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Abstrakt: 

Bakalářská práce se v první části zabývá principem malých větrných elektráren, správnou 
volbou a výběrem stanoviště, možností jejich využití a popisem větru jako zdroje energie. Dále se 
zabývá základním rozdělením a specifikací systémů malých větrných elektráren. 

V druhé části práce popisuje průzkum trhu malých větrných elektráren v ČR, zabývá se 
základním popisem jednotlivých firem, které větrné elektrárny prodávají a jejich nabídku a služby, 
které poskytují. 

Závěrečná část práce je zaměřena na návratnost investic jednotlivých druhů vybraných 
větrných elektráren, na správný výběr a ohodnocení pomocí dvou metod vícekriteriálního 
rozhodování. 

Klíčová slova: 

malá větrná elektrárna, vítr, princip, výkon, průzkum trhu, návratnost, vícekriteriální 
rozhodování 

 

Abstrakt: 

Bachelor's thesis in the first part deals with the principle of small wind power plants, the 
correct choice and habitat selection, the possibility of their use and description of the wind as an 
energy source. It follows from the basic distribution and specifications for small wind power.  

The second part describes the work market for small wind power plants in the Czech Republic, deals 
with the basic description of the various companies that sell wind turbines and their offer and the 
services they provide.  

The final part of the work is focused on return on investment of each species selected wind 
power, the correct selection and evaluation using the two methods more criteria decisions. 

Key words: 

small wind power, principle, wind, power, market research, return, multi criteria - decision 
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Seznam použitých symbolů a zkratek nevysvětlených v textu: 

VTE           malá větrná elektrárna 

EU             Evropská unie 

s.r.o           společnost s ručením omezeným 

kr               disponibilita, ekonomická efektivnost  

PV              výkon větru 

UTC          Coordinated Universal Time, koordinovaný světový čas 

OPP           program obnovitelné zdroje energie 

ČHMU      Český hydrometeorologický ústav 

UFA          Ústav fyziky a atmosféry Akademie věd ČR 

ČEPS         Česká akciová společnost provozující přenosovou soustavu 

NN            nízké napětí (do 1 kV) 

V       volt, jednotka elektrického napětí 

W              watt, hlavní jednotkou výkonu 

Wh       jednotka energie, jedna watthodina odpovídá práci stroje s výkonem jeden watt po dobu  

                   jedné hodiny      

kWh          1000 watthodin  

m2 metr čtvereční, jednotka plochy 

W/m2       watt na metr čtvereční, jednotka energetické hustoty 
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1 Úvod 

Větrná energie má na území České republiky poměrně dlouhou tradici. Jako první byla větrná 
energie využívána ve větrných mlýnech již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. 
Srovnáme-li tedy využití jaderné energie s větrnou, je ta jaderná skutečnou novinkou. K velkému 
rozkvětu, jako alternativnímu způsobu získávaní elektrické energie, došlo v letech 1990-1995, poté 
následovala léta stagnace větrné energie.[3] 

V posledních letech je tomu však naopak. Díky členství v EU větrná energie zažívá v České 
republice boom. Výroba energie z větru narostla meziročně o 150 procent, když překročila hranici 
125 000MW·h, což uspokojí spotřebu zhruba 36 tisíc domácností. Pro takový objem výroby elektrické 
energie by muselo být v uhelných elektrárnách spáleno uhlí dovezené nákladním vlakem o délce 40 
kilometrů. Na tomto objemu výroby elektrické energie se podílí z velké míry velké a střední větrné 
elektrárny a větrné farmy, jako je farma Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. Svými 21 větrníky s 
celkovým výkonem 42 MW je jedna z největších fungujících větrných parků v zemi. Současný plán 
České republiky slibuje, že do roku 2010 bude objem výroby z alternativních zdrojů energie pokrývat 
z nynějších 4%, 8% z celkové výroby elektrické energie. Scénář rozvoje větrné energie v ČR viz 
tab.(1.1).[3] [18] 

 

 Tab. 1.1 Scénář rozvoje větrné energie v ČR[4] 

 

 

 

 

 

 

Rychlá výstavba, především velkých větrných elektráren a větrných farem, je však předmětem 
kritiky ze strany obcí, která se týká estetických a zdravotních aspektů, a provozovatele přenosové 
soustavy z důvodu obtížné předvídatelnosti výroby. Elektřinu z obnovitelných zdrojů musí 
provozovatelé přenosové soustavy povinně vykupovat, dle zákona č.180/2005, kterým se ukládá 
povinný výkup vyrobené elektřiny. Výkupní cena vyrobené elektrické energie je podle rozhodnutí 
energetického regulačního úřadu upravována tak, aby byla provozovatelům VTE zajištěna návratnost 
vynaložených investic (včetně nákladů provozních i nákladů na připojení) během 15 let. [3] 

 

 

 

 

Typ VTE Instalovaný 
výkon v roce 
2010  

                    Výroba Počet věží 

     (kr,15%)     (kr,20%) 

          MW         MWr        MWr  

Malý          500          75        100         420 

Střední          700         105        140         580 

Velký          1000         150        200         830 
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Dalším aspektem je volba vhodného stanoviště. Využitelná plocha pro výstavbu větších VTE, 
mimo národní parky a zalesněné prostory, s dostatečnou rychlostí větru je na území české republiky 
pouhých 8% viz graf.(1.1)   

  

Graf. 1.1 Procentuální zastoupení ploch pro danou rychlost větru[5] 
 

 
 
Dalším nelehkým aspektem je splnění legislativních náležitostí spojených s výstavbou VTE, a to 
zejména velkých VTE. Jeden z dalších protiargumentů je, že velké větrníky zabíjejí ptáky a plaší zvěř, 
jsou hlučné a hyzdí krajinu, tzv. optické znečištění krajiny.[1] 
 

Na podkladě uvedených důvodů jsem se rozhodl, že se v této bakalářské práci zaměřím na 
malé větrné elektrárny o výkonu pár kW, u kterých porovnám investici do jejich výstavby 
s návratností. V práci se zabývám základním rozdělením, principem a technickými parametry malých 
VTE. Dále provedu průzkum trhu malých VTE, který může nemalou měrou promluvit do konečné 
rentability jejich provozu. V hodnocení se zamyslím nad skutečností, zda je vhodné pro malého 
investora s vhodným místem za-investovat a pořídit si VTE.  
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Důvody, proč si VTE pořídit jsou různorodé. Ceny elektrické energie stoupají 10 až 15 % 
ročně a také využití VTE může být různorodé, viz.graf.(1.2) a obr. (1.1).  Energie vyrobená malou 
VTE nám může napájet osvětlení reklamních ploch, pohánět tepelné čerpadlo nebo ji můžeme využít 
k vytápění a osvětlení rodinného domu nebo chaty, anebo k napojení a dodávání energie přímo do sítě. 
Jejich pořizovací cena už není tak závratná a jejich velikost už není tak velká, aby se to příliš dotklo 
krajiny. Žádná velká povolení s jejich stavbou nejsou spjata. Snad jen ohlásit stavbu na příslušném 
úřadě v obci a získat souhlas vašich sousedů. Jestliže stožár však bude přesahovat délku 10 metrů, je 
nutno požádat a stavební povolení. 

           

Obr. 1.1 Zjednodušené schéma zapojení kombinovaného systému pro ostrovní provoz [6] 
 

Graf. 1.2 Možnosti využití energie větru počínaje přeměnou energie, přes transport a skladování až 
k použití [2] 
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2  Princip větrné elektrárny 

Tato kapitola se zabývá technickým popisem malých větrných elektráren, které mohou 
dodávat energii přímo do sítě. Účelem této části je charakterizovat rozdělení malých větrných 
elektráren, technicky popsat jejich základní částí, popsat princip jejich pohonu a nastínit pravidla 
výběru správného místa.    

 

 

2.1  Vítr 

 Vítr je v podstatě vzduch proudící v přírodě. Málokterý energetický zdroj je tak všude 
přítomný a v hojné míře využitelný jako zdroj energie. Bohužel žádný jiný energetický zdroj není tak 
nestálý a tak nepředvídatelný jako právě vítr. Směr a rychlost větru se neustále mění. 

 Za veškerý život na zemi, a stejně tak i za vítr, vděčíme slunci. Nad zemským povrchem 
ohřátým sluncem vzrůstá teplota vzduchu. To způsobuje, že se vzduch roztahuje. Nad sousedícím 
mořem zůstává vzduch chladnější, to je způsobeno nerovnoměrným ohříváním planety. Kolísání 
hustoty vzduchu, která tak vzniká, má za následek rozdíly tlaku vzduchu. Vzduch začíná proudit 
z místa s vysokým tlakem do místa s nižším tlakem. Vzduch má tedy neustálou snahu vyrovnávat 
rozdíly tlaku vzduchu. Takto vyvolaný vyrovnávací pohyb vzduchové hmoty označujeme jako vítr. 
Kromě  tepelných vlivů ovlivňují vítr ještě další dva faktory. Tím prvním je otáčení země, druhým 
faktorem je struktura zemského povrchu. Tím pádem síla proudění je ovlivňována stromy, zástavbou, 
kopci a horami, které brání stejnoměrnému proudění a brzdí je. Stromy a budovy v přízemních 
vrstvách vytvářejí vzduchové poryvy a víry, které jsou pro využití větrné energie nežádoucí. Zato ve 
vyšších polohách stanoviště často příznivě ovlivňuje použitelnou rychlost větru.       

