
ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 

STROJNÍ 

 

 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 

 

2021 

 

 

 

SOŇA 

DOLEŽALOVÁ



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že 

jsem uvedla veškeré informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem 

o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných 

prací. 

V Praze dne 4.6. 2021     ………………………………………… 

                Soňa Doležalová  



 

Anotační list           

Jméno autora: Soňa Doležalová 

Název BP: 
Posouzení akumulace elektrické energie pro 

fotovoltaickou elektrárnu 

Anglický název: 
Assessment of electrical energy storage for a 

photovoltaic power plant 

Akademický rok: 2020/2021 

Ústav/Odbor: Ústav energetiky 

Vedoucí BP: Ing. Jan Opatřil, Ph.D. 

Bibliografické údaje: Počet stran: 50 

 Počet obrázků: 21 

 Počet tabulek: 6 

 Počet příloh: 0 

Klíčová slova: 

Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaická 

elektrárna, akumulace energie, přečerpávací vodní 

elektrárna, CAES, setrvačníky, baterie, ETES, LAES 

Keyword: 

Renewable energy sources, photovoltaic power 

plant, energy storage, pumped-storage plant, 

CAES, flywheels, batteries, ETES, LAES  

Anotace: 

Práce se zabývá základním popisem technologií 

pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické 

elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její 

akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly 

vybrány dvě technologie pro akumulaci: Baterie 

a LAES systém, které byly technickoekonomicky 

zhodnoceny.  

Abstract: 

This thesis deals with problematics of energy 

accumulation, including proposal of photovoltaic 

power plant in Mělník region and dimensioning of 

its energy accumulation. Following part is focused 

on two chosen accumulation technologies: 

Batteries and LAES system, which are economically 

and technically evaluated. 



 

Poděkování 

Ráda bych tímto poděkovala mému vedoucímu práce 

Ing. Janu Opatřilovi, Ph.D. za odborný dohled, cenné rady a především čas, 

který mi byl ochoten věnovat. Dále bych ráda poděkovala své kolegyni 

Ing. Báře Doležalové za cenné rady, zkušenosti a morální podporu při psaní 

této práce. 

Poslední, ale neméně důležité poděkování patří mé rodině, která mi 

poskytovala neutuchající morální podporu a zázemí. 

 

  



 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................... 9 

2. Fotovoltaická elektrárna .......................................................................................... 10 

2.1 Fotovoltaické články ............................................................................................. 11 

3. Přehled technologií pro ukládání elektrické energie .................................... 12 

3.1 Mechanická akumulace energie ....................................................................... 12 

3.1.1 Přečerpávací vodní elektrárny .................................................................. 12 

3.1.1.1 Účinnost ................................................................................................... 13 

3.1.1.2 Výhody a nevýhody .............................................................................. 13 

3.1.2 Skladování energie stlačením vzduchu ................................................ 14 

3.1.2.1 Druhy akumulačních systémů a jejich účinnost ....................... 14 

3.1.3 Akumulace energie v setrvačnících (FESS) .......................................... 17 

3.2 Elektrochemická akumulace energie ............................................................. 18 

3.2.1 Baterie ............................................................................................................... 18 

3.2.1.1 Olověné baterie ..................................................................................... 19 

3.2.1.2 Lithium-iontové baterie ..................................................................... 20 

3.2.1.3 Srovnání olověných a lithium-iontových baterií ....................... 21 

3.3 Elektromagnetická akumulace energie ........................................................ 22 

3.3.1 Superkondenzátory ...................................................................................... 22 

3.4 Tepelná akumulace energie (TES) ................................................................... 23 

3.4.1 Akumulace citelného tepla ........................................................................ 23 

3.4.1.1 Skladování elektrotermální energie (ETES) ................................. 23 

3.4.1.2 Akumulace pomocí roztavené soli ................................................ 25 

3.4.2 Akumulace pomocí latentního tepla ..................................................... 26 

3.4.2.1 Akumulace pomocí kapalného vzduchu (LAES) ........................ 26 

3.5 Srovnání akumulačních technologií ............................................................... 27 

4. Návrh fotovoltaické elektrárny .............................................................................. 29 

5. Dimenzovaní akumulace ......................................................................................... 33 

5.1 Akumulace v červnu a v prosinci ...................................................................... 33 

5.2 Dimenzování akumulační technologie .......................................................... 36 

5.2.1 Bateriové úložiště ......................................................................................... 37 

5.2.2 LAES .................................................................................................................... 37 

6. Ekonomické zhodnocení ......................................................................................... 38 

6.1 BU ................................................................................................................................. 38 

6.2 LAES ............................................................................................................................. 39 



 

6.3 Porovnání .................................................................................................................. 39 

7. Závěr ................................................................................................................................ 41 

Bibliografie ............................................................................................................................ 43 

Seznam obrázků .................................................................................................................. 49 

Seznam tabulek ................................................................................................................... 50 

 

  



 

Seznam použitých symbolů a indexů 

 
Zkratky 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

PVE – přečerpávací vodní elektrárna 

CAES – akumulace energie do stlačeného vzduchu 

FESS – akumulace energie do setrvačníků 

PID – potenciální indukovaná degradace 

Li-ion – lithium-iontová baterie 

TES – akumulace tepelné energie 

ETES – akumulace elektrotermální energie 

CSP – systémy koncentrované solární energie 

LAES – skladovaní energie do kapalného vzduchu 

PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System 

BU – bateriové úložiště 

 

  



 

Veličiny 

P – výkon 

Q – objemový průtok turbínou  

ρ – hustota vody 

g – tíhové zrychlení  

H – střední spád 

E – teoretická energie vody  

V – využitelný objem vody 

Q – teplo  

cp– měrná tepelná kapacita 

m – hmotnost 

T – termodynamická teplota 

L – skupenské teplo 

C – kapacita akumulační technologie 

A – plocha panelů  

η – účinnost panelů 

 



9 

 

1. Úvod 

V současné době, vzhledem ke zvyšující se životní úrovni obyvatel 

a k modernizaci technologií, stoupá spotřeba elektrické energie 

v domácnostech i v průmyslu. Na pokrytí spotřeby se nejčastěji používají 

zdroje na principu spalování fosilních paliv, kterých je omezené množství, 

a které jsou škodlivé pro životní prostředí. Proto se postupně nahrazují 

obnovitelnými zdroji energie, a naopak se zvyšuje podíl vyrobené elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie (OZE).  

Nízkoemisní akumulační technologie jsou například vodní elektrárny, 

které jsou stabilnější a dosahují poměrně vysokých výkonů. Jsou ale závislé 

na geografických podmínkách daného území – musí být stavěny na vodním 

toku. V ČR je hydropotenciál z větší míry vyčerpán, proto se zvyšuje množství 

staveb slunečních (fotovoltaických) a větrných elektráren, které ale nemohou 

plně nahradit ostatní typy elektráren, protože jsou velice nestabilní 

v dodávaní elektřiny do sítě. Proto je nutné vyvíjet technologie k akumulaci 

energie, aby dokázali efektivně vyrovnat rozdíly mezi špičkovým a mimo 

špičkovým odběrem. 

Elektřina k akumulaci musí být transformována na jiný druh energie, 

proto se tato práce v rešeršní části zabývá popisem vhodných technologií 

pro ukládání elektrické energie.  Jednotlivé druhy akumulací se od sebe liší 

svojí účinností, výkonem, kapacitou, dobou akumulace aj. a jsou popsány 

z hlediska principu fungování a použití. 

V druhé části se práce zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny 

v okrese Mělník a použití akumulace jako prostředek k vyrovnání kolísavých 

dodávek elektřiny. Pro dimenzování akumulace bylo vybráno bateriové 

úložiště (BU) s lithium-iontovými bateriemi (li-ion) a akumulace energie do 

stlačeného vzduchu (LAES). 
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2. Fotovoltaická elektrárna 

Fotovoltaické elektrárny (FVE) patří mezi obnovitelný a nevyčerpatelný 

zdroj energie, který pro provoz nepotřebuje fosilní paliva, a tak nedochází 

k tvorbě emisí znečišťující životní prostředí. Fotovoltaická elektrárna je 

založena na principu fotovoltaického jevu, podle kterého jsou vhodné 

materiály schopny zachycovat sluneční záření ve formě fotonů a uvolňovat 

elektrony k výrobě elektrického proudu. [1] 

 

Obr. 1 Schéma fotovoltaické elektrárny [2] 

Výhodou FVE je jejich tichý provoz např. v porovnání větrným 

elektrárnám. Dále mají FVE dlouhou životnost, obvykle 25-30 let. Výkon 

článků nejvíce závisí na intenzitě záření a počtu hodin slunečního svitu 

v jednotlivých ročních obdobích. Výkon fotovoltaického panelu klesá na 

základě potenciální indukované degradace (PID), ročně okolo 0,8 % [3]  
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2.1 Fotovoltaické články 

Fotovoltaický panel se skládá z jednotlivých solárních (fotovoltaických) 

