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Anotace 
 

V této bakalářské práci je uveden přehled větrných elektráren v ČR, vysvětlena výroba 

elektrické energie a vyhodnocení výroby elektrické energie větrnými elektrárnami 

z hlediska investičních a provozních nákladů.V první části je vysvětlena výroba elektrické 

energie větrnými elektrárnami a popis jednotlivých části větrných elektráren. V další 

kapitole je přehled provozovaných, projektovaných a demontovaných větrných elektráren 

v České republice, jejich další členění a vývoj větrné energetiky od roku 1991-2008. 

Důleţitou části jsou také přírodní podmínky a lokality vhodné pro výstavbu větrných 

elektráren. Další část se věnuje investičním a provozním nákladům a ekonomické 

zhodnocení lokalit Jindřichovice pod Smrkem a Pchery. V další části jsou uvedeny zelené 

bonusy a výkupní ceny elektřiny vyrobené větrnými elektrárnami. V předposlední části 

jsou uvedeny výhody a nevýhody větrných elektráren, jejich vliv na okolní krajinu a zvěř. 

V závěru práce je vysvětlena definice pojmu větrného potenciálu větrných elektráren a 

jeho další členění. 
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Summary 
 

In this bachelor work we can see wind-power stations list in czech republic, explanation of 

electrical energy production and summary of production elctrical energy by wind-power 

stations according investment and operating expenses. In the first part we´ll get 

explanation about electrical energy production by wind-power stations and every single 

part of wind-power stations desciption. In the next part we can see list of  active, projected 

and closed wind-power stations in czech republic, their detailed separation and wind-power 

energetics progress since 1991 to 2008. Important part is also natural conditions and 

locations suitable for wind-power station fabrication. Next part turn to investments and 

operating expenses and financial valutation of  Jindřichovice pod Smrkem and Pchery 

locations. Next part features green bonuses and redemption prices of energy produced by 

wind-power station. In the next to the last part are listed advantages and disadvantages of 

wind-power station, their impact on natural sorroundings and animals. In the last part 

definition of conception wind-power station potencial and his detail structure is explained. 

 

Keywords: wind-power stations, electrical energy production, wind energy, investment 

expenses, operating expenses, wind potencial 
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IN investiční náklady 

MVTE malá větrná elektrárna 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PN provozní náklady 
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1. ÚVOD 

Větrná energie byla odnepaměti vyuţívána ve větrných mlýnech např. k mletí obilí a 

také při čerpání vody. Vyuţití větrné energie je zpravidla započítáváno mezi klasické 

obnovitelné zdroje energie. Výroba energie větrnými elektrárnami přispívá k ochraně 

klimatu, provoz větrných elektráren nezatěţuje ovzduší škodlivými emisemi. Výroba 

elektřiny v tepelných elektrárnách znečišťuje ovzduší a vyvíjí velký objem škodlivých 

emisí - například oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý, prachové částice a jsou také 

významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který se podílí na velikosti tzv. skleníkového 

efektu. Jaderné elektrárny vedle elektřiny produkují nebezpečný radioaktivní odpad (např. 

vyhořelé jaderné palivo). Z toho plyne, ţe nám nezbývá nic jiného neţ přistoupit k řešení 

výroby elektrické energie prostřednictvím alternativních zdrojů. A vítr mezi nimi zaujímá 

přední místo.  

Větrná energie patří dnes mezi jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí 

obnovitelné energetiky. V Evropě zaznamenává průmysl větrné energetiky poměrně rychlý 

rozvoj a zaujímá velmi důleţité postavení na světovém trhu. Významný je i technologický 

pokrok, který směřuje k výrobě stále větším větrným generátorům a tím ke sniţování 

jednicových investičních nákladů. 

Větrná energie je obnovitelným zdrojem energie s velmi malou energetickou hustotou 

a získatelný výkon je závislý na třetí mocnině rychlosti větru. Proto je vyuţití energie větru 

ekonomické pouze v lokalitách s ustálenou a dosti velkou rychlostí větru. V České 

republice jsou příznivé větrné podmínky převáţně jen v horských oblastech, obvykle 

v nadmořských výškách nad 500 m n. m. Podle větrné mapy České republiky mají velký 

větrný potenciál horské oblasti v příhraničí, jsou to Luţické hory, Krušné hory, Jizerské 

hory, Krkonoše a Jeseníky. Avšak rychlý rozvoj technologií umoţňuje efektivní výrobu i 

v mimohorských oblastech. Místa, kde jsou příznivé větrné podmínky, leţí převáţně v 

oblastech, které patří mezi zákonem chráněné oblasti. Odhaduje se, ţe z tohoto důvodu 

odpadá 60-70 % vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren. 

