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Úvod 

V současnosti je celosvětová výroba elektrické energie pokryta přibližně z 80 % fosilními 

zdroji nešetrnými k životnímu prostředí. V České republice je to necelých 50 %. Kvůli 

snaze o přechod k bezemisní energetice nezbývá mnoho cest, kterými se vydat. 

Prosazované obnovitelné zdroje mají řadu nevýhod a pokrýt jimi celou spotřebu 

je prakticky nemožné. Navíc by ke svému provozu vyžadovaly obrovské akumulační 

technologie, případně jiné emisní zdroje používané v době, kdy jsou nepříznivé 

klimatické podmínky. Kombinace obnovitelných zdrojů s jadernými elektrárnami 

vyvolává řadu pochybností. Už z principu, že může dojít k jaderné havárii navzdory jejich 

spolehlivosti, se setkávají s řadou odpůrců. 

Spásou lidstva by byla z mnoha pohledů dokonalá jaderná fúze. Zásadním 

problémem ale je, že ji v současnosti neumíme k výrobě energie využívat. Tento problém 

se snaží vyřešit probíhající celosvětové projekty zaměřené na její výzkum a vývoj. 

V této práci se zaměřím na princip energetického využití jaderné fúze jako 

potenciálního zdroje energie budoucnosti. Prostor v práci dostanou i zmíněné fúzní 

projekty zaměřující se na osm stěžejních misí v oblasti jaderné fúze. Následně v praktické 

části krátce shrnu zdroje energie používané v současnosti a provedu výpočet spotřeby 

paliva a hustoty energetického toku pro jejich vzájemné porovnání. 

Metodou práce je rešerše odborné literatury a dostupných zdrojů z průmyslu, 

doplněné o fyzikální a termodynamické výpočty vybraných zdrojů. 
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1. Jaderná fúze 
 

1.1. Co je to fúze?  
Pojem jaderná fúze je definován jako proces, při kterém se slučují jádra lehčích prvků 

a vznikají jádra prvků těžších.  

Objevení a popis jaderné fúze probíhaly desítky let a nedá se připsat jedinému 

člověku. S postupem času, už od středověku a prvních alchymistů, až do poloviny 

19. století, jak se rozvíjela věda o chemii, bylo stále jasnější, že veškerý svět se skládá 

z relativně malého počtu komponent známých jako prvky. V současnosti jich poznáme 

téměř 120.  

Obrovský pokrok v tomto oboru učinil v roce 1869 ruský chemik Dmitrij 

Mendělejev publikováním periodické tabulky prvků. Obsahovala prvky, které byly 

uspořádány v řadách od těch nejlehčích počínaje vodíkem na horním řádku, až po ty 

nejtěžší na řádku spodním. Prvky s podobnými chemickými vlastnostmi umístil 

do svislých sloupců pod sebe. První dva prvky tabulky, vodík a helium, jsou 

nejrozšířenější prvky ve vesmíru a dohromady tvoří asi 98 % veškeré viditelné hmoty. 

Právě slučování vodíku za vzniku helia je nám nejznámější a nejdostupnější reakce, která 

je zároveň zdrojem energie Slunce a dalších hvězd. Fúze je také příčinou vzniku atomů 

těžších prvků periodické tabulky. [1]  

Představa, že za energií Slunce a ostatními hvězdami stojí jaderná fúze, se 

postupně vyvíjela v několika krocích, jež po sobě následovali s mnohaletými časovými 

rozestupy. Prvním byl fenomenální objev Alberta Einsteina, že hmota se může přeměnit 

na energii, který definoval známým vzorcem 𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑐2. Pojem energie je každému 

znám, vyskytuje se v mnoha různých formách jako jsou například teplo, světlo, elektřina. 

Důležité je, že energie se může měnit z jedné formy na druhou, ale celkové množství musí 

zůstat stejné. Tento fakt nazýváme zákonem o zachování energie.  

Další pokrok následoval o necelých 10 let později díky Francisi Astonovi, který 

zjistil, že součet hmotností čtyř jader atomů vodíku je větší než hmotnost jader atomu 

helia z nich vytvořeného. Také se zasloužil o objevení izotopů – prvků se stejnými 

vlastnostmi, ale rozdílnými hmotnostmi.  

Následně britský astrofyzik Arthur Eddington předložil hypotézu, podle které 

úbytek hmotnosti při fúzi je podle vzorce Alberta Einsteina odpovědný za energii hvězd. 

Zároveň řekl, že pokud je opravdu subatomová energie uvnitř hvězd schopná udržet 

jejich teplo, pak jsme možná blízko k dosažení snu o jejím využití ve prospěch 

lidstva. [1][2]  
 

1.1.1. Energie jader 
Energetické využití jaderné fúze je tedy založeno na principu úbytku hmotnosti 

při sloučení jader, který má za následek uvolnění energie. Vynásobením hmotnostního 

úbytku druhou mocninou rychlosti světla získáme množství uvolněné energie. [1] 

Skutečnost, že hmotnost atomového jádra je nižší než součet hmotností 

jednotlivých nukleonů, které jádro tvoří, se prokázala při měření na hmotnostním 

spektrografu. Stejně tak to platí u slučování lehkých jader do jader těžších – součet 

hmotností jader vstupujících do reakce je vyšší než hmotnost vzniklého jádra. Proto je 

také energie volných nukleonů vyšší než energie jádra, z nich složeného. Tento rozdíl 

energií se nazývá vazebná energie jader a je dán jadernými silami působícími mezi 
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nukleony. Vazebnou energii jádra chápeme i jako míru jeho stability. Čím vyšší je 

vazebná energie, tím je náročnější jádro rozložit na volné nukleony. 

Atomová jádra jsou kladně nabitá a vzájemně se odpuzují elektromagnetickými 

silami. Jaderné síly jsou asi tisíckrát silnější než síly elektromagnetické, ale mají nepatrný 

dosah. Aby proběhla fúze, musí se jádra atomů přiblížit na těsnou vzdálenost, kde 

převládají přitažlivé jaderné síly nad silami odpudivými. [1][2][3] 

 
Obrázek 1: Energie jader v závislosti na jejich vzájemné vzdálenosti [2] 

Graf na obrázku 1 popisuje potenciální energii dvou jader v závislosti na jejich 

vzdálenosti od sebe. Při dostatečné vzdálenosti působí pouze elektromagnetické odpudivé 

síly a potenciální energie je kladná. Tyto síly rostou s přibližováním jader k sobě 

a převládají do doby, než jsou jádra těsně u sebe. V tomto okamžiku dochází k překročení 

tzv. Coulombovské bariéry a začnou převládat síly jaderné, což má za následek pokles 

potenciální energie. 

K přiblížení jader na vzdálenost nutnou k fúzi, je potřeba jádrům dodat energii. 

To lze provést mnoha způsoby, avšak pro nás je nejvýhodnější dodávat energii formou 

tepla. Jiné způsoby dodání energie jako jsou například srážky urychlených jader nebo 

mionová katalýza spotřebují více energie, než následnou fúzí vyloučí. 

 Zákony kvantové fyziky jádrům dovolují projít skrz tzv. kvantový tunel, který 

nutnou energii k dostatečnému přiblížení jader snižuje, avšak i přesto zůstává stále 

vysoká. [1][2] 
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Míru uvolněné energie zobrazuje křivka na obrázku 2. Jedná se o graf množství vazebné 

energie na jeden nukleon prvku. 

 

 
Obrázek 2: Vazebná energie vztažená na 1 nukleon [4] 

Nejstabilnějším atomem je atom železa na vrcholu křivky. Všechny ostatní atomy mají 

přebytek hmotnosti, který může být vyloučen ve formě energie – u lehčích jader 

slučováním, u těžších štěpením. Štěpení některých těžkých atomů je mnohem jednodušší 

než slučování jader lehkých, proto se už dnes oproti fúzi v energetice hojně využívá. 

Při fúzi je množství uvolněné energie přepočítané na jeden nukleon reaktantů značně 

vyšší než u štěpení. Je patrné, že největší energetický zisk na jeden nukleon lze získat 

při slučování lehkých jader vodíku, který je několikanásobně vyšší než energetický zisk 

na jeden nukleon při štěpení uranu. [1][4] 

 

1.1.2. Fúze na Zemi 
Celý proces fúzní reakce probíhající ve Slunci je při našich podmínkách a možnostech 

na Zemi nereálný. V energetických fúzních reaktorech první generace bude probíhat 

termojaderná fúze jader izotopů vodíku deuteria a tritia, jelikož má největší četnost reakcí 

a stačí jí nejnižší teplota ze všech fúzních reakcí, díky čemuž umožňuje nejsnáze vytvořit 

energetický zisk. Při reakci těchto dvou jader vzniká jádro helia a jeden volný neutron: 
 

𝐷 + 𝑇 → 𝐻𝑒4 + 𝑛 + 17,6 𝑀𝑒𝑉 
 

Uvolněnou energii odnáší produkty reakce v opačném poměru velikosti svých hmotností. 

Ze 17,6 𝑀𝑒𝑉 připadá 80 % na neutron, což je zhruba 14,1 𝑀𝑒𝑉 a zbylých 20 % odnáší 

jádro helia. 

Deuterium je přírodní látka, která se v dostatečném množství vyskytuje ve vodě. 

I přesto, že je deuteria na Zemi podstatně méně než běžného vodíku, jeho zásoby jsou 

prakticky nevyčerpatelné. 

Tritium se na Zemi téměř nevyskytuje, protože není stabilní a s poločasem 

rozpadu 12,3 let se rozpadá na izotop helia 𝐻𝑒3 . Tritium pro fúzní elektrárny se bude 

vyrábět přímo v reaktoru reakcí volného neutronu z DT reakce a lithia 𝐿𝑖6  obsaženém 

ve vnitřním obkladu stěny reaktoru: 
 

𝐿𝑖6 + 𝑛 → 𝐻𝑒4 + 𝑇 + 4,8 𝑀𝑒𝑉 
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Lithium se vyskytuje v zemské kůře a mořské vodě v podobě rozpuštěných solí. 

Kompletní reakci fúzních elektráren první generace lze zapsat následovně: 
 

𝐷 + 𝐿𝑖6 → 2 𝐻𝑒4 + 22,4 𝑀𝑒𝑉 
 

Jedná se tedy o souhrnnou reakci deuteria a lithia se vznikem dvou jader helia. Energie 

ve formě tepla bude předávána chladícímu médiu a přes termodynamický parní cyklus 

bude vyráběna elektřina podobně jako v dnešních štěpných jaderných elektrárnách. [1][2] 

 

 
Obrázek 3: Fúze deuteria a tritia [5] 

 

1.1.3. Lawsonovo kritérium 
Lawsonovo kritérium stanovuje podmínku pro energetické využití jaderné fúze. Pro 

dosažení energetického zisku musí po dostatečně dlouhou dobu plazma dosáhnout takové 

teploty a hustoty, při které je dostačující četnost fúzních jaderných reakcí. Obecný tvar 

Lawsonova kritéria udává minimální hodnotu součinu hustoty slučovaných jader 

a časového intervalu za určité teploty: 

𝑛 ∗ 𝜏𝐸 ≥ 𝑓(𝑇) 

Hustota plazmatu 𝑛 [𝑚−3] je dána počtem jader v objemu. Doba udržení energie 𝜏𝐸  [𝑠] 
je definována jako množství energie v plazmatu dělené rychlostí, jakou z plazmatu 

energie uniká. 

Vzhledem k tomuto součinu lze podmínku splnit dvěma způsoby. První způsob se 

nazývá inerciální udržení, při kterém se dosahuje velmi vysoké hustoty po krátkou dobu. 

Vysokou hustotu získáme rychlým stlačením laserovými nebo rentgenovými paprsky, 

kdy díky setrvačnosti fúzní reakce proběhne dříve, než se jádra od sebe rozletí. 

Druhý způsob je označován jako magnetické udržení. Jde o malý tlak v řádu barů 

a doby udržení v řádu několika sekund. Fúzní palivo se stejně jako každá jiná látka při 

teplotách používaných ve fúzních reaktorech nachází ve formě ionizovaného plazmatu, 

které lze spoutat a formovat pomocí magnetického pole. Takto lze plazma udržet 

teoreticky na neomezenou dobu, avšak různé nestability plazmatu tuto dobu omezují. 

Pro reaktory využívající magnetické udržení s konstantním tlakem a při zúžení 

teplotního intervalu na okolí optima pro jadernou fúzi lze Lawsonovo kritérium zapsat 

ve tvaru tzv. trojného součinu: 

𝑛 ∗ 𝑇 ∗ 𝜏𝐸 ≥ 𝑔(𝑇) 
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Důležitou veličinou fúzního reaktoru je faktor zesílení výkonu 𝑄 nebo také koeficient 

zisku. Je definován jako poměr výstupního fúzního výkonu 𝑃𝐹 a vstupujícího výkonu 

vnějšího ohřevu 𝑃𝐻 potřebného k udržení rovnováhy. 

𝑄 =
𝑃𝐹

𝑃𝐻
 

Dosažením rovnováhy výstupního výkonu a vstupujícího výkonu 𝑃𝐹 = 𝑃𝐻 nastává tzv. 

vědecká rovnováha a 𝑄 = 1. [1][2][4][7][8] 

Při reakci deuteria a tritia odnáší neutron 80 % uvolněné energie skrz magnetické 

pole ven z plazmatu. Jádro helia má kladný náboj a se svými 20 % energie zůstává drženo 

magnetickým polem a může posloužit k ohřevu plazmatu. Jak teplota plazmatu vnějším 

ohřevem roste, fúzní reakce nabývají na četnosti a plazma se více a více ohřívá vlastní 

produkcí, podobně jako ve Slunci. Stav, kdy není potřeba vnější ohřev a plazma se udržuje 

samo, se nazývá zapálení. V této chvíli je 𝑃𝐻 = 0 a proto 𝑄 = ∞. Tento stav se v praxi 

využívat nebude, vnější ohřev bude sloužit k řízení plazmatu a k neinduktivnímu 

generování elektrického proudu. 

Dalším využívaným termínem je inženýrská rovnováha. Ta nastává při rovnosti 

výkonu fúzní elektrárny a celkové vlastní spotřeby elektrárny. V tomto okamžiku by 

fúzní elektrárna nevyráběla ani nespotřebovávala žádnou energii. Minimální parametry 

plazmatu nezbytné pro splnění podmínky v závislosti na teplotě zobrazuje graf na 

obrázku 4. [1][2][9] 

 
Obrázek 4: Graf Lawsonových kritérií [9] 

Zatímco minimum křivek vědecké rovnováhy a zapálení pro Lawsonovo kritérium je 

zhruba při 300 milionech stupňů Celsia, pro trojný součin v reaktorech s magnetickým 

udržením je minimum v okolí teplot 163 milionů stupňů Celsia. Z důvodu nízkého tlaku 

v magnetických reaktorech je tedy nutno plazma ohřát na teplotu zhruba 10x převyšující 

teploty v jádru Slunce. [8] 
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1.2. Inerciální udržení 
Uvolnění fúzní energie pomocí inerciálního způsobu udržení je založeno na stejném 

principu jako u vodíkové bomby. Jedná se o rychlé zahřátí a stlačení paliva, ve kterém 

dochází s pomocí setrvačnosti k fúzi před tím, než se palivo rozletí. U vodíkové bomby 

byla k tomuto účelu využita štěpná roznětka, kterou však z fyzikálních důvodů nelze 

zhotovit tak, aby mohla být využita v energetickém reaktoru. Fúzní palivo se v reaktorech 

stlačuje pomocí laserů mířených rovnoměrně na povrch terčíku.  

Celý jeden cyklus reakce lze rozdělit do čtyř fází. Nejdříve se povrch terčíku 

ohřeje laserem, což způsobí odpařování horní vrstvy, která reaktivní silou způsobí 

stlačení paliva. Imploze dosahuje rychlostí až několik kilometrů za sekundu. Stlačené 

palivo dosahuje hustoty a teploty nutné k zapálení a fúzní reakce se rychle šíří celým 

objemem. 

 
Obrázek 5: Zapálení paliva při inerciálním udržení plazmatu [4] 

Nerovnoměrné působení laserů na terč způsobuje vysoké energetické ztráty a brání 

dosažení potřebné hustoty a teploty paliva. Pro dosažení kontinuálního uvolňování 

energie je zapotřebí provádět několik pulzů za sekundu, čehož není možné dosáhnout se 

současnými lasery, které mají velmi nízkou účinnost. Mikrovýbuchy zároveň extrémně 

zatěžují první stěnu reaktorové nádoby a v současnosti spolu s nedostatečně vyvinutými 

lasery tvoří hlavní neřešitelný problém inerciální jaderné fúze. [2][4] 

 

1.3. Magnetické udržení 
Fúzních reaktorů využívajících princip magnetického udržení existuje spousta. 

V současnosti zaznamenává největší pokrok fúzní reaktor typu tokamak, k jehož vývoji 

vedla dlouhá cesta. Základní myšlenka magnetického udržení vychází ze skutečnosti, že 

při teplotách nacházejících se v reaktorové komoře je plazma plně ionizované a je možné 

na něj působit magnetickým polem. Magnetické pole může být generováno proudem 

protékajícím cívkami v okolí reaktorové komory anebo proudem protékajícím samotným 

plazmatem. V případě, že proud teče plazmatem, vytváří kolem něj magnetické pole, 

jehož silokřivky obtáčejí směr proudu. Je-li toto pole dostatečně silné, způsobuje 

stlačování plazmatu a zabraňuje jeho kontaktu se stěnou komory.  

 Zpočátku se používaly lineární magnetické konfigurace, které měly tvar rovné 

trubky, kde převažovalo magnetické pole tvořené proudem v plazmatu. Jednalo se 

o lineární pinče a theta pinče, kde se však plazma rychle rozpadá kvůli nestabilitám 

a ztrátám na otevřených koncích. Tomuto se předešlo stočením trubice do tvaru toroidu. 

Zařízení se jmenuje toroidální pinč a kombinují se v něm dvě magnetická pole. Silnější 

poloidální pole je generováno proudem v plazmatu a pole toroidální, pro zmírnění 
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některých nestabilit, generují vnější cívky. Ačkoli se oproti lineárním systémům 

dosahovalo mnohem lepších výsledků, zůstávaly zde další neřešitelné problémy. 