Pro velmi hrubou představu o rychlosti větru lze použít běžně dostupná měření 
meteorologických stanic viz.obr.(2.1). Měření rychlostí a směru větru se spolu s jinými klimatickými 
údaji provádí v ČR sítí cca 200 meteorologických stanic. Výsledky měření jsou odborně kontrolovány, 
archivovány a jsou k dispozici u ČHMÚ za úhradu pro různé účely. V praxi se pro základní odborné 
posouzení lokalit hodnotí třemi různými počítačovými modely: modelem VAS, dánským modelem 
WASP a modelem PIAP. S těmito modely pracují ÚFA i ČHMÚ. Toto posouzení může sloužit pro 
rozhodování o podnikatelském záměru a při rozhodování o umístění větrné elektrárny.[1] [2] 

 

                                                                                                       [7] 

 

Výkon větru  je funkcí rychlosti proudění v, hustoty vzduchu ρ  a velikosti průtočné plochy A                                                                              

[ ]W
v

AP
2

..
3

V ρ=
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                           Obrázek. 2.1. Větrný atlas České republiky[8] 

 
 nejlepší lokality pro provoz VTE 

Obrázek. 2.1.1. Větrný atlas České republiky a průměrné roční rychlosti větru naměřené na různých 
meteorologických stánicích v závislosti na jejich nadmořské výšce [12] 

2.2  Rychlost větru 
 
Základním parametrem, který podstatně ovlivňuje rychlost proudění vzduchu, je zemský 

povrch. V oblastech s rovinným profilem terénu ovlivňuje rychlost větru pouze drsnost povrchu. Pro 
výpočet rychlosti větru lze použít následujícího vztahu: 

 
 
          [3] 

 
v  - je průměrná rychlost větru ve výšce h nad zemským povrchem [m/s] 
v1 - je průměrná rychlost větru v referenční výšce h0 [m/s] 
h  - je výška, ve které je rychlost proudění vzduchu počítána [m]     
h0 - je referenční výška, ve které je rychlost proudění známa [m]     
n -  je korekční exponent, který závisí na drsnosti a profilu povrchu 

 

n

h

h








=

01v
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Tab. 2.1 Závislost exponentu na druhu povrchu [3] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 2.1 Výkon pohybujícího vzduchu vztažený na plochu 1m2 , kterou vzduch prochází. Výkon větru 
stoupá se 3. mocninou rychlosti větru.[2] 

          

Výjimky potvrzují pravidlo: běžně roste rychlost větru s výškou, u kopců nebo horských hřebenů je 
rychlost větru těsně nad vrcholem vyšší než ve větších výškách viz.obr. (2.2) 

 

                                 Obrázek 2.2 Urychlení větru na horském hřebenu [2] 
 

Druh povrchu    n 
hladký povrch  
vodní hladina, písek 

0,16 

vysoká tráva 
nízké obilné porosty 

0,18 

porosty vysokých kulturních plodin, nízké lesní porosty 0,21 
lesy s mnoha stromy 0,28 
vesnice a malá města 0,48 
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2.3  Volba stanoviště 

 Jedním z nejdůležitějších aspektů při rozhodování o koupi nebo vlastnoručním postavení malé 
větrné elektrárny je volba stanoviště. Nejlepší je takové stanoviště, kde by stromy a zástavba 
nezpůsobovali větrné víry, neboť vítr by měl na rotor proudit pokud možno nerušeně. Jako nejlepší 
stanoviště je zcela volný terén. Nejideálnější podmínky jsou takové, když od VTE jsou nejbližší 
budovy a stromy vzdáleny 100 až 200 m. V reálných podmínkách málokdy takové stanoviště najdeme, 
proto musíme zvolit nějaký kout na vlastní zahradě o nejlepších větrných podmínkách, a pokud možno 
na západu, protože nejsilnější větry lze očekávat zpravidla odtamtud. Dále se nabízí možnost instalace 
větrného zařízení na střechu garáže nebo obytného domu. Ale jakmile si však postavíme VTE na 
střechu, může se hluk způsobený generátorem přenášet stožárem na celou budovu a tak značně zesílit. 
Také dlouhodobé jemné vibrace mohou poškodit zdivo vašeho obytného domu. 
 

Bezproblémový provoz VTE závisí především na: 

a) vhodném umístění zájmové stavby, množství a umístění překážek (stromy nebo budovy), 
které by mohly způsobit turbulenci. 

b) nepříznivých meteorologických jevech, jako jsou námrazy a časté bouřky.  

c) celkové vyrobené energie větrného rotoru v daném místě, které závisí na počtu hodin 
 provozu za rok, kdy velmi záleží na rozložení četnosti rychlostí větru. 

d) nadmořské výšce. 
 

Pro výpočet energetického zisku je důležité vědět, s jakou průměrnou roční rychlostí větru se 
lze ve zvolené lokalitě setkat. Rychlost větru je naprosto zásadní parametr, neboť energie větru roste 
se třetí mocninou jeho rychlosti. Při zdvojnásobení rychlosti větru (např. ze 4 na 8 m/s) vzroste jeho 
energie osmkrát.[1][2] 

 

2.4  Měření větru 

Pro velmi hrubou představu o rychlosti větru můžeme použít informace z měření 
meteorologických stanic viz.obr.(2.1). Tyto však udávají jen zhruba očekávanou průměrnou roční sílu 
větru ve výšce asi 10 metrů nad zemi. Obecně se píše, že využití věrné energie se vyplácí v oblastech 
s rychlostí větru asi od 3 - 4 m/s v ročním průměru. Kdo si chce tedy pořídit malou VTE, udělá dobře, 
když si pečlivě prověří předpoklady týkající se síly větru na zvoleném stanovišti. Síly větru jsou 
popsány v Beaufortovy stupnici síly větru viz.tab.(2.2).   
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Tab. 2.2. Síla větru dle Beaufortovy stupnice 

 

Z odborné literatury je známo, že pohybová energie obsažená ve větru narůstá s třetí mocninou 
rychlosti proudění. Teoretický výkon ( Pt /m

2) je předpoklad, že by se vítr zcela zbrzdil. Ale ani ty 
nejlepší VTE nemohou teoretický výkon převést stoprocentně. V praktickém případě je energetický 
výtěžek okolo 40% celkové energie obsažené ve větru, tudíž efektivní výkon generátoru (Pef /m

2 ) při 
odhadované účinnosti. Odhad zahrnuje účinnost rotoru, převodovky a generátoru. viz.tab.(2.3).[1][2] 

Tab. 2.3. Specifický výkon větru vztažený na čtvereční metr užitkové plochy[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Síla větru 

 
Označení větru 

 
Rychlost v 
[m/s] 
 

 
Projevy ve vnitrozemí 
 

0 BEZVĚTŘÍ 0,0-0,2 Kouř stoupá kolmo vzhůru 
1 VÁNEK 0,3-1,5 Směr větru rozpoznatelný jen podle kouře 
2 SLABÝ VÍTR 1,6-3,3 Vítr je citelný v obličeji, listy šelestí 
3 MÍRNÝ VÍTR 3,4-5,4 Listy a tenké větve se pohybují 
4 DOST ČERSTVÝ VÍTR 5,5-7,9 Pohybuje větvemi, zvedá prach 
5 ČERSTVÝ VÍTR 8,0-10,7 Malé stromy se začínají kývat 
6 SILNÝ VÍTR 10,8-13,8 Svist drátových vedení 
7 PRUDKÝ VÍTR 13,9-17,1 Citelné brzdění při chůzi 
8 BOUŘLIVÝ VÍTR 17,2-20,7 Láme větve stromu, značně stěžuje chůzi 
9 VIHŘICE 20,8-24,4 Menší škody na domech a střechách 
10 SILNÁ VICHŘICE 24,5-28,4 Vyvracené stromy, značné škody 
11 MOHUTNÁ VICHŘICE 28,5-32,6 Rozsáhlé, značné škody (velmi zřídka) 
12 ORKÁN nad 32,7 Těžké poškození 

 
Rychlost 
větru 

 
Síla větru 
dle 
Beaufortovy 
stupnice 

 
      Popis 
 
 

 
Teoretický 
výkon 

 
Efektivní výkon 

      
      [m/s] 

 
Pt /m

2  [W/m2] 
 
Pef  / m

2[W/m2] 
3  2 SLABÝ VÍTR 17 5 
4 3 MÍRNÝ VÍTR 40 12 
5 3-4 MÍRNÝ / ČERSTVÝ VÍTR 78 22 
6 4 DOSTI ČERSTVÝ VÍTR 134 39 
7 4 DOSTI ČERSTVÝ VÍTR 213 62 
8 5 ĆERSTVÝ VITR 317 92 
10 5-6 ĆERSTVÝ /SILNÝ VÍTR 620 180 
12 6 SILNÝ VÍTR 1071 311 
14 7 PRUDKY VÍTR 1674 477 
16 7 PRUDKY VITR 2499 713 
18 8 BOUŘLIVÝ VÍTR 3558 1015 
20 8-9 VICHŘICE 4880 1392 
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Pt /m
2 = ρ1/2 × v3 =[ W /m

2 ]                                                                                                  [2] 
 
Teoretický výkon - [ Pt /m

2 ] 
v- rychlost věru dle Beaufortovy stupnice 
ρ1/2 – hustota vzduchu, konstanta [ 0,62kg/m3 ] 
 
Pef  / m

2 = ηcelk × Pt /m
2                           [2] 

   
Efektivní výkon - [Pef  / m

2 ]                                                                            
ηcelk = cp × ηm × ηG                            [2] 

 

ηcelk – celková účinnost 
cp – účinnost rotoru (40%-0,4) 
ηm – účinnost řemenového převodu (0,9) 
ηG – účinnost generátoru (0,8) 

 
 
 
Pro měření větru máme k dispozici několik variant. Ta teoreticky nejlepší je nechat si změřit 

vítr  a  vypracovat  znalecký  posudek  od firmy.  Za změření  rychlosti,  směru  větru a vyhodnocení 
větrných podmínek po dobu 18 měsíců se cena profesionálního měření pohybuje mezi několika tisíci 
korunami.  Existují však  daleko  méně  nákladné  a  jednoduší  možnosti v podobě  malých  měřících 
přístrojů na měření větru, které zprostředkují údaje o aktuální rychlosti větru a částečně je ukládají do 
paměti.viz. obr.(2.3). Jedním z takových přístrojů je bezdrátová meteorologická stanice ( WS 2307), 
která komunikuje a ukládá naměřená data do PC. Umožňuje měření teploty, vlhkosti, srážek, směru a 
síly větru. Naměřené data lze snadno zpracovat. 