článků, které jsou vyrobeny nejčastěji jako polovodičová dioda a jsou 

zapojeny sérioparalelně. Nejvíce využívaným materiálem pro výrobu je 

křemík – monokrystalický, polykrystalický nebo amorfní. [1] 

a) z monokrystalického křemíku 

Monokrystalický článek se vyrábí řezáním tenkých plátů z jednoho 

krystalu křemíku, což způsobuje náročnější výrobu a vyšší cenu. Maximální 

účinnost dosahuje 18 až 20 %. Monokrystalické články jsou určeny především 

pro použití na střechách s vhodnou orientací ke slunci. [4] 

b) z polykrystalického křemíku 

Polykrystalický článek se vyrábí řezáním tenkých plátů z menších bloků 

křemíkových krystalů. Výroba je méně náročná a méně nákladná, jelikož 

se dají využívat odřezky z výroby monokrystalických článků. Účinnost 

polykrystalického panelu je zhruba 15 až 17 %. Výhoda polykrystalického 

křemíku spočívá v zachycování světla z ostřejších úhlů. [4] 

c) z amorfního křemíku 

Amorfní panel se skládá z tenkého filmu (jednotky μm) polovodivé 

látky - křemíku, která se nanáší na pevný povrch (sklo, plast, kov). Panely lze 

vrstvit na sebe, aby každý zachytil jinou vlnovou délku světla. Amorfní panely 

mají výrazně nižší účinnost, která se pohybuje kolem 11 %. Výhodou je 

minimální tloušťka a hmotnost, která dovoluje instalaci na lehkých 

konstrukcích střech. [4] 
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3. Přehled technologií pro ukládání elektrické energie 

 V současnosti existuje mnoho technologií akumulace elektřiny 

umožňující uskladnit energii po určitou dobu. Každá z nich je vhodná pro 

konkrétní využití a volba konkrétní technologie závisí na podmínkách dané 

aplikace. Jelikož elektřinu nelze uchovávat přímo, využívají se procesy 

přeměny na jinou formu energie, ve které je efektivněji uskladněna. Většinou 

je vstupním a výstupním produktem elektrický proud. Způsoby uložení se liší 

především podle výkonů, účinnosti a životnosti.  

3.1 Mechanická akumulace energie 

3.1.1 Přečerpávací vodní elektrárny 

Přečerpávací vodní elektrárna (PVE) využívá změnu nadmořské výšky 

k ukládání energie pomocí dvou nádrží položených v různých výškách pro 

pozdější použití. Na Obr. 2 je znázorněno, že voda je čerpána z dolní nádrže 

do horní nádrže v době, kdy klesá odběr elektřiny. Tato spotřebovaná energie 

je uložena ve formě mechanické potenciální energie až do doby vyššího 

zatížení elektrizační soustavy. Následně může voda proudit přes turbínu zpět 

do spodní nádrže, přičemž dochází k přeměně potenciální energie na 

elektrickou. [5] [6] 

 

Obr. 2 Schéma přečerpávací vodní elektrárny [7] 
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Nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnou v České republice jsou 

Dlouhé stráně v okrese Šumperk patřící společnosti ČEZ se spádem 510,7 m. 

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1996 a její instalovaný výkon je 

2x325 MW (2x Francisova turbína). Roční výroba elektřiny je 630 GWh. Celkové 

náklady na stavbu se pohybovaly okolo 6,5 mld. Kč. [8] 

3.1.1.1 Účinnost 

PVE je jednou z nejefektivnějších metod akumulace. V současnosti 

provozované PVE mají celkovou účinnost s ohledem na všechny ztráty od 

70 do 85 %. Další nárůst účinnosti lze předpokládat pouze v řádech 

jednotek procent. [6] [9] 

Samotný výkon PVE lze při zanedbání ztrát popsat pomocí vztahu 

 𝑃 = 𝑄 · 𝜌 · 𝑔 · 𝐻, (1) 

kde P je teoretický výkon [W], Q je objemový průtok turbínou [m3/s], ρ je 

hustota vody [kg/m3], g je tíhové zrychlení [m/s2], H je střední spád [m]. 

Obdobně lze vyjádřit energetickou kapacitu elektrárny (při zanedbání 

ztrát)  

 E  =  V ·  ρ ·  g ·  H, (2) 

kde E je teoretická energie vody [J] a V je využitelný objem vody [m3]. [6] 

3.1.1.2 Výhody a nevýhody 

Největší výhodou PVE je možnost neustálé pohotovosti a rychlost 

reagovat na výkyvy ve spotřebě energie. Dále jsou jednoduché na obsluhu 

a mají dlouhou životnost – při pravidelné údržbě až 100 let. Jednoznačnou 

nevýhodou PVE je náročnost její výstavby, a to v ohledu ekonomickém, 

technologickém a také s ohledem na geologické podmínky daného území. U 

některých lokalit vybraných k výstavbě PVE by bylo nezbytné přesídlit velký 

počet obyvatel. Ekologické dopady stavby mohou být jak pozitivní, tak 

negativní. Negativní externalitou může být znečištění vody a tím změna 

ekosystému, což může ohrozit některé živočichy. [10] 
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3.1.2 Skladování energie stlačením vzduchu 

Akumulace stlačením vzduchu (CAES) využívá přebytečnou energii 

ke stlačování vzduchu za uvolňování tepla. Vzduch je poté ukládán pod 

tlakem v podzemních jeskyních nebo skladovacích nádržích. Pro zpětné 

získání energie se stlačený vzduch ohřívá a expanduje za účelem pohonu 

plynové turbíny pohánějící generátor pro výrobu elektrické energie. [5] [11] 

CAES má oproti bateriovým systémům výhodu, že nedochází 

ke snížení kapacity v průběhu času. Jakmile je systém vybudován, může 

uchovávat stejné množství energie po mnoho let. [12] 

Největší nevýhodou této technologie je geografické omezení, jelikož 

je nutné najít podzemní jeskyni jako úložiště stlačeného vzduchu. Od toho 

se vyvíjí i následná kapacita. Další problém se může jevit, že se jedná 

o vysoce nákladný projekt, i když je CAES levnější než PVE. [13] 

3.1.2.1 Druhy akumulačních systémů a jejich 

účinnost 

Stlačením vzduchu vzniká teplo, jelikož se vzduch, při stlačování 

z atmosférického tlaku na akumulační tlak, silně zahřívá. Vzduch s vysokou 

teplotou není vhodný pro skladování, proto je potřeba jeho teplotu před 

uložením snížit. Skladovaný vzduch se musí ohřát na teplotu blízkou teplotě 

okolí. Existují tři způsoby s rozdílnou účinností, jak zacházet s teplem 

produkovaným během komprese – Adiabatický, diabatický a izotermický. 

[14] [13] 

a) Adiabatický (A-CAES) 

Adiabatický proces je znázorněn na Obr. 3 a spočívá v uchování tepla 

vzniklého při kompresi do prozatímního tepleného zásobníku (TES). 

Uchované teplo je později využito k ohřátí stlačeného vzduchu před 

vstupem do turbíny, což zvyšuje účinnost až na 70 %. Proto je v době 

expanze potřeba přidat jen malou nebo žádnou část fosilních paliv, čímž 

se snižuje jejich potřeba. [14] 
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b) Diabatický (D-CAES) 

Během diabetického procesu, který je znázorněn na Obr. 4, je stlačený 

vzduch schlazen mezichladičem a dochlazovačem. Vzniklé teplo při 

kompresi je odvedeno do okolního prostředí. Proto se vzduch po vypouštění 

předehřívá fosilním palivem, nejčastěji zemním plynem. Vzniklé odpadní 

teplo lze využít k ohřevu vzduchu. V tomto případě dosahuje účinnost 

přibližně 55 %. Bez použití odpadního tepla se účinnost pohybuje okolo 42 %. 

[14] 

 

Obr. 4 Schéma akumulačního systému D – CAES  [15] 

  

Obr. 3 Schéma akumulačního systému A-CAES [17] 
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Závod McIntosh má elektrárnu s využitím skladování energie 

stlačeného vzduchu v Alabamě v USA a byla dokončena v roce 1991. Zařízení 

využívá tepla ze spalin v oběhu pro předehřev vzduchu ze zásobníku 

vstupujícího do spalovací komory, což snižuje spotřebu přibližně o 22 %. 

Elektrárna má instalovaný výkon 110 MW a má úložnou solnou jeskyni 

o objemu 540 000 m3 o kapacitě 2640 MWh a umožňuje provoz při plném 

výkonu až 26 hodin. [16] 

c) Izotermický 

Izotermický CAES je rozvíjející se technologie, která pracuje na 

adiabatickém principu a snaží se co nejvíce přiblížit k tomu, aby byl vzduch 

stlačen a expandován izotermicky. Princip je znázorněn na Obr. 5 a spočívá 

v tom, že se skladuje teplo vyrobené při stlačení do média. Když se poptávka 

po elektřině zvýší, proces se obrátí a naskladněné teplo se následně převede 

zpět do vzduchu před expanzí. K efektivní výměně musí dojít dostatečně 

rychle na velké ploše. Jako prostředek k udržení konstantní teploty byly 

navrženy řízené vodní střiky. [13]  

Izotermický CAES umožní více než zdvojnásobit kompresi u A-CAES 

a sníží náklady na skladování. Efektivita by mohla teoreticky dosáhnout 

100 %, ale prakticky se účinnost pohybuje okolo 80 %. [13] 

 

 

Obr. 5 Izotermického akumulačního systému CAES [17] 
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3.1.3 Akumulace energie v setrvačnících (FESS) 

 Setrvačník je rotující mechanické zařízení, které se točí vysokou 

úhlovou rychlostí a ukládá elektřinu jako kinetickou energii rotoru, kterou lze 

okamžitě získat. Příklad provedení setrvačníku je znázorněn na Obr. 6. Rotor 

má většinou tvar válce, kola, prstence, disku nebo dutého válce. Pokročilé 

systémy FESS mají rotory vyrobené z vysoce pevných kompozitů 

z uhlíkových vláken, které jsou zavěšeny magnetickými ložisky. Rotory 

se otáčí v prostoru s vakuem nebo maximálně sníženým tlakem, což sníží 

odpor proti pohybu a opotřebení a umožní dosáhnout otáček až 60 000 

ot/min. Tato energie se později uvolní ve velkém množství zpomalením 

rotoru setrvačníku. [5] [14] [18] 

 

Obr. 6 Hlavní součásti typického setrvačníku [19] 

Systém FESS je vhodný pro krátkodobé uchovávání řádově až několika 

minut, například k doplnění bateriového systému, kde krátkodobé změny 

napájení snižují životnost baterie. Systémy, které používají mechanická 

ložiska mohou během pár hodin přijít o 20-50 % své energie. Naopak 

setrvačník s magnetickými ložisky a vysokou hodnotou vakua může udržovat 

svoji účinnost na 85-97 %. [20] [21] 

Nevýhodou setrvačníků je malá kapacita v měřítku několika kWh, velké 

ztráty energie a výsledné vysoké náklady na použití v elektrické soustavě. 