 Dalším vyvinutým zařízením byl stelarátor. Oproti předešlým typům se 

magnetické pole vytváří pouze vnějšími cívkami. Zprvu obsahoval pouze toroidální 

magnetické pole, brzy se však zjistilo, že toto pole k udržení plazmatu stačit nebude a je 

proto nutné jej stočit. Takové pole tvořené pouze vnějšími cívkami je obtížné vytvořit 

a geometrie cívek je mnohem složitější než u předchozích reaktorů. Použití pouze 

vnějších cívek bez nutnosti indukovat proud v plazmatu zároveň ale znamená obrovskou 

výhodu stelarátorů. Proud tekoucí plazmatem totiž způsobuje řadu nestabilit a z důvodu 

jeho induktivního generování je nutné, aby reaktory pracovaly v pulzech, zatímco 

stelarátor pracuje v kontinuálním režimu. 

 
Obrázek 6: Geometrie stelarátoru [10] 

Na obrázku 6 je vidět náročnost tvarů cívek pro vytvoření vhodného šroubovitého pole. 

Až současné moderní technologie podporované počítači umožňují realizaci těchto 

reaktorů. Díky kontinuálnímu režimu a provozu bez indukovaného proudu je možné, že 

by v budoucnu stelarátory mohli předčit i tokamaky. [1][2][4][10] 

 

1.3.1. Tokamak 
Fúzní reaktor tokamak, je zatím nejslibnějším typem zařízení ve fúzní energetice. Jeho 

koncepce započala v roce 1950 v Rusku. Název je zkratkou ruských slov ,,TOroidalnaja 

KAmera i MAgnitnyje Katuški“, což v překladu znamená ,,toroidální komora 

a magnetické cívky“.  

Srdcem tokamaku je prstencová (toroidální) vakuová komora, ve které proudí 

plazma. Plazma v reaktoru je ovlivňováno silným toroidálním magnetickým polem 

tvořeným vnějšími cívkami a slabším poloidálním polem tvořeným proudem v plazmatu, 

který je indukován přes centrální solenoid. Tento proud zároveň plazma ohřívá na vysoké 

teploty, což bylo jedním z hlavních důvodů pro upřednostnění tokamaků. Doplňujícími 

systémy ohřevu jsou ohřev mikrovlnami a ohřev svazky neutrálních částic. Další 

důležitou součástí tokamaku je kryogenní a vakuový systém. [2][10][11] 
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1.3.1.1. Magnetické systémy tokamaku 
Nabitá částice v magnetickém poli je tímto polem ovlivňována a působí na ni Lorentzova 

síla daná velikostí náboje, magnetickou indukcí a rychlostí částice. Ve směru rychlosti 

rovnoběžném s magnetickým polem se částice pohybují volně, ale v kolmém směru je 

částice nucena vykonávat kruhový pohyb. Kruhová trajektorie je popsána Larmorovým 

poloměrem a je závislá na hmotnosti a rychlosti částice, náboji a intenzitě magnetického 

pole. V nerovnoměrném magnetickém poli, způsobeným kruhovým tvarem vakuové 

nádoby, se k tomuto pohybu přidá další pohyb, nazývaný grad-B drift. Tento pohyb je 

dán rozdílnými Larmorovými poloměry v nehomogenním poli. Elektrické pole v komoře 

dále vyvolává E x B drift. 

Kvůli těmto jevům obsahuje tokamak hned několik magnetických systémů. 

Nejsilnější pole tvoří cívky toroidálního magnetického pole navinuté okolo vakuové 

komory reaktoru. Ve středu tokamaku je centrální solenoid, představující primární 

transformátorové vinutí, které indukuje proud do plazmatu, jež vytváří poloidální 

magnetické pole. Součtem těchto polí vzniká pole šroubovicové (helikální). Pole 

toroidální je mnohokrát silnější než pole poloidální, proto má výsledná šroubovice 

pomalé stoupání, oproti toroidálnímu pinči, kde silou převažuje pole poloidální, tvořené 

proudem v plazmatu. Pro vhodné zformování a udržení plazmatu tokamak obsahuje ještě 

cívky poloidálního pole, vinuté na vnější straně vakuové komory. [1][2] 

 

 
Obrázek 7: Magnetický systém tokamaku [13] 
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a) Cívky toroidálního pole 

Magnetické pole tvořené těmito cívkami nejvíce ovlivňuje plazma a energetickou 

využitelnost tokamaku. Samotný fúzní výkon roste se čtvrtou mocninou velikosti 

magnetického pole. Cívky toroidálního pole zároveň představují jednu z nejobtížnějších 

a nejnákladnějších komponent tokamaku a pokrok ve vývoji v této oblasti silně souvisí 

s pokrokem fúzních reaktorů. Jedná se především o vývoj supravodičů, které provoz 

tokamaku značně usnadňují. Klasické měděné cívky potřebují obrovské napájecí zdroje 

pro vytvoření magnetického pole a pokrytí ohmických ztrát, zatímco k naproudění 

supravodivých cívek postačí slabší napájecí zdroj a spotřebu systému určuje především 

chlazení cívek.  

S maximalizací toroidálního pole rostou nároky nejen na materiály cívek, ale i na 

nosné konstrukce tokamaku a vakuovou komoru, které musí odolat vysokým silám. 

Z hlediska symetričnosti pole by bylo nejvhodnější umístit cívek kolem komory co 

nejvíce, avšak tomuto brání nutnost dostatečného prostoru pro přístup ostatním systémům 

do reaktoru. [2] 

 

b) Centrální solenoid 

Centrální solenoid tvoří cívky umístěné v prostoru mezi vakuovou komorou v ose 

reaktoru. Solenoid představuje primární vinutí transformátoru, přes které je indukován 

proud do sekundárního vinutí, tvořeného plazmatem v komoře. Starší koncepty tokamaků 

obsahovaly feromagnetický transformátor, avšak u modernějších zařízení se využívá 

vzduchového transformátoru tvořeného právě centrálním solenoidem. Proud, proudící 

plazmatem, generuje magnetické pole, jehož silokřivky obtáčí směr proudu a napomáhá 

plazma stlačovat a odtrhávat od stěn komory.  

Další přínosnou funkcí proudu je ohřev plazmatu, avšak s rostoucí teplotou 

plazmatu se snižuje jeho elektrický odpor a ohmický ohřev proudem je možný pouze do 

teplot kolem 50 milionů stupňů. Doohřev na požadovanou teplotu zajišťují jiné přídavné 

systémy. 

Velkou nevýhodou indukovaného proudu je nutnost práce v pulsním režimu, což 

značně komplikuje budoucí energetické využití tokamaku. Podmínkou indukce proudu 

v sekundárním vinutí je změna proudu v primárním vinutí. Proud v solenoidu se sníží na 

minimum a postupně se zvyšuje až do maximálních hodnot. Pak je nutné přerušit fúzní 

reakci a začít nový cyklus.  Řešením by mohlo být vytvoření doplňkového magnetického 

pole pro udržení plazmatu ve chvíli přerušení pulzu nebo neinduktivní generování 

proudu. [1][2][4][7] 

 

c) Vnější cívky poloidálního pole 

Tyto cívky jsou nezbytné k vertikálnímu udržení polohy plazmatu a jeho formování 

do potřebného tvaru. Proud v cívkách je řízen zpětnou vazbou z diagnostického systému. 

Plazma v moderních tokamacích je udržováno v divertorové konfiguraci kapkovitého 

tvaru D-shape. 
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Obrázek 8: Magnetické siločáry v komoře tokamaku [2] 

Divertor je zařízení k odvodu nečistot a tepla z tokamaku a obvykle se nachází ve spodní 

části komory. Nečistoty se v plazmatu koncentrují převážně na povrchu po jeho obvodu. 

Magnetické cívky poloidálního pole vytváří v blízkosti divertoru bod s nulovým 

magnetickým polem nazývaný jako X-bod. Tento bod dále určuje hraniční čáru mezi 

oblastí s uzavřenými magnetickými siločárami a oblastí s magnetickými siločárami 

protínající vakuovou komoru v místech divertoru nazývanou separatrix. Ve chvíli, kdy 

částice překročí separatrix, jsou odvedeny na divertorové terče a následně odčerpávány 

ven z komory reaktoru. [2][4][11] 

 

1.3.1.2. Jaderné technologie 
Jedná se především o první stěnu, blanket a divertor. Tyto komponenty jsou nejvíce 

zatěžovanými částmi tokamaku a jsou na ně kladeny vysoké požadavky. V případě reakce 

deuteria a tritia tvoří největší zatížení jaderných komponent fúzní neutrony, které jsou 

produkty reakce a odnáší nejvíce energie. Jádra helia jsou kladně nabitá a magnetickým 

polem udržována uvnitř komory, kde ohřívají plazma předáváním své energie ostatním 

částicím. K pohlcení fúzních neutronů musí dojít uvnitř komory, jelikož vakuovou 

nádobu obklopují magnetické cívky, které jsou vysoce citlivé na neutronové záření a jeho 

působením může dojít ke změnám struktury a ztrátě supravodivosti. 

Konstrukce ozářené neutrony se stávají radioaktivními, nicméně vhodnou volbou 

nízkoaktivovatelných konstrukčních materiálů je tato radiace dostatečně nízká oproti 

materiálům ve štěpných reaktorech a umožňuje po relativně krátké době, zhruba 100 
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letech, jejich recyklaci. I přesto mají konečnou životnost a za dobu provozu reaktoru musí 

být i několikrát nahrazovány dálkově řízenými manipulátory.  

Nejdůležitějšími vlastnostmi těchto materiálů jsou především vysoká tepelná 

odolnost a tepelná vodivost, nízká neutronová aktivace a vysoké nebo nízké atomové 

číslo v závislosti na tom, co od materiálu požadujeme. Chlazením jaderných komponent 

je energie ve formě tepla odváděna z reaktoru a využívána k výrobě elektrické energie. 

Především na první stěnu a divertor, ať už řízeně nebo vlivem nestabilit, přímo dopadá 

horké plazma a jsou zatěžovány vysokoenergetickým neutronovým tokem a tepelným 

tokem.  

 

 

 

Obrázek 9: Stavba stěny komory reaktoru [12] 

 Nejčastějšími nestabilitami, které způsobují kontakt plazmatu s komponentami 

jsou nestability lokalizované na okraji plazmatu ELM a nestability změny vertikální 

polohy plazmatu VDE. Kromě těchto nestabilit probíhá v plazmatu řada náhodných jevů, 

nicméně není možné tyto nestability brát jako mimořádné situace a komponenty jim 

vystavené musí být navrženy s ohledem na jejich vliv. Řada nestabilit, včetně těchto, 

končí disrupcí (zhroucením) plazmatu. [1][2][11][13] 

 

a) Stěna 

Funkcí první stěny je chránit konstrukci a komponenty reaktoru před přímým působením 

plazmatu. Nominální tepelný tok zatěžující první stěnu je přibližně 0,5 𝑀𝑊/𝑚2, avšak 

při interakci s plazmatem vlivem nestabilit může být lokálně vystavena tokům v řádu 

několika 𝐺𝑊/𝑚2, což může způsobovat její tavení nebo odpařování. Z tohoto důvodu je 

zde obtížná otázka, jaký zvolit materiál, jelikož prvky těžké, s vysokým atomovým 

číslem, jsou jen výjimečně vyraženy z povrchu první stěny a mají vyšší teplotní odolnost 

a teplotu tání, avšak jejich uvolnění do plazmatu způsobuje kriticky vysokou intenzitu 

ochlazování plazmatu zářením oproti prvkům lehkým, které plazma ochlazují méně, ale 

jsou snadněji vyraženy z povrchu dopadem lehkých jader vodíku nebo helia. 
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Nejvhodnějším prvkem z hlediska ochlazování plazmatu se zdá být beryllium 

s atomovým číslem 4, avšak má nízké provozní teploty a z tohoto důvodu se pro 

energetické reaktory předpokládá použití wolframu. Vrstva tohoto prvku je difúzně 

navařena na chladič, obvykle z měděné slitiny, kterým protéká chladící médium, 

nejčastěji voda. [2][11] 

 

b) Blanket 

Jako blanket je označováno vnitřní obložení komory, vyplňující prostor mezi první stěnou 

a stěnou vakuové nádoby. Hlavními úkoly blanketu jsou absorpce neutronového toku 

z plazmatu, přeměna kinetické energie fúzních neutronů na teplo a odvod uvolněné 

energie z reaktoru.  

V energetických fúzních reaktorech první generace bude navíc blanket zdrojem 

tritia. Tritium se bude produkovat reakcí fúzních neutronů s lithiem obsaženým 

v blanketu v pevné formě nebo v tekuté jako fluoridová sůl. Aby bylo možné co 

nejefektivněji využívat neutrony, bude první stěna co nejtenčí a bude součástí blanketu. 

Pro vyprodukování dostatečného množství tritia, a tím zajištění soběstačnosti reaktoru, 

bude blanket obsahovat multiplikátor neutronů ve formě beryllia nebo olova. Jako 

médium pro chlazení a odvod tepla bude sloužit helium nebo voda. [11][13] 

 

c) Divertor 

Divertor představuje nejvíce zatíženou součást fúzního reaktoru. Obvykle je umístěn na 

spodní straně komory a skládá se z divertorových terčů, magnetických cívek a nosné 

konstrukce. Pomocí magnetického pole tvarovaného vnějšími cívkami jsou na 

divertorové terče směřovány okrajové části plazmatu překračující křivku separatrix. 

Odvodem povrchové části je plazma formováno do požadovaného tvaru a omezuje 

interakci s první stěnou reaktoru. Do této povrchové vrstvy migrují jádra helia a nečistoty. 

Funkcí divertoru je tedy také odvod nežádoucích částic z komory reaktoru jejich 

nasměrováním na divertorové terče a následným odčerpáním. Díky odčerpávání ven 

z komory je možné bez problému využít jako materiál divertorových terčů wolfram 

s vysokým atomovým číslem, jelikož nehrozí znečištění a ochlazení plazmatu při jeho 

uvolnění. Divertorové terče jsou pak chlazeny vodou v chladících trubkách z měděné 

slitiny. [11] 
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1.3.1.3. Systémy ohřevu plazmatu 
Pro fúzi deuteria s tritiem jsou potřeba teploty v okolí 163 milionů stupňů Celsia. Základ 

pro tyto teploty je v tokamacích tvořen indukovaným proudem, který má však limit 

zhruba 50 milionů stupňů. Je to dáno snižujícím se odporem plazmatu s rostoucí teplotou, 

který je pro tento ohmický ohřev zásadní a při vyšších teplotách se stává neúčinným. 

Zvýšením proudu v plazmatu k dalšímu ohřevu by vznikali nestability způsobené 

nesprávným poměrem poloidálního pole ku toroidálnímu poli, které je omezeno 

materiálem cívek. Z těchto důvodů musí být pro další ohřev využity jiné systémy – ohřev 

svazky neutrálních atomů a ohřev radiofrekvenčními vlnami. Tyto systémy budou sloužit 

především při spouštění reaktoru pro ohřev nad teploty 50 milionů stupňů a jako 

prostředek k řízení reaktoru. Tepelné ztráty plazmatu při dosažení fúze budou 

v reaktorech částečně kompenzovány samoohřevem jádry helia vznikajících z fúzní 

reakce. [1][2][11] 

 
Obrázek 10: Způsoby ohřevu plazmatu v tokamaku [12] 

a) Ohřev svazky neutrálních atomů 

Jedná se o ohřev získaný předáním kinetické energie neutrálních atomů deuteria 

vstřikovaných do plazmatu v komoře reaktoru. Deuteriový plyn je nejprve mimo reaktor 

ionizován a následně elektrickým polem urychlen na vysokou rychlost. Ionizovaný plyn 

by však neprošel skrz silná magnetická pole tokamaku, a proto je nejprve neutralizován 

průletem přes jiný deuteriový plyn, ze kterého zachytá své chybějící částice a poté jako 

neutrální atomy jsou vysokou rychlostí poslány do reaktoru. Uvnitř jsou opět ionizovány 

plazmatem a zachyceny magnetickým polem. Rychlost svazků musí být správná, aby 

nedošlo k průletu plazmatem nebo naopak k nedosažení středu komory. [1][11] 
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b) Ohřev elektromagnetickými vlnami 

Plazma se ohřívá absorpcí energie z mikrovln, pokud frekvence vln odpovídá 

harmonickým násobkům cyklotronové rezonanční frekvence částic plazmatu. 

Cyklotronová frekvence kladných iontů a elektronů se liší z důvodu jejich rozdílné 

hmotnosti, proto je možné využít více způsobů ohřevu – vyšší frekvence v hodnotách přes 

100 GHz pro elektrony a nižší frekvence v řádu několika desítek MHz pro kladné ionty. 

Vlny jsou generovány mimo prostor reaktoru a do plazmatu vyzařovány anténami 

umístěnými na vnitřní straně vakuové komory. Elektronový systém je také možné využít 

k lokálnímu ohřevu přesným nasměrováním antén, a tím předcházet některým 

nestabilitám v plazmatu.  

Dalším využitím elektromagnetických vln je neinduktivní vlečení elektrického 

proudu, kdy jsou tyto vlny schopné zachytit nabité částice plazmatu a generovat tak 

elektrický proud. [2][11] 

 

1.3.1.4. Vakuový a kryogenní systém 
Pro dosažení fúzní reakce je nutné vysoké vakuum, které ve vakuové nádobě zajišťují 

velké kryogenní vývěvy. Vakuová nádoba tvoří nosnou konstrukci tokamaku pro všechny 

jaderné komponenty obsažené uvnitř. Pro spolehlivé udržení reakce je nutné v reakční 

směsi nepřekračovat velmi nepatrné množství nečistot, jako jsou běžné atmosférické 

plyny, jež musí být odčerpány.  