Cílem mé bakalářské práce je vyhodnocení výroby elektrické energie větrnými 

elektrárnami z hlediska investičních a provozních nákladů, dále jsem se zaměřila na 

vhodné lokality pro výstavbu větrných elektráren, výhody a nevýhody větrných elektráren 

a vyuţitelný potenciál v podmínkách České republiky. 
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Nejdříve Vás seznámím s jednotlivými částmi, ze kterých se větrná elektrárna skládá a 

dále jak se vyrábí elektrická energie. Další kapitola se zabývá provozovanými, 

projektovanými a demontovanými větrnými elektrárnami v ČR, v příloze je pak uveden 

seznam všech větrných elektráren. Dále jsem se zabývala rozdělením větrných elektráren 

na mikro, malé, střední a velké větrné elektrárny, vývojem větrné energetiky od roku 

1991-2008 a vývojem instalovaného výkonu a výroby elektřiny za poslední dva roky. 

Neméně důleţitá je část o vhodných lokalitách pro výstavbu větrných elektráren. V další 

kapitole jsou uvedeny investiční a provozní náklady na výstavbu větrných elektráren a 

ekonomické vyhodnocení lokality Jindřichovice pod Smrkem a Pchery. Dále se věnuji 

ovlivněním ekonomiky větrných elektráren z hlediska legislativních opatření. Předposlední 

kapitola je věnována výhodám a nevýhodám větrných elektráren, z hlediska technicko-

provozních problémů, ekonomických a ekologických problémů. Na závěr je představen 

pojem větrného potenciálu větrných elektráren a jeho další členění. 
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2. VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE VĚTRNÝMI 

ELEKTRÁRNAMI 

2.1 Sloţení větrných elektráren 

Větrná elektrárna se skládá z těchto základních částí: 

- rotor 

- generátor 

- převodovka 

- systém natáčení do směru větru 

- stožár a rám strojovny 

- regulační systém 

 

Popis částí velké větrné elektrárny: 

1 - rotor s rotorovou hlavicí a listy 

2 - brzda rotoru 

3 - planetová převodovka 

4 - spojka 

5 - generátor 

6 - servo-pohon natáčení strojovny 

7 - brzda točny strojovny 

8 - loţisko točny strojovny 

9 - čidla rychlosti a směru větru 

10 - několikadílná věţ elektrárny 

11 - betonový armovaný základ elektrárny 

12 - elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího obvodu 

13 - elektrická přípojka 

 

Obrázek 1: Struktura větrné elektrárny [27] 

2.1.1 Rotor 

Rotor větrného motoru se člení na další čtyři druhy, a to na: 

a) vrtuli 

b) lopatkové kolo 
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c) Darrieův rotor 

d) Savoniův rotor 

 

Vrtule je rychloběţný typ větrného motoru. Jsou důleţitou částí celého zařízení, 

protoţe na velikosti plochy vrtule závisí výkon odebraný proudícímu vzduchu. Počet listů 

vrtule bývá 1 aţ 4, ale nejčastěji 2 nebo 3. Vrtule jsou charakterizovány malým odporem a 

velkou aerodynamickou účinností. Mezi výhody rychloběţného motoru patří malý počet 

lisů, výrobně je tedy levnější, listy rotoru jsou konstruovány pro velké odstředivé síly a 

proryvy větru mají menší vliv na jejich namáhaní. Nevýhodou je, ţe počáteční otáčivý 

moment vyvozovaný vrtulí je malý a proto se musí uvést do pohybu elektrickým 

motorkem nebo dvoustupňovou regulací. [11] 

 

Tabulka 1: Souhrn informací o vrtuli (zdroj: encyklopedie energie) 

Součinitel 
4 aţ 10 

rychloběţnosti 

Účinnost 40 aţ 55% 

Výkon 
přednostně řada 125, 250, 500 kW  

výhledově 1 aţ 2 MW 

Průměr rotoru desítky metrů, nejvíce do 100 m 

 

Lopatkové kolo je pomaloběţný větrný motor. Na rozdíl od rychloběţného motoru 

se maximální účinnosti dosahuje při součiniteli rychloběţnosti kolem 1. 

