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Žáci se seznámí s možnostmi využití solární 
energie se zaměřením na reálné využití 
– např. na soukromých nebo veřejných 
budovách. Praktické ukázky energetické 
výhodnosti instalace fotovoltaických 
zařízení, ale i jiné alternativní způsoby 
využití solární energie.

FOTOVOLTAIKA 
Problematika FVE a rodinné domy

Jaká jsou PRO a PROTI fotovoltaické elektrárny na střeše rodin-
ného domu?

Pro někoho je primární úspora, kterou vlastní výroba elektřiny 
skýtá, byť k ní nedochází ihned, zatímco pro jiného může být 
největším lákadlem energetická soběstačnost či ohleduplný 
přístup k životnímu prostředí. Na své si díky solárům přijdou 
i milovníci nových technologií a neotřelých řešení, neboť fo-
tovoltaické panely z křemíkových článků, které přetváření slu-
neční paprsky v energii, zkrátka v Česku nemá na střeše každý, 
i když k jejich instalaci přistupuje stále více domácností.

5 DŮVODŮ PRO
1. Finanční úspora

Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se těšit 
na snížení účtů za elektřinu. Slunce je totiž, řečeno s nadsáz-
kou, od Země příliš vzdálené na to, aby vám posílalo faktury. 
Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní inves-
tici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá, 
a navíc se vám bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů 
za elektrickou energii. Celková investice do pořízení vlastní fo-
tovoltaické elektrárny se pohybuje v rozmezí 32 000 až 44 000 
korun bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = 
kilowatt špičkového výkonu). Fotovoltaické panely také nemusí 
být pouze zdrojem výroby elektrické energie, ale lze je používat 
i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím 
více ušetříte.

2. Energetická soběstačnost a ohleduplnost 
k životnímu prostředí

Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou 
energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte 
být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využívá-
te vlastní energii. Fotovoltaika také představuje řešení, které 
je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kro-
mě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným 
zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťova-
lo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Nejčastějším důvodem, který naše klienty vede k instalaci solá-
rních panelů, je úspora za energii. V poslední době však přibý-
vají zájemci, pro něž je hlavní motivací ke zřízení fotovoltaické 
elektrárny právě skutečnost, že se jedná o trvale udržitelné 
řešení, které je šetrné k životnímu prostředí. (Lukáš Smažík, 
specialista ze společnosti PREměření.)

3. Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost, výrobci 
standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční ně-
kolik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, 
který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná 
o technologii s nízkou poruchovostí. Zcela bezproblémové po-
chopitelně není žádné řešení, ale míra poruchovosti solárních 
panelů se díky neustálému vylepšování výrobních postupů po-
hybuje na velice nízké úrovni. Obsluha panelů je navíc velice 
nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidel-
ných servisních prohlídek, třeba se o ně starat.

4. Snadná a rychlá instalace

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje výrazný zásah do stav-
by, kam je instalována, celý proces probíhá překvapivě rychle 
a „čistě“. Obavy, že vám úpravy související se solárními panely 
na nějakou dobu zkomplikují život a oberou vás o pohodlí, pro-
to nejsou na místě.

5. Možnost získání dotace

Protože stát podporuje udržitelné formy získávání energie, 
můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat 
o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. O dotaci 
může zažádat každý, kdo se rozhodl dát solárům šanci. Výše 
státního příspěvku se pohybuje od 35 000 do 100 000 korun 
podle druhu a náročnosti budoucího fotovoltaického systému. 
Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se roz-
hodnou pro vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací 
do baterií. V rámci programu bude do roku 2020 rozděleno 
celkem 27 miliard korun. Pokud si navíc vyberete správného 
dodavatele solárního systému, vyřeší žádost o dotaci za vás, 
a tak vám ušetří mnoho práce i nervů. Značka ideál pro odpůr-
ce papírování a obíhání úřadů.

Centrum energetických služeb PRE

Místo konání: Praha 1, Jungmannova ulice

Časová náročnost: Vlastní exkurze cca 60 min.

Termín: viz www.exkurzeprahaeuz.cz

Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Maximální počet osob: 25

 Fotovoltaika – solární energie



3 FOTOVOLTAICKÉ SLABINY
1. Instalace se nevyplatí všude

Solární panely lze namontovat na jakýkoliv typ střechy včetně 
té ploché. Trh navíc disponuje celou řadou možností upevně-
ní panelů, a proto nebývá překážkou ani druh střešní krytiny. 
V českých podmínkách představuje nejoptimálnější místo pro 
soláry šikmá střecha se sklonem 35°, která je navíc v ideálním 
případě orientována na jih. Potíže ovšem může způsobit za-
stínění střechy. Pokud střechu z více stran zastiňují například 
sousední budovy, stromy, komíny, sloupy či jiné překážky, pak 
samozřejmě klesá výkon celého systému. I částečné zastínění 
totiž způsobuje výrazné snížení výkonu. Pokud je navíc zastí-
něn jeden panel, dochází k negativními ovlivnění celého řetěz-
ce panelů. Pak je na místě rozhodnutí, zda se za takových pod-
mínek instalace solárního systému vyplatí.