Kromě vakuové komory je v případě použití supravodivých cívek vakuum 

udržováno i v obrovském kryostatu, který obklopuje celý reaktor a slouží ke snížení ztrát 

v cívkách a k efektivnímu kryogennímu chlazení. K dosažení supravodivosti cívek je 

nutné ochlazení na teploty blízké 0 K. Těchto teplot se může dosáhnout chlazením 

superkritickým heliem. [2] 
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1.4. Elektřina z jaderné fúze 
 

1.4.1. Proč potřebujeme fúzní elektrárny? 
Světová spotřeba energie stále roste. Za posledních sto let narostla více než 

desetinásobně. Hlavním důvodem je nárůst průmyslové výroby a lidské populace. Trvalo 

mnoho tisíc let k dosažení hranice jedné miliardy obyvatel Země v roce 1820 a následně 

pouze 100 let k jejímu zdvojnásobení. V současné době je na zemi kolem 7,7 miliard lidí, 

což je více než dvojnásobek toho, co pouhých 50 let zpět. Podle odhadů by se měla 

světová populace ustálit mezi 10–12 miliardami za dalších 30–80 let. [1][14] 

 Na obrázku 11 je zobrazena celosvětová spotřeba energie od roku 1800 po 

současnost. Aktuální spotřeba je až z 85 % pokryta fosilními zdroji, jejichž zdroje jsou 

omezené a které při spalování uvolňují do ovzduší skleníkový plyn 𝐶𝑂2 a současně oxidy 

síry a dusíku způsobující kyselé deště. [10][15] 

 

 
Obrázek 11: Celosvětová spotřeba energie [16] 

 

Je proto nutné hledat nové zdroje energie k uspokojení potřeb lidstva. Stejně 

důležitým aspektem, jako je hledání nových zdrojů energie, je snižování energetických 

požadavků a využívání energie s vyšší účinností. Jaderná fúze má nesporné výhody oproti 

ostatním současným zdrojům, ať už se jedná o efektivitu, minimální vlivy na životní 

prostředí anebo ohromné zásoby paliva. [1] 
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1.4.2. Výhody jaderné fúze 
Jaderná energie, ať už se jedná o štěpení nebo syntézu, má jako jediná ze známých zdrojů 

energie potenciál úspěšně snížit emise skleníkových plynů a jiných ovzduší 

znečišťujících látek. Důležitou roli zde hrají i obnovitelné zdroje energie, avšak jsou 

znatelně limitovány velmi nízkou hustotou energetického toku oproti jiným zdrojům 

a závislostí na klimatických a geografických podmínkách. [15] 

Během jaderných reakcí je uvolňováno mnohonásobně více energie, než při 

chemických reakcích jako je spalování v klasických tepelných elektrárnách a představuje 

tak nejefektivnější známý způsob získávání energie. S tím je spojena další výhoda 

jaderných zdrojů, a to velice nízká spotřeba paliva oproti zdrojům fosilním. To má za 

následek, že jaderné elektrárny mají často nižší radiační pozadí než uhelné elektrárny 

z důvodu ohromného množství spáleného uhlí, které obsahuje stopové množství 

radioaktivních látek. [15] 

Pro zabezpečení paliva fúzní elektrárny o elektrickém výkonu 2 𝐺𝑊 by 

v budoucnu stačilo denně přefiltrovat pouhých 60 m3 vody, z nichž by se 59,99 m3 vrátilo 

zpět do vodního zdroje. Díky tomu jsou zásoby paliva pro fúzní elektrárny téměř 

nevyčerpatelné a snadno dostupné ve všech zemích světa. Obnovitelné zdroje palivo sice 

nepotřebují, avšak pro elektrárnu o stejném výkonu by bylo potřeba obrovské množství 

zastavěné plochy a na samotnou výrobu takového množství technologií připadá vysoká 

spotřeba nejrůznějších materiálů, z kterých je značná část dále nerecyklovatelná. [15][17] 

Jaderná fúze navíc přináší do jaderné energetiky oproti jadernému štěpení další 

významnou vlastnost – jedná se o inherentně bezpečný zdroj. Samotná fúze uvnitř 

reaktoru je silně závislá na faktorech jako jsou magnetické pole, ohřev paliva, přívod 

paliva a odvod produktů a nečistot. Schematické zobrazení je na obrázku 12. [15] 

 
Obrázek 12: Nezbytné systémy pro fúzní reakci [15] 

Dojde-li k jakékoli poruše nebo omezení těchto nezbytných okolností, okamžitě se fúze 

přeruší. Odpadá zde tedy riziko neřízené jaderné reakce a jaderného nebezpečí. [2] 

 K jaderné bezpečnosti přispívá i fakt, že v každém okamžiku bude ve fúzním 

reaktoru pouze zanedbatelné množství paliva, které při kontaktu se stěnou reaktoru 

nezpůsobí žádné nebezpečí a při mimořádném úniku by nijak neohrozilo životní 

prostředí. Nízká aktivace konstrukčních materiálů umožní po relativně krátké době jejich 

recyklaci a odpadem bude pouze snadno využitelné helium. [18] 
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1.4.3. Fúzní elektrárny budoucnosti 
První generace fúzních elektráren bude s největší pravděpodobností s reaktory typu 

tokamak, kde bude probíhat již zmíněná DT reakce. Z vnějšího pohledu budou velice 

podobné dnešním jaderným elektrárnám. Chlazením jaderných komponentů, které 

budou vystaveny tepelnému a neutronovému záření plazmatu, bude uvolněná energie 

odváděna a použita k výrobě elektrické energie. Elektrárny budou dvouokruhové 

se dvěma nebo třemi primárními okruhy. Sekundární okruh bude pracovat podle 

Rankinova nebo Braytonova cyklu. Zjednodušené schéma fúzní elektrárny budoucnosti 

je na obrázku 13. [2][19] 

 
Obrázek 13: Zjednodušené schéma fúzní elektrárny [19] 

První fúzní elektrárny budou označovány jako DEMO. Koncepční příprava prvního 

prototypu těchto elektráren již byla zahájena a podle plánu by se měla spustit do roku 

2060, avšak je velice pravděpodobné její zpoždění. Mezi současností a elektrárnou 

DEMO stojí reaktor ITER, jehož výsledky silně ovlivní vývoj první generace fúzních 

elektráren. [2] 

Druhá generace fúzních elektráren bude využívat slučování pouze jader deuteria 

a problematické tritium již nebude nutné. Dnes většina fúzních reaktorů pracuje s touto 

reakcí, avšak dosažení energetického zisku je značně obtížnější než u DT reakce. 

Ve třetí generaci fúzních elektráren bude probíhat tzv. bezneutronová fúze. 

Všechny částice v reaktoru budou elektricky nabité a udržitelné magnetickým polem 

a jaderné komponenty tak nebudou podléhat sekundární aktivaci fúzními neutrony. 

Termodynamický cyklus výroby elektřiny zde bude nahrazen magnetohydrodynamickým 

generováním elektrické energie. Toto je však velice vzdálená budoucnost. [2][6] 
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1.4.4. Ekonomika jaderné fúze 
Složení celkových nákladů bude značně odlišné od existujících elektráren. Rozhodujícím 

vlivem zde bude cena nových fúzních technologií a jejich vývoje. V počátcích se očekává 

nekonkurenceschopnost fúzních elektráren se současnými, avšak s vysokým prostorem 

pro snižování investičních nákladů mají fúzní elektrárny obrovský potenciál hrát 

v budoucnu důležitou a ekonomicky přijatelnou roli. Důležitým faktorem je zde 

minimální cena paliva, které je prakticky nevyčerpatelné a dostupné po celém světě. [19] 

Současná cena reaktoru ITER není směrodatná, jelikož zahrnuje vývoj 

jednotlivých fúzních technologií a mezinárodní komplikace při realizaci projektu. 

S vývojem nových materiálů, pokročilých magnetů a blanketů s vyšší účinností a mnoho 

dalšího se očekává výrazné snížení nákladů. [2][19] 

 
Obrázek 14: Rozdělení nákladů fúzní elektrárny [19] 

Na obrázku 14 je znázorněno rozdělení investičních nákladů mezi jednotlivé systémy 

fúzní elektrárny. Je patrné, že výrazně nejdražší technologií jsou supravodivé magnetické 

systémy a spolu s reaktorem tvoří více jak polovinu celkových investičních nákladů. 

Výrobní náklady fúzních technologií budou efektivně klesat v závislosti na jejich 

výzkumu a vývoji. [19] 
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1.4.5. ITER 
 

1.4.5.1. Co je to ITER? 
Jedná se o doposud největší fúzní projekt na Zemi. Nachází se ve Francii ve městě 

Cadarache a v roce 2007 začala příprava staveniště a zahájení výstavby, která probíhá 

dodnes. Na projektu se podílí 35 národů a rozpočet činí přibližně 20 miliard eur. Název 

ITER pochází z anglické zkratky International Thermonuclear Experimental Reactor 

a zároveň v latině znamená cesta.  

Cílem tohoto zařízení na bázi tokamaku je prokázat proveditelnost jaderné fúze 

jako zdroje energie pro lidstvo tím způsobem, že dokáže vyrobit více energie než 

spotřebovat. Je důležité zmínit, že se pořád jedná pouze o experimentální reaktor bez 

elektrického generátoru, a tudíž nebude dodávat elektrickou energii do sítě. Myšlenka 

ohledně tohoto mezinárodního experimentu se objevila již v roce 1985 a od té doby se 

přes veškeré komplikace a zpoždění zdárně blíží ke svému cíli.  První plazma má tokamak 

vyprodukovat už v roce 2025 a provoz na plný výkon s deuterium-tritiovým plazmatem 

má odstartovat roku 2035. [20][21][22] 

 

1.4.5.2. Cíle projektu ITER 
Ve spojení s náročností, především s náklady a dobou výstavby, se od ITERu očekává 

značných výsledků a prolomení několika zásadních milníků v oblasti jaderné fúze. 

Finální verze zařízení byla navržena především pro: 

 

a) Produkci 500 MW fúzní energie po dobu 400 sekund 

ITER je navržen pro zesílení 𝑄 = 10, což znamená desetinásobnou návratnost energie. 

Z 50 𝑀𝑊 vstupního výkonu ohřevu je tedy zapotřebí získat 500 𝑀𝑊 fúzního výkonu 

z jaderné fúze. Doposud největším úspěchem bylo v roce 1997 dosažení 𝑄 = 0,67 

na anglickém tokamaku JET, který dokázal z 24 𝑀𝑊 vstupního výkonu ohřevu 

vyprodukovat 16 𝑀𝑊 fúzního výkonu. [21] 

 

b) Demonstraci provozu technologií pro fúzní elektrárnu 

ITER představuje mezikrok mezi obrovským skokem od dnešních experimentálních 

zařízení k demonstračním elektrárnám DEMO. Bude na něm tedy možno testovat 

a studovat provoz a chování plazmatu za podmínek podobným těm, které se očekávají 

u fúzních elektráren v budoucnosti. [2][21] 

 

c) Dosažení deuterium-tritiového plazmatu s vlastním vnitřním ohřevem 

Teplo tvořené fúzí uvnitř plazmy může být prostřednictvím alfa částic dodáváno zpět 

plazmatu a dále ho ohřívat. Proces, při kterém není potřeba vnější ohřev a plazma se 

ohřívá samo se nazývá zapálení a v současnosti je na prahu zkoumání. V budoucích 

zařízeních se plánuje pracovat v blízkosti tohoto stavu, kdy bude používán nižší vnější 

ohřev například pro regulaci reaktoru. Předpokládá se, že plazma v tomto stavu bude 

nejen dodávat více energie, ale bude i stabilní po delší dobu. [1][21] 
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d) Testování plození tritia 

ITER v pozdější fázi otestuje proveditelnost výroby tritia v blanketu reaktoru, což je 

nezbytné z důvodu omezených tritiových zásob na Zemi. Získávat se bude reakcí fúzních 

neutronů s lithiem obsaženým v blanketu. [21] 

 

e) Demonstraci bezpečnostních charakteristik zařízení 

Dalším z důležitých cílů je demonstrace kontroly fúzní reakce a plazmy s vyloučením 

jakékoliv havárie a se zanedbatelnými vlivy na životní prostředí. [21] 

 

1.4.5.3. Základní parametry reaktoru ITER 

 
Obrázek 15: Řez reaktorem ITER [21] 

Reaktor bude tvaru válce o průměru zhruba 30 metrů a 30 metrů na výšku. Celková váha 

zařízení bude okolo 23 000 tun. Jednotlivé parametry jako jsou poloměry a objem 

plazmatu, proud v plazmatu, doba udržení, fúzní výkon a mnoho dalších se v průběhu 

navrhování měnily. Konečný návrh přišel v roce 2011 a oproti původním parametrům 

tokamaku z roku 1998 je o něco menší, jelikož bylo nutné kvůli finančním problémům 

zredukovat celkové náklady. Směrodatnými parametry jsou mimo jiné proud plazmatem, 

který se oproti původnímu návrhu snížil z 21 𝑀𝐴 na 15 𝑀𝐴, a toroidální magnetické pole 

5,3 𝑇. Operační prostor reaktoru ITER určený pro tyto hodnoty je zobrazen na obrázku 16 

a je omezen několika krajními hodnotami. [2][21][23] 
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Obrázek 16: Operační prostor reaktoru ITER [1] 

Prostor činnosti je znázorněn šedou barvou a je ohraničen několika mezními stavy. 

Greenwaldova hraniční hustota udává maximální možnou průměrnou hustotu plazmatu, 

při které je plazma v reaktoru stabilní. ITER bude pracovat poblíž této hranice, která může 

být pouze krátkodobě překročena, například při vstřiku pelet s palivem. Parametr beta 

normalizovaný 𝛽𝑁 udává poměr tlaku plazmatu ku tlaku udržovacího magnetického pole 

a nesmí klesnout pod hodnotu 2. U současných tokamaků se nejčastěji pohybuje 

v rozmezí 3 a 4. Poslední omezení tokamaku ITER je práce v H-modu. [1] 

 Pro ITER se plánuje dosažení 𝑄 = 10 a fúzní výkon 500 𝑀𝑊. Pro tyto hodnoty 

je v grafu vyznačen červený bod, který odpovídá průměrné hustotě plazmatu zhruba  

10 ∗ 10−19 čá𝑠𝑡𝑖𝑐/𝑚3 a průměrné teplotě plazmatu 9,2 𝑘𝑒𝑉. [1] 

 Dalším významným parametrem je doba udržení energie 𝜏𝐸, která je pro ITER 

určena empirickými výpočty z údajů měření na jiných tokamacích a odpovídá přibližně 

3,8 sekundám. Představuje průměrnou dobu, kterou energie vlivem ztrát únikem částic, 

vedením tepla nebo zářením setrvá v plazmatu a je často zaměňována s délkou pulzu, 

která je pro ITER 400 sekund a udává celkovou dobu trvání plazmatu. Ta je 

u tokamaků omezena kapacitou napájecích zdrojů pro induktivní buzení proudu 

v plazmatu. [1][2][10]  
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1.4.5.4. Komponenty reaktoru ITER 
 

a) Vakuová komora 

ITER bude o mnoho rozměrnější než kterýkoliv jiný doposud existující tokamak. Na 

obrázku 17 je porovnání velikosti vakuové komory s českými tokamaky CASTOR 

a COMPASS, německým ASDEX-U a anglickým JET.  

 
Obrázek 17: Porovnání komor reaktorů [24] 

Hlavní poloměr tokamaku ITER bude 6,2 metrů a hmotnost komory dosáhne 8 000 tun. 

Vakuová nádoba bude mít objem 1 330 m3 a bude nosnou konstrukcí pro všechna zařízení 

uvnitř reaktoru, především pro divertor, blanket a první stěnu. Samotný objem plazmatu 

v komoře by měl být zhruba 840 m3. Do komory bude instalováno přibližně 400 

vakuových vývěv různých druhů potřebných k dosažení vysokého vakua. [2][10][21] 

 

b) První stěna, blanket a divertor 

Obal vnitřní strany komory je tvořen 440 segmenty a je určen pro odolávání záření 

plazmatu. Kvůli vystavení přímému kontaktu s plazmatem jsou na něj vysoké požadavky 

ohledně mechanické a tepelné odolnosti. Běžná hodnota energetického toku na první 

stěnu by se měla pohybovat v rozmezí 1 − 5 𝑀𝑊/𝑚2, nicméně v jistých případech může 

dosahovat hodnot až několika 𝐺𝑊/𝑚2. První stěna reaktoru ITER bude tvořena 

berylliem, které vyhovuje požadavkům odolnosti a zároveň má nízké atomové číslo, čímž 

se minimalizuje znečištění plazmatu. Vrstva beryllia o tloušťce zhruba 10 mm bude 

navařena na chladič z měděné slitiny, kterým protéká voda o teplotě 70 − 110 °𝐶 a tlaku 

1 − 5 𝑀𝑃𝑎. V některých speciálně testovaných segmentech blanketu bude navíc lithium, 

ze kterého se fúzními neutrony uvolní palivo tritium.  
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Reaktor ITER bude typ tokamaku s jedním divertorem na spodní straně komory 

skládaným z 54 kazet, každá o hmotnosti 10 tun. Divertorové terče budou z wolframu 

a chlazené vodou v trubkách z měděné slitiny. [2][10][21][23] 

 

c) Magnetické pole 

Jak už bylo zmíněno, toroidální magnetické pole reaktoru ITER bude v centru dosahovat 

hodnot 5,3 𝑇. Toroidálních vertikálních cívek bude celkem 18 a budou vyrobeny ze 

slitiny niobu a cínu (𝑁𝑏3𝑆𝑛). Poloidálních horizontálních cívek bude dohromady 6 

a budou vyrobeny ze slitiny niobu a titanu (𝑁𝑏𝑇𝑖). Centrální solenoid bude tvořit 6 cívek 

vyrobených také ze slitiny niobu a cínu (𝑁𝑏3𝑆𝑛). Všechny cívky budou supravodivé, 

chlazeny superkritickým heliem na teplotu 4 𝐾, která odpovídá −269 °𝐶. [2][21][23] 

 
Obrázek 18: Cívky reaktoru ITER s nosnou konstrukcí [18] 

 

d) Ohřev plazmatu 

Na počáteční ohřev plazmatu je v tokamaku využit indukovaný proud centrálním 

solenoidem. Pro reaktor ITER je tento proud 15 𝑀𝐴 a měl by být schopen ohřát plazma 

do teplot kolem 50 milionů stupňů. Pro další ohřev až do potřebné teploty budou použity 

injektory svazků neutrálních částic a radiofrekvenční antény.  

 Injektory budou do komory vstřikovat neutrální svazky deuteria o kinetické 

energii zhruba 1 𝑀𝑒𝑉. Záporné ionty jsou před vstřikem nejprve urychleny a poté 

neutralizovány. Druhý způsob ohřevu pracuje na principu účinné absorpce magnetických 

vln plazmatem. Pro ITER je použitá frekvence vln u iontového cyklotronového ohřevu 

40 − 55 𝑀𝐻𝑧 a u elektronového cyklotronového ohřevu 170 𝐺𝐻𝑧. [2][23] 
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1.4.6. Strategické mise podle dokumentu Fusion Roadmap 

2018 
Jedná se o 8 definovaných misí v oblasti fúzního výzkumu, do kterých by mělo být 

soustředěno úsilí. Plán navazuje na probíhající projekt ITER a dále je určen pro projekt 

DEMO a další celosvětové projekty. Na obrázku 19 je schematické zobrazení 

nejdůležitějších milníků a vzájemné prolínání jednotlivých misí směřujících k fúzní 

elektrárně. [20][25] 

 

 
Obrázek 19: Fusion roadmap [20] 

 

1.4.6.1. Mise 1 – Provozní scénáře plazmatu 
Pro chod elektrárny je třeba udržet a řídit stabilní hořící plazma. Tepelný výkon 

vyzařovaný z plazmatu je zapotřebí rozložit rovnoměrně do celé komory, aby 

nedocházelo k místnímu silnému zatížení a zbytečnému ochlazování horkého centra 

plazmatu. V ideálním případě by bylo nutno udržovat tyto režimy v plně ustáleném 

chodu, avšak z důvodu indukčních systémů a práce v pulzech bude stačit práce v řádu 

několika hodin, což znatelně snižuje požadavky na tyto systémy.  

