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ČR13   Výroba elektrické energie v ČR 
 

Výroba elektrické energie má strategický význam pro stabilní a bezpečné 
fungování státních struktur a pro udržení potřebné míry hospodářské nezávislosti země.   

Z fyzikálního hlediska je to technicky zvládnutý proces přeměny jiných zdrojů energie 
nacházejících se kolem nás (jaderná reakce, spalování paliv různého původu, sluneční záření, 
vnitřní energie zemského tělesa, zemská gravitace, proudící voda, vítr, …) v praktickou formu 
„ čisté energie“ v elektrárnách. Tu umíme efektivně dopravovat a hlavně spotřebovávat … 

Zpráva Ministerstva pr ůmyslu a obchodu ČR k výrobě elektřiny u nás v roce 2015: 
hrubá výroba 83,89 TWh. Většina se vyrobila v uhelných elektrárnách (hnědé uhlí 42,78%, 
černé uhlí 6,23%), následují jaderné elektrárny (31,99%). Podíl obnovitelných zdrojů tvořil 
sumárně něco přes 11% hrubé výroby: vodní elektrárny 3,66%, solární 2,69%, větrné 0,68%. 
Vyvezeno bylo 28,66 TWh, dovezeno bylo 16,15 TWh, tzn., že výkonová bilance r. 2015 byla 
přebytková, s exportem ve výši 14,92% hrubé výroby elektrické energie *. 

Objem výroby od r. 2013  (87,06 TWh)  velmi mírně klesá. Přebytek exportu 
elektřiny vzhledem k hrubé výrobě (v porovnání s r. 2014) vykazuje též mírný pokles.     

Výrobci v Česku: ČEZ, a.s. … téměř ¾ z celkového objemu výroby v ČR,            
další velcí výrobci: Severní energetická a.s., Sokolovská uhelná a.s., Elektrárny Opatovice a.s.                
a  Alpiq Generation (CZ), s.r.o.    

Přehled hlavních elektráren v ČR: 

• Jaderné (obě ČEZ) … Temelín … největší instalovaný výkon v ČR: 2 x 1055 MW, 
Dukovany: 4 x 510 MW. 

• Tepelné (v závorce palivo + výkon v MW) … Prunéřov II  (HU, 1050), Počerady 
(HU, 1000), Počerady 2 (ZP, 845), Chvaletice (HU, 800), Dětmarovice (ČU, 800), 
Tušimice II (HU, 800), Mělník III (HU, 500), Prunéřov I (HU, 440), Vřesová (EP,ZP, 
370), Opatovice n.L. (HU, 378), Mělník I (HU, 352), Kladno-Dubská (ČU,HU,Bi,ZP, 
472), Ostrava-Kunčice (ČU,HutP,KoksP, 254), Komořany (HU,ZP, 239), Mělník II 
(HU, 250), Ledvice 2 (HU, 220), Vřesová-teplárna (HU,ZP, 220), Třebovice (ČU, 
174), Poříčí (HU,Bi, 165), Plzeň (HU,ZP,Bi, 149), Praha-Malešice (ČU, 122), Štětí 
(HU,LTO,Bi, 113), Litvínov T 700 (HU, 112), Tisová II (HU, 112), Ledvice 3 (HU, 
110), Hodonín (HU,Bi, 105).     

• Vodní (v závorce výkon v MW) … PVE Dlouhé stráně (650), PVE Dalešice (450), 
Orlík (364), Slapy (144), Lipno I (120), PVE Štěchovice II (45), Kamýk (40), 
Štěchovice I (22,5), Střekov (19,5), Vranov (18,9), Vrané (13,88), Nechranice (10). 
Elektrárny s výkonem menším, jak 10 MW jsou označovány jako MVE : „malé 
vodní elektrárny“,  v seznamu jich je  101,  z ČB nejbližší … České Vrbné (1,96).  

• Větrné … v seznamu celkem  64 elektráren, největší:  „Farma větrných elektráren 
Kryštofovy Hamry“ … 21 turbín, celk. výkon 42 MW, výroba 2011 …  99,1 GWh, 
majitel … Ecoenerg Windkraft GmbH (SRN).   

• Fotovoltaické (výkon v MW) … Ralsko Ra1 (38,3), Vepřek (35,1), Ševětín (29,9), 
… a dalších  34  v seznamu … s výkonem od 20 MW sestupně k 5 MW.                          
Dalších  110 v seznamu … již s výkonem od 5 MW sestupně k 3 MW.   