Výhodou je, že mají obecně vysokou životnost, obvykle 20 let. [20] 
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Společnost Beacon Power postavila elektrárnu pro rychlou regulaci 

frekvence elektřiny o výkonu 20 MW a kapacitou 5 MWh v Hazle, v Pensylvánii. 

Závod zahrnuje 200 setrvačníků, které byly uvedeny do plného provozu 

v roce 2014. Uvnitř konstrukce setrvačníku Beacon Power se nachází 

patentované vysoce pevné setrvačníkové kolo z uhlíkových vláken. Rotor je 

zde silně utěsněn ve vakuové komoře pro eliminaci ztráty třením. Celková 

hodnota projektu se pohybovala okolo 1,1 mld. Kč. Životnost systému 

se očekává, že překročí 20 let. [22] [23] 

3.2 Elektrochemická akumulace energie 

3.2.1 Baterie 

Baterie je elektrochemický zdroj elektrické energie. Skládá 

se ze záporné elektrody (katoda), kladné elektrody (katoda) a elektrolytu. 

Využívá přeměnu elektrické energie na energii chemickou (nabití), kterou lze 

opakovaně transformovat zpět na elektrickou energii (vybití), a každý tento 

proces přestavuje jeden cyklus. Při vybíjení prochází proud od záporné 

elektrody ke kladné elektrodě. Přeměna je znázorněna na Obr. 7. Články 

se musí nejprve pro akumulaci energie nabít. [24] 

 

Obr. 7 Schématické zapojení galvanického článku CuSO4/Zn [25] 
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Životnost baterií se pohybuje řádově od stovek po tisíce cyklů. Pro 

dosažení optimální životnosti by se měla uvádět maximální hloubka vybití 

(DoD – depth of discharge), která udává procentuální vyjádření množství 

energie odebrané z plně nabité baterie. Vyšší vybití může snížit celkovou 

kapacitu a razantně snížit životnost. [26] [27] 

U baterií dochází i k samovybíjení, které je ovlivněno vyšší skladovací 

teplotou a závisí na technologii dané baterie. Baterie jsou většinou umístěny 

v prostředí o teplotách 15 °C až 35 °C.  V následujících kapitolách byly vybrány 

dva typy baterií, které se běžně používají pro skladování energie 

u fotovoltaických systémů – olověné a lithium-iontové baterie. [27] 

3.2.1.1 Olověné baterie 

Olověný akumulátor se skládá z dvou elektrod na bázi čistého olova 

a elektrolytu ze zředěné kyseliny sírové vodou o koncentraci přibližně 35 %. 

Má velmi nízkou hustotu energie (50-90 W/l). Hloubka vybití je doporučena 

na 50 %. U olověných baterií dochází k samovybíjení a ztrátě přibližně 5 % 

akumulované energie za měsíc. Typická doba nabíjení je 8 až 16 hodin 

v závislosti na velikosti baterie, proto se olověné baterie nehodí k systémům, 

kde je potřeba rychlé nabíjení.  Účinnost se pohybuje mezi 80 a 85 % 

a životnost olověných baterií je závislá na hloubce vybití, znázorněno na Obr. 

8. [27] 

 

Obr. 8 Graf závislosti životnosti olověné baterie na hloubce vybití [28] 
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3.2.1.2 Lithium-iontové baterie 

Lithium-iontová (li-ion) baterie jsou častým typem používaných 

u fotovoltaických systémů. Anoda je zde vyrobena ze sloučenin uhlíku 

a grafitu, katoda je na bázi oxidu kovu (nejčastěji oxid kobaltu) a elektrolyt 

obsahuje lithiovou sůl v organickém rozpouštědle. [29] 

Výhodou těchto baterií je nízká hmotnost – až o třetinu menší než 

u olověných baterií. Má velmi vysokou hustotu energie (125-600 Wh/l), což 

znamená, že se jedná o baterii s relativně velkou kapacitou a s nízkou 

hmotností a objemem. Doba nabití li-ion baterie se pohybuje od několika 

minut do 3 hodin v závislosti na velikosti baterie a je možné ji bezpečně vybít 

až k 15 % kapacity. Ztráta akumulované energie samovybíjením se pohybuje 

na hodnotách přibližně 5 % první den, poté 1-2 % měsíčně. Je doporučeno 

nabíjet li-ion baterie do 40-60 %, jelikož při plném nabití je rychlost 

samovybíjení až dvojnásobná. Účinnost těchto baterií se pohybuje kolem 

95 %. Typická životnost li-ion baterií je závislá na hloubce vybití, zobrazeno 

na Obr. 9. [30] [29] 

 

Obr. 9 Graf závislosti životnosti li-ion baterie na hloubce vybití [31] 
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V roce 2019 byl uveden do provozu energetický zdroj C-Energy 

Planá s.r.o. jako největší bateriové úložiště v ČR. Toto bateriové úložiště je 

založeno na technologii SIESTORAGE od společnosti Siemens a zahrnuje 

řídící systémy, li-ion baterie, rozvaděče, střídače a další systémy. Vše je 

umístěno ve třech kontejnerech, které jsou umístěny ve venkovním prostoru. 

Slouží k vyrovnání výkonu nedaleké FVE o výkonu 520 kWp. Výkon úložiště je 

4 MW a využitelná minimální kapacita 2,5 MWh garantována po dobu 10 let. 

Dále je garantována minimální účinnost 84 % a životnost 6 500 cyklů. Celková 

investice vyšla na 70 mil. Kč, kde samotný bateriový systém stál 60 mil.Kč. 

[32] [33] 

3.2.1.3 Srovnání olověných a lithium-iontových 

baterií 

U olověných baterií je hlavní nevýhoda kratší životnost v závislosti na 

cyklech, nižší hustota energie, větší hmotnost a nižší hloubka vybití oproti 

li - ion bateriím, u kterých je největší nevýhoda vyšší pořizovací cena. 

V následující Tab. 1 jsou porovnány paramenty olověných a li-ion baterií 

z předchozích kapitol 3.2.1.1a 3.2.1.2.  

Tab. 1 Srovnání vlastností olověných a li-ion baterií [26] [27] 

Baterie Olověná Li-ion 

Účinnost  80-85 % 95 % 

Hustota energie W/l 50-90 125-600 

Typická živostnost (cyklů) 300 až do 2000 500 až jednotky tisíc 

Hloubka vybití  50 % 85 % 

Samovybíjení 5 % 1-7 % 
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3.3 Elektromagnetická akumulace energie 

3.3.1 Superkondenzátory 

Superkondenzátor se používá jako alternativa k sekundárním článkům 

a kondenzátorům. Sekundární články pracují na chemickém principu a jsou 

vhodné pro dlouhodobější uložení elektrické energie a pro dlouhé vybíjení. 

Tudíž vyžaduje pomalé nabíjení. Kondenzátory pracují na elektrostatickém 

principu uložení náboje a jsou vhodné pro krátkodobé uložení energie 

a rychlé čerpání, což značí rychlé nabíjení. A právě tato technologie se nejvíce 

blíží k technologii superkondenzátoru, který má na rozdíl od kondenzátorů 

dvě povrchově velké elektrody oddělené velmi tenkým dielektrikem 

(izolantem) a s elektrolytem na obou stranách viz Obr. 10. [34] [35] 

Obr. 10 Princip superkondenzátoru [35] 

Je to technologie s vysokou životností schopná rychle akumulovat 

a následně odevzdat velké množství elektrické energie, protože má oproti 

běžnému kondenzátoru velmi vysokou kapacitu až několik tisíc faradů (F), 

která může za normálních podmínek klesnout na 80 % za 10 let. Energie 

se zde uchovává ve formě elektrostatické energie. Dobře snáší opakované 

nabíjení a vybíjení při vysokých proudech i při nízké teplotě. Doba nabíjení 

se pohybuje mezi 1 až 10 vteřinami. Velkým problémem je samovybíjení 

superkondenzátorů, které se za 30 až 40 dní vybijí až o 50 %, a mají vysoké 

pořizovací náklady. [34] [36] 
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Společnost Kilowatt Labs vynalezla a vyrábí úložiště Sirius supercap, 

které neobsahuje žádný chemický elektrolyt a při nabíjeni (do 30 minut) 

a vybíjení nevytváří teplo.  Pokud se modul nenabíjí, tak po 25 dnech se vybije 

5 % (za 30 dní 30 %) akumulované energie. Je to první systém skladování 

energie na bázi superkondenzátoru. Předpokládaná životnost se pohybuje 

i přes 45 let v provozu. Cena modulu Sirius s kapacitou 3,55 kWh/48 V je okolo 

100 tis. Kč nebo s kapacitou 1 kWh/12 V za 30 tis. Kč. [37] [38] 

