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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá historií, současným stavem a rozvojem 

větrných elektráren v Evropě a České republice s přihlédnutím na jejich technické řešení 

a popis. Dále je v diplomové práci uvedena problematika větrných generátorů doplněná  

o přehled jednotlivých typů zařízení. Posléze je vytvořeno podrobné hodnocení 

nejvýznamnějších vlivů větrných elektráren na životní prostředí, zejména hluk, vliv na 

krajinný ráz, rostliny, živočichy, půdu, vody a další. Závěrečná část je pak 

věnována konkrétním vybraným vlivům zvláště vysokých větrných elektráren a analýze 

jednotlivých variant řešení záměru výstavby větrné farmy v blízkosti obydlených lokalit. 

 

Klíčová slova: větrná elektrárna, větrná zařízení, větrná farma, turbína, generátor, životní 

prostředí, oznámení, záměr 

 

SUMMARY 

The submitted thesis deals with history, current state and development of wind-

power plants in Europe and Czech Republic with regard to their technical solution and 

description. Furthermore, the wind-powered plants issue is supplemented by the list of 

individual types of equipment. Finally, a detailed evaluation of the most important impacts 

of wind-powered plants on the environment, particularly noise, impact on the landscape, 

flora, fauna, soil, water and other. The final section is devoted to a particular selected 

influences especially high wind-powered plants and analysis of the different options the 

planned construction of a wind farm close to residential areas. 

 

Keywords: wind power, wind power plants, wind farm, turbine, generator, environment, 

notification plan, intention 

  



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD............................................................................................................................. 1 

2 HISTORIE, SOUČASNÝ STAV A ROZVOJ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V 

EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE ......................................................................... 3 

2.1 Historie využívání větru .......................................................................................... 3 

2.1.1 První větrné elektrárny ..................................................................................... 5 

2.1.2 Potřeba větších výkonů .................................................................................... 6 

2.1.3 Vývojové trendy větrných elektráren .............................................................. 6 

2.2 Současný stav a rozvoj větrných elektráren ............................................................ 9 

2.2.1 Situace v Evropě ............................................................................................ 10 

2.2.2 Situace v ČR .................................................................................................. 12 

2.2.3 Budoucnost větrných elektráren .................................................................... 14 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A POPIS SOUČASNÝCH VĚTRNÝCH 

ELEKTRÁREN. ......................................................................................................... 16 

3.1 Způsob fungování větrných elektráren .................................................................. 18 

3.2 Dělení větrných elektráren .................................................................................... 18 

3.3 Konstrukční prvky větrných elektráren ................................................................. 22 

4 PŘEHLED VYVÍJENÝCH VĚTRNÝCH GENERÁTORŮ .................................. 28 

4.1 Synchronní generátory .......................................................................................... 29 

4.2 Asynchronní generátory ........................................................................................ 31 

4.3 Současná analýza větrných generátorů ................................................................. 33 

5 HODNOCENÍ VLIVŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ............................................................................................................... 36 

5.1 Hluková zátěž větrných elektráren ........................................................................ 37 

5.1.1 Veličiny charakterizující hluk ........................................................................ 37 

5.1.2 Hygienické limity .......................................................................................... 40 

5.1.3 Zdroje hluku a možnosti jeho snižování ........................................................ 41 

5.2 Působení na krajinu a krajinný ráz ........................................................................ 43 

5.2.1 Krajina a krajinný ráz .................................................................................... 43 

5.2.2 Legislativa ...................................................................................................... 44 

5.2.3 Umístění větrných elektráren v krajině .......................................................... 45 



 

 

5.2.4 Principy hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz ....................................... 46 

5.3 Působení na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................. 48 

5.4 Problematika stroboskopického efektu ................................................................. 50 

5.4.1 Fotosenzitivní epilepsie ................................................................................. 51 

5.4.2 Hodnocení působení ...................................................................................... 51 

5.5 Působení na půdu a vody ....................................................................................... 53 

5.6 Další aspekty působení .......................................................................................... 55 

6 ANALÝZA VYBRANÝCH VLIVŮ ZVLÁŠTĚ VYSOKÝCH VĚTRNÝCH 

ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ......................................................... 62 

6.1 Vliv hluku .............................................................................................................. 64 

6.2 Vliv na krajinný ráz ............................................................................................... 74 

6.3 Biologický průzkum dotčeného území .................................................................. 76 

6.4 Biologické posouzení dotčeného území z hlediska vlivu na obratlovce ............... 79 

6.5 Posouzení vlivu na veřejné zdraví ......................................................................... 81 

6.6 Celkové zhodnocení .............................................................................................. 85 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 87 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 90 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 99 

SEZNAM TABULEK ...................................................................................................... 100 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................... 101 

  



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

VTE  Větrná elektrárna 

EIA  Environmental Impact Assessement (posuzování vlivu na životní prostředí) 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ŽP  Životní prostředí 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

VKP  Významný krajinný prvek 

EUL  Evropsky významné lokality 

ZCHÚ  Zvláště chráněná území 

PR  Přírodní rezervace 

PP  Přírodní památka 

WHO  World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

EWEA The European Wind Energy Association (Evropská asociace pro větrnou 

energii) 

WWEA The World Wind Energy Association (Světová asociace pro větrnou energii) 

 

POUŽITÉ JEDNOTKY 

dB  decibel 

Hz  hertz 

mG  miligauss 

m  metr 

km  kilometr 

MW  megawatt 

kW  kilowatt 

TWh  terawatthodina 

GWh  gigawatthodina 

V  volt 

Pa  pascal 

 



Bc. Tomáš Nimráček: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky 

životního prostředí 

2014   1 

1 ÚVOD 

O ohni se říká, že je „dobrý sluha ale zlý pán“. O větru je možné říci totéž. Vítr 

má v sobě velký energetický potenciál, jehož prostřednictvím lze roztáčet 

v minulosti používané větrné mlýny nebo dnes využívané lopatky rotorů velkých větrných 

elektráren. Zároveň však dokáže ve větší míře ničit majetky, přírodu a v extrémních 

případech dokonce brát i životy. 

Samotný nápad využívat síly větru se zrodil na moři. Vítr umožnil rozvoj plavidel 

a tím i možnost objevovat místa předtím neobjevená. Ale co pevnina. První zmínky sahají 

do dávné historie a  člověk tehdy čelil otázce, jak energii větru přeměnit 

na energii mechanickou. Postupem času se z jednoduchých větrných mlýnů, které 

usnadnily práci zejména v hospodářství, stávaly sofistikované zařízení umožňující výrobu 

elektrické energie. V současnosti, kdy zdrojů fosilních paliv jako je ropa, uhlí a zemní 

plyn, razantně ubývá, je větrná energie spolu s dalšími alternativními (obnovitelnými) 

zdroji, perspektivní možností jak čelit možným energetickým krizím. A tou nejdůležitější 

věcí je, že tento „čistý“ způsob výroby elektrické energie s minimálními zásahy do 

životního prostředí, je oproti zdrojům fosilních, nevyčerpatelnou alternativou. 

V porovnání s jinými způsoby výroby elektrické energie má i ta větrná, řadu 

úskalí. Setkáváme se s dvěma pohledy veřejnosti. Na jedné straně máme přínos ve formě 

výroby elektrické energie, při které nedochází ke vzniku nebezpečných látek znečišťujících 

ovzduší a přírodu, na straně druhé dominantní výškové stavby ovlivňující krajinu. A není 

to jenom krajinný ráz, na který má větrná elektrárna vliv. Setkáváme se s vyšší hlučností, 

vlivu na rostlinstvo a živočišstvo, s jistým záborem půdy apod. Je ale potřeba si uvědomit, 

že spotřeba energií stále roste a je na místě hledat cesty, jak se s tímto rostoucím trendem 

vyrovnat. Přínosy těchto zařízení tak daleko přesahují jejich možné zatížení. 

Samozřejmostí ale je snižovat tyto vlivy na co nejmenší úroveň. Proto je jedním z hlavních 

cílů této diplomové práce vytvořit ucelený přehled všech možných negativních zatížení, 

které s sebou tato zařízení přináší. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se implementovala podpora výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů do naší legislativy. Jednotlivé směrnice obsahují 

cíle pro dosažení určitého podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a přináší tak 



Bc. Tomáš Nimráček: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky 

životního prostředí 

2014   2 

povinnost tyto požadavky plnit. Snahou celého procesu je především snížit zatížení 

životního prostředí a všech jeho složek.  

Jeden z cílů diplomové práce byl již řečen, avšak nebyl jediný. V prvé řadě se 

budeme zabývat historií a plynule přejdeme do současnosti. Podíváme se, jak je na tom 

Česká republika v porovnání s Evropou a jaká je prognóza do budoucnosti. Popíšeme 

si jednotlivé technické prvky větrné elektrárny a blíže prozkoumáme nejpoužívanější typy 

generátorů využívajících různé principy konstrukčních řešení. Poslední část diplomové 

práce si pak klade za cíl vytvořit analýzu vybraných vlivů zvláště vysokých větrných 

elektráren v rámci dostupných dokumentů pro budoucí záměr výstavby větrné farmy. 

Výstupem bude rozhodnutí, která z uvažovaných variant řešení má menší vliv na životní 

prostředí. 

Větrné elektrárny, potažmo obnovitelné zdroje, jsou tématem velice zajímavým  

a je potřeba se seznámit jak s výhodami, tak i s možnými negativními vlivy, které mohou 

tato zařízení přinést.  
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2 HISTORIE, SOUČASNÝ STAV A ROZVOJ VĚTRNÝCH 

ELEKTRÁREN V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE 

Před samotným nástupem dnešních větrných elektráren se nejčastěji využívaly 

větrné mlýny. Jejich uplatnění bylo využíváno především v hospodářství. Postupem času 

však docházelo k jejich vytěsňování a nástupu zařízení, které umožnilo výrobu elektrické 

energie. Díky tomu se větrná energie stala ekologickým způsobem výroby elektřiny, 

při které nedochází k produkci nebezpečných látek a odpadů. V následujícím textu se 

dozvíme, jaká je historie a současná situace v oblasti větrných elektráren. 

2.1 Historie využívání větru 

Už několik tisíc let před našim letopočtem si lidé začali uvědomovat 

možnosti využívání energie větru. Vítr poháněl primitivní plachetnice, otáčel rotory 

prvních větrných mlýnů a vodních čerpadel. Nutno podotknout, že klasické větrné mlýny 

ještě nevyráběly elektrickou energii, ale plnily řadu jiných funkcí. Principem tedy těchto 

zařízení bylo přeměnit sílu větru v mechanickou práci a to prostřednictvím tlaku větru 

působícího na plochu křídel nebo lopatek. 

Důležitým prvkem u větrných mlýnů je jejich natáčení. Na obrázku č. 1 je 

zobrazen tzv. sloupový větrný mlýn, který se proti větru natáčel celý, naopak u tzv. 

holandských mlýnů (obrázek č. 2) se proti větru natáčela jen jejich střešní část s křídly. 

Tyto stroje se nejčastěji používaly k mletí obilí, čerpání vody, popř. ke zpracování cukrové 

třtiny. Pokud se podíváme do historie, pak na našem území byl první větrný mlýn postaven 

již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Další rozvoj a budování mlýnů  

v Čechách proběhl ve 40. letech 19. století, na Moravě a ve Slezsku o několik let později. 

Na našem území se evidovalo a historicky doložilo téměř 879 větrných mlýnů. Nejstarší 

zmínka o větrných mlýnech na evropském území je z roku 833 v anglosaské listině. 

Na začátku 12. století je znám větrný mlýn ve Francii, roku 1274 v Nizozemsku, ve 13. 

století v Německu.[1], [2], [3] 
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Obr. č. 1: Sloupový větrný mlýn z Borovnice u 

Staré Paky [4] 

 
Obr. č. 2: Holandské větrné mlýny Nizozemsko [5] 

Neméně důležitým zařízením využívající síly větru se stala větrná čerpadla. 

Hodně rozšířena byla v Severní Americe, u nás se jejich rozvoj datuje od roku 1893. 

Tohoto roku se v Hranicích na Moravě otevřela továrna Antonína Kunze na výrobu malých 

zemědělských strojů. Hlavním výrobním artiklem této továrny se pak stala větrná čerpadla. 

I když neměla podobu klasických mlýnů, jak také dokazuje obrázek č. 3, postupem času 

došlo k výrobě dokonalejších a výkonnějších zařízení, jež se uplatnily zejména na statcích, 

v průmyslových závodech nebo u obecních vodovodů jako zásobníky pitné vody. [6] 

 

 

Obr. č. 3: Větrné čerpadlo – USA [7] 
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2.1.1 První větrné elektrárny 

V roce 1800 Alesandro Volta vynalezl princip výroby elektrické energie 

v baterii a následně v roce 1831 v dílně Michaela Faradaye spatřilo světlo světa dynamo. 

Dynama nebo také generátory se začaly hojně využívat u parních strojů, vodních turbín, 

motorů. A právě na základě těchto vynálezů pak stačil už jen velmi malý krůček, aby se 

elektrická energie mohla vyrábět pomocí tzv. větrných elektráren. 

První větrnou elektrárnu na světě sestrojil americký vynálezce Charles Francis 

Brush v letech 1887 až 1888 a sestrojil tak první automatickou větrnou turbínu, která 

byla napojena na generátor elektrické energie. Brush tuto elektrárnu postavil v Clevelandu 

ve státě Ohio. Rotor elektrárny měl 17 m, přičemž výkon generátoru dosahoval 12 kW. 

V rámci Evropy je pak historicky prvním konstruktérem větrné elektrárny 

profesor lidové univerzity v dánském Askově Poul la Cour. Ten v roce 1891 sestrojil 

elektrárnu vybavenou čtyřmi až šesti „křídly“ opatřenými napnutými plachtami, upevněné 

na rámové konstrukci, podobající se klasickým větrným mlýnům. V rámci testování 

a zkoušek funkčnosti elektrárny si Cour postavil zkušební větrný tunel, který byl opatřen 

kompresorem na parní pohon. Cour se ale nevěnoval čistě jenom problematice konstrukce 

větrných elektráren, ale uvažoval i o situacích při stavu bezvětří. Věnoval se otázkám 

akumulace energie, zabýval se výrobou vodíku při elektrolýze vody, sestrojil 

i svítidla na bázi vodíku. [1] 

 

Obr. č. 4: První větrná elektrárna USA [8] 

 

Obr. č. 5: První evropská větrná elektrárna [9] 
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2.1.2 Potřeba větších výkonů 

S prvními úspěchy výroby elektrické energie pomocí větrných elektráren se již  

v prvních desetiletích dvacátého století uvažuje o možnostech zvyšování výkonu 

generátorů, tak i o konstrukci jako takové. Příkladem může být Dánsko. V Dánsku 

docházelo a stále dochází k masovému vývoji, výrobě a využívání větrné energie. 

Důvodem takovéhoto rozmachu byla absence dostatečného množství energetických 

surovin obzvláště v době první světové války. A právě v Dánsku došlo k novým 

konstrukčním řešením větrných elektráren. V roce 1919 jistý dánský inženýr Povl Vindig 

vytvořil rotor využívající aerodynamický princip. Inovace spočívala ve vytvoření 

aerodynamické vrtule, která má o polovinu větší účinnost, než klasické lopatky. Na 

konci dvacátého století se pak rozšířili zejména malé větrné elektrárny, které se využily  

v místech, kde nebyl dostatečný přístup k elektrické síti. Největší uplatnění měly tyto stroje 

v zemědělství (šrotovníky, mlátičky, pily, čerpadla). 

Za a po druhé světové válce se stavěly elektrárny s průměrem rotoru 14 až 18 m, 

přičemž jejich výkon dosahoval 30 až 40 kW. Po roce 1950 byla postavena větrná 

elektrárna na střídavý proud, umístěná na betonové věži s třílistým rotorem o průměru 27 

m, jejíž výkon atakoval hranice 200 kW. Tyto elektrárny již splňovaly prvky moderních 

zařízení a v 80. letech minulého století byly ještě dále inovovány. [1], [10] 

2.1.3 Vývojové trendy větrných elektráren 

Impulsem pro další vývoj a výrobu zařízení, určeného pro generování elektrické 

energie využívající energie větru, se stala první ropná krize v polovině 70. let 20. století. 

Došlo k omezení těžby ropy a skokového zvýšení její ceny. To znamenalo pro energeticky 

náročnou společnost citelnou ránu a nebývalý šok. Evropa reagovala na tuto 

situaci okamžitě. Začala uvažovat o jiných zdrojích, tzv. alternativních zdrojů energie
1
 

Problematika využití energie větru tedy získávala na síle. 

Podívejme se na jeden příklad a opět z Dánska, konkrétně na společnost 

vyrábějící cisterny určené pro přepravu a skladování ropy pod jménem Nordtank. Ropná 

                                                 

1
 (též obnovitelné zdroje) zde řadíme zejména energii z vody, geotermální energie, výroba energie z biomasy, 

sluneční energie, tepelná čerpadla, energie přílivů, apod. 
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krize se této společnosti dotkla nejcitelněji – téměř okamžitý pokles výroby a s tím 

souvisejících zisků. Reakcí na danou situaci přišlo vedení společnosti s velmi zajímavým 

řešením. Stačilo upravit několik cisteren, jejichž čela byla osazena přesnými přírubami, 

vytvořit betonový základ pro pevné ukotvení, na vrchní přírubě vytvořit úložiště pro 

gondolu, a tím vytvořit větrnou elektrárnu o výkonu 30 kW. Od roku 1979 pak tato firma 

vyrábí další dokonalejší a výkonnější zařízení a je také i významným vývozcem tohoto 

artiklu. Suma sumárum, ze společnosti na výrobu ropných produktů se stala firma 

produkující technologie využívající obnovitelných zdrojů energie. 

Kromě již zmiňované firmy se v této oblasti využívání obnovitelných zdrojů 

objevují další významní výrobci. Známá je společnost Vestas nebo Bonus, vznikají 

i specializovaní výrobci, kteří se zaměřují pouze na určité segmenty (např. listy rotorů 

apod.) 

Neméně důležitým milníkem v historii větrných elektráren se přisuzuje větrné 

elektrárně postavené v obci Tvinde (Ulfborg, Dánsko). V roce 1975 až 1977 

ji sestavili studenti a učitelé místní střední školy a svým rozsahem a výkonem neměla 

konkurenci. Betonová věž dosahovala výšky 53 m. Na jejím vrcholu byla umístěna 

strojovna opatřená 3 lopatkami o délce 27 m. Instalovaný výkon
2
 elektrárny pak činil  

2 MW. Využívala se pro ohřev vody školy a byla také napojena na elektrickou síť. Během 

provozu tohoto historického unikátu nedošlo k závažnějším problémům. [1] 

                                                 

2
 „Instalovaný výkon Pi je součet jmenovitých činných výkonů generátorů včetně zdrojů, které napájí vlastní 

spotřebu nebo jsou v revizi, v opravě, apod.“ (Tyrbach 2009, str.1) 
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Obr. č. 6 Větrná elektrárna ve Tvinde (Dánsko) [11] 

Mezi další významné státy využívající větrné energie, kromě Dánska, jsou 

Německo, Velká Británie, Polsko, Francie, Švédsko, Nizozemsko, Rumunsko, Itálie  

a další. Konec 20. století pak znamenal z celosvětového hlediska pro větrné elektrárny 

postupné zvyšování výkonů, inovace v konstrukčních prvcích i elektronických systémech, 

aby se dosáhlo maximálního využití větrné energie.  

V České republice začala výroba větrných elektráren v 80. a 90. letech 20. století 

a to především ve Frýdku – Místku. Myšlenku větrné elektrárny začal realizovat inženýr 

Ferdinand Madry. Pracoval jako ředitel závodu Mostárny Frýdek – Místek, kde se nejdříve 

vyráběly tubusy a následně i vlastní zařízení pro výrobu elektrické energie. Jednalo se  

o elektrárny s výkonem 75 a 315 kW. Další roky pak přinesly řadu nových 

konstruktérských týmů a společností pro vývoj, výrobu a provoz těchto zařízení. 

 Česká republika zažila útlum vývoje především v letech 1991 až 1996 a zároveň 

poklesl i zájem o větrnou energetiku.  Důvodem byla častá poruchovost zařízení, nízké 

využití instalovaného výkonu, neexistence veřejné podpory a v neposlední řadě nevhodné 

umístění v dané lokalitě. Následující čísla jsou toho důkazem – do roku 1995 bylo na 

našem území postaveno 24 větrných elektráren o výkonu 8 220 kW, v roce 2001 počet 

klesl na 8. [1], [12], [13], [14] 
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Graf 1: Instalovaný výkon větrných elektráren v ČR [15] 

V grafu 1 vidíme pokles instalovaného výkonu od roku 1995 a tento trend trvá do 

roku 2002. Poté následuje nebývalý nárůst. Důvodů je více (politika Evropské unie, 

podpora ve využívání obnovitelných zdrojů apod.), ale tím hlavním je výkupní cena 

elektřiny. Zatímco do roku 2001 se pohybovala okolo 1 Kč za 1 kWh, po roce 2001 došlo 

ke změně výkupní politiky, kdy ceny nebyly určovány regionálním distributorem, ale 

centrálně. Tento nárůst ceny (až 3 Kč za 1 kWh) a také jistota její výše, zatraktivnil 

větrnou energetiku. [12], [13]  

Pro rozvoj využívání obnovitelných zdrojů se v česku stanovil legislativní rámec, 

který je tvořen zákonem 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), v němž je zakotvena 

povinnost vykupovat elektřinu v rámci splnění technických podmínek. Podle tohoto 

zákona pak Energetický regulační úřad stanovuje na každý rok výkupní cenu této 

elektřiny.  [6] 

Další informace v oblasti výkupních cen větrné energetiky a celkově 

obnovitelných zdrojů lze vyhledat např. na stránkách již zmiňovaného Energetického 

regulačního úřadu. (www.eru.cz) 

2.2 Současný stav a rozvoj větrných elektráren  

Větrná energetika se v evropských zemích postupně stává důležitým 

průmyslovým odvětvím. Takto vyrobená elektrická energie patří k tzv. čistým energiím, 
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při jejíž výrobě nedochází k žádným exhalacím a může se díky ní zásobovat proudem 

velké množství domácností a firem. Zároveň ale musíme konstatovat, že elektřina z větru 

je v současné době mnohem dražší, než výroba obvyklými způsoby (jaderné a tepelné 

elektrárny), proto jsou výhody a nevýhody větrné energie předmětem intenzivních 

debat. [22] 

2.2.1 Situace v Evropě 

V rámci Evropy působí Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA). Cílem 

asociace je poskytovat širokou škálu informací týkajících se větrné energie, zvyšování 

povědomí o výhodách využívání větru, poskytuje analýzy, podporuje výzkumy a pomáhá 

při financování projektů a stavebních činností. EWEA publikuje evropské statistiky, ze 

kterých vyplývá, že v roce 2013 bylo nainstalováno 12 030 MW instalovaného výkonu 

větrné energie v celé Evropě a z toho 11 159 MW v rámci Evropské unie. Ve srovnání 

nainstalovaného výkonu v Evropské unii s rokem 2012 jde o pokles o 8 %. Celkové 

investice se pohybovaly v hodnotách 13 až 18 miliard EUR. Kapacita instalovaná v roce 

2013 by v běžném větrném roce vyprodukovala 257 TWh elektrické energie, což by 

postačilo na pokrytí 8 % spotřeby elektrické energie v celé Evropské unii. [16], [18] 

 

Graf 2: Nově nainstalovaný výkon větrných elektráren pro rok 2013 v EU (MW) [17] 

Z grafu 2 je patrné, že největší podíl nově instalovaných výkonů větrných 

elektráren má Německo s téměř 3 238 MW, poté následuje Velká Británie (1 883 MW), 
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Polsko (894 MW), Švédsko (724 MW), Rumunsko (695 MW), Dánsko (657 MW), Francie 

(631 MW) a Itálie (444 MW). 

