procesy, jako je 
anaerobní digesce a skládky odpadů, mohou rovněž produkovat čistou energii ve formě 
bioplynu a generátorového plynu, který lze pomocí plynového motoru přeměnit na 
elektřinu a teplo. Pro účinné spalování je nutné zajistit: 

• Dostatečně vysoká teplota, 
• Dostatek vzduchu, 
• Dostatek času k zajištění úplného spálení biomasy. 

Přestože je přímé spalování nejjednodušší a nejběžnější metodou využití energie z 
biomasy, není vždy efektivní. Proto je nutné navrhnout spalovací kotel, který se může 
vyznačovat výrazně vyšší účinností. Důležitým krokem je pochopení odpařování vody ze 
dřeva, což je proces, který spotřebovává energii. Spotřebovaná energie však představuje 
pouze malé procento celkové dostupné energie. Moderní spalovací systémy jsou velmi 
podobné těm, které se používají pro uhlí, a mají účinnost spalování až 90 %. 

 

 

2-24obrázek: Systémy spalování hnoje pro zemědělské podniky 
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Systém spoluspalování: spoluspalování je považováno za neúčinný způsob spalování. Při 
tomto procesu nahrazuje biomasa 15 až 20 % uhlí používaného v elektrárně. To pomáhá 
snižovat emise z uhelného paliva a dokonce snižuje provozní náklady. Spalování vytváří 
určité znečištění ovzduší a není tak účinné jako jiné metody, protože většina vyrobené 
energie uniká. 

 

Pyrolýza: pyrolýza je proces získávání plynu z biomasy rozkladem organických molekul v 
prostředí bez přístupu kyslíku. Touto metodou se z pevného paliva vyrábějí kapalná a 
plynná paliva. Hořící plyn se vyrábí zahříváním biomasy za určitého tlaku se vzduchem 
tak, že zůstane jen popel a struska. Protože je tento plyn bohatý na vodík a oxid uhelnatý, 
lze jej využít jako hlavní látku v chemickém průmyslu. 

 

Karbonizace: karbonizace je chemický rozklad organických materiálů, jako je dřevo a 
uhlí, v prostředí bez přístupu vzduchu. Při karbonizaci se uvolňují plynné složky: 
přibližně 50 % CO2, 35 % CO, 10 % CH4 a 5 % jiných uhlovodíků a H2.  

 

Zplyňování: zplyňování je proces získávání hořlavého plynu rozkladem pevných látek, 
jako je biomasa obsahující uhlík, při vysoké teplotě. Zdroje biomasy používané při 
zplyňování lze rozdělit do tří různých tříd. Jsou to: stonky kukuřice, pšenice, rýže, 
slunečnice atd. sláma rostlin a zemědělský odpad, ořechové slupky, švestky, meruňková 
jádra atd. odpad ze zpracování potravin a lesní produkty. 

 

Anaerobní fermentace: fermentace bez přístupu vzduchu je fermentace biomasy v 
bezkyslíkatém prostředí za pomoci mikroorganismů, při níž se přeměňuje na cenné palivo 
a hnojivo, které lze využít téměř všude. Plyn získaný z biomasy touto metodou je 
nejznámějším a nejrozšířenějším bioplynem mezi palivy. Metoda bezvzduchového 
rozkladu; Údaje o biomase použité v procesu přeměny závisí na zdroji, velikosti systému, 
pH a teplotě. 

Anaerobní rozklad, biochemický translační systém, je rozklad organických materiálů 
mikroorganismy v prostředí bez přístupu kyslíku. Jedinečnou vlastností tohoto typu 
biomasy je, že bioplyn lze použít jako palivo pro výrobu páry i pro plynové turbíny. Díky 
této flexibilitě jsou fermentační systémy velmi atraktivní pro mnoho potravinářských a 
nápojových podniků, zemědělských a městských zařízení na zpracování odpadu. 

 

Kvašení: fermentace; je proces rozkladu uhlovodíků, bílkovin a tuků, což jsou tři základní 
prvky organické hmoty, na CO2, kyselinu octovou a rozpustné těkavé organické látky 
vlivem enzymů produkovaných některými mikroorganismy. 
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Torrefakce: při výrobě biomasy je torrefakce termochemický proces využívající teplo. 
Teplota potřebná pro tento proces se pohybuje mezi 200 a 320 °C. Během procesu je 
odstraněn kyslík, vlhkost z biomasy a tzv. těkavé látky. Nepotřebné těkavé látky jsou také 
odstraněny, aby se získala vhodnější forma biomasy. Nepotřebné těkavé látky mohou 
zahrnovat celulózu a jiné biopolymery, které při rozkladu poskytují řadu těkavých látek. 
Výsledkem tohoto procesu je suchá černá pevná biomasa, známá jako biouhlí. Biouhlí se 
obvykle vyrábí ve formě pelet nebo briket a používá se k vytápění v domácnostech nebo 
jako palivo v průmyslu. Biouhlí má menší kouřivost než jiné hořlaviny. 

 

 

2-5obrázek: Torreakční systémy 

 

2.7.  Výhody a nevýhody  
 

Výhody 

Využívání biomasy jako zdroje energie pomáhá snižovat celkovou produkci skleníkových 
plynů. Dnes se předpokládá, že to platí pro rychle rostoucí plodiny (např. čirok a kukuřici) 
a organický odpad, ale není to povinné pro lesy. 

• Využívání biomasy může pomoci snížit množství organického odpadu. 
• Biomasa je vždy k dispozici a lze ji vyrábět jako obnovitelný zdroj. 
• Biomasa, palivo ze zemědělství, je možná druhotným produktem, který přidává 

hodnotu zemědělskému produktu. 
• Rostoucí rostliny z biomasy produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. 
• Snižuje uvolňování uhlíku. 
• Je levnější než fosilní paliva. 
• Snižuje množství odpadu v životním prostředí. 
• Nezpůsobuje kyselé deště. 
• Přepravu lze provádět bezpečně. 
• Zlepšuje socioekonomickou strukturu venkovských oblastí. 
• Vhodné pro energetickou účinnost v jakémkoli měřítku. 
• Neznečišťuje životní prostředí. 
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Nevýhody 

• K produkci biomasy potřebují plodiny chléb. Může konkurovat potravinám. 
• Je třeba provést další studie v oblastech, jako jsou metody sklizně. 
• Půdu využívanou pro pěstování energetických plodin lze žádat i pro jiné účely, 

například pro ochranu přírody, bydlení, rekreační osadu nebo zemědělské využití. 
• Používání biomasy jako paliva způsobuje vyšší znečištění ovzduší než konvenční 

zdroje paliv, jako je uhlí nebo zemní plyn, a to ve formě oxidu uhelnatého, NOx 
(oxidů dusíku), částic a dalších znečišťujících látek. 

• Vzhledem k tomu, že využívání biomasy z lesů trvá dlouhou dobu, než se stromy 
obnoví, spotřeba CO2 není kontinuální. 

• Má nízkou účinnost cyklu. 
• Není úplně čistý. 
• Vyžaduje hodně vody. 
• Neefektivní ve srovnání s fosilními palivy. 

 

2.8.  Biomasa a životní prostředí  
Globální oteplování a změna klimatu V roce 1896 zdůraznil slavný plynař Svente 
Arrhenius vliv oxidu uhličitého a v roce 1896 uvedl, že tento plyn, který je v atmosféře až 
na tisícinu, zvyšuje průměrnou teplotu o 4-5,7 stupně. Arrhenius předpovídal, že 
hromadění oxidu uhličitého ve směsi se vzduchem, jehož používání se v těchto letech 
zvýšilo, způsobí oteplení. 

Termín skleníkové plyny se v poslední době používá v běžném životě pro plyny pohlcující 
energii, jejichž množství se zvýšilo v atmosférických vrstvách v blízkosti Země. Tyto plyny 
propouštějí část neviditelných infračervených tepelných paprsků vyzařovaných směrem k 
horním vrstvám atmosféry poté, co sluneční paprsky projdou atmosférou a energie 
paprsků dopadajících na Zemi se přemění na tepelnou energii. Stejně jako skleníková skla 
je pohlcuje a část jich posílá zpět k Zemi. Tento jev se nazývá skleníkový efekt. Hlavními 
plyny s touto vlastností jsou: oxid uhličitý, metan, oxidy dusíku, ozón, chlorfluoruhlovodík 
a vodní pára. 

Spotřeba fosilních paliv, která tvoří většinu energetických zdrojů, způsobuje emise CO2 
SO, NE emise některých látek škodlivých pro životní prostředí a lidské zdraví. Šíření 
těchto látek do životního prostředí vede ke klimatickým změnám, které mají globální 
dopad. Země, které podepsaly Kjótský protokol, jenž vstoupil v platnost 11. prosince 
1997, se zavázaly, že v roce 2012 sníží hodnoty svých emisí pod hodnoty z roku 1990.  

Biopaliva mají větší přínos pro životní prostředí než fosilní paliva. Jedním z 
nejdůležitějších přínosů je snížení množství CO2 (skleníkového plynu) uvolňovaného do 
životního prostředí. K výrobě energie z biomasy lze využít i odpad z domácností. 
Zpracováním odpadu nebo odpadu z domácností v těchto zařízeních se tak sníží 
znečištění životního prostředí a sníží se produkce energie. Podle analýz o tom, jak lze 
Evropu dopravit k budoucnosti čisté energie, je udržitelná biomasa rozhodujícím 
obnovitelným zdrojem. Udržitelná a nízkouhlíková biomasa může poskytnout významnou 
část obnovitelné energie a snížit emise plynů zadržujících teplo, jako je CO2. Bez 
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udržitelné a nízkouhlíkové bioenergie bude přechod k ekonomice čisté energie dražší a 
bude trvat déle. 

Stejně jako každý zdroj energie má však i bioenergie environmentální rizika. Pokud 
nebude výroba energie z biomasy pečlivě řízena, může být na neudržitelné úrovni. To 
může poškodit ekosystémy, způsobit znečištění ovzduší a vést k velké spotřebě vody a 
produkci skleníkových plynů. Je velmi důležité těžit z biomasy, vyhnout se rizikům a 
uplatňovat při jejím využívání správnou politiku. 

Nedávný vývoj ukázal, že využití biomasy je účinnější a čistší. Biomasu lze přeměnit na 
kapalná paliva nebo ji využít v procesu zvaném zplyňování, při němž vznikají hořlavé 
plyny. 

Biomasa je známá jako uhlíkově neutrální zdroj energie a je považována za důležitou 
alternativu k výrobě základní energie z fosilních paliv. Použití vysoce účinné konverzní 
turbíny může z dlouhodobého hlediska přinést další ekologické výhody i průmyslovým 
podnikům a výrobcům elektřiny, kteří chtějí dále snižovat svou uhlíkovou a emisní stopu. 
Díky vyšší účinnosti totiž elektrárna během své životnosti spotřebuje méně paliva a ušetří 
značné náklady při současném snížení emisních dopadů. Tyto výhody jsou ještě 
výraznější, zvláště pokud systém na biomasu zahrnuje parní turbínu s dohřevem nebo 
aplikaci kombinované výroby tepla a energie (KVET). 

 

2.9.  Využití biomasy k výrobě elektřiny  
Většina zařízení na přeměnu biomasy používá systémy přímého spalování. Biomasa se 
spaluje přímo za účelem výroby vysokotlaké páry, která pohání generátor elektrické 
turbíny. V některých průmyslových odvětvích využívajících biomasu se pára odebraná 
nebo spotřebovaná v elektrárně používá také pro výrobní procesy nebo pro vytápění 
budov. Jednoduchý systém výroby elektřiny z biomasy se skládá z několika důležitých 
součástí. V případě parního cyklu se tento systém skládá z kombinace následujících 
prvků: 

• Zařízení pro skladování a přepravu paliva, 
• Hořák / pec, 
• Kotlová čerpadla, 
• Fanoušci, 
• Parní turbína, 
• Generátor, 
• Kondenzátory, 
• Chladicí věž, 
• Kontrola výfukových plynů / emisí, 
• Ovládání systému (automatické). 
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2-6obrázek: Výroba elektřiny z biomasy 

Systémy přímého spalování přivádějí surovinu z biomasy do hořáku nebo pece, kde se 
spaluje s přebytečným vzduchem a ohřívá vodu v kotli, čímž vzniká parní kotel. Některé 
vyvíjené technologie místo přímého spalování zplyňují biomasu za účelem získání 
hořlavého plynu, zatímco jiné vyrábějí pyrolýzní oleje, které lze použít místo kapalných 
paliv. Palivo pro kotle může obsahovat dřevní štěpku, pelety, piliny nebo bioolej. Pára z 
kotle je pak expandována pomocí rotující parní turbíny, která pohání generátor a vyrábí 
elektřinu. 

Obecně platí, že všechny systémy na biomasu vyžadují skladování paliva a určitý typ 
zařízení pro manipulaci s palivem a ovládání. Systém využívající dřevní štěpku, piliny 
nebo pelety obvykle používá zásobník nebo silo pro krátkodobé skladování a externí 
palivové pole pro větší skladování. Automatický řídicí systém přenáší palivo z vnějšího 
skladovacího pole pomocí kombinace některých jeřábů, zakladačů, překladačů, čelních 
nakladačů, pásů, šneků a pneumatické dopravy. K přenosu biomasy z hromad do 
zásobníků lze použít ruční zařízení, například čelní nakladače. Tato metoda však bude 
znamenat značné náklady na pracovní sílu a provoz a údržbu zařízení. 

Většina štěpky vyrobené ze zeleného dřeva má vlhkost 40 až 55 %, což znamená, že jedna 
tuna zeleného paliva obsahuje 800 až 1 100 kg vody. Tato voda snižuje využitelný 
energetický obsah materiálu a snižuje účinnost kotle, protože voda se musí odpařit v 
počátečních fázích spalování. Největším problémem, který vzniká v zařízeních na 
biomasu, je doprava a předběžná úprava paliva. To se týká jak malých zařízení na rošt, tak 
velkých zařízení na závěsné palivo. Sušení biomasy před spalováním nebo zplyňováním 
zvyšuje celkovou účinnost procesu, ale v mnoha případech nemusí být ekonomicky 
proveditelné. 
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Výfukové systémy slouží k uvolňování vedlejších produktů spalování do životního 
prostředí. Řízení emisí může zahrnovat cyklon nebo více cyklonů, vak nebo 
elektrostatický odlučovač. Primární funkcí všech uvedených zařízení je regulace částic a 
jsou uvedena v pořadí podle vyšších investičních nákladů a účinnosti. Cyklony a 
vícenásobné cyklony mohou být použity jako předsběrače k odstranění větších částic na 
horní straně sáčkového (tkaninového) filtru nebo elektrostatického odlučovače. 

 

2.10.  Využití biomasy k výrobě biopaliv (ethanol, bionafta atd.)  
Biopaliva jsou paliva pro vozidla, jako je etanol a bionafta, vyráběná z biomasy. Tato 
paliva se často mísí s ropnými palivy (benzinem a motorovou naftou) nebo se používají 
přímo. Použití etanolu nebo bionafty snižuje množství použité ropy. Etanol a bionafta jsou 
také čistší paliva než čistý benzin a motorová nafta. 

Bioetanol je alkohol získávaný z cukrů obsažených v obilovinách, jako je kukuřice, čirok a 
ječmen. Ačkoli definice zahrnuje palivový alkohol, metylalkohol a etylalkohol, tento název 
se běžně používá pro etylalkohol (etanol-bioetanol) získaný ze zdrojů biomasy. Bioetanol 
je nejrozšířenějším palivem v oblasti biopaliv na světě a více než 95 % produkce 
bioetanolu se získává zpracováním zemědělských produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7obrázek: Kroky výroby bioetanolu (Kolonkaya et al.,2007) 

Bioetanolová surovina je název paliva odvozeného od benzinu, který je jedním z 
vedlejších produktů zemědělského průmyslu charakterizovaných jako cukr, jako jsou 
škrobnaté rostliny (pšenice, sláma, čirok, rýže, brambory, žito, ječmen, kukuřice, cukrová 
řepa, cukrová třtina) nebo melasa. Bioethanol se vyrábí fermentací sacharidů vzniklých 
enzymatickou hydrolýzou (hydrolýzou škrobu nebo delignifikací) cukru a škrobu 
přítomných ve složení s biomasou pomocí mikroorganismů nebo kyselou hydrolýzou a 

Biomasa                      Výrobky ze škrobu Výrobky z                 cukru 

Biodelignifikace 

Biosacharifikace 

Kvašení 

Destilace 

BIOETHANOL 
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následnou destilací všech typů celulózové hmoty. V automobilech a jiných motorových 
vozidlech se může používat samostatně jako palivo nebo jako přísada ve směsi s 
benzínem. Při použití s benzínem zvyšuje oktanové číslo a zajišťuje plné spalování 
snížením emisí škodlivých plynů, jako je CO a uhlovodíky (CH).Lignocelulóza se skládá 
především z celulózy (30-60 %), hemicelulózy (20-40 %) a ligninu (10-30 %). Hydrolýza, 
která je nezbytnou předúpravou pro fermentaci celulózových materiálů, jako je celulóza, 
hemicelulóza a lignin, je ve srovnání se škrobem poměrně obtížná. Za tímto účelem by 
měla být provedena enzymatická hydrolýza s kyselinami nebo hemicelulózami. V procesu 
hydrolýzy se používá postřik čpavkem, koncentrovaná nebo zředěná kyselina, 
enzymatické ošetření a pára. Cukry vzniklé v důsledku hydrolýzy jsou fermentovány 
kvasinkami a transgenními bakteriemi a z dehydratovaných produktů se získává etanol 
(destilací, rozpouštědly, membránami a pervaporací). Kromě etanolu se získává 
fermentační kapalina, oxid uhličitý, mikrobiální biomasa a vedlejší produkty (krmivo pro 
zvířata, metan, řasy, léčiva a plasty). 

95 % světové produkce etanolu se vyrábí kvašením. Bioethanol lze použít jako 
alternativní palivo nebo jako přísadu do pohonných hmot (složku směsi), palivo do 
palivových článků nebo bionaftu a bioetylterciální butyléter jako surovinu pro výrobu v 
energetických technologiích. V současné době je bioethanol jako palivo široce používán 
jako alternativa k benzinu a motorové naftě ve čtyřech formách. 

• Gasohol: 10% alkohol + 90% benzínová směs 
• E25: 25% alkohol + 75% benzínová směs 
• E85: 85 % alkoholu + 15 % benzinu 
• E-Diesel: Nafta s obsahem alkoholu do +15 % (Oxy-Diesel, Diesohol) 

Většina palivového etanolu používaného ve Spojených státech se destiluje z kukuřice. 
Vědci pracují na způsobech výroby etanolu z rostlin a stromů, nikoli z obilí. Téměř 
veškerý benzin prodávaný ve Spojených státech obsahuje přibližně 10 % objemu etanolu. 
Jakýkoli benzínový motor ve Spojených státech může používat E10 (benzín s 10 % 
etanolu), ale pouze některé typy vozidel mohou používat palivové směsi obsahující více 
než 10 % etanolu. Vozidlo s flexibilním palivem může používat benzín s obsahem etanolu 
vyšším než 10 %. V říjnu 2010 americká Agentura pro ochranu životního prostředí 
rozhodla, že osobní a dodávkové automobily z roku 2007 a novější mohou používat palivo 
E15 (benzín s 15 % etanolu). V závislosti na lokalitě a ročním období se používá také 
palivo E85, které obsahuje 51-83 % etanolu. 

Bionafta je palivo vyrobené z rostlinných olejů, olejů nebo tuků, například z 
recyklovaného restauračního oleje. Bionaftu lze používat ve vznětových motorech bez 
nutnosti změny motoru. Čistá bionafta je netoxická a biologicky odbouratelná. Při 
spalování bionafty vzniká více látek znečišťujících ovzduší než při spalování nafty na bázi 
ropy. Bionafta se obvykle prodává jako směs bionafty a nafty na bázi ropy. Běžnou směsí 
motorové nafty je B20, což je 20 % bionafty. 

Bionafta je energetické palivo, které se používá jako ropné rostliny, derivát motorové 
nafty, samostatně nebo ve směsi s motorovou naftou. Vyrábí se reakcí olejů získaných z 
olejnatých rostlin, jako je řepka, řepka, slunečnice, sója, světlice barvířská, s alkoholem s 
krátkým řetězcem (methanol nebo ethanol) za přítomnosti katalyzátoru. Bionafta je 
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metylester, který odpovídá předpisům EN 14214, získaný esterifikačním procesem z 
rostlinných a živočišných olejů. Methanol a rostlinné oleje z transesterifikační reakce 
(alkoholýzy) za vzniku bionafty a glycerinu jako vedlejšího produktu. Nezajišťuje přímé 
snížení emisí CO2, ale vytváří zisky ve spotřebě CO2 při růstu olejnin. Bionaftu získanou s 
5% účastí lze používat ve všech vozidlech za předpokladu, že splňuje požadavky 
legislativy EN 590. Tento podíl lze zvýšit až na 100 % pomocí speciálních palivových 
systémů. Výroba, uvádění na trh a používání podléhají legislativě pro trh s ropou s číslem 
5015. 

 

2.11.  Technické překážky  
V současné době jsou hlavními překážkami využití zemědělských odpadů: 

• Překážky v institucionálním, právním a správním rámci, 
• Vnímání energie z biomasy, 
• Časově náročné administrativní překážky pro zahraniční investory, 
• Potřeba podpory přenosu technologií infrastruktury a řízení na místní úrovni, 
• YNedostatečná účast soukromého sektoru, 
• Personál s dostatečnými technickými znalostmi, 
• Plánování, proveditelnost projektu, 
• Další překážky v oblasti životního prostředí a zemědělství. 

 

2.12.  Řídící otázky  
Co je to biomasa? 

Odkud pochází energie biomasy? 

Je energie z biomasy obnovitelným zdrojem? 

Jaké jsou druhy biomasy? 

Jaké jsou možnosti využití energie z biomasy? 

Jak lze biopaliva vyrábět? 

 

2.13.  Slovní zásoba  
Bioenergie 

Biochemická přeměna 

Biopaliva 

Bioplyn 

Kvašení 

Anaerobní digesce 

Zplyňování 
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Ethanol 

Syngas 

Bionafta 
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2.15.  Případová studie  
 

Vzájemná energie: První turecká elektrárna na biomasu, Gonen, Balikesir, Turecko 

"Elektrárna na biomasu byla založena v Gönen v Balıkesiru za účelem výroby elektřiny 
spalováním rostlinného odpadu, jako jsou stonky rýže, pařezy, strniště a stonky řepky... 

 

 

Zařízení, které bude vyrábět 30 megawattů elektřiny, pokryje potřeby regionu s 300 tisíci 
obyvateli. Navíc tyto produkty, které je zakázáno spalovat, budou získány i pro 
ekonomiku. 

Energie z biomasy je jedním z obnovitelných zdrojů, které je třeba využívat k 
udržitelnému získávání energie, aniž by docházelo ke znečišťování životního prostředí. 
Biomasa, která vzniká jako původ rostlin a živých organismů, je často označována jako 
rostlinné organismy, které pomocí fotosyntézy uchovávají sluneční energii. 



Příručka RESOR 

37 

 

 

Turecka první "Biomasová elektrárna" Gonen okres Balıkesir, Mutlular byl založen v 
energetickém tělese. S odkazem na Gönen jako okres s 75 tisíci obyvateli İbrahim Mutlu 
řekl, že budeme mít dostatek výroby pro 300 tisíc obyvatel. K výrobě této elektřiny je 
potřeba 210 tisíc tun rostlinného odpadu ročně. Denně spálíme 700 tun rostlinného 
odpadu. Mutlu říká, že kromě hnoje se spaluje i zvířecí trus, a až bude investice plně 
funkční, začneme dodávat elektřinu do národní distribuční sítě.  

Hodinová 30 MW instalovaného výkonu, Turecka největší licencované "Biomasa energie" 
zařízení, jehož cílem je splnění Balıkesir elektrické s energií získanou z rostlinného 
odpadu. V elektrárně na biomasu budou na energii recyklací přeměňovány stonky rýže, 
kanálu, kukuřičné stonky, lesní podklad a hovězí trus. Recyklací 700 tun odpadu denně 
bude vyrobeno 720 MW energie. 

Ekologicky citlivý "závod na obnovitelné zdroje energie" v Turecku "Green Energy" bude 
jedním z průkopníků ve výrobním závodě. 

 

Roves Farm Ústřední vytápění na biomasu 

Roves Farm je rodinný podnik ve Velké Británii (www.rovesfarm.co.uk). Tato farma má 
166 hektarů půdy a provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Je také vhodná pro 
ekoturistické aktivity. Na této farmě se konají zábavné a dobrodružné aktivity, na které 
přicházejí lidé všech věkových kategorií. 

Nově instalovaný systém vytápění biomasou na farmě vytápí také stávající budovy a 
penziony. Díky novému systému na farmě jsou vyhodnocovány pouze organické odpady 
vznikající na farmě a jsou považovány za nejudržitelnější nízkouhlíkový systém vytápění. 
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3.  Energie z bioplynu  

3.1.  Definice bioplynu  
Bioplyn se skládá především ze směsi metanu (CH4) (50-75 %) a oxidu uhličitého (CO2) 
(25-45 %) a může obsahovat malé množství sirovodíku (H2S) (0,1-5,5 %), vlhkosti/vody 
(2-7 %) a siloxanů. Plyn je výsledkem anaerobního rozkladu: "proces, při kterém 
mikroorganismy získávají energii a rostou metabolismem organického materiálu v 
prostředí bez kyslíku, což vede k produkci metanu". Pro dobrý proces anaerobní digesce 
by vstupní biomasa měla obsahovat sacharidy, bílkoviny, tuky, celulózu a hemicelulózu. 
Konečný výtěžek plynu závisí na obsahu sacharidů, bílkovin a tuků. (Ekonomické a 
institucionální aspekty výroby bioplynu, 2012). 

Bioplyn je známý jako zdroj energie šetrný k životnímu prostředí, protože zmírňuje dva 
hlavní ekologické problémy současně: 

1. Celosvětová epidemie odpadů, při níž se každý den uvolňuje nebezpečné množství 
metanu. 

 
2. Závislost na fosilních palivech při 
uspokojování celosvětové poptávky po  
energii 

Přeměnou organického odpadu na energii 
využívá bioplyn elegantní tendenci přírody 
recyklovat látky na produktivní zdroje. Při 
výrobě bioplynu se znovu využívají odpadní 
materiály, které by jinak znečišťovaly 
skládky, zabraňuje se používání toxických 
chemikálií v čistírnách odpadních vod a 
díky zpracování odpadu na místě se šetří 

peníze, energie a materiál. Využívání bioplynu navíc nevyžaduje k výrobě energie těžbu 
fosilních paliv. 

