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Tato esej nese název „Fyzika a energie – zdroje a potřeba“, tudíž z toho vyplývá, že v eseji se 

budu zabývat primárně výrobou elektrické energie, což s fyzikou přímo souvisí. Podíváme se tedy na 

zdroje energie a jejich rozdělení, způsoby výroby a trochu budeme muset využít i statistických údajů, 

abychom se podívali na spotřebu energie u nás a ve světě, protože otázka spotřeby je důležitou součástí

této eseje, ale zejména je to důležitá otázka pro celé lidstvo. Závěrem eseje bude pohled na budoucnost,

respektive nové zdroje energie.

Z počátku se ale vraťme poněkud do starších časů, do dob, kdy lidé neznali elektřinu. Byly to 

doby, kdy takový zdroj energie nebyl v podstatě potřeba. Teplo lidé získávali z ohně a stejně tak i 

světlo, k cestování využívali koně, nebo později parní lokomotivy a k těžším pracím používali 

mechanické stroje. Pokud chtěli umlít mouku, stačil mlýn s jednoduchým mechanismem o pár 

ozubených kolech, vítr a nebo řeku – záleželo jakým způsobem mlýn poháněli. V takové době lidé 

netušili, že jednou bude existovat takový skvělý pomocník jako elektrický proud, který bude pohánět 

téměř vše, co lidé mají po ruce.

První úspěšné pokusy o výrobu elektrické energie sahaly až do 19. století a počátku 20. století a 

to do průmyslově rozvinutých zemí jako USA či Anglie. Princip byl jednoduchý, jednalo se o 

generátor, který byl poháněn vodním kolem a nebo v té době již známým parním strojem. Právě 

vyřazené lokomotivy byly používány k výrobě elektřiny, bohužel ale nedosahovaly moc velkých 

účinností. To napravila až parní turbína, která byla účinnější a dala v podstatě základ dnešním tepelným

elektrárnám. Pro zajímavost první veřejná elektrárna na našem území byla uvedena do provozu v Praze 

na Žižkově v roce 1887 a poskytovala stejnosměrný proud. O pár let později, v roce 1898, byla 

založena elektrárna Holešovice, která poskytovala proud třífázový.

V té době se ale celosvětově nejednalo o jediný způsob výroby elektrické energie. Dalším 



způsobem jak vyrábět elektřinu byla voda. Zpočátku byl problém elektřinu takto přenášet na delší 

vzdálenosti, ale jakmile byl problém překlenut, vodní elektrárny se poměrně hojně rozšířily na řekách a

přehradách. První vodní elektrárna na světě „vyrostla“ zásluhou Thomase A. Edisona v roce 1882 a 

měla výkon 90 kW. O rok později následovalo švýcarské Lausanne, kde byla první vodní elektrárna v 

Evropě. Následoval další rozmach i v ostatních zemích a jak jistě víme, i v naší zemi máme velké 

množství vodních elektráren na vybudovaných přehradách například na vltavské kaskádě.

Ve stejné době, kdy se rozvíjely vodní elektrárny se rozvíjely i ty tepelné. Palivem bylo ve 

většině z nich černé uhlí, což velmi negativně ovlivňovalo a stálo ovlivňuje životní prostředí. Co se 

týče Československa, tak v době před prvními jadernými elektrárnami, tepelné elektrárny obstarávaly 

více než 90% produkce elektrické energie na našem území.

Tím se dostáváme k elektrárnám jaderným. Jejich počátek směřuje do roku 1954, konkrétně do 

Ruska, kde vznikla první jaderná elektrárna s výkonem 5MW (pozn. pokud si dobře pamatuji, tak 

stejný výkon má i náš školní reaktor VR-1 neboli „Vrabec“). Zhruba po třiceti letech se v tehdejším 

Československu také objevila první jaderná elektrárna – Dukovany. Později, po přelomu tisíciletí, se 

otevřela i druhá jaderná elektrárna v Temelíně. Obě mají přibližně stejný výkon a to okolo 2000MW. 

