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HISTORIE
ELEKTROENERGETIKY
Hlavními prvotními zdroji pro výrobu elektrické energie a tepelné energie v Èeské
republice byly, jsou a budou uhlí a jaderné palivo. Pro vyuití vodní energie nemá
Èeská republika, která leí v oblasti pramenù a horního povodí velkých øek, zvlá
pøíznivé podmínky. Vodní elektrárny, vybudované na øekách s velmi kolísavými prùtoky vody a malými spády, vykazují nízké roèní vyuití. Rovnì pøehradní elektrárny
s akumulaèními vodními nádremi a pøeèerpávací vodní elektrárny zajiují výrobu
elektrické energie jen v krátkých pièkových obdobích. Èást dosud technicky vyuitelného hydroenergetického potenciálu je rozdrobena ve velkém poètu malých vodních
elektráren, jejich výstavba v urèité míøe dále pokraèuje, nemùe vak výraznì ovlivnit energetickou situaci státu.
Èeská republika nemá vìtí zásoby ropy a zemního plynu, nutno poèítat v omezené
míøe s importem ropy, zemního plynu a perspektivnì i jaderného paliva. Z ostatních
primárních energetických zdrojù pøichází v úvahu zejména vyuití sluneèní energie,
spalování biomasy, vìtrné elektrárny, vyuití geotermální energie a palivových èlánkù.
I pøi jejich nejvìtím rozíøení lze vak v nejblií budoucnosti poèítat s pokrytím nejvýe nìkolika procent celkové spotøeby prvotních zdrojù v Èeské republice.
Energetické zdroje v budoucnosti budou v prvé øadì ovlivnìny dostupnými primárními zdroji, pøístupností k nim a dodrením potøebné diverzifikace zdrojù. Pro první
polovinu 21. století zùstává v Èeské republice uhlí majoritním zdrojem energie.
Vývoj elektroenergetiky byl vdy svázán s politicko-hospodáøskou situací v èeských
zemích a s monostmi získání primárních zdrojù a jejich potøebnou diverzifikací. Pøi
vzniku Èeskoslovenské republiky v øíjnu 1918 zùstalo v republice po Rakousko-Uhersku asi 60 % jeho prùmyslového potenciálu, vèetnì kvalifikovaných pracovníkù. Pro
rozvoj výroby a rozvodu elektrické energie byl rozhodující zákon è. 438/1919, který
podporoval soustavnou elektrizaci státu. Byly vytvoøeny tzv. veuiteèné elektrárenské spoleènosti za úèasti soukromého a veøejného kapitálu. Tyto spoleènosti mìly
pøidìleny urèité oblasti, které zásobovaly elektrickou energií, vìtinou z vlastních zdrojù,
dostávaly pøitom státní subvence, úlevy na daních a mìly právo vyvlastòovat pozemky
pro úèely elektrizace obcí. Zákon na svou dobu mìl progresivní cíle, spoèívající ve
snaze soustøedit výrobny do velkých jednotek energetických zdrojù a zajistit optimální
vývoj rozvodných sítí. Zejména u veuiteèných elektráren byl zajiován vývoj ke
koncentraci výroby, k orientaci na místní paliva a ke zvyování úèinnosti výroby elektrické energie. V tìchto elektrárnách se zavádìly vysoké tlaky, teploty páry, práková
topenitì a v nìkterých elektrárnách kombinovaná výroba elektøiny a tepla. Zavádìní
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vysokých tlakù a teplot páry bylo moné hlavnì proto, e nae metalurgie meziváleèného období byla zejména v oblasti árupevných ocelí na vysoké úrovni a takté
teoretické práce v oblasti parních obìhù a termodynamických vlastností vodní páry
byly v Èeskoslovensku na svìtové úrovni. Pøesto vak hlavní tìitì výroby elektrické
energie v pøedváleèné dobì a jetì v prvních letech po znárodnìní bylo v závodních
elektrárnách, které patøily prùmyslovým závodùm nebo dolùm.