 

Graf 3 Podíl nově instalovaných zdrojů energií za rok 2013 (MW) [17] 

Graf 3 nám ilustruje podíl nově nainstalovaných ostatních zdrojů energií v rámci 

Evropské unie. Oproti roku 2012 došlo k navýšení podílu větrné energie z 27 % na 32 %. 

Ztrátu zaznamenala fotovoltaika (PV), z 37 % v roce 2012, klesla na 31 %. Pro ostatní pak 

platí: zemní plyn 22%, uhlí 5%, voda 3 % atd.  

I přes zmiňovaný pokles instalovaného výkonu mají větrné elektrárny stále větší 

význam, což vede k posílení energetické nezávislosti jednotlivých států. Nutno však 

podotknout, že vývoj v Evropě je do jisté míry prostorově nerovnoměrný. Působí na něj 

rozdílné přírodní poměry, různorodost legislativních podmínek a administrativních procesů 

jednotlivých států. Průkopníci ve větrné energetice, jako jsou Dánsko a Německo, mají 

nejrychlejší růst za sebou. Říká se, že nic není nekonečné a ani větrný potenciál 
3
 tento fakt 

nevyvrátí. V řadě zemí byly již vhodné lokality pro výstavbu nových elektráren využity.  

I přes všechny výše uvedené problémy jsme stále svědky obrovsky významného rozvoje ve 

využívání obnovitelného zdroje energie, který je stále ještě v některých zemích na svém 

prvopočátku. [21] 

                                                 

3
 větrný potenciál určuje stupeň vhodnosti určitého území pro využití větrnou energetikou (Hošek, Štekl, 

2005) 
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Dynamický růst je patrný i z celosvětového hlediska. Vedoucí zemí v instalacích 

do větrné energie je Čína následována Spojenými státy americkými a Indií. Mnoho 

informací a přehledů lze nalézt na stránkách Světové asociace pro větrnou energii 

(WWEA). [19] 

2.2.2 Situace v ČR 

Ve srovnání s přímořskými zeměmi nemá Česká republika příznivé podmínky pro 

využívání větrné energie. Z hlediska polohy se tedy řadí spíše mezi země s převažujícími 

kotlinami ohraničená příhraničními pohořími, kde je nižší průměrná rychlost větru. Větrný 

potenciál se neustále mění v průběhu roku, proto největší zásoby větrné energie vznikají 

v zimních obdobích. Pro výstavbu větrných elektráren v České republice je počet 

vhodných lokalit poměrně omezený. Nejvhodnějšími oblastmi s možným využitím energie 

větru můžeme považovat vrcholové a hřebenové partie hor převyšující nadmořskou výšku 

650 metrů nad mořem a více. Pro nižší nadmořské výšky platí, že mají menší větrný 

potenciál, ale také menší problémy s námrazou a dostupností. Vy vyšších oblastech je 

tomu naopak. 

Při stavbě ve vyšších nadmořských výškách dochází zpravidla ke vzniku dvou 

problémů. Tím prvním je vlastní stavba elektrárny, tzn. proces přepravy mnohametrových 

dílů a vrtulí v rámci přístupových cest. Druhým je pak realizace stavby elektrických 

přípojek v těžko přístupných lokalitách. Proto je nutné před výstavbou takovéhoto zařízení 

zhodnotit všechny možné problémy, které by mohly nastat. 

„ K rizikovým faktorům ovlivňující nepříznivě výrobu ve větrných elektrárnách 

patří v našich podmínkách nárazy větru, dlouhodobé snížení rychlosti větru, turbulence 

nad členitým terénem, námrazy a ohrožení bleskem.“ (Vaněk, 2001) Tyto faktory jsou dány 

specifickými podmínkami České republiky typickými pro naší vnitrozemskou polohu. [23] 

Jak už bylo řečeno v předešlých kapitolách, nárůst nově postavených větrných 

elektráren začal po roce 2002, kdy došlo k navýšení výkupních cen elektřiny. Mnoho 

investorů se proto rozhodlo pro výstavbu a počet nově vybudovaných elektráren tak 

postupně rostl. Výroba elektřiny ze všech větrných elektráren činila v roce 2013 téměř 415 

GWh a celkový instalovaný výkon dosáhl hodnot 268 MW. Ucelený přehled dokládám 

grafem 4. 
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Graf 4 Instalovaný výkon větrných elektráren v jednotlivých letech [24] 

V rámci krajů jednoznačně vede Ústecký kraj s instalacemi v rozsahu 86,8 MW. 

Dalšími významnými kraji jsou Karlovarský kraj (51,8 MW) a Olomoucký (43,7 MW). 

 

Graf 5: Instalace větrných elektráren podle jednotlivých krajů v MW [24] 

Pro přehled si ještě uveďme některé z největších větrných farem
4
 v České 

republice. Mezi největší větrnou farmu v České republice řadíme Kryštofovy Hamry. Její 

celkový instalovaný výkon činí 42 MW. Skládá se z 21 turbín, z nichž každá má výkon  

2 MW. Tato elektrárna se nachází v Krušnohorském hřebeni na území Chomutovska 

(Ústecký kraj). V provozu je od roku 2007 a její roční výroba elektřiny se pohybuje 

v průměrných hodnotách od 97 do 99 GWh. Další významnou elektrárnou je Horní 

Loděnice – Lipina. Tato elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 18 MW je druhou 

                                                 

4
 větrné elektrárny se obvykle instalují ve větším počtu vedle sebe a tvoří tzv. větrnou farmu, tím dochází ke 

zvyšování výkonů 
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největší v České republice. Nachází se mezi obcemi Lipina, Těšíkov a Horní Loděnice 

(Olomoucký kraj). V provozu je od roku 2009 s celkovým počtem 9 turbín. Poslední zde 

uvedenou je větrná elektrárna Červený kopec, která je v provozu od roku 2012 s celkovým 

instalovaným výkonem 13,8 MW umístěná v obci Dvorce (Moravskoslezský kraj). Pro 

úplnost ještě uvedu větrnou elektrárnu Pchery – tvoří ji 2 elektrárny s největším 

instalovaným jednotkovým výkonem v česku. Každá z nich má výkon 3 MW. Obě 

elektrárny vyrábí ročně zhruba 11 až 13 GWh elektrické energie, což je množství, které by 

mohlo pokrýt roční spotřebu až 5tisíc domácností. V provozu jsou od roku 2008. [24], 

[25], [26] 

Další výčet elektráren lze nalézt např. na webových stránkách Energetického 

regulačního úřadu.  

2.2.3 Budoucnost větrných elektráren 

V období po roce 2015 se v České republice očekává nárůst instalovaného výkonu 

až do úrovně realizovatelného potenciálu
5
, avšak velikost meziročních přírůstků 

instalovaného výkonu a vyrobené elektřiny by měla postupně klesat. Do roku 2030 se pak 

očekává postupné vyčerpání větrného potenciálu a výkony větrných elektráren by měly 

přibližně odpovídat velikosti realizovatelného potenciálu. 

Průběh rozvoje větrné energetiky do budoucna je nutné brát jako orientační. Ze 

zahraničních zkušeností lze vypozorovat, že skutečný vývoj instalovaného výkonu 

větrných elektráren, v závislosti na vnějších okolnostech, může být nerovnoměrný. Zásadní 

dopady mívají změny v legislativních požadavcích, zejména v procesu podpory větrné 

energie a v podmínkách při schvalování a projektování výstavby. 

K výraznějšímu zvýšení využitelnosti větrné energie by mohlo dojít v případě, že 

by se vyrobená elektrická energie z větrných elektráren stala tržně konkurenceschopnou.  

A budoucí vývoj by k tomu mohl směřovat. Kdy k tomu dojde je však otázkou. Pro 

zvýšení atraktivity energie větru mohou posloužit i nové technologie umožňující 

                                                 

5
 je technický potenciál větrné energie daný do souvislosti s územními plány, technický potenciál lze 

definovat celkovým nominálním výkonem, celkovou očekávanou roční výrobou, zahrnuje také požadavky na 

výstavbu a provoz (Hošek, Štekl, 2005) 
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skladování elektrické energie, např. palivové články. Pokud tedy uvažujeme o rozvoji 

technologií větrných elektráren týkající se zvětšování rozměrů, výkonů, výšky či 

spolehlivosti, pak můžeme očekávat další nárůst potenciálu jak v České republice, tak  

i v Evropě. [27] 

Klasickým příkladem nových způsobů využívání větru stále více hrají roli větrné 

elektrárny budované na volném moři. Elektrárny postavené klasicky na pevnině (souši) 

jsou označovány jako „onshore“, „offshore“ instalace znamená zakotvení větrných 

elektráren na mořském dni. Takovéto umístění přináší řadu výhod. Například nad vodními 

plochami neovlivňuje proudění větru drsnost ani terénní nerovnosti pevniny, dále není 

potřeba omezovat výkony elektráren z důvodu hlučnosti rotorů, nedochází k ovlivnění 

chráněných území nebo vlivu na krajinný ráz. Nový způsob budování těchto zařízení však 

s sebou přináší i nové problémy, se kterými se konstruktéři museli poprat. Hlavně způsoby 

ukotvení základů na mořském dně, odolnost vůči větrným extrémům, působení slané vody 

na jednotlivé konstrukce zařízení a také nové postupy při pravidelné údržbě. Elektrárny 

jsou zpravidla ukotveny na mělčině s hloubkou do 20 m. Pro zakotvení se využívá 

několika způsobů, buďto pomocí pylonu
6
 ukotveného do dna nebo s využitím „trojnožky“ 

či plošiny podobající se ropným vrtným plošinám. V Norsku jsou provozovány i elektrárny 

bez pevných základů, které jsou uchyceny třemi lany ke kotvícím blokům na dně v hloubce 

až 200 m. Celkem větrné elektrárny na moři postavilo už 12 zemí s instalovaným výkonem 

přes 3 tisíce MW, přičemž jsou nejvíce využívány ve Velké Británii a u dánských 

břehů. [20] 

 

Obr. č. 7: Offshore větrná farma (Dánsko) [28] 

                                                 

6
 nosná část konstrukce, součást tubusu větrných elektráren 
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3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A POPIS SOUČASNÝCH 

VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

Aby mohla větrná elektrárna pracovat tak jak má, musí být splněna podmínka 

existence větru. Vítr vyjadřuje pohyb vzduchu (vzduchových mas) způsobený rozdíly 

atmosférického tlaku v důsledku různých teplot na zemském povrchu. Vzduch tedy proudí 

z míst s vyšším tlakem vzduchu do míst s nižším tlakem. Na velikosti tohoto rozdílu závisí 

i rychlost větru. Zjednodušeně můžeme říci, že teplý vzduch stoupá vzhůru a místo něj 

proudí vzduch studený. Na proudění vzduchu má vliv zejména topografie území a kvalita 

zemského povrchu. Při využívání větru je důležitým údajem jeho rychlost, ta má totiž 

zásadní vliv na celkový a využitelný výkon větru. V neposlední řadě jsou také významné 

informace o směru větru. [29], [30] 

Pro výpočet energie a výkonu pohybující se vzduchové hmoty vycházíme 

s elementárního vztahu: 

2

2

1
mvE   [1] 

kde v  ... představuje rychlost vzduchu [m/s] 

      m… hmotu 

 

Dále uplatníme vztah pro hmotu: 

AsVm    [2] 

kde … hustota [kg/m³] 

      A… plocha, přes kterou daný objem vzduchu protéká [m²] 

      s  … dráha, kterou urazí pohybující se vzduch [m] 

 

Pro výkon protékající jednotkovou plochou platí: 

2

2

1
v

A

A

A

E
P

t

s

t

v   [3] 
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za předpokladu, že: 

v
t

s
  [4] 

pak po dosazení: 

3

2

1
vPv     [W/m²] [5] 

Ze vztahu [5] vyplývá, že výkon větru protékající jednotkovou plochou je přímo 

úměrný hustotě vzduchu a třetí mocnině rychlosti větru. 

Jelikož se rychlost i výkon větru neustále mění (časově proměnná veličina), platí pro 

energii větru vE , protékající jednotkovou plochou za určitý čas, tento vztah: 


t

t
vv dtPE

0

 [6] 

Pokud se v daném časovém intervalu teplota i hustota vzduchu nemění, můžeme 

vztah [6] upravit do následující podoby: 


t

t
v dtvE

0

3

2


 [7] 

Stanovení výkonu a energie větru protékající za určitý časový úsek jednotkovou 

plochou, bez ohledu na možnosti vzniku nepřesnosti měření, je velmi důležité. Za žádných 

okolností nelze odebrat z větru více energie, než v něm je. [30], [34] 

 

Graf 6: Závislost výkonu větru protékajícího plochou 1m² na rychlosti v  [34] 
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Vraťme se zpět ke vztahu [5]. Hustotu výkonu větru proudícího přes plochu  

A  kolmou na směr proudění určíme podle vztahu: 

3

2

1
vAPv   [7] 

kde A… plocha rotoru větrné elektrárny. 

Pak můžeme provést výpočet výkonu, odebraného proudícímu vzduchu rotorem 

turbíny, ze vztahu: 

pv CvAP 3

2

1
  [8] 

kde pC … výkonový součinitel závislý na tom, do jaké míry rotor snižuje rychlost 

protékajícího vzduchu. Jeho maximální hodnota, podle Betzova pravidla
7
, může dosahovat 

pC = 0,593. [37] 

3.1 Způsob fungování větrných elektráren   

U větrné elektrárny dochází k přeměně kinetické energie větru na mechanickou 

práci, kdy proudící vzduch protéká pracovní plochou (vrtulí) a tím dochází k odnímání 

části jeho energie. Vzniklá mechanická energie je poté prostřednictvím generátoru 

přeměněna na elektrickou. Nelze odebrat z jednotkové plochy více energie, než obsahuje 

samotný vítr. [30] 

3.2 Dělení větrných elektráren 

Pro větrné elektrárny platí aerodynamický princip fungování. Na základě toho 

potom můžeme rozdělit větrné elektrárny pracující na odporovém nebo vztlakovém 

principu.  

Podstata odporového principu je v tom, že plocha klade aerodynamický odpor 

proudícímu větru. V daném okamžiku dochází ke vzniku sil, které jsou mechanicky 

                                                 

7
 „Německý fyzik Albert Betz v roce 1919 odvodil, že na rotoru větrného zařízení nelze z proudícího vzduchu 

získat veškerou pohybovou energii, ale že lze přeměnit maximálně asi 59 % této energie.“ (Železný, 2005) 
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přeměněny obvykle na rotační pohyb. Příkladem může být miskový anemometr využívaný 

pro měření rychlosti větru nebo rotor typu Savonius (viz obr. č. 11, více o rotorech 

v kapitole 3.3) 

Na vztlakovém principu pracují vrtule a větrná kola s orientací své roviny otáčení 

kolmo ke směru větru. Nejčastěji se setkáváme s vrtulemi ve dvou nebo třílistém provedení 

s vodorovnou osou. [30] 

 

Obr. č. 8: List vrtule větrné elektrárny [32] 

Důležitou částí větrné elektrárny pracující na vztlakovém principu je list (lopatka) 

vrtule, na které musí být aplikovány prvky aerodynamiky. Profil listu vrtule je umístěn tak, 

aby byl proti větru otočen svoji spodní stranou. Za poslední desítky let prodělaly vrtule 

značný vývoj (velikost, režim práce atd.). Se zvětšujícími se rozměry jsou přímo úměrné 

taky zvýšené nároky na konstrukci a použité materiály. Zvláště u velkých vrtulí (větší než 

60 m) vznikají velká zatížení, např. při zabrždění listů a jejich přestavění do praporové 

polohy. [30] 

Vysoké rychlosti větru vedou ke zvyšování výkonu a zároveň ke vzniku hrozby 

poškození generátoru. Proto je nutné vytvořit vhodný způsob snižování výkonu 

dodávaného vrtulí. Jde vlastně o trojí způsob regulace. 

Stall: 

 při této regulaci dochází k odtržení proudu na listech vrtule s konstantním úhlem 

nastavení listů 

 turbíny s touto regulací mají jednodušší konstrukci bez přítomnosti systému 

umožňujícího měnit nastavení listu rotoru 

 nevýhodou je skutečnost, že při vysokých rychlostech větru výkon vrtule klesá  

a taky je problém v neschopnosti vrtule samostatně startovat 
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Pitch: 

 regulace prostřednictvím přestavění listů vrtule na větší úhly s cílem snížení 

výkonu 

 systém pracuje vždy, kdy dojde k překročení nominálního výkonu generátoru a to 

přednastavením úhlu listu vrtule vůči proudícímu vzduchu 

 start rotoru probíhá pomocí změny nastavení úhlu náběhu 

 při velmi vysokých rychlostech větru má systém výhodnou polohu listů vůči zátěži 

 

Akctive-stall 

 regulace prostřednictvím přestavění listů vrtule na menší úhly s cílem zvýšení 

odporu při poklesu výkonu [33] 

 

 

Další způsob řešení přináší kombinovaná regulace: 

Stall-Pitch  

 při této kombinované regulaci je při nízkých rychlostech rozběh a pohyb turbíny 

zajišťován pomocí systému regulace Pitch, při vysokých rychlostech dochází 

k přetížení listů a v tento moment se aktivuje regulace Stall a změní geometrii 

lopatek 

 hlavní výhodou této regulace je snazší a stabilnější udržování výkonového maxima 

při vysokých rychlostech větru 

 

Pitch-Stall 

 zde je situace podobná - při nízkých otáčkách je využíváno opět regulace Pitch 

 při větších otáčkách je omezován výkon natáčením lopatek a současně udržován 

požadovaný výkon 

 při vysokých rychlostech větru se pak aktivuje regulace Stall - to zaručí nižší 

hlučnost a menší deformace lopatek [34]  
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Graf 7: Výkonová charakteristika VTE: a) regulace Pitch; b) regulace Stall [34] 

 

Další dělení proveďme na základě velikosti a výkonu větrných elektráren [35] 

Mikroelektrárny 

Tato zařízení slouží pro účely malých výkonů (několik kW). Mají malé rozměry, 

jednoduchou konstrukci a jsou vhodné jako doplněk solárních panelů pro mobilní či jinak 

osamocená zařízení (reklamní panely, poutače, měřící stanice). Otáčky generátoru 

mikroelektrárny jsou závislé na rychlosti větru. Pokud jsou vhodné větrné podmínky, 

vzniklá elektrická energie se akumuluje do baterií, která se pak nejčastěji využije pro 

osvětlení místností nebo k provozu drobných spotřebičů. Samozřejmostí je, že nedodávají 

energii do sítě (grid off 
8
), nýbrž slouží pro osobní účely. [36] 

 

Malé větrné elektrárny 

K malým větrným elektrárnám řadíme zařízení s nominálním výkonem menším 

než 60 kW a průměrem vrtulí do 16 m. Mezi nejvýznamnější řadíme zařízení s výkonem 

pohybujícím se okolo 10 kW, jenž se využijí nejčastěji k napájení rodinných domků pro 

účely ohřevu vody, vytápění či pohonu motorů. [37] 

 

Střední a velké větrné elektrárny 

Do této skupiny větrných elektráren řadíme střední větrné elektrárny s průměrem 

vrtulí od 16 do 45 m o výkonu v rozsahu 60 až 750 kW. Velké větrné elektrárny mají 

                                                 

8
 je systém nezávislý na rozvodné síti (tzv. ostrovní systém), využívají se tam, kde není připojení do veřejné 

sítě, opakem je grid on, (Schrack technik, Nezávislé zdroje energie) 
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průměr vrtule od 45 do 128 m s výkonem turbín od 750 do 6,4 MW. Tyto elektrárny jsou 

vesměs všechny instalovány pro dodávku energie do rozvodné sítě (grid on). [37] 

 

Poslední dělení provedeme na větrné elektrárny s převodovkou a bez ní. 

Převodové ústrojí je složeno z mnoha rozmanitých konstrukcí a jde o velmi namáhanou 

součástku elektrárny. Převodovka musí být velmi odolná vůči vnějším klimatickým 

poměrům (musí snášet teploty od - 45 do + 45 ºC). Stěžejním faktorem pro převodovku je 

tichý chod. Proto jsou kola převodovky kalena, cementována či nitridována. Nejčastěji  

je převodovka navrhována s čelním převodem se šikmými zuby pro elektrárny malých 

výkonů. Pro větší výkony se používají několikastupňové planetové převodovky, popř. 

kombinované - v prvním stupni planetové, v dalších pak koaxiální. [38]  

Bezpřevodovkové řešení větrných elektráren přináší významně nižší počet 

strojních součástek, avšak díky velkým rozměrům může působit jisté problémy. Tato 

zařízení pracují na bázi využití nízkorychlostních multipólových generátorů. Toto řešení 

přináší nespornou výhodu při provozu a údržbě díky zjednodušení gondoly, menšího počtu 

rotujících prvků a v neposlední řadě odpadá nutnost použití hydraulických olejů při 

regulaci výkonu.  

Elektrárny s převodovkou mohou garantovat vysokou kvalitu při nižších cenách 

s životností i dvaceti let, přičemž výměna hydraulického oleje nemusí být tak častá. 