V publikaci „Školní atlas Česká republika a Evropa“ je na str. 15 dole, velmi pěkná 
speciální mapa „Energetika“. Kromě elektráren zobrazuje i rozdělení území ČR mezi tři  
energetické distribuční společnosti ( ČEZ, E.ON, Pražská energetika ). Její reprodukování       
a rozšiřování však podléhá předchozímu písemnému souhlasu vydavatele (což nemám) …  

Zajímavosti o výrobě a spotřebě elektrické energie: 

• Výkon jaderných elektráren se během jejich provozu prakticky nemění … 

• Spotřeba elektřiny se však výrazně mění, a to jak v průběhu každého dne **,               
tak i v průběhu kalendářního roku … *** 

• Vodní elektrárny nezatěžují životní prostředí odpady. Pokud mají dost vody, jsou 
schopny pohotově a levně pokrýt špičkové požadavky v průběhu dne.  

• Nočního přebytku elektřiny využívají tzv. přečerpávací vodní elektrárny.                
Naše největší PVE Dlouhé stráně ( 650 MW ) byla postavena v Jeseníkách. 

•  Vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita 
systému. Proto v poslední době PVE přecházejí do čerpadlového režimu i během dne, 
zatímco dříve přecházely do tohoto režimu nejčastěji pouze v noci.  

• Alternativní zdroje (větrné a solární) mají na jednotku výkonu vysoké pořizovací 
náklady. Dále mají velmi malou tzv. „výkonovou hustotu“ (na výrobu určitého 
množství energie musí mít technické zařízení určité rozměry). Z tohoto pohledu 
„ekonomicky nejhůře“ vycházejí větrné elektrárny. Následují solární, pak vodní,              
dále uhelné. „Ekonomicky nejlépe“ vycházejí jaderné elektrárny … ****   

 

Navštívil bych PVE Dlouhé stráně … ( ϕ = 50° 05' 11″ s.š. ,  λ = 17° 10' 46″ v.d. ) ***** 

 
Autor: Karel Beneš, http://karelbenes.cz/ – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1828722 



Proč?  Elektrárna se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti ... Opravdu nejsem zastáncem 
umělých zásahů velkého rozsahu do tak cenné krajiny, jakou pohoří Hrubého Jeseníku 
bezesporu je. Ale rozumově uznávám její praktický význam pro energetickou soustavu ČR. 
Při výstavbě bylo nutno překonat celou řadu překážek a technických problémů. Jako technik 
dovedu ocenit výsledky práce našich odborníků. Vodní dílo má vysoké parametry (největší 
reverzní vodní turbíny v Evropě, dálkové řízení provozu z pražského centrálního dispečinku 
společnosti ČEZ, schopnost náběhu do různých provozních režimů v jednotkách minut, ...). 
Zaujala mne informace uvedená v turistické mapě „Hrubý Jeseník“: „V červenci 1997, v době 
katastrofálních povodní zadržela … 2 000 000 m3 vody.“ Takže jsem toto dílo přijal. A nejen 
já. V roce 2005 Dlouhé stráně zvítězily v internetové anketě serveru iDNES o „div Česka“, 
kde ve finálovém kole získaly 13 555 z téměř 31 tisíc zaslaných hlasů.  

Hvězdičky ( * ) v textu … bude doloženo při osobní prezentaci … zajímavé 
přílohy, data a poznatky získané při studiu uvedených podkladů. 

Závěr: Vypracování zprávy mne stálo opravdu velmi mnoho času a sil.                    
Překročil jsem také stanovený rozsah. Ale nelituji. Mám nyní mnohem jasněji 
v zásadních informacích o energetické soustavě naší republiky a o jejím celkovém 
fungování. Je to totiž problematika po všech stránkách velmi citlivá. Vždycky to bude 
kompromis mezi zájmy státobezpečnostními, ekonomickými, reálnými technickými 
možnostmi, přírodními podmínkami našeho státu a ekologickými hledisky. Nabyl jsem 
osobní přesvědčení, že energetická politika našeho státu je vedena skutečnými 
odborníky, se znalostí věci, racionálně, odpovědně, a také s potřebným úsilím a zápalem 
pro splnění cílů. Jsem nyní schopen kvalifikovaněji argumentovat na různé názorové 
proudy. A to mne, obyčejného občana v roli středoškolského učitele, opravdu uklidňuje.  
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