3.4 Tepelná akumulace energie (TES) 

Nejrozšířenější způsoby skladování tepelné energie jsou akumulace 

citelného tepla a akumulace latentního tepla.  Ke skladování energie 

se využívají materiály s vhodnými termofyzikálními vlastnostmi, jako je 

vhodná teplota tání pro danou aplikaci, vysoké latentní teplo, vysoká 

hodnota měrné tepelné kapacity a vysoká tepelná vodivost. [39] 

3.4.1 Akumulace citelného tepla 

Každý materiál pro TES má vlastní měrnou tepelnou kapacitu. Celkové 

teplo lze vyjádřit  

 𝑄 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · 𝛥𝑇, (3) 

kde m je hmotnost [kg], cp měrná tepelná kapacita materiálu [kJ.kg -1.K -1] a ΔT 

je rozdíl teploty při procesu nabíjení [K]. Během procesu nedochází 

k fázovým změnám, a proto u materiálu zaznamenáváme vyšší teploty. [39] 

3.4.1.1 Skladování elektrotermální energie (ETES) 

Společnost Siemens Gamesa vyvíjí technologii ETES, která dokáže 

stabilizovat síť zatíženou v důsledku využívání OZE. Princip spočívá 

v odebírání přebytečné elektřiny ze sítě, když je to nejvíce potřeba (na zdroji 

nezáleží), a využívá se k ohřevu vulkanických kamenů v izolované nádobě na 

teploty 600 °C a vyšší. Teplo z hornin lze poté použít k provozu konvenční 

parní turbíny a výrobě elektřiny. Schéma technologie je znázorněno na Obr. 

11. [40] [41] 
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Obr. 11 Schéma skladování tepelné energie pomocí technologie ETES [41] 

Při skladování elektrické energie za pomoci technologie ETES 

se nepoužívají žádné nebezpečné materiály.na rozdíl od baterií. Nabíjení, 

vybíjení a skladování lze nezávisle měnit. Doba skladování na jedno 

nabití je až dva týdny. Jedná se o úložiště s kapacitou od 

megawatthodin (MWh) po gigawatthodiny (GWh), které lze postavit 

téměř kdekoliv – závisí na jeho velikosti. [41]  

 ETES může fungovat samostatně, nebo jej lze zakomponovat do 

stávající elektrárny, či přeměnit elektrárny na fosilní paliva na skladovací 

zařízení bez CO2. Účinnost při skladování tepla se udržuje na 98 % 

a účinnost zpětné výroby elektřiny je až 45 %. [41] 

Společnost Siemens Gamesa dokončila svůj první demonstrační 

projekt o výkonu 1,5 MW a kapacitě 30 MWh v roce 2019 a byl zapojen do 

sítě v přístavu Hamburk. Obsahuje přibližně 1 000 tun vulkanických 

kamenů, které jsou ohřívány na 750 °C a jejich tepelnou energii lze 

uchovávat až po dobu jednoho týdne. Celkové investiční náklady 

projektu se pohybovaly okolo 687 mil. Kč. [41] [42] 
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3.4.1.2 Akumulace pomocí roztavené soli 

Roztavená sůl, nejčastěji ve formě ledku (60 % dusičnan sodný a 40% 

dusičnan draselný), se používá k přenosu tepla v solárních systémech, 

protože je za atmosférického tlaku kapalná a je to dostupné médium. 

Systémy koncentrované solární energie (CSP), které zahrnují skladování, 

zachycují solární energii pomocí zrcadel nebo čoček. Ty soustřeďují sluneční 

paprsky do jednoho bodu, kde se ohřívá roztavená sůl proudící z izolované 

nádrže o teplotě 290 °C. V zařízení zachycujícím sluneční energii se sůl ohřeje 

na teplotu kolem 565°C. Kapalina poté proudí do tepelné akumulační nádrže. 

Princip této akumulace je znázorněn na Obr. 12. [43] 

Při správné izolaci lze tepelnou energii skladovat až po dobu jednoho 

týdne. Při poptávce elektřiny je horká sůl čerpána do parního generátoru, aby 

vznikla přehřátá pára pro pohon turbíny k výrobě elektřiny. Účinnost 

konverze dosahuje 23 až 35 %. [43] 

 

Obr. 12 Příklad akumulace roztavených solí [44] 
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Solární elektrárna Andasol je stanice koncentrované solární energie 

o výkonu 150 MW. Nachází se v Andalusii, ve Španělsku a skládá se ze tří 

projektů: Andasol-1, Andasol-2 a Andalson-3. Projekt Andalson-1 byl 

dokončen v roce 2008 a zahrnuje i zásobník tepla, který se nachází uprostřed 

solárního pole. Využívá až 28 500 tun roztavené soli o kapacitě 1 010 MWh, 

což stačí pro provoz turbíny a k výrobě elektřiny po dobu 7,5 hodiny při plném 

zatížení. Projekt stál přibližně 7,8 mld. Kč. [45] 

3.4.2 Akumulace pomocí latentního tepla 

Použité materiály k akumulaci tepla využívají latentní teplo, které 

způsobuje fázovou změnu za konstantní teploty a lze ho vyjádřit jako 

 𝑄 = 𝑚 · 𝐿, (4) 

kde m je hmotnost [kg] a L je specifické latentní teplo [kj.kg -1]. [39] 

3.4.2.1 Akumulace pomocí kapalného vzduchu (LAES) 

Technologii LAES si nechala patentovat společnost HighView Power. 

Jedná se o skladování kryogenní energie na principu zkapalňování. Na Obr. 

13 je znázorněno ochlazení vzduchu na -196 °C a jeho přeměnu na kapalinu. 

Následně jej lze velmi efektivně skladovat v izolovaných nízkotlakých 

nádobách. V případě potřeby se kapalina vystaví okolním teplotám, což 

způsobí rychlé zplyňování a zvětšení objemu přibližně 700x. Plyn se pak 

používá k pohonu turbíny a výrobě elektřiny bez spalování. [46] 

 

Obr. 13 Schéma LAES systému [46] 
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Skladování kapalného vzduchu je dobrou volbou pro dlouhodobé 

skladování energie. Kapacitu lze dimenzovat od desítek MWh do jednotek 

GWh. Účinnost tohoto systému se pohybuje mezi 60 až 70 %. Technologie 

může být umístěna kdekoli (bez geografických omezení) a její životnost díky 

moderním komponentům od zavedených dodavatelů je 30 a více let. [46] 

Systém pracuje pomocí termodynamického cyklu, který lze propojit 

s jinými tepelnými procesy (například z přilehlé elektrárny) a tím využívat 

odpadní teplo k ohřevu expandujícího vzduchu před vstupem do turbíny 

a zlepšovat efektivitu. [46] 

První projekt LAES byl dokončen v roce 2018 na stanici skládkového 

plynu v Pilsworthu v Bury poblíž Manchesteru ve Velké Británii. Na projektu 

pracovala společnost Highview Power ve spolupráci se společností Viridor 

zabývající se recyklací a nakládáním s odpady. Zařízení LAES o výkonu 5 MW 

a kapacitě 15 MWh nejen, že poskytuje skladování energie, ale přeměňuje 

i nízkoenergetické odpadní teplo z plynových motoru GE Jenbacher na 

energii, která se využívá pro ohřev vzduchu před vstupem do turbíny. Pro 

provoz první technologie LAES využily vládní podporu ve výši 233,5 mil. Kč. 

[47] 

3.5 Srovnání akumulačních technologií 

Pro zhodnocení různých variant technologií skladovacích systémů je 

nutné zvolit rozlišná kritéria, která jsou uvedena v Tab. 2. Z ní vyplývá, že 

žádná z technologií neposkytuje ideální parametry. Každá má specifické 

vlastnosti a používá se k odlišným účelům. Nejvýhodnější možnost by byla 

kombinace těchto technologií k akumulaci energie, které by se pomocí svých 

vlastností doplňovaly.  

Například PVE je schopna ukládat dlouhodobě velké množství energie 

s vysokou účinností. Nevýhodou jsou velmi nákladné investice na pořízení. 

Setrvačník naopak uloží menší množství energie, avšak jen na několik vteřin.  
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Tab. 2 Srovnání technologií akumulace [5] [4] [41] [48] [49] [50] [51] [52] 

 Technologie 

Běžné 

hodnoty 

výkonu 

[MW] 

Běžné 

hodnoty 

kapacity 

[MWh] 

Účinnost 

[%] 

Investiční 

náklady  

Doba 

skladování 

Mechanická 

akumulace 

energie 

PVE <22400 
500-

8000 
70-85 

500-4600 

(USD/kW) 

Dlouhodobé 

/denní 

CAES 

A-CAES 

5-300 <250 

70 
500-1500 

(USD/kW) 

Dlouhodobě 

/denní 
D-CAES 42-55 

izotermický 80 

Setrvačníky 0,1-20 <5 85-95 
130-500 

(USD/kW) 

Krátkodobé 

 (vteřiny až 

několik 

minut) 

Elektrochem

. akumulace 

energie 

Baterie 

Olověné <40 0,001/ks 80-85 
130 

(USD/kWh) Krátkodobá 

/dlouhodobá 
Li-ion 1-100 

0,003-

0,01/ks 
95 

500 

(USD/kWh) 

Elektromag. 

akumulace 

energie 

Superkondenzátor <0,3 >3000 F >90 
130-515 

(USD/kW) 
Krátkodobá 

Teplená 

akumulace 

energie 

ETES >30 >130 45 
48,4 

(USD/kWh) 
≤ 2 týdny 

Pomocí roztavené 

soli 
580 

75-

200/m3 23-35 
400-700 

(USD/kW) 
≤ 1 týden 

LAES 20-200 
100-

2000 
60-70 

140 

(USD/MWh) 
Dlouhodobá 
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4. Návrh fotovoltaické elektrárny 

Jedním z hlavních cílů této práce je návrh fotovoltaické elektrárny 

o špičkovém výkonu 10 MWp v okresu Mělník, severní část Středočeského 

kraje, znázorněno na Obr. 14.  