 

3.2.  Zdroje bioplynu  
Biomasu lze přeměnit na jiné užitečné formy energie, například bioplyn. Zatímco biomasu 
lze pro výrobu tepla a energie spalovat přímo, k přeměně vstupní suroviny na 
životaschopné palivo se často používají chemické procesy. Pro přeměnu surovin na 
energii existují tři procesy: chemický, tepelný a biochemický. Biochemická přeměna 
využívá k přeměně zdroje bakterie nebo jiné organismy. Konverzní procesy jsou vyspělé 
technologie, které se již široce používají k výrobě biopaliv v průmyslovém měřítku, včetně 
fermentace a anaerobní digesce. 
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Pro výrobu zemědělského bioplynu lze použít organické látky ze 
zemědělské i průmyslové výroby. Mezi hlavní substráty 
zemědělského původu používané při výrobě bioplynu patří hnůj 
zvířat, energetické plodiny a odpady z pěstování rostlin, zatímco 
mezi průmyslové substráty patří odpady z výroby potravin, mléka, 
cukru a masa. 

Bioplyn lze tedy získat ze všech zemědělských produktů živočišné i 
rostlinné výroby. Bioplyn lze vyrábět prakticky z jakéhokoli 
zemědělského materiálu a tento materiál (substrát) má různou 
energetickou hodnotu, což je potenciál produkovat dané množství 
metanu. 

 

3.3.  Anaerobní digesce, proces  
Technika anaerobní digesce pro výrobu bioplynu z organického materiálu se používá po 
celém světě. Například v mnoha rozvojových zemích mají lidé vlastní malé bioplynové 
stanice na výkaly, moč a kuchyňský odpad. Získaný bioplyn se používá k vaření. V 
technologicky vyspělejších zemích se výroba bioplynu využívá ve větším měřítku. V 
těchto zemích je výroba a využívání bioplynu považováno za způsob, jak se stát méně 
závislým na fosilních palivech. Dalším důvodem je, že přímá výroba bioplynu může vést 
ke snížení emisí skleníkových plynů díky zachycování metanu (21krát škodlivějšího 
skleníkového plynu než oxid uhličitý) pro využití bioplynu. Nepřímým důsledkem je, že se 
zamezí využívání jiných zdrojů energie, které nejsou šetrné k životnímu prostředí (souvisí 
s prvním důvodem). 

Anaerobní rozklad - mikrobiologický proces probíhající za nepřítomnosti kyslíku, při 
kterém se organické sloučeniny (sacharidy, bílkoviny, tuky) přeměňují pomocí 
anaerobních mikroorganismů na metan a oxid uhličitý. 

Název "metanové kvašení" vznikl dříve, než byla známa podstata tohoto procesu, a může 
být zavádějící. Ve skutečnosti se jedná o soubor biochemických změn, které probíhají za 
nepřítomnosti kyslíku, proto se používá také název "anaerobní fermentace". 

Na přeměně organických sloučenin na fermentační plyn se podílejí tři skupiny 
mikroorganismů: 

1. za první dvě fáze procesu jsou zodpovědné bakterie, které hydrolyzují organické 
sloučeniny. Optimální podmínky pro tyto mikroorganismy jsou pH přibližně 6 a 
teplota přibližně 30 °C. 

2. octanové bakterie - zodpovědné za produkci octanů. 
3. metanogenní bakterie - patří do skupiny absolutních anaerobů. Pokud je k dispozici 

i jen 0,01 mg/dm3 kyslíku, jsou inhibovány, zvyšuje se koncentrace organických 
kyselin a snižuje se pH prostředí. Jsou velmi rozmanité a specializované na 
využívání specifických substrátů. Optimální teplota metanogeneze je 35-45 °C a pH 
7. 

Zdroj: vlastní obrázky 
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Proces výroby bioplynu lze rozdělit do několika kroků. V prvním kroku, hydrolýze, se 
sloučeniny vstupního materiálu (např. sacharidy, bílkoviny, tuky) rozkládají na 
jednoduché organické sloučeniny (např. aminokyseliny, cukr, mastné kyseliny). Bakterie 
účastnící se tohoto procesu uvolňují enzymy, které materiál rozkládají biochemickými 
reakcemi. Vzniklé meziprodukty pak acidogenní bakterie rozkládají v tzv. acidogenezi na 
mastné kyseliny (kyselinu octovou, propionovou a máselnou), oxid uhličitý a vodík. 
Kromě toho vzniká také malé množství kyseliny mléčné a alkoholu. V další fázi, 
acetogenezi, jsou tyto produkty bakteriemi přeměněny na látky předcházející vzniku 
bioplynu (kyselina octová, vodík a oxid uhličitý). 

Protože příliš vysoký obsah vodíku je pro bakterie kyseliny octové škodlivý, musí 
spolupracovat s metanogenními bakteriemi. Ty při produkci methanu spotřebovávají 
vodík, a zajišťují tak bakteriím kyseliny octové odpovídající životní podmínky. V další fázi, 
methanogenezi, poslední fázi výroby bioplynu, se methan vyrábí z produktů acetogeneze. 

 

3.4.  Bio-digestory  
Bioplyn lze využívat k výrobě elektřiny, 
tepelné energie nebo k obojímu současně. V 
praxi nejčastěji používané systémy využívají 
vyrobený bioplyn k výrobě elektřiny a tepelné 
energie. Takový systém se nazývá kogenerační 
systém (Combined Heat and Power). K výrobě 
elektřiny a tepelné energie je nutné instalovat 
zařízení zvané kogenerační jednotka. Jedná se 
o spalovací motor upravený pro spalování 
metanu s integrovaným generátorem v 
závislosti na velikosti bioplynové stanice. 
Teplo vzniklé ve spalovacím motoru se využívá 

jako zdroj tepelné energie. Méně obvyklým způsobem využití bioplynu je jeho spalování 
pro účely vytápění. V takové bioplynové stanici je zařízením, které zpracovává bioplyn na 
tepelnou energii, plynová pec, která je vhodně upravena pro spalování metanu. 

Každá zemědělská bioplynová stanice se skládá z několika základních prvků.  

Další prvky instalované v bioplynových stanicích závisí na jejich využití a výkonu. 

Základními prvky každé bioplynové stanice jsou: 

1. Skladování substrátů - každá bioplynová stanice musí být vybavena skladem. 
Skladovací místo je nezbytné pro udržení konstantního objemu produkce bioplynu. 
Kapacita úložiště by měla činit 0,5 až 2násobek objemu substrátu vyrobeného za den. 
Skladovací nádrž na kapalné substráty může být vyrobena z různých materiálů, například 
z betonu, oceli nebo plastu. Materiál použitý k výrobě nádrže závisí na skladovaném 
materiálu.  

Existují nádrže zabudované v zemi a nadzemní nádrže. Nádrže na skladování kapalných a 
polotekutých substrátů by měly být hermetické a dostatečně velké vzhledem k produkci 
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substrátu. Nádrž na skladování rostlinných substrátů by měla být vybavena vhodným 
zařízením na vypouštění výluhu, aby se zabránilo vniknutí výluhu do půdy. Tato nádrž by 
měla být těsně zakryta, aby se zabránilo vysychání substrátu nebo vniknutí dešťové vody 
dovnitř nádrže. 

2. Zařízení pro dopravu substrátu z nádrže do 
reaktoru - aby byla zajištěna stálá, 
odpovídající úroveň produkce bioplynu, je 
nutné zajistit nepřetržitý přísun substrátu 
odpovídající kvality do fermentoru. V 
závislosti na typu substrátu je možné použít 
čerpadla (tekutý substrát, např. tekutý hnůj), 
šnekové dopravníky (polotekutý substrát) a 
zásobníky umístěné u fermentorů s kapacitou 
umožňující naplnění množstvím substrátu 
postačujícím na jeden den. 

 

3. Digestoř (fermentační komora, bioreaktor) 
- nejdůležitější prvek bioplynové stanice, ve 
kterém probíhá proces fermentace metanu. 
Efektivita celé investice závisí na správnosti 
návrhu a správné konstrukci fermentoru. 
Stěny fermentoru musí být utěsněny, aby se 
zabránilo úniku kapalin a plynů. Nezbytná je 
také dobrá izolace zajišťující minimální 
tepelné ztráty. Čím lepší je izolace, tím menší 
je závislost na venkovní teplotě. Fermentační 
komora by měla mít poklop umožňující 
provádění kontroly vnitřku a případné 

opravy. V závislosti na použité technologii může být bioplynová stanice vybavena jednou 
nebo více komorami. Fermentační komory mohou být horizontální nebo vertikální, 
vyrobené z oceli, betonu nebo plastu. Komora musí být vybavena zařízením pro míchání 
obsahu (míchačka nebo jiný míchací systém) a topným systémem, aby bylo dosaženo 
požadované fermentační teploty a udržována na konstantní úrovni. Zkvašená hmota se z 
bioreaktoru vypouští obvykle přepadovým potrubím. 

4. Míchací systémy - důležitou součástí procesu 
výroby bioplynu je míchání buničiny fermentující 
v nádrži. Existují 3 typy míchadel: pneumatické, 
hydraulické a mechanické. Mechanické míchačky 
se používají ve většině bioplynových stanic. 
Mechanické míchačky lze rozdělit do 3 skupin: 
diagonální, horizontální a vertikální. Nejběžnější je 
systém 2-3 diagonálních nebo horizontálních 
míchadel. Vertikální (centrální) míchačky lze 
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použít pouze v případě nádrže s pevnou, vyztuženou střechou. Neúplné míchání může 
vést k poruchám kvašení a tvorbě pěny. 

5. Držák plynu - samostatný zásobník bioplynu 
pracující pod požadovaným tlakem v plynové 
síti. Bioplyn nahromaděný v zásobníku je 
skladován do doby, než se objeví poptávka po 
energii. Držák bioplynu má podobu pružného 
balónu, který se zvětšuje, jak se plní rostoucím 
množstvím vyrobeného bioplynu. Nádrž může 
být umístěna přímo nad reaktorem nebo v 
případě horizontálního reaktoru může být 
umístěna vedle reaktoru. V tomto případě musí 
být nádrž umístěna ve vhodné budově 
zajišťující bezpečnou práci s nádrží. Každá 

nádrž je vybavena bezpečnostním ventilem, který zabraňuje nadměrnému zvýšení tlaku v 
nádrži. Pokud dojde k překročení přípustného tlaku, ventil vypustí přebytečný bioplyn 
ven. 

6. Zařízení na čištění bioplynu - čištění bioplynu před jeho použitím je nezbytné, protože 
zabraňuje korozi zařízení a vybavení a je vyžadováno předpisy na ochranu životního 
prostředí. 

7. Nádrž na skladování fermentačních zbytků - samostatná externí nádrž umožňující 
skladování fermentovaného substrátu, který je cenným hnojivem a může být použit v 
tekuté formě nebo k výrobě kompostu pro potřeby trhu. 

 

3.5.  Odpady produkující bioplyn  
Většina dusíku a všech ostatních minerálních prvků obsažených ve vstupních substrátech 
zůstává v bioplynových digestátech. Patří mezi ně hlavní rostlinné živiny, jako je fosfor, 
draslík a vápník. Zatímco za živiny dusík, draslík a fosfor z organických hnojiv existují 
vhodné anorganické náhrady, za ostatní látky, jako jsou bílkoviny, celulóza, lignin atd., 
umělá náhrada neexistuje. 

Všechny přispívají ke zvýšení propustnosti a hygroskopičnosti půdy a zároveň zabraňují 
erozi a celkově zlepšují zemědělské podmínky. Organické látky jsou také základem pro 
rozvoj mikroorganismů odpovědných za přeměnu půdních živin na formu, kterou mohou 
rostliny snadno přijímat. 

Proto je běžnou praxí používat digestáty z bioplynu jako organická hnojiva, což zároveň 
šetří náklady na minerální hnojiva i na případnou likvidaci digestátů. Dobrá hnojivá 
hodnota bioplynových digestátů ve srovnání s minerálními hnojivy byla potvrzena v 
několika studiích. Také zbývající uhlík vázaný v organické hmotě pomáhá udržovat nebo 
dokonce zvyšovat obsah organické hmoty v půdě, což je cenné zejména v okrajových 
půdách.  



Příručka RESOR 

43 

 

Díky rozkladu a rozpadu části organického obsahu poskytuje vyhnilý kal rychle působící 
živiny, které se snadno dostávají do půdního roztoku a jsou tak okamžitě k dispozici 
rostlinám. 

Huminové látky a huminové kyseliny obsažené v kalu přispívají k rychlejší humifikaci, což 
následně pomáhá snižovat rychlost eroze a zároveň zvyšuje zásobu živin, 
hygroskopičnost atd. 

Zvýšený obsah amoniaku ve vyhnilém kalu pomáhá snižovat rychlost vyplavování dusíku 
ve srovnání s hnojivy obsahujícími značné množství dusičnanů a dusitanů, které se lépe 
rozpouštějí ve vodě (hnůj, kompost). 

Obecně je známo, že výnosy plodin jsou po hnojení vyhnilými kaly vyšší. Zdá se, že většina 
zeleninových plodin, jako jsou brambory, ředkvičky, mrkev, zelí, cibule, česnek atd., a 
mnoho druhů ovoce (pomeranče, jablka, guave, mango atd.), cukrová třtina, rýže a juta 
reagují na hnojení kaly příznivě. Naopak méně příznivě reagují plodiny jako pšenice, 
olejniny, bavlna a bachor. Kal je vhodným hnojivem pro pastviny a louky. 

Dostupné údaje se značně liší, protože účinek hnojení je nejen specifický pro rostliny, ale 
závisí také na klimatu a typu půdy. Stále chybí rozsáhlé informace o míře vzájemného 
vztahu mezi úrodností půdy, typem půdy a účinkem hnojiv (zejména N-hnojiv) v suchém 
a polosuchém klimatu. Proto nelze doposud nabídnout žádné definitivní informace. Ze 
stejného důvodu nelze nabídnout ani ekonomické srovnání nákladů na chemická hnojiva 
a bioplynové kaly. Jediným nezpochybnitelným faktem, který lze konstatovat, je, že 
bioplynové kaly jsou z ekologického hlediska lepší. 

 

3.6.  Energetický obsah bioplynu  
Biomasa, která je surovinou pro výrobu bioplynu, se skládá ze tří základních skupin 
organických sloučenin: sacharidů, bílkovin a tuků. Kromě toho dochází k růstu 
mikroorganismů odpovědných za fermentaci za přítomnosti rozpustných forem draslíku, 
sodíku, železa, hořčíku, vápníku a stopových prvků. Nejvíce bioplynu lze získat z rozkladu 
tuků. 

 

Substrát 
Produkce bioplynu 

dm3/kg 
Obsah metanu 

[%] 
Obsah CO2 [%] 

Sacharidy 790 50 50 

Tuky 1250 68 32 

Proteiny 700 71 29 



Příručka RESOR 

44 

 

 
Důležitými parametry při výrobě bioplynu jsou: 
- Obsah sušiny (d.m.) [%] 
- Obsah organické sušiny (o.d.m.) [% d.m.] 
- Účinnost CH4 [m3/kg o.d.m.] 

Substrát Obsah 
sušiny 

(%) 

Obsah 
organické 
sušiny (%) 

Výtěžnost 
bioplynu 

(m3/t s.m.o. ) 

Obsah metanu 

CH4 (% obj.) 

Přírodní hnojiva 

Kravský hnůj 8-11 75-82 200-500 50-60 

Tekutý hnůj 
pro telata 

10-13 80-84 220-560 50-57 

Kejda pro 
prasata 

přibližně 7 75-86 300-700 60-70 

Ovčí kejda 12-16 80-85 180-320 50-56 

Hnůj skotu přibližně 
25 

68-76 210-300 55-60 

Prasečí hnůj 20-25 75-80 270-450 55-60 

Slepičí trus 30-32 63-80 250-450 57-70 

Koňský hnůj 20-40 65-95 280-350 55-65 

Zdroj: A. Myczko (ed.) Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych 2011. 

Substrát Obsah 
sušiny (%) 

Obsah 
organické 
sušiny (%) 

Výtěžnost 
bioplynu 

(m3/t s.m.o. ) 

Obsah metanu 

CH4 (% obj.) 

Rostliny 

kukuřičná 
siláž 

20-35 85-95 450-700 50-55 

žito 30-35 92-98 550-680 ok. 55 

Trávy 

posekaná 
tráva 

cca 12 83-92 550-680 55-65 

travní siláž 25-50 70-95 550-620 54-55 

Vedlejší produkty zemědělského průmyslu 
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Substrát Obsah 
sušiny (%) 

Obsah 
organické 
sušiny (%) 

Výtěžnost 
bioplynu 

(m3/t s.m.o. ) 

Obsah metanu 

CH4 (% obj.) 

pivovarské 
zrno 

20-25 70-80 580-750 59-60 

lihovarská 
zrna 

6-8 83-88 430-700 58-65 

bramborová 
dřeň 

6-7 85-95 400-700 58-65 

ovocné 
výlisky 

25-45 90-95 590-660 65-70 

Další substráty pro bioplynové stanice 

odpad z 
obchodů s 

potravinami 

5-20 80-90 400-600 60-65 

obsah 
žaludku 

12-15 75-86 250-450 60-70 

Zdroj: Land Technik Weiher Stephen H.Mitterleitner (Latocha 2009) 

Kromě teploty procesu a doby, po kterou jsou substráty v reaktoru, určuje množství a 
složení bioplynu chemické složení fermentovaných organických látek. 
 
Užitnou část energie bioplynu tvoří výhřevnost jeho obsahu CH4. Ostatní složky mají přísně 
vzato také energetický obsah, ale nepodílejí se na procesu spalování. Místo toho, aby 
přispívaly, spíše pohlcují energii ze spalování CH4, protože obvykle opouštějí proces při 
vyšší teplotě (výfukové plyny), než jakou měly před procesem (většinou při teplotě okolí). 
 
Skutečná výhřevnost bioplynu je funkcí procenta CH4, teploty a absolutního tlaku, které se 
v jednotlivých případech liší. Výhřevnost bioplynu je zásadním parametrem pro výkon 
motoru, hořáku nebo jakéhokoli jiného zařízení, které používá bioplyn jako palivo. 
(www.nzdl.org). 
 
Běžný metr krychlový metanu má výhřevnost přibližně 10 kWh, zatímco oxid uhličitý má 
nulovou výhřevnost. Energetický obsah bioplynu tedy přímo souvisí s koncentrací metanu. 
Jinými slovy, za předpokladu složení bioplynu s 60 % metanu by v tomto případě 
energetický obsah činil přibližně 6,0 kWh na běžný metr krychlový. 
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Palivo do vozidla Palivo do vozidla 

1 nm3 upraveného bioplynu (97 % 
metanu) 

9.67 

1 nm3 zemního plynu 11.0 

1 litr benzínu 9.06 

1 litr nafty 9.8 

Zdroj: Energinet.dk, www.energinet.dk, 2011; Preem, www.preem.se, 2011. 

 
To znamená, že energetický obsah 1 nm3 bioplynu odpovídá přibližně 1,1 litru benzinu. Při 
přeměně bioplynu na elektřinu však v elektrickém generátoru poháněném bioplynem 
získáme asi 2 kWh využitelné elektřiny, zbytek se promění v teplo, které lze využít i pro 
vytápění. 2 kWh jsou dostatečné množství energie pro napájení 100W žárovky po dobu 20 
hodin nebo 2000W fénu na vlasy po dobu 1 hodiny. 
 

3.7.  Základní konstrukce fermentoru  
Digestoř je srdcem bioplynové stanice. Kapacita bioplynových fermentorů se může značně 
lišit, od malých jednotek používaných domácnostmi až po větší komunální a průmyslové 
fermentory. Mezi vstupní suroviny přidávané do fermentoru může patřit mnoho druhů 
biomasy, například živočišný, potravinářský a zemědělský odpad, ale je třeba se vyhnout 
materiálům, které jsou pro bakterie obtížně stravitelné (např. dřevo). Množství 
vyrobeného bioplynu závisí na řadě faktorů, včetně typu a množství použité biomasy, 
velikosti fermentoru a teploty.  

V závislosti na použité technologii může být jedna nebo dvě komory. Mohou být betonové 
nebo ocelové. Jsou vybaveny topným a izolačním systémem, který zajišťuje udržení 
vhodné teploty pro chemické reakce. Vstupní surovina může být ohřívána přímo ředěním 
horkou vodou nebo párou nebo nepřímo pomocí výměníků tepla zabudovaných ve 
stěnách nebo ve dně fermentační komory. Obsah komory není rovnoměrný. 

Proto je důležitým prvkem komory míchací systém, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné 
složení obsahu a odplynit fermentační suroviny. Existují různé způsoby míchání: čerpadlo 
- vnější čerpací systém vynucující cirkulaci v komoře; míchání čerpáním plynu uvnitř 
komory; šnekové míchačky - čerpací míchadlo umístěné v centrálním dopravním potrubí; 
míchání pomocí nízkootáčkových míchacích vrtulí uspořádaných vertikálně nebo 
diagonálně. 

3.8.  Konečné využití bioplynu  
Bioplyn je palivo se střední energetickou hodnotou. Lze jej využít v domácnostech, 
průmyslu, zemědělství - k výrobě tepla/chladu, elektřiny nebo jako biopalivo. 

Bioplyn lze využít mnoha způsoby. Mezi typické aplikace patří: 

Teplo: plyn se spaluje v kotli. Vzniklé teplo ohřívá vodu, která může být použita k 
vytápění fermentoru a okolních budov nebo může být vyměněna v místní síti dálkového 
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vytápění. Kotel Agas funguje jako kotel na tuhá a kapalná paliva, ale s tím rozdílem, že 
kotel je speciálně upraven pro spalování plynu. 

Teplo/energie: bioplyn lze použít jako palivo ve stacionárních motorech, typicky v 
Ottových nebo naftových motorech nebo v plynových turbínách. Přibližně 30-40 % 
energie obsažené v palivu se využívá k výrobě elektřiny, zatímco zbývající energie se 
stává teplem.  

Palivo pro vozidla: bioplyn lze použít jako palivo pro osobní a nákladní automobily a 
autobusy za předpokladu, že je upraven odstraněním oxidu uhličitého, vody a sirovodíku. 
Aby bylo možné bioplyn používat jako pohonnou hmotu pro vozidla, musí být zpracován 
tak, aby dosáhl kvality přijatelné pro automobilové motory. To obvykle znamená úroveň 
kvality zemního plynu. Instalace vozidla musí být rovněž řádně přizpůsobena dodávce 
plynu. Automobilky zároveň pracují na řešeních, která by umožnila provoz motoru na dva 
druhy paliv, např. nafta + bioplyn. Nejpoužívanějšími technikami pro úpravu bioplynu na 
kvalitu paliva pro vozidla jsou vodní čištění, chemické čištění a PSA. Před použitím jako 
palivo pro vozidla musí být plyn také odorizován a natlakován na tlak přibližně 200 barů.  

Zušlechtěný bioplyn může být také zaveden do vnitrostátní plynárenské sítě, což podnítí 
rozvoj nových trhů a aplikací. (Základní údaje o bioplynu, Swedish Gas Technology Centre 
Ltd (SGC), 2012) 

Kogenerace (Combined Heat and Power) je označení kogeneračních motorů, které v 
procesu spalování bioplynu vyrábějí jak elektřinu, tak tepelnou energii. Bioplyn se spaluje 
v místě jeho výroby. Toto řešení je velmi výhodné jak z ekonomických, tak z ekologických 
důvodů. Energetická účinnost tradičních řešení, která vyrábějí buď tepelnou, nebo 
elektrickou energii, je přibližně 40 % ve srovnání s 90% účinností kogenerátoru. Účinnost 
zisku elektrické energie se u nejnovějších velkých jednotek pohybuje mezi 30 a 40 % a 
účinnost tepelné energie mezi 40 a 44 %. U menších zařízení se účinnost získávání 
elektrické energie pohybuje od 25 do 33 %, zatímco účinnost získávání tepelné energie je 
obvykle vyšší než 50 %. Míra účinnosti se obvykle zvyšuje s nárůstem elektrického 
výkonu zařízení. 

Nejběžnějším řešením pro kogenerační systémy s nízkým výkonem jsou pístové motory. 

 

Vyznačují se: 

• dostupnost v širokém rozsahu elektrických výkonů (5 kW až 50 MW). 
• možnost optimálně přizpůsobit systém potřebám jednotlivých zákazníků, 
• možnost modulární konstrukce větších energetických systémů, 
• možnost využití různých paliv, včetně bioplynu, 
• nutnost chlazení i při absenci příjmu tepla, 
• velké rozměry a nízký poměr výkonu k hmotnosti, 
• hlasitý hluk vyžadující použití akustických štítů, 
• relativně vysoká úroveň vibrací, která vyžaduje použití tlumičů vibrací.  

(A. Kowalczyk-Juśko, Bioplynové stanice jako příležitost...) 
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Minimální požadovaný obsah metanu v plynu určeném jako palivo je výrobci obvykle 
stanoven na více než 30 % objemu, což odpovídá výhřevnosti plynu na úrovni nejméně 13 
MJ/Nm3. 

Systémy kogenerace s pístovými plynovými motory (spalovací motor) se používají 
převážně k výrobě elektřiny na spřaženém generátoru a odpadní teplo se využívá k 
výrobě horké vody nebo v přídavném kotli k výrobě syté páry. Teplo se získává z 
výměníku stlačeného bioplynu, plášťového výměníku motoru, olejového výměníku a 
výměníku spalin. Bioplynové motory mohou být integrovány do budovy nebo mohou být 
přítomny v mobilním (kontejnerovém) provedení. 

Další skupinou nejběžnějších zařízení používaných v kogeneračních systémech jsou 
plynové turbíny, které se obvykle používají v systémech s elektrickým výkonem vyšším 
než 1 MW. 

Plynová turbína se ve srovnání s pístovým motorem vyznačuje výrazně menšími rozměry 
a hmotností. Plynové turbíny mají nižší energetickou účinnost a nižší poměr elektrického 
a tepelného výkonu. 

Další etapou vývoje technických řešení založených na plynových turbínách s rekuperací 
tepla jsou mikroplynové turbíny. Jedná se o stacionární plynové turbíny, které se 
vyznačují malým elektrickým výkonem přibližně 25-500 kW. Skládají se z radiální 
turbíny, kompresoru a regeneračního ohřívače vzduchu integrovaného do celého 
systému. 