2. Vysoká pořizovací cena akumulátorů

Nejsložitější a také nejnákladnější typ fotovoltaické elektrárny 
představuje model, při němž je vyrobená energie akumulova-
ná do speciálních baterií, takže ji můžete využít kdykoliv se vám 
zachce, a tak se postupně odstřihávat od závislosti na elektři-
ně ze sítě. Získáváte tak vyšší míru energetické soběstačnosti. 

Ačkoliv na tento typ elektrárny můžete z programu Nová zelená 
úsporám získat dotaci v plné výši, tedy v hodnotě 100 000 Kč, 
pořizovací náklady zůstávají kvůli sofistikované technologii stále 
vysoké. Vývoj podobných bateriových systému se ovšem ubírá 
mílovými kroky vpřed, a proto lze očekávat, že jejich cena bude, 
i díky narůstající oblibě solární energie, v budoucnu klesat.

3. Klimatické podmínky v České republice

Solární panely logicky nejefektivněji pracují, když na ně míří 
přímé sluneční záření. Čím více je obloha zamračená, tím nižší 
je jejich výkon. A protože se Česko nenachází zrovna pod rov-
níkem, jsou pro místní počasí typické výkyvy, které se projeví 
i v kolísajícím množství generované energie. Ačkoliv je úspo-
ra energie během slunečných dnů značná, nelze v našich kli-
matických podmínkách spoléhat pouze na Slunce, a proto je 
třeba využívat doplňkový zdroj energie, který pokryje spotřebu 
elektřiny ve dnech, kdy počasí panelům nepřeje. Z podobného 
důvodu je také vhodné panely instalovat tam, kde je největší 
odběr energie během dne. Z fotovoltaiky budou nejvíce těžit 
místa s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem, bazénem 
nebo elektrickým ohřevem vody.

VLASTNÍ PRŮBĚH EXKURZE
Zahájení – multimediální sál v CES

• Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti 
na exkurzi a v prostorách CES

• Krátká prezentace o alternativních pohonech   
a o fotovoltaice

• Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad 
o fungování solárních systémů

• Vysvětlení problematiky fotovoltaiky a solárních systémů

• Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

Vlastní prohlídka

• Diskuse a zapojení žáků do debaty

Závěr

• Krátké shrnutí exkurze

• Debata – diskuse – otázky odpovědi

• Ukončení exkurze

POUŽITÉ PRAMENY
www.pre.cz

www.elektrina.cz

www.energieprozivot.eu

www.elektrinazeslunce.cz



Žáci se seznámí s technologickým 
procesem spalování odpadů, s výhodami 
a nevýhodami dané technologie a dalšími 
případnými možnostmi jeho zpracování. 
Důraz bude kladen na energetické 
využívání odpadu – výhody i nevýhody.

SPALOVNA TERMIZO 
Termické zpracování odpadů

Spalovna Termizo je v Liberci od roku 1999, má kapacitu 
96 000 tun odpadu za rok. Z těchto odpadů vyrobí teplo pro 
cca 17 000 domácností (tzn. cca 700 TJ tepla). Tím dokáže na-
hradit spálení zhruba 30 milionů m3 zemního plynu. Vlastní 
turbíny (3,5 MW + 1 MW) vyrobí elektrickou energii pro chod 
celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodají 13 GWh 
elektřiny, což je roční spotřeba cca 3 000 domácností.

Komunální odpad, který se zpracovává, obsahuje i látky, které 
mohou mít nebezpečné vlastnosti. Moderní spalovna zlikvi-
duje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její tech-
nologie je postavena tak, že z původního množství přijatého 
komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. 
Tyto materiály (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) se v technologii 
spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy (kovy, oxi-

-
ku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost 
kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující 
nebezpečí hrozící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunál-
ní odpad na málo zabezpečené skládky.

Po procesu spalování vzniknou zbytkové popeloviny (cca 1/3 
váhy spáleného odpadu, tzn. cca 28 000 tun ročně, objemově 
je to cca 1/10 z původního objemu), které prošly žárem topeni-
ště (až 1100 °C). Tyto popeloviny nemají nebezpečné vlastnosti 
a mají podobné vlastnosti jako stavební výrobky typu malto-
viny. Popeloviny tedy lze s výhodou využívat jako stavební vý-
robek (např. pro výstavbu pozemních komunikací ve stavbě 
skládky, hrází, skládkových kazet apod.). Z popelovin se ročně 
vyseparuje cca 1200 tun železného šrotu pro hutě. Celková 
míra materiálového využití popelovin na výrobky je cca 97 %.