       

Další možností je měřit pomocí malých jednoduchých příručních přístrojů na měření větru, 
jako je Anemometr Windmaster 2. Jeho cena už není tak závratná a obsluha je velice jednoduchá. 
Přístroj je vybaven miskovou růžicí, a proto funguje nezávisle na směru větru. To je velkou výhodou 
při praktickém použití, neboť vždy dosáhneme přesných výsledků měření. Displej ukazuje aktuální, 
průměrnou a maximální rychlost větru a hodnoty Beaufortovy stupnice. [9] [10] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.3 meteorologická stanice WS 2307 a anemometr Windmaster 2 
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2.5  Rozdělení větrných elektráren 

Dle velikosti a výkonu lze větrné elektrárny rozdělit do čtyř skupin 

1) mikroelektrárny - pro napájení jednotlivých zařízení, nedodávají energii do sítě a výkon se pohybuje 
do cca 1 kW, systém ,,grid off“ 

2) malé elektrárny - pro napájení velkých zařízení nebo stavení, obvykle nedodávají energii do sítě a 
výkon se pohybuje do cca 15 kW, systém ,,grid on“ 

3)středně velké elektrárny - pro napájení několika stavení, obvykle dodávají energii do elektrické sítě a 
výkon se pohybuje do cca 100 kW 

4)velké elektrárny - pro napájení vesnic a měst, vždy dodávají energii do sítě a výkon se pohybuje od 
stovek kW až do MW. 

Podle aerodynamického principu lze VTE rozdělilo dvou skupin:  

a) Vztlakové s vodorovnou osou otáčení  - vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli (tzv. 
americký větrný motor), moderní elektrárny mají obvykle tři listy, byly však vyvinuty i typy s jediným 
nebo dvěma listy.  

b) Odporové – pracují na vztlakovém principu, rotor uvádí do rotačního pohybu vítr, který se opírá do 
lopatky a ta mu klade odpor. Tím se dosahuje vyšší rychlosti a tím i vyšší účinností.  
 
Existují také elektrárny se svislou osou otáčení, některé pracují na odporovém principu (typ Savonius, 
jako misky anemometru) nebo na vztlakovém principu (typ Darrieus). [11] 

Dále můžeme VTE rozdělit podle typu jejich rotoru:  

Rotor se svislou osou rotace 
 

 a) Darrieův rotor – obvykle se skládá ze dvou či více rotorových listů, umístěných na společné svislé 
ose rotace. Účinnost tohoto typu rotoru dosahuje 38 % a využívá se pro výrobu stejnosměrného i 
střídavého proudu.  
 
 

b) Savoniův rotor - účinnost tohoto typu rotoru dosahuje 23 až 30 % a využívá se pro výrobu 
stejnosměrného i střídavého proudu. Rotor tvoří dvě přesazené válcové plochy, které využívají tzv. 
Robinsonova jevu. Ten spočívá v tom, že odpor vyduté části je asi 4x větší než odpor části vypuklé, 
tím dochází k rotaci. V praxi se často objevuje kombinace obou uvedených rotorů dohromady 
viz.obr(2.4), kdy Savoniův rotor zajišťuje hladký rozběh a Darrieův rotor vyšší účinnost. U těchto typů 

rotorů není nutné jejich natáčení do směru větru. [11] 
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Obr. 2.4 Darrieův rotor v kombinaci se Savoniovým rotorem [7] 

Rotor s horizontální osou rotace: 

a) větrné vrtule – jedná se o zařízení s účinností, která se pohybuje okolo 45 %. V technické praxi se 
převážně využívá třílistých rotorů. Použití jedno, dvou nebo čtyřlistých vrtulí je omezeno pouze na 
ojedinělé případy, spíše mimo průmyslovou praxi. 
 
b) lopatková kola - tento typ pomaloběžných zařízení nachází uplatnění především při čerpání vody z 
hlubokých studní. Počet lopatek se často pohybuje v rozmezí deseti až třiceti kusů. Účinnost tohoto 
typu rotoru se pohybuje v rozmezí 20-40 %.[11]  

 

U větrné elektrárny s horizontální osou rotace se často využívá systém natáčení do směru větru: 

a) natáčení ocasní plochy (Regulated Stali-pasivní) - rotor elektrárny má pevné listy a pro regulaci 
využívá odtržení proudnice vzduchu od listu rotoru při určité rychlosti větru. Po odtržení dojde ke 
snížení výkonu. Výhodou je vyšší výroba elektrické energie při vyšších rychlostech větru a nižší 
pořizovací náklady. 

b)  natáčení celého listu rotoru (Regulace Pitch-aktivní)  - využívá  okamžité rychlosti větru tak, aby 
byl celkový náběh větrného proudu v daném okamžiku optimální a dosáhl nejvyšší výroby. Vyšší 

výroba elektrická energie při nižších rychlostech větru. [11] 
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Graf. 2.3 Součinitel účinnosti různých forem větrných kol jako funkce rychloběžnosti. 
Rychloběžnost je definovaná jako poměr rychlosti hrotů rotorových listů k rychlosti větru.[1] 
 

2.6  Základní technické prvky větrné elektrárny  
 

 

 

Obr. 2.5. Detail gondoly-strojovny střední a malé větrné elektrárny[11] 
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Stožár 

Stožár a rám strojovny představují nosný systém celé VTE. Nejrozšířenější typy stožárů jsou 
v podobě kuželovitých ocelových tubusů. Snad nejdůležitější u stožáru je jeho výška. Přesněji řečeno, 
musí být stožár tak vysoký, aby na rotor nebylo možné dosáhnout napraženou paží. Se zvyšujícím 
výkonem turbíny stoupá i výška stožáru, která může dosáhnout 100 až 120 m. V některých velkých 
VTE nalezneme pro rychlejší přístup i výtah. Veškeré kabely jsou vedeny středem stožáru. Ten je 
ukotven k železobetonovým základům několika desítkami šroubů u paty věže. Na vrcholu tubusu se 
nachází gondola se strojovnou. Věž větrné elektrárny je často vystavována vysokým zatížením. Jak 
vahou gondoly, tak zatížením od rotorových listů a silou větru. Proto musí být její konstrukce taková, 
aby vše vydržela. Věž představuje řádově 15 procent z celkové ceny elektrárny.  

 
Rotor 

 
Rotor je srdce každé větrné turbíny. Skládá se nejčastěji ze tří listů upevněných do náboje. 

Náboj tvoří střed rotoru, ke kterému jsou připevněny vrtulové listy. Funkcí rotoru je přeměna energie 
větru na rotaci. Náboj rotoru přesouvá energii, kterou zachycují listy do navazujících částí gondoly až 
ke generátoru. Pokud se jedná o elektrárny s převodovkou, je náboj rotoru připojený k pomaloběžné 
hřídeli převodovky. Pokud se jedná o elektrárnu bez převodovky, hovoří se o přímém pohonu, kdy je 
energie vyráběna přímo v kruhovém generátoru. 

 
 
Lopatky rotoru 

 
Základním konstrukčním prvkem větrného motoru, který odebírá energii větru, jsou lopatky. 

Proto musejí mít specifický tvar, který se v řezu jeví jako aerodynamický profil. Obtékání 
vzduchu/větru (Wind) okolo listů rotoru elektrárny způsobuje vztlak (Lift), a tím i rotační pohyb 
rotoru. viz.obr.(2.7)  

                       

 
 
Obr. 2.7Obtékání vzduchu-větru (Wind) okolo listů rotoru elektrárny způsobuje vztlak (Lift) a tím i 
rotační pohyb rotoru. [11] 
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Generátor 

 
Generátor je elektrický točivý stroj, založený na rotujícím magnetickém poli a jevu, který se 

nazývá elektromagnetická indukce. Generátor nám tudíž slouží k přeměně jiných druhů energie na 
energii elektrickou. Rozdělujeme je na synchronní, které vytvářejí střídavé elektromagnetické pole a 
proudy (alternátor), a na generátory stejnosměrné, které vytvářejí stejnosměrné elektromagnetické pole 
a proudy (dynamo), které se využívá pro přímé dobíjení akumulátorů.  
 

Synchronní generátory (alternátory) vyrábějí střídavý elektrický proud. Jsou vhodné pro velké 
větrné elektrárny. Výhodou těchto generátorů je poměrně velká účinnost, schopnost pracovat při 
nízkých i vysokých otáčkách. Proto jsou také použitelné pro široký rozsah rychlostí větru. Zároveň 
jsou generátory nezávislé na elektrické energii dodávané z rozvodné sítě. Používají se jako záložní 
zdroje elektrické energie v případě přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. V porovnání 
s asynchronními generátory jsou velmi drahé a vyžadují komplikovaný kontrolní systém. Generátor 
musí být umístěn co nejblíže převodovému ústrojí, aby docházelo k maximálnímu využití otáček 
rotoru. Pro mikroelektrárny se jako generátor používá 12-ti voltový automobilový generátor, jehož 
životnost je téměř neomezená. Ovšem nevýhodou je jejich nízká účinnost, která se pohybuje okolo 
40%, a vysoké otáčky pro dosažení prahu nabíjení.  