V první etapì meziváleèného období se tvoøily lokální elektrizaèní soustavy, v nich
sítì 22 kV a 35 kV plnily funkci pøenosového i rozvodného systému. Dvojitá linka
100 kV byla uvedena do provozu v roce 1927. V letech 19181938 se výroba elektøiny
v Èeskoslovensku zeètyønásobila.
Na podzim roku 1938 zaèala tragická, témìø sedmiletá etapa èeskoslovenských dìjin, nacistická nadvláda Nìmecka. Na konferenci v Mnichovì dne 29. záøí 1938 byl
dán hitlerovskému Nìmecku souhlas s uplatnìním jeho územních poadavkù vùèi Èeskoslovensku. Váným problémem pomnichovské republiky byli uprchlíci, kteøí byli
vyhnáni z pohranièí bez prostøedkù do vnitrozemí (cca 0,5 milionu osob, kde byl
i významný poèet pracovníkù elektráren a elektrického rozvodu). Mnichovským diktátem byl vánì poruen vývoj èeskoslovenské elektroenergetiky. Energetika byla tìce
ochromena a stala se závislou na dodávkách elektøiny i primárních zdrojù z okupovaného
území. Okupováno bylo území o rozloze cca 41 098 km2 a ilo na nìm témìø 5 milionù
obyvatel. Okupanti zabrali na tomto území 90 elektráren (co bylo 45 % celého tehdejího energetického potenciálu státu).
Rozbití Èeskoslovenska bylo dovreno 14. bøezna 1939 vyhláením samostatného
slovenského státu a o den pozdìji nacistickou okupací èeských zemí, z nich byl zøízen
Protektorát Èechy a Morava. Okupací byla v èeských zemích nastolena nacistická diktatura, pouívající brutálních metod k útlaku èeského lidu. Nacisté zavedli váleèné
øízené hospodáøství, uzavøeli vysoké koly s cílem pøeruení generaèní obmìny inteligence. Po estileté okupaci byla energetika silnì naruena. Mimo zastavení vývoje
elektrizace a teplárenství vznikly velké materiální kody (napø. Nìmci realizovaná
výmìna mìdìných vodièù v sítích nízkého napìtí za elezné vodièe a dalí) zpùsobené
válkou na energetickém zaøízení, vznikly znaèné kody fyzickým opotøebením a øada
energetických zaøízení nebyla vùbec schopna provozu. Situaci zhorovala i skuteènost,
e válkou byly silnì pokozeny i velké prùmyslové podniky, vyrábìjící a dodávající
elektroenergetická zaøízení.
Za této situace se po válce provádìlo znárodnìní podle znárodòovacího dekretu z øíjna
1945. Celkem bylo v energetice znárodnìno cca 1350 rùzných závodù o celkovém
výkonu 1480 MW. Skluz ve výstavbì nových elektráren se v dobì znárodnìní odhadoval na deset let. Po znárodnìní byla znaèná èást velkých prùmyslových a dùlních
elektráren pøevedena do sektoru energetiky a bylo zapoèato s výstavbou velkých parních a vodních elektráren pro zásobování elektrickou energií pro postupnì vytváøenou
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jednotnou elektrizaèní soustavu Èeskoslovenska. Zaèalo se i s výstavbou tepláren pro
kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie.