Budoucnost EU však spočívá v oběhovém hospodářství, které 
je založené na lepším využívání stále ubývajících zdrojů, a to 
jak domácnostmi, tak výrobními a průmyslovými podniky. Vý-
robky, které přestanou fungovat, by podle tohoto principu 
neměly skončit na skládce. Materiály, z nichž jsou vyrobeny, 
by měly být do maximální míry využívány dál, buď jako vedlejší 
produkty či zpětně získané látky.

Spaloven komunálních odpadů je v EU cca 460 s průměrnou 
kapacitou 180 000 tun ročně a zpracovávají tedy zhruba 80 mil 
tun komunálního odpadu (KO). Energetickým využitím KO pro-
dukují téměř 20 milionů tun popela (cca % ze vstupního KO). Je 

Termizo, Liberec

Místo konání: Dr. M. Horákové 571/56, Liberec VII – Horní Růžodol

Doprava: BUS – odjezd z Černého Mostu

Časová náročnost:
Doprava Praha-Liberec 75 min., vlastní exkurze 
cca 80–90 min., cesta zpět 75 min., 
časová náročnost vč. přesunů 5 hodin

Termín: viz www.exkurzeprahaeuz.cz

Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Maximální počet osob: 25

 Spalovna Termizo Liberec



to jistě i v EU významná komodita a je třeba hledat všechny 
cesty, jak nastavit trend maximálního materiálového využívá-
ní tohoto kvalitního materiálu. To ovšem většina vyspělých 
států v EU dělá (Německo, severské státy, Holandsko, Belgie, 
Rakousko, Dánsko, Francie, Velká Británie atd.), ale v režimu 
odpadu. Jediná naše spalovna využívá tento cenný vedlejší 
produkt v režimu výrobku. Proto produkuje cca 0,3 % odpadu 
vztaženo na  vstupní KO. Tedy téměř 100krát méně než jiné 
spalovny. To je nepochybně správná a žádaná cesta.

V EU vyrobí spalovny teplo pro 11 milionů domácností, elek-
trickou energii pro pohon vlastních strojů a 6 milionů domác-
ností. Jedná se o ekologické využití nebezpečného odpadu 
(takové jsou ve skutečnosti vlastnosti tohoto odpadu) KO 
s  mimořádně efektivní kogenerační technologii s účinnosti 
až 90 %. Navíc KO obsahuje více než 70 % uhlíku, který nemá 
fosilní původ a jeho spalování nepřispívá tedy k oteplování 
planety. Dále lze materiálové využívat separované kovy (Fe, 
Al, Cu, Pb, Zn) recyklované z  popelu separačními magnetic-
kými a elektromagnetickými postupy. Tak tedy v praxi vypa-
dá optimální varianta oběhového odpadového hospodářství 
v energetickém využívání KO.

Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člově-
ka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v našem zařízení 
nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) 
a primární suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto 
zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť pa-
tří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkva-
litnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračuje žádný ohlašo-
vací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném 
registru znečištění.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ  
SPOLEČNOSTI 
• nakládání s odpady

• výroba tepla

• výroba elektřiny

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

• provoz spaloven odpadu a zařízení schválených   
pro spoluspalování odpadu

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

EFEKTY MODERNÍ SPALOVNY
• použití nejmodernější technologie (BAT – Best Available 

Techniques)

• bezpečné plnění nejpřísnějších emisí do ovzduší, vody, půdy

• pevný odpad po spalování neobsahuje toxické organické 
látky – noPOPs (Persistent Organic Pollutants – perzistentní 
organické látky), energetické využívání vstupních odpadů 
přináší významné ekonomické efekty a lze jej materiálově 
využívat jako stavební výrobek

• z popelu lze recyklovat a materiálově využívat železo, dále 
slitiny hliníku a mědi; nejvyspělejší recyklační technologie 
umí získávat i olovo, zinek a sklo

• odstraňování nebezpečných látek a katalytický rozklad 
POPs ve spalinách

• vysoká účinnost kogenerační výroby tepla a elektřiny

• náhrada primárních surovin – uhlí, mazut, kamenivo, 
cement, rudy železa a barevných kovů

• snížení emise skleníkových plynů – CO2, metan

• komunální odpad obsahuje více než 70 % uhlíku, který 
nemá fosilní původ a jeho spalování tedy nepřispívá 
k oteplování planety,

• vyloučení kontaminace podzemní pitné vody, která hrozí  
při prostém skládkování komunálního odpadu