 
 
Podstatně výhodnější jsou generátory buzené pomocí permanentních magnetů. Tento 

generátor se skládá z rotoru, který tvoří sady plechů a vinutí. Další důležitou částí je komutátor, který 
má funkci usměrňovače. Nejčastěji se tedy setkáme u větrné elektrárny malého a středního výkonu s 
asynchronním generátorem s kotvou nakrátko a s přímým připojením, pracující paralelně s distribuční 
síti. Dále je častý asynchronní generátor s kotvou nakrátko s připojením přes tyristorový spouštěč s 
přepínáním počtu pólů a asynchronní generátor s kotvou nakrátko pracující s frekvenčním měničem 
napěťového typu s rekuperační jednotkou. V porovnání s ostatními jsou nejčastěji používané díky své 
nízké pořizovací ceně, pro jejich jednoduchost, spolehlivost a možňost snadného připojení k rozvodné 
síti.  

 
Převodovka 
 

Převodové ústrojí slouží k přenosu točivého momentu mezi hnacím a hnaným členem 
(přenášení krouticího momentu), tudíž slouží k přizpůsobení rychlosti otáček rotoru pro potřeby 
elektrického generátoru. Otáčky větrného rotoru jsou poměrně malé, proto je za potřebí jejich zvýšení 
pomocí převodového ústrojí s velkým převodovým poměrem. Například u VTE s výkonem 2 500 kW 
je zapotřebí celkový převod 1:60. Nevýhodou převodovky je nižší odolnost vůči okolnímu prostředí a 
ztráty energie, které se minimalizují použitím čelního ozubeného řemenu, které na rozdíl od 
řemenového převodu má vysokou účinnost (až 98%). Další nevýhodou může být hlučnost ozubeného 

soukolí a vyšší pořizovací cena. Výhodou je dobrá spolehlivost a vysoká účinnost. [1][2][7]  
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Brzda 
 
 Velká výhoda větrné elektrárny vybavené brzdou umístěnou za nebo před převodovkou je jeho 
velká vlastní bezpečnost. Jedná se o mechanismus, který je velmi důležitý při zajištění odstavení 
větrného rotoru při bezvětří, poruše stroje či při extrémních rychlostech větru. Brzda nám umožní 
odstavit větrné zařízení na delší dobu, aniž bychom ohrozili okolí a samotnou VTE. Brzda se může 
ovládat buď elektricky, hydraulicky nebo mechanicky. První dva způsoby zastavení motoru pracují na 
základě ztráty napětí a tlaku (při poruše snímače otáček rotoru a rychlostí větru nebo při poruše čidel, 
které snímají vibrace způsobené námrazou či poškozením rotoru). 

 

Elektrické připojení 
 
Před připojením na veřejnou síť musí VTE projít podrobnou kontrolou, při které musí splňovat 

určitý stupeň jakosti dodávané elektrické energie, musí splňovat normy a předpisy týkající se napětí, 
výpadku či zkratu v elektrické síti a další zabezpečení proti nebezpečnému poklesu napětí nebo 
přepětí. Například proti zkratu a přetížení sítě jsou generátory jištěny buď pojistkami, jističi, či pomocí 
nadproudového relé. Elektrické připojení se provádí ihned po postavení stožáru. Jeho instalace může 
být provedena buď vedením zemních kabelů 80cm pod půdou, kde by se měl vyskytovat také aspoň 
jeden další kabel, který by později sloužil k napojení měřiče větru. Další možností je vést kabely 
vzduchem. Střídače slouží pro výrobu střídavého napětí. Baterie se používá k akumulaci proudu. Graf 
(2.4) znázorňuje účinnost jednotlivých typů střídačů. Nejvyšší účinnosti až 95% dosahuje elektronický 

obdélníkový střídač. [1][2][7]  

 

 

Graf 2.4 znázorňující účinnost jednotlivých typů střídačů 
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3  Průzkum trhu větrných elektráren 
 

V této kapitole se budu zabývat průzkumem trhu větrných elektráren, základním popisem 
jednotlivých firem, které větrné elektrárny prodávají a jejich nabídkou. 

Když se rozhodneme pořídit si větrné zařízení, existují dvě možnosti. Buď si je svépomocně 
postavit, anebo zakoupit v obchodní síti. Pokud však nejsme odborníky v dané oblasti, je lepší 
zakoupit si VTE v obchodní síti. V nynější době působí na našem trhu několik českých a zahraničích 
firem, které VTE nabízejí.  

 

3.1  Energo wind system, a.s.                                                       
 

Odborníci firmy Energo wind system, a.s. mají desetiletou zkušenost ve výrobě a vývoji 
větrných generátorů a malých větrných elektráren. Za tuto dobu bylo vyrobeno více jak 400 malých 
větrných elektráren a jsou instalovány na všech světadílech. Vlastní firma Energo wind system, a.s. 
byla zaregistrována na přelomu roku 2000 a 2001 jako vyústění celého desetiletého vývoje.  

Financování výroby a vývoje Energo wind system, a.s. zajišťuje společnost VENTURE 
GROUP S.A. Mimo investic do ekologicky zaměřených firem se Venture Group zaměřuje na obchod s 
nemovitostmi. Prostřednictvím dceřiné společnosti 1. Česká internetová líheň, a.s., podporuje také 
začínající technologicky orientované projekty. 

      Co dělá výrobky VTE jedinečné ve srovnání s jinými, je užitá technologie výroby, použitý 
materiál a integrovaná elektronika na řízení celého systému s možností kombinace s fotovoltaickými 
články. VTE jsou vyrobeny pro užití ve vnitrozemních i přímořských podmínkách, kde je předpoklad 
působení koroze, mají bezobslužný, tichý provoz a nemají další náklady na pohonné hmoty a maziva. 
V případě požadavků na větší výkon lze zapojit i několik turbín dohromady - VTE multiple.[12] 

 
Tabulka 3.1 Nabízené typy elektráren 

 

 

 
 

 

Výkon [W]  Název VTE Cena Kč (ceny bez DPH) 
300 ML 300 Butterfl 39 000 
1500 ML 1500 Shark 98 000 
3000 ML 3000 Air 195 000 
6000 ML 10 Eco 440 000 
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ML 300 Butterfly a ML 1500 Shark, ML 3000 Air 

ML 300 a ML 1500 ve spojení s akumulátory (80 – 150 Ah , 250 - 500 Ah) jsou určeny pro 
osvětlení, menší domácí spotřebiče, čerpání vody v zahradních zavlažovacích systémech, námořní 
jachting, camping a výrobky pracující v systému 12/24V. Elektrárny pracují bez vazby na veřejnou 
rozvodnou síť. Celý systém lze kombinovat s fotovoltaickými články. Do systému lze zapojit měnič 
napětí 12/230V a pak je možné celý systém využívat v okruzích 230V/50Hz. 

 Malá větrná elektrárna ML 3000 je využitelná k ohřevu teplé užitkové vody, topení a čerpání 
vody. Elektrárna s výstupem 3x230V 30-50Hz (jmenovitý výkon 3000W-dle povětrnostních 
podmínek dané lokality) lze připojit i do stávajících systémů topení tuhými palivy nebo plynem. 
Elektrárna může dodávat el.energii do veřejné rozvodné sítě. 

ML 10 Eco 
 

Malá větrná elektrárna ML 10 je využitelná k ohřevu teplé užitkové vody, topení a dodávkám 
do veřejné rozvodné sítě NN. Elektrárna s výstupem 3x230/400V 30-50Hz (jmenovitý výkon 10kW - 
dle povětrnostních podmínek dané lokality) je napojena do odporové zátěže (zásobníkové ohřívače 
teplé vody, akumulační kamna aj.), kde je elektrická energie akumulována. Zařízení lze připojit i do 
stávajících systémů topení tuhými palivy nebo plynem. Elektrárna pracuje bez vazby na veřejnou 
rozvodnou síť. Ve spojení s řídící jednotkou lze celý systém připojit do veřejné rozvodné sítě NN. 

 

                         
Obr. 3.1 Malá větrná elektrárna ML 10 a její výkonová křivka[12] 

 

 

 

 

 



23 

 

3.2  Strojexport Trade Praha, a.s.                                                 
 

Strojexport Trade Praha a.s. působí v oblasti energetiky na tuzemském trhu od roku 1993. 
Původně byla založena jako dceřiná společnost s ručením omezeným podniku Strojexport a.s a 
Windtower spol. s r.o. Během své existence realizačně participovala na mnoha významných 
projektech jako výstavba Míchacího centra fluidních popelů v Elektrárně Ledvice. V roce 1997 se 
společnost transformovala na akciovou společnost bez majetkové spoluúčasti Strojexportu a.s. V 
současné době se po významných změnách majoritních akcionářů společnost vedle exportních aktivit 
zaměřila na realizaci alternativních zdrojů elektrické energie především v segmentu větrných 
elektráren a na oblast úpravy vody a vodních zdrojů.[14] 

 
Tabulka 3.2 Nabízené typy elektráren  
 

               Výkon [W]           Název VTE Cena Kč (ceny bez DPH) 
výkon 8000 WT 8000 552 000 

výkon 10000 WT 10P 568 000 

 
Firma uvádí průměrnou vztažnost za rok u WT 8000 -24.000 až 30.000(kWh) a u WT 10P-30.000 až 
35.000 (kWh). Firma garantuje u obou elektráren dvacetiletou životnost. 