Nadený nástup obyvatel státu na obnovu válkou znièeného energetického zaøízení
a novou výstavbu energetiky byl naruen pøevzetím moci komunistickou stranou
v Èeskoslovensku v únoru 1948, která prosadila svou koncepci rozvoje republiky
a zaujala vedoucí postavení v hospodáøských orgánech na vech stupních a tím pøevzala odpovìdnost za tvorbu a realizaci dlouhodobých cílù a bìných úkolù hospodáøské
politiky. Øízení znárodnìní klíèového prùmyslu a organizací prùmyslu zajiovalo
v první etapì tøináct generálních øeditelù v jednotlivých odvìtvích, kteøí byli po únorovém pøevratu vìtinou oznaèeni za piony a velezrádce a v neuvìøitelných inscenovaných
procesech odsouzeni komunistickým reimem k dlouholetým vìzením. V energetice
nebyla pøijata koncepce rozvoje odvìtví zpracovaná pøedními odborníky; plánovací
úøad (øízený skupinou komunistických národohospodáøù) prosadil jinou koncepci, která vedla k vánému naruení v zásobování elektøinou v letech 19531954, kdy byl
vypínán proud domácnostem, nemocnicím a øada továren nemohla být provozována.
Odstranìní tìchto disproporcí v národním hospodáøství trvalo dost dlouho a vyádalo
si znaèné finanèní náklady.
V oblasti parních uhelných elektráren se v èeské energetice po druhé svìtové válce
pøelo se znaèným zpodìním, zavinìným nìmeckou okupací, od výstavby výrobních
jednotek 32 MW k elektrárenským blokùm 50 a 55 MW (1. blok 1952), blokùm 100
a 110 MW (1. blok 1960), blokùm 200 MW (1. blok 1967) a k realizaci jednoho
bloku 500 MW (monoblok 1981). Tomuto vývoji se pøizpùsobila i volba vyích parametrù páry a schéma zapojení, ve s cílem dosaení nízké mìrné spotøeby paliva na
dodávku elektøiny. U prvních elektráren s turbinami o výkonu 50 MW bylo øazení
kotlù a turbín sbìrnicové. V dalím vývoji dolo ke zvýení výkonu na 55 MW, uití
jednoho kotle na turbínu. Dalím vývojovým krokem byly bloky 100 MW, pozdìji
110 MW v blokovém zapojení. Tyto bloky byly øeeny s kotli bubnovými i prùtoènými.
Výraznou charakteristikou tìchto blokù, kromì zvýení parametrù admisní páry, je
pouití nového prvku v tepelném obìhu, pøihøívání páry spalinami v kotli na 540 °C.
Byly pouity dvoustupòové pøepoutìcí stanice. Pro spoutìní blokù s prùtoènými kotli
byl zvolen zpùsob se suchým pøehøívákem s vnìjí cirkulací vody do napájecí nádre
a odvádìním pøebytkù uvolnìné páry do kondenzátoru. Dalím novým prvkem
v tepelném schématu bylo uití otáèkové regulace napájeèek pomocí hydraulické spojky. Úprava pøídavné vody byla v koneèném øeení realizována demineralizací.
Dalím výkonovým stupnìm byly elektrárenské bloky 200 MW s vyím provozním
tlakem a teplotou páry, zásadním uitím prùtoèných kotlù, najídìní se suchým pøehøívákem, 8° regenerace, 100% úprava kondenzátu, turbonapájeèka na plný výkon a dvì
záloní elektronapájeèky na polovièní výkon s regulací otáèek. Bloky ji byly postupnì vybavovány progresivní øídicí technikou, informaèní a øídicí systémy realizované
poèítaèi.
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Jako poslední vývojový typ klasických tepelných elektráren byl realizován blok
500 MW s prùtoèným kotlem s povzbuzenou cirkulací obìhovými èerpadly. Pouité
parametry páry a koncepèní øeení prakticky v dobì realizace odpovídaly úrovni vyspìlých státù. Základním nedostatkem v øeení a provozu tìchto blokù vak zùstala
skuteènost, e nebyl vèas zachycen trend zavádìný ve vyspìlých státech v 70. a 80.
letech, kdy byly legislativnì zavedeny limity nejvyích pøípustných emisí kodlivin
a pro dodrení tìchto pøísných emisních limitù byla v zahranièí realizována pøísluná
ekologická zaøízení, zejména úèinné zachycování tuhých èástic, odsíøení spalin
a potlaèení produkce NOx.