VLASTNÍ PRŮBĚH EXKURZE
Zahájení – kinosál v infocentru

• Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti 
na exkurzi a v prostorách spalovny

• Krátký film o spalovně odpadů

• Seznámení s historií a současností spalovny

• Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad 
o fungování spaloven a jejich energetickém využití

• Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka – provoz, velín

• Krátké shrnutí exkurze

• Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

• Debata – diskuse – otázky odpovědi

• Ukončení exkurze a přesun na autobus

POUŽITÉ PRAMENY
www.wikipedia.org

www.odpadjeenergie.cz

www.mvv.cz

www.psas.cz



Žáci se seznámí s vodním dílem Štěchovice 
a zejména s přečerpávací elektrárnou 
Štěchovice II. Exkurze se zaměří zejména 
na vysvětlení principu přečerpávací 
elektrárny, její výhody i nevýhody. Dále 
se žáci seznámí s významem vodního díla 
jako vyrovnávací nádrže pro špičkovou 
elektrárnu Slapy.
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Místo konání:

viz www.exkurzeprahaeuz.cz



Po ukončení sanačních prací, ošetření dilatačních spár, betoná-
ži závěrné zídky i rampy u předpolí a odstranění již nepotřeb-
ného bednění byla započata zpětná montáž nového zábradlí 
kotveného do povrchu mostovky. Na zvýšenou bránu nad zá-
bradlím bylo nataženo poplastované ocelové pletivo, čímž byl 
zachován původní vzhled lávky.

Odvodnění povrchu lávky je řešeno prostřednictvím příčné-
ho a podélného vyspádování mostovky. Protiskluzová úprava 
povrchu je na vodorovné části lávky řešena striáží v betonu, 
na šikmou část předpolí lávky byl aplikován pískový vsyp pod 
finální pochozí nátěr. V polovině šikmé rampy u předpolí bylo 
dodatečně instalováno ocelové schodiště z pororoštů.

Pracovníci vodních elektráren, z kterých nejeden je též náruži-
vým turistou, věří, že dočasné omezení, které si oprava vyžáda-
la, bylo nutné zejména pro bezpečnost velkého počtu pěších 
turistů, kteří projdou malebnou Povltavskou stezkou!

VLASTNÍ PRŮBĚH EXKURZE
Zahájení – kinosál v infocentru

• Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti 
na exkurzi a v prostorách elektrárny

• Krátký film – přečerpávací elektrárna Štěchovice II

• Seznámení s historií a současností elektrárny

• Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad 
o fungování přečerpávacích elektráren

• Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka

Závěr

• Krátké shrnutí exkurze

• Krátký film – povodně 2002 v elektrárně Štěchovice

• RRozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

• Debata – diskuse – otázky odpovědi

• Ukončení exkurze a přesun na autobus

POUŽITÉ PRAMENY
www.oenergetice.cz

www.wikipedia.org

www.cez.cz

www.svetenergie.cz



Seznámení s problematikou elektromobility, 
zejména se stavem v Praze a ČR (případně 
krátká informace o trendech a situaci 
v Evropě a ve světě), dále se způsoby dobíjení, 
s jednotlivými systémy nabíjení, wallboxy, 
powerstorage apod. Ukázky elektromobilu, 
elektrokol a koloběžek. Nabíjení pro veřejnost 
v Praze – inteligentní nabíječky integrovaně 
v pouličních lampách – inteligentní lampa.

ALTERNATIVNÍ POHONY 
ELEKTOMOBILITA – vše co jste o ní chtěli vědět a zatím 
se neměli koho zeptat!

Citát: „Musíte dorovnat pohodlí spalovacího vozu, aby si lidé 
koupili elektrické auto.“ 

STRUČNÉ ZÁKLADY ELEKTROMOBILITY 
Elektromobilita je zjednodušeně pohyb (vozidel) pomocí 
elektrické energie nebo provoz dopravních prostředků s elek-
trickým pohonem.

Pod tento pojem patří provoz elektrických aut (elektromobilů), 
elektrokol, elektrických motocyklů a také hromadných doprav-
ních prostředků, jako jsou elektrické vlaky, tramvaje, metro, tro-
lejbusy, elektrické autobusy, elektrické lodě, elektrická letadla.

Částečně pod tento pojem patří i provoz hybridních vozidel, 
tedy vozidel využívajících více pohonných systémů, pokud ale-
spoň jeden z nich je elektrický. Elektrická energie může být 
během provozu odebírána ze sítě či ze zásobníku umístěném 
na vozidle.