 

Tabulka 2: Souhrn informací o lopatkovém kole (zdroj: encyklopedie energie) 

Počet lopatek 12 aţ 24 

Průměr lopatkového kola 5 aţ 8 m 

Účinnost do 30 % 

 

Darrieův motor byl poprvé pouţitý v roce 1931. Skládá se ze dvou nebo více 

křídel rotujících kolem vertikální osy. Mezi výhody Darrieova motoru patří jeho vysoká 

účinnost, jednoduchá konstrukce a moţnost umístění generátoru do spodní části stoţáru. 

Do jeho nevýhod můţeme zařadit špatnou schopnost rozběhu.  

 

Savoniův motor byl patentován o dva roky dříve neţ Darrieův motor, čili v roce 

1929. Skládá se ze dvou ploch ve tvaru půlválců, které jsou navzájem přesazeny. Točivý 
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moment vzniká jako účinek výslednice sil působících účinkem větru na vypouklou a 

vydutou plochu. Mezi výhody patří velmi jednoduchá a levná konstrukce. Do nevýhod 

můţeme zařadit poměrně malou účinnost. [11]  

 

Tabulka 3: Optimální součinitel rychloběžnosti a maximální účinnost Savoniova motoru (zdroj: 

encyklopedie energie) 

Optimální součinitel 
0,9 - 1  

rychloběţnosti 

Maximální účinnost do 40% 

 

Existují i kombinace obou systémů Darrieus a Savonius, kde Savoniův rotor 

zajišťuje hladký rozběh i při malých rychlostech větru a poté přebírá hlavní úkol Darrieův 

rotor. 

2.1.2 Generátor 

Generátor mění mechanickou energii hřídele na energii elektrickou. Generátory je 

moţné rozdělit do těchto skupin: 

a) stejnosměrné generátory 

b) synchronní generátory (alternátory) 

c) asynchronní generátory 

d) generátory s permanentními magnety 

 

Pro malé větrné elektrárny je nejčastěji pouţívají stejnosměrné generátory a pro střední 

a velké elektrárny většinou synchronní a asynchronní generátory.[11] 

 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody typů generátorů [11] 

TYP VÝHODY NEVÝHODY 

synchronní  velká účinnost, poměrně drahé, 

generátory nízké pracovní otáčky vyţadují komplikovaný řídící 

    a kontrolní systém 

asynchronní levnější konstrukce, při rozběhu odebírá ze sítě 

generátory snadné připojení k síti, proud pro vytvoření vlastního 

  při připojení k síti se magnetického pole 

  neprojevují oscilační jevy,   

  spolehlivost při provozu   
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2.1.3 Převodovka 

U větrných elektráren slouţí k převodu velkých jmenovitých otáček rotoru na 

poměrně nízké jmenovité otáčky generátoru. Nejčastěji se pouţívají speciální 

jednostupňové převodovky, na které je přímo připojena brzda. Tato část zařízení je 

nejnáchylnější k poruchám, proto jiţ některé firmy, které vyrábí větrné elektrárny vyvinuly 

elektrárny bezpřevodovkové. [11] 

 

Obrázek 2: Ukázka převodovky generátoru REDULUS GPV 

2.1.4 Systém natáčení do směru větru 

Způsoby nastavení do směru větru: 

- ocasní plocha 

- boční pomocné rotory 

- natáčení pomocnými motory 

 

Ocasní plocha je nejjednodušší způsob natáčení rotoru větrné elektrárny do směru 

větru. Ocasní plocha spočívá v tom, ţe strojovna elektrárny je opatřena plochou, která je 

pevně spojena s rámem strojovny. Při změně směru větru tak vznikne otáčivý moment, 

který pootočí větrnou elektrárnou do poţadovaného směru. Tento způsob se nejčastěji 

pouţívá u MVTE. 