Po zmìnì politické situace u nás v roce 1989 (listopadové události), byl v roce 1991
vydán zákon o ochranì ovzduí (zákon è. 309/91 Sb.), kde byly stanoveny emisní
limity pro tuhé zneèiující látky, oxid siøièitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Jako
nejzaí termín pro jejich dosaení byl urèen termín 31. 12. 1998, který byl úspìnì
splnìn.
Ve velké energetice Èeské republiky pro splnìní zákonných energetických limitù byl
úspìnì realizován rozsáhlý ekologický program, který vyøeil dodrení emisních limitù tuhých èástic, NOx, CO a v poadovaných termínech zajistil odsíøení spalin
u uhelných blokù (odsíøeny spaliny pro instalovaný výkon vìtí jak 6000 MW na 32 blocích). Pro vìtinu blokù byla pro odsiøovací zaøízení pouita technologie mokré
vápencové vypírky. Výhodou této metody je vysoká úèinnost odsíøení spalin, ale i sníení
dalích kodlivin, zejména popílku, HF, HCl, NOx a stopových slouèenin tìkých kovù
i dalích toxických slouèenin. Produktem tohoto odsiøovacího zaøízení je komerènì
pouitelný energosádrovec. Kde nebyla rentabilní obnova pùvodního kotelního zaøízení, bylo vystavìno nìkolik fluidních kotlù s cirkulující víøivou vrstvou. U vìtiny
elektrárenských blokù byly zajitìny nií koncentrace kodlivin v èistých spalinách
ne ukládá zákon è. 309/91 Sb. V prùbìhu realizace ekologických zaøízení uhelných
blokù (modernizace odluèovaèù, DENOX, odsiøovací zaøízení) byly realizovány rozsáhlé generální opravy blokù, které mají zajistit jejich spolehlivý provoz do roku 2015
a 2020, kdy skonèí fyzická ivotnost dnes nejmodernìjích odsiøovacích zaøízení.
Z výe uvedeného vyplývá, e uhelné elektrárny s technickou úrovní 70. let i po souèasné modernizaci skonèí svùj provoz v prvé tøetinì 21. století a musí být nahrazeny
moderními zdroji.
V Èeské republice je v provozu jaderná elektrárna se ètyømi tlakovodními reaktory
typu VVER 440 druhé generace (model V213). Kadému reaktoru pøísluí dva turboalternátory o elektrickém výkonu po 220 MW (uvedení do provozu 1985 a 1988). Ve
výstavbì je jaderná elektrárna se dvìma bloky s reaktory VVER 1000 po 981 MW
s kontejmentem (ke kadému reaktoru pøísluí jeden turboalternátor). Systém kontroly
a øízení a dalí èásti zaøízení této elektrárny jsou upraveny na anglosaské pøedpisy.
V omezené míøe se pro výrobu elektøiny spaluje plyn, zejména v novì vybudovaných paroplynových blocích (z tlakové plynárny a èásteènì importovaný zemní plyn).
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Vybudována byla i øada vodních elektráren, v èeských zemích pøedevím vltavské
elektrárny, pøeèerpávací vodní elektrárny a øada malých vodních elektráren.
Vedení o napìtí 100/110 kV byla v roce 1950 vyuívána jetì jako pøenosová. Pozdìji se toto napìtí (a na výjimky) stalo také napìtím rozvodných sítí. Od roku 1952
pøebíraly úlohu pøenosových sítí vedení 220 kV a od roku 1961 vedení 400 kV.
Po druhé svìtové válce, vytvoøením jednotné celostátní elektrizaèní soustavy se
ès. energetika zapojila do celosvìtového vývoje, k propojování soustav do vìtích celkù (získání øady provozních a ekonomických výhod) a vytvoøení mezistátnì propojených
elektrizaèních soustav. První mezinárodní spolupráce elektrizaèních soustav èlenských
zemí RVHP (hospodáøské seskupení bývalých socialistických zemí) se uskuteènila v roce
1953 po vedeních 100 kV.