Elektromobilita je spolu se obnovitelnou energií součástí do-
pravní infrastruktury, jenž pomáhá zmírnit změny klimatu způ-
sobené vlivem člověka, což je nezbytným předpokladem pro 
udržitelný rozvoj.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ
Závislá a nezávislá trakce

Trakce (=pohon) může být napájená průběžně, např. z trolejí 
(tramvaje, trolejbusy, vlaky) – jde o závislou trakci, která po-
třebuje poměrně nákladnou infrastrukturu – trolejové vedení, 
měnírny atd. Nezávislá trakce – dopravní prostředek je napojen 
na síť pouze po dobu nabíjení trakčního (pohonného) akumulá-
toru (a/nebo superkondenzátoru).

HLAVNÍ DŮVODY ZAVÁDĚNÍ 
ELEKTROMOBILITY
Hlavním důvodem pro zavádění elektromobility je nulová pro-
dukce lokálních emisí a tím snížení lokální ekologické zátěže. 
Tento fakt má význam především ve městech. Podíl na glo-
bálních emisích a tím i uhlíková stopa (vliv na změnu klimatu) 
odpovídá spektru napájení elektrické rozvodové sítě, ze které 
elektricky poháněný dopravní prostředek čerpá energii. Uhlí-
ková stopa může být u elektricky poháněného dopravního pro-
středku nižší (na člověkokilometr), ale i vyšší než u dopravního 
prostředku se spalovacím motorem. 

Další výhodou elektromobility může být zvýšení energetické 
bezpečnosti (a nezávislosti) území; to je však opět závislé na 
struktuře napájení elektrické rozvodové sítě. Elektromobily 
mají také nižší provozní náklady a nevydávají žádný hluk. Podle 
českých řidičů elektromobilů mají také nižší poruchovost než 
auta na spalovací motor. To je dáno tím, že elektromotor má 
mnohem méně součástek než spalovací motor. 

Nevýhodné jsou vyšší pořizovací náklady a stále omezený do-
jezd. Problém může také působit nedostatečná infrastruktu-
ra dobíjecích stanic v různých částech světa. Navíc tato infra-

společnosti staví stanice podle svých vlastních standardů. 
Vlastní nabíjecí infrastrukturu má třeba americká automobil-
ka Tesla.

Typy nabíjecích systémů

• Druhy akumulátorů

• Různé systémy u různých výrobců elektromobilů

Centrum energetických služeb PRE

Místo konání: Praha 1, Jungmannova ulice

Časová náročnost: Vlastní exkurze cca 60 min.

Termín: viz www.exkurzeprahaeuz.cz

Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Maximální počet osob: 25

 Elektromobilita

Elon Musk, 
americký 
podnikatel, 
vynálezce 
a vizionář, 
vede 
automobilku 
TESLA



• Hybridní vozy a systémy

• Systém V2G (Vehicle-to-grid)

Česky: Z vozidla do sítě = neboli reverzibilní 
či obousměrné nabíjení.

Jedná se o systém, kdy se elektromobil, je-li to potřeba, může 
nejen nabíjet, ale u specializované nabíjecí stanice, dokáže 
elektřinu vracet zpět do sítě – stává se tak vlastně pojízdným 
bateriovým úložištěm. Místo výpadků elektřiny proto může 
určité množství elektrických vozů síť dokonce stabilizovat 
– auta v 95 % času jen někde stojí na parkovišti, takže majitel 
elektromobilu stihne nabít baterii pro sebe a většinou i pro 
ostatní.

Průkopníkem těchto systémů je japonská automobilka Nissan.

Někteří odborníci se obávají snižování životnosti baterií – ale 
studie výzkumníků na britské univerzitě ve městě Warwick 
dokonce předkládá tvrzení, že při využití chytrého algoritmu 
nabíjení a Vehicle-to-grid technologie je možné dokonce život-
nost baterie prodloužit. Podle studie dochází k pomalejšímu 
snižování kapacity baterie o 9,1 % s V2G a pomalejšímu poklesu 
výkonu o 12,1 %.

Automobilový průmysl žije v současnosti prudkým rozvojem 
elektromobility – prakticky všichni významní producenti se 
elektromobilitou velmi vážně zabývají. Pokud budou exkurze 
probíhat na podzim a v příštím roce – bude už situace vý-
znamně jiná – zejména v naší zemi zcela zásadně ovlivní situ-
aci příchod prvních elektromobilů a hybridů z produkce naše-
ho největšího producenta automobilů – Škoda Auto!

Elektromobilita však nejsou jen automobily! Zahrnuje též veřej-
né dopravní prostředky a v prostředcích individuální dopravy 
to jsou zejména elektrokola, elektrokoloběžky a dlaší moderní 
„vozítka“ na elelktropohon.

V rámci exkurze máme připravené ukázky elektrovozidel 
– od elektromobilů počínaje a až po elektrokoloběžky.