Rozhodnutí, zda vyrábět větrné elektrárny bez nebo s převodovkou je 

v současnosti spíše otázkou tradice výrobce a značky, nikoli kvality zařízení. Oba typy 

mají své výhody i nevýhody. [33] 

3.3 Konstrukční prvky větrných elektráren  

V této podkapitole si popíšeme základní konstrukční prvky větrné elektrárny. Pro 

konkrétní představu poslouží následující obrázek. 
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Obr. č. 9: Popis větrné elektrárny, (upraveno a přeloženo z originální ilustrace) [39] 

Základ větrné elektrárny 

Nejčastěji používaným materiálem pro výstavbu základu je beton (železobetonový 

základ), popř. u „offshore“ elektráren je použito svařovaných ocelových nosníků tvořených 

třemi ocelovými piloty. Tato část větrné elektrárny je nejméně viditelná. Hmotnosti 

betonových základů dosahují tisíce tun, proto je nutná pečlivá příprava stavby. Před jejím 

zahájením se provádí geologický průzkum s cílem zmapovat prostředí a jednotlivé vrstvy 

zeminy. Protože větrné elektrárny, zvláště ty velmi vysoké, jsou citlivé na vychýlení 

(odklonu od svislé čáry) je potřeba pro ně vytvořit kvalitní a hlavně stabilní prostředí. [41] 

 

Stožár (tubus) větrné elektrárny 

Stožáry větrných elektráren jsou v současnosti stavěny do různých výšek. Platí, že 

s rostoucím výkonem větrných elektráren roste i výška stožáru (průměrná výška okolo  

40 – 120 m.). Významnějšího využití energie větru je možné dosáhnout použitím vyšších 

stožárů tím, že dovoluje umístit rotor do oblasti s vyššími rychlostmi proudění vzduchu  

a také pojmout energii větru z větší plochy díky delším listům vrtule. Tímto dosáhneme 

vyšších výkonů větrných elektráren. 
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Stožáry dělíme podle typu konstrukce na ocelové tubusové stožáry, příhradové 

stožáry a prefabrikované betonové stožáry. [6], [40], [41] 

a) ocelový tubusový stožár 

Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožár je 

tvořen několika díly o délkách 10 až 20 m vyrobených z plechových plátů, které jsou 

posléze k sobě přišroubovány a svařeny. Povrch plechu je speciálně upravován, aby se 

zamezilo vzniku povrchové koroze a nečistot. Vnitřek tubusu je opatřen vestavěným 

žebříkem, armaturami pro vedení kabelů, osvětlením, někdy je instalován i výtah. Na horní 

části nejvyššího dílu tubusu je vytvořena příruba pro uložení gondoly. Nejnovější stožáry 

využívají upevnění technologických zařízení (žebříky, rošty, atd.) na vnitřní stranu tubusu 

pomocí magnetů. Odpadá tak nutnost vytvářet výstupky, na které se montovaly. Tím 

dochází k úspoře práce i materiálu.  

b) příhradový stožár 

Tento typ stožáru je výhodnější stavět při výškách nad 100 m. Podstatnou 

výhodou tohoto stožáru je menší zátěž na konstrukci vlivem působení větru, podobnost 

konstrukce s dalšími stavbami v krajině (stožáry elektrického vedení), bezproblémový 

převoz a následná montáž uskutečněná přímo na místě stavby. Neopomeňme ještě zmínit 

fakt, že při pohledu z dálky se stožár, díky své konstrukci, stává prakticky méně 

viditelným, oproti třeba již zmiňovaného ocelového tubusu. Na druhé straně se zase 

objevují názory, že působí neestetickým vzhledem. Možnost využít příhradové konstrukce 

při vyšších výškách zaručuje vyšší odolnost vůči ohybu, čímž se sníží množství materiálu 

určeného pro zajištění pevnosti konstrukce. Životnost příhradového stožáru můžeme 

prodloužit aplikací žárového zinkování jednotlivých prvků až na 40 let.   

c) prefabrikovaný betonový stožár  

Obzvláště v Evropě se hojně rozvíjí způsob výstavby větrných elektráren 

s využitím betonové konstrukce, která má dlouhou životnost, nízké nároky na opravu  

a odolnost vůči korozi. Výstavba je rychlá, provedená přímo na místě stavby, bez 

vážnějšího působení na přilehlé plochy. Stožár je tvořen betonovými skořepinami s vnitřní 

ocelovou výztuží a při provozu způsobuje mnohem méně hluku a vibrací než stožár 

ocelový. [33], [40], [41] 
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Gondola větrné elektrárny 

Gondola (strojovna) je základním konstrukčním prvkem větrné elektrárny. Princip 

soustrojí a uspořádání jednotlivých zařízení se odvíjí od typu výrobce. U klasických 

větrných elektráren má gondola tvar kvádru, popř. vajíčka (bezpřevodovkové elektrárny), 

se zaoblenými hranami v závislosti na designu výrobce. Na střeše jsou umístěny čidla pro 

měření rychlosti a směru větru. Díky těmto údajům řídící jednotka větrné elektrárny 

vyhodnotí situaci a dá pokyn k nastavení gondoly proti směru větru a nastavení listu rotoru 

pro využití co nejvyššího potenciálu větru. A naopak po překročení hranice rychlosti větru 

zastavit elektrárnu a zabrzdit soustrojí. Kryt gondoly je vyroben nejčastěji z plastu 

vyztuženého skelným vláknem, který chrání vnitřní vybavení elektrárny před vnějšími 

vlivy. [6], [33], [42] 

 

Obr. č. 10: Gondola větrné elektrárny [43] 

Gondola v sobě ukrývá: 

1) rotor s rotorovou hlavicí 2) brzda rotoru 3) planetová převodovka 4) spojka 

5) generátor   6) stožár  

Dále: transformátor, ložiska, osu celého soustrojí, zařízení pro pohon natáčení gondoly 

proti větru, hydrauliku pro natáčení listů rotoru, ventilátor, chladič, olejové nádrže, 

čerpadla, tlakové rozvody apod. 

 

Rotor 

O rotoru jsme zmínili již v kapitole 3.2 Dělení větrných elektráren. Rotor neboli 

vrtule je nejviditelnější části větrné elektrárny. Zpravidla má elektrárna třílistý rotor, ale 

může být i v provedení dvou či dokonce jediným listem. Listy jsou vyráběny ze skelných 
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vláken a někdy mohou být ještě opatřeny výztuhami z kevlaru. Jejich tvar musí splňovat 

nejoptimálnější aerodynamické požadavky, nejvyšší účinnost a dále minimalizovat 

vznikající hluk při pohybu. [6] 

Rotory dělíme do dvou skupin a to na rotory s vertikální nebo horizontální osou 

otáčení. 

a) rotor s vertikální osou otáčení:  

Je rotor, u kterého je osa rotoru rovnoběžná s osami rotorových listů. Větrné 

elektrárny s vysokým jmenovitým výkonem a tímto typem rotoru se v současnosti již 

nevyrábí. Důvodem jsou značné nároky na větrný motor
9
 a zejména pevnost stožárů. 

Velkou výhodou je však jejich nižší rychlost otáčení a tím i nižší hlučnost. Tyto rotory 

dosahují vyšší účinnosti při jakékoliv změně směru větru. Nejčastěji se využívají pro menší 

aplikace, např. pro napájení elektrických spotřebičů malých výkonů, vodní čerpadla, 

generátory stejnosměrného proudu, apod. Klasickým příkladem rotoru s vertikální osou 

otáčení je Savoniův nebo Darrierův rotor. [44], [45], [46] 

 Savoniův rotor 

Finský lodní důstojník Sigurd J. Savonius v roce 1925 vynalezl rotor, který se 

sestával ze dvou vodorovných kruhových kotoučů, mezi něž jsou svisle postaveny dvě 

polokruhovitě zahnuté lopatky. Rotory se otáčely buďto doprava nebo doleva, vždy podle 

uspořádání lopatek. 

Nespornou výhodou těchto rotorů je možnost využití, díky své větší pracovní 

plochy, širokého pásma síly větru, od velmi nízkých rychlostí (2-3 m/s) až po vysoké  

(15-25 m/s). Dále mají tyto rotory sníženou citlivost vůči vírům a turbulencím. 

V neposlední řadě je možné rotory spojovat do větších zařízení s relativně vysokými 

otáčkami, což umožňuje dosáhnout vyšších výkonů. 

Nezůstávejme jenom u výhod a uveďme si i pár nedostatků. V rámci vzhledu 

působí tyto rotory spíše mohutným robustním dojmem a i hmotnost rotoru je poněkud 

vyšší, avšak při poryvech větru má tento fakt jistou výhodu (stabilita zařízení, odolnost 

vůči bouřce). Poslední významnou nevýhodou jsou nízké otáčky a vysoké točivé momenty. 

                                                 

9
 větrný motor je zařízení, které se používá k přeměně kinetické energie větru na mechanickou energii 

(Mastný, et. all., 2011) 
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Obr. č. 11: Savoniův rotor pracující na odporovém principu (přeloženo z originálu) [31] 

 Darrierův rotor 

V roce 1931 si nechal Georges M. Darrieus patentovat rotor skládající se ze dvou 

nebo více listů, které rotují kolem vertikální osy. Lopatky během rotace tvoří válcovou, 

kuželovou, kulovou nebo parabolickou plochu, což nijak nemění účinnost rotoru. 

Mezi výhody, které přináší tento rotor, můžeme zařadit vysokou účinnost, 

možnost umístit generátor do spodní části stožáru, odpadá nutnost natáčet rotor proti větru 

a celkově jde o jednoduchou konstrukci. Nevýhodu lze spatřovat ve špatném rozběhu, 

proto musí být ještě zařazen pomocný zdroj - motorek nebo Savoniův rotor. [45], [46] 

 

Obr. č. 12: Darrierův rotor [47] 

b) rotor s horizontální osou otáčení: 

Je rotor, u kterého je osa rotoru spojená s osami rotorových listů. Zde řadíme 

nejrozšířenější typ, kterým je vrtule určená pro větší výkony. Dále to jsou farmářské kola 

či bubnové rotory. Nejčastěji mají vrtulové rotory automatické řízení výkonu a nastavování 

listů. [48], [49] 
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4 PŘEHLED VYVÍJENÝCH VĚTRNÝCH GENERÁTORŮ 

Elektrický proud se ve větrných elektrárnách vytváří pomocí synchronních nebo 

asynchronních generátorů střídavého proudu. Základní funkce větrného generátoru (větrné 

turbíny) jsou různé a odvíjí se od toho, zda elektrárna pracuje samostatně (např. při 

napájení spotřebičů) nebo je připojena na rozvodnou elektrickou síť. 

U malých větrných elektráren se nejčastěji používají vícepólové synchronní 

generátory obsahující usměrňovač, sloužící k napájení buďto akumulátorových baterií 

nebo autonomní stejnosměrné sítě, popř. ještě polovodičový střídač určený k napájení 

malých spotřebičů. Dnes se již zřídka můžeme setkat s dynamem, které vytvářelo 

stejnosměrný proud. Důvodem jsou vysoké náklady na provoz a údržbu. U malých 

elektráren jde tedy většinou o stejnosměrné generátory o napětí 12 až 24 V. Málokdy se 

můžeme setkat i s napětím až 400 V a to v případě větrných elektráren pro domácnosti.  

Střední a velké větrné elektrárny využívají asynchronních generátorů. V České 

republice se v drtivé většině využívá asynchronních strojů, které se vyznačují vysokou 

pracovní spolehlivostí, nenáročnou údržbou, jednoduchostí a nižšími pořizovacími 

náklady. Napětí na těchto zařízení dosahuje až 1000 V, ale dodávají se i generátory  

o jmenovitém napětí 6,3 až 11 kV. U velkých výkonů nebo u elektráren speciálního 

provedení se můžeme ještě setkat se synchronními generátory s budícím vinutím na 

rotoru. [30], [50] 

 

Obr. č. 13: Schéma zapojení generátoru VTE (doplněno o popisek) [50] 

Pokud větrná elektrárna dodává do veřejné sítě elektrickou energii, musí projít 

řádnou kontrolou a splňovat přísné požadavky kladené na dodávaný elektrickou proud. Na 
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druhé straně se ale také kontrolují vlivy zpětného působení sítě při poruše nebo jiných 

okolnostech (výpadek elektrické sítě, zkrat, napěťové abnormality, apod.) 

Při výpadku elektrické sítě se musí větrná elektrárna automaticky odstavit, 

protože by mohlo dojít k prudkému zvyšování otáček generátoru vlivem ztráty zátěžného 

momentu větrného motoru. Při obnovení napětí dojde k opětovnému rozběhu a připojení 

generátoru k síti. Při zkratu zase může dojít k nebezpečnému rázovému zatížení vinutí, 

proto se provádí pravidelná kontrola namáhání na svorkách generátoru. 

Pro generátory, jakožto otáčivé elektrické zařízení platí, že musí být navrženy tak, 

aby vydržely vysoké otáčivé rychlosti. Zpravidla hovoříme o rychlostech o 20 % vyšších, 

než je jejich jmenovitá hodnota. Generátory mají systém ochrany proti zkratu či přetížení 

tvořený jističi a pojistkami. Výkonnější generátory jsou ještě opatřeny čidly pro měření 

teploty vinutí a ložisek. Systém ochrany větrné elektrárny dále automaticky reaguje na 

vzniklé problémy při nadměrných vibracích, překročení povolených otáček, přetížení 

generátoru, při zkratu, odstávky kontrolního nebo řídícího systému apod. [30] 

4.1 Synchronní generátory 

Pokud dochází k otáčení nabuzeného rotoru, indikují se v jednotlivých cívkách 

statoru střídavá napětí sinusového průběhu. Jestliže připojíme ke svorkám vinutí statoru
10

 

trojfázovou zátěž, čili alternátor zatížíme, bude statorem procházet střídavý proud. V tu 

chvíli vzniká točivé magnetické pole, které má stejnou rychlost otáčení (synchronní 

rychlost) jako rotor a jeho magnetické pole. Toto zařízení se nazývá synchronní stroj 

(generátor) s klasickým buzením pomocí budícího vinutí na rotoru. [30], [51] 

Synchronní stroje jsou dodnes nepostradatelným elektrickým zařízením určeným 

pro výrobu elektrické energie. Synchronní generátory, také nazývané alternátory, jsou 

určeny pro výrobu trojfázového střídavého elektrického proudu a napětí. Při připojení 

synchronního generátoru do rozvodné elektrické sítě má toto zařízení otáčivou rychlost 

konstantní, v závislosti na frekvenci (kmitočtu) sítě a počtu pólů. Pokud máme kmitočet 

                                                 

10
 stator tvoří pevný samostatný celek, který má třífázové pracovní vinutí, je složen ze vzájemně 

odizolovaných plechů tvořených drážkami, vinutí každé fáze je tvořeno určitým počtem cívek (6-8) 

spojených do série (Hromádko, et all. 2011) 
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sítě 50 Hz, pak otáčky dvoupólového zařízení dosahují 3000 1min  , čtyřpólového  

1500 1min  a šestipólového 1000 1min  . [30] 

 

Obr. č. 14: Schéma synchronního generátoru (upravená originální ilustrace) [30] 

Na obrázku č. 14 máme základní konstrukční prvky synchronního generátoru.  

(1) nám ilustruje pracovní vinutí, též nazývané jako indukt nebo kotva. Do pracovního 

vinutí se při činnosti alternátoru indukuje napětí a z něj se pak vyrobená elektrická energie 

odvádí. U výkonnějších alternátorů se setkáváme se statorovým (vinutí umístěno na stojící 

části stroje) nebo rotorovým vinutím (vinutí umístěno na otáčející se části stroje - rotoru). 

Pod (2) je budící vinutí sloužící pro vytvoření požadovaného magnetického toku
11

 ve 

stroji. Další konstrukční části jsou stator (3), hřídel (4), ložiska (5) a ventilátor (6). Součásti 

alternátoru je také elektrický rozvaděč se synchronizační soustavou a spínacími přístroji 

pro připojení na rozvodnou síť. Pro správný chod stroje je nesmírně důležité využít 

mazacího oleje určeného pro ložiska a při chlazení. 

Podívejme se ještě na jeden typ generátoru, než je klasický alternátor buzený 

pomocí budícího vinutí. Zdrojem magnetického toku může být i permanentí magnet. 

Zařízení využívající tohoto magnetu nazýváme alternátor s permanentním magnetem. 

Magnety se vyrábějí z feritů nebo vzácných zemin. Permanentní alternátory mají podobnou 

konstrukci jako klasické s tím, že permanentní magnety nahrazují budící vinutí. Tato 

zařízení se pak vyznačují lepší účinností a jednodušší obsluhou. [30]  

                                                 

11
 „magnetický indukční tok je fyzikální veličina, vyjadřující počet (indukčních) siločar magnetického pole 

procházejících danou plochou, kolmou na směr orientace siločar“ (Rydlo, P., prezentace, TU v Liberci) 
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4.2 Asynchronní generátory 

Díky své jednoduchosti, nízké ceně a snadnému připojení do rozvodné sítě jsou 

asynchronní generátory používány u většiny větrných elektráren. Popišme si tentokrát 

čtyřpólový asynchronní generátor o výkonu 100 kW. 

 

Obr. č. 15: Schéma asynchronního generátoru [30] 

Konstrukčně je asynchronní generátor podobný (zvláště aktivní část rotoru) 

synchronnímu. Tvoří jej magnetický obvod (1) s cívkami trojfázového vinutí (2). Rotor je 

složen z dobře vodivých plechů ve tvaru mezikruží. Plechy jsou vměstnány do svazku (3)  

a upevněny na hřídeli. Další části jsou vinutí rotoru (4) a ventilátor (5) pro chlazení. [30] 

Asynchronní generátory přeměňují mechanickou energii na elektrickou a to 

v případě, že otáčky asynchronního stroje jsou vyšší než otáčky synchronní, čímž 

indukované napětí a proud v rotoru získávají opačného smyslu. Stroj pak dodává činný 

elektrický výkon do sítě. Nejčastěji je statorové vinutí trojfázové, méně častěji pak 

dvoufázové či jednofázové. [52]  

U větrných elektráren se setkáváme s dvěma typy asynchronních generátorů: 

a) asynchronní generátor s kotvou nakrátko  

Je zdrojem elektrické energie u větrných elektráren o jmenovitém výkonu zhruba 

do 300 kW. Asynchronní generátory s kotvou nakrátko jsou připojovány do veřejné sítě 

přes výkonový transformátor. Po připnutí do sítě dochází k velkému nárůstu proudu  

a momentu. Proto musí být generátory větších výkonů doplněny o tyristorový
12

 spouštěč, 

omezující proudový náraz. Spouštěč je využíván i pro rozběh při malých rychlostech větru. 

                                                 

12
 tyristor je čtyřvrstvový polovodičový spínací prvek (Silikáty, Svazky 15–16, 1971) 
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Po ukončení rozběhu je zpravidla spouštěč deaktivován. Na rozdíl od synchronního 

generátoru se asynchronní nedokáže sám nabudit. Proto zabudovaný měnič na svorkách 

musí mít vypínatelné součástky.  

Řídící a měřící systém tohoto druhu generátoru vyhodnocuje údaje o rychlosti  

a směru větru. Jakmile jsou hodnoty rychlosti ustáleny ve stanoveném intervalu, dojde 

k připojení generátoru k veřejné síti. Toto připojení je provedeno na základě tyristorového 

spouštěče a po jeho deaktivaci je větrná elektrárna připojena přímo k distribuční 

soustavě. [30], [53] 

b) asynchronní generátor s kroužkovou kotvou  

Předešlý typ generátoru je v současné době postupně nahrazován systémem 

využívající frekvenčního měniče a asynchronního generátoru s kroužkovou kotvou. Touto 

spoluprací je možné dosáhnout lepšího využití energie při proudění větru a tím  

i spolehlivější a stabilnější dodávku elektrické energie do distribuční soustavy. Vliv 

frekvenčního měniče na distribuční síť je nepatrný a samotné připojování do sítě je 

doprovázeno minimálními proudovými rázy bez přepěťových jevů. [53] 

 

Velikost jmenovitého výkonu asynchronního generátoru závisí na jeho otáčkách  

a elektrickém či magnetickém využití. Z klimatických důvodů se u větrných elektráren 

používají uzavřené generátory s povrchovým chlazením. Tím ale dochází ke snížení 

elektrického využití generátoru při přestupu tepla. Na základě uvedené skutečnosti se pro 

chlazení využije přídavného ventilátoru poháněného motorkem nebo se vytvoří vzduchová 

soustava, která chladí povrch zařízení. [30] 

U středních a velkých větrných elektráren jsou nejčastěji generátory připojeny 

přes převodovku. Ta musí být speciálně konstruována, aby se její životnost co nejvíce 

prodloužila. U bezpřevodovkových zařízení se využívá přímého připojení generátoru 

s větrným motorem, ale s menším počtem pólů než je potřeba pro dosažení kmitočtového 

pásma sítě. Zde se uplatňuje elektronický kmitočtový měnič, který se přizpůsobí kmitočtu 

sítě a umožní provoz větrného motoru při proměnných otáčkách. Nové možnosti pak 

přináší generátory pracující na jiných principech s jiným konstrukčním uspořádáním. Např. 

segmentové generátory, generátory s toroidním vinutím statoru, spínací reluktanční 

generátory a další. [30] 
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4.3 Současná analýza větrných generátorů 

V současné době stále více roste počet výrobců větrných elektráren produkující 

stroje s tzv. přímým pohonem. Není to nic jiného než bezpřevodovkové řešení větrných 

elektráren s využitím nízkorychlostních generátorů s permanentním magnetem. Tyto stroje 

se vyznačují jednodušším hnacím ústrojím turbíny s celkově nižší hmotností než klasické 

elektrárny s převodovkou. Nutné je však říci, že převodovkové řešení bude stále 

konkurenceschopné i díky své velké instalované základně a vynikajícímu celkovému 

výkonu.  

U obou je využíván systém náklonu listů rotorů a nasměrování gondoly vůči 

větru. Zůstaňme však u problematiky přímého pohonu. Generátory s tímto uspořádáním 

jsou určeny na pozemní i na mořskou aplikaci, u nichž se použije permanentních magnetů 

s obsahem vzácných zemin, obvykle neodymu, železa a bóru. Výroba těchto magnetů je 

drahá a i zásoby surovin nemusí být dostatečné. Podle údajů společnosti Siemens je na  

1 MW kapacity zapotřebí okolo 650 kg permanentních magnetů. Největší opodstatnění 

budou mít tyto zařízení s přímým pohonem na „offshore“ aplikaci.  

Společnost GE Energy v březnu 2011 představila turbínu s výkonem 4 MW právě 

pro mořské použití. Toto zařízení je nastaveno na rychlost větru okolo 14 m/s s průměrem 

rotoru 113 m. Dalšími společnostmi, které oznámily rozvoj v této oblasti, jsou Alstom, 

Enercon nebo Siemens. A právě firma Alstom v listopadu 2013 nainstalovala u belgických 

břehů mořskou větrnou turbínu o výkonu 6 MW pod firemním názvem 150TMHalliade . 

Elektrárna s přímým pohonem generátoru s permanentními magnety je zhruba o 15 % 

výkonnější než ostatní větrné elektrárny budované na moři. Celé zařízení je umístěno 

100 m nad hladinou moře o váze 1500 tun. Odhaduje se, že při tomto výkonu je elektrárna 

schopna zásobovat elektřinou okolo 5tisíc domácností. 

