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 průmysl  
 energetika 

 hutnictví 

 

 doprava 

 

 lokální topeniště v obcích 

 

 nejvíce emisí tepelná energetika, těžba a 
zpracování uhlí a kovů 

obr. 1. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Smokestack_in_Detroit.jpg


 jeden z nejvíce zatěžujících činitelů ŽP 

 

 vliv na ovzduší a krajinu 

 znečištění ovzduší 

 znehodnocená krajina (těžba, zpracování, 

ukládání odpadů) 

 

 několik způsobů pro výrobu energie, většinu 

tepelné elektrárny 

 



 rozhodující podíl (spolu s teplárnami) na 

znečištění ovzduší 

 

 nejvíce energie (64 %) 

 

 nejvíce emisí  

 spalovací procesy → produkty hoření (CO2, CO), 

SO2, NOx, popílek s obsahem těžkých kovů 

 

 



 uvolňování tepla do okolí z chladících 

zařízeních 

 častější srážky, mlhy,oteplování vody 

 

 před odsířením hlavní zdroj emisí kyselých 

dešťů 

 dnes spíše NOx,ozon 

 

 



Tepelná elektrárna Dětmarovice 

obr. 2. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Elektrownia_w_Dzie%C4%87morowicach1.jpg


Tepelná elektrárna Počerady 

obr. 3. 
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Tepelná elektrárna Tisová 

obr. 4. 
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 není vliv na kvalitu ovzduší 

 

 záření z radioizotopů nedosahuje nebezpečí 
přírodních zdrojů 

 

 tepelné znečištění okolí 
 chladící voda 
 Pára 
 

 u nás 19 % 

 

 Francie, Belgie 50 % 



 

 

 

 

 

 

 

Jaderná elektrárna Dukovany 

obr. 5. 
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 menší zatížení ŽP 
 šetří životní prostředí  → neprodukují emise 
 

 využití nevyčerpatelných („alternativních“) zdrojů 
 
 malá výkonnost 
 
 nároky na stálost prostředí (vítr, sluneční 

záření,…) 
 
 finanční náročnost 

 výstavba 
 uložení vyrobení energie 
 

 estetická stránka věci 
 
 



mohou se obnovovat (i vlivem člověka) 

 

 3-12% veškeré energie 

 

 typy obnovitelných zdrojů: 
 sluneční energie 

 větrná energie 

 geotermální energie 

 energie mořských vln 

 využití biomasy 

 zplyňování uhlí 



 čistý zdroj energie 

 

 prakticky nevyčerpatelný zdroj energie 

 

 žádné palivové náklady 

 

 využití v oblastech s vyšší intenzitou 

slunečního záření (Sahara, Kalifornie, 

Austrálie, Španělsko) 

 

 



malá výkonová hustota 

 

 proměnlivost slunečního záření 

 

 vysoké náklady na uskladnění energie 

 

 vysoké investiční náklady 

 

 využití pro vytápění budov, ohřev budov, 

sušení zemědělských plodů 

 



Solární elektrárna Krupá (Středočeský kraj) 
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 nestálé větrné podmínky 

 

malý výkon 

 

 náročné uchování vyrobené elektřiny 

 

 zásahy do krajiny, ohrožení pro ptactvo 

 

 finanční náročnost 

 

 hluk (zejména starší modely) 

 

 

 



 nulový dopad na ovzduší 

 

 využití nevyčerpatelného zdroje 

 

 využitelné pro odlehlé farmy (země 3. světa) 

 

 v ČR 30 míst 

 

max.5% energie 

 



Přečerpávací  

Elektrárna 

Dlouhé stráně  

(Jeseníky) 
Větrná 

elektrárna 

Kuželov 

obr. 7. 
obr. 8. 
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 zanedbatelný vliv na ovzduší 
 
 jen lokální změny → mlhy, srážky  
 
 vliv na krajinu 

 zatopení cenných biotopů → změny druhového 
složení 

 zrušení meandrů →zabránění pravidelnému vylévaní 
do okolí → riziko záplav 

 

 asi 3% energie u nás 
 
 Norsko, Rakousko, Kanada 30-50 % 
 
 různé typy 



 dřevo, dřevěný odpad, sláma z obilovin a 
olejnin, umělé pěstované energetické 
rostliny, bioplyn 

 

 výroba kapalných a plynných paliv → 
spalování → produkty hoření 

 

 využití půdy x náročnost přípravy půdy 

 

 riziko nedostatku místa pro potravinové 
suroviny 
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