Mikroturbíny se používají především v systémech kogenerace, v nichž se vyrábí teplá 
voda. Nečistoty v bioplynu mohou mikroturbíny poškodit, proto je nutné bioplyn předem 
vyčistit a vysušit. Mikroturbíny spalují bioplyn s obsahem metanu 35 až 100 % a mají 
podstatně nižší emise výfukových plynů. To umožňuje vývoj nových způsobů využití 
výfukových plynů, např. v zemědělských sušárnách nebo k využití CO2 ve sklenících. Zpětně 
získané teplo má poměrně vysokou teplotu a je transportováno pouze výfukovými plyny. 
Dosahují tepelné účinnosti v rozmezí 40 až 60 % a elektrické účinnosti v rozmezí 20 až 35 
%, celková účinnost kogeneračního systému je více než 80 %. 

 

3.9.  Dopady využívání energie z bioplynu na životní prostředí  
Bioplyn může v mnoha ohledech snížit dopad spotřeby energie na životní prostředí. 
Přechod na bioplyn může snížit emise CO2 z využívání energie a také emise metanu (pokud 
se bioplyn vyrábí z odpadu). Může mít také pozitivní přínos pro znečištění ovzduší uvnitř 
budov a degradaci půdy, pokud nahradí používání tuhých biopaliv. 

Skutečné zvýšení emisí skleníkových plynů při nahrazení fosilních paliv bioplynem závisí 
na použitém substrátu. Je možné snížit emise skleníkových plynů o více než 100 %, pokud 
započítáme například sníženou potřebu hnojiv. Velký přínos bioplynu vyráběného z hnoje 
pro životní prostředí závisí na snížení úniku metanu a oxidů dusíku ve srovnání s 
tradičními systémy skladování hnoje. 
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Substrát Snížení emisí skleníkových plynů ve 
srovnání s fosilními palivy [%] 

Tráva 86 

Cukrová řepa (včetně vrcholků) 85 

Kukuřice 75 

Hnůj 148 

Odpad z potravinářského průmyslu 119 

Organický odpad z domácností 103 

Zdroj: Posouzení životního cyklu švédských biopaliv, SGC, 2010. 

 

Produkcí bioplynu (CH4 a CO2) v procesu fermentace se výrazně snižuje množství uhlíku 
(>50 %). V závislosti na provozním systému (včetně pH a teploty) bioplynové stanice 
může dojít také k určitým ztrátám N (ve formě NH3). 

 

3.10.  Ekonomika malých bioplynových energetických systémů  
Když se potenciální provozovatel rozhoduje, zda postavit bioplynovou stanici, rozhodující 
je otázka: může být budoucí stanice provozována se ziskem? Proto je třeba posoudit 
ekonomickou rentabilitu bioplynových stanic. 

Bioplynová stanice může generovat příjmy následujícími způsoby:  

• prodej elektřiny 

• prodej tepla 

• prodej plynu 

• příjmy z likvidace substrátů z rozkladu 

• prodej digestátu. 

Hlavním zdrojem příjmů bioplynových stanic, kromě těch, které dodávají plyn do sítě, je 
prodej elektřiny.  

Situace v oblasti prodeje tepla je podstatně problematičtější než v případě elektřiny. Proto 
je třeba již od počátku při výběru místa pro výstavbu elektrárny brát v úvahu potenciální 
odběratele tepla. V praxi nebude možné smysluplně využít veškerou vznikající tepelnou 
energii, částečně proto, že určitý podíl bude vyžadován jako technologické teplo, a 
částečně proto, že většina odběratelů tepla bude mít velmi rozdílné sezónní požadavky na 
teplo. Ve většině případů bude množství tepla, které může bioplynová stanice dodat, 
vzhledem k vlastní potřebě tepla v rozporu s potřebou tepla potenciálních odběratelů. 
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Cílem provozovatele zařízení nemusí být přeměna bioplynu na elektřinu v kogenerační 
jednotce, ale jeho úprava a dodávka do sítě zemního plynu. Taková zařízení získávají 
většinu svých příjmů z prodaného plynu. 

 

Nákladové položky lze v zásadě rozdělit podle následující struktury:  

• Variabilní náklady  

o náklady na substráty mohou tvořit až 50 % celkových nákladů. To platí 
zejména pro zařízení, která využívají výhradně energetické plodiny a další 
související obnovitelné zdroje. 

o spotřební materiál - zahrnuje především elektrickou energii, zápalné oleje, 
mazací oleje a naftu, jakož i plastové fólie a pytle s pískem na zakrytí siláže. V 
případě dodávek plynu do sítě je součástí spotřebního materiálu také propan, 
který se přidává do bioplynu pro jeho úpravu. 

o údržba a opravy se odhadují na 1-2 % investičních nákladů v závislosti na 
složce. 

o laboratorní analýzy - profesionální kontrola procesu vyžaduje laboratorní 
analýzu obsahu fermentoru. 

• Fixní náklady 

o náklady závislé na kapitálových výdajích se skládají z odpisů, úroků a 
pojištění. Odpisový příspěvek je specifický pro jednotlivé komponenty. 

o mzdové náklady - vzhledem k tomu, že práce v bioplynové stanici zpravidla 
vykonávají stálí zaměstnanci a že neexistují žádné zvláštní špičky v práci, lze 
mzdové náklady zahrnout do fixních nákladů. Předpokládá se, že čas potřebný 
na řízení, monitorování a údržbu je funkcí instalovaného výkonu, 

o náklady na pozemky - pokud je zařízení provozováno jako komunální nebo 
komerční, je třeba zohlednit i další nákladové položky, jako je nájem nebo 
pronájem. 

 

3.11.  Řídící otázky  
Co je to energie z bioplynu? 

Jak se vyrábí elektřina z bioplynu? 

Jak můžeme zlepšit kvalitu bioplynu? 

Jak funguje domácí bioplyn? 

Jak dlouho trvá výroba bioplynu? 

Co může urychlit anaerobní rozklad? 
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3.12.  Slovní zásoba  
Anaerobní bakterie 

Kvašení 

Trávení 

Hydrolýza 

Kvašení 

Biochemická přeměna 

Bioreaktor 

Kogenerace 

Digestát 

Metan 

pH 

 

3.13.  Zdroje a odkazy  
http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf 

biogasportal.info - Průvodce bioplynem Od výroby po použití 
(https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2
012.pdf) 

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) - Měření kapacity a výroby 
bioplynu v malém měřítku (https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-
scale_biogas_2016.pdf) 

Organické hnojivo z bioplynových stanic 
(https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants) 

Hnojivý potenciál separovaných bioplynových digestátů v jednoletých a víceletých 
systémech produkce biomasy, Andrea Ehmann, Ulrich Thumm a Iris Lewandowski 
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full) 

Základní údaje o bioplynu 
(http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf) 

Agrobiogazownia, kolektivní dílo pod redakcí K. Węglarzy, W. Podkówka, Instytut 
Zootechniki PIB, Grodziec Śląski 2010. 

Bioplynové stanice v zemědělství. Monografická studie, ed. J. Walczak, Institute of 
Zootechnics PIB, Kraków 2010. 

Bioplynové stanice jako příležitost pro zemědělství a životní prostředí, Dr. Alina 
Kowalczyk-Juśko, Nadace pro rozvoj polského zemědělství FDPA, Varšava 

http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf
file:///D:/ply/RESOR/biogasportal.info
https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-scale_biogas_2016.pdf
https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf
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Mikrogenerace tepla a elektřiny v lokálních energetických systémech, Radosław 
Szczerbowski, Technická univerzita v Poznani, in: "Energia Elektryczna" - leden 2011 

Výstavba a provoz zemědělských bioplynových stanic. Poradnik dla inwestorów 
zainteresowanych budowy biogazowni rolniczych, kolektivní dílo pod redakcí A. Myczka, 
ITP Publishing House, Warszawa-Poznań 2011. 

Využití obnovitelných zdrojů energie, ed. Dr. Małgorzata Bereza, Instytut Zootechniki PIB 
ZD Grodziec Śląski sp. z o.o., Kostkowice 2009. 

 

3.14.  Případová studie  
 

Popis zemědělské bioplynové stanice o výkonu 500 kWe v experimentální jednotce 
Národního výzkumného ústavu živočišné výroby Odrzechowa Sp. z o.o. 

 

Zemědělská bioplynová stanice o výkonu 500 kWe v Odrzechowě, gmina Zarszyn, okres 
Sanok, Podkarpatské vojvodství. 

Technické údaje:  

Elektrický jmenovitý výkon: 500 kWe  

Jmenovitý tepelný výkon: 518 kWt  

Hrubá výroba elektřiny: 4 157 MWh/rok  

Hrubá produkce tepla: 15 817 GJ/rok  

Připojení k síti: vedení 15 kV mezi Besko-Równe 

Popis zařízení bioplynové stanice:  

1. Fermentační komory  

Jedná se o kruhové, monolitické, železobetonové nádrže o vnitřním průměru 23,0 m a 26 
m a výšce 6 m, kryté membránovou střechou, která tvoří držák plynu. Z vnitřní strany 
jsou nádrže v oblasti plynu izolovány proti agresivním vlivům prostředí. Z vnější strany 
jsou nádrže tepelně izolovány a zakryty trapézovými plechy. Nádrže jsou vybaveny 
dvěma ponornými míchadly s nastavitelnou výškou a úhlem a instalací topení a potrubí. 

2. Nádrž na skladování fermentačních zbytků  

Jedná se o kruhovou monolitickou železobetonovou nádrž o vnitřním průměru 30,0 m a 
výšce 6 m. Funkci nádrže na skladování fermentačních zbytků bude na farmě plnit i 
stávající nádrž na kejdu. Nádrž je vybavena dvěma ponornými míchadly s nastavitelnou 
výškou a úhlem a instalací potrubí. 

3. Sběrná nádrž  



Příručka RESOR 

53 

 

Jedná se o kruhovou monolitickou železobetonovou nádrž o vnitřním průměru 6,40 m a 
výšce 3 m. Nádrž je vybavena ponorným míchadlem s vertikálním a horizontálním 
nastavením a instalací potrubí. 

4. Silážní silo  

Silážní silo je tříkomorová monolitická železobetonová nádrž o výšce 4,2 m, šířce 30 m a 
délce 50 m.  

5. Technická budova a technická místnost čerpací stanice 

Technická budova byla postavena na základě tradiční technologie. V budově se nachází: 
místnost kogenerátoru, transformátor, velín, technická místnost a sociální místnost. V 
technické místnosti čerpací stanice jsou umístěny systémy tepelné a technologické sítě a 
rozváděče.  

Dalšími technologickými (nestavebními) prvky bioplynové stanice jsou samostatně stojící 
zařízení na železobetonových deskách na zemi. 

 

Technologie bioplynové stanice:  

Technologie zahrnuje zpracování substrátů rostlinného původu, jako je kukuřičná siláž, 
travní siláž a další rostlinný odpad, a také hnůj a kejda v různých poměrech. Hnůj bude do 
bioplynové stanice dodáván přímo z farmy. Všechny pevné substráty budou dodávány do 
dávkovacího zásobníku, odkud budou automaticky dopravovány do fermentační komory. 
Tekuté substráty budou dopravovány potrubím přímo do sběrné nádrže. 

Dávkování substrátů ze sběrné nádrže do výrobního procesu se provádí automaticky. 
Pevné substráty budou dopraveny do směšovacího a dávkovacího zařízení, kde se pevný 
substrát smísí s tekutým substrátem do čerpatelné formy. Homogenní směs substrátů 
bude v odpovídajícím množství a poměru čerpána do dvou hlavních fermentačních 
komor. Navrhovaný systém zajišťuje vedení technologického procesu ve dvou fázích: 
počáteční fermentace a sekundární fermentace. Fermentace probíhá ve dvou 
fermentačních komorách. Proces intenzivní výroby bioplynu probíhá v obou nádržích. 

Obě nádrže jsou vybaveny topným systémem, který udržuje stabilní procesní teplotu v 
rozmezí 37-40 °C. Bioplyn vznikající při fermentaci podléhá odsíření: v plynovém 
prostoru reaktorů dochází k procesu biologického odsíření, který spočívá v dávkování 
malého množství vzduchu, což přispívá k expanzi bakterií snižujících koncentraci 
sirovodíku v bioplynu. 

Odsířený bioplyn proudí přes přívody plynu z fermentačních komor do bioplynové sítě, ve 
které je dopravován do kompresních zařízení a zařízení druhého stupně úpravy. Druhý 
stupeň úpravy zahrnuje dehydratační úpravu spočívající v kondenzaci vlhkosti v důsledku 
snížení teploty plynu. Kondenzát z bioplynu gravitačně stéká do kondenzační jímky, 
odkud je čerpán do zásobníku fermentačních zbytků. 

Takto připravený bioplyn je veden do kogenerační jednotky, kde se jeho chemická energie 
přeměňuje na elektřinu a teplo. Elektrická energie se používá k pokrytí potřeb zařízení a k 
napájení sítě. Teplo z kogenerace má podobu teplé vody a slouží k pokrytí potřeb zařízení 
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s možností využití pro další užitkové účely. V případě, že se nepodaří využít veškeré teplo 
z kogenerace jako užitkovou vodu, je jeho přebytek směrován do ventilátorového 
chladiče. 

Kapalina po fermentaci se dopravuje do odlučovače pevné frakce hnojiva po fermentaci. 
Pevná frakce se přijme do zásobníku, do kterého pevné hnojivo gravitačně spadne. 
Kapalná frakce hnojiva bude směřovat do skladovací nádrže - zásobníku fermentačních 
zbytků. 

Typ substrátů:  

• kukuřičná siláž v množství max. 2500 Mg/rok,  

• zelené zbytky ve výši přibližně 600 mil. tun ročně (v období mezi V-VII).  

• tráva v množství přibližně 800 mil. tun ročně (v období VIII-IX)  

• řepné řízky v množství cca 5000 Mg/rok (omezení kukuřičné siláže).  

• odpady z chovu zvířat: hnůj skotu v množství 8300 Mg/rok, nezkvašený kejda v 
množství 900 m3/rok, zkvašený kejda v množství 4500 m3/rok.
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4.  Solární energie  

4.1.  Slunce a sluneční energie  
Slunce je hlavním a neomezeným zdrojem energie. Každý den vyzařuje obrovské 
množství energie, které je větší než množství, které svět spotřebuje za jeden rok.  

Gravitace Slunce, která je 28krát větší než gravitace Země, zachycuje vodík z jeho 
atmosféry a tento vodík pohání termojaderné reakce na Slunci. Při teplotě 15 milionů 
stupňů Celsia se v jádru Slunce z plynného vodíku stává plazma, čtvrtý stav hmoty. V 
plazmatu jsou záporně nabité elektrony v atomech zcela odděleny od kladně nabitých 
atomových jader. Vysoký tlak a teplota v centru Slunce způsobují, že se jádra oddělují od 
svých elektronů. Vodíková jádra se slučují za vzniku atomu helia. Při tomto procesu, který 
se nazývá jaderná fúze, vzniká energie. Sluneční energie vzniká v důsledku hlubokých 
reakcí jaderné fúze. Při fúzním procesu se dvě atomová jádra srazí velmi vysokou 
rychlostí a vytvoří novou formu jádra. To je možné díky extrémně vysoké teplotě a vysoké 
hustotě ve slunečním jádře. Přestože mají kladné náboje tendenci se vzájemně odpuzovat, 
zůstávají díky vysoké teplotě a hustotě slunečního jádra pohromadě. 

Proces fúze ve Slunci je také známý jako proton-protonový řetězec. Slunce začíná s 
protony a v řadě kroků je mění na helium. Celkem se čtyři protony přemění na jedno jádro 
helia. Uvolňuje se energie, protože jádro helia má o něco menší hmotnost než původní 
čtyři protony. Hmotnost jádra helia je o 0,635 % menší než hmotnost čtyř protonů; rozdíl 
se přemění na energii podle Einsteinovy rovnice: 

E = mc2 

V této rovnici představuje E energii, m hmotnost a c rychlost světla.  

Zářivá energie uvolněná během procesu fúze se k Zemi šíří rychlostí světla. Na Zemi 
dopadá malá část energie (jedna ku dvěma miliardám) vyzářená Sluncem do vesmíru. 
Toto množství energie je obrovské. Přibližně 30 % zářivé energie, která dopadne na Zemi, 
se odrazí do vesmíru. Přibližně polovina zářivé energie, která dopadne na Zemi, je 
pohlcena pevninou a oceány. Zbytek je pohlcen atmosférou a mraky a způsobuje 
skleníkový efekt. 

Kromě toho, že Slunce dodává velké množství energie přímo, je také zdrojem mnoha 
různých forem energie. Sluneční energie pohání koloběh vody a umožňuje nám využívat 
energii pohybující se vody. Sluneční energie pohání tvorbu větru, což nám umožňuje 
využívat větrné turbíny k přeměně kinetické energie na elektřinu. Rostliny využívají 
sluneční energii v procesu fotosyntézy. Biomasa má svůj zdroj energie na Slunci. Dokonce 
i fosilní paliva původně získávala energii ze slunce. 

 

Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch, představuje několikatisícinásobek 
současné spotřeby primární energie člověkem. Potenciál tohoto zdroje je obrovský a činí 
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ze sluneční energie klíčovou součást portfolia obnovitelných zdrojů energie, jehož cílem je 
snížit globální emise skleníkových plynů do atmosféry. 

 

4.2.  Historie solární energie  
Lidé využívají sluneční energii již po staletí. Již v sedmém století před naším letopočtem 
používali lidé základní lupy k soustředění slunečního světla a rozdělávání ohně. Před více 
než sto lety použil jeden vědec sluneční kolektor k výrobě páry pro pohon motoru. Solární 
ohřívače vody si získaly oblibu na počátku 20. století. Dnes lidé využívají sluneční energii 
k vytápění budov a ohřevu vody a k výrobě elektřiny.  

Technologie solární energie mají dlouhou historii. V období mezi rokem 1860 a první 
světovou válkou byla vyvinuta řada technologií na výrobu páry zachycováním slunečního 
tepla pro pohon motorů a zavlažovacích čerpadel. Solární fotovoltaické články byly 
vynalezeny v roce 1954 a od konce 50. let 20. století se používají ve vesmírných družicích 
k výrobě elektřiny.  

Sluneční záření je obnovitelný zdroj energie, který lidstvo využívalo ve všech dobách. 
Pasivní solární technologie využívaly již starověké civilizace k ohřívání a/nebo chlazení 
obydlí a ohřevu vody, v renesanci se intenzivně studovala koncentrace slunečního záření 
a v 19. století byly sestrojeny první mechanické motory na sluneční pohon. Objev 
fotovoltaického jevu Becquerelem v roce 1839 a vytvoření prvního fotovoltaického článku 
na počátku 50. let 20. století otevřely zcela nové perspektivy využití sluneční energie pro 
výrobu elektřiny. Od té doby pokračuje vývoj solárních technologií nebývalým tempem.  

Solární energie se dnes využívá ke všemu možnému, od snížení nákladů na elektřinu v 
obytných domech až po pomoc zemědělským a jiným podnikatelským subjektům. 
Využívání tohoto přírodního zdroje energie jednak šetří životní prostředí, na rozdíl od 
jiných zdrojů energie, a jednak umožňuje lidem využívat tento nikdy nekončící zdroj 
energie po zbytek života. 

 

4.3.  Využití solární energie  
Solární energii lze využít třemi technologickými postupy: chemickým, elektrickým a 
tepelným. Chemický proces prostřednictvím fotosyntézy udržuje život na Zemi tím, že 
produkuje potravu a přeměňuje CO2 na O2. Elektrický proces, využívající fotovoltaické 
měniče, poskytuje energii pro kosmické lodě a využívá se v mnoha pozemských 
aplikacích. Tepelný proces lze využít k zajištění velké části tepelné energie potřebné k 
ohřevu vody a vytápění budov. Další formou přeměny slunečního záření je mechanická 
energie, jako je energie větru a vodní páry .  

Solární energie označuje zdroje energie, které lze přímo přičíst slunečnímu světlu nebo 
teplu, které sluneční světlo vytváří. Technologie solární energie lze rozdělit takto: 1) 
pasivní a aktivní; 2) tepelné a fotovoltaické a 3) koncentrační a nekoncentrační.  
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Pasivní technologie solární energie pouze shromažďuje energii bez přeměny tepla nebo 
světla na jiné formy. Zahrnuje například maximální využití denního světla nebo tepla 
prostřednictvím návrhu budovy. Naproti tomu aktivní technologie solární energie se 
týkají využívání sluneční energie za účelem jejího ukládání nebo přeměny pro jiné účely a 
lze je obecně rozdělit do dvou skupin: (i) fotovoltaické (PV) a (ii) solární tepelné. 
Fotovoltaická technologie přeměňuje zářivou energii obsaženou ve světelných kvantech 
na elektrickou energii, když světlo dopadá na polovodičový materiál, způsobuje excitaci 
elektronů a aktivně zvyšuje vodivost. Solární tepelná technologie využívá sluneční teplo, 
které lze přímo využít buď pro tepelné nebo topné aplikace, nebo pro výrobu elektřiny. 
Podle toho ji lze rozdělit do dvou kategorií: (i) solární tepelné neelektrické a (ii) solární 
tepelné elektrické. První z nich zahrnuje aplikace jako zemědělské sušení, solární 
ohřívače vody, solární ohřívače vzduchu, solární chladicí systémy a solární vařiče; druhá 
se týká využití slunečního tepla k výrobě páry pro výrobu elektřiny, známé také jako 
koncentrovaná solární energie (CSP). V současné době jsou na trhu k dispozici čtyři typy 
technologií CSP: Parabolický žlab, Fresnelovo zrcadlo, energetická věž a solární talířový 
kolektor. 

 

4.4.  Skleníkový efekt  
Skleníkový efekt je proces, ke kterému dochází, když plyny v zemské atmosféře zadržují 
sluneční teplo. Díky tomuto procesu je Země mnohem teplejší, než by byla bez atmosféry. 
Skleníkový efekt je jednou z věcí, které činí Zemi příjemným místem k životu. 

Skleníkový efekt je přirozený proces, který ohřívá zemský povrch. Život na Zemi závisí na 
energii pocházející ze Slunce. Když sluneční energie dosáhne zemské atmosféry, část z ní 
se odrazí do vesmíru a zbytek je pohlcen a znovu vyzářen skleníkovými plyny. 

Přibližně polovina světla dopadajícího do zemské atmosféry prochází vzduchem a mraky 
na povrch, kde je pohlceno a následně vyzářeno vzhůru ve formě infračerveného tepla. 
Přibližně 90 % tohoto tepla je pak pohlceno skleníkovými plyny a vyzářeno zpět k 
povrchu, který se ohřeje na životně důležitou průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia. Mezi 
skleníkové plyny patří vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, ozón a některé umělé 
chemické látky, jako jsou chlorofluorouhlovodíky (CFC). Absorbovaná energie ohřívá 
atmosféru a povrch Země. Tento proces udržuje teplotu Země přibližně o 33 stupňů Celsia 
vyšší, než by jinak byla, což umožňuje existenci života na Zemi. 

Přirozený skleníkový efekt na Zemi je rozhodující pro život a zpočátku byl předchůdcem 
toho, aby se život přesunul z oceánu na pevninu. Lidská činnost, především spalování 
fosilních paliv a kácení lesů, však skleníkový efekt urychlila a způsobila globální 
oteplování. Posílení skleníkového efektu v důsledku lidské činnosti se nazývá zesílený 
(nebo antropogenní) skleníkový efekt. Toto zvýšení radiačního působení v důsledku 
lidské činnosti lze přičíst především zvýšenému obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. 
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4.5.  Solární kolektory  
 

Solární termické kolektory 

Solární kolektor je jedním ze způsobů, jak zachytit sluneční světlo a přeměnit ho na 
tepelnou energii. Množství sluneční energie, které oblast přijímá, závisí na denní době, 
ročním období, oblačnosti oblohy a vzdálenosti od zemského rovníku. Termín "solární 
kolektor" běžně označuje zařízení pro solární ohřev teplé vody, ale může se vztahovat i na 
obrovská zařízení na výrobu energie, jako jsou solární parabolické žlaby a solární věže, 
nebo na zařízení, která nejsou určena k ohřevu vody, jako jsou solární ohřívače vzduchu.  

Solární kolektory se obvykle montují na střechu a musí být velmi robustní, protože jsou 
vystaveny různým povětrnostním podmínkám. Použití solárních kolektorů představuje 
alternativu k tradičnímu ohřevu vody v domácnosti pomocí ohřívače vody, což může 
časem snížit náklady na energii. Stejně jako v domácnostech lze i v solárních elektrárnách 
kombinovat velký počet solárních kolektorů do soustav a využívat je k výrobě elektřiny. 

Solární tepelné kolektory jsou buď nekoncentrující, nebo koncentrující. Klasifikace 
solárních tepelných kolektorů je uvedena na obrázku 4-1. U nekoncentračních kolektorů 
je plocha apertury (tj. plocha, která přijímá sluneční záření) přibližně stejná jako plocha 
absorbéru (tj. plocha, která záření absorbuje). Tento typ nemá žádné další části kromě 
samotného kolektoru. Koncentrační kolektory mají mnohem větší aperturu než plochu 
absorbéru (přídavná zrcadla soustřeďují sluneční záření na absorbér) a sbírají pouze 
přímou složku slunečního záření. 

 

4-1obrázek: Klasifikace solárních termických kolektorů 

Nekoncentrující kolektory se obvykle používají v obytných a komerčních budovách pro 
vytápění prostor, zatímco koncentrující kolektory v koncentrovaných solárních 
elektrárnách vyrábějí elektřinu ohřevem teplonosné kapaliny, která pohání turbínu 
připojenou k elektrickému generátoru. Možné dosažitelné teploty v závislosti na úrovni 
koncentrace jsou uvedeny v tabulce 1. Ve většině případů jsou solární kolektory zakryty, 
aby se snížily tepelné ztráty. 
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4-1táblázat: Klasifikace solárních kolektorů podle stupně koncentrace 

Kategorie Příklad Teplotní rozsah, oC Účinnost, % 

Žádné soustředění Ploché desky 

Evakuovaná 
trubka 

až 75 

až 200 

30-50 

Střední koncentrace Parabolický 
válec 

150-200 50-70 

Vysoká koncentrace Parabodial 1500 a více 60-75 

 

Solární systémy pro ohřev vody nebo vzduchu mají obvykle nekoncentrující kolektory. 
Nejběžnějšími typy nekoncentračních kolektorů pro ohřev vody a vytápění v budovách 
jsou ploché a evakuované trubicové kolektory. 

 

Plochý kolektor 

Ploché kolektory se obvykle používají při požadavcích na teplotu do 75oC, i když u vysoce 
účinných kolektorů lze dosáhnout vyšších teplot (jejich voda musí být kvůli teplotě varu 
100oC změněna na jinou teplonosnou kapalinu). Tyto kolektory jsou dvou základních 
typů podle teplonosné kapaliny: kapalinové a vzduchové. 