Společnost Enercon vytvořila větrnou turbínu o výkonu 7,5 MW s výrobním 

označením E-126, která se řadí mezi nejrobustnější větrné zařízení na trhu. Zařízení je 

instalováno na francouzském pobřeží ve městě Le Havre. Tato německá společnost 

vyrobila větrné zařízení o celkové výšce 198 m s průměrem rotoru 126 m.  
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Podívejme se ještě na firmu Siemens. Ta vytvořila větrnou turbínu s největším 

záběrem plochy (až 18 600 m²) pod označením Siemens SWT-6.0 s průměrem vrtule rotoru 

154 m o výkonu 6 MW. 

Dánská společnost Vestas naproti tomu stále zůstává u převodového řešení a za 

svůj prototyp si zvolila větrný generátor o výkonu 8 MW s výrobním označením V164. 

Toto zařízení je nejvýkonnější pobřežní turbínou na světě. Její výroba se plánuje na rok 

2015, ale už dnes probíhají její testování. Ke spuštění prvního prototypu došlo v Österildu 

(severozápadní Dánsko), kde se zjistilo, že jediná aplikace dokáže dodávat elektrickou 

energii pro 7,5tisíc evropských domácností. 

Samozřejmě s rostoucími výkony roste i fyzická velikost generátoru, což může 

představovat určité problémy. Zvětšující velikost se následně odráží v konečné hmotnosti 

generátoru. To s sebou přináší vysoké nároky na konstrukci, pevnost materiálu, kvalitu 

ložisek apod. Tyto faktory pak mohou hrát velkou roli při konečném výběru typu 

generátoru a vynaložení finančních prostředků provozovatele větrného zařízení. [54], [55], 

[56], [57], [58] 

 

VESTAS V112 - 3.0 MW: aplikace ONSHORE 

Výše zmiňované větrné elektrárny dosahující obrovských výkonů jsou vesměs 

instalovány buďto jako „offshore“ nebo při pobřeží. Tato aplikace přináší určité výhody 

jako je přímý terén neovlivňující proudění větru a také neovlivňování okolního prostředí 

hlukem. Nespornou výhodou je možnost instalovat zařízení s obrovskými výkony. 

Pojďme se nyní podívat na zařízení instalované klasicky na zemském povrchu 

o výkonu, který umožňuje i v našich podmínkách, využívat energii větru za účelem výroby 

elektrického proudu. Větrná elektrárna Vestas V112 se 4stupňovou planetovou 

převodovkou je spolehlivou technologií, která může najít uplatnění i v prostředí méně 

vhodném, např. na pevninských lokalitách s nižší nebo střední rychlostí větru. Celosvětově 

bylo do roku 2013 nainstalováno 654 těchto větrných zařízení s celkovým instalovaným 

výkonem atakující hranice 2 000 MW. V České republice tento typ nenajdeme, avšak 

zařízení o stejném výkonu ano (2x3.0 MW, větrná elektrárna Pchery). V rámci poslední 

kapitoly této diplomové práce se právě s tímto typem větrného zařízení seznámíme 
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v souvislosti s možnou budoucí realizací výstavby větrné farmy u obce Střížovice. Tento 

typ turbíny má být instalován ve dvou variantách (8 nebo 6 VTE viz kapitola 6).  

Elektrárna pracuje s generátorem využívající permanentních magnetů spolu 

s plnorozsahovým frekvenčním měničem umožňující optimální produkci elektrické 

energie, účelnou podporu distribuční sítě a snížení opotřebení jednotlivých částí hnacího 

ústrojí. Zajímavostí u tohoto typu zařízení je schopnost pracovat i v případě poklesů 

rozvodné sítě. V tomto případě vzniká přebytečná energie, která je díky frekvenčního 

měniče převedena na teplo, přičemž nedochází ke zbytečnému zatěžování jednotlivých 

součástí hnacího ústrojí. Více o generátorech této společnosti lze vyhledat na oficiálních 

stránkách (www.vestas.com, popř. zastoupení v ČR: www.vestas.cz). [59], [60] 

 

Obr. č. 16: Vestas V112-3.0 MW s délkou listů 54,65 m [61] 
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5 HODNOCENÍ VLIVŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrné elektrárny slouží prvotně k výrobě elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů. Musíme si však uvědomit, že žádná technologie v rámci výroby elektřiny není bez 

určitých negativních vlivů na své okolí a životní prostředí. Avšak tato zařízení znamenají 

minimální zásah do prostředí při porovnání s např. využíváním neobnovitelných zdrojů. 

Nedochází k zátěži životního prostředí vznikajícími odpady (někdy i nebezpečnými), 

nevznikají emise do ovzduší, odpadní vody, odpadní teplo apod. Také pro svoji výstavbu  

a provoz nevyžadují obrovské množství materiálu a surovin oproti jiným zařízením 

vyrábějící elektrický proud. 

Hodnocení vlivů větrných elektráren na životní prostředí je upraveno zákonem  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Každý záměr, který může 

mít závažný dopad na životní prostředí, musí být před samotnou realizací výstavby 

posouzen nezávislými odborníky. Z tohoto zákona plyne, že větrné elektrárny s celkovým 

instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe, popř. s výškou stožáru přesahující 35 m, 

vždy podléhají posouzení a musí projít zjišťovacím řízením. Pro menší zařízení platí režim 

podlimitního záměru, u kterého příslušný úřad stanoví, zda je potřeba u něj posoudit vliv. 

Na základě procesu EIA je pak vydáno rozhodnutí o povolení a umístění stavby, přestože 

její závěry nejsou závazné. 

Větrná zařízení přináší energetiku čistou, bezpečnější. V současnosti hraje tato 

energetika důležitou a stále dominantnější roli v tzv. energetickém mixu
13
. Větrné 

elektrárny s sebou přináší nové moderní a inovativní technologie a jsou také přínosem 

v oblasti nezaměstnanosti v konkrétních regionech. Musíme tedy problematiku vlivu těchto 

zařízení brát komplexně a současně zohlednit jak přínos, tak i negativa. [37], [62] 

 

                                                 

13
 energetický mix je kombinace různých zdrojů energie k napájení příslušné země proudem, distributoři 

elektrické energie jsou povinni poskytovat informace o svém energetickém mixu (SMA Solar Technology 

AG - Co je energetický mix?) 
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Při hodnocení vlivů větrných elektráren na životní prostředí se sledují nejčastěji 

tyto oblasti:  

 hlukové zatížení prostředí v okolí větrných elektráren 

 působení na krajinu a krajinný ráz 

 působení na faunu, flóru a ekosystémy 

 problematika stroboskopického efektu 

 působení na půdu a vody 

 a další možné aspekty působení [33]  

5.1 Hluková zátěž větrných elektráren 

Hluk definujeme jako zvuk, který může být škodlivý, či jinak nebezpečný pro 

zdraví člověka. Hluk může při určité expozici vyvolávat řadu zdravotních problémů  

a různá nespecifická onemocnění
14
. Škodlivou složkou je i proto, že jej ani mnohdy 

nevnímáme. O expozici hluku v konkrétní lokalitě se ještě zmíníme v kapitole 6.1. [63] 

5.1.1 Veličiny charakterizující hluk  

Na šíření hluku v prostředí má vliv směr a rychlost proudění vzduchu, tvar 

zemského povrchu a v neposlední řadě přítomnost překážek v okolí zdroje. Hluk se šíří od 

bodového zdroje a se vzrůstající vzdáleností od tohoto zdroje se utlumuje. Hluk se měří  

a vyhodnocuje na základě stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku TAegL , .  

Přípustné limity pro ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku si stanoví 

jednotlivé členské státy Evropské unie sami a to na základě odvození doporučených limitů 

Světové zdravotnické organizace. Ekvivalentní hladina akustického tlaku TAegL ,  slouží při 

hodnocení proměnných akustických signálů, tedy v případech, kdy hluk výrazněji kolísá 

s časem. [33], [64]  

 

 

                                                 

14
 nespavost, bolesti hlavy, poruchy nervového ústrojí, biochemických reakcí, ovlivnění motorických funkcí, 

stres, napětí, až poškození sluchu, srdeční onemocnění atd. (Skácel 2013), (Vala 2008) 
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a) hladina akustického tlaku 

Abychom si mohli nadefinovat ekvivalentní hladinu akustického tlaku, musíme si 

nejdříve objasnit pojem hladina akustického tlaku pL (jednotkou [Pa] nebo ve vztahu 

k určitému kmitočtu [dB]). Tato veličina slouží pro jednočíselnou klasifikaci hlučnosti, na 

základě které posuzuje hygienická stanice hlukovou situaci v daném místě. [64] 

Hladina akustického tlaku je dána vztahem: 

0

log20
p

p
Lp   [9] 

kde p … sledovaný akustický tlak [Pa] 

     0p … referenční akustický tlak [Pa] 

Logaritmická stupnice má jako výchozí bod referenční akustický tlak 

Pap 5

0 102  , čemuž odpovídá v decibelové stupnici 0 dB. Při každém desetinásobku 

akustického tlaku dochází ke zvýšení hladiny akustického tlaku o 20 dB. 

Při použití váhové filtru typu A, který umožňuje korigovat naměřené hodnoty 

akustického tlaku podle charakteristiky lidského ucha
15
, platí vztah v závislosti na 

kmitočtovém pásmu: 







n

i

KL

pA

Aipi

L
1

1010log10  [10] 

kde PiL … hladina akustického tlaku v příslušném kmitočtovém pásmu [dB] 

      AiK … korekce závislá na středním kmitočtu v oktávovém pásmu [dB] [64] 

„Hladina akustického tlaku PiL  je měřítkem zvukové energie emitované zdrojem hluku, 

měřená v určité vzdálenosti od zdroje hluku (v našem případě větrné elektrárny) a je 

závislá na okolních podmínkách“ [67] 

 

b) ekvivalentní hladina akustického tlaku 

Nyní se můžeme vrátit k určení hlukové expozice pomocí ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku.  

 

                                                 

15
 Vágnerová, Základy akustiky 2013 
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V závislosti hladiny akustického tlaku na čase rozlišujeme: 

 ustálený hluk - hladina akustického tlaku se u něj nemění o více jak 5 dB 

 proměnný hluk - hladina akustického tlaku se u něj mění v závislosti na čase o více 

jak 5 dB [65] 

A právě v případech, kdy se hluk výrazněji mění s časem, zavádíme ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku danou vztahem: 
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 [11] 

kde TAegL , …ekvivalentní hladina akustického tlaku A odpovídající časovému intervalu 

12  T  [dB] 

      )(Ap …okamžitý akustický tlak A zvukového signálu (hlukové expozice) [s]. 

Ze vztahu [11] vyplývá, že ustálená ekvivalentní hladina akustického tlaku má 

stejné účinky na člověka, jako proměnlivá hladina akustického tlaku za stejný čas během 

sledovaného časového úseku T. [64] 

 

c) hladina akustického výkonu 

Poslední důležitou veličinou je hladina akustického výkonu wL [dB], pro niž platí vztah: 

0

log10
P

P
Lw   [12] 

kde P … sledovaný akustický výkon [W] 

      0P … referenční akustický výkon, přičemž WP 12

0 101   

Dále konstatujeme, že každé zvýšení akustického výkonu o jeden řád zvýší 

hladinu akustického výkonu o 10 dB. [65] 

„Hladina akustického výkonu wL  je nezávislá na poloze větrné elektrárny, okolních 

podmínkách (atmosférické a topografické) a vzdálenosti od měřeného bodu.“ [67] 

 

Specifickým typem hluku u větrných elektráren je infrazvuk (0 až 20 Hz)  

a nízkofrekvenční hluk (20 až 200 Hz). U obou typů hluku rozlišujeme jejich tónovou  

a netónovou složku. Tónový hluk se běžně nevyskytuje a pro člověka je velmi obtěžující. 

Dokonce je pro něj ohrožující. Nejčastěji se tónový hluk může objevit při poruše větrné 
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elektrárny. Netónový hluk vznikající standardně u větrných elektráren není obtěžující  

a v přírodě je běžně vyskytující (proudění vody, vítr). Lidský sluch je tomuto hluku 

navyklý. Nicméně nelze jednoznačně určit, že nedojde ke vzniku hluku, ve kterém je 

přítomna tónová složka. Proto se pravidelně provádí měření a posuzování kmitočtového 

spektra.  

Mezi vlastnosti infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku řadíme možnost šířit se na 

velké vzdálenosti, pronikání do stavebních konstrukcí s malým útlumem a možnost 

vyvolávat rezonance uvnitř budov. Zdravotní účinky tohoto hluku se projevují jako 

obtěžování a poruchy spánku, únava, deprese, bolesti hlavy, zvýšená srdeční frekvence, 

změny krevního tlaku, avšak studie zabývající se těmito účinky nejsou jednotné. [83] 

5.1.2 Hygienické limity 

Při hodnocení expozice hluku rozlišujeme mezi hladinou akustického tlaku (resp. 

ekvivalentní) v konkrétním místě měření či vnímání a akustickým výkonem daného typu 

větrné turbíny. Data o akustickém výkonu nejčastěji poskytuje výrobce větrného zařízení  

a to na základě měření akreditovaných měřícím střediskem. Pro orientaci s jakými 

úrovněmi hluku se můžeme setkat, poslouží následující obrázek. 

 

Obr. č. 17: Rozsah zdrojů hluku v prostředí [66] 

Jestliže jsou větrné elektrárny stavěny v blízkosti obytné zástavby, zpracovává se 

akustická studie. Tento odborný posudek hodnotí dodržování platných hygienických limitů 
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pro expozici hlukem. Základním právním předpisem v této oblasti jsou zákon  

č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a zejména pak vládní nařízení č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve kterých se stanoví 

nejvyšší přípustné hodnoty hluku (jiného než z dopravy) ve venkovním prostoru. Pro den 

platí 50 dB (od 6:00 do 22:00 hod.) a pro noc 40 dB (od 22:00 do 6:00 hod.). Při měření 

hluku se porovnává hluk z provozování větrného zařízení s hlukem okolního prostředí 

(hluk pozadí). Před samotnou výstavbou větrné elektrárny lze orientačně odhadnout 

bezpečnou minimální vzdálenost zhruba 400 m od obydlené zástavby, při které nevzniká 

riziko překročení hygienických limitů. [33], [66] 

5.1.3 Zdroje hluku a možnosti jeho snižování 

Hluk u větrných elektráren rozdělujeme podle původu na hluk mechanický nebo 

aerodynamický. Mezi zdroj hluku můžeme ještě zařadit i dopravní hluk, který je spojen 

s výstavbou větrné elektrárny a posléze i provozem.  

 mechanický hluk  

Se současnými moderními technologiemi větrných elektráren je hluk relativně 

dobře snižován až pod úroveň aerodynamického. S mechanickým hlukem se v drtivé 

většině případů setkáme v gondole při činnosti jednotlivých mechanických součástí. 

Nejvýznamnějšími zdroji hluku jsou převodovka, generátor, systém natáčení gondoly, 

popř. chladící zařízení (ventilátory). Setkáváme se s dvěma způsoby přenosu hluku do 

prostředí a to přímo (do venkovního prostoru) nebo přes konstrukci do dalších částí 

mechanického aparátu větrné elektrárny. Výrazným snížením úrovně hluku můžeme 

dosáhnout výrobou bezpřevodovkového zařízení. Snížením expozice hlukem je možné  

i v rámci používání vibračních izolátorů a podložek, tlumičů hluku, pravidelném 

kontrolování zubů převodovky apod. Zkrátka je nutné myslet na tento aspekt už při 

samotném návrhu projektu výstavby a použít tak odpovídající materiály, které by hladinu 

hluku přinejmenším snižovaly. 

 aerodynamický hluk 

Tento druh hluku vzniká při turbulentním proudění vzduchu kolem listů rotoru. 

Turbulentní proudění je přirozeným jevem v atmosféře (při proudění vzduchu), ale také 

vzniká při obtékání proudícího větru kolem listu rotoru. Z hlediska intenzity hluku má toto 
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obtékání, zvláště u velkých rozměrů listů, největší podíl při expozici. Platí, že se 

vzrůstajícím rozpětím listů rotoru roste i hladina hluku.  

Aerodynamický hluk nejčastěji vnímáme jako hučení, přičemž tento hluk 

obsahuje frekvence slyšitelného spektra v celém jeho rozsahu (500 až 1 000 Hz). Při míjení 

listů vrtule kolem stožáru dále vzniká tzv. lopatková frekvence, která má kmitočtové 

pásmo v rozmezí od 1 do 2 Hz. Často označována jako svištění, které se s rostoucí 

vzdáleností od větrné elektrárny zmenšuje a naopak v případě větrných parků 

zvětšuje. [67] 

 dopravní hluk 

Dopravní hluk je specifickým typem hluku, který je časově omezen (po dobu 

výstavby větrné elektrárny) a ve většině případů nemá významný vliv na hlukovou situaci 

v okolí. S výstavbou je spojena nutnost přivážet a odvážet materiály a suroviny, nezbytné 

pro stavbu, proto se musí počítat s určitým zatížením. Avšak z hlediska počtu průjezdů 

dopravních prostředků do prostor stavby není toto zatížení tak významné. Vyšší zátěž lze 

zaznamenat v okolí příjezdových komunikací a to nejčastěji denní době. Tento fakt je 

nutno zohlednit v hlukové studii. [33] 

Velmi zajímavý přínos v oblasti snižování hluku u větrných elektráren přináší 

umístění pilových zubů na vrtuli rotoru. S touto inovační technologií přišel doktor Stefan 

Oerlemans z Univerzity v Twentu (Nizozemsko), který zjistil, že instalací těchto zubů 

dochází ke snížení hluku o polovinu a to bez ztráty energie. 

 

Obr. č. 18: Zobrazení zdroje hluku u 

vrtule rotoru [68] 

 

Obr. č. 19: Instalace pilových zubů na 

zadní hraně vnější lopatky [68] 
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Na obrázku č. 18 vidíme grafické zpracování zdroje hluku emitovaný vrtulí větrné 

turbíny, kde červená oblast vykazuje nejhlasitější zvuk. V rámci měření vytvořil 

Oerlemans akustický anténní systém, tvořený velkým množstvím mikrofonů, podle kterého 

vytvořil skutečnou představu o konkrétních zdrojích hluku větrné elektrárny. Měření 

ukázalo, že většinu hluku vytvoří proud vzduchu proudící přes lopatky rotoru, přičemž 

mechanický hluk je minimální. Největší podíl hluku pak tvoří vnější části lopatek. Pokud 

by se umístily na hrany zadních lopatek pilové zuby (viz obr. č. 19), hluk by se snížil na 

polovinu. V této věci Oerlemans, spolu se svým týmem, pokračuje ve vývoji a uvidíme, co 

nového přinesou další výzkumy. [68] 

5.2 Působení na krajinu a krajinný ráz 

Aby mohly větrné elektrárny maximálně využít svého větrného potenciálu, 

musíme je stavět v prostředí, ve kterém je dostatečná průměrná rychlost větru a splněna 

neexistence překážek v jejich okolí, které by mohly výrazně ovlivnit tuto rychlost. Jinak 

řečeno, stavět je na kopcích či otevřených rovinách. Navzdory tomuto faktu jsou větrné 

elektrárny dominantami v krajině a představují nepřehlédnutelný zásah do krajiny  

a krajinného rázu. Při hodnocení vlivů větrných elektráren na životní prostředí tento zásah 

představuje důležitý aspekt v rámci ochrany přírody a krajiny. [33], [66] 

5.2.1 Krajina a krajinný ráz 

Z historického hlediska je krajina územím, které se vyvíjelo hospodářsky, 

kulturně a geopoliticky v závislosti na přírodních podmínkách konkrétní zeměpisné 

polohy. Krajina je pro člověka domovem a uplatňuje na ni své estetické i jiné nároky. 

Hodnocení krajiny probíhá ve dvou úrovních, individuální nebo obecné. 

Individuální vnímání v sobě zahrnuje subjektivní přístup, kdy jej ovlivňují pocity, dojmy, 

zážitky a zkušenosti jedince. Obecné vnímání je univerzální bez zatížení subjektivního 

pohledu. V případě ovlivnění krajiny člověkem rozeznáváme krajinu přírodní a kulturní. 

Při dlouhodobém působení přírodních procesů se krajina vyvinula v přírodní. Po příchodu 

člověka dochází k přetvoření přírodních i kulturních procesů za vzniku krajiny kulturní. Ta 

může být lidskými aktivitami zcela přetvořena. V podstatě dnes neexistuje ekosystém 

neovlivněný působením člověka. 
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Krajinný ráz je podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR významnou 

hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí, jenž je dán specifickými rysy  

a znaky. Pro krajinný ráz uplatňujeme pojem charakter krajiny, který je charakterizován 

morfologií terénu, charakterem vegetačního krytu a hustotou osídlení. 

Krajinný ráz, podobně jako krajinu, řadíme mezi obtížně formulované aspekty. 

V rozhodovací praxi je hodnocení krajinného rázu velmi důležitým a vyžadovaným 

podkladem. Úkolem hodnocení je popsat a klasifikovat konkrétní přírodní, kulturní nebo 

estetické hodnoty daného území a posoudit dopady záměru (výstavby větrné elektrárny) 

v území na krajinný ráz. [69] 

5.2.2 Legislativa 

Krajina a krajinný ráz úzce souvisí se způsobem života lidí a jsou jednou 

z nejvýznamnějších odkazů minulých generací. To v jaké míře je krajina přetvářena, závisí 

na způsobu života lidí, kteří ji využívají a hospodaří v ní. S rostoucím zatížením krajiny 

roste potřeba ji chránit. V tom případě má legislativní ochrana krajiny prvořadý význam. 

Mezi důležité právní předpisy týkající se ochrany krajiny a krajinného rázu řadíme: [69] 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách pozemkových úřadech  

My se budeme zabývat pouze prvním právním předpisem, a to zákonem o ochraně 

přírody a krajiny. Tímto zákonem se rozumí ochrana krajinného rázu a přírodních parků 

(§12) takto:  

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy  

v krajině.“  [70] 

Tento zákon bývá často označován za těžko uchopitelný a příliš flexibilní. Vzniká 

tak mnoho názorů na jeho výklad. Nicméně důležitým nástrojem v oblasti ochrany krajiny 
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a krajinného rázu jsou významné krajinné prvky (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera apod.), územní systémy ekologické stability krajiny (napomáhají udržovat 

rovnováhu ekosystémů) a v neposlední řadě zvláště chráněná území (celoplošná ochrana 

daného území). 