 

Obr. 14 Poloha okresu Mělník v ČR 

Pro návrh FVE jsou zvoleny polykrystalické panely od firmy King Solar, 

KD - P280 o špičkovém výkonu 280 Wp a rozměrech 1640 x 992 x 35 mm. 

Jejich účinnost se pohybuje přibližně 17,2 % a výkonost panelů degraduje 

každý rok o 0,73 %.  Cena vybraného panelu je 2 580 Kč. Pro pokrytí 

špičkového výkonu 10MWp je potřeba 35 720 ks FV panelů. Tato práce 

se z důvodu rozsahu nezabývá výpočtem investičních nákladů FVE, proto 

byla hodnota konzultována s vedoucím práce a investiční náklady FVE na klíč 

byly zvoleny 200 mil. Kč. [53]  

Celková plocha panelů byla vypočtena na 58 113 m2, což při zohlednění 

potřebných rozestupů a natočení panelů udává výslednou rozlohu pozemku 

87 000 m2. 

Umístění pro FVE je severozápadně od obce Přívory, která je součástí 

městyse Všetaty, nacházejícího se jihovýchodně od okresního města Mělník. 

Znázorněno na  Obr. 15.  
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Obr. 15 Umístění FVE severozápadně od obce Přívory 

FVE vyrábí elektřinu přímou přeměnou z dopadajícího slunečního záření, 

proto je roční výroba energie závislá na sluneční energii dopadající na 

panely, sklonu panelu od země a azimutu (úhel FV panelů směrem na jih). 

Pro odhadnutí dopadajícího slunečního záření v této lokalitě a výroby 

elektřiny pro FVE o instalovaném výkonu 10 MWp byl použit Photovoltaic 

Geographical Information System neboli PVGIS.  

Výsledky vychází z databáze PVGIS-SARAH. V simulaci bylo počítáno 

se 14 % ztrátami systému, které stanovuje databáze. Tuto ztrátu může 

zapříčinit například zanesení panelů, ztráty kabelů, popřípadě stáří panelů a 

způsobuje nižší dodaný výkon do elektrické sítě než výkon produkovaný FV 

panely. Za pomoci PVGIS byl vyhodnocen optimální úhel sklonu pro zemní 

instalaci panelů 38° a úhel azimutu 3° na východ. Celková simulace byla 

provedena v místě o souřadnicích 50.294, 14.566 a v nadmořské výšce 208 m. 

V oblasti bylo vypočítáno celkové dopadající sluneční záření 1330 kWh/m2 za 

rok. Rozdělení celkového slunečního záření dle měsíců je znázorněno na Obr. 

16. Roční výroba energie z výše navrženého systému je 10,6 GWh. Rozdělení 

výroby energie podle měsíců je znázorněno na Obr. 17. [54] 

© Přispěvatelé OpenStreetMap 

https://www.openstreetmap.org/#map=7/49.817/15.478
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Obr. 16 Graf rozdělení množství slunečního záření dle měsíců [54] 

 

 

Obr. 17 Graf rozdělení výroby energie z FVE dle měsíců [54] 

 

1,296,959.76 
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Instalovaný výkon  10 MWp 

Místo 

Okres Mělník Obec Přívory 

Souřadnice 50.294, 14.566 

Nadmořská výška 280 m 

Velikost pozemku 87 000 m2 

Polykrystalický FV panel 

Výkon 280 Wp 

Účinnost 17,2 % 

Rozměry 1640 x 992 x 35 mm 

Počet panelů 35 720 ks 

Sklon natočení 38° 

Azimut -3° (na východ) 

Sluneční záření za rok  1330 kWh/m2 

Roční výroba energie z 

FVE 
 10,6 GWh 

 

  

Tab. 3 Shrnutí údajů pro návrh FVE 
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5. Dimenzovaní akumulace 

FVE nejsou schopny dodávat konstantní množství energie a jsou závislé 

na ročním období nebo na konkrétní denní hodině, proto v době velkých 

přebytků je nutné vyrobenou energii uchovávat v akumulačních technologií, 

aby mohla být použita v době bez slunečního záření.  

Pro dimenzování byl zadán požadavek na konstantní výkon do sítě po 

dobu 24 hodin. Pro ukázku byly vybrány dva měsíce – červen, který dosahuje 

nejvyšší výroby energie za den, v průměru 43,23 MWh a prosinec, který má 

naopak v průměru nejnižší výrobu za den – 10,97 MWh. Výchozí hodnoty pro 

jednotlivé měsíce byly zjištěny z databáze PVGIS.  

5.1 Akumulace v červnu a v prosinci 

V červnu bylo vyhodnoceno podle PVGIS průměrné denní sluneční 

ozáření v době slunečního svitu, tedy od 5 do 19 hodin. Znázorněno na Obr. 

18. V prosinci je doba svitu od 8 do 16 hodin a vzhledem ke krátké době svitu 

a ke slabému slunečnímu ozáření, které je znázorněno na Obr. 19, je 

předpokládán pro dimenzování technologie akumulace slabý výkon a nízká 

kapacita.  

 

 

Obr. 18 Graf průměrného denního 

sluneční záření v červnu [54] 

 

 Obr. 19 Graf průměrného denního 

sluneční záření v prosinci [54] 
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Pro zjištění dosahujícího výkonu během každé hodiny bylo využito vztahu 

uvedeného níže a také hodnoty denního slunečního ozáření z PVGIS. 

 𝑃 = 𝐴 · 𝜂 (5) 

V rovnici A [m2] značí plochu vybraných panelů a 𝜂 [-] je účinnost 

vybraných panelů. Vypočítané hodnoty byly zpracovány do grafu, který je 

znázorněn na Obr. 20. Oranžové a žluté linie znázorňují průměrné výkony za 

červen a za prosinec. Pro dimenzování byl použit měsíc červen a do sítě by 

mělo být dodáno 2,323 MW elektrické energie. [54] 

 

Obr. 20 Graf průměrného hodinového výkonu v červnu [54] 

Pro výpočet hodinové výroby energie byla vybrána maximální hodnota 

výroby 1,297 GWh za měsíc červen (43,25 MWh/den) a 0,34 GWh za prosinec 

(10,97 MWh/den) z Obr. 17. Dále byla výroba energie rozpočítána na 

jednotlivé hodiny, které jsou graficky znázorněny na Obr. 21. Na grafu je 

vyznačena i průměrná výroba energie 1,8 MWh za červen a 0,457 MWh za 

prosinec, která by měla být dodaná do sítě každou hodinu v daný měsíc. 
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Obr. 21 Graf průměrné hodinové výroby energie v červnu [54] 

Pro výpočet kapacity akumulační technologie je nutné určit, v jakých 

hodinách je třeba energii akumulovat a kdy energii dodávat do sítě pro 

konstantní dodávku elektrické energie. Výpočet kapacity je dán rovnicí (6) 

 𝐶 = ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎, (6) 

kde C [MWh] je kapacita akumulační technologie. Hodinová výroba 

a průměrná denní výroba je počítána v MWh. Pro dimenzování akumulačního 

systému vychází ze špičkového výkonu v červnu s nejvyšší výrobou energie. 

Pro ukládání energie z FVE je nutná technologie o minimálním výkonu 

2,323 MW a o kapacitě 21,8 MWh. Z měsíce prosinec nelze navrhnout 

akumulaci z důvodu krátkého denního svitu, slabému výkonu a nízké 

kapacitě oproti červnu. Výpočet akumulace pro měsíc prosinec slouží pouze 

k demonstraci dvou extrémů. S prosincovými hodnotami výroby energie by 

byla nutná technologie pro vyrovnání kolísavých dodávek energie 

o minimálním výkonu 0,524 MW a kapacitě 7,741 MWh. 
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Tab. 4 Srovnání dimenzovaní akumulace ve všech měsících 

 
Průměrný 

výkon 

[MW] 

Špičkový 

výkon 

[MW] 

Procentuální 

podíl 

[%] 

Instalovaný 

výkon FVE 

[MW] 

Procentuální 

podíl 

[%] 

Leden 0,546 2,39 22,9 10 5,5 

Únor 0,894 3,36 26,6 10 8,9 

Březen 0,894 4,86 18,4 10 8,9 

Duben 2,163 6,83 31,7 10 21,6 

Květen 2,215 6,59 33,6 10 22,1 

Červen 2,323 6,75 34,4 10 23,2 

Červenec 2,300 6,75 34,1 10 23,0 

Srpen 2,137 6,45 33,1 10 21,4 

Září 1,851 6,09 30,4 10 18,5 

Říjen 1,174 4,24 27,7 10 11,7 

Listopad 0,598 2,37 25,2 10 6,0 

Prosinec 0,534 2,41 22,2 10 5,3 

 

5.2 Dimenzování akumulační technologie 

Z předchozího návrhu byly zjištěny následující parametry – výkon 

2,323 MW a kapacita 21,8 MWh, které by měla akumulační technologie 

dosahovat. Na základě předchozí rešerše byly vybrány pro dimenzování 

se stabilním výkonem FVE tyto technologie:  

• Bateriové úložiště (BU) s li-ion bateriemi – nabízejí vysokou 

využitelnou kapacitu, vysokou účinnost a velký počet nabíjecích 

cyklů při malé velikosti baterie. Aktuálně se jedná 

o nejrozšířenější akumulační technologii. 