Ploché kolektory využívají jak paprskové, tak difúzní sluneční záření. Nevyžadují 
sledování slunce a nevyžadují velkou údržbu. Obvykle se umísťují na střechu budovy 
nebo jiné konstrukce. Jsou odolné a účinné. Při instalaci v klimatických oblastech s 
výraznými sněhovými srážkami velmi dobře odvádějí sníh. Jejich klasifikace je dána podle 
použitého teplonosného média: kapalinové ohřívače a vzduchové ohřívače. Kvůli 
vysokému koeficientu tepelných ztrát nejsou běžné ploché kolektory praktické pro 
zvýšené teploty nad 80oC. 

Pokud jsou požadovány vyšší teploty, je třeba snížit součinitel tepelných ztrát. Toho lze 
dosáhnout v zásadě dvěma způsoby: evakuací a koncentrací, a to buď samostatně, nebo v 
kombinaci. Ačkoli bylo učiněno několik pokusů o konstrukci evakuovaných plochých 
desek, nezdá se, že by měly naději na komerční úspěch.  

Ploché kolektory se skládají z (1) krytu, který obsahuje (2) absorpční desku tmavé barvy s 
průchody pro cirkulaci kapaliny, a (3) průhledného krytu, který umožňuje přenos 
sluneční energie do krytu. Strany a zadní strana krytu jsou obvykle izolovány, aby se 
snížily tepelné ztráty do okolí Sluneční záření prochází průhledným krytem a dopadá na 
absorpční desku. Tato deska se zahřívá a předává teplo buď vodě, nebo vzduchu, který se 
nachází mezi krytem a absorpční deskou.  

Solární kolektory pro ohřev vody mají kovové trubky připojené k absorbéru (obrázek 4-
2). Přes trubky absorbéru se čerpá teplonosná kapalina, která odebírá teplo z absorbéru a 
předává teplo vodě v zásobníku. Oběhovou kapalinou v tropickém a subtropickém 
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podnebí je obvykle voda. V klimatických podmínkách, kde je pravděpodobné zamrznutí, 
lze místo vody nebo ve směsi s vodou použít kapalinu pro přenos tepla podobnou roztoku 
nemrznoucí směsi pro automobily. Pokud se používá teplonosná kapalina, používá se 
obvykle výměník tepla, který přenáší teplo z kapaliny solárního kolektoru do zásobníku 
teplé vody. 

Nejběžnější konstrukce absorbéru se skládá z měděné trubky spojené s vysoce vodivým 
plechem (měděným nebo hliníkovým). Na stranu absorbéru směřující ke slunci je 
nanesen tmavý povlak, který zvyšuje absorpci sluneční energie. Běžným nátěrem 
absorbéru je černá emailová barva. Solární systémy pro ohřev vzduchu využívají 
ventilátory k pohybu vzduchu přes ploché kolektory do interiéru budov. 

 

4-2obrázek: Součásti plochého kolektoru 

Evakuovaný trubkový sběrač 

Evakuované trubicové kolektory se skládají z několika skleněných trubic. Každá trubka je 
vyrobena z žíhaného skla a má absorpční trubku připevněnou k žebru. Povlak lamely 
pohlcuje sluneční energii, ale brání radiačním tepelným ztrátám. Trubice jsou vyrobeny s 
vakuem mezi vnější a vnitřní trubicí, což eliminuje konduktivní a konvekční tepelné ztráty 
a pomáhá jim dosahovat velmi vysokých teplot. Jediným zbývajícím mechanismem 
tepelných ztrát je sálání. Nepřítomnost vzduchu v trubce vytváří vynikající izolaci, která 
umožňuje dosáhnout vyšších teplot na absorpční desce.  

Protože tepelné ztráty způsobené konvekcí nemohou překonat vakuum, tvoří účinný 
izolační mechanismus, který udržuje teplo uvnitř kolektorových trubek. Protože dvě 
ploché skleněné desky nejsou obecně dostatečně pevné, aby odolaly vakuu, vytváří se 
vakuum mezi dvěma soustřednými trubkami. Obvykle je tedy vodní potrubí v 
evakuovaném trubkovém kolektoru obklopeno dvěma soustřednými skleněnými 
trubkami oddělenými vakuem, které propouští teplo ze slunce (k ohřevu potrubí), ale 
které omezuje tepelné ztráty. Vnitřní trubka je potažena tepelným absorbérem. Životnost 
vakua se u jednotlivých kolektorů liší, od 5 let do 15 let. 
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Dva běžné typy evakuovaných trubicových solárních kolektorů jsou (a) přímý průtokový 
(U-typ) evakuovaný trubicový kolektor a (b) evakuovaný trubicový kolektor s tepelnou 
trubicí. 

 

Přímoproudé evakuované trubicové kolektory: Přímý evakuovaný trubkový kolektor má 
dvě trubky, které vedou dolů a zpět, uvnitř trubky. Jedna trubka je určena pro vstupní 
kapalinu a druhá pro výstupní kapalinu (obrázek 4-3). Vzhledem k tomu, že kapalina 
proudí do každé trubice a z každé trubice ven, není snadné trubice vyměnit. Také pokud 
se některá trubice zlomí, je možné odčerpat veškerou kapalinu ze systému. 

 

4-3obrázek: Evakuovaný trubkový sběrač 

Kolektory s evakuovanými trubkami: Kolektory s evakuovanou trubicí obsahují měděnou 
tepelnou trubici, která je připevněna k absorpční desce uvnitř vakuově uzavřené solární 
trubice. Tepelná trubka je dutá a prostor uvnitř je rovněž evakuován. Uvnitř tepelné  
trubice je malé množství kapaliny, například alkohol nebo čištěná voda a speciální 
přísady. Vakuum umožňuje, aby kapalina vřela při nižších teplotách, než by tomu bylo za 
normálního atmosférického tlaku. 

Když sluneční světlo dopadá na povrch absorbéru, kapalina v tepelné trubici se rychle 
mění na horkou páru a stoupá k hornímu okraji trubky. Voda nebo glykol proudí 
rozdělovačem a odebírá teplo. Kapalina v tepelné trubici kondenzuje a stéká zpět dolů do 
trubice. Tento proces pokračuje, dokud svítí slunce. Kolektory s tepelnou trubicí musí být 
namontovány s minimálním úhlem sklonu přibližně 25°, aby se vnitřní kapalina tepelné 
trubice mohla vracet do horkého absorbéru. 

 

Sběrač koncentrátoru 

Plocha zachycující sluneční záření je významnější, někdy až stokrát větší než plocha 
absorbéru. Kolektor soustřeďuje nebo koncentruje sluneční energii na absorbér. Kolektor 
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se obvykle pohybuje tak, aby udržoval vysoký stupeň koncentrace na absorbéru. Solární 
tepelné elektrárny používají systémy koncentračních solárních kolektorů, protože mohou 
vyrábět teplo o vysoké teplotě. 

 

4.6.  Solární vytápění  
Solární ohřev vzduchu je solární tepelná technologie, při níž je sluneční energie 
zachycována absorpčním médiem a využívána k ohřevu vzduchu. Solární ohřev vzduchu 
je technologie vytápění využívající obnovitelné zdroje energie, která se používá k ohřevu 
nebo úpravě vzduchu v budovách nebo pro procesní vytápění. Je obvykle nákladově 
nejefektivnější ze všech solárních technologií, zejména v komerčních a průmyslových 
aplikacích, a řeší největší využití energie v budovách v topném klimatu, což je vytápění 
prostor a průmyslové procesní vytápění. 

Solární teplovzdušné kolektory se montují na svislé stěny nebo střechy orientované na jih. 
Sluneční záření dopadající na kolektor ohřívá absorpční desku. Vzduch procházející 
kolektorem odebírá teplo z absorpční desky. Zamrzání, přehřívání a netěsnosti jsou u 
solárních vzduchových kolektorů méně problematické než u kapalinových kolektorů. 
Protože je však kapalina lepším vodičem tepla, jsou solární kolektory využívající vodu 
nebo teplonosnou kapalinu vhodnější pro ohřev teplé vody pro domácnost. Teplovzdušný 
solární kolektor se nejčastěji používá pro vytápění prostor. 

 

4.7.  Pasivní solární design  
Pasivní solární konstrukce znamená využití sluneční energie pro vytápění a chlazení 
obytných prostorů působením slunečního záření. Když na budovu dopadá sluneční světlo, 
mohou stavební materiály odrážet, propouštět nebo pohlcovat sluneční záření. Kromě 
toho teplo produkované sluncem způsobuje pohyb vzduchu, který lze v navržených 
prostorech předvídat. Tyto primární reakce na sluneční teplo vedou k návrhovým 
prvkům, výběru materiálů a umístění, které mohou zajistit účinky vytápění a chlazení v 
domě. Na rozdíl od aktivních systémů solárního vytápění jsou pasivní systémy 
jednoduché a nevyžadují podstatné použití mechanických a elektrických zařízení, jako 
jsou čerpadla, ventilátory nebo elektrické ovládání pro pohyb sluneční energie. 

Pasivní solární dům je navržen tak, aby propouštěl co nejvíce slunečního světla. Je to 
velký solární kolektor. Sluneční světlo prochází okny a ohřívá stěny a podlahu uvnitř 
domu. Světlo může pronikat dovnitř, ale tepelná energie je zachycena uvnitř. Pasivní 
solární dům není závislý na mechanickém zařízení, které by přenášelo teplo po celém 
domě. 

 

4.8.  Aktivní solární design  
Aktivní solární design popisuje energetické systémy, které zachycují sluneční energii a 
určitým způsobem ji ukládají pro pozdější využití, a to mechanickými nebo elektrickými 
prostředky. Dva základní typy jsou elektrické systémy neboli fotovoltaika a termické 
systémy, které ohřívají kapalinu pro potřeby ohřevu teplé vody a/nebo vytápění prostor. 



Příručka RESOR 

63 

 

Aktivní solární dům využívá mechanické zařízení a další zdroje energie ke 
shromažďování a přesunu tepelné energie. Příkladem aktivního solárního systému jsou 
kolektory, které jsou často namontovány na střeše nebo na místě s dobrým slunečním 
zářením. Musí být umístěny na místě, kde nebudou zastíněny stromy nebo jinými 
budovami. Teplo lze ukládat do velké nádrže naplněné kapalinou nebo dokonce do 
kamenných zásobníků pod domem. 

 

4.9.  Solární ohřev vody  
Existuje několik možností využití solární energie v malém měřítku pro domácnosti a malé 
podniky. Patří mezi ně:  

• Solární ohřev vody  
• Solární vytápění 
• Pasivní solární vytápění  
• Aktivní solární systém vytápění  
• Solární chladicí systém  
• Solární odsolovací systém  
• Přímá solární sušička  
• Nepřímá solární sušička  
• Solární vařič  
• Solární pec  

 

Termín "solární kolektor" běžně označuje zařízení pro solární ohřev teplé vody, ale může 
se vztahovat i na zařízení pro výrobu energie v obrovském rozsahu, jako jsou solární 
parabolické žlaby a solární věže, nebo na zařízení, která nejsou určena k ohřevu vody, 
jako jsou solární ohřívače vzduchu.  

Solární kolektory se obvykle montují na střechu a musí být velmi robustní, protože jsou 
vystaveny různým povětrnostním podmínkám. Použití solárních kolektorů představuje 
alternativu k tradičnímu ohřevu vody v domácnosti pomocí ohřívače vody, což může 
časem snížit náklady na energii. Stejně jako v domácnostech lze i v solárních elektrárnách 
kombinovat velký počet solárních kolektorů do soustav a využívat je k výrobě elektřiny. 

Solární kolektory pro ohřev vody mají kovové trubky připojené k absorbéru (obrázek 4-
2). Přes trubky absorbéru se čerpá teplonosná kapalina, která odebírá teplo z absorbéru a 
předává teplo vodě v zásobníku. 

 

4.10.  Výhody solární energie  
Solární energie nabízí mnoho výhod, které z ní činí jednu z nejperspektivnějších forem 
energie. Je obnovitelná, neznečišťuje životní prostředí a je dostupná na celé planetě, takže 
přispívá k udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních míst tam, kde je instalována. 
Stejně tak je tato technologie díky své jednoduchosti ideální pro využití ve venkovských 
nebo obtížně přístupných oblastech izolovaných od sítě. 
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Výhody využívání solární tepelné energie lze shrnout následovně: 

• Solární elektrické systémy jsou bezpečné, čisté a tiché. 
• Solární systémy jsou vysoce spolehlivé a nevyžadují velkou údržbu. 
• Solární systémy jsou nákladově efektivní v odlehlých oblastech a pro některé 

obytné a komerční aplikace. 
• Solární systémy jsou flexibilní a lze je rozšířit tak, aby splňovaly rostoucí potřeby 

elektřiny pro domácnosti a podniky. 
• Solární systémy mohou zajistit nezávislost na síti nebo zálohování při výpadcích.  
• Palivo je obnovitelné, zdarma a vyrábí se v tuzemsku. 
• Využívání solární energie k výrobě elektřiny neprodukuje žádné skleníkové plyny. 

 

4.11.  Výzvy solární energie  
Několik technických a ekonomických překážek lze shrnout následovně: 

• Teplonosná kapacita teplonosných kapalin je nízká. 
• U koncentrovaných kolektorů se vyskytují tepelné ztráty a problémy se systémem 

skladování energie. 
• Orientace na nabídku při navrhování solárních ohřívačů vody, kdy je zapotřebí 

rozmanitost výrobků, aby odpovídala různým profilům poptávky spotřebitelů. 
• V případě solárního ohřevu vody brání širokému uplatnění nedostatečná 

integrace s běžnými stavebními materiály, stávajícími spotřebiči a 
infrastrukturou, návrhy, předpisy a normami.  

• Vysoké počáteční náklady ve spojení s dlouhou dobou návratnosti a malými 
příjmy zvyšují riziko úvěruschopnosti.  

• Finanční životaschopnost systému ohřevu vody v domácnosti je nízká.  
• Záložní ohřívač potřebný v systémech ohřevu vody pro zajištění spolehlivého 

tepla zvyšuje náklady.  
• Rostoucí náklady na základní materiály, jako je měď, prodražují ohřev a distribuci 

vody.  
• Omezená plocha střech a nedostatek integrovaných systémů v budovách omezují 

široké použití.  

 

Atraktivita solárních systémů pro domácnosti, které jsou považovány za finanční investici, 
závisí na následujících parametrech: počáteční náklady na systém, náklady na údržbu, 
životnost systému, množství a forma využívané energie, soulad mezi získanou solární 
energií a zatížením, náklady na energii spotřebovanou pomocí konvenční energie a 
udělené dotace. 

Cena solárního systému se dvěma kolektory (plochými nebo evakuovanými trubicemi) a 
zásobníkem na 180 litrů teplé vody a 250 litrů studené vody se pohybuje kolem 750 USD 
plus daně v závislosti na zemi. 
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Pro výpočet peněžních úspor u malého solárního systému na ohřev vody je třeba vzít v 
úvahu řadu faktorů, včetně klimatu, množství teplé vody používané v daném místě, 
konvenčních nákladů na palivo (elektřinu), požadované teploty vody a výkonu systému. 

 

4.12.  Řídící otázky  
Jak by vypadal život na Zemi, kdyby neexistoval skleníkový efekt? 

Jak můžeme soustředit energii Slunce do jedné oblasti? 

Jak můžeme zachytit sluneční energii? 

Jak můžeme přeměnit zářivou energii přímo na elektřinu? 

 

4.13.  Slovní zásoba  
Sluneční záření 

Sběratelé 

Tepelná energie 

Ozařování 

Aktivní systém 

Pasivní systém 
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4.15.  Případová studie  
Název 
případové 
studie 

Využití solární tepelné energie: Teplá voda a sálavé podlahové 
vytápění pro dvoupodlažní dům. 

Obsah 
případové 
studie 

Modeluje se ekonomická proveditelnost solárního tepelného systému 
pro ohřev teplé užitkové vody a sálavé podlahové vytápění pomocí 
solárních kolektorů pro dvoupodlažní dům. Na základě ekonomických 
údajů byl stanoven optimální typ/počet solárních kolektorů a velikost 
zásobníku tepla. Byly zváženy náklady na solární kolektory a jejich 
odpovídající akumulační kapacitu. 

Souhrn Teplou vodu o objemu 100 litrů při přibližné teplotě 60 ˚C může 
dodávat jeden kolektorový systém o ploše 2 m². Solární systémy pro 

http://ase.tufts.edu/gdae
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ohřev vody jsou zpravidla vybaveny pomocnou zálohou v izolovaném 
zásobníku teplé vody pro deštivé a silně zatažené dny. 

 

Optimální konfigurace systému pro systém s evakuovanými trubicemi 
vedla k 8 kolektorům s akumulačním poměrem 40 l/m2, zatímco 
systém s plochými deskami vedl k 12 kolektorům s akumulačním 
poměrem 50 l/m2. Návratnost investice pro systém s plochými 
deskami byla vypočtena na 9 let a pro systém s evakuovanými 
trubkami na přibližně 11 let. Náklady vypočtené na vytápění domu za 
25 let bez solárního zařízení vyšly na 23 571,00 USD, což představuje 
274,7 % více ve srovnání s náklady na zařízení a provoz projektu s 
plochou deskou. I když jsou celkové náklady nižší a návratnost 
investice je u systému s plochými deskami kratší, bylo by vhodné při 
dalším výzkumu zohlednit náklady na instalaci a údržbu. 
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5.  Fotovoltaická energie  

5.1.  Fotovoltaické systémy  
Fotovoltaické (nebo také fotovoltaické) systémy přeměňují světlo přímo na elektřinu. 
Termín foto pochází z řeckého phos, což znamená "světlo". Termín volt je míra elektrické 
energie pojmenovaná po Alessandru Voltovi (1745-1827), průkopníkovi ve vývoji 
elektřiny. Fotovoltaika znamená světlo-elektřina. 

Nejjednodušší fotovoltaické systémy pohánějí mnoho malých kalkulaček, náramkových 
hodinek a venkovních svítidel, které vidíme každý den. Větší fotovoltaické systémy 
vyrábějí elektřinu pro továrny a sklady, poskytují elektřinu pro čerpání vody, napájení 
komunikačních zařízení a osvětlení domácností a provoz spotřebičů. 

Ve specifických aplikacích a odlehlých oblastech, jako je čerpání vody pro hospodářská 
zvířata, je fotovoltaická energie nejlevnější formou elektřiny. Elektrárenské společnosti 
budují fotovoltaické systémy a začleňují je do svých energetických sítí. 

Solární článek je základním stavebním prvkem fotovoltaické technologie. Solární články 
jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, jako je křemík. Jednou z vlastností polovodičů, 
která je činí nejužitečnějšími, je to, že jejich vodivost lze snadno upravovat zaváděním 
příměsí do jejich krystalové mřížky. Například při výrobě fotovoltaického solárního 
článku se křemík, který má čtyři valenční elektrony, upravuje tak, aby se zvýšila jeho 
vodivost. Na jedné straně článku odevzdávají nečistoty, což jsou atomy fosforu s pěti 
valenčními elektrony (n-donor), slabě vázané valenční elektrony křemíkovému materiálu, 
čímž vznikají přebytečné záporné nosiče náboje. Na druhé straně vytvářejí atomy boru se 
třemi valenčními elektrony (p-donor) větší afinitu k přitahování elektronů než křemík. 
Protože křemík typu p je v těsném kontaktu s křemíkem typu n, vzniká p-n přechod a 
dochází k difuzi elektronů z oblasti s vysokou koncentrací elektronů (strana typu n) do 
oblasti s nízkou koncentrací elektronů (strana typu p). Když elektrony difundují přes p-n 
přechod, rekombinují s dírami na straně p-typu. Odraz slunečního světla vytvoří napříč 
fotovoltaickým systémem elektrické pole, které způsobí tok elektřiny (stejnosměrný 
proud - DC). Stejnosměrný proud se přenese do měniče, který tento stejnosměrný proud 
přemění na střídavý proud (AC). Tento střídavý proud je typ elektřiny, který se používá 
pro elektrické spotřebiče, označované také jako střídavá zátěž. 

 

5.2.  Stručná historie fotovoltaických systémů  
Francouzský fyzik Edmond Becquerel poprvé popsal fotovoltaický jev v roce 1839. 
Becquerel zjistil, že některé materiály při vystavení světlu produkují malé množství 
elektrického proudu. V 70. letech 19. století William Adams a Richard Day ukázali, že 
světlo může v selenu vyvolat elektrický proud. Charles Fritts pak v roce 1883 vynalezl 
první fotovoltaický článek využívající selen a plátkové zlato, který přeměňoval světlo na 
elektřinu s účinností kolem jednoho procenta. 
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Účinnost přeměny fotovoltaického článku je podíl zářivé energie, kterou článek přemění 
na elektrickou energii, vzhledem k množství zářivé energie, která je k dispozici a dopadá 
na fotovoltaický článek.  

Ve druhé polovině 20. století se proces fotovoltaiky více rozvinul. Významné kroky ke 
komercializaci fotovoltaiky byly učiněny ve 40. a 50. letech 20. století, kdy byl vyvinut 
Czochralského proces výroby vysoce čistého krystalického křemíku. 

V roce 1954 vědci v Bellových laboratořích na základě Czochralského procesu vyvinuli 
první krystalický křemíkový fotovoltaický článek, který měl účinnost přeměny čtyři 
procenta. První konvenční fotovoltaické články byly vyrobeny koncem padesátých let a v 
šedesátých letech se používaly hlavně k zajištění elektrické energie pro družice na oběžné 
dráze Země. V 70. letech 20. století pomohlo zlepšení výroby, výkonu a kvality 
fotovoltaických modulů snížit náklady a otevřelo řadu možností pro napájení vzdálených 
pozemních aplikací, včetně nabíjení baterií pro navigační pomůcky, signály, 
telekomunikační zařízení a další kritické potřeby s nízkým příkonem. 

V 80. letech 20. století se fotovoltaika stala oblíbeným zdrojem energie pro spotřební 
elektronická zařízení, včetně kalkulaček, hodinek, rádií, svítilen a dalších malých baterií. 
Po energetické krizi v 70. letech 20. století se začalo vyvíjet značné úsilí o vývoj 
fotovoltaických systémů pro obytné a komerční účely, a to jak pro samostatné, vzdálené 
napájení, tak i pro aplikace připojené k veřejným službám. Ve stejném období se výrazně 
rozšířily mezinárodní aplikace fotovoltaických systémů pro napájení venkovských 
zdravotnických klinik, chlazení, čerpání vody, telekomunikace a domácnosti mimo síť, 
které i nadále tvoří hlavní část současného světového trhu s fotovoltaickými výrobky.  

V důsledku technologického pokroku se náklady na fotovoltaické články za posledních 25-
30 let výrazně snížily, zatímco účinnost se zvýšila. Dnešní komerčně dostupná 
fotovoltaická zařízení přeměňují 13 až 30 % energie záření, které na ně dopadá, na 
elektřinu. 

V laboratoři se podařilo kombinací exotických materiálů a specializovaných konstrukcí 
článků získat fotovoltaické články s účinností přeměny až 46 %. Současná nákladnost 
těchto technologií obvykle omezuje jejich použití na letecké a průmyslové aplikace, kde 
jednotkové náklady na solární pole, které napájí například družici, představují 
zanedbatelný problém. 

 

5.3.  Fotovoltaický efekt  
Fotovoltaický efekt je nezbytný fyzikální proces, při kterém fotovoltaický článek 
přeměňuje sluneční světlo přímo na elektřinu. Fotovoltaická technologie funguje vždy, 
když svítí slunce, ale více elektřiny se vyrobí, když je světlo intenzivnější a když dopadá 
přímo na fotovoltaické moduly - když jsou sluneční paprsky kolmé na fotovoltaické 
moduly. 

Na rozdíl od solárních systémů pro ohřev vody nevyrábí fotovoltaická technologie teplo 
pro výrobu elektřiny. Místo toho fotovoltaické články vyrábějí elektřinu přímo z elektronů 
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uvolněných interakcí zářivé energie s polovodičovými materiály ve fotovoltaických 
článcích. 

 

Sluneční světlo se skládá z fotonů neboli svazků zářivé energie. Když fotony dopadají na 
fotovoltaický článek, mohou se od něj odrážet, pohlcovat nebo jím procházet. Pouze 
absorbované fotony generují elektřinu. Při absorpci fotonů se energie fotonů přenáší na 
elektrony v atomech solárního článku, který je vlastně polovodičem. 

Díky nově nabyté energii mohou elektrony uniknout ze svých běžných pozic spojených s 
atomy a stát se součástí proudu v elektrickém obvodu. Tím, že elektrony opustí své 
pozice, způsobí, že se v atomové struktuře článku vytvoří díry, do kterých se mohou 
přesunout další elektrony. Zvláštní elektrické vlastnosti fotovoltaického článku - 
vestavěné elektrické pole - zajišťují napětí potřebné k průchodu proudu obvodem a 
napájení externí zátěže, například žárovky. 

 

5.4.  Fotovoltaické články  
Solární články jsou polovodičová zařízení, která vyrábějí elektřinu ze slunečního světla 
pomocí fotovoltaického efektu. Když na článek dopadá sluneční světlo, fotony s energií 
nad pásmem polovodičů předávají dostatek energie k vytvoření párů elektron-díra. 
Přechod mezi různě dopovanými polovodičovými vrstvami vytváří v článku 
potenciálovou bariéru, která odděluje světlem generované nosiče náboje. Toto oddělení 
vyvolává v zařízení pevný elektrický proud a napětí. Elektřina se shromažďuje a přenáší 
kovovými kontakty na horním a dolním povrchu článku. 

Typický křemíkový fotovoltaický článek se skládá z tenké destičky tvořené ultratenkou 
vrstvou křemíku dopovaného fosforem (typ N) na silnější vrstvě křemíku dopovaného 
borem (typ P) (obrázek 5-1). V blízkosti horního povrchu článku, kde jsou tyto dva 
materiály v kontaktu, se vytváří elektrické pole, které se nazývá přechod P-N. Když 
sluneční světlo dopadá na povrch fotovoltaického článku, toto elektrické pole poskytuje 
světlem stimulovaným elektronům hybnost a směr, což vede k toku proudu, když je 
solární článek připojen k elektrické zátěži. 
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5-51obrázek: Schematické znázornění typického fotovoltaického článku 

Fotovoltaické články jsou elektricky zapojeny do sériových a/nebo paralelních obvodů, 
aby se dosáhlo vyššího napětí, proudu a výkonu (obrázek 5-2). Fotovoltaické moduly se 
skládají z obvodů fotovoltaických článků uzavřených v ochranném laminátu a jsou 
základním stavebním prvkem fotovoltaických systémů. Fotovoltaické panely zahrnují 
jeden nebo více fotovoltaických modulů sestavených jako předem zapojená jednotka, 
kterou lze instalovat v terénu. Fotovoltaické pole je kompletní jednotka vyrábějící energii, 
která se skládá z libovolného počtu fotovoltaických modulů a panelů. 