Boční pomocné rotory jsou tvořeny dvojicí lopatkových kol, které jsou nasazené na 

pastorek zabírající do ozubeného kola věnce pevně spojeného se strojovnou elektrárny. Při 

poryvu bočního větru se pomocné rotory roztočí a následně pak natočí strojovnu do 

poţadovaného směru. 

Natáčení pomocnými motory se pouţívá u větrných elektráren připojených k síti, 

které mají velké výkony.  
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Skládá se z: 

- snímacího členu, 

- vyhodnocovacího členu, 

- akčního členu. 

Snímací člen je obvykle tvořen korouhvičkou. Vyhodnocovací člen je součástí řídící 

jednotky a akční člen je představován elektromotorem. Vyhodnocovací člen sleduje směr 

větru daný polohou větrné korouhvičky a předá signál k akčnímu členu elektromotoru, 

který přes pastorek a ozubený věnec natočí strojovnu do poţadovaného směru. [11] 

2.1.5 Stoţár a rám strojovny 

Stoţár a rám strojovny patří k hlavním částem nosného systému větrné elektrárny. 

U MVTE je stoţár většinou tvořen jen trubkou kotvenou lany v jedné nebo více výškách. 

U větrných elektráren středních velikostí se nejčastěji pouţívají příhradové stoţáry.  

Větrné elektrárny velkých výkonů mají moţnost dvou variant: 

- příhradové stožáry, 

- tubusové stožáry. 

Výhody tubusových stoţárů je, ţe tubus lze dobře vyuţít pro umístnění veškerých 

ovládacích a kontrolních prvků. Nevýhodou je, ţe výroba je technologicky náročnější neţ 

výroba příhradových stoţárů. Mezi nevýhody u příhradových stoţárů patří vybudování 

speciálních přístrojových skříněk. K přednostem patří jejich výrazně menší spotřeba oceli 

oproti tubusovým stoţárům. [11] 

2.1.6 Regulační systémy 

Regulační systémy pro větrné elektrárny mají tyto části: 

- ovládací a kontrolní prvky, 

- systém regulace a brţdění vrtule, 

- kontrolní systém jednotlivých částí elektrárny, 

- systém natáčení strojovny do směru větru, 

- systém připojení k síti. [11] 

 



 

8 

 

2.2 Princip fungování větrných elektráren 

Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína, která je 

umístěná na stoţáru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté 

prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické energie. Podél rotorových listů vznikají 

aerodynamické síly, listy proto musejí mít speciálně tvarovaný profil. Se vzrůstající 

rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a 

energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou. Je proto třeba zajistit efektivní a 

rychle pracující regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému 

přetíţení věrné elektrárny. [16] 

2.3 Energie větru 

2.3.1 Vznik větru 

Vítr lze jednoduše vysvětlit jako horizontální proudění vzduchu v atmosféře, který 

je vyvolaný rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země. Vítr je obnovitelným zdrojem energie. 

Má velmi nízké externí náklady a obrovský potenciál pro další růst. [25] 

2.3.2 Směr větru 

Směr větru se udává podle toho, odkud vítr vane. Udává se v úhlových stupních 

nebo v desítkách úhlových stupňů geografického azimutu příslušného směru větru, celkem 

se tedy rozlišuje 36 směrů větru (01 - 36) nebo v meteorologii pomocí světových stran 

(zpravidla s přesností na 22,5°, tj. s rozlišením na S, SSV, SV, VSV a V směr).  

Směr větru měříme pomocí směrovek různých typů, které jsou většinou otočné 

kolem svislé osy a měřící pouze horizontální sloţku větru. Směrovky se umísťují obvykle 

na stoţár, který musí být aspoň 10 m vysoký. [38], [25] 

2.3.3 Rychlost a měření větru 

Rychlost větru se nejčastěji se udává v m/s nebo v km/h nebo ve stupních, které se 

určují odhadem podle Beaufortovy stupnice (příloha č.1). [38], [7] 

Nutné také podotknout, ţe vítr je zpomalován různými terénními překáţkami - 

stavbami, kopci, a také druhem povrchu (tráva, les, vodní hladina, sníh apod.). S rostoucí 

výškou se rychlost větru logaritmicky zvyšuje. 
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Výkon větrné elektrárny závisí na rychlosti větru (viz graf č.1). Existuje minimální 

hranice rychlosti větru, pod kterou větrná turbína není schopna vyrábět elektrickou energii. 