 Mise 1 bude intenzivně řešena programem ITER. Hlavním mezníkem ITER bude 

dosažení 𝑄 = 10, je však třeba poznamenat, že ITER bude muset řešit problémy 

přesahující tento mezník a přiblížit se typům scénářů pro DEMO. Dalšími klíčovými 

prvky mise 1 jsou přípravné práce na současných tokamacích JET, kde je používaná 

stejná palivová směs deuteria a tritia a JT-60SA, kde je stejná kombinace materiálů první 

stěny jako v plánovaném ITER. Přípravu pro ITER a následně pro DEMO doplní i český 

COMPASS-U. Úspěch mise se bude silně opírat o extrapolaci experimentů dosažených 

na současných zařízeních do projektů ITER a DEMO. [20] 
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1.4.6.2. Mise 2 – Systémy odvádění tepla 
Systémy odvádění tepla musí přenášet co možná nejvyšší tepelný výkon z plazmatu, což 

zároveň znamená odolávat těmto vysokým tepelným tokům. V současnosti jsou tyto 

systémy testovány a extrapolace výsledků na ITER předpoví jejich použitelnost pro 

DEMO. Dále budou testovány materiály, které přichází do kontaktu s plazmatem a jejich 

reakce na radioaktivní neutrony z hlediska životnosti a schopnosti odolávat aktivaci. 

Vhodné řešení odčerpávání plazmatu z komory umožní ochranu komponent, které jsou 

ve styku s plazmatem. 

 Souběžně s programem optimalizace konvenčního divertoru pro ITER je 

nezbytný program pro rozšíření znalostí alternativních řešení divertorů. V případě, že by 

v DEMO nemohl být použit standardní typ divertoru na spodní straně a nebyly by 

vyvíjeny jiné technologie, hrozilo by zpoždění realizace elektrárny až o několik let. Mezi 

možné alternativní řešení patří dvojitý divertor, divertor s X-konfigurací, snowflake 

divertor nebo použití terčů z tekutých kovů. Řada těchto alternativních konceptů a jejich 

kombinací se testuje na současných zařízeních. V případě nalezení vhodné koncepce je 

extrapolace na DEMO příliš velký skok, a proto bude pro potvrzení a další testovaní této 

varianty zvolen italský tokamak I-DTT zaměřený na výzkum systémů odvádění tepla 

s divertorem optimalizovaným pro tuto koncepci. [20][26] 

 

1.4.6.3. Mise 3 – Radiačně odolné materiály 
Na tyto materiály jsou kladeny vysoké požadavky způsobené kombinovaným 

neutronovým, tepelným a mechanickým zatěžováním po celou dobu provozu. Mezi 

klíčové vlastnosti patří schopnost odvádění tepla, stínění neutronů a gama záření, nízká 

retence tritia, nízká aktivace, nízká intenzita znečištění a další. Z ekonomického hlediska 

je vyžadována dostatečná životnost, dostupnost, snadná údržba i výměna a nízké náklady 

na vyřazení z provozu. Rozsáhlý seznam požadavků značně zužuje chemické složení 

a třídu materiálů. Mezi hlavní úkoly tedy patří ověření základních materiálů a jejich návrh 

pro podmínky DEMO a dále vývoj pokročilých materiálů.  

 Základní materiály pro DEMO jsou ocel EUROFER RAFM (nízkoaktivovatelná 

feriticko-martenzitická ocel) jako konstrukční materiál pro blanket plodící tritium, dále 

wolfram jako součást krycího materiálu komponent, které jsou v kontaktu s plazmatem 

a 𝐶𝑢𝐶𝑟𝑍𝑟 (slitiny mědi) jako materiál pro přenos tepla do chladícího média divertoru. 

 Později může dojít k přechodu na druhou sadu blanketů se zlepšenými strukturami 

materiálu pro delší životnost. Pro testování účinků vysokých toků neutronů na materiály 

je v současné době připravováno zařízení IFMIF v Japonsku. Pro urychlení tohoto 

programu je plánováno vystavět další podobná, ale skromnější zařízení IFMIF-DOMES 

v Evropě a A-FNS v Japonsku, která budou zaměřená přímo na potřeby DEMO. [20] 
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1.4.6.4. Mise 4 – Tritiová soběstačnost 
Možnost výroby vlastního tritia v blanketu reaktoru je pro DEMO a fúzní elektrárny 

naprosto zásadní. ITER představuje první jedinečnou příležitost testovat tento systém. 

Program tohoto projektu se nazývá Test Blanket Module (TBM) a jeho výsledky 

význačně podpoří provoz DEMO a požadovaný vývoj blanketu. Program TBM a další 

podpůrné programy musí být spuštěny co nejdříve, aby se předešlo zpoždění DEMO. 

ITER plánuje testovat jak vysokoteplotní/vysokotlaká chladící média (helium a voda), 

tak blanketové materiály (kapalné – 𝑃𝑏𝐿𝑖 a pevné – keramiku/𝐵𝑒). U DEMO je nutný 

následující výzkum vyspělejších blanketů vhodných pro komerční elektrárny, u kterých 

by blanket navržený pro DEMO nemusel stačit. [20] 

 

1.4.6.5. Mise 5 – Bezpečnost fúzních zařízení 
Co se týče termojaderné reakce v reaktoru, je fúze inherentně zcela bezpečná. Avšak co 

se týče celého zařízení, je zde několik nevyhnutelných rizik. Projekt ITER má podle jeho 

návrhu a dosavadních zkušeností zajištěnou bezpečnost. Projekt DEMO se v některých 

směrech výrazně odlišuje. Z pohledu bezpečnosti je to především použití vysokotlakých 

a vysokoteplotních chladících médií pro odvod tepla z reaktoru a jeho následnou přeměnu 

na elektrickou energii. Dále bude DEMO obsahovat mnohem větší zásoby tritia a bude 

zde větší zatížení materiálů fúzními neutrony. Z tohoto hlediska je nutné zabezpečit 

vhodnou manipulaci s aktivovanými materiály, jejich likvidaci a případně recyklaci. 

U kontejnmentových systémů pro DEMO se předpokládá použití osvědčených materiálů 

a ověřených technologií, které vychází z předchozích projektů fúze a štěpení. U materiálů 

odolávajícím neutronům se očekává použití nových materiálů v rané fázi vývoje. [20] 

 

1.4.6.6. Mise 6 – Návrh a vývoj DEMO 
Tato mise se zaměřuje na celkový cíl designu DEMO a je doprovázena některými 

ostatními misemi, se kterými se prolíná. Budou zde značně využity zkušenosti z projektu 

ITER. Průběh mise se rozděluje do tří fází.  

Předkoncepční návrh: V této fázi budě několik různých konceptů vyvíjených paralelně. 

Koncept zahrnuje především hlavní parametry jako jsou velikost, magnetické pole, 

indukovaný proud, plazmatickou konfiguraci, jaderné komponenty, chladící média atd. 

Důraz bude kladen na bezpečnost a spolehlivost.  

Koncepční návrh: Vybrané návrhy z předkoncepční fáze jsou dále vyvíjeny 

a porovnávány. Výsledkem bude jeden nejvhodnější návrh s případnými dílčími 

variantami. 

Návrh konstrukce: V této fázi budou probíhat podrobné technologické výzkumy 

a vývoje systémů vybrané koncepce. Zahájení samotné výstavby se odhaduje kolem roku 

2040, avšak tato doba je silně závislá výsledcích projektu ITER. 

Vyvíjení více alternativ paralelně bude značně obtížné, ale pro případ, že by se objevily 

nepředvídatelné problémy, je to vhodné. Předpokládá se ale, že do poslední fáze vstoupí 

už pouze jeden koncept. [20] 
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1.4.6.7. Mise 7 – Konkurenční cena elektřiny 
Aby mohla fúzní energie v budoucnu sehrát významnou roli, jaká se požaduje, je nutné 

zajistit její atraktivní cenu. To zahrnuje především nízké investiční, stavební a provozní 

náklady a náklady na vyřazení z provozu. Zároveň je nutné zajistit co možná 

nejjednodušší provoz elektrárny.  

 Vlastní náklady DEMO nebudou představovat náklady na zavedení jaderné fúze 

na trh, ale musí být z mnoha důvodů minimalizovány. Vylepšená technická řešení 

některých systémů mohou vést i ke zlepšení jiných, ale mohou vést ke složitosti celku 

a zvýšení nákladů. Proto by měly být náklady sledovány v celkovém pohledu. [19][20] 

 

1.4.6.8. Mise 8 – Stelarátor 
Nejen na tokamaky, ale i na jejich možnou alternativu, stelarátory, se klade důraz, a to 

především na linii Helias. Pro současnost je hlavní prioritou zařízení Wendelstein 7-X 

v Německu. Nejdůležitějšími cíli jsou ověření režimů plazmatu a demonstrace divertoru 

pro odvod energie a částic. O přesném cíli se rozhodne až po posouzení výsledků, které 

Wendelstein 7-X přinese. Zásadní výhodou stelarátorů oproti tokamakům je to, že 

nepotřebují plazmový proud, který v plazmatu způsobuje nejrůznější nestability 

a zároveň komplikuje možnost provozu v ustáleném stavu, což je pro tokamaky znatelná 

nevýhoda. [20] 
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2. Porovnání jaderné fúze s využívanými zdroji 
 

V této kapitole popíšu princip funkce, provedu výpočet, a nakonec porovnám vybrané 

energetické zdroje s jadernou fúzí. Jedná se o zdroje solární, větrné, vodní, uhelné, 

plynové a jaderné. Výpočet zdrojů, především těch obnovitelných, které jsou silně závislé 

na klimatických podmínkách, je uvažován na území České republiky. Výpočty jsou pouze 

orientační, sloužící především k pochopení problematiky daného zdroje a závěrečné 

porovnání se bude opírat především o skutečné parametry elektráren v provozu 

a v případě jaderné fúze o návrhový model první fúzní elektrárny DEMO. 

Vodní zdroje v současné době tvoří zhruba 1/4 výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, nicméně jejich využitelný potenciál, zohledňující všechny 

aspekty včetně životního prostředí, je na českém území z větší části využit, proto se jimi 

nezabývám tak podrobně jako třeba fotovoltaikou nebo větrnými turbínami, které mají 

využitelný potenciál mnohem vyšší. [27][28] 

Uhelná elektrárna je zvolena jako nejtypičtějším zástupcem tepelných elektráren. 

I přesto, že uhlí je v současnosti na ústupu, dnes pokrývá většinu potřeby energií v České 

republice i ve světě.  

Plyn má při spalování oproti uhlí až třetinové emise, avšak další emise vznikají 

při jeho těžbě a dopravě a od uhlí se z celkového hlediska emisí skleníkových plynů příliš 

neliší. I přesto je ale považován za vhodný zdroj při přechodu ze současné uhelné situace 

k budoucí bezemisní energetice, a to především jeho použití v paroplynových 

elektrárnách, které se vyznačují vysokou účinností. [29][30] 

Ostatní vyjmenované zdroje jsou vybrány, protože se v současnosti jeví jako 

zdroje s největším potenciálem pro budoucí energetiku.  

Hlavními porovnávanými výsledky jsou spotřeba paliva elektrárny na množství 

vyrobené energie v jednotkách 𝑘𝑔/𝑊ℎ a dále hustota energetického toku elektrárny. 

Ta udává tok energie na horizontální plochu země nebo vody s jednotkou 𝑊/𝑚2 a budu 

ji vztahovat pouze na zastavěnou plochu samotné elektrárny a její hodnotu u většiny 

elektráren stanovím hrubým odhadem jen řádově. Dále je třeba zdůraznit, že se bude 

jednat o průměrnou roční hodnotu, nikoli o maximální tok energie, který může být 

zdrojem využit.  

Zmíněným údajem je i koeficient využití dané elektrárny, který je poměrem 

množství skutečně vyrobené elektrické energie k množství energie vyrobené, pokud by 

elektrárna pracovala po celou dobu na instalovaném výkonu. 
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2.1. Fotovoltaická elektrárna 
Fotovoltaika je technologie vyrábějící elektrickou energii přímou přeměnou slunečního 

záření. Používají se k tomu fotovoltaické panely, skládané z většího počtu 

fotovoltaických článků. Tyto články jsou v principu velkoplošné fotodiody přeměňující 

sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud využitím fotoelektrického jevu. [31] 

 

Fotoelektrický jev 

Jedná se o jev, při kterém dochází k uvolňování elektronů z látky v důsledku absorpce 

elektromagnetického záření. Za objevitele je v roce 1887 považován Heinrich Hertz, 

kterému přispěl Joseph John Thomson objevením elektronu o deset let později.  

Avšak klasická fyzika popsala výhradně jen samotné uvolnění elektronů 

způsobené dopadajícím elektromagnetickým zářením. O úplné vysvětlení jevu se 

zasloužil Albert Einstein, který navázal na kvantovou hypotézu Maxe Plancka. [32][33] 

Z výsledků experimentů a měření zmíněných fyziků je známo, že kvantum energie 

elektromagnetického záření (později nazváno fotonem) předá svoji energii elektronu. Zda 

je elektron uvolněn a jaká je velikost jeho kinetické energie závisí pouze na frekvenci 

dopadajícího záření, nikoli na jeho intenzitě a řídí se rovnicí: 

𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 , 

kde 𝑓 je frekvence dopadajícího elektromagnetického záření a ℎ = 6,62607015 ∗

10−34 𝐽 ∗ 𝑠 je Planckova konstanta. 

Část energie je spotřebována na uvolnění elektronu a zbytek je přeměněn 

na kinetickou energii. Každý kov potřebuje pro uvolnění elektronu jinou energii 

a frekvence potřebná k dosažení této energie se nazývá mezní frekvence 𝑓0. [34] 

Podle způsobu uvolnění elektronů rozlišujeme mezi fotoelektrickým jevem 

vnějším a vnitřním. Vnější jev probíhá na povrchu látky a elektrony se uvolňují do okolí. 

U vnitřního jevu elektrony látku neopouští a zůstávají v ní jako vodivostní. Právě tohoto 

efektu je využito u solárních panelů k přímé přeměně solární energie na elektrickou. [32] 

 

Solární konstanta 

Teoretické maximální množství energie ze slunečního záření udává solární konstanta. Ta 

je definována jako tok energie ze slunečního záření procházející za 1 sekundu plochou 

1 𝑚2, orientovanou kolmo na směr záření paprsků ve střední vzdálenosti Země od Slunce 

a mimo zemskou atmosféru. Hodnota sluneční konstanty s drobnými odchylkami 

v desetinách procent se stanovuje pomocí družic, ale při znalosti spektra slunečního 

záření ji lze i snadno vypočítat s dostačující přesností následujícím způsobem. [35] 

Z rozkladu slunečního záření do spektra lze zjistit, že Slunce nejvíce září na 

vlnových délkách kolem 500 𝑛𝑚. Podrobné spektrum slunečního záření dopadajícího na 

zemský povrch je na obrázku 20. [36] 
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Obrázek 20: Spektrum slunečního záření [36] 

Je vidět, že sluneční záření se poměrně dobře podobá záření absolutně černého tělesa. 

Podle Wienova posunovacího zákona pro vyzařování absolutně černého tělesa platí vztah: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
  , 

kde 𝜆𝑚𝑎𝑥 je vlnová délka maxima spektrální hustoty vyzařování, 𝑇 je termodynamická 

teplota tělesa a 𝑏 =̇ 2,898 ∗ 10−3 𝑚 ∗ 𝐾 je Wienova konstanta. Z tohoto vztahu je možné 

vypočítat přibližnou teplotu na povrchu Slunce. [37][38] 

𝑇 =
𝑏

𝜆𝑚𝑎𝑥
=

2,898 ∗ 10−3

500 ∗ 10−9
=̇ 5 800 𝐾 

Z teploty na povrchu Slunce lze pomocí Stefan-Boltzmannova zákona určit intenzitu 

záření neboli plošnou hustotu zářivého toku vztahem: 

𝐼𝑆 = 𝜎 ∗ 𝑇4 = 5,67 ∗ 10−8 ∗ 58004 =̇ 6,416 ∗ 107 𝑊/𝑚2, 

kde 𝐼 je intenzita záření, 𝑇 je termodynamická teplota a 𝜎 =̇ 5,67 ∗ 10−8 𝑊/𝑚2 ∗ 𝐾4 je 

Stefan-Boltzmannova konstanta. [39] 

Vynásobením intenzity záření obsahem povrchu Slunce, který získám z jeho 

přibližného poloměru 𝑅 =̇ 700 000 𝑘𝑚, dostanu celkový zářivý výkon Slunce. 

𝑃𝑆 = 𝐼𝑆 ∗ 𝑆𝑆 = 𝐼𝑆 ∗ 4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑆
2 = 6,416 ∗ 107 ∗ 4 ∗ 𝜋 ∗ (700 ∗ 106) 2 =̇ 3,95 ∗ 1026 𝑊 

Pro přepočet na hodnotu zářivého výkonu na metr čtvereční naší Země stačí celkový 

sluneční zářivý výkon vydělit povrchem pomyslné koule s poloměrem o vzdálenosti 

Země a Slunce, která je přibližně 𝑅𝑍−𝑆 =̇ 150 000 000 𝑘𝑚. 
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𝐼𝑜 =
𝑃𝑆

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑍−𝑆
2 =

3,95 ∗ 1026

4 ∗ 𝜋 ∗ (150 ∗ 109)2
=̇ 1,4 𝑘𝑊/𝑚2 

Výslednou hodnotou je tedy solární konstanta (nebo také sluneční konstanta), obvykle 

označována písmenem 𝑆. Jak už bylo řečeno, hodnota získaná výpočtem je pouze 

přibližná, její přesná hodnota se lehce odlišuje podle použitých zdrojů, ale pohybuje se 

kolem 1 368 𝑊/𝑚2. [40][41][42] 

Nicméně tato hodnota energie slunečního záření platí pouze při zanedbání zemské 

atmosféry a je k dispozici jen po omezenou dobu. Ve skutečnosti dopadají v našich 

podmínkách na zemský povrch paprsky o nižším výkonu, kterým se budu v další části 

zabývat. 