V současnosti je ve světě zhruba 15% energie vyrobeno právě v jaderných elektrárnách. V tomto 

měřítku je Česká republika těsně pod vrcholem, protože produkce produkce u nás je okolo 35%.

Z tohoto krátkého historického shrnutí je jasně vidět, jak spotřeba a produkce energie prudce 

rostla s postupem času. Od jednoduchých zařízení jsme se dostali až k velmi složitým, jejichž výkon je 

mnohonásobně vyšší. To ale není konec všeho, stále se totiž hledají nové a nové způsoby jak elektřinu 

vyrábět a to i bezpečněji a šetrněji k životnímu prostředí – například solární nebo větrné elektrárny. 

Všechno jen z jednoho prostého důvodu, a tou jsou zdroje. Ne každý zdroj je nevyčerpatelný a proto je 

nutné se podívat jaké zdroje vlastně máme a jaké jsou výhledy do budoucna.

K tomu abychom vyrobili elektrickou energii potřebujeme nějaký zdroj, který nám k výrobě 

poslouží. Jsou zdroje, které můžeme recyklovat stále dokola a pak jsou zdroje s omezenými zásobami, 

které jednoho dne dojdou. Recyklovatelné zdroje nazýváme obnovitelné a ty s omezenými zásobami 

nazýváme neobnovitelné. Podívejme se tedy na ně detailněji.

Neobnovitelné zdroje, nebo též nazývané klasické zdroje jsou charakteristické tím, že jejich 

spotřeba je rychlejší než obnova, tudíž jednou zásoby na naší planetě dojdou. 

Jedním z nich je třeba uhlí. Uhlí vzniká, jak jistě všichni vědí,  z odumřelých rostlin a stromů 

pod vrstvami půdy bez přístupu kyslíku. Z toho lze usoudit, že uhlí vzniká spousty let. A právě takto 



dlouho vznikající uhlí je velmi rychle těženo, protože se používá všude možně v průmyslu a hlavně k 

výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách. A zrovna podíl vyrobené energie z takových 

elektráren není vůbec malý. Uhlí se spotřebovává velice rychle a světové zásoby ubývají. V současnosti

se odhadují zásoby na zhruba 300 let. To naší generaci, potažmo generaci našich dětí nemusí vůbec 

trápit, protože té doby se nedočkají. Problém, který se nás týká je to, co vzniká spalováním uhlí – oxid 

siřičitý. Oxid siřičitý způsobuje kyselé deště, znečišťuje ovzduší, ale hlavně vede ke globálnímu 

oteplování, což je velký problém, o kterém se mnoho lidí pře.

Jiným zdrojem může být třeba ropa. Ačkoliv takové elektrárny nejsou až tak rozšířené (pozn. 

spíše v chudých zemích), tak přesto nějaké existují. A s ropou jsme na tom ve všech ohledech hůře než 

s uhlím. Optimistický odhad zásoby ropy ve světě činí zásoby na 60 let, ale může to být i méně. Co se 

týká životního prostředí, tak taková výroba je také silně neekologická. Stačí si pouze vybavit devastaci 

krajiny při těžbě ropy a nebo ještě hůře, havárii tankeru na moři.

Dalším zdrojem je zemní plyn. Ano, existují i tepelné elektrárny na zemní plyn – říká se jim 

paroplynové. A právě paroplynové elektrárny jsou velmi flexibilním zdrojem elektřiny. Emise z nich 

jsou až o 70% nižší než u uhelných elektráren, což je poměrně výrazný rozdíl. Zemní plyn je totiž 

považován za ekologické palivo. Proto tento typ elektráren zažívá poměrně velký rozmach a ve světě 

jich přibývá (pozn. i na území ČR je jich několik). Elektráren jejichž výkon jde nad 400 MW je ve 

světě počítáno na tisíce. Hlavním problémem je ale zásoba plynu, která vychází maximálně na sto let.