Firma poskytuje: 

� poradenskou službu (posouzení lokality, vyhodnocení průměrné větrnosti v dané lokalitě) 
� projektovou dokumentaci Windtower 
� vyřízení stavebního povolení dle požadavků příslušného stavebního odboru, žádost pro                     

provozování vlastního zdroje paralelně k rozvodné síti na příslušném energetickém závodě 
� kupní smlouvu na prodej a montáž VTE 
� vybudování betonového základu a kabelové přípojky dle projektové dokumentace 

� výstavbu VTE [14] 

WT8000 

  Větrná elektrárna WT8000 je pomaloběžný stroj s planetovou převodovkou a synchronním 
generátorem PMG na výrobu elektrického proudu. Je určena pro prostředí, kde není přípojka veřejné 
rozvodné sítě, nebo jako doplňkový zdroj elektrické energie pro spotřebiče bez nároků na stabilitu 
napětí a kmitočtu zdroje, např. topení a ohřev TUV, elektromotory, čerpadla. Pro spotřebiče s nárokem 
na stabilitu napětí a kmitočtu je nutné použít měnič. WT8000 je bezobslužné zařízení s plně 
automatickým provozem. Provoz je zajišťován regulační hlavou rotoru vrtule. Zařízení je opatřeno 
bezpečnostní a parkovací motorovou brzdou.[14] 
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Obr. 3.3 Větrná elektrárna WT 8000[14] 

Větrná elektrárna WT10P 

Malá větrná elektrárna WT10P viz obr. (3.4) je určena pro paralelní zapojení do stávajícího 
rozvodu 3x230/400V 50Hz mezi vlastní elektroměr a spotřebiče pro vlastní spotřebu s možností 
prodeje přebytků do rozvodné sítě energetických závodů nebo pro odprodej veškeré výroby. Jedná se o 
pomalootáčkové zařízení s převodovkou a asynchronním generátorem na výrobu elektrického proudu. 
Zařízení je bezobslužné s plně automatickým provozem. Tento provoz je zajišťován řídící jednotkou 
ROJ WT10P a ochranou jednotkou, které zabezpečují připojení na síť po dosažení generátorických 
otáček a odpojení od sítě při: 

� motorovém režimu 
� ztrátě napětí, výpadku jedné nebo více fází 
� poruše napájecí sítě 
� nedovolenému přepětí nebo podpětí 
� nedovolené podfrekvence nebo nadfrekvence 
� proudové asymetrii 
� zvýšení teploty generátoru 

Malá větrná elektrárna je konstrukčně řešena v klasickém uspořádání, tj. vodorovná osa rotoru. 
Natáčení osy rotoru do směru větru se děje samovolně kormidlem. Zařízení je opatřeno bezpečnostní 
elektromagnetickou brzdou a aretací otočné gondoly. [14] 
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                                       Obr. 3.4 Malá větrná elektrárna WT10P[14] 

 3.3      AGROPLAST VE Olešnice a.s                                       

Jedná se o českou společnost, která nabízí především malé větrné elektrárny menšího výkonu, 
které jsou určeny k dobíjení akumulátorů 12 nebo 24 V do míst bez přípojky elektrického proudu, 
slouží jako autonomní zdroj elektrické energie. Umožňují provoz spotřebičů kempového typu - TV 
přijímače, rozhlasové přijímače, absorpční chladničky a osvětlení na malé napětí (auto žárovky, 
halogenová svítidla). Elektrárny byly původně vyvinuty pro námořní jachty, ale jejich výkony jsou 
dostačující i pro dobíjení akumulátorů na chatách a v zahrádkářských koloniích.[13]  

Tabulka 3.3 nabízené typy elektráren  
 

Výkon [W] Název VTE Cena Kč (ceny bez DPH) 
120 VTE 120 21 900 
240 VTE 240 22 400 
500 VTE  502 36 600 
750 VTE 752 60 000 

    

Všechny typy elektráren jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které zajišťují jejich spolehlivost 
v extrémních podmínkách a jsou odzkoušeny ve větrném tunelu viz.obr (3.5), kde byly provedeny 
zkoušky do síly větru 60 m/s, tj. 216 km/hod. Firma zajišťuje poradenskou službu, záruční a pozáruční 
opravy, servis.[13]  
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Obr. 3.5 Větrná elektrárna VTE 752 [13] 

 

3.4  VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY TAAWIN                       

   

Firma byla založena v Brně v roce 1989. Zakladatelem firmy je Jan Touš a je členem Vědecké 
rady Výzkumného centra Západočeské univerzity v Plzni. Zakladatel firmy má dlouholeté zkušenosti 
ve výzkumu a zkouškách konstrukcí strojů na vítr. Firma Taawin započala svou průkopnickou práci 
v Brně, kde bylo vyrobeno několik prvních strojů, které se posléze stali základnou pro další vývoj. 
Firma vyrobila a uvedla do provozu do roku 2005 vice než 67 strojů a je nositelem technického 
pokroku v oblasti větrných elektráren malého a středního výkonu. Firma vyvinula několik převratných 
konstrukcí, které znamenají v tuto chvíli odklon od dosavadních konstrukcí. Nyní se firma může 
pochlubit novým strojem, převratné konstrukce, který má chráněný obchodní patent. Taawin dodala 
své stroje do mnoha zemí jako Japonsko, Švédsko, Indie a je průkopníkem nové technologie větrných 
elektráren.     

         

Obr. 3.6 Větrná elektrárna TAAWIN typ ROSWELL 
 

Větrná elektrárna Tawin typ Roswell 

Stroj svou nadčasovou technologií a futuristickým vzhledem zcela vybočuje z provedení 
větrných elektráren. Její velkou výhodou je bezhlučný provoz a využití v hustě zasídlených oblastech. 
Nadčasovým strojem z něho učinilo počítačem řízené nastavování uhlu záběru. Vertikální osa a 
vyvedení krouticího momentu je provedeno do spodní části tubusu, kde v hermeticky uzavřeném 
prostoru je umístěn generátor, elektronika i veškeré ovládání. [15]  
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Větrná elektrárna Roswell je mimořádně bezpečné zařízení, které je možno bez obav stavět do 
vysoce a hustě zastavěných lokalit, už také proto, že jde o konstrukci téměř bezhlučnou. Čočkovité 
těleso ("UFO") zabezpečuje extrémně nízký odpor celé konstrukce vůči nárazovému větru i v oblasti 
nebezpečných rychlostí. Těleso nevytváří podtlakové a vztlakové efekty, není zdrojem turbulencí, stroj 
je schopen pracovat v mimořádně extrémním prostředí. Vlastní výkon a proporcionální řízení výkonu 
pohonné jednotky ("UFO") je docílen lineárním zvedáním "žáber" - klapek, otvíraných, mírně 
zakřivených výklopných ploch vždy na jedné polovině tělesa, v závislosti na směru větru a také na 
poloze, ve které se klapky nacházejí. Mechanický systém otevírání a zavírání je bezkontaktní a 
neopotřebovává se. Rotující těleso, včetně lamel, pokrývajících zvenčí ocelovou konstrukci tubusu, je 
vyrobeno z vysoce odolných kompozitních materiálů a polymerů. Při nízkých rychlostech větru lze 
docílit zvýšení výkonu paralelním otevíráním spodních klapek. Rotující části ("UFO") lze stavět až v 
počtu 3 ks nad sebe, přičemž prostřední těleso rotuje v protisměru. V extrémních větrných situacích 
lze pouhým zavřením všech klapek stroj bezpečně zastavit v jakémkoliv režimu a plynulou 
elektronickou regulací odporových klapek lze odebírat požadovaný  elektrický výkon i při extrémních 
rychlostech větru zcela bezpečně, proces může být plně automatický.[15] 

Roswell je špičkovou konstrukcí Jana Tauše v oboru větrných strojů a nemá na světě obdoby. 
Po zavedení seriové výroby lze očekávat, že cena nebude vyšší než stroje klasické konstrukce a 
srovnatelného výkonu. Ve firmě Taawin Brno se již připravuje výrobní základna pro vlastní produkci 
strojů, zhotovují se první prototypy pro výstavní účely. V prodejní ceně jsou zahrnuty veškeré aspekty 
tykající se výstavby, měření a povolení. [15] 

Tab. 3.4 Technické parametry  

Technické parametry stroje Taawin Roswell ( Shark Gills ) 
Průměr talíře ( UFO ) 5  m 
Výška talíře 2  m 
Počet žáber 12 
Plocha žáber 18  m2 

Výška stožáru 12 / 18  m 
Hmotnost celková  4000 kg 
Maximální otáčky 180 ot. /min.  
Počáteční provozní rychlost větru   2  m/s 
Maximální rychlost větru neomezená 
Špičkový výkon 15 kW při rychlosti větru nad 16  m/s 
Výkon při 15 m / s 10 kW 
Výkon při 12 m / s 8 kW 
Výkon při 6 m / s 3,5 kW 
Výkon při 3 m /s 1 kW 

Příslušenství   
Střídač 10 kVA, do sítě 3 x 400 V 
Aku. baterie NiCd 

Předpokládaná životnost > 20 roků 
Prodejní cena včetně příslušenství 
dodávka "na klíč" 

2,130 mil. Kč  vč. DPH 
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3.5  Energy Ball 

V současné době se na mezinárodním trhu objevil nový trend ve výrobě malých VTE. Tyto 
malé elektrárny jsou určeny speciálně pro osídlené plochy a městské prostředí. Jsou to větrné 
elektrárny s vertikální osou otáčení a fungují i při nižších rychlostech větru. Výrobce nazval toto 
zařízení  Energy Ball, podle jeho specifického tvaru. Při rychlostech 4m/s, což je asi průměrná roční 
rychlost větru v ČR ve výšce 10 m, je schopen vyprodukovat 100KWh.viz.tab.(3.5). Tento 
,,energetický balónek“ však funguje i při rychlostech nižších až 2m/s. Jednou z jeho výhod je možnost 
ho instalovat i v hustěji zastavěných oblastech.Viz.obr.(3.7).[17]  

 

                           

Obrázek 3.7 Malé větrné elektrárny typu Energy Ball 

 

Tab. 3.5 Technické parametry  

 

 

 

 

 

 

4  Využití a návratnost investic 

 

Větrná elektrárna bez připojení k rozvodné síti  

Tento způsob zapojení se využívá zejména pro větrné elektrárny s nejmenším výkonem (od 
300 W do 5 kW). Lze ho použít na místech, kde není možné se připojit k elektrické síti. Vyrobená 
elektrická energie se ukládá v akumulátoru a kdykoli později může být využita v nízkonapěťových 
spotřebičích (osvětlení, rozhlasový přijímač). Energii z elektrárny lze používat i k napájení spotřebičů 
s napětím 220 V (počítač, televize, lednička), je ovšem nutné zapojit měnič napětí.  