Tato hodnota je v současnosti přibliţně 5 m/s, aby byla elektrárna schopna vyrábět aspoň 

minimum energie. Optimální rychlost větru, při které větrná elektrárna dosahuje největšího 

výkonu je 13 aţ 16 m/s. Horní hranice rychlosti větru je 25 m/s. Při překročení této hranice 

hrozí poškození turbíny. 

 

Graf 1: Závislost výkonu na rychlosti větru (zdroj: http://www.cez.cz/encyklopedie ) 

 

Proudění vzduchu je vţdy turbulentní, coţ se projevuje kolísáním rychlosti a směru 

větru. 

Měření rychlosti větru se provádí pomocí anemometrů (větrometr), které rozlišujeme 

na: 

a) mechanické 

b) zchlazovací 

c) aerodynamické 

Rychlost větru se měří standardně v 10 m nad zemí. [26] 

 

Podle větrného atlasu ČR (viz příloha č. 2), vytvořeného Ústavem fyziky atmosféry 

Akademie věd ČR na základě podkladů ČHÚ, je celoroční průměrná rychlost větru přes 4 

m/s (ve výšce 10 m) a přes 5,3 m/s (ve výšce 30 m). Roční průměrná rychlost větru v 

lokalitě vhodné pro výstavbu větrné elektrárny se předpokládá 6 a více m/s. [26] 
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3. Provozované a projektované VTE v ČR 

3.1 Provozované větrné elektrárny 

Jindřichovice pod Smrkem 

Jedná se o dvě elektrárny typu Enercon E-40, které byly uvedeny do provozu v roce 

2003 a leţí na Frýdlantském výběţku (375 m n. m.), jiţně od obce Jindřichovice pod 

Smrkem. Instalovaný výkon jedné elektrárny je 600 kW a celkový výkon větrné farmy činí 

1,2 MW. Výšky tubusů je 65 m a průměr rotoru je 44 m. Provozovatelem je obec 

Jindřichovice pod Smrkem. [6], [17] 

 

Nový Hrádek 

Větrnou farmu, která tvoří čtyři větrné elektrárny EKOV-400 kW postavila v létě r. 

1995 firma ALVYEN, s. r. o., a základech původně budovaných pro VE-315 Vítkovice, a. 

s. Jednalo se o prototypové výrobky, a s tím byla spojena značná poruchovost elektráren, 

která společně s nízkou výkupní cenou elektřiny vedla k platební neschopnosti společnosti. 

Větrnou farmu poté převzala Východočeská energetika, a.s. Technické problémy a vysoká 

hlučnost elektráren vedly i pod novým vlastníkem k útlumu výroby a postupně aţ k 

trvalému odstavení větrné farmy. Po roce 2006 přešla farma pod správu společnost ČEZ 

Obnovitelné zdroje, s.r.o., která plánuje odstranění současných elektráren a na jejich místě 

výstavbu 2 moderních větrných elektráren s výkonem 2 MW. [17] 

 

Boţí dar – Neklid 

Na vrchu Neklid (1160 m n. m.) byla nejprve postavena přenesená elektrárna EWT-315 

a poté dvě elektrárny Enercon E-33.  

Větrná elektrárna byla přenesena z Dlouhé Louky kde měla pouze dočasné povolení k 

provozu. S ohledem na technologické a jiné problémy je převáţně mimo provoz. 

Elektrárny Enercon, které byly uvedeny do provozu v roce 2006, leţí cca 1 km 

východně od obce Boţí Dar, u silnice směrem na Klínovec, v těsném sousedství státní 

hranice s Německem. Instalovaný výkon jedné elektrárny je 330 kW a celkový instalovaný 

výkon větrné farmy je 660 kW. [6], [17] 
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Obrázek 3: Neklid, větrné elektrárny Enercon E-33 [17] 

 

Nová Ves v Horách 

V červnu 2003 byla uvedena do provozu Repower MD70 s výkonem 1500 kW na 

sloupu o výšce 65 m. V době instalace to byla větrná elektrárna v ČR s největším 

nominálním výkonem. V prosinci 2004 byla uvedena do provozu druhá elektrárna stejného 

typu. [6] 

 

Seznam všech větrných elektráren v příloze č. 3. 