• LAES systém – má dlouhou životnost, lze ji vybudovat prakticky 

kdekoliv a na zakázku není problém upravovat výkon či kapacitu. 

Jedná se o perspektivní technologii s poměrně dobrou 

připraveností pro komerční nasazení. 
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5.2.1 Bateriové úložiště 

BU bylo zvoleno od německé firmy MAN Energy Solutions 

s garantovanou 10letou životností.  Celková účinnost při započítání i dalších 

spotřeb energie v systému je předpokládána 87 %.  Baterie se instalují do 

kontejneru o rozměrech 12,2x2,4x2,9 m. Vzhledem k nevyrovnanému 

poměru výkon-kapacita bylo BU dimenzováno ve dvou liniích. Pro 

zjednodušení parametrů baterie byl uvažován poměr 1:1 (výkon:kapacita). 

[55] 

Pro první linii bylo instalováno BU s výkonem 2,5 MW, kde byla zahrnuta 

177kW rezerva, a s kapacitou 2,5 MWh, která zaplní pouze 11,5% potřebné 

kapacity. Z BU by bylo do elektrické sítě zpětně dodáno za rok 0,794 GWh.  

V druhé linii bylo uvažováno BU s výkonem 6 MW, který odpovídá 60 % 

špičkového výkonu FVE, a s kapacitou 6 MWh, což je 27,5 % ze špičkové 

výroby. Zpětná dodávka do sítě by za rok dosahovala 1,9 GWh. 

5.2.2 LAES 

Pro účel návrhu systému LAES bylo zvoleno řešení od společnosti 

Highview Power Storage. Účinnost této technologie se pohybuje okolo 60 % 

s garantovanou životností 30 let. LAES systém byl dimenzován pro dvě 

varianty. 

První varianta byla navrhnuta s výkonem 6 MW a s kapacitou 6 MWh jako 

u BU, kde byl zjednodušeně uvažován poměr 1:1 (výkon:kapacita). Systém 

LAES by byl schopný vyrobit 1,314 GWh energie za rok. 

V druhé variantě byl na základě kapitoly 5.1 instalován výkon 6 MW 

s kapacitou 22 MWh, aby pokryla špičkovou denní výrobu elektřiny v červnu. 

Systém LAES by byl schopen dodat do sítě 3,53 GWh elektrické energie za rok. 
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Tab. 5 Výsledné parametry akumulačních technologií 

 
Výkon 

[MW] 

Kapacita 

[MWh] 

Účinnost 

[%] 

Výroba 

[GWh/rok] 

Životnost 

[rok] 

BU 

(1. linie) 
2,5 2,5 87 0,794 10 

BU 

 (2.linie) 
6 6 87 1,905 10 

LAES 

(1. varianta) 
6 6 60 1,314 30 

LAES 

(2.varianta) 
6 22 60 3,526 30 

6. Ekonomické zhodnocení 

Práce se z důvodu rozsahu zabývá pouze zjednodušenou ekonomickou 

analýzou pro akumulaci elektrické energie z FVE. Částky v cizích měnách byly 

přepočteny podle kurzu CZK/EURO na 27 Kč/€ a CZK/USD na 22Kč/$. Provozní 

náklady (fixní a variabilní) BU a LEAS byly stanoveny na základě konzultace 

s vedoucím práce. Předpoklad rozdíl ceny elektrické energie mezi maximem 

a minimem během jednoho cyklu je uvažován 30 €/MWh (810 Kč/MWh) 

a nevychází ze stávající situace na trhu. Prostá doba návratnosti byla 

vyjádřena z rovnice (7), kde IN jsou investiční náklady a CF je cashflow.  

 𝑇𝑆 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 (7) 

6.1 BU 

Na základě konzultací s vedoucím práce jsou odhadnuty investiční 

náklady pro BU na 15 mil. Kč/MW. Dále je uvažováno s variabilními náklady 

5 $ (110 Kč) za vyrobenou MWh za rok. Fixní náklady jsou u BU minimální 

a jsou částečně kompenzované ve variabilních nákladech, proto jsou pro 

zjednodušení zanedbány. 

Na výstavbu 2,5 MW/2,5 MWh BU by dosahovaly investiční náklady 

37,5 mil. Kč. U tohoto systému vychází výnos 0,556 mil. Kč za rok 

se zahrnutými provozními náklady 87 326 Kč/rok a prostá návratnost je 

necelých 67 let. 
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Náklady pro druhou linii BU (6MW/6MWh) vychází na 90 mil. Kč 

a provozní náklady na 210 tis. Kč. za rok. Výdělek za dodanou elektřinu za rok 

je 1,334 mil. Kč. Prostá návratnost dosahuje stejné hodnoty jako 

u předchozího návrhu necelých 67 let.  

6.2 LAES 

Pro ekonomické zhodnocení byly investiční náklady odhadnuty 

z Frost & Sullivan report [56] na 1400 $/kW pro první variantu a pro druhou 

1500 $/kW. Byly zde zahrnuty fixní náklady 12 $ (264 Kč) za instalovanou MWh 

a variabilní 1,3 $ (28,6 Kč) za každou vyrobenou MWh za rok. 

U první varianty LAES systému (6 MW/6 MWh) investiční náklady vychází 

na 185 mil. Kč. Celkové provozní náklady vychází na 1,6 mil. Kč za rok. Za rok 

z tohoto systému činí ztráta 0,56 mil. Kč.  

Pro druhou variantu (6 MW/22 MWh) jsou náklady za LAES systém 

198 mil. Kč. Provozní náklady se pohybují okolo 1,7 mil. Kč za rok. Tento LAES 

systém má zisk 1,1 mil. Kč za rok s prostou návratností 174 let. 

6.3 Porovnání  

Bylo provedeno ekonomické zhodnocení a srovnání systémů BU a LAES. 

Z předchozích kapitol 5.2.1 a 5.2.2 jsou vypsány parametry v Tab. 6. 

Z výsledných hodnot prosté návratnosti je patrné, že ani jednu investici nelze 

doporučit k realizaci i přes uvažování optimistického rozdílu ceny elektřiny 

mezi maximem a minimem v rámci jednoho cyklu 30 €/MWh. Pro realizaci 

projektů by musely být uděleny dotace nebo získány příjmy u jiných 

podpůrných služeb. Pro ukázku jsou v Tab. 6 vypočteny rozdíly ceny mezi 

maximem a minimem v rámci jednoho cyklu, aby prostá návratnost 

u systémů dosahovala 10 let. 
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Vhodnější technologií pro akumulaci vychází podle výpočtů systém 

akumulující energii pomocí zkapalňování vzduchu z důvodu vysoké 

životnosti. Je ale nutné zvážit využití systému, kvůli vysokým investičním 

nákladům a nízké účinnosti. Podle vypočtených hodnot u první varianty 

(6 MW/6 MWh) systém razantně ekonomicky prodělává, protože cena pro 

malou kapacitu je vyšší a vychází, že dimenzování LAES v poměru 

1:1 (výkon:kapacita) je nevýhodné. Naopak navýšení kapacity vyžaduje 

relativně malé investiční náklady. V budoucnu lze očekávat s rostoucím 

počtem podobných LAES systémů v provozu snížení investičních nákladů. 

Méně vhodnou technologií jsou bateriové úložiště s li-ion bateriemi, 

dosahující sice velmi vysoké účinnosti, avšak mají vyšší cenu za instalovanou 

MWh oproti LAES systému a kratší životnost – kapacita degraduje a je nutné 

baterie měnit po 10 letech.   

Tab. 6 Ekonomické hodnocení technologií pro skladování energie 

 
BU 

(1.linie) 

BU 

(2.linie) 

LAES 

(1.varianta) 

LAES 

(2.varianta) 

Investice [mil. Kč] 37,5 90 185 198 

Provozní náklady [tis. 

Kč/rok] 
87 210 1 622 1 722 

Výnosy bez provoz. 

nákladů [mil.Kč/rok] 
0,643 1,543 1,064 2,856 

Výnosy s provoz. 

náklady [mil.Kč/rok] 
0,556 1,334 -0,557 1,135 

Rozdíl ceny 

elektřiny[€/MWh] 
30 30 30 30 

Prostá návratnost [rok] 67 67 - 174 

Rozdíl ceny elektřiny 

při prosté návrat. 10 let 

[€/MWh] 

179 179 567 226 

Analýza citlivosti rozdílu ceny elektřiny nebyla v tomto případě 

provedena z důvodu vysoké doby návratnosti u vybraných technologií, 

a protože první varianta systému LAES každý rok prodělává a prostá 

návratnost je v nekonečnu viz.  Tab. 6. 
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7. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala technologiemi akumulací energie 

pro vyrovnání dodávky elektřiny do sítě z fotovoltaické elektrárny o výkonu 

10 MW.  

V rešeršní části byly popsány funkce vybraných technologií pro ukládání 

energie. Následně se zabývala jejich účinností, výkonem či kapacitou 

úložiště, a nakonec byly všechny varianty porovnány. U jednotlivých 

technologií byly popsány i vzorové příklady instalací.   