                                                     Technické parametry Energy Ball 
Rozběhová rychlost větru 2  m/s 
Maximální rychlost větru 40  m/s 
Průměr rotoru:  1,1  m 
Stanovený výkon  100 W při 10 m/s 

 
Maximální výkon  500 W při 17 m/s 
Příslušenství převodník - 230 V 
Minimální životnost zařízení  25 let 
Cena jednoho Energetického balónku  5 000 eur (zhruba 130 000 Kč) 
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Větrná elektrárna jako zdroj pro akumulační kamna a ohřev vody  

Tento způsob zapojení se většinou využívá pro větrné elektrárny s výkonem vyšším než 3 kW. 
Zapojení je ve srovnání s ostatními případy jednodušší, ale nelze je použít k napájení běžných 
elektrospotřebičů (kvůli nestálosti větru). Energie vyrobená větrnou elektrárnou se ukládá ve formě 
tepla ohříváním vložek akumulačních kamen nebo vody v bojleru.  

 Větrné elektrárny s připojením k síti 

Větrná elektrárna připojená k síti a využívaná jako doplňkový zdroj 

Tento způsob zapojení se většinou využívá pro větrné elektrárny s výkonem vyšším než 5 kW. 
Elektřina vyrobená ve větrné elektrárně je pomocí regulačního zařízení přizpůsobena požadavkům 
spotřebičů a využívána v domácnosti nebo v dílně. V době, kdy nefouká vítr, odebírá uživatel energii 
ze sítě. Naopak, když elektrárna vyrábí větší množství elektřiny, než může její majitel spotřebovat 
(např. za větrné noci), tak do sítě naopak dodává (formou zelených bonusů). Provozovatel pak vedle 
standardního elektroměru, který měří jeho odběr ze sítě, používá ještě elektroměr druhý, který měří 
jeho dodávku. Rozvodným závodům pak zaplatí za množství energie určené jako odběr pro vlastní 
spotřebu minus dodávka z větrné elektrárny.  

Větrná elektrárna pro odprodej elektřiny do sítě 

Tento způsob zapojení se od předchozího liší tím, že majitel větrné elektrárny všechnu 
vyrobenou elektřinu prodává do sítě a sám ji nespotřebovává. Svoji spotřebu pokrývá odběrem ze sítě 
a platí za ni stejně jako ostatní. Zároveň však dostává zaplaceno za elektřinu, kterou díky větrné 
elektrárně do sítě dodal garantovanou výkupní cenou elektřiny z obnovitelných zdrojů. K tomuto 
způsobu zapojení je potřeba od příslušných rozvodných závodů, v tom kterém kraji, získat souhlas s 
výkupem el. energie a stanovení přípojného místa připojení VTE  na síť. Pokud jsou splněny všechny 
technické podmínky, rozvodné závody nesmí odmítnout. 

 

Provozovatel přispívá k ochraně životního prostředí a současně zvyšuje povědomí o 
možnostech využívání obnovitelné energie. Program OPP je možné využít pro získání dotace z fondů 
EU. Dotace je až „46%“ (skutečná výše dotace je dle bodového ohodnocení, které provádí 
Czechinvest). Využití větrné energie podporuje Česká republika zákonem, kterým se ukládá povinný 
výkup vyrobené elektřiny. Výkupní cena elektrické energie je upravena tak, aby byla provozovatelům 
VTE zajištěna návratnost z vynaložených investic během 15 let. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
investici s nízkou mírou rizika, mají banky částečný zájem financovat tyto projekty. Ze zákona má 
distribuční společnost povinnost odkoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů pokud je provozovatelem 
elektrárny nabídnuta k prodeji. Avšak, jak už to bývá, cenové rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu a přepisu zákona číslo 180/2005 zákonem č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008 tykající se 
kategorie nových větrných elektráren dochází k poklesu výkupní ceny o 5 %, což je skoro maximální 
mez 15 let garantované návratnosti (2,34 Kč/kWh). Viz.tab.(4.1),(4.2).[19] 
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K dosažení příznivějších ekonomických výsledků při provozování VTE hraje svou roli jak vysoký 
větrný potenciál, tak i mnoho důležitých aspektů:  

� dlouhodobá spolehlivost, výkonnost i odolnost vůči nepříznivým meteorologickým podmínkám 
� rychlá a cenově přijatelná údržba 
� nevelká vzdálenost od odběratele elektřiny 

Tabulka 4.1 Výkupní ceny a zelené bonusy v roce 2009[19]       
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tabulka 4.2 Srovnání výkupních cen elektřiny[19]      

 

    

Obr. 4.1 Prodej přebytečné energie do sítě[12] 

       
            Zdroj 

Výkupní ceny  
   [Kč/kWּh] 

Zelené bonusy  
    [Kč/kWּh] 

Malá vodní elektrárna        2,70         1,30 

Výroba elektřiny 
spalováním biomasy 

       4,49         2,95 

Větrná elektrárna        2,34         1,63 

Fotovoltaická elektrárna  
(do 30 kW) 

       12,89        11,91 

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodávané 
do sítě [Kč/MWּh] 

Zelené bonusy v 
[Kč/MWּh] 

VTE uvedená do provozu po 
1. lednu 2009 

 
2340 

 
1630 

VTE uvedená do provozu před 
1. lednem 2004 

 
3410 

 
2700 
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Tabulka 4.3 Naměřený denní a roční chod větru v lokalitě Horní Lhota v Moravskoslezském kraji s 
průměrným výkonem jednotlivých VTE. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

              

Graf 4.1 Průměrný roční chod větru v lokalitě Horní Lhota naměřený ve výšce 10 m nad zemí 

Čas (UTC) Průměrná rychlost 
větru [m/s] 
            v 10m 

00:00-00:55 4,02 
01:00-01:55 3,98 

02:00-02:55 3,98 
03:00-03:55 3,95 
04:00-04:55 3,94 

05:00-05:55 3,93 
06:00-06:55 3,92 
07:00-07:55 3,94 
08:00-08:55 4,01 
09:00-09:55 4,13 
10:00-10:55 4,22 
11:00-11:55 4,32 
12:00-12:55 4,36 
13:00-13:55 4,38 
14:00-14:55 4,35 
15:00-15:55 4,23 
16:00-16:55 4,14 
17:00-17:55 4,09 
18:00-18:55 3,99 
19:00-19:55 4,02 
20:00-20:55 4,06 
21:00-21:55 4,08 
22:00-22:55 3,99 
23:00-23:55 3,96 
průměr       4,8 

Čas (UTC) Průměrná měsíční 
rychlost větru [m/s] 

v 10m 
Březen 6,31 
Duben 5.86 

Květen 5.90 
Červen 5.47 
Červenec 5.28 

Srpen  4.38 
Září 4.69 
Říjen 5.24 
Listopad 5.87 
Prosinec 6.58 
Leden 6.49 
Únor 7.78 
průměr               5,82 
Průměrný výkon jednotlivých typů VTE 
za rok  

       Typ VTE [kWּh] 
TAAWIN 
ROSWELL 

29 844 

WT10P 21 000 
WT 8000 18 500 

ML 10 Esco 12 110 

ML 3000 7 011 

VTE 752 1 051 
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4.1  Roční výnos malých VTE  

 
  Jednotlivé druhy VTE mají rozdílnou návratnost a využití. K porovnání byly vybrány dva 

typy, které jsem srovnal dle rychlosti větru, která byly naměřeny v lokalitě Horní Lhota viz.tab.(4.3). 

K tomuto výpočtu bude použita výkupní cena energie, která je stanovena přepisem zákona číslo 

180/2005 zákonem č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008 tykající se kategorie nových větrných 

elektráren, která činí 2,34 [Kč/kWּh] a průměrný výkon jednotlivých elektráren při průměrné rychlosti 

větru za jednotlivé měsíce viz.tab.(4.3). Abychom zjistili výkon jednotlivých VTE, musíme mít ke 

každému druhu VTE jejich výkonové křivky, ze kterých můžeme odečíst jejich výkon k příslušné 

rychlosti větru viz.graf.(4.2) 

Ukázka výpočtu návratnosti u VTE ML 3000 a 10Eco  při průměrné rychlosti jednotlivých měsíců a 

výkupní cenou 2,34 (Kč/kWּh). 

 

Graf 4.2 Výkonové křivky VTE ML 3000 a 10Eco 

 

Po odečtu z jednotlivých výkonových křivek získáme výkon jednotlivých elektráren. Tyto 

hodnoty dále vynásobíme počtem hodin jednotlivých měsíců. Výsledek nám udá průměrný celkový 

výkon. Posledním krokem je tento celkový výkon vynásobit výkupní cenou energie.     
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Tabulka 4.4 návratnost  VTE ML 3000 a 10Eco.   