Velmi důležitou kapitolou je také carsharing, bikesharing a další 
systémy na půjčování koloběžek apod. Sdílení dopravních pro-
středků je velmi důležitým způsobem zodpovědného a ekolo-
gického chování.

VLASTNÍ PRŮBĚH EXKURZE
Zahájení – multimediální sál v CES

• Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti 
na exkurzi a v prostorách CES

• Krátká prezentace o alternativních pohonech 
a o elektromobilitě

• Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad 
o fungování elektrokol, elektro skútrů, elektromobilů, 
tramvají, trolejbusů a dalších elektrických dopravních 
prostředků

• Vysvětlení problematiky – elektromobil, hybrid,   
plug-in hybrid

• Krátce k nabíjení a nabíjecím stanicím

• Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

Vlastní prohlídka

• Diskuse a zapojení žáků do debaty

Závěr

• Krátké shrnutí exkurze

• Debata – diskuse – otázky odpovědi

• Ukončení exkurze

POUŽITÉ PRAMENY
www.cez.cz

www.pre.cz

www.wikipedia.org

www.hybrid.cz

www.skoda-auto.cz

www.volkswagen.cz

www.e-salon.cz



Žáci se seznámí s technologickým 
procesem spalování odpadů, s výhodami 
a nevýhodami dané technologie a dalšími 
případnými možnostmi jeho zpracování. 
Důraz bude kladen na energetické 
využívání odpadu – výhody i nevýhody.

BIOPLYN 
S Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce orga-
nických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxi-
du uhličitého (CO2).

Věcný význam slova „bioplyn“ napovídá, že by se mělo jednat 
-

hem, pokud přijmeme další běžný usus, totiž že takto mluvíme 
o plynech produkovaných a nikoliv spotřebovávaných biologic-
ky. I tak je však kategorie „bioplyn“ stále velmi pestrou skupi-
nou různých plynných zplodin z biologických resp. biochemic-
kých procesů.

Při rozkladech i syntézách uskutečňovaných biochemickými ces-
tami vzniká celá řada jednoduchých i složitějších plynných slou-
čenin. Ovšem mnohé z těchto plynů a plynných směsí nemusí 
být vůbec do kategorie „bioplyn“ zahrnovány.

Jako názorný příklad může posloužit atmosférický kyslík. Přesto, 
že již po mnoho let zná chemie řadu procesů jak čistý kyslík zís-
kat i jinak, než z atmosféry, není nejmenších pochyb o původu 
absolutně drtivé většiny kyslíku, která nám umožňuje dýchat 
a nakonec i diskutovat o tom, co je to „bioplyn“. Již po stovky 
milionů let produkují nejrůznější rostliny kyslík od mikroskopic-
kých druhů až po obří a dlouhověké stromy a přitom nikdo kys-
lík bioplynem nenazývá. Odborník na mikrobiologii a botaniku 

by snad v diskusi připustil, že principiálně se o bioplyn jedná, 
ovšem dodá též, že tato kategorizace kyslíku je nanejvýše neob-
vyklá přesto, že kyslík resp. přesněji atmosférický kyslík vzniká 
výlučně jen v biologických fotosyntetických procesech.

Oxid uhličitý vznikající při ethanolovém kvašení cukrů je rov-
něž ryze biologickým plynným produktem a také není řazen 
mezi „bioplyny“.

Obecnému pojmu „bioplyn“ neodpovídá ani zúžení výběru 
na všechny plyny hořlavé a jejich směsi. Biologicky produko-

stejně platí i pro jiné hořlavé (a někdy též vysoce toxické) kom-
ponenty jako jsou např. sulfan, či kyanovodík, které též mo-
hou vznikat v biochemických reakcích.

Teprve široce rozvinutá praxe anaerobních postupů pro čiš-
tění odpadních vod, která se jako dobře fungující technologie 
rozšířila od první čtvrtiny XX. století, přinesla s sebou termín 
„bioplyn“. I když v technické praxi byla většinou až do šede-
sátých či sedmdesátých let pro název tohoto plynu apliková-
na jiná synonyma buď „kalový plyn“, anebo „čistírenský plyn“. 
V Německu, kde byly v technologických měřítcích široce apliko-
vány anaerobní čistící procesy je „Klärgas“ dodnes běžný název 
tohoto plynu. K „čistírenským“ plynům můžeme přiřadit i název 
„bahenní plyn“, který ve většině případů vyhoví podmínkám za-
řazení mezi bioplyny. Plyny vznikající v anaerobních prostředích 

Agro Jesenice, Hodkovice–Zlatníky

Místo konání: Vestecká 2, 252 41 Zlatníky–Hodkovice, Hodkovice

Doprava: 100341 ARRIVA CITY s.r.o., 
Modřany, Obchodní náměstí – Hodkovice–Zlatníky

Časová náročnost: Doprava tam – cca 30 min., vlastní exkurze 60–90 min., 
doprava zpět – cca 30 min.