Legislativní vymezení tohoto zákona do jisté míry neodpovídá současným 

požadavkům a potřebám a někteří odborníci jej označují jako nedostačující. Největší 

problém lze shledat v metodice hodnocení. V současnosti existuje řada oficiálních metodik 

hodnocení, které jsou však neuspokojivé. Prvotním řešením situace by mělo být stanovení 

jednotné metodiky schválené ministerstvem, které by vytvořilo jakési doporučení, jak 

postupovat při hodnocení. Tím by se zpřesnily konkrétní požadavky pro dané území. Dále 

se při procesu hodnocení objevuje subjektivita názoru. Subjektivitu hodnocení krajinného 

rázu může omezit spolupráce s více experty nebo znalci v oboru (viz kapitola dále). 

Cílem legislativní ochrany krajiny a krajinného rázu je zabránit nepřijatelným 

záměrům a ochránit krajinu jakožto národní bohatství. [69]  

5.2.3 Umístění větrných elektráren v krajině 

Existují místa, kde by se větrné elektrárny stavět neměly. Na základě 

projektových studií se posuzuje, zda umístění záměru v dané lokalitě nezpůsobí rozkol 

s požadavky ochrany přírody a krajiny či jinými právními předpisy. Při zpracování 

hodnocení vlivu na krajinný ráz se vytváří pohledové studie (vizualizace), které umožní 

graficky vyobrazit budoucí větrné elektrárny v krajině. Pohledová studie zohledňuje počet 

turbín, okolí záměru a blízkost jiných dominantních staveb. Každá studie by se měla 

posuzovat individuálně a všechny zjištěné dopady jsou zapracovány do procesu 

posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). [66] 

  

Obr. č. 20: Prostředí před a po vizualizaci (Nevada, USA) [71] 
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Z hlediska ochrany krajiny a krajinného rázu je výstavba větrných elektráren zcela 

nevhodná na: 

 zvláště chráněných území, kterými jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a přírodní 

rezervace 

 území přírodních parků 

 území registrovaných významných krajinných prvků 

 památkové zóny, lesy, rašeliniště, rybníky apod. [62] 

5.2.4 Principy hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz 

Při každém hodnocení dochází ke střetu objektivního a subjektivního posuzování 

lokality. Může se stát, že někoho bude určitý vliv hodnocen významně s pozitivním 

oživením krajiny, pro jiného zase může záměr znamenat znehodnocení původního stavu 

krajiny. Vodítkem při hodnocení záměru se v drtivé většině využívá těchto dokumentů: 

 zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 Metodický pokyn MŽP k vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při 

vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona  

č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren 

 a další předpisy v rámci problematiky zemědělského půdního fondu, vody, lesů, 

životního prostředí apod. [73] 

Metodický pokyn slouží jako návod k postupu při vydávání rozhodnutí dle zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souvisejících 

s výstavbou vysokých větrných elektráren nebo soustav větrných elektráren. Jsou v něm 

uvedeny principy a postupy vyhodnocování záměru stavby větrných zařízení.  

a) hodnocení lokality 

Při hodnocení záměru výstavby větrné elektrárny rozhoduje orgán ochrany 

přírody, zda je lokalita vhodná pro výstavbu z pohledu ochrany přírody a krajiny. Lepší 

představu o vhodnosti umístění záměru přináší mapové přílohy a již zmiňovaná pohledová 
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studie (vizualizace). Na mapách jsou vyznačena významná území, která by se mohla 

nacházet v bezprostřední blízkosti záměru.  

Lokalita se hodnotí zpravidla na základě: 

 pohledové studie - vizualizace dané krajiny 

 hlukového ovlivnění - hluková studie 

 záboru půdy v dané lokalitě a dalších negativních jevů spojených se záměrem 

(stavba, provoz) 

Větrné elektrárny působí na krajinný ráz v tom smyslu, že dosahují i s vrtulí až 

150 m a jsou tak vidět i několik desítek kilometrů. Posouzení záměru na základě zákona  

č. 114/19992 Sb. §12, se provádí pro účely vydání územního rozhodnutí nebo stavebního 

povolení a řeší se zásadní otázka, zda a do jaké míry záměr ovlivní významné hodnoty 

krajinného rázu. K posouzení se vesměs vyžaduje odborné stanovisko, vypracovaná 

koncepce kraje atd. 

Při posuzování je nutné brát na zřetel i trasu elektrického vedení nebo nově 

zbudované příjezdové komunikace, které konec konců mohou mít významnější vliv než 

samotná stavba větrné elektrárny. Proto se doporučuje, aby investor předložil k posouzení  

i tyto aspekty. 

Výrazné problémy souvisí i s fragmentací krajiny, spojenou s omezením 

prostupnosti krajiny, a možnosti poškození přirozeného genofondu. Velmi významným 

aspektem jsou tedy informace o výskytu a stavu fauny a flóry na dotčené lokalitě. Jestliže 

stavba zasahuje do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, musí investor 

požádat o udělení výjimky příslušným orgánům. 

b) hodnocení technického provedení větrných elektráren 

Technologie využívané na větrných elektrárnách by měly být nejmodernější 

s nejnižší hlučností a menším rozsahem zástavby. Stožár, gondola a vrtule rotoru jsou 

zpravidla ošetřeny antireflexní matnou povrchovou úpravou světle šedé barvy. Výstražné 

značení v rámci bezpečnosti leteckého provozu jsou řešeny příslušnými technickými 

normami a zákonem o civilním letectví. A v neposlední řadě je nutné bezpečnostní 

opatření a vybavení ochrannými prostředky (např. ochrana před úrazem elektrickým 

proudem). 
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c) hodnocení způsobu výstavby větrných elektráren 

Záměr by měl splňovat následující opatření k minimalizaci negativních vlivů na 

krajinný ráz: 

 obslužné komunikace pokud možno nezpevňovat nepropustnou povrchovou 

úpravou, ale využít ke zpevnění kamenivo nebo zatravňovaní desky 

 areál větrné elektrárny umístěný mimo hranice zastavitelné oblasti by neměl být 

oplocován 

 vyloučení jakéhokoliv umísťování reklamních zařízení, s výjimkou technických 

informací podle příslušné technické normy 

 k záměru by se mělo přistupovat jako k dočasné stavbě (max. dobu 25 let), po 

ukončení provozu se zrekultivuje prostředí a následně dojde k zatravnění 

pozemku [72] 

V praxi se při hodnocení vlivů záměru využívá metodických doporučení 

hodnocení krajinného rázu. V převážné většině je využíváno dvou forem hodnocení  

a ochrany krajinného rázu:  

1) preventivní hodnocení - vyhodnocení a popsání stávajícího stavu krajinného rázu, 

zjištění měřítka krajiny a návrh ochrany krajinného rázu dané lokality 

2) aktuální hodnocení - konkrétní posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, kdy 

závěrem je vyhodnocení pozitivních či negativních vlivů   

Mezi nejpoužívanější metodiky řadíme: 

 Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, autor 

Míchal I. (1999) 

 Metodické principy ochrany krajinného rázu, autoři Löw J., Míchal I.(2003) 

 Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území 

na krajinný ráz, autoři Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 

(2004) [39], [73] 

5.3 Působení na faunu, flóru a ekosystémy 

Větrné elektrárny působí na různé složky přírody a krajiny. Velkou diskuzi 

vyvolávají vlivy na avifaunu. Při posuzování vlivu záměru na ptactvo je zásadním 

podkladem kvalitně provedený ornitologický průzkum v dotčené lokalitě. Ze znalostí 
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geografické polohy a reliéfu terénu lze učinit první odhady v přítomnosti konkrétních 

druhů v lokalitě. Podkladem jsou atlasy ptáků, ornitologické periodika apod. Na základě 

zjištěných informací se rozhoduje, zda je lokalita významná z hlediska existence 

chráněných druhů ptactva. Neznamená to ale, pokud o nějakém druhu nemáme informace, 

že se v dané lokalitě nenachází. Doba trvání průzkumu se odhaduje na 1, 2 až 3 roky, aby 

bylo podchyceno různé využívání dotčeného území ptáky. 

Průzkum dotčené oblasti zahrnuje: 

a) monitoring všech druhů - minimální sledované území je u jedné větrné elektrárny 

100 m, v případě větrné farmy území do 100 m od pomyslných spojnic mezi 

jednotlivými elektrárnami, určují se lokalizace hnízd, hnízdních kolonií, tokanišť, 

nocovišť apod. 

b) monitoring přeletujících ptáků - zaznamenávají se ptáci, na které má větrná 

elektrárna rušivý vliv a hrozí u nich ohrožení střetnutí, kolize s konstrukcí  

c) specifický monitoring - vymezení potravního areálu v dotčené oblasti [74]  

Každý vliv větrné elektrárny na avifaunu je potřeba hodnotit individuálně 

v závislosti na druhu vlivu, ročního období, lokality i počtu větrných elektráren. Průzkumy 

se musí zaměřit především na tzv. druhy cílové, čili takové druhy, které jsou podle 

získaných zkušeností nejvíce ohroženy. (např. labuť velká, husa velká, čírka obecná, tetřev 

hlušec, orel skalní a další). Posléze je ještě nutné zaměřit se na tzv. druhy sekundární, 

vyskytující se v neobvyklých koncentracích (druhy lokálně významné). [74] 

Nejcitlivějšími druhy ptáků, z hlediska akustického a vizuálního rušení, je tetřívek 

obecný, křepelka polní, chřástal polní, čáp bílý a to až do vzdálenosti od 200 do 1 500 m. 

Podle výzkumů je bezpečná vzdálenost hnízdišť ptáků zhruba 200 m od větrné elektrárny. 

Mezi nevhodné lokality výstavby můžeme označit: 

 biocentra 
16

 

 významné oblasti z ornitologického hlediska, ptačí oblasti 

 oblasti v soustavě NATURA 2000 [62] 

                                                 

16
 biocentrum představuje plochu, která svou rozlohou a stavem umožňuje existenci jednotlivých druhů a 

společenstev (Drnota, et all., 2007) 
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Na základě mnoha studií bylo potvrzeno, že provoz větrných elektráren nijak 

významným způsobem neovlivňuje hnízdní společenstva ptáků. Možná zranění či úmrtí 

nejsou větší, než u jiných podobných zařízení a staveb (elektrické vedení, výškové stavby). 

V případě zahraničních studií se zjistilo, že viditelné překážky ptáci oblétávají či 

nadlétávají, popř. méně často prolétávají. Pozorováním se taky zjistila schopnost některých 

plachtících ptáků rozpoznat rozvířený proudící vzduch za rotory, čímž se následně dokáží 

překážce vyhnout. [33], [37] 

 Obavy z toho, že větrné elektrárny zásadně ruší, ba dokonce vyhánějí divokou 

zvěř, nejsou na místě. Výzkumy ukázaly, že zvěř neovlivňuje přítomnost větrných zařízení 

v jejich blízkosti. Zvířata si dokáží určitým způsobem na tuto přítomnost zvyknout  

a nejsou nucena se jim vyhýbat. Potvrzují to jak zkušenosti myslivců, tak i zemědělců. 

Vliv není zaznamenán ani u zemědělského chovu skotu, ovcí, prasat a jiných zvířat. I přes 

tyto argumenty je účelné zpracovat biologické posouzení záměru. [66]  

Pokud jde o působení na flóru a ekosystémy, nejčastěji se s ním setkáváme při 

výstavbě příjezdové komunikace a samotného tubusu, resp. základu. Okolní vegetace je 

v nezbytném rozsahu odstraněna. Při výstavbě dochází k narušení ekosystémů především 

hlukem při přepravě materiálu těžkými dopravními zařízeními. Nicméně toto narušení je 

krátkodobé, čili pro funkci ekosystémů nevýznamné. Stavba je realizována vždy mimo 

části územního systému ekologické stability a území s vyšším stupněm ochrany, proto je 

působení na ekosystémy v okolí nízké. V rámci posouzení je vhodné využít floristické 

studie. [33], [75] 

5.4 Problematika stroboskopického efektu 

Jedním z projevů doprovázející provoz větrných elektráren je vznik tzv. 

stroboskopického efektu, též označovaného jako efekt rotujícího stínu. Jde vlastně o jev 

vyvolaný sluncem, které svítí přes otáčející se rotor větrné elektrárny v krajině. Vznikají 

tak stíny otáčejícího se rotoru, které se opakují v pravidelných intervalech. Tento fakt 

může být spouštěcím mechanismem fotosenzitivního epileptického záchvatu u osob 

nacházejících se v blízkosti větrné elektrárny. [77] 
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5.4.1 Fotosenzitivní epilepsie 

Epilepsie je skupina poruch a syndromů, u kterých je společný výskyt 

epileptických záchvatů. Epileptické záchvaty vznikají při nadměrné či abnormně 

synchronní aktivitě neuronů v mozku. Jde tedy o onemocnění signalizující poruchy 

činnosti mozku. Záchvaty jsou často doprovázeny krátkodobým bezvědomím a postižený 

člověk je v podstatě paralyzován. V řadě případů mohou mít tyto epileptické záchvaty 

tragické následky (řízení automobilu, práce ve výškách apod.). Toto onemocnění postihuje 

zhruba 0,5 až 1 % lidské populace. [76], [77] 

Jednou z forem epilepsie je i tzv. fotosenzitivní epilepsie, při které záchvaty 

vyvolávají blikající světla či jinak se pohybující kontrastní útvary (pruhy, šachovnice). 

Vznikající záchvaty jsou vypozorovány např. u televizní nebo počítačové obrazovky 

(rychlé střihy, počítačové hry), blikající zdroje světla s nízkou frekvencí, sledování světel 

v oknech projíždějícího autobusu nebo vlaku, stroboskopická světla diskoték či výstražné 

majáky. [77] 

5.4.2 Hodnocení působení 

Pro hodnocení stroboskopického efektu zatím v České republice nejsou závazné 

právní předpisy a ani příslušné hygienické normy. Při posouzení vlivu je opět využíváno 

metodických postupů specializovaných odborníků a využíváno je taky softwarových 

systémů založených na datových a grafických analýzách konkrétní situace v dané lokalitě 

s využitím geografických informačních systémů.  

Hodnocení probíhá na základě stanovení několika faktorů: 

a) frekvence stroboskopického efektu a intenzita kontrastu (světlo/stín) 

 tyto dvě veličiny se stanoví na základě výpočtů z parametrů konkrétního typu 

větrné elektrárny nebo odborným odhadem při vlastním terénním pozorování 

 u současných větrných elektráren se pohybuje frekvence záblesků od 0,4 do 0,9 Hz 

(čili daleko od frekvence vyvolávající možnost vzniku fotosenzitivní reakce - 5 až 

30 Hz) 
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Působení stroboskopického efektu v okolí větrných elektráren významně 

ovlivňuje také pohyb Slunce po obloze a povětrnostní podmínky na daném území. Při 

relativně rychlém denním pohybu Slunce je časový interval působení stroboskopického 

efektu na jednom konkrétním bodě posuzovaného území v řádu několika desítek minut 

denně (v závislosti na vzdálenosti pozorovatele a věže). No a k plnému vzniku efektu může 

dojít v případě slunečného (počítají se hodiny slunečního svitu ročně) a poměrné jasného 

počasí. [77] 

Snížení zatížení okolí při působení stroboskopického efektu lze vyřešit např. 

terénními úpravami nebo zastavením turbíny v kritické době největšího pozorovatelného 

efektu. V zahraničí existují dokonce právní předpisy v rámci obydlených zón, kdy dochází 

k omezení činnosti větrných turbín v oné kritické době. Předpisy stanovují povinnost 

majitelům větrných zařízení, aby každoročně analyzovali území zatížené tímto efektem  

a zároveň prověřili, jak dlouho v dané lokalitě působí. Např. v Ottawě (Kanada) nesmí 

přesáhnout působení stroboskopickým efektem (anglicky flicker effect) v blízkosti 

obytných budov 30 hodin za rok. Pokud k tomu dochází, je nutné omezování provozu 

větrných turbín. [78] 

 

Obr. č. 21: Působení stroboskopického efektu na obytný dům [79] 

Existovaly doby, kdy si obyvatelé žijící v blízkosti větrných elektráren ztěžovali 

na záblesky z otáčejících se lopatek rotorů. Dnes je tento problém vyřešen a stal se 

minulostí. Výrobci používají jako povrchovou úpravu matnou barvu, která neodráží 

dopadající paprsky slunce do okolí. [66] 
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5.5 Působení na půdu a vody 

Půdy 

V drtivé většině případů bývají větrné elektrárny umísťovány na pozemky, které 

jsou součástí zemědělského půdního fondu. Zemědělský půdní fond je základním 

přírodním bohatstvím naší země, který je zároveň jednou z hlavních složek životního 

prostředí. Proto je jeho ochrana nutnou záležitostí. Zemědělský půdní fond tvoří orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda dočasně neobdělávaná. 

Řadíme sem i rybníky s chovem ryb, vodní drůbež, polní cesty atd. Podle §9 zákona 

334/1192 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, musí investor získat souhlas orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu s odnětím (natrvalo nebo dočasně) půdy pro 

nezemědělské účely. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení provozu 

větrné elektrárny (životnost zhruba do 25 let) bude dotčená plocha rekultivována podle 

příslušného plánu rekultivace a to tak, aby mohla být navrácena do zemědělského půdního 

fondu. Za odnětí půdy je investor povinen zaplatit odvod ve výši stanovené orgánem 

ochrany zemědělského půdního fondu a podle přílohy k tomuto zákonu. Souhlas s odnětím 

půdy má povahu závazného stanoviska podle správního řádu a stává se de facto podkladem 

pro vydání územního rozhodnutí. [80], [81] 

Kvalita zemědělské půdy je určena tzv. bonitačně půdně ekologickou jednotkou 

(BPEJ). Na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 

charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení  

a aktualizace, je bonitovaná půdně ekologická jednotka charakterizována regionem, hlavní 

půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí
17
, skeletovitostí

18
 a hloubkou půdy, jenž zpřesňují 

půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku. Při posuzování se stanoví číselná 

hodnota půdy spadající do příslušné BPEJ. Dále se využije Metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského 

půdního fondu, kde se určí třída ochrany půdy (I. až V. tříd ochrany). [82], [83] 

                                                 

17
 vyjadřuje plochu území BPEJ vůči světovým stranám pod určitým kódem (vyhl. 327/1998 Sb.) 

18
 skeletovitost vyjadřuje podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 

cm a hloubku půdy (vyhl. 327/1998 Sb.) 
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Mezi negativní dopady můžeme zařadit havárie při stavebních pracích, kdy se 

jedná převážně o úniky či úkapy pohonných hmot nebo olejů. Proto je nutné dodržovat 

bezpečnostní pokyny a snížit tak rizika na minimum.  

Větrné elektrárny nemají významné nároky na odnětí půdy, ale vždy se musí brát 

na zřetel pedogeografické poměry v okolí záměru. S určitým záborem se počítá i při stavbě 

příjezdových komunikací. Celkový zábor půdy tedy závisí na typu větrné elektrárny, jejich 

rozměrech a počtu turbín. Vzhledem k tomu, že se vlastně jedna o dočasný zábor ze 

zemědělského půdního fondu, nedá se považovat negativní působení na půdy za 

zásadní. [83] 

 

Vody  

Obecně se neočekává vliv záměru na povrchové a podzemní vody. V rámci 

odběru vody z vodních zdrojů se můžeme setkat ve fázi výstavby (např. pro zkrápění 

staveniště), ale to jen ve výjimečných případech. Při provozu se očekává minimální až 

nulová spotřeba vody. Technologická voda, která je součástí stavebních směsí, bývá 

zpravidla zajištěna prostřednictvím dodavatelských stavebních prací. V průměru se 

očekává zhruba 5 až 15 osob pracujících na lokalitě, kdy je potřeba vybudovat suché WC  

a mobilní hygienický box pro osobní hygienu. Pro účely pitného režimu je používána 

klasická balená pitná voda. Pro potřeby přípravy betonové směsi na stavbu základu se 

nejčastěji využívá dovozu vody v cisternách. 

S odpadními, splaškovými ani technologickými vodami se u výstavby a provozu 

větrných elektráren nesetkáme. Pokud jde o chemické WC, odstranění znehodnocené vody 

bývá řešeno odvezením předem smluvenou společností na nejbližší čistírnu odpadních vod 

nebo vypuštěním do kanalizace napojené na tuto místní čistírnu. 

Pokud jde o srážkové vody, předpokládá se jejich vsak do terénu v souladu 

s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. U zpevněných 

ploch jsou srážkové vody odváděny gravitačně do okolí nebo příkopů.  Možná rizika 

kontaminace povrchových vod je možno předpokládat pouze při stavbě, ale pokud jsou 

dodržovány bezpečnostní pokyny a všechny legislativní pokyny, riziko se významně 

snižuje. [33], [83]  
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5.6 Další aspekty působení 

Klimatické poměry 

Každé strojní zařízení vyrobené člověkem je do jisté míry svázáno s okolním 

prostředím. Vlivy tohoto prostředí na samotné zařízení větrných elektráren zahrnují 

především silný vítr, déšť, sníh, námraza a blesky. 

Vliv větru byl probrán v předešlých kapitolách. Pokud dojde k překročení 

rychlosti větru, bezpečnostní zařízení automaticky zastaví běh rotoru a umožní natočení 

lopatek rotoru tak, aby se snížil odpor větru. Tím dochází ke snížení sil působících na rotor 

a stožár. 

Nutno říci, že větrné elektrárny a jejich konstrukce jsou v těžkých podmínkách při 

správném umístění a řádné kontrole bezpečné. Nicméně pokud je vítr extrémně silný, může 

dojít k nenadálým událostem. Je zaznamenána řada nehod, při kterých se zhroutilo celé 

zařízení větrné elektrárny. Existují záznamy z Dánska, Skotska, Německa, Holandska, 

Spojených států amerických a další. 

 

Obr. č. 22: Zřícení větrné elektrárny - Wyoming (USA) [85] 

Při prevenci a předcházením těmto událostem je nutné věnovat pozornost kontrole 

celého zařízení a všem mechanickým částem. Hlavně rotoru a jeho celé regulační  

a zabezpečovací soustavě, různým táhlům a hřídelím. Pravidelně se musí provádět údržba, 

kontrola snímačů i vizuální sledování chodu, hluku a vibrací. Tím se docílí snížení rizika 

nehody na minimum. [30], [84] 
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Déšť a námraza mohou zásadně ovlivnit životnost jednotlivých konstrukčních 

prvků větrné elektrárny. Listy rotoru jsou proto chráněny povrchovými nátěry  

a ochrannými vrstvami proti vlhkosti či jiným vlivům. Na neošetřených plochách existuje 

riziko vzniku koroze, která v konečném důsledku může znamenat destrukci celého 

zařízení. [30] 

Námraza vzniklá na vrtulových listech může porušit vyvážení rotoru, což 

vyvolává vibrace celého ústrojí. Nebezpečí představují větší kusy ledové krusty vzniklé na 

špičce listu vrtule, které mohou odlétávat i do vzdáleností několika desítek či stovek metrů 

v závislosti na velikosti větrného zařízení. Novější zařízení jsou vybavena systémem 

vyhřívání lopatek, popř. obsahují signalizační zařízení, které upozorňuje na vznikající led. 