 

2.1.1. Orientační výpočet fotovoltaické elektrárny 

Je známo, že pohybem a rotací Země se Slunce po obloze pohybuje a stejně tak se pro 

nás mění jeho výška na obzorem v závislosti na ročním období. Trajektorie Slunce během 

roku jsou zobrazeny na obrázku 21. [43] 

 
Obrázek 21: Pohyb slunce po obloze [43] 

Aby bylo využito maximálního potenciálu slunečního záření, musely by být plochy 

solárních panelů po celou dobu umístěny kolmo na směr záření. Toho lze v praxi 

dosáhnout polohovacími zařízeními, avšak pro velké fotovoltaické parky je tato varianta 

nepraktická a zvýšení celoročního výnosu při jejich použití je neekonomické. Proto se 

volí stálý optimální sklon a orientace panelu. Výnos energie v závislosti na sklonu 

a orientaci nepolohovacího panelu pro jeho umístění na území České republiky je na 

obrázku 22. [44] 
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Obrázek 22: Výnos energie v závislosti na sklonu a orientaci panelu [44] 

Optimální využití panelu je za našich podmínek při sklonu 35° a orientaci na jih. Skutečná 

naměřená hustota slunečního záření dopadajícího na tuto orientovanou plochu během 

roku na území České republiky je na obrázku 23. [44][45] 

 
Obrázek 23: Naměřená hustota slunečního záření [45] 

Podle obrázku 23 a dostupných zdrojů se hustota sluneční energie na území České 

republiky, dopadající na skloněnou plochu solárních panelů, pohybuje v rozmezí 850 −

1 250 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 za celý rok, což odpovídá zhruba 1 400 − 1 700 hodinám slunečního 

svitu. Z těchto hodnot se bude hustota energetického toku dopadajícího slunečního záření 

pohybovat v rozmezí 97 − 142,7 𝑊/𝑚2. [45][46][47][48] 
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Dalším krokem bude výběr solárních panelů a jejich rozmístění. Pro výpočet použiji 

solární panely Leapton LP158*158-M-60-H/MH monokrystalické s instalovaným 

výkonem 340 𝑊𝑝 a rozměry 1 684 𝑚𝑚 ∗ 1 002 𝑚𝑚 ∗ 35 𝑚𝑚, s jmenovitou účinností 

20,1 %. Koeficient využití fotovoltaické elektrárny s těmito panely bude dán vztahem: 

𝑘 =
ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 [𝑊ℎ/𝑚2] ∗ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑢 [𝑚2] ∗ úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑢 [−]

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 [𝑊𝑝] ∗ č𝑎𝑠 [ℎ𝑜𝑑. ]
 

Pro hodnotu hustoty sluneční energie 850 − 1 250 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, plochu panelu 1,69 𝑚2 

a po dobu celého roku vychází koeficient využití v rozmezí 0,097 − 0,142. [49] 

Aby nedocházelo ke vzájemnému stínění sousedních panelů, je potřeba panely 

rozmístit s rozestupy. K výpočtu mezery mezi jednotlivými řadami panelů poslouží 

obrázek 24. [50] 

 
Obrázek 24: Rozmístění panelů [50] 

Potřebuji zjistit mezeru mezi panely 𝑑1 a dále délku 𝑑, kterou zabírá jeden solární panel 

při úhlu 𝛾 = 20° (aby slunce osvítilo celý panel) a úhlu 𝛼 = 0 (pro vodorovnou plochu). 

Výpočet 𝑑1 panelu s výškou 𝑏 = 1,684 𝑚 a dále celková délka 𝑑, potřebná pro jeden 

panel, bude následující: 

𝑑1 =
𝑏 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝛽)

𝑡𝑔(𝛾)
=

1,684 ∗ 𝑠𝑖𝑛(35°)

𝑡𝑔(20°)
= 2,654 𝑚 

𝑑 = 𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑑1 = 1,684 ∗ 𝑐𝑜𝑠(35°) + 2,654 = 4,033 𝑚 

Při šířce 𝑎 = 1,002 𝑚 zabírá jeden solární panel horizontální plochu 𝑆 = 4,041 𝑚2. 

Užitečná plocha, tedy plocha samotného panelu, je přitom pouze 𝑆𝑝 = 1,687 𝑚2. Využití 

vodorovné plochy těmito panely je tedy 41,78 %. 

Při udávané účinnosti panelů 20,1 % je hustota energetického toku těchto panelů 

na vodorovné ploše při hustotě sluneční energie 850 − 1 250 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 v rozmezí 

8,15 − 12 𝑊/𝑚2. [49] 
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2.1.2. Statistická data fotovoltaických elektráren v ČR 
V roce 2019 vyrobily fotovoltaické elektrárny v České republice celkem 2 265,5 𝐺𝑊ℎ 

čisté energie. Při celkovém instalovaném výkonu 2 061,4 𝑀𝑊𝑒 je koeficient využití 

0,125. [28] 

 Největší českou fotovoltaickou elektrárnou je FVE Ralsko s instalovaným 

výkonem 55,8 𝑀𝑊 a roční výrobou kolem 40 𝐺𝑊ℎ. S rozlohou přibližně 0,29 𝑘𝑚2 je 

hustota energetického toku poměrně vysoká a je rovna 15,75 𝑊/𝑚2. Dalšími velkými 

zdroji v České republice jsou FVE CZECH VEPŘEK s hustotou energetického toku 

přibližně 5,6 𝑊/𝑚2 a FVE Ševětín s podobnou hodnotou 6,2 𝑊/𝑚2. [51][52] 

 

2.2. Větrná elektrárna 
Větrné elektrárny pracují s kinetickou energií větru, kterou přes lopatky rotoru přeměňují 

na energii mechanickou a tu dále pomocí generátoru na energii elektrickou.  

Větrné turbíny lze podle principu funkce rozdělit na odporové a vztlakové. 

U odporových se různým tvarem a natočením lopatek využívá jejich odpor vůči 

proudícímu větru. Jsou principiálně jednodušší, dosahují nižších účinností a dnes se 

používají už jen zřídka. Vztlakové jsou dnes nejpoužívanější. Díky speciálně 

tvarovanému profilu lopatek vzniká při obtékání vzduchem aerodynamická vztlaková 

síla, podobně jako na křídlech letadla, která nutí turbínu otáčet. [53] 

Dalším dělením větrných turbín je podle osy otáčení rotoru na horizontální 

a vertikální. Vertikální turbíny není nutné natáčet proti větru, mají možnost umístění 

strojovny na zemském povrchu a zabírají méně prostoru. Naopak u horizontálních turbín 

záleží na směru větru, jejich strojovna je ve výšce za rotorem a zabírají více prostoru. 

Jsou však v porovnání s vertikálními levnější a dosahují vyšších účinností, což je dělá 

v dnešní době využívanějšími. [53][54] 

 

Energie větru 

Kinetická energie větru, procházející plochou 𝑆, je dána vztahem: 

𝐸𝑘 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑢2 =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝑢2 =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑡 ∗ 𝑢3, 

kde 𝜌 je hustota proudícího vzduchu a 𝑣 jeho rychlost. Celková hustota výkonu větru 

je pak: 

𝑃 =
𝐸𝑘

𝑡
=

1
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑡 ∗ 𝑢3

𝑡
=

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢3 

[55] 

 

Betzův zákon 

V praxi není možné odebrat větru veškerou jeho energii, kdy by za lopatkami turbíny byla 

nulová rychlost. Vyplývá to z principů zákonů o zachování hmoty a hybnosti. Tuto 

podmínku zahrnuje Betzův zákon a udává teoretické maximální množství energie, které 

lze na větrné turbíně větru odebrat.  
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Jeho odvození je poměrně jednoduché a k maximální možné odebrané energii větru se 

lze dopočítat v několika následujících krocích. Rychlost proudícího vzduchu přes rotor 

turbíny bude průměr rychlostí vzduchu před a za turbínou. 

𝑢𝑠𝑡ř =
𝑢1 + 𝑢2

2
 

S hustotou vzduchu 𝜌 a průtočnou plochou 𝑆 je rovnice pro hmotnostní tok následující: 

�̇� = 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢𝑠𝑡ř =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ (𝑢1 + 𝑢2) 

Výkon turbíny bude roven rozdílu kinetických energií vstupujícího vzduchu a vzduchu 

opouštějícího rotor. 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
=

1

2
∗ �̇� ∗ (𝑢1

2 − 𝑢2
2) 

Po dosazení rovnice pro hmotnostní tok získáme vztah: 

𝑃 =
1

4
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ (𝑢1 + 𝑢2) ∗ (𝑢1

2 − 𝑢2
2) 

Hustota vzduchu 𝜌 a plocha 𝑆 jsou konstanty závislé na parametrech turbíny a proudícího 

média a pro přehlednost výpočtů je vhodná substituce a následná úprava: 

1

4
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 = 𝛼 

𝑃 = 𝛼 ∗ (𝑢1 + 𝑢2) ∗ (𝑢1
2 − 𝑢2

2) = 𝛼 ∗ (𝑢1
3 − 𝑢1𝑢2

2 + 𝑢1
2𝑢2 − 𝑢2

3) 

Rychlost vstupujícího vzduchu 𝑢1 je také známá. Neznámou v rovnici je pouze výstupní 

rychlost 𝑢2 a hledáme její hodnotu pro maximum funkce. Výsledek nalezneme řešením 

rovnice: 

𝑑𝑃

𝑑𝑢2
= 𝛼 ∗ (𝑢1

2 − 2𝑢1𝑢2 − 3𝑢2
2) = 0 

3𝑢2
2 + 2𝑢1𝑢2 − 𝑢1

2 = 0 

Rovnice má dvě řešení, avšak záporná rychlost větru je nesmysl, jediný výsledek je tedy: 

𝑢2 =
1

3
𝑢1 

Při této rychlosti 𝑣2 dosáhneme nejvyššího možného výkonu. Dosazením zpět do původní 

rovnice získáme teoretický maximální výkon větrné turbíny: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
1

4
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ (𝑢1 +

𝑢1

3
) ∗ (𝑢1

2 −
𝑢1

2

9
) =

1

2
∗

16

27
∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢1

3 , 

kde hodnota 16/27 znázorňuje Betzův součinitel výkonnosti 𝑘𝐵𝑚𝑎𝑥 =̇ 0,593. [55] 

 Pro toto maximum platí řada předpokladů, například, že uvažujeme pouze 

dokonalý axiální tok vzduchu s konstantní hustotou a neuvažujeme žádnou výměnu tepla 



47 
 
 

mezi vzduchem a lopatkami rotoru. Současné větrné turbíny pracují zhruba se 70–85 % 

z 𝑘𝐵𝑚𝑎𝑥, což představuje hodnoty 𝑘𝐵 v rozmezí od 0,4 do 0,5. [55][56] 

 

2.2.1. Orientační výpočet větrné elektrárny 
Výroba energie větrnými turbínami je tedy závislá na rychlosti a hustotě vzduchu. 

Hustota vzduchu je poměrně slabě proměnlivá s nadmořskou výškou a celkový vliv je 

mizivý. Zásadní vliv má rychlost větru, se kterou roste výkon turbíny se třetí 

mocninou. [57] 

Nejideálnější podmínky pro větrné elektrárny jsou v přímořských oblastech, kde 

vane pravidelný a silný vítr většinu dní v roce. Pro oblasti jako je Česká republika je nutné 

vytipovat místa s dostatečnou roční průměrnou rychlostí větru. Rychlost větru se obvykle 

měří ve výšce 10 metrů nad povrchem a přepočítává se do větší výšky, ve které se bude 

nacházet osa rotoru vztahem: 

𝑢ℎ

𝑢0
= (

ℎ

ℎ0
)

𝑛

 , 

kde 𝑢ℎ je vypočtená rychlost větru ve výšce osy rotoru ℎ, 𝑢0 je naměřená rychlost větru 

ve výšce ℎ0 a 𝑛 je třída drsnosti povrchu země a nabývá hodnot od 0,1 do 0,5 [58][59] 

 U významných projektů je možné provádět měření i přímo ve výšce umístění 

rotoru. Za účelem zjištění větrných podmínek pro elektrárny na českém území byla 

sestavena větrná mapa pro průměrné rychlosti větru během roku ve výšce 100 metrů nad 

povrchem, což je typická výška osy rotoru dnešních větrných elektráren. Grafické 

znázornění je na obrázku 25. [60][61] 

 

 
Obrázek 25: Průměrné rychlosti větru ve 100 metrech [61] 
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Běžná horizontální vztlaková turbína na výrobu elektrické energie pracuje od rychlostí 

větru 3 − 5,5 𝑚/𝑠 a odstavuje se při rychlostech nad 25 𝑚/𝑠. Optimální rychlosti jsou 

13 − 15 𝑚/𝑠. Vhodné bývají oblasti s průměrnou rychlostí větru v ose rotoru alespoň 

6 𝑚/𝑠. [60][56] 

 Pro svůj výpočet zvolím turbínu Vestas V112 o instalovaném výkonu 3 𝑀𝑊, 

která svými parametry odpovídá současným trendům v ČR i v zahraničí. Základní 

parametry této turbíny jsou shrnuty v tabulce 1. [60] 

Tabulka 1: Parametry turbíny Vestas V112 [62] 

Jmenovitý výkon 3 MW 

Průměr rotoru 112 m 

Pracovní rychlosti větru 3,5 - 25 m/s 

Výška věže elektrárny 84 - 119 m 

 

Pro výpočty budu uvažovat umístění větrných turbín v oblastech s průměrnými 

rychlostmi větru 6 − 8 𝑚/𝑠, které jsou typické pro Českou republiku. Ke stanovení 

výkonu turbíny však nestačí pouze údaj o průměrné rychlosti. Rychlost větru se výrazně 

mění a výkon turbíny je v každém okamžiku jiný. Závislost výkonu turbíny Vestas V112 

na rychlosti větru je na obrázku 26. [56] 

 

 
Obrázek 26: Závislost výkonu turbíny na rychlosti větru [62] 

Pro získání přesných rychlostí větru pro dané časy a sestrojení funkce jejich četností 

během roku by bylo potřeba provádět velice častá anebo nepřetržitá měření ideálně ve 

výšce osy rotoru. V tomto případě lze sestrojit náhradní funkce pro dané průměrné 

rychlosti větru Weibullovým rozdělením, jehož funkce má tvar: 
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kde 𝑏 je bezrozměrný tvarový součinitel v mezích 1,5 − 3, podle různých distribučních 

funkcí větru. Součinitel 𝑎 určuje polohu maxima funkce a je svázán s průměrnou rychlostí 

větru vztahem 𝑢 = 0,88 ∗ 𝑎. [56] 

Následující výpočty jsou provedeny při průměrné rychlosti větru 6 𝑚/𝑠, výsledky 

pro celé rozmezí rychlostí 6 − 8 𝑚/𝑠 budou uvedeny na konci. Součinitel 𝑎 při průměrné 

rychlosti 6 𝑚/𝑠 je roven 

𝑎 =
𝑢

0,88
=

6

0,88
= 6,818 

Pro součinitel 𝑏 volím typickou hodnotu 2. Pro tyto hodnoty jsem sestrojil graf 

Weibullova rozdělení a na obrázku 27 je vynesen roční výskyt pro jednotlivé rychlosti 

větru. 

 
Obrázek 27: Weibullovo rozdělení rychlostí větru 

Přepočtem: 

č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 [%]

100
∗ 365 

získám roční výskyt jednotlivých rychlostí ve dnech. Dalším krokem je ke každé rychlosti 

přiřadit daný výkon turbíny V112 a vztahem: 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ý𝑠𝑘𝑦𝑡 𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ ∗
𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏í𝑛𝑦 [𝑘𝑊]

1000
∗ 24 

se dopočítám k vyrobené energii v 𝑀𝑊ℎ. Hodnoty pro všechny rychlosti jsou 

v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Vyrobená energie dle četností a rychlostí větru 

Rychlost větru 

[m/s] 

Roční výskyt v 

% 

Roční výskyt 

ve dnech 

Výkon turbíny 

[kW] 

Vyrobená 

energie 

[MWh] 

0 0,00 0,00 0 0,0 

1 4,21 15,37 0 0,0 

2 7,90 28,82 0 0,0 

3 10,63 38,82 0 0,0 

4 12,20 44,52 76 81,2 

5 12,56 45,86 192 211,3 

6 11,90 43,43 346 360,7 

7 10,50 38,31 584 537,0 

8 8,69 31,71 890 677,3 

9 6,78 24,75 1 306 775,7 

10 5,01 18,27 1 722 755,1 

11 3,50 12,79 2 162 663,8 

12 2,33 8,51 2 542 519,1 

13 1,48 5,38 2 860 369,6 

14 0,89 3,24 2 970 231,2 

15 0,51 1,86 2 995 133,9 

16 0,28 1,02 3 000 73,4 

17 0,15 0,53 3 000 38,4 

18 0,07 0,27 3 000 19,1 

19 0,03 0,13 3 000 9,1 

20 0,02 0,06 3 000 4,1 

21 0,01 0,03 3 000 1,8 

22 0,00 0,01 3 000 0,7 

23 0,00 0,00 3 000 0,3 

24 0,00 0,00 3 000 0,1 

25 0,00 0,00 3 000 0,0 

CELKEM 100 365 - 5 463,0 

 

Součtem všech hodnot v posledním sloupci tabulky 2 dostanu celkovou vyrobenou 

energii jedné větrné turbíny Vestas V112 za rok, která je rovna 5 463 𝑀𝑊ℎ a odpovídá 

umístění elektrárny v oblasti s průměrnou roční rychlostí větru 6 𝑚/𝑠. 