 

5-2obrázek: Sériově a/nebo paralelně zapojené obvody fotovoltaických článků 

Existuje několik typů solárních článků. Více než 90 % solárních článků, které se v 
současnosti vyrábějí na celém světě, však tvoří křemíkové články na bázi destiček. Ty jsou 
buď vyřezány z jedné krystalové tyčinky, nebo z bloku složeného z mnoha krystalů a 
nazývají se odpovídajícím způsobem monokrystalické nebo multikrystalické křemíkové 
solární články. Křemíkové solární články na bázi destiček mají tloušťku přibližně 200 μm. 
Další významná skupina solárních článků je založena na tenkých vrstvách, které mají 
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tloušťku přibližně 1-2 μm, a proto vyžadují podstatně méně aktivního polovodičového 
materiálu. 

Tenkovrstvé solární články lze vyrábět s nižšími náklady ve velkých množstvích, a proto 
se jejich podíl na trhu v budoucnu pravděpodobně zvýší. Vykazují však nižší účinnost než 
křemíkové solární články na bázi destiček, což znamená, že pro dosažení podobného 
výkonu je zapotřebí větší expoziční plochy a materiálu pro instalaci. 

K výrobě fotovoltaických článků se používají různé materiály, ale nejběžnějším základním 
materiálem je křemík - hlavní složka písku. Křemík, běžný polovodičový materiál, je 
relativně levný, protože je široce dostupný a používá se i v jiných věcech, například v 
televizorech, rádiích a počítačích. Fotovoltaické články však vyžadují velmi čistý křemík, 
jehož výroba může být nákladná. 

Množství elektřiny, které fotovoltaický článek vyrobí, závisí na jeho velikosti, účinnosti 
přeměny a intenzitě světelného zdroje. Účinnost je měřítkem množství elektřiny 
vyrobené ze slunečního světla, které článek přijímá. Typický fotovoltaický článek vyrábí 
0,5 V elektřiny. Stačí několik fotovoltaických článků, aby vyrobily dostatek elektřiny pro 
napájení malých hodinek nebo solární kalkulačky. 

 

5.5.  Tradiční fotovoltaický článek  
Typický solární článek je vícevrstvá jednotka skládající se z: 

Obálka: Kryt: průhledná skleněná nebo plastová vrstva, která poskytuje vnější ochranu a 
průhledné lepidlo, které drží sklo se zbytkem solárního článku. 

Antireflexní povrchová úprava: Tato látka je navržena tak, aby zabránila odrazu světla 
dopadajícího na buňku, aby se maximum energie absorbovalo do buňky. 

Přední kontakt: Přenáší elektrický proud. 

Polovodičová vrstva typu N: Jedná se o tenkou vrstvu křemíku, která byla smíchána 
(proces se nazývá dopování) s fosforem. 

Polovodičová vrstva typu P: Jedná se o tenkou vrstvu křemíku, která byla smíchána nebo 
dopována bórem. 

Zpětný kontakt: přenáší elektrický proud. 

 

Vrstvy typického solárního článku jsou znázorněny na obrázku 5-3. 
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5-53obrázek: Vrstvy fotovoltaického článku 

 

5.6.  Součásti fotovoltaického systému  
Fotovoltaické systémy mohou mít různou velikost, od malých střešních systémů nebo 
systémů integrovaných do budov o výkonu desítek kilowattů až po velké elektrárny, které 
vyrábějí stovky megawattů elektrické energie. Existují fotovoltaické systémy, které jsou 
připojeny k elektrické síti (systémy s přímým připojením k síti nebo hybridní systémy), 
nebo jsou od sítě odpojeny (systémy mimo síť (nebo samostatné systémy)). 

Při přeměně světla (fotonů) na elektrony vzniká v solárních článcích stejnosměrný proud. 
Stejnosměrný proud (DC) lze použít k nabíjení baterií a provozu různých elektronických 
zařízení. Pro napájení domácnosti nebo firmy je obvykle nutné stejnosměrný proud 
převést na střídavý (AC). Elektrická síť přenáší energii na velké vzdálenosti pomocí 
střídavého proudu. V našich domácnostech může některá elektronika fungovat na 
střídavý proud a jiná využívá stejnosměrný proud. Jakmile se střídavý proud dostane ke 
koncovému uživateli, lze jej v případě potřeby převést zpět na stejnosměrný. 

Většina dnešních fotovoltaických systémů je modulární, což znamená, že umožňují 
uživateli kdykoli přidat nebo odebrat výkon systému. Tyto systémy umožňují uživatelům 
flexibilně upravovat výkonovou kapacitu podle toho, jak se mění poptávka. Ve 
fotovoltaických systémech je kromě solárních článků mnoho dalších komponent. Mezi 
tyto komponenty patří kabeláž, přepěťové ochrany, spínače, mechanické montážní 
komponenty, střídače, baterie a nabíječky baterií. Tyto komponenty zajišťují bezpečnou a 
efektivní distribuci a ukládání elektrické energie a mohou tvořit až polovinu celkových 
nákladů na fotovoltaický systém. 

V typickém fotovoltaickém systému jsou tyto komponenty: 

• Solární panely 
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• Elektrická propojení mezi solárními panely 
• Výstupní napájecí vedení 
• Měnič proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý) 
• Mechanické montážní zařízení 
• Regulátor nabíjení 
• Zapojení 
• Baterie pro skladování energie 
• Elektroměr (pro systémy připojené k síti) 
• Zařízení na ochranu proti nadproudu a přepětí 
• Zařízení na zpracování energie 
• Uzemnění zařízení 

 

Provozovatelé veřejných služeb mohou používat pokročilejší systémy pro výrobu značného 
množství elektřiny, jako jsou: 

• Jednoosé nebo dvouosé naklápěcí systémy 
• Automatické chladicí a čisticí systémy 
• palivové články, baterie nebo jiný typ systémů pro skladování energie. 
• Přenosová vedení 

 

Toto zařízení umožňuje inženýrům a technikům vytvářet fotovoltaické systémy, které lze 
integrovat do budov nebo postavit mimo místo instalace. Pokud je fotovoltaický systém 
umístěn mimo lokalitu, je třeba, aby přenosové vedení dopravilo energii ze solárního pole 
na místo, které ji potřebuje. 

 

5.7.  Rozsah fotovoltaických systémů  
Fotovoltaické systémy se obecně dělí podle: 

• Funkční a provozní požadavky,  
• Konfigurace součástí, 
• způsob připojení zařízení k ostatním zdrojům napájení a elektrickým zátěžím. 

  

Dvě základní klasifikace jsou  

• Systémy připojené k síti nebo systémy interaktivní pro veřejné služby  
• Autonomní (off-grid) systémy.  

 

Fotovoltaické systémy mohou být navrženy tak, aby poskytovaly stejnosměrný a/nebo 
střídavý proud, mohou fungovat propojeně s rozvodnou sítí nebo nezávisle na ní a mohou 
být propojeny s dalšími zdroji energie a systémy skladování energie. 
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5.8.  Výhody a omezení  
Fotovoltaické systémy mají oproti běžným technologiím výroby energie řadu předností a 
jedinečných výhod. Fotovoltaické systémy mohou být navrženy pro různé aplikace a 
provozní požadavky a mohou být použity pro centralizovanou nebo distribuovanou 
výrobu energie. Fotovoltaické systémy nemají žádné pohyblivé části, jsou modulární, 
snadno rozšiřitelné a v některých případech dokonce přepravitelné. Dvěma atraktivními 
vlastnostmi fotovoltaických systémů jsou energetická nezávislost a šetrnost k životnímu 
prostředí.  

Palivo (sluneční světlo) je zdarma a provoz fotovoltaických systémů neprodukuje žádný 
hluk ani znečištění. Obecně platí, že dobře navržené a správně instalované fotovoltaické 
systémy vyžadují minimální údržbu a mají dlouhou životnost. 

V současné době je hlavním omezujícím faktorem této technologie vysoká cena 
fotovoltaických modulů a zařízení (ve srovnání s konvenčními zdroji energie). V důsledku 
toho se ekonomická hodnota fotovoltaických systémů realizuje v průběhu mnoha let. V 
některých případech mohou být limitujícím faktorem požadavky na plochu 
fotovoltaických polí. Vzhledem k rozptýlené povaze slunečního záření a stávající účinnosti 
fotovoltaických zařízení při přeměně slunečního záření na elektrickou energii se 
požadavky na plochu pro instalaci fotovoltaických polí pohybují v rozmezí 8 až 12 m2 na 
kilowatt instalovaného špičkového výkonu pole. 

 

Výhody a nevýhody fotovoltaických systémů lze shrnout následovně: 

Výhody: 

• Sluneční energii přeměňuje přímo na elektrickou, aniž by procházela tepelně-
mechanickou vazbou. Nemá žádné pohyblivé části. 

• Solární fotovoltaické systémy jsou spolehlivé, modulární, odolné a zpravidla 
bezúdržbové. 

• Tyto systémy jsou tiché a kompatibilní s mnoha prostředími. 
• Mohou být umístěny v místě použití, a proto není nutná žádná distribuční síť. 
• Jsou cenově výhodné v odlehlých oblastech a pro některé obytné a komerční 

aplikace. 
• Jsou flexibilní a lze je rozšířit tak, aby vyhovovaly rostoucím potřebám elektrické 

energie pro domácnosti a podniky. 
• Palivo je obnovitelné, dostupné v tuzemsku a zdarma. 

 

Nevýhody: 

• V současné době jsou náklady na solární články vysoké, takže jsou ekonomicky 
nekonkurenceschopné ve srovnání s jinými konvenčními zdroji energie. 

• Účinnost solárních článků může být nízká. 
• Pro výrobu energie ve velkém měřítku je zapotřebí velký počet modulů solárních 

článků a velké prostory. 
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• Protože je solární energie nepravidelná, je nutné určité skladování elektrické 
energie, což celý systém prodražuje. 

• Fotovoltaické systémy nemohou fungovat neustále. 
• Proces výroby fotovoltaických technologií může mít škodlivé účinky na životní 

prostředí. 

 

5.9.  Měření elektřiny  
Globální vzorec pro odhad množství elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem je: 

 

E = A * r * H * PR 

 

E = energie (kWh) 

A = celková plocha solárního panelu (m2) 

r = výtěžnost nebo účinnost solárního panelu (%)  

H = průměrné roční sluneční záření na nakloněných panelech (bez stínění). 

PR = koeficient výkonnosti, koeficient pro ztráty (rozsah mezi 0,5 a 0,9, výchozí hodnota = 
0,75) 

r je výnos solárního panelu daný poměrem: elektrický výkon (v kWp) jednoho solárního 
panelu dělený plochou jednoho panelu. 

Příklad: Výtěžnost solárního panelu s fotovoltaickým modulem o výkonu 250 Wp a ploše 
1,6 m2 je 15,6 %. 

(Tento jmenovitý poměr je uveden pro standardní zkušební podmínky (STC): záření = 1000 
W/m2, teplota v buňce = 25 stupňů Celsia, rychlost větru = 1 m/s, AM = 1,5). 

Jednotka jmenovitého výkonu fotovoltaického panelu se za těchto podmínek nazývá "Watt-
peak" (Wp nebo kWp=1000 Wp nebo MWp=1000000 Wp). 

 

H je průměrné roční sluneční záření na nakloněných panelech. Pohybuje se mezi 200 
kWh/m2.rok (Norsko) a 2600 kWh/m2.rok (Saúdská Arábie). Je třeba vzít v úvahu 
globální roční záření dopadající na fotovoltaické panely s konkrétním sklonem (sklon, 
náklon) a orientací (Azimut). 

PR: PR (Performance Ratio) je významnou hodnotou pro hodnocení kvality fotovoltaické 
instalace, protože vyjadřuje výkon instalace nezávisle na orientaci a sklonu panelu. 
Zahrnuje všechny ztráty. 

 

5.10.  Řídící otázky  
Jak fotovoltaická technologie vyrábí elektřinu? 
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Co je to polovodič? 

Jaké typy materiálů se používají k výrobě fotovoltaických článků? 

Které parametry ovlivňují množství elektřiny, které fotovoltaický článek vyrobí? 

Jaké jsou typy fotovoltaických článků? 

Jak se vyrábí klasický fotovoltaický článek? 

Jaké jsou součásti fotovoltaického systému? 

Kde můžeme instalovat fotovoltaické systémy? 

Jaká jsou praktická omezení fotovoltaických systémů? 

 

5.11.  Slovní zásoba  
Fotovoltaický článek 

Solární panel 

Albedo 

Polovodiče 

Napětí 

Aktuální 

Odolnost 

Fotony 

Solární článek 
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5.13.  Případová studie  
 

Název 
případové 
studie 

Dům na ostrově Paros 

Obsah 
případové 
studie 

Střešní fotovoltaický systém s násuvnou montážní základnou 

Shrnutí a 
podrobnosti 

Fotovoltaický systém byl instalován v rámci programu 
"Fotovoltaické systémy na budovách" s hlavním cílem zvýšit 
využití výroby energie z obnovitelných zdrojů a snížit zatížení 
distribuční sítě a ztráty lokalizovanou výrobou energie. 

Typ místa/budovy: Systém On-Roof se instaluje na dřevěnou 
stínicí konstrukci pomocí zásuvné montážní základny, aby se 
zlepšila estetika systému. 

Doba trvání instalačních prací: 2 dny 

Celkový instalovaný výkon: 4,8 kWp 

Potřebná plocha na 1 kW: 6,87 m² 

Použitá fotovoltaická technologie: Polykrystalický křemík s 
technologií "Stay-Powerful" pro připojení k síti. 

Celkové náklady: 12 700 €, (FV: 2,65 €/Wp) 

Výkupní ceny, dotace, granty: Systém se napájí z veřejné sítě 
a je placen 0,55 €/kWh společností Public Power Corporation 
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(PPC). Odhaduje se, že systém vyrobí přibližně 6,19 MWh/rok, 
což znamená, že celková investice se vrátí za 4 roky. 

Úspora emisí CO2: 3,7 t/rok 
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6.  Veterná energia  

6.1. Čo je vietor?  
Vietor je pohyb vzduchu spôsobený nerovnomerným ohrievaním povrchu 
Slnkom. Vplyvom rozptylu tepla z povrchov s rôznou teplotou sa vytvára prúdenie 
vzduchu. Tento pohyb vzduchu je obnoviteľný, pretože jeho hnacia sila - slnečné žiarenie - 
je konštantná. 

Pohyby vzduchu a smery vetra možno interpretovať aj na miestnej, regionálnej alebo 
kontinentálnej úrovni. V Európe prevládajú západné vetry, ktoré smerom do vnútorných 
(východných) oblastí kontinentu slabnú. Najsilnejšie vetry vanú v severozápadnej časti 
kontinentu. Rýchlosť vetra však ovplyvňuje aj nadmorská výška: vo väčšine prípadov 
platí, že čím vyššia nadmorská výška, tým vyššia rýchlosť vetra. 

Miestne vetry sú spôsobené miestnymi rozdielmi tlaku. Vzdušné hmoty prúdia medzi 
oblasťami vysokého a nízkeho tlaku. Prúdenie je ovplyvnené topografiou povrchu (hory, 
údolia atď.). Vodné plochy a vegetačný kryt tiež spôsobujú zmeny smeru a sily vetra. V 
otvorených oblastiach s nízkou vegetáciou môže byť priemerná rýchlosť vetra tiež vyššia. 

Vietor často mení svoju rýchlosť a smer. Rýchle výkyvy sa nazývajú nárazy a ledy. 
Nárazový vietor je náhly nárast rýchlosti vetra a slabý vietor je náhly pokles rýchlosti 
vetra. Tieto nárazy a útlmy sú spôsobené turbulenciami. 

 

6.2. Čo je veterná energia?  
Kinetická energia prúdenia vzduchu sa nazýva energia vetra. Hustota tejto energie sa 
zvyšuje spolu s rýchlosťou vetra. Čím vyššia je rýchlosť vetra, tým viac energie z neho 
môžeme získať. Preto vo vyšších nadmorských výškach, kde je priemerná rýchlosť vetra 
vyššia, môžeme za určitý čas využiť viac energie vetra. 

Veterná energia sa využíva na výrobu elektrickej energie, ktorá sa môže prenášať na 
väčšie vzdialenosti prostredníctvom miestnej alebo vnútroštátnej siete a poháňať rôzne 
druhy elektrických zariadení. Vyrobená energia sa môže využívať aj lokálne, napríklad na 
prevádzku zavlažovacieho systému farmy. 

 

6.3. Využívanie sily vetra, malé systémy veternej energie  
Energia vetra sa využíva už stovky rokov. Veterné mlyny pomáhali pri čerpaní vody alebo 
mletí obilia a premieňali kinetickú energiu vetra na mechanickú energiu.  

V modernej dobe sa namiesto veterných mlynov stavajú veterné turbíny, ktoré 
premieňajú energiu vetra na elektrinu. Veterné turbíny môžu byť inštalované ako 
samostatné aplikácie alebo môže byť viac turbín pripojených do jedného systému a do 
siete. Veľký počet veterných turbín môže byť postavený tesne vedľa seba a tvoriť veternú 
elektráreň alebo veternú farmu. Majitelia domov, poľnohospodári a farmári vo veterných 
oblastiach môžu využívať veterné turbíny ako spôsob, ako byť energeticky sebestačný. 
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Rýchlosť vetra sa zvyšuje nad zemským povrchom, preto sa veterné turbíny montujú na 
vysoké veže. Veterné turbíny môžu využívať vietor až do výšky približne 200 metrov nad 
zemou. Pohyb vetra poháňa veterné kolesá alebo lopatky rotora turbíny a otáčanie 
lopatiek nepriamo vyrába elektrickú energiu. 

Veterné turbíny môžu vyrábať elektrickú energiu pri rýchlosti vetra od 3 m/s do 35 m/s 
(10 km/h až 120 km/h). Vďaka technologickému zdokonaleniu v posledných rokoch 
môžu moderné veterné turbíny pracovať aj pri nižších alebo vyšších rýchlostiach vetra a 
dosiahnuť vyšší počet pracovných hodín za rok. 

Moderné komerčné veterné turbíny majú výkon okolo 3 MW a spravidla dodávajú 
elektrickú energiu pre národnú elektrickú sieť. Najväčšie veterné turbíny majú výkon nad 
5 MW a priemer rotora nad 100 metrov. 

Malé veterné turbíny majú vo všeobecnosti oveľa nižší energetický výkon ako veľké 
komerčné veterné turbíny. Turbína veľkosti domácnosti s priemerom 9 metrov môže mať 
menovitý výkon 20 kW a vyrobí približne 28 000 kWh/rok pri priemernej rýchlosti vetra 
5 m/s alebo približne 72 000 kWh/rok pri priemernej rýchlosti vetra 8 m/s 
(http://www.greenenergywind.co.uk). Tieto turbíny môžu poskytovať elektrickú energiu 
pre domácnosti, farmy, ranče a malé podniky. Najväčšie turbíny označované ako malé 
veterné turbíny majú menovitý výkon 50 kW (Carbon Trust, 2008). 
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6.4. Veterná turbína  
Veterné turbíny sú navrhnuté s vertikálnou alebo horizontálnou osou, s 1-20 lopatkami 
rotora, s prevodovkou alebo bez nej a s generátorom jednosmerného alebo striedavého 
prúdu, ktorý premieňa mechanickú energiu na elektrickú. Všeobecná konštrukcia 
neexistuje, hoci najúspešnejšie sú trojlopatkové horizontálne veterné turbíny. Pri týchto 
turbínach sú lopatky rotora nasmerované proti vetru, zatiaľ čo pri turbínach na vietor je 
gondola nasmerovaná proti vetru. 

 

Základné komponenty systému veternej energie sú: 

• Lopatky rotora 
• Nacelle a ovládacie prvky 
• Generátor a elektronika 
• Komponenty veže  

 

Na ďalšom obrázku sú znázornené komponenty základnej veternej turbíny: 

 

6-61obrázek: Schéma veternej turbíny s komponentmi (RENAC, 2017) 
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Lopatky rotora 

Lopatky rotora "zachytávajú" vietor a premieňajú jeho energiu na otáčanie náboja. Náboj 
smeruje energiu z rotorových lopatiek do generátora. Každý výrobca má vlastnú 
koncepciu rotorových lopatiek a vykonáva výskum inovatívnych konštrukcií; existuje 
mnoho variantov, ktoré sa značne líšia. Vo všeobecnosti sú však všetky moderné rotorové 
listy skonštruované podobne ako krídla lietadiel (World Wind Energy Association, 2011). 

Zistilo sa, že trojlopatkový rotor je najúčinnejší na výrobu energie veľkými veternými 
turbínami. Tri listy rotora umožňujú lepšie rozloženie hmotnosti, vďaka čomu je otáčanie 
plynulejšie a poskytuje aj "pokojnejší" vzhľad. Listy rotora pozostávajú najmä zo 
syntetických materiálov vystužených sklenými vláknami, uhlíkovými vláknami, drevom a 
kovom (ochrana pred bleskom atď.). Vrstvy sú zvyčajne zlepené epoxidovou živicou. 
Hliníkové a oceľové zliatiny sú ťažšie a trpia únavou materiálu. Preto sa tieto materiály vo 
všeobecnosti používajú len na veľmi malé veterné turbíny. (Svetové združenie veternej 
energie, 2011). 

Nacelle 

V gondole sa nachádzajú všetky strojné zariadenia turbíny. Keďže sa musí otáčať podľa 
smeru vetra, je s vežou spojená pomocou ložísk. Súčasťou gondoly je hnacie ústrojenstvo, 
ktoré pozostáva z týchto komponentov: hriadeľ rotora s uložením, prevodovka (turbíny s 
priamym pohonom nemajú žiadnu), brzdy, spojka, generátor, výkonová elektronika, 
chladenie/ohrev a malý žeriav. Podrobnosti usporiadania gondoly sa u jednotlivých 
výrobcov líšia. 

Veže veterných turbín 

Veže veterných turbín sú vyrobené z betónu, kovu, dreva alebo z kombinácie týchto 
materiálov. Väčšina veľkých veterných turbín je postavená z oceľových rúrkových veží, 
ktoré sa vyrábajú po častiach.  

Oceľové veže sa zvyčajne skladajú z dvoch až štyroch segmentov. Každý má dĺžku 20 až 
30 metrov s prírubami na oboch koncoch. Na mieste veternej farmy sú k sebe 
priskrutkované. 

Betónové veže sa dajú vyrobiť pomocou špeciálne vyvinutých profilov, ktoré sa spájajú na 
mieste veternej farmy. Samotné sekcie veže sa kompletne vyrábajú v prefabrikátoch. Je 
tiež možné, že sa veža kompletne postaví na mieste pomocou stúpajúceho debnenia (tzv. 
betón in situ). 

Hybridné veže kombinujú prefabrikovanú betónovú segmentovú vežu s rúrkovými 
oceľovými profilmi na vrchole. Výhodou je, že segmenty sa dajú ľahko prepravovať 
bežnými nákladnými autami, najmä v krajinách, kde je preprava oceľových veží s veľkými 
priemermi problematická a kde sa betónové segmenty dajú vyrobiť na mieste. 

Rúrkové veže sa používajú len pre malé veterné turbíny. Sú ľahké a dajú sa postaviť bez 
žeriavu. 

 

 



Príručka RESOR 

84 

 

6.5. Obmedzenia a výhody veterných turbín  
 

Nákladová efektívnosť 

Do konca roka 2010 ponúka technológia veternej energie na pevnine najlacnejšie riešenie 
na výrobu energie spomedzi všetkých obnoviteľných alebo neobnoviteľných zdrojov 
energie vo väčšine regiónov sveta s celosvetovým priemerom 0,06 USD/kWh LCOE 
(IRENA, 2020). To znamená, že investícia do veternej energie je veľmi nákladovo 
efektívna a môže byť lacnejšia ako akékoľvek iné riešenie výroby energie vo vidieckych 
oblastiach.  

Okrem toho sa očakáva, že náklady na technológie veternej energie budú do roku 2030 
naďalej klesať o 25 % (IRENA, 2020). 

Údržba 

Veterné turbíny si počas svojej 25-ročnej životnosti vyžadujú minimálnu údržbu. Na 
rozdiel od väčšiny elektrární nie je potrebná neustála osobná prítomnosť. Veterné turbíny 
si vo všeobecnosti vyžadujú preventívnu údržbu dvakrát až trikrát ročne. Pracovníci 
údržby veterných elektrární mažú pohyblivé časti, ako sú prevodovky a ložiská, 
kontrolujú spojenia v systéme a riešia všetky závažné problémy, ktoré sa môžu objaviť. 

Vplyv na životné prostredie 

Veterné turbíny môžu fungovať v súlade s prostredím na ornej pôde, pastvinách a 
opustených plochách a využívať pôdu multifunkčným spôsobom. Ich inštalácia v 
oblastiach, ktoré sú predmetom ochrany životného prostredia, sa však neodporúča (vo 
väčšine prípadov je zakázaná). Pred inštaláciou sa musia zohľadniť účinky na krajinu, 
hluk, migrácia vtákov a ekologické koridory, zaťaženie pôdy atď. Podrobnejšie vplyvy na 
životné prostredie sú uvedené v časti 6.8. 

Závislosť od počasia 

Množstvo veternej energie závisí od počasia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. 
Keďže skladovanie energie nie je možné v každej vidieckej oblasti, najmä na dlhšie 
obdobie, vlastníci musia nájsť alternatívne riešenie na výrobu energie v obdobiach 
bezvetria. Počet veterných a búrkových dní v roku môže byť rôzny a pre 
poľnohospodárov je dôležité, aby boli pripravení aj na týždne bez dostatočného vetra. Aj 
keď veterné turbíny s najnovšou technológiou na bezveternom mieste dokážu vyrábať 
elektrickú energiu takmer kedykoľvek. 

Predpoveď 

Denná a týždenná predpoveď rýchlosti vetra sa v posledných rokoch výrazne zlepšila. Vo 
väčšine krajín EÚ sú k dispozícii bezplatné údaje o odhadovanej rýchlosti vetra na 
niekoľko nasledujúcich dní. Napriek tomu musia majitelia veterných turbín čeliť miernej 
neistote v dennom množstve a rozptyle výroby energie.  
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Umiestnenie 

Inštalácia veterných turbín môže mať technické obmedzenia. Napríklad kvôli prístupnosti 
miesta alebo štruktúre pôdy, ktorá znemožňuje výstavbu. Umiestnenie farmy alebo inej 
poľnohospodárskej oblasti môže tiež spôsobiť problémy s pripojením na štátnu 
elektrickú sieť. Okrem toho môžu existovať environmentálne alebo prírodné prekážky 
inštalácie. 