V některých případech dochází i k zastavení provozu větrné turbíny.  

Námraza a led rovněž ovlivňují funkčnost čidel, strojních mechanismů  

a elektroniky. Proto je ochrana těchto zařízení proti námraze nutná. [30], [33] 

Obávaným faktorem, ohrožující větrné elektrárny z hlediska zničení 

elektronického systému a jednotlivých zařízení, je blesk. Ochrana před tímto přírodním 

elektrickým výbojem je důležitá zvláště na vyvýšených místech nebo u vodních ploch, kde 

je riziko zasažení vysoké. Jako opatření před zásahem blesku je celé zařízení uzemněno 

pomocí uzemňovacích vodičů. [30] 

 

Odpady 

S produkcí odpadů se setkáváme při stavbě větrné elektrárny, jejím provozu i po 

odstranění. Nakládání s odpady se řídí příslušnými ustanoveními (zákon o odpadech, 

apod.) a předpisy související s jednotlivými stavebními a provozními postupy. 

V jednotlivých fázích musí být zabráněno působením na životní prostředí a zdraví lidí 

v dotčené oblasti. Pokud je tedy vše probíhá tak jak má, nepředpokládá se žádné negativní 

ovlivnění životního prostředí a jeho jednotlivých složek. [83] 

 

Elektromagnetické záření a možné rušení televizního signálu 

Jelikož větrné elektrárny slouží k výrobě a přenosu elektrické energie, představují 

zdroj záření v podobě elektromagnetického pole o určitých frekvencích. 
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Vlastně mluvíme o neionizujícím záření, které zahrnuje nízkofrekvenční 

elektrické a magnetické pole (vedení vysokého napětí), vysokofrekvenční 

elektromagnetické záření (radiové a televizní vysílače) až po ultrafialové záření či záření 

laserů. Větrné elektrárny jsou zdrojem nízkofrekvenčních elektrických a magnetických polí 

o frekvenci 50 Hz. 

Intenzita elektromagnetického pole s rostoucí vzdáleností od zdroje klesá. Pokud 

uvažujeme, že zdrojem těchto polí je generátor, transformátorová stanice a kabelové 

vedení, je působení na okolní prostředí a obyvatelstvo tímto zářením mizivé. Můžeme jej 

přirovnat k vedení vysokého napětí. Kromě toho v případech podzemních kabelových sítí 

elektromagnetické záření nepůsobí mimo kabel a půda je navíc nevodičem. U generátoru 

nepůsobí elektromagnetické záření mimo jeho kryt a z předpokladu jeho umístění ve 

vysokých výškách nad úrovní terénu, je toto působení nulové. [86], [87] 

 

Podívejme se na studii ze zahraničí.  

V roce 2014 proběhla rozsáhlá studie v oblasti měření elektromagnetických polí 

v okolí větrných elektráren na území Kanady. Studie byla provedena na větrné farmě 

Kingsbridge, Ontário. Měřila se magnetická složka
19

 záření u větrné elektrárny typu  

Vestas 1,8 MW a to v blízkosti generátoru, dvou trafostanic, podzemních kabelů  

a vedení vysokého napětí nad terénem. Údaje byly sbírány ve třech pracovních režimech 

 - při vysokých rychlostech větru, při nízkých rychlostech větru a v případě vypnutého 

zařízení (při bezvětří).  

Z měření vyplývá, že hodnoty magnetického pole při vysokých i nízkých 

rychlostech větru jsou velmi nízké, v průměru 0,9 mG
20

. S rostoucí vzdálenosti od 

elektrárny mají klesající tendenci až do úrovně srovnatelné s pozadím v okolí (0,2 až 

0,3 mG). V bezprostřední blízkosti větrné turbíny bylo naměřeno 1,1 mG.  

                                                 

19
 elektrické pole vzniká mezi elektricky nabitými tělesy¡ magnetické pole vzniká v okolí magnetů a vodičů 

či pohybujících se elektrických nábojů (König H., 2001), je proto účelnější měřit expozici v rámci 

magnetické složky elektromagnetického pole 

20
 mG - miliGauss - jednotka magnetické indukce pro proměnlivá magnetická pole v absolutní soustavě CGS 

(1G = 10
-4

T) (Myslík J. elektrika.cz) 



Bc. Tomáš Nimráček: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky 

životního prostředí 

2014   58 

 

Graf 8: Úroveň magnetického pole (přeloženo) [88] 

Podle studie, která jednotlivé naměřené hodnoty srovnávala s limity stanovenými 

příslušnými orgány
21
, nedochází k překročení v žádné ze tří pracovních fází. 

Existuje skupina lidí, kteří tvrdí, že v blízkosti trafostanice dochází 

k nepříznivému ovlivnění jejich zdraví. Jestliže se budeme zabývat tímto problémem, tak 

v první řadě se musí trafostanice a vlastně i celé okolí větrné elektrárny zabezpečit 

oplocením, které zabrání přístupu nepovolaným osobám. Toto oplocení splňuje  

i požadavek bezpečné vzdálenosti od expozice elektromagnetických polí (doporučená 

vzdálenost je v rozmezí od 1,8 do 8 m od trafostanice či větrné elektrárny). 

 

Graf 9: Expozice magnetického pole (přeloženo)[88] 

                                                 

21
 MOE - Ministerstvo životního prostředí Ontária, ICNIRP - Mezinárodní komise pro ochranu před 

neionizujícím zářením, WHO - Světová zdravotnická organizace 
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Pokud jde o hodnoty magnetického pole vytvářející se v okolí kabelů v podzemí, 

naměřená hodnota byla srovnatelná s pozadím. Měření u vedení vysokého proudu  

(v Kanadě, USA a dalších státech je rozsah kmitočtu 60 Hz) probíhalo v několika bodech 

měření odpovídající různým vzdálenostem od zdroje. V bezprostřední blízkosti vedení 

bylo naměřeno 46 mG, ve vzdálenosti 115 m se dosáhlo úrovně pozadí. 

Výsledkem celé studie bylo zjištění, že nedochází k překročení povolených limitů 

při expozici elektromagnetickým zářením. Ve skutečnosti bylo magnetické pole naměřené 

v blízkosti větrné turbíny nižší než expozice, které dostáváme z mnoha elektrických 

zařízení, např. v domácnosti (stropní ventilátor 50 mG, mikrovlnná trouba 300 mG, holící 

strojek 600 mG, fén dokonce až 700 mG). [88] 

 

Položme si ještě otázku, zda větrné elektrárny ruší příjem televizního, radiového 

či mobilního (GSM) signálu. V prvé řadě hovoříme o problematice samotného stožáru. Ten 

ovlivňuje elektromagnetické vlnění úplně stejně, jako kterékoliv jiné výškové zařízení 

(např. komín). V tomto případě elektromagnetické pole narušuje, ale příjmu signálu to 

nevadí. Problém by byl v případě, kdyby kovový stožár větrné elektrárny stál přímo mezi 

anténou a vysílačem. To však nehrozí, neboť v takové blízkosti domů se větrná zařízení 

nestaví.  

Druhým případem je otáčející se rotor. Při tom dochází v podstatě k interferenci
22

 

vlivem odrazu a rozptylu elektromagnetického vlnění. Mezi zdrojem signálu a rotorem je 

hladina interference značně nižší než v prostoru za větrnou elektrárnou. Hodnota 

interference se odvíjí od rozměrů rotoru, konstrukce listů, geometrii a rychlosti otáčení, čili 

intenzita signálu kolísá. Samozřejmě točící se rotor, stejně jako projíždějící auta, mohou 

ovlivňovat signál, ale pouze a jenom v bezprostřední blízkosti. V běžných domácích 

přijímačích existuje automatické vyrovnávání citlivosti, díky kterému člověk v podstatě nic 

nepostřehne. Nutno ještě podotknout, že vrtule jsou vyrobeny z pryskyřice, ne z kovu, 

proto elektromagnetické vlny neodrážejí. [37], [66] 

 

                                                 

22
 interference neboli skládání vln, při kterém dochází k určitým charakteristickým dějům (zesílení, rušení 

atd.) (Reichl J. Encyklopedie fyziky) 
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Cestovní ruch a rekreační oblasti 

Postoj veřejnosti ve vztahu k větrným elektrárnám je charakterizován ve dvou 

rovinách. Na jedné straně existuje vysoká podpora ve využívání obnovitelných zdrojů, na 

té druhé strach z obtěžování hlukem, narušení krajiny, snížení cen nemovitostí apod. 

Důvody negativních postojů tkví nejčastěji v neznalosti problematiky, nedostatků 

v plánech a projektech. Existuje pouze hrstka výzkumných studií, které by řešili 

problematiku větrných elektráren ve vztahu k cestovnímu ruchu, což může vyvolávat 

patřičné spekulace a obavy. 

Cestovní ruch představuje pro regiony důležitou finanční položku místní 

ekonomiky, a proto je vliv výstavby či provozu větrných zařízení důležitým tématem pro 

místní samosprávy a veřejné mínění. Míru (potenciál) cestovního ruchu členíme na 

kulturní a přírodní. Kulturní potenciál tvoří přehradní hráze nebo rozhledny, avšak 

mnohem důležitější pro daný region (lokalitu) je potenciál přírodní. Ten je tvořen několika 

dílčími částmi (reliéf, klima, hydrologické a biogeografické poměry, zvláště chráněná 

území). Při hodnocení se vychází z potenciálu rekreační plochy a zatížení daného území. 

Mezi celkový potenciál území můžeme zařadit i podnikatelskou činnost a zaměstnanost 

v oblasti cestovního ruchu. Důležité je při hodnocení analyzovat veškeré ukazatelé, které 

přispívají k hodnocení celkového potenciálu dané lokality.  

V zemích, kde je větrná energie na prvním místě ve využívání obnovitelných 

zdrojů (Dánsko, Rakousko, Německo) není možnost negativního vlivu větrných elektráren 

na cestovní ruch připouštěna, ba naopak je cestovní ruch podporován tzv. zeleným 

turismem. V českém prostředí jsou větrné elektrárny vnímány jak negativně, kdy stavba 

jako taková odstrašuje potencionální návštěvníky daného území, tak i pozitivně. Tím je 

myšleno, že působí jako doplněk krajiny přinášející nový rozměr, nové možnosti 

finančních zisků obcím, které je následně mohou použít na podporu a rozvoj cestovního 

ruchu, propagaci lokality apod. Vždyť jde vlastně o formu technické památky, která může 

zvýšit vzdělávací a informační aktivity. 

Pokud se ještě vrátíme k možným výzkumům v této oblasti, je těžké docílit 

relevantních výsledků a výstupů. Měřit přímý vliv na cestovní ruch není jednoduché, 

protože zde působí řada faktorů - sociální situace v regionu, výkyvy počasí, dopravní 

obslužnost apod. Tyto faktory jsou v konečném hodnocení nezávislé vůči rozvoji větrných 
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elektráren v dané lokalitě. Řešení je spíše v objektivním posouzení konkrétní lokality tzv. 

nepřímým měřením vlivu formou dotazníkového šetření s návštěvníky, turisty a veřejností 

obecně. Takovéto studie už proběhly především v zahraničí a vyplývá z nich toto: 

 pro turismus je nejdůležitější krása přírody a krajiny, rozhled  

 u většiny dotazovaných je přítomnost větrných elektráren vnímána neutrálně až 

pozitivně, pouze desetina dotazovaných se vyslovila negativně 

 pro 90 % dotazovaných nepředstavuje větrná elektrárna takový vliv, aby 

nenavštívili danou lokalitu [89] 

 

Podle (Kunc, Frantál, 2008), přítomnost větrných elektráren neovlivňuje 

oblíbenost lokality, v níž provedli terénní výzkum zaměřený na návštěvníky, turisty  

a podnikatelské subjekty. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na cestovní ruch v rekreační 

oblasti Slezská Harta. Podle vyjádření dotazovaných (156 respondentů) má přítomnost 

větrných elektráren dokonce pozitivní dopad na zvýšení návštěvnosti a nedochází 

k ovlivnění oblíbenosti dané lokality. Dokazuje to i následující tabulka. 

Tab. 1: Výsledky dotazníkového šetření (%) [89] 

 

 

Z tabulky je patrný pozitivní postoj respondentů k větrným elektrárnám. Z výše 

uvedeného a ze zahraničních šetření tedy vyplývá, že výstavba ve vhodně zvolené lokalitě 

má zanedbatelný vliv na cestovní ruch a rekreační oblasti. Naopak, realizace výstavby 

těchto zařízení může zvýšit zájem návštěvníků. Samozřejmě nelze výsledky použít na celé 

území České republiky. Je potřeba hodnotit tyto vlivy individuálně podle konkrétní 

lokality. [89] 
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6 ANALÝZA VYBRANÝCH VLIVŮ ZVLÁŠTĚ VYSOKÝCH 

VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V závěrečné kapitole této diplomové práce se budeme zabývat významnými vlivy 

vybraného záměru výstavby zvláště vysokých větrných elektráren (vyšších jak 35 m) na 

životní prostředí v dotčeném území. Vycházet přitom budeme z oznámení a konkrétních 

studií, souvisejících s předpokládanou výstavbou větrného parku čítající šest nebo osm 

větrných turbín o různých výškách, v blízké vzdálenosti od obce Střížovice. Cílem bude 

vytvořit a následně zhodnotit ucelený přehled vybraných vlivů záměru na životní prostředí 

v případě obou variant, tedy výstavby buďto větrného parku s celkovým počtem osmi 

turbín vysokých 175 m nad úrovní terénu (celková velikost), nebo větrného parku se šesti 

turbínami vysokých 196 m nad úrovní terénu. Oznámení „Větrné elektrárny Střížovice“ je 

zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Obr. č. 23: Schéma obou variant záměru (vlastní tvorba) 

Obě varianty počítají s větrnými turbínami (STR 1 až 6, resp. až 8) společnosti 

Vestas Wind System A/S o jmenovitém výkonu až 3,3 MWₑ s pracovním označením 

VESTAS V112-3,3 MW. Zčásti jsme se o tomto zařízení zmínili již v kapitole 4.3.  

Kritérium rozlišitelnosti obou variant je pouze ve výšce náboje rotoru. V první 

variantě s osmi turbínami činí výška stožáru 119 m, v případě šesti turbín 140 m. Lopatky 

mají délku 54,65 m, průměr rotoru činí 112 m. Zařízení využívá systému aktivního 
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směrování po větru s regulačním naklápěním OptiTip®, díky kterému jsou listy rotoru 

optimálně přizpůsobeny konkrétním větrným podmínkám. Převodovka je kombinovaná 

s planetovým ozubením a generátor pracuje s využitím permanentních magnetů. Celý 

elektronický systém kontroly a řízení je umístěn v gondole. Systém otáčení gondoly 

funguje na čtyřech elektricky poháněných převodovkách umožňující směrování po větru.  

Nepředpokládá se vnější umístění trafostanice. Všechny technologické 

komponenty budou umístěny uvnitř stožáru. Výjimku tvoří předávací stanice a podzemní 

vedení kabelové soustavy. [90] 

Budoucí záměr je v případě obou variant situován severně od obce Střížovice, 

okres Plzeň - Jih, v Plzeňském kraji. Vzdálenost od nejbližších obydlených objektů této 

obce je 930 m. V blízkosti jsou ještě další obce - Chouzovy, Nebílovy, Chválenice  

a Netunice. V případě výstavby osmi turbín je nejbližším osídleným územím obec 

Netunice ve vzdálenosti 890 m. Lokalita záměru zabírá prostor využívaný jako pole, 

nicméně po realizaci záměru nebude toto využívání významně omezeno. [91] 

 

Obr. č. 24: Lokalita umístění záměru [91] 

Umístění jednotlivých větrných turbín probíhalo na základě mnoha rozborů  

a měření s přihlédnutím na směr a rychlost proudění větru. Roční průměrná rychlost větru 

v této lokalitě dosahuje zhruba 5 - 6 m/s, přičemž ve výškách překračující hodnotu 80 m je 

rychlost mnohem vyšší. [90] 

Požadavky kladené na tento záměr splňují všechny kritéria, ať už z hlediska 

technického nebo bezpečnostního, tak i z hlediska životního prostředí. Stožáry jsou od sebe 

vzdáleny minimálně 450 m. Z legislativního pohledu se jedná o střední farmu vysokých 

větrných elektráren a podle stavebního zákona jde o dočasnou stavbu, kterou je vlastník 

povinen po uplynutí doby životnosti na vlastní náklady odstranit a území uvést do 

původního stavu.  
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Obr. č. 25: Varianta I. - umístění osmi turbín 

v dotčené oblasti [90] 

 

Obr. č. 26: Varianta II. - umístění šesti turbín v 

dotčené oblasti [90] 

Předpokládaný časový harmonogram výstavby záměru je stanoven na říjen roku 

2015 a termín dokončení na srpen 2016. V okolí nejsou provozována žádná jiná větrná 

zařízení a nepředpokládá se výstavba nových, čili kumulace s podobnými záměry se 

neočekává. [90] 

6.1 Vliv hluku 

Pro kvalitativní a kvantitativní posouzení vlivu záměru (obou variant) z hlediska 

hlučnosti je nutné provést řadu měření, odborných odhadů a výpočtů. K tomuto účelu byly 

použity tyto informační zdroje: 

 terénní měření hlukové situace Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem 

v obcích Netunice a Střížovice 

 autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., § 19 

odst. 1 

 technické údaje firmy Vestas, údaje o umístění zdrojů hluku, době a režimu jejich 

provozu 

 hlukové studie (pro obě varianty řešení záměru), softwarové vybavení Hluk+,  

v. 9.19profi 

 a legislativní požadavky (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací) [92]   
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a) terénní měření hluku  

V červnu roku 2013 proběhlo měření hlukové situace u rodinných domů v obcích 

Netunice a Střížovice. Měření provedla Zkušební laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem 

v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň, a to na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stanovili se hodnoty hluku 

v chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech jako ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A TAegL ,  s korekcí zohledňující druh chráněného prostoru  

a denní/noční dobu. V dalším textu se tedy pokusíme srovnat obě měření v obou obcích 

Chráněné venkovní prostory 

V případě hluku v chráněném venkovním prostoru se použila hladina akustického 

tlaku zvuku dopadajícího na fasádu rodinných domků (v obou obcích). Měřící mikrofon 

byl umístěn ve vzdálenosti 0,5 až 2 m před odrazivým povrchem s použitím korekce  

(+ 2dB) pro získání dopadajícího zvukového pole. Kritéria korekce se vztahují k odrazivé 

ploše (její velikosti), k velikosti zorného úhlu zdroje a k poměru velikosti vzdálenosti 

zdroje a mikrofonu. Korekce + 2dB se pak odečte od výsledné hodnoty hladiny 

akustického tlaku v daném měřícím bodě. [93] 

Tab. 2: Hygienické limity v chráněných venkovních prostorech (upraveno [93]) 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A TAegL ,  pro chráněné 

venkovní prostory staveb 

Denní doba (6:00-22:00 hod.) … A TAegL ,  8 h = 50 dB 

Noční doba (22:00-6:00 hod.) … A TAegL , 1 h = 40 dB 

 

Zhodnoťme nyní konkrétní hlukovou situaci, která vyplynula z terénního měření. 

Pro chráněné venkovní prostory (rodinný dům) bylo zvoleno měřící místo situované před 

středem okna obývacího pokoje (obytné místnosti) u obou rodinných domů (Netunice  

a Střížovice). Vzdálenost od fasády činila 2 m. Mikrofon umístěný na stativu byl upevněn 

ve výšce 3 m nad zemí opatřený krytem proti ochraně před větrem a směřoval v přímém 

směru na lokalitu posuzovaného záměru větrné farmy. Zjišťovaly se hodnoty ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A TAegL ,  a maximální hodnoty hladiny akustického tlaku A maxAL , 

z nichž se potom vytvořila celková hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
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s použitím korekce pro dopadající tlak zvuku na fasádu posuzovaných rodinných 

domů. [93] 

Tab. 3: Naměřené hodnoty (zpracováno z hodnot [93]) 

Obec Denní doba [dB] Noční doba [dB] 

  
TAegL ,  

maxAL  Korekce 

Celkový 

TAegL ,  
TAegL ,  

maxAL  Korekce 

Celkový 

TAegL ,  

Netunice 29,4 34,2 2,0 27,4 ± 2,0 26,7 31,7 2,0 24,7 ± 2,0 

Střížovice 31,7 35,1 2,0 29,7 ± 2,0 26,6 29,0 2,0 24,5 ± 2,0 

 

Při měření byl vyloučen obsah tónových složek nebo významný informační 

charakter hluku s tím, že hygienické limity pro denní a noční dobu nebyly překročeny. 

Z tabulky 3 vyplývá, že pro denní dobu u obou obcí existují určité niance, které jsou však 

v řádu jednotek dB. Pro noční dobu jsou hodnoty takřka srovnatelné. 

 

Chráněné vnitřní prostory  

V případě hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb se podle výše 

zmiňovaného nařízení hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku  

A TAegL ,  (v denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 

hodin A hAeqL 8,  a v noční pro 1 nejhlučnější hodinu A hAeqL 1, ) a maximální hladinou 

akustického tlaku A maxAL . Při měření se zohlední hluk pronikající vzduchem zvenčí do 

vnitřních prostor rodinných domů. [93] 

Tab. 4: Hygienické limity v chráněných vnitřních prostorech (upraveno [93]) 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A TAegL ,  pro chráněné 

vnitřní prostory staveb 

Denní doba (6:00-22:00 hod.) … A TAegL ,  8 h = 40 dB 

Noční doba (22:00-6:00 hod.) … A TAegL , 1 h = 30 dB 

 

A opět zhodnoťme konkrétní hlukovou situaci. V obci Netunice proběhlo měření 

v obývacím pokoji rodinného domu před středem okna. V obci Střížovice bylo měřící 
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místo situováno v ložnici prvního nadzemního podlaží. Tentokráte byl měřící mikrofon 

v obou případech umístěn 1,5 m před středem okna ve výšce 1,5 m nad podlahou a opět 

nasměrován na lokalitu posuzovaného záměru. 

Tab. 5: Naměřené hodnoty (zpracováno z hodnot [93]) 

Obec Denní doba [dB] Noční doba [dB] 

  maxAL  Korekce Celkový TAegL ,  
maxAL  Korekce Celkový TAegL ,  

Netunice 18,2 2,0 17,0 ± 2,0 17,1 2,0 16,7 ± 2,0 

Střížovice 19,0 2,0 18,0 ± 2,0 18,0 2,0 17,7 ± 2,0 

 

U obou obcí je naměřená hluková expozice rozdílná nanejvýš o 1 dB a opět je 

vyloučen obsah tónových složek nebo výrazný informační charakter hluku.  