Termín: viz www.exkurzeprahaeuz.cz

Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Maximální počet osob: 25

 Agro Jesenice



hlubších partiích rybníků, slatin a močálů jsou svým vysokým 
obsahem biologicky vytvořeného methanu právem chápány 
jako bioplyny. Naproti tomu mezi bioplyny nemůže být řazen 
plyn unikající z bahenních „sopek“ na rašeliništi Soos u Marián-
ských Lázní, neboť tento vysokoprocentní oxid uhličitý se zde 
objevuje jako plyn vulkanického původu.

Můžeme tedy shrnout, že souhrnný termín „bioplyn“ přiřa-
dila současná technická praxe výlučně pro plynný produkt 
anaerobní methanové fermentace organických látek uvá-
děné též pod pojmy anaerobní digesce, biomethanizace, 
biogasifikace anebo vyhnívání (u čistírenských kalů). Ná-
zvem „bioplyn“ je obecně míněna plynná směs methanu 
a oxidu uhličitého.

V plynném produktu dobře prosperujících methanogenních 
mikroorganismů představuje suma CH4 a CO2 hodnoty velmi 
blízké 100 % obj., vždy s výraznou převahou obsahu methanu. 
Protože se však v technické praxi nemusíme vždy potkat s ta-
kovýmto „ideálním“ bioplynem je zde ještě celá škála dalších 
plynů, které může bioplyn obsahovat. Mohou to být zbytky 
vzdušných plynů (N2, O2, Ar), neúplně spotřebované produkty 
acidogeneze (H2, přebytek CO2) anebo další minoritní a stopové 
příměsi z předcházejících anebo simultánních reakcí organic-
ké hmoty (H2S, N2O, HCN, uhlovodíky i jejich deriváty většinou 
kyslíkaté i sirné).

Zvláštní kapitolu mezi bioplyny představují plyny tvořící se sa-
movolně ve skládkách odpadů, které obsahují biologicky rozlo-
žitelné komponenty. I když jde principálně o zcela stejné proce-
sy, jako u reaktorové biomethanizace, bývá složení skládkových 
plynů mnohem proměnlivější.

Skládkový plyn je termín, který se někdy používá pro veškeré 
plyny, které lze odsát či navzorkovat z tělesa skládky odpadů 
bez ohledu na to, zda obsahuje třeba i jen 1 % obj. methanu 
a nebo i 10 % obj. kyslíku. Kvalitní skládkový plyn se však svým 
složením velmi blíží k reaktorovým bioplynům, především níz-
kými obsahy dusíku a velmi nízkými až nulovými obsahy kyslíku 
při majoritním zastoupení pouze methanu a oxidu uhličitého.

Anglosaská literatura v oborech plynárenství, ochrany ovzduší, 
skládek a odpadového hospodářství vytvořila pro skládkový 
plyn dnes již široce používanou zkratku LFG = Landfill Gas (sklád-
kový plyn), která vznikla podle jiných „plynárenských“ vzorů LNG 
= Liquid Natural Gas (kapalný zemní plyn), LPG = Liquid Propane 
Gas nebo též Liquid Petroleum Gas (propan-butan), SNG = Sub-
stitute Natural Gas (náhradní zemní plyn), CNG = Compressed 
Natural Gas (stlačený zemní plyn), CBM = Coal Bed Methane 
(zemní plyn z uhelných slojí (karbonský)).

ZDROJE BIOPLYNU
Bioplyn je produkovaný zejména v:

• přirozených prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, 
trávící ústrojí (zejména u přežvýkavců),

• zemědělských prostředích, jako jsou rýžová pole, 
uskladnění hnoje a kejdy,

• odpadovém hospodářství na skládkách odpadů (zde je 
označovaný jako skládkový plyn), na anaerobních čistírnách 
odpadních vod (ČOV), v bioplynových stanicích.

POUŽITÍ BIOPLYNU
Bioplyn z bioplynových stanic, ČOV a některých 
skládek je používán:

• k výrobě tepla,

• k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) – toto je nejčastější 
případ,

• k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace)   
– trigenerace je využívána jen výjimečně.

• k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, 
zemědělská technika, vlaky).

Pro pohon motorových vozidel se používá bioplyn očištěný, 
někdy nazývaný také biometan. Je zbaven nevhodných složek; 
složení metanu tím v celkovém objemu naopak narůstá. Bio-
metan je svým složením identický se zemním plynem distribu-
ovaným jako CNG. Rozdíl je pouze ve způsobu vzniku. Vozidla 
vybavená k provozu na CNG díky tomu mohou automaticky 
tankovat i bioplyn.