Elektrizaèní soustava ès. republiky byla provozována v synchronnì propojeném energetickém systému PES CDO-MIR (Propojené elektrizaèní soustavy evropských zemí
RVHP, øízené Centrální dispeèerskou organizací), který vznikl v roce 1962 a tvoøily jej
paralelnì spolupracující elektrizaèní soustavy Bulharska, Èeskoslovenska, Maïarska,
NDR, Polska, Rumunska a jihozápadní èásti SSSR Lvovenergo. Paralelní synchronní
spolupráce soustav støední a východní Evropy se soustavami západní Evropy nebyla
døíve technicky moná z dùvodù zhorené kvality regulace kmitoètu; tranzitní pøenosy
pøes sí Èeskoslovenska nebo spolupráce sousedních elektrizaèních soustav byly realizovány prostøednictvím stejnosmìrných spojek velmi vysokého napìtí s Rakouskem a SRN.
Se zmìnou politických pomìrù v Evropì, rozpadu RVHP vznikly nové podmínky
pro roziøování spolupráce v energetice jednotlivých státù. Synchronní spolupráce
s východoevropskými státy se vzhledem k politické a hospodáøské nestabilitì, nevyhovujícím stavùm elektráren v nìkterých státech a jejich zásobování palivem a znaèné
závislosti na dominantním partneru, regulujícím kmitoèet, byla stále problematiètìjí.
Proto byla v elektrizaèní soustavì Èeské republiky zahájena realizace opatøení, orientovaná na propojení naí soustavy do synchronního provozu se systémem propojených
elektrizaèních soustav západoevropských státù UCPTE (Union for the coordination of
production and transmission of electricity, zaloená v roce 1951, èleny jsou Belgie,
SRN, panìlsko, Francie, Øecko, Itálie, Jugoslávie, Luxemburg, Holandsko, Rakousko, Portugalsko a výcarsko).
Pro vývoj a realizaci opatøení na zkvalitnìní technologických a provozních ukazatelù elektrizaèní soustavy na úroveò standardù platných v UCPTE pro synchronní provoz
byla v roce 1992 zaloena regionální skupina CENTREL (Polsko, Maïarsko, Slovensko, Èeská republika). Po provedených opatøeních byl zahájen zkuební synchronní
provoz a po jeho vyhodnocení byla soustava CENTREL spojena se systémem UCPTE
18. 10. 1995. Po více ne dvouletém úspìném zkuebním provozu bylo 15. dubna
1998 zkuební propojení s UCPTE zmìnìno na trvalé. Elektrizaèní soustava Èeské
republiky se tak stala èlenem Evropy pøed vlastním vstupem ÈR do Evropské unie.
Výchozí situace stávajících výrobních zdrojù elektrické energie v Èeské republice
pro tøetí tisíciletí a bilance elektrické energie ÈR vyplývá z následujících grafù.
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Instalovaný výkon zdrojù Èeské republiky byl k 31. 12. 2000 15 323,78 MW. Zdroje
a. s. ÈEZ obsáhly 66,2 % instalovaného výkonu, nezávislí výrobci 33,8 %.
Ze srovnání vývoje ekonomiky a spotøeby elektøiny v západoevropských zemích lze
odvodit, e s rùstem hrubého domácího produktu a ostatních makroekonomických ukazatelù poroste v Èeské republice
Struktura instalovaného výkonu (%)
v pøítím století i spotøeba elek(stav k 31.12.2000)
tøiny. Úsporná opatøení na stranì
spotøeby potom budou mít za
následek sniování temp a pøírùstkù spotøeby elektøiny. Ji
v prvé tøetinì 21. století bude
nutné pøipravovat øeení pro náhradu doívajících elektráren
a krytí zvýené spotøeby elektøiny pro zajitìní dostatku výroby
elektøiny v dalí perspektivì.