A teď k nejdůležitějšímu zdroji a tím jsou jaderná paliva. Právě energie z jaderných elektráren 

je v posledních letech v trendu více, než energie z fosilních paliv. Pomineme-li cenu výstavby jaderné 

elektrárny, pak náklady na výrobu energie nevychází ani tak moc draze. Dobře jsou na tom tyto 

elektrárny i co se týká emisí – nemají tak vysokou produkci skleníkových plynů. Ale ani jaderná paliva 

nejsou nevyčerpatelná, ale to asi není věc, která nás trápí nejvíce. Největším problémem těchto 

elektráren je skladování jaderného odpadu a nebo případná havárie. Každý z nás má jistě v paměti 

Fukušimu nebo Černobyl, který má nyní třicetileté výročí od tragického výbuchu.

Z výše rozepsaného odstavce o  neobnovitelných zdrojích je jasně vidět, že doba vyčerpání 

jednou přijde a proto je nutné přemýšlet o jiném způsobu výroby elektrické energie – a to právě z 

obnovitelných zdrojů. To jsou takové zdroje, které mají nekonečnou zásobu, tudíž je není možné 

vyčerpat. Takovými zdroji jsou voda, vítr, sluneční záření, biomasa, bioplyn, geotermální energie a tak 

dále. Tyto zdroje energie jsou sice šetrné k životnímu prostředí, ale bohužel nehrají v současné 

energetice hlavní roli. Evropská Unie sice podporuje výstavbu zařízení, která využívají tyto zdroje, ale 

stále jsou to jen doplňky hlavních zdrojů.



Než přijde úplný závěr této eseje, podíváme se trochu do statistik a porovnáme Českou 

republiku se světem. Co se týká spotřeby energie, tak ta brutálním způsobem narostla jak v Česku, tak 

ve světě. Podíváme-li se na data [5], tak zjistíme, že v roce 1919 byla spotřeba elektrické energie na 

našem území takřka nulová a nyní dosahuje okolo 70 000 GWh ročně. Kam to v naší malé zemi 

poroste, to nevíme. Když se podíváme na podíl jednotlivých zdrojů [7], tak u nás převažují uhelné 

elektrárny 46%, následovány těmi jadernými 36% a malý zbytek je tvořen z obnovitelných zdrojů – 

vodní elektrárny 5%, větrné a solární 3% a další podíly jsou už velmi nevýznamné. Oproti světu [6] je 

tam poměrně velký rozdíl, kde 60% tvoří tepelné elektrárny, 18% jaderné, 14% vodní a zbytek pochází 

z ostatních zdrojů. Z toho je vidět, že Česká republika se jádra nebojí, jelikož oproti světu máme 

dvojnásobně velký podíl z jádra, ale naopak se zdá, že zaostáváme více v těch obnovitelných zdrojích.

Závěrem je nutno říci, že spotřeba energie od dob našich prapradědů neuvěřitelně vzrostla a to i 

díky rozvoji techniky a všech zařízení, která elektrický proud spotřebovávají. Tento nárůst se ale může 

stát nezadržitelným, protože hlavní zdroje energie dojdou a my budeme muset čerpat z jiných zdrojů – 

více z těch obnovitelných. To mne ale vede k další otázce. Je lepší mít v zemi dvě jaderné elektrárny, a 

několik těch tepelných, nebo zhyzdíme krajinu větrnými či solárními elektrárnami? S obojím mám 

zkušenost, protože nedaleko naší chaty, jsou jak solární panely na polích, tak i větrné elektrárny, a 

musím říct, že v blízkosti CHKO to nevypadá úplně nejlépe. To snad raději přežiji ty dvě jaderné 

elektrárny, i když jsou nebezpečnější. Tím docházím k závěru, že každý zdroj a následná výroba 

elektřiny z něho, má své pro a proti. V podstatě žádný z nich není ideální, nevyčerpatelný, nebo úplně 

šetrný k okolí. Ale i s tím se bude muset společnost vypořádat. 
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