Zjištěné hodnoty hlukové situace u obou obcí ve venkovních i vnitřních 

prostorech jsou důležité pro následné zpracování hlukových studií pro obě varianty. Tyto 

hodnoty hlukového pozadí pak budou připočteny k hodnotám ekvivalentních hladin 

akustického tlaku v konkrétní hlukové studii pro variantu I a II. [92], [93] 

 

b) hlukové studie 

Hlukové studie, vytvořené pro obě varianty, byly zpracovány v říjnu 2013 za 

účelem posouzení vlivu hluku z provozu osmi větrných elektráren (varianta I. - STR 1 až 

STR8) nebo šesti (STR1, STR2, STR4, STR5, STR7 a STR 8, viz obr. č. 25 a 26) 

Větrné elektrárny VESTAS V112-3.3MW umožňují provoz ve třech režimech 

v závislosti na nastavení řídící jednotky. Režimy MODE 0, 1 a 2 se od sebe liší na základě 

výstupního výkonu elektrárny a akustického výkonu. V následující tabulce jsou uvedeny 

maximální hladiny akustického výkonu pro všechny tři režimy. [92] 

Tab. 6: Pracovní režimy a jejich hladiny akustického výkonu (upraveno [92]) 

MODE WAL [dB](vítr 9 m/s) 

0 106,5 

1 104,5 

2 102,5 



Bc. Tomáš Nimráček: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky 

životního prostředí 

2014   68 

Výrobce uvádí, že hluk emitovaný touto elektrárnou nemá tónovou složku a zdroj 

hluku není výrazně směrový. Výsledné hodnoty v sobě zahrnují hluk z liniových, plošných 

a bodových zdrojů, jenž byly vypočteny pro nejméně příznivý stav. [90] 

Mezi liniové zdroje řadíme dopravní provoz na veřejných komunikacích. Zvýšení 

intenzity dopravy se předpokládá při výkopových prací a výstavbě, kdy se bude využívat 

nákladních vozidel přepravujících zeminu, beton a další materiály. V průběhu provozu 

větrné farmy se neočekávají zvýšené nároky na dopravní obslužnost. V úvahu se bere jízda 

maximálně jednoho dodávkového vozu týdně.  

Za plošné stacionární zdroje hluku považujeme provoz nákladních automobilů 

mimo veřejné komunikace, čili provoz na ploše staveniště. Na této pracovní ploše bude 

hluk emitován provozem stavebních strojů a komponenty technologického zařízení. 

Modelování tohoto typu hluku je zaměřeno na nepřetržitou činnost stavebního stroje 

s hladinou akustického tlaku 90 dB ve vzdálenosti 7 m od dalšího stroje. Při provozu 

větrné farmy se vyskytovat významné plošné zdroje nebudou. 

Bodovými zdroji hluku pak budou samotné větrné elektrárny s regulovatelným 

výkonem. [92] 

Pro jednotlivé stanovení hodnot hluku byly určeny výpočtové body 1 až 5 pro 

příslušné rodinné domy v obcích Střížovice, Chouzovy, Nebílovy, Netunice a Chválenice, 

2 m před fasádou, ve výškách 3 a 6 m nad úrovní terénu. Poslední výpočtový bod 6 byl 

stanoven pouze pro dopravní hluk a opět 2 m před fasádou a ve výšce 3 resp. 6 m nad 

úrovní terénu. [90] 

 

Obr. č. 27: Zobrazení výpočtových bodů v dotčené lokalitě (zdroj: www.mapy.cz) 
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Hluk z liniových zdrojů 

Tento hluk souvisí s výstavbou větrné farmy a pouze v denní době. Pro potřeby 

hodnocení dopravního hluku obou variant posloužila pozemní komunikace v obci 

Netunice, na které se předpokládá doprava během výstavby. [92]  

 

Obr. č. 28: Zobrazení hlukové situace výpočtového bodu 6 na mapě [92] 

 

Z hlukových studií provedených u obou variant jsou zjištěné hodnoty stejné. 

Tab. 7: Ekvivalentní hladiny dopravního hluku [92] 

Výp. bod. Výška [m] 
TAegL , [dB] stav 

před realizací 

TAegL , [dB] 

výstavba 

TAegL , [dB] 

cílový stav 

6 3 53,4 55,8 53,4 

6 6 54,0 56,3 54,0 

 

 

Hluk ze stacionárních zdrojů 

Pro účely zjištění hluku ze stacionárních zdrojů se odvoláváme na hodnoty 

zjištěné terénním měřením hlukové situace v obcích Netunice a Střížovice. A právě tyto 

hodnoty jsou připočteny k hodnotám, které byly použity pro modelování celkové hlukové 

situace při použití programového vybavení HLUK+profi. 
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1) situace při výstavbě větrné farmy (hluk stavebních strojů, instalace elektráren, 

dopravní hluk na staveništi) - modelovaná situace se současnou výstavbou všech 

turbín pro denní dobu (noční práce nebudou prováděny) [92] 

 

 ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výšce 3 m nad úrovní terénu: 

Tab. 8:  Srovnání obou variant (zdroj 

dat [92]) 

Výp. 

bod 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 45,0 44,4 

2 41,8 41,3 

3 41,7 39,7 

4 42,0 38,7 

5 37,9 37,3 
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Graf 9: Grafické zpracování obou variant 

 

 ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výšce 6 m nad úrovní terénu: 

Tab. 9: Srovnání obou variant (zdroj 

dat [92]) 

Výp. 

bod 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 45,5 45,0 

2 41,8 41,3 

3 41,7 39,7 

4 42,0 38,7 

5 37,9 37,3 
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Graf 10: Grafické zpracování obou variant 

 

Z výše uvedených grafů je vidět klesající trend jednotlivých ekvivalentních hladin 

hluku pro konkrétní výpočtové body. Potvrzuje se tedy fakt, že hluk klesá se vzdáleností 

od zdroje. 
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2) situace při provozu větrné farmy pro letní období a pro pohltivý terén [92] 

 

 ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu (provoz všech elektráren na 

plný výkon při maximální hladině akustického výkonu 106,5 dB: MODE 0): 

Tab. 10: Srovnání obou variant pro denní dobu v různých výškách (zdroj dat [92]) 

 

Výp. 

bod 

Denní doba, výška 3 m 
Výp. 

bod 

Denní doba, výška 6 m 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 38,5 37,8 1 37,8 37,8 

2 35,9 35,7 2 36,1 35,7 

3 36,0 33,3 3 36,2 33,3 

4 36,8 31,7 4 37,0 31,7 

5 29,3 29,0 5 29,6 29,0 
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Graf 11: Přehled ekvivalentních hladin hluku pro denní dobu 

 

 ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro noční dobu (provoz STR1 a STR2 

v režimu MODE 1 s hladinou akustického výkonu 104,5 dB): 

Tab. 11: Srovnání obou variant pro denní dobu v různých výškách (zdroj dat [92]) 

 

Výp. 

bod 

Noční doba, výška 3 m 
Výp. 

bod 

Noční doba, výška 6 m 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 37,3 37,8 1 37,5 38,0 

2 35,2 35,7 2 35,4 35,8 

3 35,8 33,3 3 36,0 33,5 

4 36,5 31,7 4 36,7 32,0 

5 29,0 29,0 5 29,3 29,3 
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 Graf 12: Přehled ekvivalentních hladin hluku pro noční dobu 

 

3) situace při provozu větrné farmy pro zimní období (hluk emitovaný převodovým 

soustrojím, generátorem, aerodynamický hluk) a pro odrazivý terén [92] 

 

 ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu (provoz všech elektráren na 

plný výkon při maximální hladině akustického výkonu 106,5 dB: MODE 0): 

Tab. 12: Srovnání obou variant pro denní dobu v různých výškách (zdroj dat [92]) 

Výp. 

bod 

Denní doba, výška 3 m 
Výp. 

bod 

Denní doba, výška 6 m 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 39,6 39,0 1 39,6 39,0 

2 37,0 36,8 2 37,0 36,8 

3 37,1 34,4 3 37,1 34,4 

4 37,9 32,9 4 37,9 32,9 

5 30,7 30,3 5 30,7 30,3 
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Graf 13: Přehled ekvivalentních hladin hluku pro denní dobu 
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 ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro noční dobu (provoz STR1 a STR2 

v režimu MODE 2 s hladinou akustického výkonu 102,5 dB): 

Tab. 13: Srovnání obou variant pro noční dobu v různých výškách (zdroj dat [92]) 

Výp. 

bod 

Noční doba, výška 3 m 
Výp. 

bod 

Noční doba, výška 6 m 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

Varianta I. 

[dB] 

Varianta II. 

[dB] 

1 37,6 37,5 1 37,6 37,5 

2 35,9 36,0 2 35,9 36,0 

3 36,8 34,1 3 36,8 34,1 

4 37,5 32,1 4 37,5 32,1 

5 30,2 30,0 5 30,2 30,0 
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Graf 14: Přehled ekvivalentních hladin hluku pro noční dobu 

 

Zhodnocení hlukové studie v dotčené lokalitě 

Hlukové studie byly zpracovány v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  

a Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví a poskytuje nám přehled 

předpokládaných hodnot hlukových emisí v rámci výstavby a provozu posuzované větrné 

farmy v blízkém okolí obcí Střížovice, Netunice a dalších.  

Pro relevantní zhodnocení hlukové situace v dotčené lokalitě se nejdříve provedlo 

terénní měření hluku v obcích Netunice a Střížovice Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí 

nad Labem. Stanovili se hodnoty hluku v chráněných venkovních a vnitřních prostorech  

u rodinných domů obou obcí. Pro venkovní prostory byly naměřeny hodnoty v rozmezí od 

24,5 dB do 29,7 dB pro denní i noční dobu. Rozdíly byly nepatrné, v řádu jednotek dB. Pro 

vnitřní prostory od 16,7 dB do 18,0 dB den i noc. Ve všech případech byl vyloučen obsah 

tónových složek hluku a nedocházelo k překročení hygienických limitů pro konkrétní 
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prostory. Naměřené hodnoty pak byly použity při zpracování hlukových studií pro obě 

varianty (8 a 6 turbín). 

V rámci zpracování hlukových studií byl použit program HLUK+profi. Dotčená 

lokalita se rozdělila na 5, resp. 6 výpočtových bodů, přičemž 6 bod se zvolil pro potřeby 

vyhodnocení dopravního hluku při přepravě materiálu po pozemní komunikaci v okolí 

obce Netunice. Ekvivalentní hladiny dopravního hluku se pro cílový stav stanovily od 

53,4 dB do 54,0 dB pro výšky 3 a 6 m nad úrovní terénu. Podle nařízení je hygienický 

limit stanoven součtem základní hladiny hluku TAegL , = 50 dB a korekce pro dopravu na 

pozemní komunikaci +10 dB. Na základě tohoto faktu nedojde k překročení hygienických 

limitů. Dále v obou studiích byly zjišťovány hodnoty pozadí pro výpočtové body 1 a 4 pro 

letní a zimní období. Hluk včetně pozadí nebyl navýšen o více jak 1 dB (o hlukovém 

pozadí více viz kapitola 6.4) 

Hluk ze stacionárních zdrojů v rámci výstavby větrné farmy dosahuje maximální 

hodnoty 45,5 dB a při srovnání obou variant je zátěž 8 větrných turbín o něco významnější.  

Při provozování větrné farmy v letním a zimním období hodnoty hluku 

nevykazují vysokých úrovní. Největší zjištěná hladina hluku činí 39,6 dB a opět se na 

expozici hlukem významněji podílí varianta s 8 turbínami. Celkově jsou největší hladiny 

hluku zhodnoceny ve výpočtových bodech 1 a 4 (Střížovice, Netunice), ale ani v těchto 

případech nedojde k překročení hygienických limitů. [92] 

Závěrem můžeme říci, že významnější vliv na hlukovou expozici vykazuje záměr 

výstavby 8 větrných turbín v dotčené lokalitě (varianta I.). Z oznámení pro „Větrné 

elektrárny Střížovice“ dále plyne, že pro variantu I. je nutné snížit výkon turbín do 

příslušných režimů (MODE 1, MODE 2) v noční době jak v zimním, tak i letním období, 

přičemž u varianty II. je toto snížení nutné jen v zimním období pro noční dobu. Tedy opět 

můžeme potvrdit tezi, že varianta II. výstavby 6 větrných turbín je z hlediska nižší hlukové  

expozice přijatelným řešením. [90] 

6.2 Vliv na krajinný ráz 

Dalším významným faktorem vznikajícím při výstavbě větrné farmy u obce 

Střížovice bude vliv na krajinný ráz. Pro toto hodnocení poslouží odborný posudek ve věci 
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posouzení vlivu osmi nebo šesti větrných elektráren na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento posudek slouží k vyhodnocení 

potenciálních vlivů na krajinný ráz a k možným návrhům kompenzačních opatření, popř. 

určitých změn v projektování celého záměru. Odborný posudek je vypracován dle 

metodického postupu „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití 

území na krajinný ráz“ (VOREL, I. et al. (2004), Praha). [94] 

Jednotlivé větrné turbíny budou viditelné z vyvýšených lokalit (rozhledna) 

v krajině. Významnější oblasti pro viditelnost záměru znemožňuje geomorfologický 

charakter území a častý výskyt lesního porostu. [94] 

  

Obr. č. 29: Fotovizualizace varianty I. v dotčené lokalitě [94] 

Dotčená oblast je tvořena malými až středně velkými plochami přírodních 

krajinných struktur s větším počtem trvalých lesů a zemědělských půd. Liniových  

a bodových krajinných prvků, zejména těch umělých, tvoří silnice, železnice a stožáry 

vysokého napětí. A právě ty jsou vzhledem k reliéfu krajiny dominantními. [90] 

Nadmořská výška krajiny je okolo 400 až 540 m. n. m., bez výskytu výrazných 

vrcholů nebo výškových dominant. Místo krajinného rázu je součástí Plzeňského 

bioregionu. Na ochranném pásmu Územního systému ekologické stability leží část lokality 

záměru a toto pásmo také tvoří část dotčeného krajinného prostoru. Zvláště chráněná 

území a území soustavy NATURA 2000 se v místě krajinného rázu nevyskytují. Zhruba 

6,5 km od lokality záměru leží hranice s přírodním parkem Kornatický potok.  

Mezi krajinné prvky v okolí záměru řadíme lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy. 

Ve vzdálenosti 8 km od zájmového území jsou vyhlášené chráněné lokality - Přírodní 

rezervace Zlín a Přírodní památka Pod smutným koutem. [90], [94] 
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Zhodnocení vlivu na krajinný ráz 

 Na základě zákona č. 114/1992 Sb. můžeme shrnout výsledky analýzy vlivů 

záměru na krajinný ráz takto: 

Tab. 14: Závěrečné hodnocení vlivu na krajinný ráz (zdroj analýzy [94]) 

Vliv na: Hodnocení 

rysy a hodnoty přírodní charakteristiky  slabý 

rysy a hodnoty kulturní charakteristiky silný 

významné krajinné prvky bez vlivu 

zvláště chráněná území bez vlivu 

kulturní dominanty silný 

estetické hodnoty středně silný 

harmonické měřítko krajiny středně silný 

harmonické vztahy v krajině silný 

 

Celkové zhodnocení obou variant na základě odborného posudku neočekává, 

z hlediska velikosti a významnosti, závažné ovlivnění životního prostředí, avšak stavba 

záměru jako takového splňuje požadavky zásahu do krajinného rázu. Realizace záměru 

ovlivní středně silně až silně negativně dochovaný krajinný ráz. Především dojde k vlivům 

na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky, kulturní dominanty a harmonické vztahy 

v krajině (zákonná kritéria podle §12 výše zmiňovaného zákona). V případech 

významných krajinných prvků a zvláště chráněných území je výsledné hodnocení bez 

vlivu a to i díky faktu, že v dané lokalitě významné krajinné prvky nebudou dotčeny  

a zvláště chráněná území se vyskytovat nebudou. [90], [94] 

Z výše uvedeného závěru se tedy domnívám, že v rámci vlivu záměru na krajinný 

ráz, potažmo životního prostředí, by byla vhodná varianta II. Menší počet větrných 

elektráren, i s přihlédnutím na dostatečná preventivní opatření, bude pro dotčenou lokalitu 

krajinného rázu příznivější.   

6.3 Biologický průzkum dotčeného území 

Biologický průzkum je součástí biologického posouzení (hodnocení) budoucího 

záměru výstavby větrné farmy, který má za cíl provedení přírodovědeckého průzkumu 
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v dané lokalitě a vyhodnocení případných potenciálních vlivů na faunu a flóru 

v posuzované oblasti. Pro tyto účely byla uplatněna forma sezónního biologického 

průzkumu v průběhu roku 2013, přesněji od jara do léta. 

Faunistické a floristické pozorování bylo provedeno tak, že dotčená lokalita byla 

rozdělena na 5 studovaných území, na kterých mají být instalovány větrné turbíny. 

V těchto lokalitách pak probíhalo sledování konkrétních druhů živočichů a zvláště pak 

rostlin. Základem je soupis nalezených druhů. Pokud jde o živočišstvo, tak na jejich 

přítomnost ukazují stopy, nálezy trusu, nor či ostatků jejich těl. 

Lokalita je tvořena poli, loukami, pastvinami a lesy s větším počtem zpevněných  

a nezpevněných polních cest. Prostředí je obohaceno keři a dřevinami, nejčastěji borovice, 

dub a lípa, a také ovocnými dřevinami. Faunu tvoří významné druhy (viz následující 

hodnocení) i druhy ohrožené a flóru zase středoevropské druhy, směs polního plevele  

a druhy subatlantské, které ale při pozorování nalezeny nebyly. [95] 

Následující tabulky s výsledky jednotlivých šetření obsahují pouze výčet 

jednotlivých druhů. V konkrétních studiích zpracovaných pro potřeby posouzení vlivu na 

životní prostředí (EIA) jsou tyto výsledky mnohem obsáhlejší a podrobnější. Pro účely této 

diplomové práce a jako ilustrace situace v dotčené lokalitě jsou však výsledky 

prezentované níže, postačující. 

Faunistické šetření: 

Tab. 15: Výstupy z faunistického šetření - zkrácený výčet (zdroj šetření [95]) 

Členění nalezených druhů 

Bezobratlí - hmyz Obojživelníci Obratlovci - ptáci (!) Savci 

čmelák zemní * ropucha obecná ** vlaštovka obecná ** ježek západní 

hrobařík obecný slimáček polní rorýs obecný ** krtek obecný 

slunéčko sedmitečné 

 

drozd zpěvný hraboš polní 

včela medonosná káně lesní kuna lesní 

čmelák polní kos černý jezevec lesní 

vosa obecná straka obecná zajíc polní 

sršeň obecná poštolka obecná srnec 

mravenec obecný bažant obecný prase divoké 

bělásek zelný strakapoud velký lasice kolčava 

Legenda: * ohrožený druh; * * nález mimo zájmovou lokalitu; (!) dále v kap. 6.4 
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Při faunistickém šetření v dané lokalitě se zjistila přítomnost ohrožených druhů 

čmeláka, rorýse a vlaštovky s tím, že tyto druhy jsou předmětem zvýšené ochrany podle 

zákona č. 114/1992 Sb. a dalších předpisů
23
, ve kterých jsou tyto ohrožené druhy zapsány. 

Více o této záležitosti v další kapitole 6.4 [95] 

Floristické šetření: 

Tab. 16: Výstupy z floristického šetření - zkrácený výčet (zdroj šetření [95]) 

Druh 

Lokalita číslo: 

1 2 3 4 5 

Dřeviny 

borovice lesní 

nevyskytují se 

trnka obecná 

nevyskytují se ~ 

borovice lesní 

dub letní růže šípková dub letní 

lípa malolistá hloh jednosemenný lípa malolistá 

javor klen bez černý střemcha obecná 

bříza bělokorá ostružiník křovitý trnovník akát 

Keře 

hloh jednosemenný trnka obecná trnka obecná 

nevyskytují se ~ 

trnka obecná 

trnka obecná 
hloh 

jednosemenný 
hloh jednosemenný hloh jednosemenný 

bez černý růže šípková růže šípková růže šípková 

ostružiník křovitý ostružiník křovitý ostružiník křovitý  

Byliny 

česnáček lékařský divizna černá kopřiva dvoudomá jetel luční kostival lékařský 

šťovík tupolistý jahodník obecný jetel plazivý jitrocel kopinatý vratič obecný 

pampeliška obecná čekanka obecná jitrocel větší pcháč zelinný zvonek rozkladitý 

šťovík obecný řebříček obecný hluchavka bílá kohoutek luční kopretina bílá 

řepka olejka jetel prostřední řeřicha chlumní kerblík lesní bodlák obecný 

Trávy 

pýr plazivý třtina křovištní pýr plazivý máta rolní srha laločnatá 

lipnice obecná tomka vonná kostřava luční trojštět žlutavý bojínek luční 

lipnice luční kostřava ovčí psárka luční kostřava luční pýr plazivý 

jílek vytrvalý lipnice hajní lipnice obecná lipnice obecná kostřava luční 

Legenda: ~ dřeviny chybí - převládají rozsáhlá pole a kosené louky 

                                                 

23
 zejména: vyhl. č. 395/1992 Sb., příloha č. III. Seznam zvláště chráněných druhů rostlin [95]; Červený 

seznam - stanovuje stupeň ohrožení jednotlivých druhů (rostlin i živočichů) na základě současných 

vědeckých poznatků (Paukertová 2007) 
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Z floristického šetření plyne, že dotčená oblast má zemědělský charakter s pestrou 

směsí polních plevelů. Důležité je říci, že nebyly nalezeny takové druhy rostlin, které by 

byly předmětem zvýšené ochrany podle příslušných předpisů. [95] 

 

Výsledné zhodnocení: 

Podle předloženého biologického posouzení dotčené lokality i sousedních území 

se nepředpokládá ohrožení zájmů ochrany přírody v takové míře, kterou by nebylo možné 

akceptovat. Je zde také předpoklad, že nedojde k významnému ohrožení přírodních 

biotopů zvláště chráněných druhů živočichů. [95] 

V této situaci rozhodnout, jaká varianta je výhodnější, bude složitější určit. Větší 

počet turbín bude mít určitý vliv na dotčenou zemědělskou plochu (zábor půdy), avšak 

celková výška je menší. Tím se do jisté míry sníží možnost ovlivnění přelétavých ptáků  

a jejich eventuální střet s listy rotoru. Naopak menší počet turbín je příznivější v rámci 

záboru půdy a menšího vlivu na rostlinstvo a živočišstvo. Uvažovaná větší výška by však 

mohla znamenat zvýšené riziko kolize. Onen výškový rozdíl obou variant I. a II. činí 21 m, 

což je podstatný údaj (myšlena je celková výška). Nicméně pokud se budu odvolávat na 

kapitolu 5.3 a předložené biologické posouzení na avifaunu, u kterého se ještě pozastavíme 

v další podkapitole, nebude u žádné z variant řešení záměru významně ohrožen žádný  

z přítomných druhů.  