 

Ukázka výpočtu vyrobené energie pro - ML10Eco 

 

      

                            [20] 

 

 

 

 

- Celkové množství vyrobené el. energie za  měsíc –Wm [kWּh] 

- Výnos za měsíc – Vm (s výkupní cenou 2,34Kč/kWּh) 

- Výnos za rok – Vr (s výkupní cenou 2,34Kč/kWּh) 

- Prostá doba návratnosti - TN (roky) 

- Roční využití instalovaného výkonu k
r 

- Instalovaný výkon P
i 
[kW] 

 
 

 

Čas 
(UTC) 

Průměrná 
měsíční 
rychlost 
větru [m/s] 

Odečet z 
křivky 
ML10Eco   

Průměrný 
výkon pro 
jednotlivé 
měsíce 
 

Výnos 
za 
měsíc  

Odečet z 
křivky 
ML 3000 

Průměrný 
výkon pro 
jednotlivé 
měsíce 

Výnos 
za 
měsíc 
 
 

[v 10m] [kW] [kWּh] (Kč) [kW] [kWּh] (Kč) 
Březen 6,31 1,85 1376 3220 1,1 818 1914 
Duben 5.86 1,35 972 2274 0,75 540 1264 

Květen 5.90 1,38 1027 2403 0,80 595 1392 
Červen 5.47 1,15 856 2003 0,62 461 1078 
Červenec 5.28 1,00 744 1741 0,58 432 1011 

Srpen  4.38 0,45 345 807 0,25 186 435 
Září 4.69 0,60 432 1011 0,38 274 641 
Říjen 5.24 0,95 707 1654 0,50 372 870 
Listopad 5.87 1,37 1019 2384 0,80 595 1392 
Prosinec 6.58 1,95 1404 3285 1,15 828 1938 
Leden 6.49 1,90 1414 3309 1,14 848 1984 
Únor 7.78 2,70 1814 4244 1,58 1062 2485 
Součet   12110 28335  7011 16404 
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[ ]
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Tabulka 4.5 Průměrný roční výnos a návratnost jednotlivých VTE  

         Typ VTE 
Roční využití  

[%] 
Roční výnos 

(Kč) 
Návratnost 

investic 
TAAWIN ROSWELL 22,7 69 834 24,5 let 
WT10P-(Strojexport Trade) 24 49 140 11,5 let 
WT 8000-(StrojexportTrade) 26,3 43 290 12,8 let 
ML10 Eco-(ENERGO wind) 13,8 28 335 15,5 let 
ML 3000-(ENERGO wind) 22,8 16 405 11,9 let 
VTE 752-(AGROPLAST) 16 2 459 24.4 let 
 

Následné ekonomické posouzení pomocí diskontované doby návratnosti pro dané typy VTE. 
 

 
                    Graf 4.3 Posouzení návratnosti jednotlivých VTE 

Tabulka 4.5 Průměrný roční výnos VTE s využitím formou zelených bonusů, pro konkrétní situaci s 
průměrnou spotřebou 4 445 kWּh elektrické energie v rodinném domě se 4 obyvateli. 
 

 

 

 

 

 

 

Výpočet je aplikován hypoteticky na situaci, že by VTE pokryla celkovou roční spotřebu domácnosti 

Využití formou zeleného bonusu 
Typ VTE Průměrný výkon 

[kWּh] 
Roční výnos 

(Kč) 
Návratnost 

TAAWIN 
ROSWELL 

29 844 62069 27,8 let 

WT10P 21 000 47653 11,9 let 

WT 8000 18 500 43578 12,7 let 

ML 10 Esco 12 110 33163 13,3 let 

ML 3000 7 011 24851 7,8 let 
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5  Vícekriteriální rozhodování 

 V této části mé práce se budu snažit pomocí vícekriteriální metody vyřešit rozhodovací 
problém, vybrat tu nejvhodnější větrnou elektrárnu. Budeme se rozhodovat z nabízených větrných 
elektráren od čtyř mnou popsaných výrobců a prodejců. Nejdříve je nutností stanovit 6 kritérií 
viz.tab.(4.1), které nám pomohou vyřešit rozhodovací problém. Dále musíme vybrat 6 vhodně 
zvolených expertů viz.tab.(4.2), kteří budou schopni kvalifikovaně posoudit významnost jednotlivých 
kritérií. K dispozici máme několik metod vícekriteriálního rozhodování. Já jsem se rozhodl pro 
metodu vážených dílčích pořadí a metodu Pattern s výpočtem koeficientu významnosti pomocí 
metody porovnávání v trojúhelníkovém páru, protože je jednoduchá a rychlá. [16] 

Tabulka 5.1 stanovená kritéria  

    náklady (-)  

    výnosy (+) 

        (+)         (-)        (+)      (+)         (-)         (+) 

               Kriteria            

Varianta                                                 

(typ VTE)                        

        1         2        3       4         5         6 

Výkon [W] 

Rozběhová 

rychlost větru 

[m/s]  

Maximální 

rychlost větru 

[m/s] 

   Využití 

      [%] 

Pořizovací 

cena [kč]-[bez 

DPH] 

Návratnost 

     [roky] 

1 
TAAWIN 
ROSWELL 

10 000 2 neomezená 22,7 1 725 300 
24,5 

2 WT10P 10 000 3,5 20 24,0 568 000 
11,5 

3 WT 8000 8 000 3,5 25 26,3 552 000 
12,8 

4 ML10 Eco 10 000 3,6 15 13,8 440 000 
15,5 

5 ML 3000 3000 3,7 15 22,8 195 000 
11,9 

6 VTE 752 750 3,8-4,1 20 16 60 000 
24,4 

 
Kritéria v tab.(5.1) byla vybrána záměrně, protože se domnívám, že stanovují základní 

vlastnosti VTE. Ti, kteří by si chtěli pořídit VTE určitě na prvním místě bude zajímat cena, využití a 
návratnost, která je spjata s výkonem. Výstupem jednoduchého ekonomického zhodnocení je prostá 
návratnost investic. Je-li delší než životnost VTE, vložené prostředky se nám nikdy nevrátí, takže 
z čistě ekonomického hlediska bude lepší nedělat nic. 

Tabulka 5.2 Vybraní experti 

expert           Jméno experta Pozice 
    1 Ing. Václav Čech, Ph.D. Vedoucí katedry 
    2 Ing. Martin Marek, Ph.D. Odborný asistent 
    3 Doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D. Akademický pracovník 
    4 Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Vědecký pracovník 
    5 Ing. Radim Chrapek Vedoucí dispečinku ČEPRO 
    6 Josef Kubánek Provozovatel VTE 
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5.1  Metoda vážených dílčích pořadí 

 Postup pro metodu vážených dílčích pořadí je jednoduchý.  Stanoví se dílčí pořadí 
jednotlivých variant, v němž uspokojí jednotlivá kritéria viz.tab.(5.3). Nutností je stanovit kritéria typu 
náklady (-) a kritéria typu výnosy (+). Například u nákladů (cena) požadujeme hodnoty co nejnižší. 
Také u kritérií typu rozběhová rychlost větru a návratnost požadujeme nejnižší hodnotu. To znamená, 
že na prvním místě bude varianta s nejnižší hodnotou a na posledním místě s nejvyšší hodnotou. 
Dalším krokem bude jednotlivá dílčí pořadí před jejich součtem vynásobit příslušným koeficientem 
významnosti (Bj). Po jejich sečtení můžeme provést vyhodnocení. [16]  

 

Tabulka 5.3 Stanovení dílčích pořadí hodnocených variant podle jednotlivých kritérií. 

                    Kritéria                                                                                   
 Varianta 

        (+)         (-)        (+)      (+)         (-)         (-) 

        1         2        3       4         5         6 

               1 1,5 1 1 4 6 6 
               2 1,5 2,5 3,5 2 5 1 
               3 4 2,5 2 1 4 3 

               4 1,5 4 5,5 6 3 4 

               5 5 5 5,5 3 2 2 
               6 6 6 3,5 5 1 5 
 

V případě stejných hodnot pro dané kritérium u více variant přiřazujeme těmto hodnotu pořadí, která 
je průměrem pořadí, které tyto hodnoty zaujímají. 

Metoda pro stanovení koeficientu významnosti (Bj) také není složitá. Nazývá se metodou 
porovnávání v trojúhelníkovém páru. Ze soustavy kritérií se vytvoří trojúhelníková tabulka párů 
kritérií viz.tab.(5.4), která obsahuje (N=15) párů neboli dvojic. Následně se tyto dvojice začnou 
porovnávat, každé kritérium s každým a na konec se sečte celkový počet bodů. Výherce z páru obdrží 
jeden bod. Pokud se expert domnívá, že obě kritéria mají stejnou hodnotu, jsou zakroužkované obě 
dvě a obdrží každý ½ bodu. [16] 

Vzorec na výpočet párů neboli dvojic: 
 

( ) ( )
15

2

166

2

1 =−⋅=−⋅= mm
N                                  [16] 

  

m – počet kritérií 
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Tabulka 5.4 Hodnocení kritérií jednotlivými experty v trojúhelníku v páru 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Významnost jednotlivých kritérií určenými jednotlivými experty je dána následujícími koeficienty 
významnosti (Bj).viz.tab.(5.5) 
 
Tabulka 5.5 Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií určenými jednotlivými experty 

 
Expert 

                                                  Kritéria        
1 2 3 4 5 6 ∑  

1 3 3 2 5 0 2 15 
2 2 2 2 0 4,5 4,5 15 
3 2 0 2 3 3,5 4,5 15 
4 2 2 0,5 4,5 1,5 4,5 15 
5 1,5 2,5 0 3 3 5 15 
6 1,5 2 0 2,5 4,5 4,5 15 
∑  12 11,5 6,5 18 17 25 90 
Bj 2 1,9 1,1 3 2,8 4,2 15 
Bjn 0,13 0,13 0,07 0,2 0,19 0,28 1 

 

Posouzení od experta 2 

 1     1     1    1      1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 

Posouzení od experta 1 

 1     1     1    1      1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 

Posouzení od experta 3 

 1     1     1    1      1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 

Posouzení od experta 6 

 1     1     1     1     1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 

Posouzení od experta 5 

 1     1     1     1     1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 

Posouzení od experta 4 

 1     1     1     1     1      
 2     3     4     5     6     
        2     2     2     2 
        3     4     5     6  
               3     3     3 
               4     5     6 
                      4     4 
                      5     6 
                             5 
                             6 
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Pro kontrolu nám slouží normovaný index významnosti Bjn, celkový součet normovaných indexů 
významnosti se musí rovnat 1.  

