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Alternativní zdroje

Jaké alternativní zdroje energie znáte?

V rovinatých a zejména přímořských oblastech se 
využívá určitý typ elektráren, jaký?
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Jaké alternativní zdroje energie znáte?

V rovinatých a zejména přímořských oblastech se 
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Slunce, voda, vítr, biomasa, geotermál

Větrné elektrárny



Alternativní zdroje

• Alternativní ekologické zdroje energie jsou dnes často 
vyhledávány. Vliv na to mají jistě také obavy z vyčerpání 
neobnovitelných zdrojů společně s jejich stoupající cenou

• Z obnovitelných zdrojů bylo v ČR (2010) vyrobeno 2688 GWh

• Podíl výroby energie za pomocí obnovitelných zdrojů v roce 2010 
vzrostl na 8% a ČR tak splnila stanovený cíl

• Podle plánů EU by měla Česká republika
do roku 2020 dosáhnout 13% podílu
výroby energie z obnovitelných zdrojů,
celkově pro celou EU byl stanoven
cíl 20% podílu ekologické energie

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Turbiny_wiatrowe_w_Szwecji,_2011_ubt.JPG >



Slunce

• Sluneční neboli solární energie je sice ekologická a nevyčerpatelná, ale má 
své limitující faktory:
proměnlivost – sluneční záření nedopadá na zemský povrch po celý den 
rovnoměrně, takže se nejde na solární energii spoléhat
noční výpadek – v noci solární elektrárny energii neprodukují, takže jejich 
absence musí být nahrazena jinými zdroji energie

• Zařízení, která odebírají sluneční paprsky se nazývají solární panely či 
solární kolektory

• Z 1 m2 lze současnými postupy získat 110 kWh

• Využívá se fotovoltaického jevu, kdy se 
působením světla (fotonů) na určitou látku 
uvolňují elektrony

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giant_photovoltaic_array.jpg >



Voda

• V ČR hrají vodní elektrárny mezi obnovitelnými zdroji nejvýznamnější roli a z celkové 
produkce energie tvoří 4%

• Slouží zejména jako doplněk k tepelným, jaderným či uhelným elektrárnám, jelikož 
jejich největší předností je rychlé uvedení do provozu a odpojení od sítě –
vyrovnávají energetickou síť

• Princip: voda roztáčí turbínu, která na společné hřídeli pohání
generátor, ten mechanickou energii přemění na elektrickou

• V ČR rozdělujeme malé(do 10MW) a velké vodní elektrárny

• Další výhody vodních e.: bezpečnost a naprostá ekologičnost

• Na Moravě příliš vodních elektráren nenajdete, 
ta nejznámější se nachází na Šumpersku, víte o kterou jde?

• Která evropská země získává 98% energie z vodních elektráren?

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gordon_Dam.jpg >
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Dlouhé stráně

• Jedná evropská země získává 98% energie z vodních elektráren,
víte která? Norsko

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gordon_Dam.jpg >



Vítr

• Větrná energie v ČR nepatří mezi příliš používané zdroje, zejména díky ne 
úplně vhodným podmínkám, naopak se větrné elektrárny hojně používají v 
například v Dánsku a Německu

• Větrné elektrárny v ČR jsou účinné zhruba jen po 10-20% roční doby a jsou 
jejich využití je značně proměnlivé

• Princip: Vítr roztáčí vrtuli a větrná turbína mění rotační energii na 
mechanickou, tu pak generátor přemění 
na energii elektrickou

• Větrná elektrárna je velkou jednorázovou
investicí s dlouhou dobou návratnosti

• Jejich nevýhodou však nadměrný hluk,
který je kritizován lidmi žijícími v okolí
i ekology

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OstruznaElektrarny.jpg>



Geotermální energie

• Geotermální elektrárny využívají k výrobě elektrické energie 
teplo z nitra země, proto je najdeme zejména ve vulkanických 
oblastech a jejich velkou výhodou je, že ke svému fungování 
nepotřebují žádné další palivo

• Největší procento vyrobené energie z geotermálu mají na 
Islandu (30%), Filipínách (27%) a El Salvadoru (25%) [2]

• Princip:  k pohonu turbín se využívá
horká pára stoupající pod tlakem z 
gejzírů a horkých pramenů

• V ČR se geotermální energie využívá
v Ústí nad Labem (vytápění ZOO a 

bazénu) a v Děčíně, kde takto
vytápí polovinu města

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JE_Temelin1.jpg>
[2 - zdroj. 2011-15-07]. < hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy>



Biomasa

• V poslední době se k výrobě energie často využívá spalování 
biomasy, které je velmi ekologické

• Biomasa = těla všech organismů (živočichové, houby, sinice, 
rostliny či bakterie)

• Rozdělujeme ji na: 
suchou(např.: dřevo) se zpracovává spalováním či zplyňováním
mokrou(např.:výkaly živočichů) se zpracovává v bioplynových 
stanicích či lisování olejů

• Ke spalování biomasy dochází v upravených kotlích, které jsou 
velmi nákladné. Složitou otázkou je také skladování biomasy.

• Výhoda: při spalování není potřeba žádných dalších úprav



Diskuse

Která výroba energie se vám zdá 
nejlepší a proč?