Pokud bych tedy přeci měl rozhodnout, tak se přikláním opět k variantě II. 

výstavby 6 větrných turbín.  

6.4 Biologické posouzení dotčeného území z hlediska vlivu 

na obratlovce  

Nyní volně navazujeme na předešlou podkapitolu. Budeme se zabývat 

konkrétními vlivy záměru na obratlovce. Roční terénní průzkum dané lokality se věnoval 

především ptákům a netopýrům, ale i dalším obratlovcům. Při průzkumu bylo posuzované 

území situováno do vzdálenosti 500 m od místa instalace větrné farmy, ve kterém se 

hodnotily všechny druhy obratlovců. Ve vzdálenosti do 1,5 km citlivé druhy a do 6 km 

některé specifické druhy. Sledování probíhalo jak vizuálně, tak i akusticky. 
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Monitorování se uskutečnilo v období mimo hnízdění a v případech jarního  

a podzimního tahu. Netopýři byli sledování pomocí ultrazvukového detektoru  

a softwarového vybavení. U netopýrů se objevuje řada situací v souvislosti s kolizí nebo 

úmrtím ne v případech střetu s lopatkami vrtule, ale při vzniku podtlaku vznikajícího 

v okolí listu (tzv. barotrauma). A netopýři jsou na tento podtlak nejvíce citliví. Obecně je  

u ptáků a netopýru nejčastější příčina zranění či smrti umístění větrných elektráren do 

jejich migrační dráhy [96] 

Při hodnocení potenciálního ohrožení se stanovily předpokládané přímé a nepřímé vlivy na 

avifaunu. (96) 

a) přímé vlivy: 

 rušení hlukem a samotnou přítomností větrných turbín 

 kolize s otáčejícími se lopatkami rotoru, popř. se samostatnými stožáry 

 narušení přirozeného prostředí výstavbou a provozem větrné farmy 

b) nepřímé vlivy 

 přítomnost obsluhy při výstavbě a provozu větrné farmy 

 samotná výstavba 

 

Výsledky hodnocení z hlediska ochrany přírody: 

Tab. 17: Výskyt druhů v dotčené lokalitě - zkrácený výčet (zdroj hodnocení [96]) 

Kategorie Počet nálezů* Druh 

Kriticky ohrožený 2 
netopýr velký 

netopýr černý ** 

Silně ohrožený 20 

sova pálená 

skřivan lesní 

křepelka polní 

kavka obecná 

netopýr vousatý 

netopýr hvízdavý 

Ohrožený 14 

čáp bílý 

jestřáb lesní 

slavík obecný 

výr velký 

ťuhýk šedý 

vlaštovka obecná 

Legenda: * druhy nezpozorované; ** druh nezpozorovaný, ale uvedený v odborné 

literatuře 
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Dle předloženého biologického hodnocení může mít záměr negativní vliv na 

křepelku polní. Očekává se možné rušení 4 hnízdících párů s předpokládaným opuštěním 

hnízdiště. S ohledem na takto malou velikost populace bude výsledný vliv zanedbatelný. 

Ostatní druhy by neměly být dotčeny vůbec, ačkoli nelze s jistotou vyloučit mírné 

ovlivnění chování některých druhů. Stejně tak nelze vyloučit i vzácnější kolizi ptáků či 

netopýrů s konstrukcí větrné elektrárny. Je doporučeno po uvedení větrné farmy do 

provozu provést alespoň roční sledování dopadů záměru na ptáky a netopýry. [96] 

Jestliže se vrátíme ke konečnému hodnocení biologického posouzení v kapitole 

6.3 a rozhodnutí, že varianta II. se jeví jako přijatelná, musí se zaručit dodržování 

preventivních opatření při stavbě záměru. Veškeré pracovní činnosti se musí provádět 

mimo doby rozmnožování a mimo tahové cesty ptáků a netopýrů. To platí samozřejmě  

i pro variantu I. s dodržením dalších pravidel.  

Myslím si, že menší počet větrných turbín bude pro obratlovce menším zatížením 

a ovlivněním, i když bude výsledná celková výška o 21 m větší, než v případě většího 

počtu turbín v rámci varianty I. Proto je varianta II. schůdnějším řešením. 

6.5 Posouzení vlivu na veřejné zdraví 

Poslední analýzou vybraných vlivů vysokých větrných elektráren na životní 

prostředí a potažmo i člověka je posouzení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví. Pro 

tyto účely bylo provedeno v listopadu 2013 autorizované posouzení zdravotních rizik
24

 

výstavby větrné farmy, která slouží jako podklad pro posouzení zdravotních účinků záměru 

na zdravotní stav obyvatelstva žijícího v jeho blízkosti. Jediným faktorem ovlivňující 

zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s výstavbou a provozem větrné farmy je hluk 

(vystupující škodlivina do ŽP, viz také kapitola 5.1). Jiné faktory uvažovány nebyly. [91] 

Důležitým faktorem při působení hluku na veřejné zdraví je rozdíl mezi hlukem 

ve dne a v noci. Podle hygienických limitů je rozdíl o 10 dB. Menší rozdíly jsou 

                                                 

24
 odhad zdravotních rizik byl proveden podle US EPA (americká agentura pro životní prostředí); hodnocení 

zdravotních rizik provozu podle nařízení vlády č. 272/2011; autorizačního návodu AN 15a (SZÚ Praha); 

s pomocí programu Monitoringu zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí a doporučených 

hodnot WHO 
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zaznamenány v oblastech s vysokou intenzitou dopravy a místech blízkých průmyslových 

podniků s nepřetržitým provozem. Naopak, největší rozdíly hlučnosti v denní a noční době 

vykazují místa v odlehlé krajině s menším zatížením dopravy a průmyslu. Tímto místem je 

i posuzovaná oblast (hlukově klidná lokalita). Ke zvýšenému působení hlučnosti na 

obyvatelstvo dochází hlavně v nočních hodinách. Proto je nutné tyto okolnosti při 

hodnocení zohlednit. [91]     

Při hodnocení expozice byl použit princip předběžné opatrnosti s nejvyšší možnou 

expozicí na dotčené obyvatele ve všech studovaných obcích (na základě provedených 

hlukových studií a příslušných výpočtových bodech) a pouze hluku vnějšího prostředí za 

nejméně příznivých podmínek během zimního období za zvýšené odrazivosti terénu. 

Vnitřní prostředí hodnoceno nebylo. [91] 

 

Hodnocení: 

Vraťme se zpět k oběma hlukovým studiím. Pro účely ilustrace zvýšení 

potenciálního hluku v dotčené oblasti využijeme hodnot terénního měření skutečné 

hlukové situace v obcích Střížovice (výpočtový bod 1) a Netunice (výpočtový bod 4)  

a namodelované situace z hlukových studií s tím, že bude k výsledným hodnotám 

připočteno hlukové pozadí. 

Tab. 18: Přehled hlukové situace včetně pozadí 

(zdroj dat [92]) 

Varianta I. včetně hlukového pozadí 

Výp. 

bod 

Skutečná situace 

[dB] 

Modelovaná situace 

[dB] 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

1 29,7 24,5 40,4 38,0 

4 27,4 24,7 38,6 37,9 
 

Tab. 19: Přehled hlukové situace včetně pozadí 

(zdroj dat [92]) 

Varianta II. včetně hlukového pozadí 

Výp. 

bod 

Skutečná situace 

[dB] 

Modelovaná situace 

[dB] 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

1 29,7 24,5 39,5 37,7 

4 27,4 24,7 34,0 32,8 
 

 

Výše uvedená tab. 18 představuje potenciální zvýšení hlukové expozice při 

provozu větrné farmy pro variantu I. v dotčených bodech 1 a 4. Pro variantu II. přísluší  

tab. 19. 
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Pro úplnost ještě uvedu tabulku 20 s konkrétním zvýšením hlukové expozice a graf 15  

Tab. 20: Přehled zvýšení hlukové situace oproti skutečnosti (zdroj dat [92]) 

Celkové zvýšení hlukové situace 

Výp. 

bod 

Varianta I. [dB] Varianta II. [dB] 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

Denní 

doba 

Noční 

doba 

1 10,7 13,5 9,8 13,2 

4 11,2 13,2 6,6 8,1 
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Graf 15: Srovnání zvýšené hlukové expozice obou variant v dotčené lokalitě 

Čeho jsem chtěl těmito tabulkami dosáhnout? Je jasné, že instalací větrných 

elektráren v dotčené lokalitě dojde ke zvýšení hlukové expozice. Provedl jsem v podstatě 

srovnání současné situace s potenciální situací po realizaci záměru. Samozřejmě jedná se  

o namodelovanou situaci (kvantitativní odhad) s nejvyšší možnou expozicí na obyvatelstvo 

obce Střížovice a Netunice. Toto zvýšení však nepředstavuje riziko, které by 

předpokládalo zátěž ohrožující objektivní podmínky pro ochranu veřejného zdraví 

(nedojde k ohrožení zdraví exponovaného obyvatelstva). Inspiroval jsem se metodikou 

odborného posudku (Skácel 2013), akorát v menším měřítku a pouze pro výpočtové body  

1 a 4. [91] 

Graf 15 potvrzuje, že varianta I. vykazuje vyšší hlukové expozice. Instalace 

většího počtu větrných turbín bude mít za následek mnohem vyšší hlukovou zátěž pro 

obyvatelstvo v blízkosti výstavby větrné farmy. Proto preferuji variantu II.   

Zdravotní rizika, která může daný záměr zvýšit vlivem hlukové expozice, 

nebudou příčinou významného zvýšení ohrožení zdraví. Mluvíme o objektivně 

stanovených podmínkách. Existuje však určité procento populace, která může, za určitých 
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hlukových situací, subjektivně pociťovat obtěžování hlukem. Psychická pohoda obyvatel 

při tom může hrát významnou roli.  

V rámci dostupného autorizovaného posouzení dotčené lokality byl proveden 

kvantitativní odhad míry obtěžování hlukem, který umožňuje rozlišit očekávané působení 

různých typů hlučnosti a stanovit předpokládaný počet osob, u kterých se mohou projevit 

pocity rozmrzelosti a nespokojenosti. Ale i tento způsob hodnocení obsahuje relativně 

vysoký stupeň nejistoty vlivem osobního vztahu ke zdroji hluku, jeho charakteru  

a okamžité psychické kondici jedince. [90], [91] 

Ze znalostí počtu obyvatel (podle daných kritérií), kterých se hlučnost týká, autor 

(Skácel 2013) posouzení vlivu na veřejné zdraví provedl odhad očekávané změny počtu 

osob obtěžovaných hlučností záměru. [91] 

Tab. 21: Předpokládaná změna počtu osob 

obtěžovaných hlučností (zdroj dat [91]) 

Varianta I. 

Výp. bod 

nízká 

rozmrzelost 

počet 

střední 

rozmrzelost 

počet 

vysoká 

rozmrzelost 

počet 

1 81,9 43,3 28,0 

2 7,9 4,0 2,6 

3 68,7 35,5 22,9 

4 41,5 21,7 14,0 

5 33,8 16,2 10,5 

Celkem 

(zaokrouhleno) 
234 121 78 

 

Tab. 22: Předpokládaná změna počtu osob 

obtěžovaných hlučností (zdroj dat [91]) 

Varianta II. 

Výp. bod 

nízká 

rozmrzelost 

počet 

střední 

rozmrzelost 

počet 

vysoká 

rozmrzelost 

počet 

1 79,2 41,7 26,9 

2 8,0 4,1 2,6 

3 43,0 21,3 13,7 

4 16,2 7,9 5,1 

5 32,3 15,4 10,0 

Celkem 

(zaokrouhleno) 
179 90 58 

 

0

50

100

150

200

250

nízká
rozmrzelost

střední
rozmrzelost

vysoká
rozmrzelost

P
o

če
t

ce
lk

e
m

Varianta I.

Varianta II.

 

Graf 16: Srovnání obou variant při očekávaném nárůstu stížností 
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Poslední graf 16 nepřináší žádný zvrat v rozhodování, která varianta je pro danou 

situaci výhodnější. Výstavba 8 větrných elektráren by přinesla vyšší nárůst rozmrzelosti ve 

všech stádiích (nízká, střední a vysoká), a proto volba varianty II. je lepším řešením 

přinášející menší počet stížností dotčeného obyvatelstva.  

6.6 Celkové zhodnocení 

Pro potřeby analýzy vybraných vlivů velmi vysokých větrných elektráren na 

životní prostředí posloužily tyto dostupné materiály: 

 terénní měření hluku pro potřeby stanovení skutečné hlukové situace v dotčené 

lokalitě 

 hlukové studie pro obě varianty záměru 

 odborné posudky vlivu záměru na krajinný ráz pro obě varianty 

 biologický průzkumu dotčené lokality 

 zhodnocení území z hlediska vlivu na obratlovce (obzvlášť na ptáky a netopýry) 

 autorizované posouzení vlivu na veřejné zdraví 

 

Všechny výše zmiňované dokumenty jsou zařazeny do přílohy k oznámení 

záměru výstavby větrné farmy pod názvem „Větrné elektrárny Střížovice“ a slouží pro 

potřeby posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu  

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného se v oznámení rozhoduje, 

která varianta bude mít menší vliv na dotčené prostředí a místní obyvatelstvo.  

Z výsledků výše zmiňovaných dokumentů a z vytvořených přehledů v této 

diplomové práci se jako nejlepší možná varianta jeví instalace 6 větrných elektráren 

(varianta II.) v dotčené lokalitě. Větší počet nainstalovaných větrných turbín by vykazoval 

významnější zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro místní obyvatelstvo.  

Asi nejcitlivější problematikou související s provozováním větrných elektráren, 

vedle vlivu na krajinný ráz, je jejich hlučnost. I když je u obou variant zaručeno 

nepřekročení hygienických limitů, větší počet turbín zaručí vyšší hlukové expozice v dané 

lokalitě. Obecně vzato s rostoucí rychlostí větru roste i vznikající hluk větrné elektrárny, 

ale zároveň i hluk přirozeného pozadí. Tím se do jisté míry může celkové vnímání hluku 



Bc. Tomáš Nimráček: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky 

životního prostředí 

2014   86 

větrné elektrárny snížit, alespoň na úroveň již zmiňovaného přirozeného pozadí. Existují 

však i lidé, kteří mohou mít vyšší vnímavost, a proto je potřeba zohlednit i tento aspekt při 

celkovém projektování záměru. 

U problematiky vlivu na krajinný ráz je v celku jasná volba menšího počtu 

větrných turbín s menším zatížením přírody a krajiny.  

V rámci biologických šetření (floristické a faunistické) je pohled na problematiku 

stejný. Možnou rozdílnost názorů by mohla vznést otázka, zda-li menší celková výška 

větrných elektráren neovlivní ve větší míře tahové cesty ptáků. Podle mého názoru výška 

nebude hrát až tak velkou roli, oproti počtu jednotlivých větrných turbín. 

Posledním aspektem při posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví je zhodnocení 

a porovnání obou variant v rámci působení hluku na místní obyvatelstvo. Z uvedených 

odborných materiálů bude varianta menšího počtu zařízení znamenat nižší hlukovou 

expozici a nižší počet stížností v dotčeném území. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit celkový náhled na problematiku větrných 

elektráren, od jejich historie až po současnost spolu s možným vývojem do budoucna. Dále 

vylíčit jejich konstrukční řešení společně s popisem používaných větrných generátorů. 

Vedle technického řešení jsme se zabývali i jednotlivými vlivy větrných elektráren na 

životní prostředí. A nejenom samotného životního prostředí, ale i člověka. Poslední cíl 

souvisel se zaměřením na konkrétní vybrané vlivy zvláště vysokých větrných elektráren, 

ve kterém jsme analyzovali předložené odborné dokumenty zpracované pro potřeby 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Výstupem je rozhodnutí, která z uvažovaných 

variant řešení záměru ponese menší zatížení do okolního prostředí. 

První kapitola se zabývá historií a současným stavem větrných elektráren 

v Evropě a České republice. Seznámili jsme se s principy využívání větru a prvními 

větrnými zařízeními používanými převážně pro mletí obilí nebo čerpání vody. Postupem 

času se však tato zařízení rozvíjela a s nástupem výroby elektrické energie došlo 

k sestrojení první větrné elektrárny americkým vynálezcem Brushem. Tento vynález 

znamenal nebývalé silný rozmach a výstavbu nových a hlavně výkonnějších větrných 

elektráren. Přímo úměrně s rostoucí výkonností rostly velikosti rotoru, docházelo 

k inovacím lopatek rotoru a celkově celého technického a konstrukčního řešení.  

Vedoucími zeměmi v oblasti větrné energetiky byly a stále jsou Holandsko, 

Dánsko, Německo, Velká Británie a další. V České republice se myšlenka větrné 

elektrárny začala realizovat v 80. a 90. letech 20. století. Další roky pak přinesly opět řadu 

inovací a vyšších výkonů.  

Krátkou zmínkou jsme se pozastavili u problematiky vývojových trendů v počtu 

instalovaných zařízení v České republice a to především v dobách útlumu, které bylo 

následně vystřídáno náhlým nárůstem instalací. Impulsem nárůstu se stala politika 

Evropské unie, podpora ve využívání obnovitelných zdrojů a relativně vyšší výkupní ceny 

elektřiny. Tímto se větrná energetika stala atraktivním odvětvím i v zemi, která nemá tak 

dobré větrné podmínky jako ostatní zmiňované státy. 

Poté následovalo zhodnocení současného stavu porovnáním nově instalovaných 

výkonů a podílu výroby elektřiny z dalších obnovitelných zdrojů za rok 2013. V závěru 
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kapitoly jsme probrali budoucnost větrné energetiky a nových možností, které přináší  

tzv. offshore instalace větrných turbín na volném moři. 

Následující kapitola nám rozšířila povědomí o technickém řešení větrných 

elektráren s popisem nejdůležitějších konstrukčních částí celého zařízení a jejich principu 

fungování. Rozlišili jsme větrné elektrárny pracující na odporovém a vztlakovém principu, 

na elektrárny s převodovkou a bez ní a dále podle velikosti a výkonu. Zastavili jsme se 

ještě u rotoru s vertikální a horizontální osou otáčení. 

Aby mohla větrná elektrárna vytvářet elektrický proud, musí mít generátor.  

A právě o něm se dozvídáme podrobnější informace v kapitole 4. Větrné generátory se dělí 

na synchronní a asynchronní. Vysvětlil se jejich popis a princip fungování. V závěrečné 

fázi kapitoly došlo k shrnutí současných větrných generátorů věhlasných značek  

i nejnovějších typů generátorů využívajících permanentních magnetů. Typickým příkladem 

větrného zařízení využívající permanentních magnetů je VESTAS V112-3,3 MW, které 

zde bylo podrobněji představeno.  

Předposlední kapitola se věnovala jednotlivým vlivům větrných elektráren na 

životní prostředí. Podrobně jsme se seznámili s problematikou hluku. Nejprve jsme si 

objasnili fyzikální podstatu hluku a poté zjišťovali jeho zdroje a možnosti snižování. 

K tomuto účelu byly použity i informace ze zahraničních studií. Nezapomněli jsme ani na 

hygienické limity stanovené příslušnými legislativními předpisy. 

Další významný vliv větrných elektráren je na přírodu a krajinný ráz. A tím se 

dostáváme ke stěžejnímu tématu diplomové práce. Hluk a vliv na krajinný ráz jsou 

nejčastěji probíranými aspekty. Proto jsme se snažili vytvořit objektivní náhled na danou 

problematiku počínaje legislativním rámcem a konče způsoby jeho hodnocení.  

V dalších částech jsme se zaobírali otázkami vlivu na rostlinstvo a živočišstvo, 

především na ptactvo. Často kladené otázky se týkají ovlivnění tahových cest a i toto téma 

nezůstalo bez povšimnutí. Vysvětlili jsme podstatu ornitologických průzkumů a jejich 

důležitost. Nicméně problematika tohoto vlivu nebyla v zájmu pouze avifauny, ale 

dotýkala se i rostlin a volně žijících živočichů. 

Posléze následovala témata, co do vlivu méně významná, avšak o to více 

zajímavá. Kupříkladu stroboskopický efekt s možností vyvolání fotosenzitivní epilepsie 

nebo otázka přítomnosti elektromagnetického záření v blízkosti větrných elektráren. 
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Jelikož o elektromagnetickém záření není mnoho informací v českých informačních 

zdrojích, využili jsme zahraničních studií, ze kterých vyplynulo mnoho důležitých poznání. 

Dále otázka znečištění vodních zdrojů, půdy i vznik odpadů, nezůstala bez zmínky. 

V závěru kapitoly došlo ještě k zhodnocení působení klimatických poměrů na jednotlivé 

konstrukční části elektráren, přičemž může být paradoxem fakt, že při extrémním větru 

hrozí riziko destrukce, což bylo i následně v práci doloženo. V úplném závěru jsme 

hodnotili postoj veřejnosti, zda je přítomnost větrných elektráren vnímána pozitivně či 

negativně na cestovní ruch.     

Závěrečná kapitola diplomové práce si kladla za cíl vytvořit jakýsi ucelený 

přehled konkrétních vlivů v dotčeném území, v němž je zvažována výstavba několika 

větrných elektráren. V úvahu přichází dvě varianty řešení lišící se počtem větrných turbín 

s různou výškou náboje. Jako podklad a zdroj informací posloužili autorizované posudky, 

terénní průzkumy, studie i odborné odhady, vytvořené pro potřeby zpracování oznámení 

v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Z výsledků jednotlivých dokumentů 

a z vytvořených přehledů v diplomové práci se jako nejlepší možná varianta označila 

výstavba menšího počtu větrných elektráren.  

Větrné elektrárny představují šetrnou možnost výroby elektřiny při minimálním 

zatížení životního prostředí. Smyslem jejich budování je vytvořit zdroj elektrické energie, 

který neprodukuje škodliviny ani odpady a jenž může, alespoň zčásti, konkurovat ostatním 

zdrojům využívajících neobnovitelných surovin. Víme, že světové zásoby těchto surovin 

klesají a klesat budou. Musíme tedy hledat za ně určitou kompenzaci a to např. 

prostřednictvím větru. Uvidíme, co přinese budoucnost a jaké nové technologie budou 

vynalezeny pro ještě lepší využití větru s co nejmenším dopadem na okolní prostředí.  
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