Výpočty koeficientu významnosti (Bj) a normovaného koeficientu významnosti (Bjn): 
 

2
6

12
1 ==== Bj

P
Bj jγ

                [16]

                                                     

                                             [16] 

      

P - počet expertů (6) 

jγ - součet jednoho kritéria u všech expertů (∑ )    

Tabulka 5.6 Vyhodnocení variant 
 

Varianta 

Kritéria 
Bj1=2 Bj2=1,9 Bj3=1,1 Bj4=3 Bj5=2,8 Bj6=4,2 

1 2 3 4 5 6 

1 1,5 1 1 4 6 6 
2 1,5 2,5 3,5 2 5 1 
3 4 2,5 2 1 4 3 

4 1,5 4 5,5 6 3 4 

5 5 5 5,5 3 2 2 
6 6 6 3,5 5 1 5 

 

Varianta 
Kritéria 

1 2 3 4 5 6 Pj Vj 
1 3 1,9 1,1 12 16,8 25,2 60 5 
2 3 4,75 3,85 6 14 4,2 35,8 1 
3 8 4,75 2,2 3 11,2 12,6 41,75 2 
4 3 7,6 6,05 18 8,4 16,8 59,85 4 

5 10 9,5 6,05 9 5,6 8,4 48,55 3 

6 12 11,4 3,85 15 2,8 21 66,05 6 

 
                                                                                                                  [16] 
          
 
 

Pronásobení pořadí příslušným koeficientem významnosti (Bj) a sečtení všech dílčích pořadí u každé 
varianty - (Pj) nám ukáže výsledné pořadí významnosti variant - (Vj).viz.tab.(5.6). Při vyhodnocení 
(Vj) je na prvním místě ta varianta, která má minimální hodnotu součtu pořadí a na posledním místě ta 
varianta, která má hodnotu součtu dílčích pořadí maximální. 
 

 

 

13,0
15

2
1 ===
∑ Bj

Bj
Bjn

35,121 =⋅=KPj
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5.2  Metoda Pattern 

Jako druhou metodu při výpočtu vícekriteriálního rozhodování jsem si vybral metodu 
„PATTERN“. U metody Pattern potřebujeme opět koeficient významnosti Bj, který známe z metody 
porovnávání v trojúhelníkovém páru. Dále je nutné zase rozlišit náklady (-) a výnosy (+). U každého 
kritéria se nejprve nalezne nejhorší hodnota (hjb), která je považovaná za základ (bázi). U výnosu 
zvolíme nejnižší hodnotu a u nákladů zvolíme nejvyšší hodnotu. Této hodnotě je poté přiřazen index 
1,00 (Ibj). Pro každé kritérium je potom stanoven index (Iij), který je ovlivněn koeficientem 
významnosti (Bj), obdobně jako u předcházející metody.[16] 

 

Tabulka 5.7 Vyhodnocení variant 

 

 

Poznámka: Kvůli velice nízké ceny jsme byli nuceni vyřadit VTE 752 z metody Pattern, její nízká 
cena by velice zkreslila výpočet. 
 
Ukázka výpočtu u nákladů a výnosů: 
 

U výnosů: 66,62
3000

10000 =⋅=⋅= Bj
h

h
I

jb

ij
ij                 [16]  

U nákladů: 52,39,1
2

7,3 =⋅=⋅= Bj
h

h
I

jb

ij
ij              [16] 

 

 

 

 

 

Varianta 

Kritéria 

1 2 3 4 5 6 Sj Vj 

1 6,66 3,52 2,93 4,93 2,8 8,95 29,79 4 
2 6,66 2,01 1,47 5,21 8,5 4,2 27,52 1 
3 4,66 2,01 1,83 5,71 8,75 4,67 27,63 2 

4 6,66 1,95 1,1 3 10,98 5,66 29,35 3 

5 2 1,9 1,1 4,96 24,7 4,34 39 5 
Bj 2 1,9 1,1 3 2,8 4,2   
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5.3  Vyhodnocení metod 

5.8 Porovnávací tabulka výsledků obou metod 

 Typy VTE metoda Dílčích pořadí metoda Pattern 
TAAWIN ROSWELL 5 4 
WT10P-(Strojexport Trade) 1 1 
WT 8000-(StrojexportTrade) 2 2 
ML10 Eco-(ENERGO wind) 4 3 
ML 3000-(ENERGO wind) 3 5 
VTE 752-(AGROPLAST) 6  

 

Při výběru ze šesti různých druhů malých větrných elektráren byla nejlépe vyhodnocena u 
obou metod VTE od firmy Strojexport Praha a.s - WT 10P. Na druhém místě se umístila VTE od 
stejné firmy WT 8000. Na posledním místě se u metody Vážených dílčích pořadí umístila VTE 752.  
Tento výsledek musíme brát s nadhledem, protože se jedná o elektrárnu s velice malým výkonem 
oproti ostatním. V průměru byla nejhorší elektrárna Taawin typ Roswell. Jelikož se ale jedná o úplně 
nový typ, se špičkovou technikou, konstruovanou na ty nejhorší větrné podmínky a tím pádem i 
s vysokou pořizovací cenou, která měla právě největší vliv na umístění, je jinak, podle mého názoru, 
velice kvalitní VTE. Celkově byly zaznamenány u obou metod nepatrné rozdíly pořadí. Na závěr tedy 
můžeme doporučit větrné elektrárny od Strojexport Praha a.s. 

 

Obr. 5.1 WT 8000 od firmy Strojexport Praha a.s[14] 
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6.  Závěr 
  
 Cílem mé práce bylo principiálně popsat větrné elektrárny a ostatní aspekty souvisejícím s 
jejím provozem. 
  Práce osvětluje scénář rozvoje větrné energie a zastoupení možné plochy v ČR pro využití 
větru k výrobě elektrické energie ve VTE. V druhé části jsem chtěl poukázat na důležitost volby 
stanoviště pro umístění malé větrné elektrárny a jeho specifikaci, která souvisí s výkonem elektrárny. 
Dále se v této části zabývám základním rozdělením a principem VTE, společně s popisem základních 
technických prvků. V poslední části jsem zhodnotil stávající trh, jednotlivé nabízené typy VTE a jejich 
výkonnost v případě umístění v lokalitě Horní Lhota, a s tím související volbu typu VTE na základě 
vícekriteriálního rozhodování. 

Pro výstavbu velkých větrných elektráren a větrných parků na území České republiky je 
vhodných stanovišť málo a část je již zastavěna. Nemáme zde tolik možností jako přímořské a 
severské země s velkým větrným potenciálem, kde se výstavba velkých větrných elektráren a větrných 
farem setkává s  větší konečnou rentabilitou než v našich podmínkách. Dále se stále setkáváme i 
s určitou nevolí k výstavě velkých větrných parků. 

Pro výstavbu malých větrných elektráren je na území ČR daleko více vhodných stanovišť. 
Jejich pořizovací cena není tak závratná a jejich velikost není tak velká, aby se to příliš dotklo krajiny.  
Stavba VTE se stožárem do 10 (m) žádná velká povolení nepotřebuje. Také je tady ekologický aspekt, 
který je u větrných elektráren velice příznivý, vzhledem k ostatním formám výroby elektrické energie. 

Pokud bych se měl, jako majitel domu, rozhodovat pro výstavbu VTE, zvážil bych, zda budu 
vyrobenou energii prodávat do sítě, nebo využívat pro napájení domácích spotřebičů. Toto rozhodnutí 
souvisí s rychlostí větru v daném místě. Při průměrné roční rychlosti větru menší než 6 (m/s) je 
investice do VTE, určené pro dodání el. energie do sítě, neefektivní. Ale pro napájení vlastních 
spotřebičů, s možností dodávky přebytků do sítě, je využití VTE menšího výkonu mnohem 
efektivnější. Jak je vidět z větrné mapy ČR, je průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí okolo 5 (m/s) 
a méně. Návratnost investic se u některých typů elektráren často pohybuje okolo 20 let, což je mezní 
doba životnosti VTE. Na podkladě těchto faktů si myslím, že jedna z nejlepších možností je energii, 
vyrobenou malou větrnou elektrárnou, využívat pro ohřev vložek akumulačních kamen nebo vody 
v elektrickém bojleru.  

Větrné elektrárny se také jeví jako nepostradatelné v oblastech, kde není připojení k stávající 
síti nízkého napětí. Napojení na tuto síť na vlastní náklady by mohlo mnohokrát převyšovat náklady 
na výstavbu VTE. Takže zde je na zvážení, který z důvodů pro výstavbu VTE u investora převažuje, 
zda finanční či ekologický. 
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