 

Větrné elektrárny postavené v roce 2008 

Mezi větrné elektrárny, které byly postaveny v průběhu roku 2008 patří: 

Pchery 

Tabulka 5: Větrná elektrárna Pchery [18] 

poloha Praţská plošina, mezi Kladnem a Slaným 

nadmořská výška 331 m 

počet elektráren 2 

typ elektrárny WinWind WWD-3 

průměr rotoru 100 m 

výška osy rotoru 88 m 

instalovaný výkon 3000 kW 

uvedení do provozu duben 2008 

provozovatel ČES s.r.o. 
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Maletín  

Tabulka 6: Větrná elektrárna Maletín [18] 

poloha 
Zábřeţská vrchovina; mezi Zábřehem,  

Mohelnicí a Moravskou Třebovou 

nadmořská výška 580 m 

počet elektráren 1 

typ elektrárny Vestas V90 

průměr rotoru 90 m 

výška osy rotoru 105 m 

instalovaný výkon 2000 kW 

uvedení do provozu 2008 

provozovatel WIND FINANCE, a.s. 

 

Mezi další VTE patří: [18] 

- Lipná (Oderské vrchy), 1 x Vestas V90, 2 MW 

- Anenská Studánka I a II (jihovýchod od České Třebové), 4 x DeWind D6, 2x 

Fuhrlander FL250, celkem 5 MW 

- Trojmezí (Ašský výběţek), Vestas V52, Vestas V47, Tacke TW 600, celkem 2,1 

MW 

- Bantice (Dyjskosvaratecký úval), Vestas V90, 2 MW 

- Nová Ves v Horách III (Krušné hory), 4 x Repower MM92, celkem 8 MW 

- Hora Svatého Šebestiána (Krušné hory), 3 x Nordex S 70, celkem 4,5 MW 

 

Přehled VTE a jejich instalovaného výkonu podle krajů  

Graf 2: Struktura instalovaného výkonu podle kraje [18] 
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V příloze č. 5 je uvedena tabulka přehledu VTE podle krajů. 

 

Přehled VTE podle výrobců 

Graf 3: Struktura výrobců VE [18] 

 

V příloze č. 6 je uvedena tabulka přehledu větrných elektráren podle výrobců. 

3.2 Projektované větrné elektrárny 

Společnost ČEZ hodlá v polovině letošního roku, uvést do provozu další větrné VTE o 

celkovém instalovaném výkonu 20 MW. Po dobu dalších třech let se počítají s více neţ 

100 MW. Celkově připravuje ČEZ v současnosti zhruba 70 větrných elektráren. (zdroj 

ČEZ) 

Prvními vhodnými projekty jsou moţnosti výstavby větrných parků v lokalitách 

Dukovany a Dlouhé Pole, ke kompletní obnově dojde v Novém Hrádku. [37] 
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3.3 Demontované větrné elektrárny 

Tabulka 7: Přehled demontovaných větrných elektráren v ČR [17] 

Lokalita Typ 
Uvedení Ukončení Instalovaný Důvod 

do provozu provozu výkon ukončení 

Jenišov - Hory Vítkovice VE75-1 1992 1995  75 kW technické problémy 

Boží Dar - u hřbitova Vítkovice VE 75-1 1992 1994 75 kW technické problémy 

Kuželov 
Danish Wind Power 

1990   150 kW 
 technické problémy 

DWT 150   

Strabenice Vítkovice VE 315-II 1994 1998  315  kW váţná havárie 

Dlouhá Louka ENERGOVARS EWT-315 1993 2001 315  kW velké mnoţství poruch 

Nová Ves v Horách I West Medit 320 1994 1997 320 kW 
časté výpadky elektřiny, 

opakované vyloupení 

Boršice u Buchlovic EKOV E400 1994 1998 400 kW technické problémy 

Mladoňov 
Vítkovice VE 315-I 1992 1995 315 kW časté poruchy 

Vítkovice VE 315-II 1996 2004 315 kW přesunuta a nahrazena jinou 

Bílý Kříž TACKE 60 1992 1994 60 kW povolení na dva roky 

 