Vývoj a výroba energetických
zaøízení budou v budoucnu
ovlivnìny v prvé øadì dostupnými primárními zdroji, dodrením
Bilance elektrické energie ÈR (GWh)
potøebné diverzifikace zdrojù
(rok 2000)
a zøejmì povedou k výstavbì nìkolika velkých moderních blokù
s ovìøenými technologiemi,
s vysokou úèinností a pøijatelnými poøizovacími i provozními
náklady [80]. Podíl velkých elektrárenských blokù na výrobì
elektøiny bude mírnì klesat ve
prospìch kogeneraèních jednotek
s meními výkony. Je tøeba zintenzivnit vyuití obnovitelných
zdrojù reálnì aplikovatelných
v ÈR (vyuití sluneèní energie 
zejména fotovoltaiky, vodní
energie, tradièní a nové biomasy, energie vìtru, geotermální energie) a zvýit podíl tìchto zdrojù v celkové bilanci
energie státu. Lze pøedpokládat, e ÈR bude v této problematice dodrovat svìtový
trend, který lze odvozovat z následujícího grafu, kde jsou uvedeny orientaèní hodnoty
celosvìtové potøeby a podíly jednotlivých druhù primární energie.
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Perspektivnì je pravdìpodobný i pøedpoklad dalího pokroku a roziøování urèité
decentralizace výroby elektøiny pro vysoké náklady na pøenos, distribuci a dalí sluby
potøebné pro dodávku elektøiny koneènému spotøebiteli. Do tìchto malých zdrojù lze
zaøadit i pouití mikroturbín a dalí rozvoj a pouití palivových èlánkù.
Tento rozvoj vyaduje vysokou kvalifikaci pracovníkù, pracovní zodpovìdnost
a obìtavost pro zajitìní dostatku levné elektrické energie pro obèany Èeské republiky.
Je potøebné, aby bylo vyuito odborné úrovnì èeských pracovníkù v energetice a energetickém strojírenství, tradiènì odpovídající úrovni vyspìlých státù a dosahujících velmi
dobrých výsledkù v zajiování výroby i rozvodu elektrické energie a tepla.
Snahou autorù bylo pøedat do prùvodce srozumitelný výklad základních disciplin
fyziky a elektroenergetiky, nejmodernìjí poznatky z elektrárenství, teplárenství a hlavnì
více jak desetileté vlastní zkuenosti z pøímého øízení provozu a rozvoje.
Je pøáním autorù této publikace pøispìt k úspìným øeením optimalizace provozu
a údrby, modernizace energetických zaøízení, dalímu rozvoji v elektroenergetice
a uplatnìní trhu s elektøinou na základì regulovaného pøístupu k pøenosové soustavì
a k distribuèním soustavám a monosti výstavby výroben elektøiny a vedení podle podmínek stanovených zákonem è. 458 ze dne 28. listopadu 2000 (energetický zákon)
a è. 406 ze dne 25. øíjna 2000 o hospodaøení energií, vèetnì vyhláek související s tìmito
zákony (pøehled tìchto vyhláek je uveden v Pøíloze 2).
Dìkujeme naim spolupracovníkùm v energetice a vysokých kolách za jejich pomoc pøi zpracování této publikace, která shrnuje v této oblasti výsledky mnohaleté
práce ve výzkumu, provozu a pøípravì nových odborníkù pro energetiku. Dìkujeme
recenzentovi panu Prof. Ing. Karlovi Sokanskému, CSc a jeho kolektivu z VB TU
Ostrava za cenné pøipomínky k rukopisu díla.
V závìru pøedmluvy dìkujeme nakladatelství BEN za kladný pøístup k redakènímu
zpracování knihy a to zejména øediteli Liborovi Kubicovi, panu Martinovi Havlákovi
a sleènì Kateøinì Hrubé.
V Praze v prosinci 2001
Prof. Ing. Zbynìk Ibler, DrSc
Prof. Ing. Jan Karták, DrSc
Doc. Ing. Jiøina Mertlová, CSc
Ing. Zbynìk Ibler
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