Dále je možné vypočítat koeficient využití použitím vztahu: 

𝑘 =
𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛á 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 [𝑀𝑊ℎ]

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 [𝑀𝑊] ∗ č𝑎𝑠 [ℎ𝑜𝑑. ]
 

Pro vyrobenou energii za rok při průměrných rychlostech větru 6 − 8 𝑚/𝑠 je koeficient 

využití v rozmezí 0,21 − 0,38. 
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K výpočtu hustoty energetického toku potřebuji vědět, kolik takových turbín lze umístit 

na jednotku plochy, kde je zapotřebí brát v úvahu vzájemné ovlivňování sousedních 

turbín.  Rozestupy mezi jednotlivými turbínami se udávají v násobku průměru jejich 

rotoru. Uvádí se, že minimální vzdálenost mezi dvěma turbínami je 5násobek průměru 

a v oblastech, kde je převládající proudění větru v jednom směru se v tomto směru 

doporučuje minimální vzdálenost 6násobku průměru rotoru a ve směru na něj kolmém 

3násobek. U velkých větrných farem jsou ekonomicky nejvýhodnější vzdálenosti až 

15násobku průměru, nicméně ve své práci budu počítat se zmíněnou minimální 

vzdáleností 5násobku průměru rotoru pro oblasti, kde není převládající jeden směr 

proudění větru. [53][60] 

Průměr rotoru turbíny Vestas V112 je 112 metrů. Pro rozestupy rovny 5násobku 

průměru a při rozmístění turbín na velké ploše vychází na 1 km2 přibližně 3,2 turbíny. Při 

tomto uspořádání je pro větrné elektrárny s turbínami Vestas V112 v oblasti 

s průměrnými rychlostmi větru 6 − 8 𝑚/𝑠 výsledná hustota energetického toku 2 −

3,6 𝑊/𝑚2, avšak při použití menšího počtu turbín, například jedné nebo dvou bude 

zastavěná plocha zásadně menší a hustota energetického toku se může vyšplhat až na 

hodnoty kolem 12 𝑊/𝑚2. 

 

2.2.2. Statistická data větrných elektráren v ČR 
Roční výroba čisté energie větrnými elektrárnami v ČR za rok 2019 činí 691 𝐺𝑊ℎ 

a instalovaný výkon 339,4 𝑀𝑊𝑒. Při těchto hodnotách je koeficient využití 0,23. [28] 

Největší českou elektrárnou jsou Kryštofovy Hamry s 21 turbínami, z nichž je 

každá o výkonu 2 𝑀𝑊. Celková výroba představuje přibližně 99 𝐺𝑊ℎ za rok. Rozloha 

elektrárny je odhadnuta přibližně na 1,7 𝑘𝑚2, což představuje hustotu energetického toku 

6,7 𝑊/𝑚2. Dalšími českými elektrárnami jsou například Horní Loděnice a Jindřichovice 

s hrubými odhady hustot energetického toku kolem 3 𝑊/𝑚2 a 5 𝑊/𝑚2. [63][64] 

 

2.3. Vodní elektrárna 
Vodní elektrárny využívají potenciální a kinetické energie vodních toků a prostřednictvím 

vodní turbíny připojené na generátor ji přeměňují na energii elektrickou. Nejčastějšími 

typy vodních turbín jsou Francisova, Kaplanova, Peltonova a Bánkiho, které se dále dělí 

na rovnotlaké a přetlakové.  

I samotné vodní elektrárny se dělí na více typů a to průtočné, akumulační 

a slapové. Průtočné využívají přirozený tok řek a slapové využívají přiliv a odliv. Největší 

vodní elektrárny v České republice jsou akumulační, a to buď přehradní anebo 

přečerpávací. V současnosti jsou největší a nejvhodnější vodní toky u nás již využité 

a zbylý hydroenergetický potenciál je výhradně na malých tocích. [65][66] 
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Obrázek 28: Schéma vodní elektrárny [67] 

Na obrázku 28 je schéma vodní elektrárny. Pro energii vodního toku mezi body 1 a 2 

bude podle Bernoulliho rovnice platit: 

𝑒 =
𝑝1 − 𝑝2

𝜌
+

𝑢1
2 − 𝑢2

2

2
+ 𝑔 ∗ (ℎ1 − ℎ2) , 

kde 𝑝 je tlak a 𝑢 rychlost proudící vody, ℎ je výškový rozdíl, 𝜌 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 je hustota 

vody a 𝑔 =̇ 9,81 𝑚/𝑠2 je gravitační konstanta. Rychlosti 𝑢1 a 𝑢2 jsou v nádržích nulové 

nebo u průtočné elektrárny stejně velké, a proto je možné druhý člen popisující kinetickou 

energii vyřadit. Třetí člen představuje rozdíl potenciálních energií a první člen energií 

tlakových, kde jsou tlaky 𝑝1 a 𝑝2 součtem tlaku atmosférického a hydrostatického. 

𝑝1 = 𝑝𝑛 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (ℎℎ − ℎ1) 

𝑝2 = 𝑝𝑛 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (ℎ𝑑 − ℎ2) 

Po dosazení rovnic do rovnice Bernoulliho a následné úpravě vznikne: 

𝑒 =
𝑝𝑛 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (ℎℎ − ℎ1) − 𝑝𝑛 − 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (ℎ𝑑 − ℎ2)

𝜌
+ 𝑔 ∗ (ℎ1 − ℎ2) 

𝑒 = 𝑔 ∗ (ℎ2 − ℎ1) + 𝑔 ∗ (ℎℎ − ℎ𝑑) + 𝑔 ∗ (ℎ1 − ℎ2) 

𝑒 = 𝑔 ∗ (ℎℎ − ℎ𝑑) [𝐽/𝑘𝑔] 

Rozdíl výšek horní nádrže a dolní nádrže označím ∆ℎ a po vynásobení rovnice 

hmotnostním průtokem vody vznikne vztah pro výkon vodního toku: 

𝑃𝑡 = �̇� ∗ 𝑔 ∗ ∆ℎ =
𝜌 ∗ 𝑉

𝑡
∗ 𝑔 ∗ ∆ℎ 

𝑃𝑡 = �̇�𝑡 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ∆ℎ [𝑊] , 

kde �̇�𝑡 [𝑚3/𝑠] je objemový průtok turbínou zmenšený oproti celkovému průtoku 

o průtok sanační �̇�𝑠𝑎𝑛, který neprotéká turbínou a je nutný pro zachování biologické 

rovnováhy. [68] 
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Určení průtoku se provádí na základě naměřených dat během roku a je možné je dohledat 

na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Při návrhu vodní elektrárny jsou 

důležité především hodnoty M-denních průtoků, které označují průměrný denní průtok, 

jenž je pro daný vodní tok dosažen nebo překročen po dobu M-dní v průměrném 

roce. [69] 

 Druhým zásadním parametrem vodního toku pro vodní elektrárnu je výškový 

rozdíl ∆ℎ. Naše toky zpravidla nemají dostatečný spád, a proto je potřeba jej vytvořit 

uměle vybudováním jezu nebo přehrady, které obvykle vyžadují zatopení velké části 

území. [66][70] 

 Z celkového využitelného potenciálu vodního toku se turbínou zpracuje pouze 

část. Je to dáno účinností jednotlivých komponent vodního díla. Účinnost vodní turbíny 

se pohybuje kolem 0,75 − 0,93, k ní je potřeba přidat účinnost převodovky, generátoru 

a transformátoru. Celková účinnost se u velkých elektráren v případě optimálních 

podmínek pohybuje v rozmezí 0,8 − 0,85 a její výkon bude následující: 

𝑃 = �̇�𝑡 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ∆ℎ ∗ 𝜂 

Výpočet hustoty energetického toku vodních elektráren je totožný jako u předchozích 

elektráren, a to poměrem využitého výkonu během roku k vodorovné ploše zabrané 

vodním dílem. 

ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑡𝑜𝑘𝑢 [𝑊/𝑚2] =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛 [𝑀𝑊]

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 [𝑚2]
 

Přičemž výkon je potřeba brát, stejně jako u ostatních zdrojů, s ohledem na koeficient 

využití dané elektrárny. U vodních elektráren je koeficient využití značně rozdílný podle 

jejich typu. Pro průtočné se pohybuje v hodnotách 45 − 70 %, avšak pro akumulační je 

zásadně nižší a bývá v rozmezí 10 − 35 %. [71][72] 

 Plocha vodních elektráren je opět různá podle jejich typu, ale v zásadě platí, že je 

největší ze všech zdrojů energie. Například akumulační elektrárny v České republice mají 

nádrže s rozlohou desítek 𝑘𝑚2 a největší světové elektrárny mají dokonce tisíce 

𝑘𝑚2. [73] 

Jak již bylo zmíněno, výpočet hustoty energetického toku vodních elektráren 

z důvodu jejich slabého potenciálu pro budoucnost vynechám a konkrétní čísla do 

porovnání použiji z existujících zdrojů. 

 

2.3.1. Statistická data vodních elektráren v ČR 
V roce 2019 vyrobily vodní elektrárny celkem 1 991,9 𝐺𝑊ℎ čisté energie při 

instalovaném výkonu 1 093,7 𝑀𝑊𝑒, což představuje koeficient využití 0,21. [28] 

 Při neuvažování přečerpávacích vodních zdrojů jsou největšími elektrárnami 

v česku elektrárny akumulační. Například VE Orlík, s instalovaným výkonem 364 𝑀𝑊 

vyrobí za rok zhruba 300 𝐺𝑊ℎ. Rozloha vodní nádrže je 26 𝑘𝑚2, což dělá hustotu 

energetického toku rovnu 1,3 𝑊/𝑚2. Další velké zdroje Slapy a Lipno mají opět velkou 

vodní nádrž a díky tomu nízkou hustotu energetického toku, která je přibližně 2,1 𝑊/𝑚2 

pro Slapy a 0,2 𝑊/𝑚2 pro Lipno. [74][75] 
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2.4. Uhelná elektrárna 
V uhelné elektrárně se přeměňuje chemická energie vázaná v uhlí na energii elektrickou 

prostřednictvím spalování a parního cyklu. Spalování probíhá v kotli, kde se tepelná 

energie získaná spálením uhlí předá v parogenerátoru vodě, která se zde mění v páru. 

Následně se ještě zvýší její parametry a výsledná přehřátá pára expanduje na lopatkách 

turbíny, kde turbíně předá svoji kinetickou energii a ta pohání generátor vyrábějící 

elektřinu. Využitá pára dále putuje do kondenzátoru, kde opět změní skupenství a voda 

je čerpadlem přiváděna do kotle, zde se celý proces opakuje. Tento termodynamický 

cyklus se nazývá Rankin-Clausiův a je zobrazen na obrázku 29. [76][77] 

 
Obrázek 29: Rankin-Clausiův cyklus 

Účinnost obyčejného Rankin-Clausiova cyklu se pohybuje do 30 %, ale existují různá 

opatření k jejímu zvýšení, kdy je snaha cyklus co nejvíce přiblížit ideálnímu Carnotovu 

oběhu. Způsoby zvyšování účinnosti Rankin-Clausiova cyklu jsou zvyšování parametrů 

páry před turbínou, přihřívání páry, snížení tlaku v kondenzátoru, a regenerace tepla. 

Těmito modifikacemi, kdy u starých uhelných bloků je účinnost kolem 25 %, lze 

u moderních elektráren s nadkritickými parametry páry a řadou vnitřních výměn tepla 

dosáhnout účinností až 45 %. [78] 

 

2.4.1. Orientační výpočet uhelné elektrárny 
Účinnost a následnou spotřebu paliva budu počítat pro typický elektrárenský blok, jehož 

parametry převezmu z již existujících elektráren. Bude se jednat o blok s čistým 

elektrickým výkonem 𝑃𝑒 = 200 𝑀𝑊 a jedním přihříváním páry. Admisní pára na vstupu 

do vysokotlakého dílu turbíny bude o tlaku 𝑝3 = 18 𝑀𝑃𝑎 a teplotě 𝑡3 = 550 °𝐶. Pára 

expanduje na tlak 𝑝4 = 3 𝑀𝑃𝑎 a před vstupem do nízkotlakého dílu turbíny je přihřátá 

na teplotu 𝑡4 = 530 °𝐶. Emisní pára vstupuje do kondenzátoru, kde je tlak 𝑝1 = 4 𝑘𝑃𝑎. 

Je použit kotel s jmenovitou účinností 𝜂𝑘 = 0,9 a turbína s účinností 𝜂𝑡 = 0,85. Vysokou 

účinnost elektrických generátorů a dalších přidružených prvků pro jednoduchost 

zanedbám. Termodynamický cyklus je znázorněn na obrázku 30. [76] 
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Obrázek 30: Rankin-Clausiův cyklus s jedním přihříváním páry 

Pro výpočet účinnosti cyklu je třeba znát měrné entalpie v jednotlivých bodech. Entalpie 

je veličina vyjadřující tepelnou energii uloženou v látce a její hodnota je vztažena 

k referenčnímu stavu a představuje změnu při přechodu mezi tímto výchozím a konečným 

stavem. [79] 

Bod 1 je na křivce syté kapaliny, pro kterou platí suchost 𝑥 = 0 a hodnota měrné 

entalpie je dána tlakem 𝑝1. 

ℎ1 = 𝑓(𝑝1, 𝑥 = 0) = 121,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Bod 2 je za čerpadlem, přičemž děj 1-2 se dá považovat za adiabatický a z prvního 

termodynamického zákona platí rovnost: 

∫ 𝑑ℎ
2

1

= − ∫ 𝑤𝑡

2

1

= ∫ 𝑣𝑑𝑝
2

1

→ ℎ2 − ℎ1 = 𝑣 ∗ (𝑝2 − 𝑝1) 

Kapalina je téměř nestlačitelná a měrný objem vody je převrácená hodnota její hustoty. 

𝑣1 =
1

𝜌𝑣
=

1

1000
= 0,001 𝑚3/𝑘𝑔 

Tlak 𝑝2 se rovná tlaku 𝑝3 a tedy entalpie v bodě 2 je následující: 

ℎ2 = ℎ1 + 𝑣1 ∗ (𝑝3 − 𝑝1) = 121,4 + 0,001 ∗ (18 ∗ 106 − 4 ∗ 103) = 135,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

V bodě 3 je entalpie funkcí tlaku 𝑝3 a teploty 𝑡3. 

ℎ3 = 𝑓(𝑝3, 𝑡3) = 3 418,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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Do bodu 4 pára expanduje ve vysokotlakém stupni turbíny. Při adiabatické kompresi se 

entropie bodu 4 bude rovnat entropii bodu 3 a z měrné entropie a tlaku v bodě 4 získám 

adiabatickou entalpii v tomto bodě. 

𝑠4 = 𝑠3 = 𝑓(𝑝3, 𝑡3) = 6,41 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

ℎ4𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝4, 𝑠4) = 2 920,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Nicméně turbína není ideální a děj není adiabatický, zohledním-li účinnost, pro kterou 

platí: 

𝜂𝑡 =
ℎ3 − ℎ4

ℎ3 − ℎ4𝑎𝑑
 

Pak bude skutečná entalpie rovna: 

ℎ4 = ℎ3 − 𝜂𝑡 ∗ (ℎ3 − ℎ4𝑎𝑑) = 3 418,3 − 0,85 ∗ (3 418,3 − 2 920,2) 

ℎ4 = 2 994,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Pára je dále přihřáta a v bodě 5 je její entalpie funkcí tlaku 𝑝4 a teploty 𝑡5. 

ℎ5 = 𝑓(𝑝4, 𝑡5) = 3 524,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Z bodu 5 do bodu 6 pára expanduje na nízkotlakém stupni turbíny na tlak 𝑝6, který je 

roven tlaku 𝑝1 a výpočet entalpie je analogický jako pro bod 4. 

𝑠6 = 𝑠5 = 𝑓(𝑝4, 𝑡5) = 7,32 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

ℎ6𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝1, 𝑠5) = 2 205,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ6 = ℎ5 − 𝜂𝑡 ∗ (ℎ5 − ℎ6𝑎𝑑) = 3 524,5 − 0,85 ∗ (3 524,5 − 2 205,6) 

ℎ6 = 2 403,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Měrné přivedené teplo do oběhu je součet ploch pod křivkami mezi body 2 a 3 a body 4 

a 5. Oba děje jsou izobarické (𝑑𝑝 = 0) a z prvního termodynamického zákona lze 

odvodit vztahy pro výpočet. 

𝑑ℎ = 𝑑𝑞 − 𝑑𝑤𝑡 = 𝑑𝑞 + 𝑣𝑑𝑝 → 𝑑𝑞 = 𝑑ℎ 

∫ 𝑑𝑞
3

2

= ∫ 𝑑ℎ
3

2

→ 𝑞2−3 = ℎ3 − ℎ2 = 3 418,3 − 135,4 = 3 282,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

∫ 𝑑𝑞
5

4

= ∫ 𝑑ℎ
5

4

→ 𝑞4−5 = ℎ5 − ℎ4 = 3 524,5 − 2 994,9 = 529,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑞𝑝 = 𝑞2−3 + 𝑞4−5 = 3 282,9 + 529,6 = 3 812,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Měrné teplo odvedené je mezi body 6 a 1 a platí pro něj stejný postup jako pro teplo 

přivedené. 

∫ 𝑑𝑞
1

6

= ∫ 𝑑ℎ
1

6

→ 𝑞𝑜 = ℎ1 − ℎ6 = 121,4 − 2 403,4 = −2 282 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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Termická účinnost 𝜂𝑇 je podílem měrné práce oběhu 𝑤 a přivedeného tepla 𝑞𝑝. Měrná 

práce oběhu je rozdílem tepla přivedeného a tepla odvedeného 𝑞𝑜. Tato hodnota taktéž 

odpovídá rozdílu práce vykonané na turbíně a práce spotřebované čerpadlem. 

𝑤 = 𝑞𝑝 − |𝑞𝑜| = 3 812,5 − |−2 282| = 1 530,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝜂𝑇 =
𝑤

𝑞𝑝
=

1 530,5

3 812,5
= 0,4 

Účinnost oběhu je tedy 40 %, tuto hodnotu by bylo možné dále zvýšit například přidáním 

regeneračního ohřevu nebo přidáním dalších stupňů turbíny. 

Vezmu-li v úvahu použití u nás nejrozšířenějšího uhlí, kterým je hnědé uhlí z dolu 

Bílina o výhřevnosti 𝑄𝑖 = 17,6 𝑀𝐽/𝑘𝑔, pak je spotřeba paliva pro tento blok následující:  

�̇�𝑝𝑎𝑙 =
𝑃𝑒

𝑄𝑖 ∗ 𝜂𝑇 ∗ 𝜂𝑘
=

200 ∗ 106

17,6 ∗ 106 ∗ 0,4 ∗ 0,9
= 31,45 𝑘𝑔/𝑠 

A po přepočtu: 

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔/ℎ]

𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟á𝑟𝑛𝑦 [𝑀𝑊]
= 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 [𝑘𝑔/𝑀𝑊ℎ] , 

je výsledná spotřeba rovna 566,2 𝑘𝑔/𝑀𝑊ℎ. [76] 

Koeficient využití tepelných elektráren je různý a závisí jak na typu elektrárny, 

tak na jejím zatížení a obecně se pro tepelné elektrárny pohybuje od 0,4 do 0,8. [72][80] 

Pro uhelnou elektrárnu o celkovém výkonu 1 000 𝑀𝑊 se rozloha pohybuje kolem 

1 𝑘𝑚2 a s koeficientem využití 0,4 − 0,8 bude hustota energetického toku 

v přibližných mezích od 400 𝑊/𝑚2 do 800 𝑊/𝑚2. 