VÝROBA ELEKTŘINY Z BIOPLYNU
Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která 
se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu 
materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím 
procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených 
reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčas-
těji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze 
použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Statistika výroby bioplynu v EU dokládá rostoucí význam tohoto 
oboru např. z hlediska výroby obnovitelné energie. V roce 2006 
bylo v rámci zemí EU z bioplynu, kalového plynu a skládkového 
plynu vyrobeno celkem 17,3 TWh elektrické energie (tedy 17,3 
miliard kWh). Porovnání s rokem 2005 přitom ukazuje meziroční 



nárůst výroby elektřiny o takřka 29 % (celkem 13,4 TWh v roce 
2005). Pro představu: množství elektrické energie, vyrobené z bi-
oplynu v celé Evropě, převyšuje o 44 % výrobu elektrické energie 
české jaderné elektrárny Temelín (12,02 TWh v roce 2006).

Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských 
produktů i průmyslové a komunální bioodpady. Bioplynové 
stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozova-
telem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a prů-
myslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá pro-
vozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie 
bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně 
produkován a jímán ze skládek odpadů.

KLADY A ZÁPORY 
BIOPLYNOVÝCH STANIC
Provoz bioplynových stanic s sebou může přinést i některá 
negativa. Konkrétní problémy, ke kterým může dojít, jsou však 
do velké míry předvídatelné a lze se jim vyhnout precizním plá-
nováním, volbou vhodného technologického postupu a včas-
nou diskusí s místními obyvateli.

K nejčastěji zmiňovaným problémům patří obtěžování oby-
dlených lokalit zápachem, čemuž je možné předejít vhod-
ným umístěním bioplynové stanice v dostatečném odstupu 
od  zastavěných ploch. Dalším možným negativem je zvýše-
ná hustota dopravy, která je daná nutností dopravování bio-
masy do  stanice. Pokud je však bioplynová stanice správně 
navržena a provozována, nezapáchá a nezpůsobuje svému 
okolí žádné problémy. Přínosy bioplynových stanic ve většině 
případů převáží jejich případná negativa. Energie získávaná 
spalováním bioplynu pochází z obnovitelného zdroje, čímž se 
snižuje naše závislost na omezeně dostupných fosilních pali-
vech. Díky zpracování biomasy v bioplynových stanicích může 
být účelně zužitkováno velké množství odpadu, který by jinak 
neznamenal žádný přínos. Výroba bioplynu navíc neprodu-
kuje vlastní odpad, protože zbylou hmotu lze úspěšně využít 
jako hnojivo.

Provozování bioplynových stanic také přispívá k podpoře 
zemědělství a efektivního hospodaření ve venkovských ob-
lastech. Bioplynová stanice přináší nové pracovní příležitosti, 
vede ke snižování objemu skleníkových plynů a může výhodně 
zásobovat teplem domy či podniky v okolí. Spalováním bioply-
nu se navíc do ovzduší uvolňují jen nízké emise škodlivých lá-
tek. Výroba bioplynu je tedy ekologická i ekonomická zároveň, 
a proto pokud hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, roz-
hodně bychom neměli na bioplyn zapomínat.

PŘÍKLADY
• Ústřední čistírna odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), 

která využívá bioplyn z vyhnívacích nádrží k pohonu speciál-
ních dieselelektrických agregátů. Vyrobenou elektřinou po-
krývá čistička zhruba 50 % své spotřeby elektrické energie.

• AGRO Jesenice – bioplynová stanice    
– téma naší exkurze.

V AGRO Jesenice provozují tři bioplynové stanice o celkovém 
výkonu 2,4 MW. My navštívíme jednu z nich, která má výkon 
0,9 MW.

Ročně vyrobí v AGRO Jesenice 20 mil. kWh elektrické energie.

Bioplynky zpracovávají hlavně odpady živočišné výroby – kejdu 
a hnůj doplněný silážní kukuřicí.

VLASTNÍ PRŮBĚH EXKURZE
Zahájení – zasedačka

• Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti 
na exkurzi a v prostorách AGRO Jesenice

• Seznámení s historií a současností bioplynky

• Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad 
o fungování bioplynových stanic a jejich energetickém 
využití

• Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka – bioplynová stanice, zemědělský 
provoz – živočišná výroba

Závěr

• Krátké shrnutí exkurze

• Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů

• Debata – diskuse – otázky odpovědi

• Ukončení exkurze a přesun na autobus

POUŽITÉ PRAMENY
www.agrojesenice.cz

www.vitejtenazemi.cz

www.wikipedia.org

www.czba.cz

www.ekobonus.cz

www.bgs-energy.cz