 

6.6. Elektrická energia z turbín  
Veterné turbíny môžu byť skonštruované tak, aby odolali silným búrkam, fungovali v 
arktických alebo tropických poveternostných podmienkach, na mori alebo v púšti. 
Existuje pomerne široká škála rôznych konštrukcií na špeciálne účely. 

Inštalácii veternej farmy musí vždy predchádzať predbežné meranie vetra v určenej 
oblasti. Môže sa vykonať anemometrom, čo je zariadenie používané na meranie rýchlosti 
a smeru vetra. Aby boli rýchlosti vetra v jednotlivých lokalitách porovnateľné, je potrebné 
zohľadniť vplyv terénu, najmä pokiaľ ide o výšku. Ďalšími faktormi sú prítomnosť 
stromov a prirodzené kaňony a umelé kaňony (mestské budovy). Štandardná výška 
anemometra v otvorenom vidieckom teréne je 10 metrov (Oke, Tim R., 2006). 

Priemerné rýchlosti vetra naznačujú ziskovosť investície do veternej farmy. V niektorých 
oblastiach nebude veterná energia najlepšou alternatívou na výrobu energie. Vzhľadom 
na vysoké počiatočné náklady veterných systémov je nevyhnutné, aby sa využila najlepšia 
lokalita, a nie len dobrá. Pri analýze lokality by sa mali zodpovedať tri hlavné otázky: 

• Je vietor dostatočný na to, aby stroj produkoval využiteľný výkon aspoň 50 % 
času? 

• Aký vplyv bude mať povrch terénu na profil vetra? 
• Aké prekážky môžu ovplyvniť voľné prúdenie vetra? 

Charakter a veľkosť veterných charakteristík sú dôležité pri určovaní ekonomickej 
uskutočniteľnosti konkrétnej veternej turbíny na danom mieste. Spoľahlivé postupy na 
porovnanie charakteristík vetra na potenciálnych miestach s veternými turbínami sú 
nevyhnutné (CIGR Handbook of Agricultural Engineering, zväzok V). 
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6-2obrázek: Parametre výberu lokality pre veterné turbíny (greenspec.co.uk) 
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6.7. Umiestnenie veternej turbíny  
 

Aerogenerátory 

Aerogenerátor je malý veterný elektrický generátor s výkonom do 30 kW. Aerogenerátory 
sa inštalujú buď samostatne, alebo spolu so solárnymi fotovoltaickými systémami na 
vytvorenie hybridného veterno-solárneho systému na decentralizovanú výrobu energie. 
Aerogenerátor je vhodný na výrobu elektrickej energie v neelektrifikovaných oblastiach s 
primeranou rýchlosťou vetra. Skladá sa z rotora s priemerom 1 - 10 m s 2 - 3 lopatkami, 
generátora s permanentnými magnetmi, regulačných zariadení, vychyľovacieho 
mechanizmu, veže, akumulátora atď. Rotor aerogenerátora sa začína pohybovať pri 
rýchlosti vetra 9-12 km za hodinu. Optimálny výkon však produkuje pri menovitej 
rýchlosti vetra 40 - 45 km za hodinu. Obmedzenie spočívajúce v tom, že nie je schopný 
dodávať energiu podľa potreby, sa prekonáva jej uskladnením v batérii (vikaspedia.in). 

Zalievanie a zavlažovanie 

Existujú dve hlavné riešenia využívania veternej energie na riadenie zavlažovania a 
zavlažovania vo vidieckych oblastiach. Ide o mechanické a elektrické čerpanie vody. 

 

Mechanické čerpanie vody 

Takmer všetky mechanické veterné mlyny, ktoré sa dnes vyrábajú, sa používajú na 
čerpanie vody zo studní a ich objem je zvyčajne dostatočný na napájanie hospodárskych 
zvierat, domáce použitie alebo zavlažovanie v malom rozsahu. Bežný prietok sa pohybuje 
od niekoľkých litrov za minútu do 50 - 75 l/min. Začínajú čerpať vodu pri rýchlosti vetra 
približne 3,5 m/s a dosahujú maximálny prietok pri rýchlosti 9 - 10 m/s v závislosti od 
napätia závesnej pružiny (Kamand a kol., 1988). 

V dôsledku regulácie otáčok rotora dosahujú veterné mlyny maximálne otáčky rotora a 
rýchlosť čerpania pri rýchlosti vetra 8-10 m/s a takmer úplne sa zastavia, keď rýchlosť 
vetra dosiahne 18 m/s. 

Každý veterný mlyn, ktorý poskytne v priemere 8000 l/deň alebo viac, poskytne dostatok 
vody pre stádo 100 kusov dobytka alebo 700 oviec alebo kôz (Vick, B. D. a R. N. Clark. 
1997). 

Ďalšia voda je potrebná na odparovanie a iné straty vody zo zásobníka. Mala by sa 
zabezpečiť zásobná nádrž so zásobou vody na 4 - 5 dní. Tento objem vody zabezpečuje 
dni, keď nie je k dispozícii dostatok vetra, a časy potrebné na údržbu a opravy (Príručka 
poľnohospodárskeho inžinierstva CIGR, zväzok V). 



Príručka RESOR 

88 

 

 

6-3obrázek: Veterná turbína poháňa čerpadlo, ktoré počas veterného počasia napĺňa zásobník vodou 
(researchgate.net) 

Elektrické čerpanie vody 

Veterno-elektrický systém na čerpanie vody pozostáva z generátora s veternou turbínou, 
ktorý je pripojený 

priamo na štandardný trojfázový indukčný motor, ktorý poháňa buď odstredivý 

alebo ponorné čerpadlo. Dokáže zabezpečiť vodu na akomkoľvek vzdialenom mieste, kde 
je potrebná na domáce použitie, chov hospodárskych zvierat alebo zavlažovanie. 

 

Výmena vzduchu 

Existujú aj ďalšie možnosti využitia veternej energie v poľnohospodárstve v súvislosti s 
výmenou vzduchu. Vzdušné víry spôsobené malými veternými turbínami inštalovanými 
na obrábanej ornej pôde môžu urýchliť prirodzenú výmenu vzduchu medzi rastlinami a 
spodnou časťou atmosféry, čím sa minimalizuje možnosť rastu húb na listoch. Okrem 
toho sa v prípade obilnín znižujú náklady na umelé sušenie a zvýšené prúdenie vzduchu 
uľahčuje kukurici a sóji získavanie oxidu uhličitého z atmosféry. 

file:///D:/ply/RESOR/researchgate.net
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6-4obrázek: (shutterstock.com) 

 

6.8. Vplyv využívania veternej energie na životné prostredie  
V súvislosti s veternou elektrárňou dochádza k rôznym vplyvom na životné prostredie 
počas fáz výstavby, prevádzky a vyraďovania z prevádzky. Veterná energia má však jeden 
z najnižších vplyvov na životné prostredie spomedzi všetkých zdrojov výroby elektrickej 
energie (AWEA). 

Uhlíková stopa 

Veterná energia je nízkouhlíkový zdroj energie. Keď veterná turbína vyrába elektrinu, 
produkuje nulové emisie uhlíka. Rozvoj čistej veternej energie zabraňuje značnému 
znečisteniu oxidom uhličitým (CO2). V roku 2019 sa vďaka elektrickej energii vyrobenej z 
veterných turbín v USA zabránilo emisiám CO2 v hodnote približne 42 miliónov 
automobilov. Typický veterný projekt splatí svoju uhlíkovú stopu za šesť mesiacov alebo 
menej, pričom poskytuje desaťročia energie s nulovými emisiami (AWEA). 

Šetrenie vodou 

Na rozdiel od tepelných elektrární veterné turbíny nepotrebujú na výrobu elektriny ani 
na chladenie zariadení na výrobu energie vodu. Vďaka efektívnejším zavlažovacím 
systémom môžu dokonca pomôcť šetriť vodou. 

Vizuálne vplyvy 

V závislosti od technológií veternej energie, ich farby, veľkosti, vzdialenosti od obydlí a 
blikania tieňov sa môžu vplyvy veternej elektrárne líšiť (Ladenburg, Visual impact 
assessment of offshore wind farms and prior experience, 2009). Na zníženie vizuálneho 

file:///D:/ply/RESOR/shutterstock.com


Príručka RESOR 

90 

 

vplyvu sú veterné turbíny na základni zafarbené zelenou farbou a v hornej časti postupne 
natreté svetlosivou farbou. K blikaniu tieňa dochádza buď pohybom lopatiek, alebo 
odrazom slnečných lúčov na telese veternej turbíny, vzniká tzv. diskotékový efekt (Saidur 
et al. 2011). 

Využitie pôdy 

Veterné farmy umožňujú, aby pod nimi pokračovali prírodné biotopy a ľudské 
hospodárske činnosti. To znamená, že poľnohospodári môžu získať väčšiu hodnotu zo 
svojej pôdy a voľne žijúce zvieratá môžu prosperovať bez väčšieho narušenia. Priemerná 
veterná farma ponecháva 98 % pôdy nenarušenej(Otvorí sa v novom okne), čím ju 
uvoľňuje na iné účely, ako je poľnohospodárstvo a farmárstvo (AWEA). 

Vplyv na voľne žijúce živočíchy 

Existuje mnoho štúdií, ktoré poukazujú na vplyv veterných elektrární na vtáčie druhy (H 
Kunz a kol., 2007) (Drewitt a Langston, 2006) (Saidur a kol. 2011). V porovnaní s počtom 
vtákov usmrtených v dôsledku lovu je počet úhynov v dôsledku veterných elektrární 
minimálny. Napriek tomu sa však takýmto prípadom z veternej elektrárne dá predísť, ak 
sa vopred vykoná náležitá štúdia lokality, aby bol vplyv čo najmenší. V štúdii od S. Mariò a 
kol. s názvom "Predpovedanie trendov druhového bohatstva stavovcov ako reakcia na 
inštaláciu veterných elektrární v horských ekosystémoch severozápadného Portugalska" 
sa vysvetľuje, že počas zlého počasia alebo hmlistej noci svetlá vyžarované z veterných 
elektrární priťahujú vtáky a zvyšujú ich zraniteľnosť z dôvodu kolízie s lopatkami 
veterných turbín (Santos, a kol., 2010). Konštrukcia veže veternej elektrárne je tiež 
jedným z faktorov úmrtnosti vtákov. Staršie turbíny s nižšou výškou nábojov, kratším 
priemerom rotora spôsobujú, že sa lopatky točia pri vysokých otáčkach, a tým aj vyššiu 
zraniteľnosť z hľadiska miery úmrtnosti vtákov (Magoha, 2002). 

Vplyv hluku 

Hluk vydávaný veternou turbínou možno rozdeliť na aerodynamický alebo mechanický 
typ. Hluk vznikajúci pohybom prevodovky, elektrického generátora a ložísk je 
mechanický typ a hluk vznikajúci prúdením vzduchu cez a okolo lopatiek turbíny je 
aerodynamický typ. Takýto hluk sa mení v závislosti od veľkosti turbíny, smeru vetra a 
môže rušiť obyvateľov v okolí. Vplyv hluku sa považuje aj za jeden z dôvodov zníženia 
hodnoty pozemkov v blízkosti veternej elektrárne. Mechanický hluk počas prevádzky by 
sa mohol znížiť použitím izolačných clôn a antivibračných podporných pätiek. 
Aerodynamický hluk by sa mohol minimalizovať navrhnutím lopatiek tak, aby počas 
pohybu vznikal minimálny hluk (Saidur et al. 2011) (Gauld, 2007). Na zabezpečenie 
akceptácie zo strany verejnosti na miestach citlivých na hluk, ako sú ubytovne, 
nemocnice, obytné oblasti atď. je nevyhnutné starostlivé plánovanie usporiadania 
veternej farmy. Napríklad v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko bolo s cieľom zabrániť 
akýmkoľvek vplyvom veterných elektrární zavedené pravidlo, podľa ktorého musí byť 
vzdialenosť medzi veternou turbínou a obytnými oblasťami desaťnásobkom výšky 
veternej turbíny. 
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6.9. Ekonomika malých systémov veternej energie  
Menšie veterné turbíny (<50-100 kW), ktoré dokážu zabezpečiť dostatok elektrickej 
energie pre domácnosti, farmy, ranče a malé podniky, je jednoduchšie postaviť, ale často 
majú dlhší čas návratnosti. V tomto rozsahu je LCOE vyššie, ale závisí od údajov o 
rýchlosti vetra, očakávaných nákladov na dopravu a výstavbu a od trhovej ceny daného 
typu veternej turbíny. 

Pri použití menších veterných turbín sa vzhľadom na ich nižšiu nadmorskú výšku očakáva 
nižšia priemerná rýchlosť vetra, čo má za následok nižší výkon po každom inštalovanom 
kW výkone. Napriek tomu to môže byť lacnejšie riešenie pre farmu, ktorá je od štátnej 
elektrickej siete oddelená veľkou vzdialenosťou. Vo väčšine takýchto prípadov je teda 
použitie malej veternej turbíny s aerogenerátorom výhodnejšie ako vybudovanie 
pripojenia k sieti. 

Výpočet návratnosti takejto investície závisí od nákladov na nákup a inštaláciu spolu s 
aktuálnymi cenami elektrickej energie v krajine, takže nemôžeme povedať, že návratnosť 
je v každom prípade kratšia ako životnosť turbíny, ale vo väčšine krajín EÚ, na veterných 
miestach, môže byť oveľa kratšia. Okrem toho sa očakáva, že v blízkej budúcnosti sa 
jednotkové náklady znížia a ceny elektrickej energie pravdepodobne porastú. 

 

6.10. Usmerňujúce otázky  
Čo je veterná turbína?  

Čo je veterná farma?  

Ako je možné získavať veternú energiu?  

Aké sú nevýhody veternej turbíny?  

Kde je najlepšie umiestniť veternú farmu? 

 

6.11. Slovná zásoba  
Anemometer 

Generátor 

Kinetická energia 

Rotor 

Veterná turbína 

Veterná energia 

Veterná farma 

Generátor 
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6.13. Prípadová štúdia  
 

Veterná elektráreň obce Vép, Maďarsko 

Táto prípadová štúdia opisuje projekt veternej energie, ktorý sa nachádza pri obci Vép v 
západnom Maďarsku, v blízkosti rakúskych hraníc. Išlo o prvú investíciu do veternej 
energie v Maďarsku, ktorá bola plánovaná ako investícia do obnoviteľných zdrojov 
energie vo vidieckej komunite, do ktorej boli zapojené miestne zainteresované strany, 
menšie spoločnosti a obec.  

Po tom, ako vznikla myšlienka výstavby veternej elektrárne, museli vedúci projektu 
rozhodnúť o mieste, kde sa má elektráreň postaviť. Analyzovali územie v blízkosti 
Hegyeshalomu, ktoré sa podľa viacerých meracích ústavov nachádzalo vo veternom 
kanáli. Problémom tohto miesta bolo, že sa nachádzalo príliš blízko prírodnej rezervácie. 
Ďalším problémom bola "obľúbenosť" územia. Mnohé spoločnosti tu plánovali postaviť 
turbíny, ale kvôli niektorým technickým ťažkostiam (preprava elektriny bola náročná 
kvôli veľkým vzdialenostiam) mali väčšie šance kapitálovo silné spoločnosti.  

Vedúci projektu sa preto rozhodli postaviť turbíny pri Vépe, neďaleko mesta 
Szombathely. Pre túto oblasť mali dostatočné miestne znalosti a bola daná aj možnosť 
výstavby veternej elektrárne. Podľa meraní v okolí mesta Szombathely je 172 dní v roku 
veterných, z toho 68 dní búrkových. Prevládajúci vietor je severný (Frakas, Fucsko, 2006).  
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6-5obrázek: Smer a frekvencia vetra v oblasti Vép (%), ročný výkaz (Frakas, Fucsko, 2006) 

 

Pred rozhodnutím o investícii sa medzi obyvateľmi obce uskutočnil prieskum. Podľa 
výsledkov prvého prieskumu 97 % obyvateľov obce počulo o veternej energii a takmer 90 
% uviedlo, že veterné turbíny zapadajú do krajiny. Bola to dôležitá spätná väzba, ktorá 
podporila investíciu. 

Najdôležitejším aktérom projektu bola developerská spoločnosť: Szélerő Vép Kht. Jej 
hlavným očakávaním nebol zisk, ale rozvoj obce Vép a popularizácia obnoviteľných 
zdrojov energie. Obec zastupuje miestny úrad, miestni vlastníci pozemkov a širšie 
miestne obyvateľstvo. Všetci očakávali sociálne a/alebo finančné výhody a tiež rozvoj 
obce. Väčšina obyvateľov obce predpokladala, že využívanie veternej energie na výrobu 
elektrickej energie je ekologický spôsob a viac ako polovica obyvateľov obce Vép 
očakávala, že veterná elektráreň bude pracovať v prospech obce. 

Po prípravnej fáze bola v roku 2005 v blízkosti obce medzi ornou pôdou postavená 
veterná turbína s výkonom 600 kW, ktorá je stále funkčná. Turbína vyrobí v priemere 1,2 
milióna kWh elektrickej energie za rok, čo obci ročne ušetrí 5 - 6 miliónov HUF. Obec 
vlastní 20 % podiel na tejto investícii. 
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6-66obrázek: (Frakas, Fucsko, 2006) 

 

Farmárčenie na vetre na Novom Zélande 

 

Čo môže veterná energia ponúknuť poľnohospodárom? Na Novom Zélande sa ich pýtali 
na ich skúsenosti. Aké výhody priniesla výstavba veterných turbín na ich pozemkoch? 

Mnohým poľnohospodárom umožňuje využitie vetra zlepšiť životaschopnosť a 
produktivitu ich fariem. Veterná farma nielenže generuje príjem, ale zvyšuje aj kapitálovú 
hodnotu pôdy. Nájomné a licenčné poplatky sa získavajú za to, že majú turbíny a energiu, 
ktorú vyrábajú. Veterné turbíny poskytujú zaručenú rentu, ktorá môže zvýšiť finančnú 
životaschopnosť farmy. Pre súkromného poľnohospodára by to mohol byť jeho 
dôchodkový plán.  

Veterné turbíny poskytujú ďalšie výhody. Napríklad ovce poľnohospodárov sa rady 
prichýlia k vežiam, ktoré im poskytujú tieň a chránia ich pred prudkým vetrom a dažďom. 
Turbíny sú tiež vynikajúcou turistickou atrakciou. Susedné farmy organizujú pre turistov 
prehliadky fariem, aby sa mohli dostať do blízkosti turbín. Okrem toho hovoria, že okrem 
iných výhod im investícia do veternej energie poskytla aj riadnu cestu namiesto starých 
koľají. 
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6-67obrázek: Lopatky veternej turbíny sa presúvajú na miesto. (Združenie veternej energie Nového Zélandu) 

 

Poľnohospodári zdôraznili, že je dôležité mať dobrú dohodu s developerom. Dohoda 
medzi developerom a vlastníkom pôdy môže trvať až 50 rokov. Musí byť odolná voči 
inflácii a dostatočne flexibilná, aby sa mohla v budúcnosti prispôsobiť meniacim sa 
okolnostiam. 

Celkovo boli poľnohospodári, ktorí sa zúčastnili prieskumu, s investíciami do veternej 
energie spokojní a myslia si, že urobili dobré rozhodnutie, keď pustili veterné turbíny na 
svoju pôdu. Počas výstavby veternej farmy došlo k určitým narušeniam, ale nijako to 
neovplyvnilo stavy zvierat a napokon, investícia priniesla oveľa viac výhod . V skutočnosti 
vďaka dodatočným príjmom mohli na svojich farmách urobiť viac. 
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7.  Geotermálna energia  

 

Geotermálne teplo sa vzťahuje na teplo z vnútra Zeme. Prirodzená teplota pôdy alebo 
vody sa využíva v aplikáciách geotermálnej energie. Geotermálna energia sa môže 
využívať priamo na vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie alebo nepriamo 
pomocou tepelných čerpadiel. 

Priame použitie na vykurovanie: Využíva sa zvýšená teplota podzemnej vody. Táto 
technológia je obmedzená na oblasti, ktoré majú prirodzene sa vyskytujúce horúce 
pramene alebo ľahký prístup k podzemnej vode so zvýšenou teplotou v rozmedzí 38-120 
°C. Túto vodu využívajú kúpele, skleníky alebo vykurovacie systémy budov. 

Priame použitie na výrobu elektrickej energie: Táto technológia v minulosti využívala 
vodu s teplotou nad 150 °C. Moderné technológie začali umožňovať výrobu elektriny s 
teplotou vody nižšou ako 150 °C. Technológie na výrobu elektriny z geotermálnych 
zdrojov sú bleskové elektrárne, suché parné elektrárne, binárne elektrárne a 
kombinované bleskové/binárne elektrárne. 

Bleskové elektrárne rozdeľujú geotermálnu vodu na paru a horúcu vodu. Tlaková voda zo 
zeme "bliká", keď sa dostane na povrch a spolu s horúcou vodou produkuje paru. Horúca 
voda sa opätovne vstrekuje do geotermálnej nádrže. Para sa využíva na pohon turbíny, 
ktorá vyrába elektrickú energiu. 

Suché parné elektrárne používajú na pohon turbín paru. Sú to suché vrty, ktoré produkujú 
iba paru. Preto sa nevyžaduje opätovné vstrekovanie.  

Binárne elektrárne využívajú na výrobu elektriny geotermálnu vodu s teplotou nižšou ako 
150 °C. Tieto elektrárne využívajú horúcu vodu na ohrev inej kvapaliny. Voda odovzdáva 
svoje teplo kvapaline, ako je izobutén, pentafluórpropán alebo iná organická kvapalina, 
ktorá vrie pri nižšej teplote, vo výmenníku tepla. Para, ktorá vzniká z druhej kvapaliny, sa 
používa na pohon turbíny, ktorá vyrába elektrickú energiu. 

Bleskové/binárne systémy využívajú blesk vody aj paru binárneho systému. Pôvodná 
para sa používa na pohon turbín. Horúca voda sa potom používa v binárnom systéme, kde 
sa teplo odovzdáva organickej kvapaline. Organická kvapalina by produkovala pary, ktoré 
poháňajú turbínu. 

 

7.1. Geotermálna energia: Definícia a výroba  
Geotermálna energia nie je v súlade so spotrebou obnoviteľnej energie pochádzajúcej z 
horúcej jadrovej zóny s teplotou vyššou ako 4 000 °C. Vzhľadom na nevyčerpateľné 
zásoby je však ako taká klasifikovaná. Na povrch sa dostáva cez sopečné pukliny v 
horninách. 

Pomalým prenikaním na povrch sa vytvárajú tepelné toky, ktoré sú v priemere 0,063 
W/m2. V blízkosti povrchu Zeme je tepelný gradient, ktorý poháňa geotermálny tepelný 
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tok, približne rovný 30 °C/km. Výsledný výkon je veľmi vysoký, ale je rozložený na takej 
veľkej ploche, že jeho hustota je veľmi nízka. Je oveľa nižšia ako hustota tepelného toku 
prichádzajúceho zo Slnka za jasného počasia. To sťažuje využitie tejto energie, ale v 
oblastiach s mimoriadne veľkými geotermálnymi prameňmi je geotermálny gradient 
väčší ako priemer. Na takýchto miestach sa v hĺbke 1 500 a 2 500 m nachádzajú teploty až 
200 °C. 

 

7.2. Zdroje a využitie geotermálnej energie  
Miesta, ktoré sú najvhodnejšie na využívanie geotermálnej energie, sú rozdelené takto: 

1. Miesta s vysokou hladinou podpovrchovej vody, ktoré sa vyznačujú normálnym 
sklonom. Pre ne je typické, že zdroj tepla neexistuje. Vhodné je podložie s viacerými 
zlomami: 

• horúce pramene, teplota vody dosahuje približne 200 °C, prímesi sú K, Ca, Au; 

• fumaroly sú plynové pramene, z ktorých vyviera horúca magma odplynená 
žiarením alebo povrchovou vodou s teplotou viac ako 1000 °C; 

• bahenné sopky, horúce pramene s vysokým obsahom pevných častíc; 

• gejzíry, pravidelne zásobované horúcimi prameňmi s teplotou až 140 °C. 

2. Hypertermické polia, priestor nasýtený vodou alebo parou: 

• suchý - vo forme vodnej pary, ktorá sa prehrieva v horúcej hornine a dostáva sa 
do zásobníka; 

mokrý - voda sa dostáva na povrch v kvapalnom skupenstve a zmenou tlaku sa vyparuje 
na paru. 

 

7.3. Dostupnosť geotermálnej energie  
V zemskej litosfére v hĺbke 30 až 60 km pod hladinou oceánu môže byť prítomné jazero, 
ktoré pri stretnutí s roztaveným plášťom vytvára ložiská suchej alebo mokrej pary, ktorá 
vystupuje na povrch.  

Vďaka vysokej účinnosti a minimálnym finančným nákladom sa geotermálna energia 
môže využívať na miestach geologických zlomov zemských dosiek, kde tektonická aktivita 
vystupuje na povrch alebo do blízkosti povrchu. Sú znázornené na obrázku Error! 
Reference source not found.. Nie je náhoda, že najrozvinutejšou sieťou na využívanie 
geotermálnej energie je Island. Takmer na 100 % pokrýva energetické potreby 
obyvateľstva. Prechádza cez spomínaný ostrov krivkou. Najväčší počet elektrární sa stále 
nachádza v Kalifornii v Kanade. 

V ostatných oblastiach mimo krivky sa majú realizovať hlboké vrty, ktoré sú sprevádzané 
vysokým dopytom po vŕtacích zariadeniach. V priemere sa ničí vrt do hĺbky 100 až 300 
metrov. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky sa má vykonať meranie kvality pôdy a možnosť 
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vstrekovania vody. Prostredníctvom hĺbkových a injekčných vrtov možno geotermálnu 
energiu využívať prakticky až na logické výnimky na celom svete. 

 

7-1obrázek: Zemské tektonické zlomy (The True Mount Sinai, 2019) 

 

7.4. Priame využívanie geotermálnej energie  
Systémy priameho a diaľkového vykurovania využívajú horúcu vodu z prameňov alebo 
zásobníkov nachádzajúcich sa v blízkosti zemského povrchu. Staré rímske, čínske a 
indiánske kultúry využívali horúce minerálne pramene na kúpanie, varenie a 
vykurovanie. Mnohé horúce pramene sa dodnes používajú na kúpanie a mnohí ľudia 
veria, že horúca voda bohatá na minerály má prirodzenú liečivú silu. 