 

2.4.2. Statistická data uhelných elektráren v ČR 
Uhelné elektrárny v roce 2019 vyrobily celkem 33 809,9 𝐺𝑊ℎ čisté energie. Koeficient 

využití českých parních elektráren včetně elektráren na biomasu byl v tomto roce 

pouhých 0,4. [28] 

 Nejvýznamnějšími českými uhelnými elektrárnami jsou Počerady s instalovaným 

výkonem 1000 𝑀𝑊, Prunéřov II se 750 𝑀𝑊, Tušimice II s 800 𝑀𝑊, Chvaletice 

s 820 𝑀𝑊 a Dětmarovice se 600 𝑀𝑊. Počerady s koeficientem využití kolem 0,7 vyrobí 

zhruba 6000 𝐺𝑊ℎ ročně a hustota energetického toku činí přibližně 700 𝑊/𝑚2. 

Elektrárna má poměrně vysokou spotřebu uhlí kolem 6,2 milionů tun za rok, což dělá 

spotřebu zhruba 1 tunu uhlí na 1 𝑀𝑊ℎ. [76][81][82] 
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2.5. Plynová a paroplynová elektrárna 
Plynová elektrárna patří mezi tepelné elektrárny, kde se opět spalováním paliva uvolňuje 

chemická energie, která je dále přeměněna na energii elektrickou prostřednictvím 

Braytonova termodynamického cyklu. Zde je médiem kompresorem stlačený vzduch, 

který se ve spalovací komoře mísí s plynem. Vystupující spaliny o vysoké teplotě proudí 

do plynové turbíny, která je na společné hřídeli s generátorem a za turbínou jsou 

ochlazené spaliny vypuštěny do atmosféry. [83] 

 Zajímavějším typem elektrárny a v blízké budoucnosti bezpochyby využívaným 

je elektrárna paroplynová. U této elektrárny se kombinuje Braytonův plynový cyklus 

s Rankin-Clausiovým parním cyklem, a to tím způsobem, že spaliny za plynovou 

turbínou jsou využity pro ohřev vody ve spalinovém kotli. Vzniklá pára následně 

klasicky expanduje na turbíně, za turbínou se prostřednictvím kondenzátoru mění 

v sytou kapalinu a po průchodu přes čerpadlo se celý okruh opakuje. Takto využité 

odpadní teplo spalin umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti oproti provozování každého 

cyklu zvlášť. Schéma paroplynové elektrárny a zobrazení obou cyklů v T-s diagramu je 

na obrázku 31. [84][85] 

 
Obrázek 31: Paroplynový cyklus 

Bod E v T-s diagramu je hranicí mezi využitým teplem spalin D-E a komínovou ztrátou 

E-A, která vzniká ve spalinovém kotli. 

Výhodou plynové elektrárny je její jednoduchá a kompaktní technologie. Důležitá 

je také schopnost rychlého spuštění. Paroplynové elektrárny mají flexibilitu omezenější, 

avšak jejich účinnost patří mezi nejvyšší. 
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2.5.1. Orientační výpočet paroplynové elektrárny 
Budu počítat množství paliva potřebného pro paroplynový blok o elektrickém výkonu 

𝑃𝑒 = 500 𝑀𝑊. Jak už bylo zmíněno, paroplynový blok je kombinací plynového 

a parního cyklu, zobrazených na obrázku 29, ale nejdříve stanovím účinnost samotného 

Braytonova plynového cyklu, který je zobrazen na obrázku 32. 

 

 
Obrázek 32: Braytonův cyklus 

Vstupními údaji jsou parametry nasávaného vzduchu v bodě 𝐴 o teplotě 𝑡𝐴 = 10 °𝐶 

a atmosférickém tlaku 𝑝𝐴 = 𝑝𝐷 = 0,1 𝑀𝑃𝑎. Vzduch je stlačován kompresorem na tlak 

𝑝𝐵 = 𝑝𝐶, který se pohybuje v rozmezí 1,2 − 3 𝑀𝑃𝑎 a zvolím jej 2,5 𝑀𝑃𝑎. Teplota spalin 

je limitována pevností materiálů a může dosahovat hodnoty až 1 450 °𝐶. S ohledem na 

současné paroplynové elektrárny zvolím teplotu 𝑡𝐶 = 1 310 °𝐶. Účinnost turbíny 

a kompresoru bude 𝜂𝑡 = 𝜂𝑘 = 0,8. [83][86] 

 Výpočet je podobný jako předchozí pro parní cyklus. Přívod a odvod tepla opět 

probíhá při izobarickém ději a platí: 

𝑑ℎ = 𝑑𝑞 − 𝑑𝑤𝑡 = 𝑑𝑞 + 𝑣𝑑𝑝 → 𝑑𝑞 = 𝑑ℎ = 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 

Pro tento orientační výpočet budu předpokládat, že se jedná o ideální plyn a k získání 

měrného tepla budu potřebovat znát teploty v jednotlivých bodech oběhu, které dostanu 

ze stavové rovnice ideálního plynu a rovnice pro vratný adiabatický děj. 

𝑝 ∗ 𝑣 = 𝑟 ∗ 𝑇 

𝑝 ∗ 𝑣𝜅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 
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Po úpravě obou rovnic vznikne vztah: 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑝2

𝑝1
)

𝜅−1
𝜅

, 

kde 𝜅 = 𝑐𝑝/𝑐𝑣 je Poissonova konstanta a pro zjednodušení vezmu v úvahu její střední 

hodnotu, která je pro vzduch v teplotách, ve kterých se oběh pohybuje, zhruba 𝜅 = 1,35. 

Neznámé teploty v bodech 𝐵 a 𝐷 tedy budou následující. [87] 

𝑇𝐵𝑎𝑑 = 𝑇𝐴 ∗ (
𝑝𝐵

𝑝𝐴
)

𝜅−1
𝜅

= (10 + 273,15) ∗ (
2,5 ∗ 106

0,1 ∗ 106
)

1,35−1
1,35

= 652,3 𝐾 

𝑡𝐵𝑎𝑑 = 379,1 °𝐶 

𝑇𝐷𝑎𝑑 = 𝑇𝐶 ∗ (
𝑝𝐷

𝑝𝐶
)

𝜅−1
𝜅

= (1 310 + 273,15) ∗ (
0,1 ∗ 106

2,5 ∗ 106
)

1,35−1
1,35

= 687,2 𝐾 

𝑡𝐷𝑎𝑑 = 414,1 °𝐶 

Tyto teploty platí pro ideální kompresor a turbínu při vratném adiabatickém ději. 

U skutečných zařízení je potřeba zahrnout jejich účinnosti, pro které platí vztahy: 

𝜂𝑘 =
ℎ𝐵𝑎𝑑 − ℎ𝐴

ℎ𝐵 − ℎ𝐴
=

𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝐵𝑎𝑑 − 𝑇𝐴)

𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝐵 − 𝑇𝐴)
 

𝜂𝑡 =
ℎ𝐶 − ℎ𝐷

ℎ𝐶 − ℎ𝐷𝑎𝑑
=

𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝐶 − 𝑇𝐷)

𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝐶 − 𝑇𝐷𝑎𝑑)
 

Při předpokladu, že jsou sobě teploty adiabatické a skutečné podobné, budou hodnoty 𝑐𝑝 

téměř shodné a po jejich zkrácení dostanu vztahy pro výpočet skutečných teplot. 

𝑡𝐵 =
𝑡𝐵𝑎𝑑 − 𝑡𝐴

𝜂𝑘
+ 𝑡𝐴 =

379,1 − 10

0,8
+ 10 = 471,4 °𝐶 

𝑡𝐷 = 𝑡𝐶 − 𝜂𝑡 ∗ (𝑡𝐶 − 𝑡𝐷𝑎𝑑) = 1 310 − 0,8 ∗ (1 310 − 687,2) = 593,3 °𝐶 

Nyní už jsou známé všechny potřebné teploty a můžu spočítat měrné teplo přivedené 

a měrné teplo odvedené. Měrná tepelné kapacita vzduchu je závislá na teplotě, ale ve 

vzorcích opět použiji pro zjednodušení její střední hodnotu, která bude průměrem 

měrných tepelných kapacit při počáteční a koncové teplotě. [87][88] 

∫ 𝑑𝑞
𝐶

𝐵

= 𝑐𝑝 ∫ 𝑑𝑇
𝐶

𝐵

→ 𝑞𝑝 = 𝑐𝑝(𝑇𝐶 − 𝑇𝐵) = 1 150 ∗ (1 310 − 471,4) = 970,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

∫ 𝑑𝑞
𝐴

𝐷

= 𝑐𝑝 ∫ 𝑑𝑇
𝐴

𝐷

→ 𝑞𝑜 = 𝑐𝑝(𝑇𝐴 − 𝑇𝐷) = 1 060 ∗ (10 − 593,3) = −617,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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Měrná práce oběhu bude opět rozdíl měrného tepla přivedeného a odvedeného. Tato práce 

je zároveň rovna rozdílu vykonané práce turbíny a práce kompresoru. Termická účinnost 

je pak podíl měrné práce oběhu ku měrnému přivedenému teplu. 

𝑤 = 𝑞𝑝 − |𝑞𝑜| = 970,6 − |−617,1| = 349,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝜂𝑇 =
𝑤

𝑞𝑝
=

349,6

970,6
= 0,36 

Účinnost vychází kolem 36 %. Dalším krokem bude spojení této termické účinnosti 

plynového oběhu (dále 𝜂𝑇𝑔) s termickou účinností parního oběhu (dále 𝜂𝑇𝑠), kterou 

vezmu z předchozího výpočtu pro uhelnou elektrárnu, ve kterém byla rovna 40 %. Měrné 

teplo přivedené do plynového oběhu dále označím jako 𝑞𝑝𝑔 a měrné teplo předané 

parnímu oběhu jako 𝑞𝑝𝑠, stejné indexy použiji i pro měrné práce oběhu, pro které platí 

následující vztahy: 

𝑤𝑔 = 𝜂𝑇𝑔 ∗ 𝑞𝑝𝑔 

𝑤𝑠 = 𝜂𝑇𝑠 ∗ 𝑞𝑝𝑠 

Přivedené teplo do parního oběhu vyjádřím pomocí odvedeného tepla z plynového oběhu, 

dále značeného jako 𝑞𝑜𝑔. Důležitou roli zde bude hrát účinnost spalinového kotle 𝜂𝐾, 

která zahrnuje komínovou ztrátu mezi body 𝐸 a 𝐴 a kterou pro výpočet zvolím 0,9. 

𝑞𝑝𝑠 = 𝑞𝑜𝑔 ∗ 𝜂𝐾 = 𝑞𝑝𝑔 ∗ (1 − 𝜂𝑇𝑔) ∗ 𝜂𝐾 

Pro účinnost kombinovaného cyklu platí: 

𝜂𝑇𝑔𝑠 =
𝑤𝑔 + 𝑤𝑠

𝑞𝑝𝑔
 

A po dosazení všech rovnic dostávám vztah: 

𝜂𝑇𝑔𝑠 = 𝜂𝑇𝑔 + 𝜂𝑇𝑠 ∗ (1 − 𝜂𝑇𝑔) ∗ 𝜂𝐾 = 0,36 + 0,4 ∗ (1 − 0,36) ∗ 0,9 = 0,59 

Oproti původním účinnostem samostatných okruhů, které byly pro plynový 36 % a pro 

parní 40 % je výsledná účinnost kombinované paroplynové elektrárny zhruba 59 %. [89] 

 Koeficient využití plynových i paroplynových elektráren je o něco nižší 

než u elektráren uhelných, a to v rozmezích 0,1 − 0,6. Je to především dáno jejich 

použitím pouze jako špičkové zdroje nebo při nízkých cenách zemního plynu. 

Zastavěná plocha elektrárny je řádově podobná uhelné, ale hustota energetického toku 

je kvůli nižšímu koeficientu využití snížena a pohybuje se v přibližných hodnotách 

100 − 600 𝑊/𝑚2. [28] 

Jako palivo budu brát obvyklý zemní plyn pro Českou republiku s výhřevností 

33,5 𝑀𝐽/𝑚3, jehož spotřeba bude následující: 

�̇�𝑝𝑎𝑙 =
𝑃𝑒

𝑄𝑖 ∗ 𝜂𝑇𝑔𝑠
=

500 ∗ 106

33,5 ∗ 106 ∗ 0,59
= 25,2 𝑚3/𝑠 

Spotřeba zemního plynu pro elektrárnu o výkonu 500 𝑀𝑊 je zhruba 25,2 𝑚3/𝑠 a po 

přepočtu na jednotku vyrobené energie je to 181,5 𝑚3/𝑀𝑊ℎ. [90] 
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2.5.2. Statistická data plynových a paroplynových 

elektráren v ČR 
Celkový instalovaný výkon plynových elektráren v roce 2019 byl 937,7 𝑀𝑊𝑒 a výroba 

elektrické energie dosáhla 3 454,2 𝐺𝑊ℎ. To dává koeficient využití 0,42. [28] 

Co se týče paroplynových elektráren, ty vyrobily ve stejném roce 5 454 𝐺𝑊ℎ při 

instalovaném výkonu 1 363,5 𝑀𝑊𝑒. Koeficient využití je tedy 0,46. [28] 

 Největší paroplynovou elektrárnou v Česku je elektrárna Počerady, nacházející se 

v areálu uhelné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 838 𝑀𝑊. Její využití se 

díky příznivějším podmínkám výroby elektřiny z plynu neustále zvyšuje a koeficient 

využití v roce 2019 přesáhl 0,5. Spotřeba zemního plynu je přibližně 42 𝑚3/𝑠, což činí 

zhruba 180 𝑚3/𝑀𝑊ℎ. [91][92] 

 

2.6. Jaderná elektrárna 
Jaderné elektrárny jsou svým principem podobné elektrárnám uhelným s tím rozdílem, 

že energii nezískáváme spalováním paliva, ale energie předávaná vodě je uvolňována při 

řízené řetězové štěpné reakci v jaderném reaktoru.  

Jaderné reaktory se rozdělují do více typů, avšak více než polovina reaktorů ve 

světě jsou tlakovodní reaktory PWR. U tohoto typu reaktorem proudí chladící voda 

o vysokém tlaku a odebranou energii z reaktoru následně v parogenerátoru předává do 

sekundárního okruhu, který se principiálně neliší od Rankin-Clausiova cyklu uhelných 

elektráren. Toto dvouokruhové uspořádání je výhodnější z pohledu bezpečnosti, protože 

radioaktivní médium v primárním okruhu neproudí přes turbínu ani kondenzátor a celý 

primární okruh je uzavřen do kontejnmentu. Schéma jaderné elektrárny s tlakovodním 

reaktorem je na obrázku 33. [93][94][95] 

 
Obrázek 33: Schéma jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem [96] 

Dalším zásadním rozdílem tohoto typu jaderných elektráren od klasických tepelných 

elektráren spalující fosilní paliva je jejich kampaňový provoz, kdy výměna paliva probíhá 

pouze při odstavení reaktoru a zůstává zde po dobu až několika let. Palivem je obohacený 

uran s obsahem uranu 235 v rozmezí 2 – 5 %, štěpený tepelnými neutrony.  
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2.6.1. Orientační výpočet spotřeby paliva jaderné 

elektrárny 
Štěpení uranu proběhne ve chvíli, kdy je uranové jádro zasaženo neutronem, který jej 

rozštěpí na dva štěpné produkty a dva až tři neutrony. Štěpnými produkty mohou být 

téměř všechny prvky periodické tabulky, ale některé se tvoří častěji než jiné.  

Jedny z nejčastějších štěpných produktů jsou krypton a baryum. Mimo zmíněných 

produktů je štěpení doprovázeno uvolněním přebytečné vazební energie, jejíž převážnou 

část odnáší jako kinetickou energii produkty štěpení. Tato jaderná reakce se zapíše 

následovně: 

𝑈92
235 + 𝑛0

1 → 𝐾𝑟36
93 + 𝐵𝑎56

140 + 3 𝑛0
1 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

Krypton a baryum jsou nestabilní prvky a 𝛽− rozpadem se dále přeměňují až na zirkonium 

a cer, přičemž dochází k uvolnění elektronů. Zirkonium s poločasem rozpadu přes 1,6 

milionů let je téměř stabilní a cer je stabilní zcela. Zanedbáním tohoto rozpadu při výpočtu 

uvolněné energie by došlo k chybě v jednotkách procent. Ze zákona zachování energie 

a hmotnosti tedy vyplývá následující rovnost: 

𝑚 𝑈92
235 + 𝑚𝑛 = 𝑚 𝑍𝑟40

93 + 𝑚 𝐶𝑒58
140 + 3 ∗ 𝑚𝑛 + 6 ∗ 𝑚𝑒 +

𝐸

𝑐2
 

Uvolněná energie při štěpení uranu se tedy rovná: 

𝐸 = ∆𝑚 ∗ 𝑐2 = 𝑐2 ∗ (𝑚 𝑈92
235 − 𝑚 𝑍𝑟40

93 − 𝑚 𝐶𝑒58
140 − 2 ∗ 𝑚𝑛 − 6 ∗ 𝑚𝑒) 

Rozdíl hmotností je počítán v jednotkách 𝑎𝑚𝑢 (atomová hmotnostní jednotka), 

definovaných jako 1/12 klidové hmotnosti atomu 𝐶6
12  v základním stavu a nevázaného 

chemickými vazbami, s přepočtem 1 𝑎𝑚𝑢 = 1,660539 ∗ 10−27 𝑘𝑔, a vychází 

následovně: 

∆𝑚 = 𝑚 𝑈92
235 − 𝑚 𝑍𝑟40

93 − 𝑚 𝐶𝑒58
140 − 2 ∗ 𝑚𝑛 − 6 ∗ 𝑚𝑒 

∆𝑚 = 235,04393 − 92,906476 − 139,905439 − 2 ∗ 1,008665 − 6 ∗ 0,000549 

∆𝑚 = 0,211394 𝑎𝑚𝑢 

Uvolněná energie v joulech, kde 𝑐 = 299 792 458 𝑚/𝑠 je rychlost světla ve vakuu, pak 

bude: 

𝐸 = 𝑐2 ∗ ∆𝑚 = 299 792 4582 ∗ 0,211394 ∗ 1,660539 ∗ 10−27 

𝐸 = 3,15488 ∗ 10−11 𝐽 

Následuje převod uvolněné energie na elektronvolty. Elektronvolt je definován jako 

energie, kterou získá elektron urychlený ve vakuu elektrostatickým polem o napětí 

jednoho voltu, s přepočtem 1 𝑒𝑉 = 1,602177 ∗ 10−19 𝐽, zavedeným pro částicovou 

fyziku a chemii pro snazší počítání. 