V následující části byl proveden zjednodušený návrh fotovoltaické 

elektrárny v okrese Mělník o výkonu 10 MW. Pro určení vstupních hodnot byl 

použit PVGIS systém, z kterého bylo zjištěno sluneční záření za rok a roční 

výroba energie z navrhované FVE. Z důvodu kolísavých dodávek energie do 

sítě bylo nutné navrhnout akumulační zařízení. Výsledné hodnoty z návrhu 

FVE byly dále využity pro dimenzování úložiště energie. PVGIS systém byl 

použit pro získání hodnot denního ozáření v jednotlivých měsících 

a k následnému vypočítaní špičkového výkonu v určité hodině. Pro názornost 

byla zpracována akumulace energie z FVE v červnu a v prosinci. Pro následné 

dimenzování bylo vybráno bateriové úložiště a systém akumulující energii 

pomocí zkapalňování vzduchu.  

V závěrečné části byly zjednodušeně ekonomicky zhodnoceny systémy 

bateriového úložiště a technologie zkapalňování vzduchu. Za současných 

podmínek s uvažováním optimistického rozdílu v rámci jednoho dne mezi 

vysokou a nízkou cenou elektřiny 30 €/MWh a i přes zanedbání 

předpokládané inflace a dalších faktorů se ani jedna technologie finančně 

nevyplatí.  Je to také způsobeno samotným principem fungování FVE, 

protože je energie akumulována přes den, kdy bývá elektřina nejdražší 

a spotřebovává se přes noc, kdy je zase elektrická energie nejlevnější. Aby 

projekty nebyly ve ztrátě, musely by být podpořeny dotačním systémem 

nebo by se musel zásadně změnit trh.  
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Technologie na zkapalněný vzduch byla jako lepší varianta pro 

akumulaci energie při zajištění stabilního výkonu a s životností 3x větší oproti 

bateriovým úložištím. Technologie je vhodná pro instalaci vysoké kapacity, 

kvůli vysokým investičním nákladům a nízké účinnosti. Za zvýšení kapacity 

se u technologií zkapalňování vzduchu méně připlatí na rozdíl od baterií, 

u kterých se jedná o hlavní nevýhodu. 

Bateriové úložiště by bylo vhodnější použít pro systém, u kterého je 

potřeba rychle regulovat elektrickou energii dodávanou do sítě během 

1 - 2 hodiny, vzhledem k jeho rychlé reakční době.  

 

  



43 

 

Bibliografie 
 

[1] WHAT PHOTOVOLTAIC ENERGY IS: How do photovoltaic plants work?. 

Iberdrola [online]. UK: Iberdrola, 2021 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://www.iberdrola.com/environment/what-is-photovoltaic-energy  

[2] CHMEL, Ing. Ladislav a Ing. Ivo IVO HAMERNÍK. Fotovoltaika, fototermika 

[online]. CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Brno: © Code Creator, s.r.o., 2016 [cit. 

2021-04-23]. ISBN 978-80-88058-02-1. Dostupné z: 

https://publi.cz/books/91/04.html 

[3] How long do solar panels last? Solar panel lifespan explained. Energysage 

[online]. Boston: EnergySage, LLC, 2009 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: 

https://news.energysage.com/how-long-do-solar-panels-last/ 

[4] 3 typy fotovoltaických panelů – jaké jsou jejich výhody?. Bohemia civil 

engineering [online]. ČR: bce, 2019 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://www.bce.cz/3-typy-fotovolatickych-panelu/ 

[5] Technology Roadmap - Energy Storage. IEA [online]. FRANCE: International 

Energy Agency, 1974 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

https://webstore.iea.org/technology-roadmap-energy-storage 

[6] Přečerpávací vodní elektrárna - princip a uspořádání. Oenergetice [online]. 

ČR: OM Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

https://oenergetice.cz/typy-elektraren/precerpavaci-vodni-elektrarna-

princip-usporadani-2 

[7] ELEKTROTECHNIKA [online]. ČR: Jan Kubica, Jiří Wojnar, 2013 [cit. 2020-11-

15]. Dostupné z: http://docplayer.cz/1108690-Elektrotechnika-kod-oboru-

21-42-m-01-zamereni-hlubinne-dobyvani-lozisek-jan-kubica-jiri-

wojnar.html 

[8] Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 

2021-01-03]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%C3%A

D_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna_Dlouh%C3%A9_str%C3%A1n%C4

%9B 

[9] Vodní elektrárny ve světě i u nás. OSEL [online]. ČR: Vladimír Wagner, 2018 

[cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://www.osel.cz/10067-vodni-

elektrarny-ve-svete-i-u-nas.html 

[10] Nejvyužívanější obnovitelný zdroj světa. Vodní elektrárny jako důležitý 

zdroj u nás i ve světě. ONERGETICE.CZ [online]. ČR: Vladimír Wagner, 2018 

[cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/obnovitelne-

zdroje/nejvyuzivanejsi-obnovitelny-zdroj-sveta-vodni-elektrarny-jako-

dulezity-zdroj-u-nas-i-ve-svete 



44 

 

[11] Compressed Air Energy Storage (CAES) Systems. Interesting engineering 

[online]. San Francisko: Huseyin Kilic, 2016 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

https://interestingengineering.com/compressed-air-energy-storage-

caes-systems 

[12] Compressed Air Energy Storage. SINO VOLTAICS [online]. Čína: Niclas D. 

Weimar, 2018 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://sinovoltaics.com/learning-center/storage/compressed-air-

energy-storage/ 

[13] ISOTHERMAL CAES. SINO VOLTAICS [online]. Čína: Dricus, 2018 [cit. 2020-11-

16]. Dostupné z: https://sinovoltaics.com/learning-

center/storage/isothermal-caes/ 

[14] MECHANICAL ENERGY STORAGE. Energystorage [online]. USA: ESA, 2020 [cit. 

2020-11-16]. Dostupné z: https://energystorage.org/why-energy-

storage/technologies/mechanical-energy-storage/ 

[15] Diabatic Compressed Air Energy Storage. Https://ease-storage.eu/ 

[online]. Brusel: EASE, 2020 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://ease-

storage.eu/wp-

content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_DCAES.pdf 

[16] Report on material qualification including. Ricas2020 [online]. Rakousko: 

Research@ZaB in Eisenerz, 2020 [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

http://www.ricas2020.eu/wp-content/uploads/2017/06/RICAS2020-

SINTEF-D6.1-Report-on-material-qualification.pdf 

[17] Settings Open AccessFeature PaperArticle Experiments on Air 

Compression with an Isothermal Piston for Energy Storage. In: MDPI 

[online]. Čína: Teng Ren, 2019 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3730/htm 

[18] Skladování energie – setrvačníky [online]. ČR: Akademie věd České 

republiky, 2017 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

http://upase.it.cas.cz/skladovani-energie-setrvacniky/ 

[19] Flywheel Energy Storage. ScienceDirect [online]. Asie: David Wenzhong 

Gao, 2016 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/flywheel-energy-

storage 

[20] Skladování energie setrvačníku - Flywheel energy storage Skladování 

energie setrvačníku - https://cs.qaz.wiki/wiki/Flywheel_energy_storage. 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://cs.qaz.wiki/wiki/Flywheel_energy_storage 



45 

 

[21] Grid-Scale Flywheel Energy Storage Plant. Energy.gov [online]. USA: Energy 

Storage Program, 2012 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/Beacon.pdf 

[22] Beacon POWER [online]. USA: Beacon power, LLC, 2018 [cit. 2021-01-02]. 

Dostupné z: https://beaconpower.com/ 

[23] Galvanický článek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek 

[24] Akumulátor. Battery [online]. ČR: Battery.cz, 2003-2021 [cit. 2021-03-25]. 

Dostupné z: https://www.battery.cz/informace/ 

[25] CO JE D.O.D, ANEB JAK HODNĚ BATERII VYBÍT?. In: VS Elektro [online]. Boršice 

u Blatnice: © vselektro.eu, 2020 [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: 

https://www.vselektro.eu/depth-of-discharge/ 

[26] HRZINA, Pavel. Cykly a životnost baterie. In: Tzb-info [online]. Praha: ČTK, 

2020 [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: https://oze.tzb-info.cz/akumulace-

elektriny/21096-cykly-a-zivotnost-baterie 

[27] Lead Acid Batteries For Cycling Applications. In: Blue box batteries [online]. 

Whiteley, Fareham, UK: Blue Box Batteries Ltd., 2017 [cit. 2021-04-26]. 

Dostupné z: https://www.blueboxbatteries.co.uk/blog/lead-acid-

batteries-for-cycling-applications-49#.YIaTxugzaUk 

[28] DUFKOVÁ, Marie. Li-ion baterie. Třípól [online]. ČR: www.3pol.cz, 2015 [cit. 

2021-03-25]. Dostupné z: https://www.3pol.cz/cz/rubriky/prakticke-

informace/1677-li-ion-baterie 

[29] MARSH, Jacob. Lithium-ion vs. lead acid batteries. Energysage [online]. USA: 

EnergySage, 2009-2020 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 

https://news.energysage.com/lithium-ion-vs-lead-acid-batteries/ 

[30] Smart Grid and Energy Storage. McEvoy's Handbook of Photovoltaics: 

Fundamentals and Applications [online]. Third Edition. Limassol, Cyprus: 

Elsevier Ltd, 2017, s. 915-928 [cit. 2021-04-26]. ISBN 978-0-12-809921-6. 

Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1016/C2015-0-01840-8 

[31] V Plané nad Lužnicí spustili největší bateriové úložiště v Česku. In: O 

energetice [online]. Nové Dvory: ČTK, 2019 [cit. 2021-05-07]. Dostupné z: 

https://oenergetice.cz/akumulace-energie/v-plane-nad-luznici-spustili-

nejvetsi-bateriove-uloziste-v-cesku 

[32] Nějvětší bateriové úložiště v ČR. Siemens [online]. Česká republika: 

Siemens, s.r.o, 2021 [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: 

https://new.siemens.com/cz/cs/products/energy/medium-

voltage/solutions/siestorage/c-energy.html 



46 

 

[33] Superkondenzátor. Automatizace.hw.cz [online]. ČR: Antonín Vojáček, 2006 

[cit. 2020-11-04]. Dostupné z: 

https://automatizace.hw.cz/clanek/2006122601 

[34] Supercapacitor. Physics and Radio Electronics [online]. India: Physics and 

Radio-Electronics, 2013 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-

circuits/passive-components/capacitors/supercapacitor.html 

[35] BU-209: How does a Supercapacitor Work?: Discover how the 

supercapacitor can enhance the battery. Battery University [online]. 

Kanada: CADEX, 2010 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: 

https://batteryuniversity.com/learn/article/whats_the_role_of_the_s

upercapacitor 

[36] Kilowatt Labs [online]. USA: KILOWATT LABS, 2020 [cit. 2021-01-03]. 

Dostupné z: https://kilowattlabs.com/ 

[37] Sirius Energy Storage Super Capacitor Module 3.55kWh, 48V – Kilowatt 

Labs. Solar batteries online [online]. Austrálie: Juicy Websites, 2020 [cit. 

2021-01-03]. Dostupné z: 

https://www.solarbatteriesonline.com.au/product/sirius-energy-storage-

capacitor-module-3-55kwh-48v/ 

[38] An overview of thermal energy storage systems. Sciencedirect [online]. 

Pergamon, 2018 [cit. 2020-11-23]. ISSN 03605442. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.energy.2017.12.037 

[39] The storage that can reuse today’s thermal plants. ENERGY STROGA REPORT 

[online]. UK: ENERGY STROGA REPORT, 2018 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

http://energystoragereport.info/the-storage-that-can-reuse-todays-

thermal-plants/ 

[40] Siemens Gamesa: RENEWABLE ENERGY [online]. Spain: Siemens Gamesa, 

2011 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: 

https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-

storage/thermal-energy-storage-with-etes 

[41] Start of construction in Hamburg-Altenwerder: Siemens Gamesa to install 

FES heat-storage for wind energy. Siemens Gamesa [online]. Spain: © 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., 2021, 2021 [cit. 2021-02-23]. 

Dostupné z: 

https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2017/11/start-of-

construction-in-hamburg-altenwerder 

  



47 

 

[42] Skladování tepelné energie - Thermal energy storage Skladování tepelné 

energie - https://cs.qaz.wiki/wiki/Thermal_energy_storage#Ice-

based_technology. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2020-11-23]. Dostupné z: 

https://cs.qaz.wiki/wiki/Thermal_energy_storage#Ice-

based_technology 

[43] 24-Hour Solar Energy: Molten Salt Makes It Possible, and Prices Are Falling 

Fast. In: Inside climate news [online]. USA: Paul Horn, 2015 [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: https://insideclimatenews.org/news/16012018/csp-

concentrated-solar-molten-salt-storage-24-hour-renewable-energy-

crescent-dunes-nevada 

[44] Andasol Solar Power Station. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 

San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2021-01-03]. 

Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andasol_Solar_Power_Station 

[45] HighView Power [online]. Velká Británie: HighView Power, 2020 [cit. 2020-

11-03]. Dostupné z: https://highviewpower.com/ 

[46] Highview Power launches world’s first grid-scale liquid air energy storage 

plant. Highview Power [online]. Velká Británie: Suite A, 6 Honduras Street, 

London, EC1Y 0TH, 2018 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: 

https://highviewpower.com/news_announcement/world-first-liquid-

air-energy-storage-plant/ 

[47] How Thermal Energy Storage Works [online]. USA: CALMAC, 2020 [cit. 2020-

11-04]. Dostupné z: http://www.calmac.com/how-energy-storage-works 

[48] JCPenney Headquarters Benefits from 25 Years of Energy Storage Using 

CALMAC’s IceBank® Technology. Calmac [online]. USA: Jasmine Williams, 

2020 [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: http://www.calmac.com/press-

release-jcpenney-headquarters-benefits-from-25-years-of-energy-

storage-using-calmac-icebank-technology?fbclid=IwAR16bxLlykn-

kLbomYQ44UvMNYIc9bDGVYiv9ZpKa-mMeF22lC-GbfKwxI4 

[49] Highview Power unveils giga-scale cryogenic battery. Green car congress 

[online]. USA: Brief, 2004 [cit. 2020-12-13]. Dostupné z: 

https://www.greencarcongress.com/2019/06/20190628-highview.html 

[50] Applied Energy. In: LUO, Xing. ScienceDirect [online]. Elsevier B.V., 2015, s. 

511-536 [cit. 2020-12-14]. ISSN 03062619. Dostupné z: doi:10.1016 

[51] ZEMAN, Michal a Radek ŠKODA. Průmyslové ukládání tepelné energie – do 

tekutých solí. All for power [online]. ČR: AF POWER agency, 2020 [cit. 2020-

12-14]. ISSN 1802-8535. Dostupné z: 

https://allforpower.cz/zajimavosti/prumyslove-ukladani-tepelne-

energie-do-tekutych-soli-36 



48 

 

[52] Grid energy storage. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2020-12-14]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_energy_storage#Thermal 

[53] ARCURI, Bruno. Evaluation of Ice Thermal Energy Storage (ITES) for 

commercial buildings in cities in Brazil [online]. London, 2016 [cit. 2020-12-

14]. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/79551972.pdf. Energy 

Institute, University College London. 

[54] Fotovoltaický panel 280 W, silver, Kingdom Solar, poly, PID. 

Eshopelektronika.cz [online]. Praha: Optimus A-Trade s.r.o., 2015 [cit. 2021-

04-07]. Dostupné z: 

https://www.eshopelektronika.cz/detail/nejprodavanejsi/fotovoltaicky-

panel-280-w-poly-kingdomsolar-skladem 

[55] PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM. European 

Commission [online]. EU: ec.europa.eu/, 2001 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP 

[56] MAN BESS: Battery energy storage system. In: MAN-ES [online]. Německo: 

MAN Energy Solutions, 2020 [cit. 2021-05-10]. Dostupné z: 

https://www.man-es.com/docs/default-source/energy-storage/man-

es_factsheets_4p_bess_preview.pdf?sfvrsn=4a93a5d0_18 

[57] Frost & Sullivan report: 2015 Global Large-Scale Energy Storage Technology 

Innovation Award. In: Highview Power Storage [online]. UK: © Frost & 

Sullivan, 2015 [cit. 2021-05-09]. Dostupné z: 

https://www.highviewpower.com/wp-content/uploads/2018/04/Frost-

Sullivan-Report-Highview-Power-Storage.pdf 

[58] CESTY K AKUMULACI ELEKTRICKÉ ENERGIE. In: Cez [online]. ČR: cez.cz, 1992 

[cit. 2020-11-16]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie

-energetiky/06/cesty_1.html 

  



49 

 

Seznam obrázků  

Obr. 1 Schéma fotovoltaické elektrárny [2] ............................................................... 10 

Obr. 2 Schéma přečerpávací vodní elektrárny [7] ................................................... 12 

Obr. 3 Schéma akumulačního systému A-CAES [17].............................................. 15 

Obr. 4 Schéma akumulačního systému D – CAES  [15] ......................................... 15 

Obr. 5 Izotermického akumulačního systému CAES [17] ..................................... 16 

Obr. 6 Hlavní součásti typického setrvačníku [19] .................................................. 17 

Obr. 7 Schématické zapojení galvanického článku CuSO4/Zn [25].................. 18 

Obr. 8 Graf závislosti životnosti olověné baterie na hloubce vybití [28] ........ 19 

Obr. 9 Graf závislosti životnosti li-ion baterie na hloubce vybití [31] .............. 20 

Obr. 10 Princip superkondenzátoru [35] ..................................................................... 22 

Obr. 11 Schéma skladování tepelné energie pomocí technologie ETES [41]24 

Obr. 12 Příklad akumulace roztavených solí [44] .................................................... 25 

Obr. 13 Schéma LAES systému [46] .............................................................................. 26 

Obr. 14 Poloha okresu Mělník v ČR ................................................................................ 29 

Obr. 15 Umístění FVE severozápadně od obce Přívory......................................... 30 

Obr. 16 Graf rozdělení množství slunečního záření dle měsíců [54] ............... 31 

Obr. 17 Graf rozdělení výroby energie z FVE dle měsíců [54] ............................. 31 

Obr. 18 Graf průměrného denního sluneční záření v červnu [54] ..................... 33 

Obr. 19 Graf průměrného denního sluneční záření v prosinci [54] ................... 33 

Obr. 20 Graf průměrného hodinového výkonu v červnu [54] ............................. 34 

Obr. 21 Graf průměrné hodinové výroby energie v červnu [54] ........................ 35 

 

  



50 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1 Srovnání vlastností olověných a li-ion baterií [26] [27] ............................ 21 

Tab. 2 Srovnání technologií akumulace [5] [4] [41] [48] [49] [50] [51] [52] ...... 28 

Tab. 3 Shrnutí údajů pro návrh FVE .............................................................................. 32 

Tab. 4 Srovnání dimenzovaní akumulace ve všech měsících ............................ 36 

Tab. 5 Výsledné parametry akumulačních technologií ........................................ 38 

Tab. 6 Ekonomické hodnocení technologií pro skladování energie ................ 40 

 

 