Geotermálna energia sa využíva aj na vykurovanie budov prostredníctvom systémov 
diaľkového vykurovania. Horúca voda z blízkosti zemského povrchu sa rozvádza 
potrubím priamo do budov na vykurovanie. Systém diaľkového vykurovania zabezpečuje 
teplo pre väčšinu budov v Reykjavíku na Islande. 

Priemyselné využitie geotermálnej energie zahŕňa dehydratáciu potravín, ťažbu zlata a 
pasterizáciu mlieka. Dehydratácia alebo sušenie zeleninových a ovocných výrobkov je 
najbežnejším priemyselným využitím geotermálnej energie. 

7.5. Geotermálne elektrárne 

Výroba elektrickej energie je jedným z najdôležitejších typov využitia geotermálnej 
energie. Horúca voda a para zo Zeme sa využívajú na nadmerné otáčky generátora bez 
toho, aby sa do atmosféry uvoľňovali škodlivé emisie. Uvoľňuje sa len vodná para s 
nízkym tlakom, ktorá sa môže použiť na vykurovanie. Ďalšou výhodou je, že geotermálne 
elektrárne sa môžu používať v rôznych prostrediach, ako sú púštne alebo lesné oblasti, 
prípadne rekreačné oblasti. Princípy fungovania geotermálnej energie sú jednoduché 
(Error! Reference source not found.). 

Studená voda sa čerpá do teplých žulových hornín (rezervoár) nachádzajúcich sa blízko 
povrchu a pod silným tlakom vzniká para s teplotou vyššou ako 200 °C. Táto para potom 
vstupuje do turbíny, ktorá je spojená s generátorom, ktorý premieňa mechanickú energiu 
na elektrickú. Systém je podobný bežným tepelným elektrárňam, ktoré používajú fosílne 
palivá ako zdroj tepla. Odvrhnutá voda sa vypúšťa do riek alebo častejšie a účinnejšie sa 
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vracia späť do nádrže. Recyklácia vody do nádrže zároveň znižuje znečistenie a znižuje 
tlakový spád vo vnútri nádrže a zároveň znižuje rýchlosť jej vypúšťania1 . 

 

7-2obrázek: Princípy fungovania geotermálnej energie ( (Fujielectric, 2020) 

 

Geotermálne elektrárne využívajú tri základné princípy: 

• Suchá para, 
• Blesková para, 
• Binárny princíp. 

Cena elektrickej energie závisí od teploty kvapaliny v geotermálnom rezervoári. Z 
ekonomického hľadiska je najvýhodnejšia výroba elektriny pri teplote geotermálneho 
zdroja vyššej ako 180 °C. Môže sa vyrábať elektrina aj z geotermálnych zdrojov s nižšou 
teplotou, ale v takom prípade sa v záujme dosiahnutia vyššej účinnosti nepoužíva voda, 
ale iná organická kvapalina, ktorá pri prechode turbínou vrie. Táto organická kvapalina 
získava teplo z geotermálnej kvapaliny prostredníctvom výmenníka tepla. 

 

7.6. Suché parné elektrárne  
Používa sa ako teplá para zvyčajne s teplotou nad 235 °C. Táto para sa používa v 
turbínach a generátoroch s priamym roztokom. Je to jeden z najstarších a 
najjednoduchších princípov a stále sa používa, pretože je to najlacnejší spôsob výroby 
elektriny z geotermálnych zdrojov. 

 
1 www. yourgreendream.com 
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7-3obrázek: Schéma geotermálnej elektrárne využívajúcej princíp suchej pary (Colorado Geological Survey, 
2020) 

Práve tento princíp využila spomínaná prvá geotermálna elektráreň na svete Landerello 
(viac na https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-
larderello/). 

 

7.7. Elektrárne s bleskovou parou  
V tomto systéme (obrázok 7-4) sa na výrobu elektrickej energie z geotermálnych zdrojov 
využíva teplá voda z geotermálneho rezervoára, ktorá je pod veľkým tlakom a má teplotu 
vyššiu ako 182 °C. Čerpaním vody z rezervoáru do elektrárne na povrchu sa tlak zníži a z 
teplej vody sa stane para, ktorá potom prečerpá turbínu. Voda zmenená na paru sa vracia 
do zásobníka na opätovné použitie. Väčšina moderných geotermálnych elektrární využíva 
tento princíp práce. 

 

7-4obrázek: Schéma geotermálnej elektrárne využívajúcej princíp bleskovej pary (Colorado Geological Survey, 
2020) 

 

https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/
https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/
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7.8. Elektrárne s binárnym cyklom  
Voda používaná v binárnom princípe (Error! Reference source not found.) je 
chladnejšia ako voda používaná pri iných metódach výroby elektriny z geotermálnych 
zdrojov. 

 

7-5obrázek: Schéma geotermálnej elektrárne využívajúcej princíp binárneho cyklu (Colorado Geological Survey, 
2020) 

Na ohrev kvapaliny, ktorá má podstatne nižší bod varu ako voda z geotermálneho zdroja, 
sa používa princíp teplovodnej binárnej sústavy. Táto kvapalina sa pri teplote blízkej 
bodu varu mení na paru a roztáča turbínu a generátor. Výhodou tejto metódy je vyššia 
účinnosť postupu. Dostupnosť potrebných geotermálnych nádrží je oveľa väčšia ako pri 
iných postupoch. Ďalšou výhodou je úplné uzavretie systému vzhľadom na to, že použitá 
voda sa vracia späť do zásobníka, a tým sa straty tepla a vody znižujú na minimum. 
Väčšina plánovaných nových geotermálnych elektrární bude využívať tento princíp. 

 

7.9. Geotermálne tepelné čerpadlá  
Ďalším zaujímavým spôsobom využitia geotermálnej energie je vykurovanie. Vykurovanie 
priestorov je jedným z najpriamejších spôsobov využitia geotermálnych kvapalín s nízkou 
teplotou (do 100 °C). Princíp je založený na jednoduchom použití geotermálnych 
kvapalín, ktoré prenášajú teplotu vody vo výmenníku a tá sa potrubím dopravuje do 
radiátorov v dome alebo inde. Takýto vykurovací systém si vyžaduje veľmi hrubú izoláciu, 
aby sa teplá voda dostala k užívateľovi (vysoké tepelné straty). 

Najväčší geotermálny systém, ktorý sa používa na vykurovanie, sa nachádza v hlavnom 
meste Islandu Reykjavíku, kde sa takmer všetky budovy vykurujú geotermálnou energiou. 
Aj napriek tomu, že Island je zďaleka najväčším spotrebiteľom geotermálnej energie na 
osobu, nielen vo využívaní geotermálnej energie. Geotermálna energia sa pomerne dobre 
využíva aj na území Nového Zélandu, Japonska, Talianska, Filipín a niektorých častí 
Spojených štátov amerických. San Bernardino v Kalifornii a v hlavnom meste Boise v štáte 
Idaho. Ďalšie spôsoby využívania geotermálnej energie na vykurovanie, ako je chov rýb, 
vykurovanie ciest a chodníkov a balneológia - využívanie rekreačných a kúpeľných 
zariadení a pod. 
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Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo využíva tepelnú energiu obsiahnutú v zemi, vode alebo vzduchu. 
Tepelné čerpadlo dokáže tepelne upraviť vodu, ktorá má teplotu niekoľko stupňov nad 
nulou, a preto sa v žiadnom prípade nedá použiť priamo na vykurovanie domu, na 
primerane vyššiu teplotu. 

 

7-6obrázek: (Shenzhen Power World Machinery Equipment CO., Ltd., 2019) 

Prvá fáza - odparovanie: Chladivo cirkulujúce v tepelnom čerpadle odoberá teplo zo 
vzduchu, vody alebo zeme, ktoré mení skupenstvo z kvapalného na plynné a následne sa 
vyparuje. 

Druhá fáza - kompresia: Kompresor tepelného čerpadla stláča plynné chladivo tak, aby 
sa rýchlo ohrialo o niekoľko stupňov, a to vďaka fyzikálnemu princípu kompresie (pri 
vyššom tlaku sa zvyšuje teplota), aby sa malé zvýšenie teploty dostalo na vyššiu teplotnú 
úroveň, ktorá sa pohybuje okolo 80 °C. 

Tretia fáza - kondenzácia: Ohriate chladivo sa odovzdáva druhým výmenníkom tepla vo 
vodných radiátoroch, potom sa ochladí a kondenzuje, pričom sa uvoľňuje teplo do vody. 
Radiátory dodávajú teplo vyžarované do miestnosti a ochladená voda vo vykurovacom 
okruhu sa vracia do druhého výmenníka na opätovné ohriatie. 

Štvrtá fáza - expanzia: Chladivo prechádza cez priechod expanzného ventilu späť do 
prvého výmenníka, kde sa opäť ohrieva. 
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Tepelné čerpadlo nie je perpetuum mobile - je poháňané inou, najmä elektrickou energiou 
a spotrebovaná energia predstavuje približne 20 až 40 percent výslednej energie 
čerpadla.  

V súčasnosti sa na vykurovanie domov používa takmer výlučne kompresor tepelného 
čerpadla, ktorý je poháňaný elektromotorom. Vzhľadom na použitý kompresor môžeme 
tepelné čerpadlo rozdeliť do skupín: 

• Tepelné čerpadlá so špirálovým kompresorom - sú drahšie, avšak dosahujú 
najlepší vykurovací faktor. V súčasnosti je to najčastejšie používaný typ. Doba 
prevádzky špirálového kompresora je minimálne 20 rokov. 

• Tepelné čerpadlá s rotačným kompresorom - možno ich nájsť v klimatizáciách. 
Majú o niečo nižší vykurovací faktor ako tepelné čerpadlá so špirálovými 
kompresormi. 

• Absorpčné tepelné čerpadlá - pracujú bez kompresora, a preto sú úplne 
bezhlučné. Nevýhodou je horší vykurovací faktor. V súčasnosti sa používajú na 
vykurovanie len vo výnimočných prípadoch, možno ich však nájsť v 
klimatizačných zariadeniach. 

Podľa typu chladeného a ohrievaného média sa klasifikujú tieto typy tepelných čerpadiel: 

• vzduch/voda - univerzálny typ, ústredné kúrenie, 

• vzduch/vzduch - doplnkový zdroj tepla, teplovzdušné vykurovanie, klimatizácia, 

• voda/voda - využitie odpadového tepla, geotermálneho tepla, centrálneho 
vykurovania, 

• nemrznúca zmes/voda - univerzálny typ ústredného kúrenia, teplo je často z vrtu 
alebo pôdneho kolektora, 

• voda/vzduch - teplovzdušné vykurovacie systémy. 

 

Prírodné zdroje pre tepelné čerpadlo  

Pri výbere prírodného zdroja pre tepelné čerpadlo treba zohľadniť najmä jeho 
dostupnosť, kvalitu, silu a teplotu. V prípade, že úroveň znečistenia prekračuje prípustnú 
špecifickú úroveň, možno použiť tepelné čerpadlo s oddeleným tepelným okruhom, ale 
treba počítať s tým, že teplota pomocného pracovného média (voda, soľanka) bude 
približne o 5 °C nižšia ako teplota prírodného zdroja znečistenia.  

Jednotlivé prírodné zdroje pre tepelné čerpadlo a teplotné rozsahy sú nasledovné: 

Prírodný zdroj tepla Rozsah teplôt [°C] 

Vonkajší vzduch -10 až -15 

Odpadový vzduch 15 až 25 
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Prírodný zdroj tepla Rozsah teplôt [°C] 

Podzemné vody 4 až 10 

Povrchová voda (jazero, rieka...) 0 až 10 

Geotermálna voda 15 až 90 

Skaly 0 až 5 

Zem, pôda 0 až 10 

Odpadové vody viac ako 10 

 

 

Voda 

Výhodou použitia podzemnej vody je jej stabilita a relatívne vysoká teplota (okolo 10 °C). 
Preto je veľmi vhodným zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo. Hlavným predpokladom na 
vybudovanie hydrogeologických podmienok je priaznivá a primeraná výdatnosť 
podzemnej vody. Pre tento princíp je potrebné mať dva vrty a jedno ponorné čerpadlo, 
voda sa ochladzuje a čerpá do druhého výnosu 

Pozemok 

Ak vezmeme do úvahy, že v našich klimatických podmienkach Zem v hĺbke väčšej ako 80 
cm nezamŕza, môžeme tento zdroj považovať za zdroj ustálenej teploty. Pri tomto návrhu 
sa prenos tepla medzi zemou a tepelným čerpadlom uskutočňuje prostredníctvom 
plastových rúrok uložených v zemi buď horizontálne, alebo vertikálne. Horizontálne 
ukladanie je finančne oveľa náročnejšie, ale menej na vykurovanie domu je potrebná 
dvoj- až trojnásobná plocha kolektorov, ako je plošné vykurovanie. Potrubie je uložené v 
hĺbke 1,5 až 2 m vzdialenosť medzi jednotlivými rúrkami je 1 m. Dĺžka jednej rúrky by 
nemala presiahnuť 350 m. Ak táto dĺžka stačí, treba uložiť viac rúrok, ktoré majú rovnakú 

-77. ábra: princíp tepelného čerpadla 
voda/voda (Ekowatt, 2008) 

-78. ábra: princíp tepelného čerpadla 
vzduch/voda (Ekowatt, 2008) 
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dĺžku a nesmú byť zakryté. Ak sa na pozemku, alebo v iných podmienkach neuplatňujú 
horizontálne kolektory, použite hĺbkové vŕtanie.  

Výhodou hlbokých studní je, podobne ako pri podzemnej vode, relatívne vysoká teplota a 
v chladných dňoch, teda v čase, keď potrebujeme viac tepla na vykurovanie domov. Vrty 
sú zvyčajne hlboké 50 až 120 m. Ich najväčším problémom je veľká finančná investícia pri 
budovaní vrtu. Presná hĺbka vrtu závisí od geológie a výkonu čerpadla. Ak potrebujeme 
väčšiu hĺbku, ako dovoľuje geológia alebo technické možnosti, celkovú dĺžku môžeme 
rozdeliť na niekoľko rovnakých vrtov, vzdialených medzi sebou aspoň 5 m. Ak sú 
jednotlivé vrty menšie ako 50 m, odporúčanie je zvýšiť celkovú dĺžku potrubia (a teda aj 
vrtov) až o 10 percent. 

Teplo sa prenáša z pôdy pomocou nemrznúcej kvapaliny, ktorou sú naplnené 
polyetylénové rúrky. Cirkuluje voda odobratá zo zemného tepelného čerpadla, ktorá sa 

spracúva a prenáša. Tento proces ochladzuje pôdu, čo sa prejavuje následným 
odmrazovaním. S touto skutočnosťou, keď sa prievan tepelného čerpadla a umiestnenie 
potrubia počíta do podchladenia zeme ohrozujúcej dom alebo vegetáciu. Najúrodnejšou 
pôdou pre tepelné čerpadlá je vlhká ílovitá pôda, ktorá má za následok dobré teplo. 

Vzduch 

Použitie tepla, ktoré obsahuje vzduch, je najjednoduchší spôsob, pretože systém možno 
realizovať bez technických obmedzení. Tepelné čerpadlo pracuje do teploty vzduchu -15 
°C a účinnosť čerpadla pri takýchto teplotách je pomerne nízka. Preto ak teplota okolia 
klesne pod -5 °C, je vhodnejšie vykurovať záložným zdrojom tepla. Naopak, čerpadlo 
dosahuje vynikajúci účinok na jar a na jeseň, keď je teplota vyššia ako teplota zeme alebo 
vody. Práve veľké kolísanie teploty vzduchu je hlavnou nevýhodou tohto zdroja energie. 
Okrem toho sa dá účinne využiť čerstvý vzduch odvádzaný z domácnosti (napríklad pri 
riadenom vetraní), priemyslu alebo poľnohospodárstva, kde sú veľkým zdrojom tepla 
ošípané a dobytok.  

 

-79. ábra: Plocha pôdy využívaná 
pre tepelné čerpadlá (Ekowatt, 

2008) 

7. ábra: (Ekowatt, 2008) 
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Účel používania tepelného čerpadla 

Vykurovanie - tepelné čerpadlo je vo všeobecnosti vhodné pre energeticky úsporné 
vykurovacie systémy (napr. podlahové/stenové vykurovanie), ale najnovší vývoj ponúka 
tepelné čerpadlá s vyšším výkonom, ktoré sú vhodné pre všetky typy rodinných domov 
(nielen nízkoenergetické) a pre všetky typy vykurovacích systémov. Účinnosť a úspora 
nákladov vyplývajúca z tepelného čerpadla je väčšia o toľko, o koľko väčšie množstvo 
energie potrebujeme dodať do nášho domu. 

Ohrev vody - tepelné čerpadlá sa okrem vykurovania používajú aj na ohrev vody. Mnohé 
tepelné čerpadlá majú zabudovaný zásobník teplej vody. Ohrev teplej vody sa zvyčajne 
uprednostňuje pred vykurovaním, t. j. tepelné čerpadlo najprv ohreje teplú vodu a potom 
uvoľní teplo do vykurovacieho systému. 

Chladenie - viac offen je funkcia chladenia integrovaná do tepelného čerpadla. V tomto 
prípade môže tepelné čerpadlo pracovať "dovnútra" - odoberá teplo z miestnosti a 
ochladzuje sa prostredníctvom pracovnej látky, ktorá odovzdáva teplo späť do voľnej 
prírody. 

Pred začatím projektu tepelného čerpadla je potrebné zmeniť ich názor niekoľko 
dôležitých faktorov: 

• Zamýšľané použitie - súvisiaca potreba typu tepelného čerpadla, funkcia, 
potreba pomocného zdroja tepla atď. 

• Vykurovací systém - pre tepelné čerpadlá sú najlepšie nízkoteplotné vykurovacie 
systémy - napr. podlahové vykurovanie. Výstupom je znížená potreba využiteľnej 
tepelnej energie z tepelného čerpadla, systém teda pracuje efektívne. 

• Nízkopotenciálny zdroj tepla - okrem výdatnosti, čistoty a teploty zdroja (platí 
najmä pre podzemnú vodu) je potrebné zvážiť aj jeho vzdialenosť od miesta 
potreby. S tým súvisí aj potrebná počiatočná investícia - rúrky, množstvo trúbok, 
hĺbka vrtu, náklady na filter, čistenie vody atď.  

• Prevádzkový režim - na prevádzku kompresora a čerpadla sú potrebné náklady 
(zvyčajne elektrická energia), identifikačný výkonový faktor - čím menší je rozdiel 
medzi kondenzačnou teplotou chladiva a jeho odparovaním, tým sa zvyšuje 
účinnosť tepelného čerpadla. Vedenie v zimných mesiacoch, keď je teplota okolia 
najnižšia a potreba tepla najvyššia. 

 

7.10. Výhody a nevýhody  
Predtým, ako opíšeme výhody a nevýhody, musíme objasniť ekologické aspekty. Pri 
využívaní geotermálnej energie sa uvoľňujú emisie s chemickým zápachom, najmä 
amoniak a síra. Počas tejto premeny sa stráca veľká časť energie. Vyplýva to z princípu 
výroby. 

 

Výhody 

• obnoviteľný zdroj energie, 
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• známa a dobre vyvinutá technológia, 
• cena je porovnateľná s cenou elektriny vyrobenej z iných zdrojov energie. 

 

Nevýhody 

• obmedzený potenciál, závisí od geológie, 
• nízka energetická účinnosť, závisí od dosiahnuteľnej teploty pracovnej látky, 
• vysoká počiatočná investícia, 
• vysoká spotreba vody. 

 

7.11. Usmerňujúce otázky  
Ako sa vyrába geotermálna energia? 

Kde sa nachádza geotermálna energia? 

Ako sa prenáša energia medzi kvapalinami v geotermálnej elektrárni? 

Ako ovplyvňuje slanosť vody jej bod varu? 

Aké sú vplyvy geotermálnej elektrárne na životné prostredie? 

Aký význam majú lopatky turbíny a parné trysky pri výrobe geotermálnej energie? 

 

7.12. Slovná zásoba  
Binárny cyklus 

Koprodukcia  

Suchá para  

Blesková para  

Zemné tepelné čerpadlá 

Tepelná kapacita 

Výmenník tepla  

Tok tepla 

Hydrotermálna kvapalina 
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7.14. Prípadová štúdia  
 

Skleník Horná Potôň 

V obci Horná Potôň v Dunajskostredskom kraji bol dokončený projekt špeciálneho 
skleníka s rozlohou šesť hektárov. Skleník zabezpečuje ročnú produkciu paradajok až do 
3 250 000 kg. Na vykurovanie sa využíva geotermálna energia. Geotermálna voda vo vrte 
má teplotu okolo 18 °C. Viac informácií nájdete na stránke 
http://greencoop.sk/en/references/a-megauveghaznak-kistestvere-lesz . 

 

-711. ábra: Horná Potôň 7. ábra: Galanta - geotermálny 
vrt FGG-3 

7. ábra: Skleník Horná Potôň - 
drenáž nádrže s geotermálnou 

vodou 

https://www.fujielectric.com/products/geothermal_power_generation/
file:///D:/ply/RESOR/www.heatpumpcn.com
https://thetruemountsinai.wordpress.com/2012/11/
http://greencoop.sk/en/references/a-megauveghaznak-kistestvere-lesz
https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/
http://greencoop.sk/en/references/a-megauveghaznak-kistestvere-lesz
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8.  Vodná energia  

8.1. Vodná energia: Definícia  
Vodná energia je kinetická energia, ktorú poskytuje voda vo svojich tečúcich prúdoch: 
skokoch aj prúdoch. Voda sa využívala ako zdroj energie v celej histórii ľudstva, ale s 
objavom elektromagnetizmu spolu s viacerými technologickými pokrokmi sme dospeli k 
tomu, čo dnes poznáme ako vodnú energiu, teda k využívaniu vodnej energie na jej 
premenu na elektrickú energiu. Na druhej strane, zdroj tejto energie, voda, sa vďaka 
hydrologickému cyklu neustále obnovuje, takže ju preto môžeme definovať ako 
obnoviteľnú energiu. 

Pri prirodzenom prúdení vody sa hydrologická energia rozptyľuje v jej toku, takže ak 
chceme túto energiu získať a premeniť ju na využiteľnú mechanickú energiu, musíme 
tieto prirodzené straty energie eliminovať vytvorením umelého toku.  

Čína je najväčším výrobcom vodnej energie. Medzi ďalších najväčších výrobcov vodnej 
energie na svete patria Čína, Brazília, Kanada, Spojené štáty a Rusko. Približne 71 % 
všetkej obnoviteľnej elektrickej energie vyrobenej na Zemi pochádza z vodnej energie. 

 

8.2. Potenciálne zdroje  
Na premenu tejto kinetickej energie možno využiť tok rieky dvoma spôsobmi: 
odklonením toku alebo jeho zachytením v priehrade. Preto, aj keď by sme mohli povedať, 
že pochádza len z jedného zdroja, z rieky, k tomuto zdroju možno pristupovať dvoma 
rôznymi spôsobmi. 

• Odklonenie prúdu: Pri tejto metóde sa voda odkloní z toku do potrubia, ktorým sa 
voda dopraví do vodnej elektrárne. Závisí vo veľkej miere od veľkosti prúdu v 
danom okamihu, pričom produkuje veľmi premenlivé množstvo energie. 

• Zachytenie prúdu: Vybudovaním priehrady sa prúd rieky prehradí, čím sa zvýši jej 
hladina a spomalí rýchlosť toku. Využívajú sa úzke časti toku. 

 

8.3. Vodné elektrárne  
Elektrická energia sa nedá skladovať a musí sa spotrebovať hneď, ako sa vyrobí. To 
znamená, že musíme vedieť, koľko energie bude v danom čase potrebné, alebo aspoň 
približne odhadnúť odhadovanú potrebu, aby sme boli schopní takéto množstvo vyrobiť. 
Vývoj dopytu po energii môže závisieť od určitých hodín každý deň, mesiacov...  

Aby sa elektrárne mohli prispôsobiť tejto potrebe, musia byť schopné ľahko prispôsobiť 
množstvo energie, ktorú vyrábajú, a musia mať veľkú prevádzkovú flexibilitu. Elektrárne 
sú zariadenia, ktoré pri zvýšenej potrebe energie dokážu v priebehu niekoľkých minút (2 
- 3 v najmodernejších elektrárňach) prejsť od zastavenia k výrobe veľkého množstva 
energie. 
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Typická vodná elektráreň je systém pozostávajúci z 3 častí:  

• elektráreň, v ktorej sa vyrába elektrická energia,  
• hrádza, ktorú možno otvoriť alebo zatvoriť na reguláciu prietoku vody, a  
• nádrž, v ktorej sa skladuje voda.  

 

Voda za priehradou preteká cez prívod a tlačí na lopatky turbíny, čím ich roztáča. Turbína 
roztáča generátor a vyrába elektrickú energiu. 

Množstvo elektrickej energie, ktoré možno vyrobiť, závisí od toho, ako ďaleko voda klesá 
a koľko vody sa pohybuje systémom. Elektrická energia sa môže prepravovať 
prostredníctvom diaľkových elektrických vedení do domácností, tovární a podnikov.  

Okrem toho, vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú konštrukciu každého 
závodu, existuje mnoho riešení. Vzhľadom na terén, v ktorom sa závod nachádza, môžeme 
stanoviť tri typy závodov: 

• Exteriérové rastliny: V týchto zariadeniach sú prístupové aj hlavné budovy 
vonku. 

• Podzemné rastliny: Sú podzemné, a preto potrebujú prístupovú štôlňu, vetraciu 
studňu a vypúšťací tunel na vypúšťanie použitej vody. 

• Rastliny v studni: Možno ich považovať za stredný bod medzi predchádzajúcimi 
dvoma typmi, pretože prístup je vonku, ale turbíny sú na dne studne pod úrovňou 
terénu. 

 

8.4. Vodná energia a priehrady  
Najbežnejším typom vodnej elektrárne je priehradné zariadenie, čo je zvyčajne veľký 
hydroenergetický systém, v ktorom sa priehrada používa na uskladnenie riečnej vody v 
nádrži alebo bazéne. Voda vypúšťaná z nádrže preteká cez turbínu, roztáča ju a tá 
následne aktivuje generátor na výrobu elektrickej energie. Voda sa môže vypúšťať buď na 
uspokojenie meniacich sa potrieb elektrickej energie, alebo na udržanie konštantnej 
hladiny v nádrži. 