𝐸 =
3,15488 ∗ 10−11

1,602177 ∗ 10−19
= 196,912 𝑀𝑒𝑉 
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Uvolněná energie na jednu štěpnou reakci je rovna 196,912 𝑀𝑒𝑉. Při vydělení tohoto 

výsledku počtem nukleonů všech reaktantů získám uvolněnou energii na jeden nukleon 

paliva. 

𝐸𝑁 =
196,912

235 + 1
= 0,834 𝑀𝑒𝑉 

Dalším údajem je množství uvolněné energie na jeden kilogram paliva. K tomuto 

výsledku se dopočítám v pár následujících krocích. Nejprve potřebuji znát celkovou 

hmotnost reaktantů v jednotkách 𝑎𝑚𝑢 a převést je na kilogramy. 

𝑚𝑅 = 𝑚 𝑈92
235 + 𝑚𝑛 = 235,04393 + 1,008665 = 236,052595 𝑎𝑚𝑢 

𝑚𝑅 = 236,052565 ∗ 1,660539 ∗ 10−27 = 3,919745 ∗ 10−25 𝑘𝑔 

Počet reakcí na jeden kilogram pak bude: 

𝑛 =
1

𝑚𝑅
=

1

3,919745 ∗ 10−25
= 2,5512 ∗ 1024 

Při znalosti počtu reakcí na jeden kilogram bude uvolněná energie z jednoho kilogramu 

paliva následující: 

𝐸1𝑘𝑔 = 𝑛 ∗ 𝐸 = 2,5512 ∗ 1024 ∗ 3,15488 ∗ 10−11 = 80,5 𝑇𝐽/𝑘𝑔 

Množství uvolněné energie z uranu 235 je tedy 80,5 𝑇𝐽/𝑘𝑔, přepočtem na watthodiny by 

byl výsledek 22,4 𝐺𝑊ℎ/𝑘𝑔. U běžného tlakovodního reaktoru je v palivu uranu 235 jen 

několik procent. Pro čerstvé palivo to může být až 5 %, ale v průběhu provozu reaktoru 

se toto množství snižuje. V palivu je kromě štěpného materiálu, jímž je uran 235, i plodný 

materiál, který sám o sobě není štěpitelný tepelnými neutrony, ale může být na štěpný 

materiál přeměněn, jde například o přeměnu uranu 238 na plutonium 239, které uvolňuje 

srovnatelné množství energie jako uran 235. Pro srovnání výsledků s uhlím zvolím 

množství štěpného materiálu v palivu 5 %. Pro toto palivo je uvolněná energie přibližně 

4 𝑇𝐽/𝑘𝑔. [93][97][98][99][100][101] 

 Toto je energie, která se uvolní v reaktoru a která je následně chladící vodou přes 

parogenerátor předána do sekundárního okruhu, který je od oběhu elektrárny na uhlí 

odlišný především v parametrech ostré páry, která na turbínu vstupuje pouze jako sytá. 

Po expanzi ve vysokotlakém dílu turbíny je nutné páru přihřát, aby se snížila její vlhkost 

a nedocházelo k poškozování lopatek turbíny parou nízké kvality. Tento termodynamický 

cyklus je na obrázku 34. 
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Obrázek 34: Rankin-Clausiův cyklus jaderných elektráren 

Parametry v jednotlivých bodech, se kterými budu počítat, opět stanovím podle 

současných elektráren v provozu. Elektrický výkon bloku bude 𝑃𝑒 = 1 000 𝑀𝑊. Sytá 

pára bude mít teplotu 𝑡3 = 280 °𝐶, které odpovídá tlak 𝑝3 = 6,4 𝑀𝑃𝑎. Ve vysokotlakém 

stupni expanduje na tlak 𝑝4 = 0,8 𝑀𝑃𝑎 a následně je přihřáta na teplotu 𝑡5 = 250 °𝐶. 

Účinnost turbíny je 𝜂𝑡 = 0,8 a v kondenzátoru je tlak 𝑝1 = 6 𝑘𝑃𝑎. Postup pro výpočet 

termodynamické účinnosti tohoto cyklu je shodný s výpočtem předešlé uhelné elektrárny 

a vypadá následovně. [93][94] 

ℎ1 = 𝑓(𝑝1, 𝑥 = 0) = 151,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑣1 = 𝑓(𝑝1, 𝑥 = 0) = 0,001 𝑚3/𝑘𝑔 

ℎ2 = ℎ1 + 𝑣1 ∗ (𝑝3 − 𝑝1) = 151,5 + 0,001 ∗ (6 400 − 6) = 157,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ3 = 𝑓(𝑝3, 𝑥 = 1) = 2 779,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑠4 = 𝑠3 = 𝑓(𝑝3, 𝑥 = 1) = 5,86 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

ℎ4𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝4, 𝑠4) = 2 411,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ4 = ℎ3 − 𝜂𝑡 ∗ (ℎ3 − ℎ4𝑎𝑑) = 2 779,8 − 0,8 ∗ (2 779,8 − 2 411,8) = 2 485,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ5 = 𝑓(𝑝4, 𝑡5) = 2 950,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑠6 = 𝑠5 = 𝑓(𝑝4, 𝑡5) = 7,04 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

ℎ6𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝1, 𝑠5) = 2 168 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ6 = ℎ5 − 𝜂𝑡 ∗ (ℎ5 − ℎ6𝑎𝑑) = 2 950,5 − 0,8 ∗ (2 950,5 − 2 168) = 2 324,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑞𝑝 = 𝑞2−3 + 𝑞4−5 = ℎ3 − ℎ2 + ℎ5 − ℎ4 = 2 779,8 − 157,9 + 2 950,5 − 2 485,4 

𝑞𝑝 = 3 087,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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𝑞𝑜 = ℎ1 − ℎ6 = 151,5 − 2 324,5 = −2 173 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑤 = 𝑞𝑝 − |𝑞𝑜| = 3 087,1 − |−2 173| = 914 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝜂𝑇 =
𝑤

𝑞𝑝
=

914

3 087,1
= 0,3 

Termodynamická účinnost tohoto oběhu je 30 %. Dnešní jaderné elektrárny, které mají 

do okruhu přidané další technologické prvky, dosahují účinnosti kolem 33 %, což 

zjednodušeně znamená, že z tepelné energie získané štěpením se elektrárnou zpracuje 

třetina. Při zanedbání tepelných ztrát v reaktoru, parogenerátoru a potrubí je tedy potřebné 

množství paliva rovno: 

�̇�𝑝𝑎𝑙 =
𝑃𝑒

𝑄𝑖 ∗ 𝜂𝑇
=

1 000 ∗ 106

4 ∗ 1012 ∗ 0,3
= 0,84 𝑔/𝑠 

Spotřeba jaderného bloku o výkonu 1000 𝑀𝑊 vychází 0,84 𝑔/𝑠 obohaceného uranu, na 

jehož výrobu je potřeba zhruba 10x větší množství přírodního uranu. Spotřeba 

obohaceného uranu na jednotku vyrobené energie činí 3,04 𝑘𝑔/𝐺𝑊ℎ. [93] 

 Regulace výkonu u jaderných elektráren je značně omezená. Je tedy vhodné, aby 

byla elektrárna provozována co nejvíce na svém jmenovitém výkonu a z tohoto důvodu 

mají jaderné elektrárny vysoký koeficient využití v rozmezích 0,7 − 0,9. [72][73] 

Hustota energetického toku je v případě jaderných elektráren o něco vyšší než 

u klasických tepelných elektráren, ale řádově se podobají. V případě, že se vztahuje pouze 

na zastavěnou plochu samotné elektrárny, dosahuje hodnot přes 1 000 𝑊/𝑚2. [73] 

 

2.6.2. Statistická data jaderných elektráren v ČR 
V České republice jsou dvě jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany. Elektrárna 

Temelín má v současnosti dva jaderné reaktory o celkovém instalovaném výkonu 

2 168 𝑀𝑊𝑒 a elektrárna Dukovany má reaktory čtyři o celkovém výkonu 2 040 𝑀𝑊𝑒. 

V roce 2019 dohromady vyrobily 28 582,2 𝐺𝑊ℎ čisté elektrické energie při koeficientu 

využití 0,76. [28][99] 

 S oplocenou plochou pohybující se kolem 1,5 𝑘𝑚2 pro elektrárnu Temelín 

a 1,2 𝑘𝑚2 pro elektrárnu Dukovany je hustota energetického toku obou zdrojů v rozmezí 

1400 − 1700 𝑊/𝑚2. [64] 

 Roční spotřeba v reaktorech tohoto typu se všeobecně udává zhruba 25 tun 

obohaceného uranu na blok o výkonu 1 000 𝑀𝑊, což představuje přibližně 

2,85 𝑘𝑔/𝐺𝑊ℎ. [93] 
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2.7. Fúzní elektrárna 
Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, první generace fúzních elektráren bude 

s největší pravděpodobností typu tokamak s jadernou reakcí deuteria a tritia za vzniku 

jádra helia. Deuterium a tritium jsou izotopy vodíku a reakci lze zapsat následovně: 

𝐻1
2 + 𝐻1

3 → 𝐻𝑒2
4 + 𝑛0

1 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

Do uvolněné energie ve fúzních reaktorech bude přispívat i reakce volného neutronu z DT 

reakce s lithiem obsaženém ve vnitřním obložení první stěny za účelem plození tritia.  

𝐿𝑖3
6 + 𝑛0

1 → 𝐻𝑒2
4 + 𝐻1

3 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

Obě tyto reakce lze souhrnně zapsat jako reakci lithia s deuteriem, které tvoří palivo fúzní 

elektrárny a vzniklými produkty jsou dvě jádra helia. 

𝐻1
2 + 𝐿𝑖3

6 → 2 𝐻𝑒2
4 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

Pro výpočet uvolněné energie platí stejný postup jako při výpočtu štěpení uranu. 

𝑚 𝐻1
2 + 𝑚 𝐿𝑖3

6 = 2 ∗ 𝑚 𝐻𝑒2
4 +

𝐸

𝑐2
 

𝐸 = 𝑐2 ∗ ∆𝑚 = 𝑐2 ∗ (𝑚 𝐻1
2 + 𝑚 𝐿𝑖3

6 − 2 ∗ 𝑚 𝐻𝑒2
4 ) 

∆𝑚 = 𝑚 𝐻1
2 + 𝑚 𝐿𝑖3

6 − 2 ∗ 𝑚 𝐻𝑒2
4 = 2,014102 + 6,015122 − 2 ∗ 4,002603 

∆𝑚 = 0,024018 𝑎𝑚𝑢 

𝐸 = 𝑐2 ∗ ∆𝑚 = 299 792 4582 ∗ 0,024018 ∗ 1,660539 ∗ 10−27 = 3,5845 ∗ 10−12 𝐽 

𝐸 =
3,5845 ∗ 10−12

1,602177 ∗ 10−19
= 22,373 𝑀𝑒𝑉 

𝐸𝑁 =
22,373 ∗ 106

6 + 2
= 2,797 𝑀𝑒𝑉 

Uvolněná energie na jeden nukleon paliva je 2,797 𝑀𝑒𝑉, což je více než třikrát větší 

hodnota oproti štěpení uranu 235, kde byla energie na jeden nukleon 0,834 𝑀𝑒𝑉. 

𝑚𝑅 = 𝑚 𝐿𝑖3
6 + 𝑚 𝐻1

2 = (6,015122 + 2,014102) ∗ 1,660539 ∗ 10−27 

𝑚𝑅 = 1,3333 ∗ 10−26 𝑘𝑔 

𝐸1𝑘𝑔 =
𝐸

𝑚𝑅
=

3,5845 ∗ 10−12

1,3333 ∗ 10−26
= 268,8 𝑇𝐽/𝑘𝑔 

𝐸1𝑘𝑔 =
268,8 ∗ 1012

3600
= 74,7 𝐺𝑊ℎ/𝑘𝑔 

Celková uvolněná energie na jeden kilogram paliva je 74,7 𝐺𝑊ℎ/𝑘𝑔, při štěpení uranu 

to bylo 22,4 𝐺𝑊ℎ/𝑘𝑔. Nicméně když vezmeme v úvahu pouze množství štěpného 

materiálu v palivu, zbylá část paliva získanou energii snižuje, ve výsledku bude na 
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množství energie z paliva fúzní reaktor až 70x výnosnější oproti štěpnému, protože v něm 

může být využito veškeré palivo. [93][99] 

Mimo zásadní odlišnost jaderného ostrova fúzní elektrárny od současných 

jaderných budou zbývající technologie na stejné bázi. Sekundární okruh bude prakticky 

totožný jako osvědčený turbínový ostrov tlakovodních jaderných elektráren. Z reaktoru 

bude energie odváděna chlazením jaderných komponent ve vícero okruzích a dále bude 

předávána v parogenerátoru do sekundárního okruhu s parní turbínou. [19] 

 Pro fúzní elektrárnu o elektrickém výkonu 1 000 𝑀𝑊 bude při použití parametrů 

termodynamického okruhu jaderné elektrárny účinnost výroby energie zhruba 30 % 

a spotřeba paliva bude činit: 

�̇�𝑝𝑎𝑙 =
𝑃𝑒

𝑄𝑖 ∗ 𝜂𝑇
=

1 000 ∗ 106

268,8 ∗ 1012 ∗ 0,3
= 0,013 𝑔/𝑠 

Výsledkem je 0,013 𝑔/𝑠 nebo také 1,09 𝑘𝑔/𝑑𝑒𝑛 paliva tvořeného zhruba ze 3/4 lithiem, 

které je potřeba pro následnou výrobu tritia, a z 1/4 deuteriem. Po přepočtu je to 

0,045 𝑘𝑔/𝐺𝑊ℎ vyrobené energie. 

 Toto představuje spotřebu na hrubou výrobu energie, nicméně dalším zásadním 

rozdílem fúzních elektráren oproti štěpným bude několikanásobně větší vlastní spotřeba 

pro chod reaktoru, kterou nelze oproti předchozím elektrárnám zanedbat. U fúzní 

elektrárny bude z největší části tvořena spotřebou systémů pro ohřev plazmatu 

a u elektrárny DEMO to bude představovat téměř 45 % energie. Spotřeba paliva na čistou 

výrobu elektrické energie v tomto případě bude kolem 0,1 𝑘𝑔/𝐺𝑊ℎ. [19] 

 

2.7.1. Elektrárna DEMO 
Prvním zařízením vyrábějící elektřinu z jaderné fúze bude již zmíněná elektrárna DEMO. 

V tabulce 3 jsou shrnuty vybrané návrhové parametry referenčního modelu fúzní 

elektrárny DEMO2. [19] 

Tabulka 3: Parametry DEMO [19] 

Fúzní výkon 3 255 MW 

Tepelný výkon 4 149 MW 

Hrubý výkon 1 660 MW 

Čistý elektrický výkon 953 MW 

Celková vlastní spotřeba 707 MW 

Koeficient využití 0,75 

 

Zastavěnou plochu lze uvažovat podobnou jako u konvenčních jaderných elektráren 

1 𝑘𝑚2. Čistý elektrický výkon elektrárny DEMO bude 953 𝑀𝑊 a při koeficientu využití 

0,75 to odpovídá roční výrobě 6,25 𝑇𝑊ℎ. Hustota energetického toku bude při těchto 

parametrech přibližně 700 𝑊/𝑚2. 
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3. Závěr 
V tabulce 4 jsou shrnuty a porovnány dosažené výsledky. U většiny hodnot je dáno 

přibližné rozmezí, důležitá je ale především řádová hodnota. Je patrné, že obnovitelné 

zdroje mají zásadně nižší průměrnou roční hustotu energetického toku oproti tepelným 

a jaderným elektrárnám, ty však ke svému provozu potřebují palivo. Množství 

spotřebovaného paliva je pro jaderné elektrárny až o několik řádů nižší než pro fosilní 

zdroje. 

 Tabulka je rozšířena o jeden sloupec, ve kterém je pro každý zdroj přibližná 

výroba elektrické energie za rok na metr čtvereční zastavěné plochy elektrárnou a tyto 

hodnoty jsou vyneseny do grafu na obrázku 35. 

Tabulka 4: Porovnání zdrojů energie 

 

Spotřeba 

paliva na 1 

MWh 

vyrobené 

energie 

Koeficient 

využití 

Průměrná 

roční hustota 

energetického 

toku [W/m2] 

Výroba 

elektrické 

energie za rok 

[kWh/ m2] 

Fotovoltaická 

elektrárna 
─ 0,1 ─ 0,15 5 ─ 20 ~ 110 

Větrná elektrárna ─ 0,2 ─ 0,4 1 ─ 15 ~ 70 

Vodní elektrárna ─ 0,1 ─ 0,7 0,1 ─ 5 ~ 20 

Uhelná elektrárna 
500 ─ 1 000 

kg 
0,4 ─ 0,8 400 ─ 800 ~ 5 250 

Paroplynová 

elektrárna 
150 ─ 200 m3 0,2 ─ 0,6 100 ─ 700 ~ 3 500 

Jaderná 

elektrárna 
2,5 ─ 3,5 g 0,7 ─ 0,9 1 000 ─ 2 000 ~ 13 000 

Fúzní elektrárna 

DEMO 
0,1 g 0,75 700 ~ 6 250 

 

Uvedené výsledky potvrzují konkurenceschopnost jaderné fúze s ostatními zdroji 

z hlediska výroby energie. S přihlédnutím k již zmíněným výhodám jaderné fúze jako je 

dostupnost paliva, jaderná bezpečnost a dalším lze konstatovat, že by jako zdroj energie 

mohla tvořit významnou roli v budoucí energetice.  
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Obrázek 35: Graf roční výroby elektrické energie vztažené na m2 zastavěné plochy 

Z tabulky 4 a grafu na obrázku 35 je patrné, že největší výrobu elektrické energie, 

přepočítanou na metr čtvereční, představují jaderné elektrárny. Naopak nejnižší výroba 

je pro obnovitelné zdroje, které typicky zabírají obrovská prostranství. Výrobu energie 

fúzní elektrárny podstatně snižuje její vlastní spotřeba. 

Kromě technologických a materiálových překážek, které je potřeba u jaderné fúze 

vyřešit, je zde i hledisko ekonomické. Ohromné investiční náklady projektů ITER 

a DEMO nejsou pro porovnání vhodné, protože zahrnují i výzkum a vývoj dosud 

nepoužívaných technologií. Je zde tedy velký prostor pro snižování celkových nákladů, 

což by ve výsledku zajistilo i konkurenceschopnost z pohledu ceny elektřiny. 
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