Keď je potrebné viac energie, voda sa vypustí z priehrady. Po vypustení vody nastúpi 
gravitácia a voda prúdi cez turbínu smerom nadol. Lopatky turbíny sa otáčajú a poháňajú 
generátor. 
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8.5. Vodné kolesá  
Keď boli v 1. storočí pred Kristom vynájdené vodné kolesá, znamenalo to pre ľudstvo 
revolúciu. Prvé vodné koleso bolo vynájdené na území, ktoré považujeme za Blízky 
východ, a išlo o vertikálne vodné koleso, pričom prvá písomná zmienka o nich je z Kabeiry 
(severne od Turecka) a odtiaľ ich rozvíjali rímska a čínska ríša. Počas stredoveku sa 
systém vodných kolies ďalej rozširoval v západnom svete, čo sme zdedili až do dnešných 
čias. Komerčne sa používali až do 20. storočia, ale dnes sa už nepoužívajú.  

Ich úlohou bolo premieňať vodnú energiu na rôzne formy energie, podobne ako veterné 
mlyny. Tieto spôsoby využitia mohli byť rôzne, od mletia múky alebo mletia vlny až po 
mlátenie nerastných rúd. 

Vodné kolesá možno rozdeliť na dva typy: horizontálne a vertikálne. 

• Horizontálne vodné koleso: Na jeho fungovanie je potrebné menšie množstvo 
vody, ale vyššia rýchlosť. Najrozšírenejšie bolo v horských oblastiach so strmými 
svahmi a má len 15 - 30 % účinnosť. 

• Vertikálne vodné koleso:  Tento typ možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií: 

o Noria: Tento typ vodných kolies sa používa na zdvíhanie vody pomocou 
prúdu vody. Jeho hlavným využitím je zavlažovanie. 
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o Podstrelené vodné koleso: Je to nárazové koleso (ako vodorovné) a prúd 
vody pôsobí priamo na spodnú časť lopatiek, ktorá je ponorená. 

o Vodné koleso s výstrelom z hrude: V tomto vodnom kolese sa voda 
dostáva na úroveň osi a koleso sa pohybuje váhou vody. Špecifikom tohto 
typu kolies je, že smer pohybu kolesa je te opačný ako smer prúdenia 
vody. 

o Vodné koleso s presahom: Toto koleso využíva hrádzu a kanál na 
prelievanie vody nad vrcholom kolies. Tento typ nárazového kolesa môže 
mať účinnosť až 70 % a je jedným z najúčinnejších vodných kolies. 

 

8.6. Vysokorýchlostné komerčné turbíny  
Koncom 19. storočia Lester Pelton vykonal také úpravy vodných kolies, ktoré odštartovali 
vývoj vodných turbín. Turbína je prvok, ktorý využíva kinetickú energiu vody na 
vytvorenie rotačného pohybu, ktorý sa po prenesení do generátora mení na elektrickú 
energiu. Turbíny možno rozdeliť do dvoch rôznych kategórií: akčné alebo reakčné 
turbíny. 

• Impulzné turbíny: Na otáčanie využívajú iba rýchlosť prúdenia vody. To znamená, 
že využívajú len výšku turbíny. 

• Reakčné turbíny: Využívajú nielen výšku k turbíne, ale aj výškový rozdiel od 
turbíny k vypúšťaciemu potrubiu. 

Existujú aj rôzne turbíny. Medzi najpoužívanejšie patria tieto: 

• Peltonova turbína (impulzná): Je to najpoužívanejšia akčná turbína. Prúd vody 
je usmerňovaný a regulovaný jedným alebo viacerými vstrekovačmi, čím sa 
turbína otáča. 

• Priečna turbína (impulzná): Tieto turbíny dostávajú dva impulzy z vody, prvý v 
hornej časti turbíny a druhý v jej dolnej časti. Tieto turbíny sa môžu používať v 
obrovskom rozsahu výšok, od 1 do 200 metrov. 

• Turbína Turgo (impulz):  Táto turbína je podobná Peltonovej, ale je účinná pri 
väčšom rozsahu množstva vody, preto sa používa pri veľkých zmenách prúdu. 

• Francis turbína (reakcia): Zvláštnosťou tejto turbíny je, že smer prúdenia vody 
v týchto turbínach je radiálny (špirálový). 

Kaplanova turbína (reakcia): Je zložitá, a preto má vyššie ekonomické náklady, ale je 
vysoko účinná a dá sa prispôsobiť veľmi premenlivému prúdu vody. Používa sa preto v 
prípadoch, keď je potrebné vyrábať energiu nepretržite, ale množstvo vody je veľmi 
premenlivé. 

 

8.7. Hlava a prietok  
Vodná energia závisí od výšky hladiny a prietoku. Množstvo výkonu, a teda aj energie, 
ktoré môžete vyrobiť, je úmerné prietoku a prietoku. 
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Výška hladiny je zmena hladiny vody medzi odberným miestom a miestom vypúšťania 
vody. Je to vertikálna výška meraná v metroch. Čím väčší je výtlak, tým vyšší je tlak vody 
cez vodnú turbínu a tým väčší výkon bude vyrábať. Vyššie hlavice sú lepšie nielen preto, 
že generujú viac energie, ale aj preto, že vyšší tlak vody znamená, že cez menšiu turbínu 
môžete pretlačiť vyšší prietok, a keďže náklady na turbínu úzko súvisia s fyzickou 
veľkosťou, turbíny s vyššou hlavicou často stoja menej ako ich príbuzné s nízkou hlavicou, 
hoci môžu generovať rovnaký výkon. 

 

 

Vyššia hlava znamená aj rýchlejšie rotujúcu turbínu a generátor, čo znamená nižší krútiaci 
moment. Náklady na hnacie ústrojenstvo úzko súvisia s tým, aký krútiaci moment musí 
prenášať, takže vyššie hlavy = menší krútiaci moment = nižšie náklady. 

Samozrejme, že máte k dispozícii len to, čo máte, takže ak má vaše miesto len 2,5 metra 
hlavy, nebudete ho môcť výrazne zvýšiť. Avšak aj malé zvýšenie výšky hladiny môže mať 
význam. 
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Niekedy je možné vyčistiť chvostovú hrádzu alebo výpustný kanál od nánosov alebo ich 
upraviť tak, aby sa mierne znížila hladina vody po prúde, čím sa zvýši celkový výtlak v 
lokalite. Alebo je možné zvýšiť hladinu vody na hornej 
strane toku zvýšením korún jazov alebo stavidiel, hoci 
sa to musí robiť opatrne, aby sa nezvýšilo povodňové 
riziko, a niekedy si to vyžaduje výstavbu nových 
výpustných zariadení alebo inštaláciu bezpečných 
sklopných hrádzí, aby sa zabezpečilo, že sa povodňové 
riziko nezvýši počas extrémnych povodní. 

Vo všeobecnosti platí, že náklady aj na malé zvýšenie 
prietoku v lokalitách s nízkym prietokom sa 
stonásobne vrátia vďaka zvýšenej výrobe energie počas 
niekoľkých nasledujúcich desaťročí, takže sa vždy 
oplatí vynaložiť úsilie. 

 

Prietok je objem vody vyjadrený v kubických stopách alebo kubických metroch za 
sekundu (m3/s), ktorý prejde bodom za daný čas. 

 

8.8. Ukladanie energie  
Technológia vodného čerpania je dnes najúčinnejším systémom, ktorý umožňuje 
akumulovať energiu vo veľkom meradle. Je nákladovo efektívnejšia a poskytuje 
elektrickému systému stabilitu, bezpečnosť a udržateľnosť, pričom vyrába veľké 
množstvo energie s rýchlym časom odozvy bez toho, aby do atmosféry spôsobovala 
akýkoľvek druh emisií. 

Prečerpávacia vodná elektráreň (PSH) je druh skladovania vodnej energie. Ide o 
konfiguráciu dvoch vodných nádrží v rôznych výškach, ktoré môžu vyrábať energiu 
(vypúšťanie), keď sa voda pohybuje dole cez turbínu; tá čerpá energiu, keď prečerpáva 
vodu (dopĺňanie) do hornej nádrže. 

Možnosti PSH možno charakterizovať ako otvorenú slučku - kde existuje trvalé 
hydrologické spojenie s prírodným vodným útvarom - alebo uzavretú slučku, kde nádrže 
nie sú spojené s vonkajším vodným útvarom. 
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8.9. Účinnosť elektrárne  
Vodný systém musí byť čo najefektívnejší a je potrebné zohľadniť tieto faktory: 

a) Vstup, výstup a vedenie vody je efektívne a stráca sa len málo kinetickej energie. 

b) Že turbína je účinná. 

c) Že elektrický generátor je účinný. 

Aby bol prenos z elektrárne na miesto, kde sa energia spotrebuje, optimalizovaný. 

 

8.10. Podomácky vyrobená vodná turbína  
Na výrobu elektrickej energie v malom meradle je možné postaviť domáci vodný 
turbogenerátor, ktorého stavba nie je veľmi náročná. 

Na jeho vybudovanie by mala stačiť malá rieka alebo rýchlo tečúci potok. V ideálnom 
prípade bude vodné koleso umiestnené pod malou kvapkou alebo vodopádom vody, 
pričom sa využije gravitačná sila na väčšie otáčanie kolesa; ak takéto miesto nenájdete, 
koleso sa môže jednoducho otáčať prúdom vody. 

V takom prípade použijeme materiál, ktorý by každý mohol nájsť doma. 

• Starý bicykel 

• Koleso z bicykla 

• Reťaz 

• Pedál 

• Automobilový generátor 

• Plastové fólie (lyžice alebo poháre) 

 

1. Odstráňte predné koleso z bicykla. Otáčaním matice nápravy proti smeru hodinových 
ručičiek ju uvoľnite na demontáž. 
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2. Odstráňte reťaz z pedálov bicykla. Dosiahnete to otáčaním reťaze a zároveň jej 
vytláčaním zo stredu. 

3. Privarte alebo pripevnite generátor alebo alternátor k spodnej strane pedálov tak, aby 
bola reťaz po obtočení okolo remenice alternátora vycentrovaná. Vymeňte remenicu za 
jedno z ozubených kolies pedálov alebo remenicu privarte na miesto na remenici, pričom 
dbajte na jej vycentrovanie a skontrolujte vôľu jej ozubených zubov. Keď je reťaz 
obtočená okolo reťazového kolesa, alternátor by sa mal otáčať spolu so zadným kolesom. 

4. Zdvihnite sedadlo bicykla úplne nahor. Zvyčajne má skrutkovací tanier, ktorý sa dá 
uvoľniť a nastaviť. 

5. Rozpíľte niekoľko desiatok plastových guľôčok na polovice. 

6. Na zadné koleso bicykla naskrutkujte polovice plastových guľôčok alebo malé plastové 
košíčky, ktoré sú od seba vzdialené približne dva centimetre a všetky v rovnakom smere. 
"Kalichy" by mali ísť v smere hodinových ručičiek, aby zodpovedali alternátoru. 

7. Umiestnite bicykel do potoka alebo zdroja pohyblivej vody hore nohami tak, aby bolo 
sedadlo vo vode. Hrnčeky by mali byť otočené smerom k prúdu vody tak, aby tlačili 
koleso. Ak je prúd vody dostatočne silný, koleso sa bude otáčať a bude generovať 12 
voltov elektrickej energie pri niekoľkých ampéroch. Zapojte alternátor na nabíjanie 
batérií na brehu alebo na napájanie zariadení. 

 

Tip: Motor, prevody, ak sa používajú, alebo batériu zakryte plastovou fóliou alebo iným 
druhom ochrany pred poveternostnými vplyvmi. 

 

8.11. Výhody a nevýhody  
 

Výhody: 

• Vodná energia je obnoviteľná a výroba elektriny pomocou vodnej energie sama o 
sebe neznečisťuje životné prostredie. 

• Po vybudovaní priehrady a inštalácii zariadenia je zdroj energie (tečúca voda) 
voľný. Je to čistý zdroj paliva obnovovaný snehom a zrážkami.  

• Vodné elektrárne môžu dodávať veľké množstvo elektrickej energie a možno ich 
ľahko prispôsobiť dopytu reguláciou prietoku vody cez turbíny. 

• Priehrady tiež bránia rybám, ako sú lososy, plávať proti prúdu rieky a trieť sa. 
• Vplyv vodnej energie na životné prostredie sa dá zmierniť a v porovnaní s inými 

fosílnymi palivami a jadrovou energiou zostáva nízky. 

Nevýhody: 

• Prítomnosť vodných priehrad môže často zmeniť migračné modely a poškodiť 
populácie rýb. 



Príručka RESOR 

118 

 

• Vodné elektrárne môžu tiež spôsobiť nízku hladinu rozpusteného kyslíka vo vode, 
čo je škodlivé pre riečne biotopy. Ovplyvnené môžu byť aj iné voľne žijúce 
živočíchy. 

• Dôsledky na životné prostredie v dôsledku znečistenia, ku ktorému dochádza pri 
výstavbe týchto obrovských elektrární, elektrických vedení atď. 

• Výstavba vodných elektrární je vo všeobecnosti nákladná. Na druhej strane tieto 
elektrárne nepotrebujú veľa pracovníkov a náklady na údržbu sú zvyčajne nízke. 

• Výroba elektriny a ceny energie priamo súvisia s množstvom vody, ktoré je k 
dispozícii. Sucho by to mohlo potenciálne ovplyvniť. 

• Obmedzené zásobníky. 

8.12. Vplyv využívania vodnej energie na životné prostredie  
Hoci sa vodná energia považuje za oveľa ekologickejší spôsob výroby elektrickej energie 
ako uhlie, napriek tomu má vplyv na životné prostredie. Napríklad nedávno publikovaná 
vedecká práca výskumníkov z Michiganskej štátnej univerzity (MSU) v USA obsahovala 
informácie o sociálnom a environmentálnom vplyve vodných priehrad, pričom autori 
odporúčali používať alternatívne metódy výroby vodnej energie. 

Dokument vyzval rozvojový svet, aby nevyužíval vodné priehrady a namiesto toho 
vyrábal vodnú energiu pre priemysel a živobytie inými metódami. Dôvodom je podľa nich 
závažný vplyv vodných priehrad na životné prostredie vrátane: 

• Narušenie prirodzenej ekológie riek; 

• Poškodzovanie lesov a biodiverzity; 

• Uvoľňovanie veľkého množstva skleníkových plynov; 

• narušenie potravinových systémov a poľnohospodárstva a 

• Zhoršujúca sa kvalita vody. 

Autori tiež uviedli, že "ľudské náklady na veľké priehrady" sú "nemenej dôležité", a 
poznamenali: "Sociálne, behaviorálne, kultúrne, ekonomické a politické narušenie, 
ktorému čelí obyvateľstvo v blízkosti priehrad, sa bežne podceňuje." 

Na riešenie niektorých z týchto problémov sa často vyžaduje, aby bola potrebná 
infraštruktúra pre vodné elektrárne skrytá (a to tiež znižuje estetický vplyv vodných 
elektrární na životné prostredie). V posledných rokoch totiž vstúpilo do platnosti čoraz 
viac environmentálnych predpisov proti výstavbe nadzemných priepustov, čo znamená, 
že napríklad na prepojenie jednotlivých úrovní elektrární sa vyžaduje takzvané "tvrdé 
vŕtanie". 

 

8.13. Ekonomika malých vodných elektrární  
Elektrická energia vyrábaná vo vodných elektrárňach je dôležitým zdrojom obnoviteľnej 
energie. Približne 20 % elektrickej energie na svete sa vyrába vo vodných elektrárňach. 
Približne tretina všetkých krajín sveta je závislá od vodnej energie, ktorá sa podieľa na 
výrobe viac ako 50 % elektrickej energie (v roku 2001). 
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Malá vodná energia môže byť nákladovo konkurencieschopnou možnosťou elektrifikácie 
vidieka pre vzdialené komunity v rozvinutých a rozvojových krajinách a môže nahradiť 
značnú časť 

výroba elektrickej energie z naftových motorov. V rozvojových krajinách je ďalšou 
výhodou technológie vodnej energie to, že môže mať významný multiplikačný efekt tým, 
že poskytuje služby v oblasti energetiky aj zásobovania vodou (napr. protipovodňovú 
ochranu a zavlažovanie), čím prináša sociálne a hospodárske výhody. 

 

Malé vodné elektrárne, ak existuje vhodná lokalita, sú často veľmi nákladovo efektívnou 
možnosťou výroby elektrickej energie. 

Vo všeobecnosti sa bude musieť nachádzať v blízkosti zaťaženia alebo existujúcich 
prenosových vedení, aby bolo jej využívanie ekonomické. Výstavba malých vodných 
elektrární zvyčajne trvá kratšie ako výstavba veľkých vodných elektrární, hoci plánovacie 
a schvaľovacie procesy sú často podobné. 

 

Veľké hydroenergetické systémy bývajú pripojené k centralizovaným sieťam, aby sa 
zabezpečil dostatočný dopyt na pokrytie ich výrobnej kapacity. Malé vodné elektrárne sa 
môžu používať a často sa aj používajú v izolovaných oblastiach mimo siete alebo v 
minisieťach. V izolovaných sieťových systémoch, ak nie sú možné veľké nádrže, si 
prirodzené sezónne výkyvy prietoku môžu vyžadovať, aby sa vodné elektrárne 
kombinovali s inými výrobnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť nepretržité dodávky počas 
období sucha. 

Elektráreň obsahuje väčšinu mechanických a elektrických zariadení a je vyrobená z 
bežných stavebných materiálov, hoci v niektorých prípadoch môže byť pod zemou. 
Hlavnými mechanickými a elektrickými komponentmi malej vodnej elektrárne sú turbíny 
a generátory. 

Malé vodné elektrárne sú skôr zariadeniami na splavovanie riek ako veľké vodné 
elektrárne, ale vodné elektrárne s nádržou (akumulačné) a vodné elektrárne na 
splavovanie riek všetkých veľkostí využívajú rovnaké základné komponenty a 
technológie. 

Vývoj malých vodných elektrární pre vidiecke oblasti zahŕňa podobné environmentálne, 
sociálne, technické a ekonomické hľadiská ako v prípade veľkých vodných elektrární. 
Miestne riadenie, vlastníctvo a účasť komunity, prenos technológií a budovanie kapacít sú 
základné otázky, ktoré umožnia rozvoj udržateľných malých vodných elektrární. 

Malé vodné elektrárne sa v mnohých krajinách používajú na dosiahnutie cieľov 
elektrifikácie vidieka.  

 

V prípade malých vodných elektrární možno počítať s ambicióznymi rekonštrukciami. 
Môže byť možné úplne prestavať hydroenergetický systém výstavbou novej elektrárne, 
kompletne vymeniť hlavné komponenty a konštrukcie s cieľom zachytiť viac energie. 
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V mnohých štúdiách sa analyzovali náklady na elektromechanické zariadenia vodných 
elektrární ako funkcia celkovej veľkosti elektrárne a výšky hladiny.16 Nedávna práca sa 
zaoberala použitím nasledujúceho vzorca na opis vzťahu medzi nákladmi a výkonom a 
výškou hladiny malej vodnej elektrárne (Ogayar a Vidal, 2009): 

NÁKLADY (na kW) = αP1-βHβ1 

Kde: 

P je výkon turbín v kW; 

H je hlava v metroch; 

α je konštanta a 

β a β1 sú koeficienty pre výkon a výšku. 

 

8.14. Usmerňujúce otázky  
Čo robí vodnú energiu atraktívnym zdrojom energie? 

Ako funguje vodná energia? 

Aké sú základné zložky hydroenergetického plánu? 

Ktoré faktory ovplyvňujú množstvo energie vyrobenej vo vodnej elektrárni? 

 

8.15. Slovná zásoba  
Vodná energia 

Vodná energia 

Kinetická energia 

Mechanická energia 

Potenciálna energia 

Turbína 

 

8.16. Zdroje a odkazy  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydroelectric-energy/ 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/ 

https://energyinformative.org/hydroelectric-energy-pros-and-cons/ 

http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2010.web.dir/Brooks/types-of-water-wheels.html 

https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Des
ign_and_model_tests 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydroelectric-energy/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/
https://energyinformative.org/hydroelectric-energy-pros-and-cons/
http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2010.web.dir/Brooks/types-of-water-wheels.html
https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Design_and_model_tests
https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Design_and_model_tests
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms 

http://www.wvic.com/content/how_hydropower_works.cfm 

https://www.governmenteuropa.eu/environmental-impact-of-hydropower/91552/  

http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/building-a-waterwheel/ 

https://www.greenoptimistic.com/hydroelectric-generator/ 

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-
how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects 

http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-
niagara-power-plant/ 

Od vodného kolesa po turbíny a vodnú energiu. Technologický vývoj a revolúcie, 2017, 
VIOLLET, Pierre-Louis, Académie des sciences. Vydal Elsevier Masson SAS. 

Sieť pre politiku obnoviteľných zdrojov energie, REN21-sk:REN21-Sieť pre politiku 
obnoviteľných zdrojov energie pre 21. storočie Obnoviteľné zdroje energie 2012-Global 
Status Report 

Národná asociácia pre vodnú energiu (NHA) a Nadácia pre výskum vodnej energie (HRF) 
(2010), Technológia malých vodných elektrární: Súhrnná správa, stretnutie na najvyššej 
úrovni zvolané Oak Ridge National Laboratory, Washington, D.C. 

 

https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms
http://www.wvic.com/content/how_hydropower_works.cfm
https://www.governmenteuropa.eu/environmental-impact-of-hydropower/91552/
http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/building-a-waterwheel/
https://www.greenoptimistic.com/hydroelectric-generator/
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-niagara-power-plant/
http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-niagara-power-plant/
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8.17. Prípadová štúdia  
 

Elektráreň Robert Moses Niagara 

 

 

Niagarská elektráreň Roberta Mosesa sa nachádza pri Niagarských vodopádoch a využíva 
veľký vodopád, ktorý sa tu nachádza, pričom táto elektráreň bola postavená ako prvá na 
svete. Koncom 19. storočia začali Kanaďania a Američania vnímať silu niagarskej vody 
ako zdroj energie. Od roku 1893 vzniklo niekoľko vodných elektrární s veľmi 
obmedzenou výrobnou kapacitou na dodávku elektrickej energie, ale schopných 
zásobovať energiou mestá v blízkosti vodopádov. V roku 1956 sa neďaleká vodná 
elektráreň zrútila, preto bola postavená táto nová elektráreň, ktorá nahradila výrobu 
energie.  

Počas výstavby sa vyťažilo viac ako 12 miliónov kubických metrov horniny a zahynulo 
dvadsať robotníkov. Výstavba bola ukončená v roku 1961 [1] Po otvorení v roku 1961 to 
bolo najväčšie vodné dielo na západnom svete. Odvtedy technika pokročila a na oboch 
stranách rieky Niagara vznikli nové elektrárne na výrobu elektriny. 

V súčasnosti je Niagara najväčším výrobcom elektrickej energie v štáte New York a vyrába 
toľko energie, že by stačila na rozsvietenie 24 miliónov 100-wattových žiaroviek naraz. 
Podľa newyorského energetického úradu táto lacná elektrina ušetrí obyvateľom a 
podnikom štátu stovky miliónov dolárov ročne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moses_Niagara_Power_Plant#cite_note-niahis-1
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Ako sa získava energia 

Metóda výroby elektrickej energie spočíva v podstate vo využívaní pohybu vody pomocou 
sústavy potrubí, ktoré sú nasmerované na niektoré turbíny. Toto usmernenie umožňuje 
zachovať prirodzený ekosystém a efektívnejšie využívať tok rieky. Prostredníctvom 
systémov brán je možné odkloniť väčší alebo menší prietok vody a modulovať tak 
generované napätie takmer v reálnom čase. Málo známou zaujímavosťou je, že počas noci 
sa objem vody odvádzanej do elektrární zvyšuje, čím sa znižuje prietok do vodopádov, 
aby sa v denných hodinách, ktoré sa zhodujú s prílevom návštevníkov, opäť vrátil na 
maximálny prietok. 

Elektráreň Roberta Mosesa Niagara v Lewistone v štáte New York je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto projektu. Elektráreň leží necelých päť míľ po prúde od vodopádov a má 13 
turbín. S neďalekou elektrárňou Lewiston Pump-Generating Plant zdieľa predpolie s 
kapacitou 740 miliónov galónov vody, pričom táto kapacita nezahŕňa takmer 2 000-
hektárovú nádrž za elektrárňou Lewiston. 

Ďalšie zdroje 

V súčasnosti pomáha chrániť viac ako 27 200 pracovných miest v regióne západného New 
Yorku a priniesla stovky miliónov dolárov v kapitálových investíciách. V silnej 
konkurencii na národnom a globálnom trhu sú úspory z lacnej vodnej energie spoločnosti 
nypa dôležitým faktorom pri rozširovaní a vytváraní pracovných miest v regióne. 

V rámci svojho portfólia ekonomického rozvoja spravuje nypa Fond ekonomického 
rozvoja západného New Yorku. Oprávnené projekty zahŕňajú rozvoj pracovnej sily, 
projekty, programy a služby súvisiace s energetikou, kapitálové investície do 
infraštruktúry a výskum a vývoj. 

NYPA má tiež významný vplyv na odvetvie cestovného ruchu v západnej časti štátu New 
York. Power Vista je návštevníckym centrom pre elektráreň Niagara a už viac ako 50 
rokov sa považuje za miesto, ktoré musia navštíviť turisti z celých USA a sveta. V roku 
2013 privítala svojho 7-miliónteho návštevníka.
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Obnoviteľné zdroje energie ako šanca na rozvoj vidieckych oblastí 

 

Kapitoly vytvoril: 

Úvod do obnoviteľných zdrojov energie 

... v mene spoločnosti Gursu Belediyesi (Turecko) 

Energia z biomasy 

... v mene spoločnosti Gursu Belediyesi (Turecko) 

Energia z bioplynu 

Maciej Dymacz, Krzysztof Paleczny v mene združenia ARID (Poľsko) 

Solárna energia 

Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof. Dr. Sehnaz Baltaci v mene Bursa Uludağ Üniversitesi (Turecko) 

Fotovoltaická energia 

Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof. Dr. Sehnaz Baltaci v mene Bursa Uludağ Üniversitesi (Turecko) 

Veterná energia 

László Magyar v mene Združenia pre rozvoj vidieka Börzsöny-Duna-Ipoly (Maďarsko) 

Geotermálna energia 

Zuzana Palková v mene Edu Consultng, z.ú. (Česká republika) 

Vodná energia 

Noelia Olmedilla del Castillo, Irene Hernández Gómez a Juan Escalona Corral v mene DEFOIN; 
Formación para el desarrollo e inserción (Španielsko) 

 

Viac informácií o projekte RESOR nájdete na www.resor-project.eu. 
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