 

Obrázek 4: Kuželov [17] 

3.4 Další rozdělení VTE 

Větrné elektrárny jsou technická zařízení, ve kterých je kinetická energie větru 

přeměňována na energii elektrickou. V závislosti na průměru vrtule, určujícím plochou 

S opsanou vrtulí, která podle vztahu 

3

2

1
uSCP ps   

podmiňuje výkon odebraný proudícímu vzduchu rotorem turbíny, se tato zařízení dělí na 

malé, střední a velké větrné elektrárny. [6] 
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Cp…součinitel výkonu 

 …hustota vzduchu 

u…rychlost větru 

 

Tabulka 8: Kategorizace větrných elektráren na malé, střední a velké (podle Endera, 2006) [6] 

Větrné elektrárny 

malé střední velké 

vrtule výkon vrtule výkon vrtule výkon 

Průměr 

[m] 

Plocha 

[m2] do kW 

průměr 

[m] 

plocha 

[m2] 

do 

kW 

průměr 

[m] 

plocha 

[m2] do kW 

≤ 8 ≤ 50 10 16,1 - 22 200,1 - 400 130 45,1 - 64 1 600,1 - 3 200 1 500 

8,1 - 11 50,1 - 100 25 22,1 - 32 400,1 - 800 310 64,1 - 90 3 200,1 - 6 400 3 100 

11,1 - 16 100,1 - 200 60 32,1 - 45 800,1 - 1 600 750 90,1 - 128 6 400,1 - 12 800 6 400 

3.4.1 Větrné mikro-elektrárny 

Větrné mikro-elektrárny jsou zařízení na výrobu stejnosměrného proudu při napětí 

12 V nebo 24 V. Jejich výkon je do 1 kW. Otáčky generátoru jsou závislé na rychlosti 

větru. Elektrická energie se akumuluje do baterií, odkud se pouţívá převáţně k osvětlení a 

k provozu drobných spotřebičů. 

Větrné mikro-elektrárny mají dnes široké vyuţití. Nalézt je můţete nejen v oblastech, 

kde není zavedena elektrická síť (např. na chatách, lodích a rekreačních plachetnicích), ale 

své vyuţití najdou také v zasíťovaných oblastech (např. napájení monitorovacích zařízení, 

dopravních značení). [39], [42] 

 

Výhody větrných mikro-elektráren: 

- slouţí jako zdroj elektrické energie v místech mimo rozvodnou síť, např. v horách, 

na samotách 

- má dobrý poměr cena/výkon 

- generátor má malé rozměry, hmotnost a snadno se instaluje 

- získanou energii lze zálohovat a překlenout tak dobu bez větru [39] 
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Obrázek 5: Příklad větrné mikro-elektrárny [42] 

3.4.2 Malé VTE 

Mezi MVTE se obvykle řadí zařízení s nominálním výkonem  menším neţ 60 kW a 

průměrem vrtule do 16 m. Nejznámější kategorií jsou VTE s nominálním výkonem do 10 

kW a lze je dělit na další dvě podskupiny: 

1. Zařízení s výkonem zhruba  do 2 aţ 2,5 kW. Jejich průměr vrtulí je 0,5 m aţ 3 m, 

které jsou výhradně určeny pro dobíjení baterií. Takto získaná energie můţe slouţit 

k napájení komunikačních systémů, radiových přijímačů, ledniček a dalších 

elektrických spotřebičů a také k osvětlení. Tyto malé VTE nejčastěji pracují se 

stejnosměrným napětím 12-24 V. 

2. Zařízení s výkonem 2,5 – 10 kW. Průměr vrtulí těchto malých VTE je 3 aţ 8 m, 

které obdobně jako předcházející skupina pracují v ostrovním reţimu. Jejich 

výstupní napětí je obvykle 48 aţ 220 V. 

 

Hlavní výhodou malých větrných elektráren ve srovnání s velkými je větší počet 

lokalit, kde mohou být provozovány. Větrná elektrárna by měla stát v otevřené krajině a 

nejlépe na vyvýšeném místě. 

Hlavní části zařízení tvoří vedle oběţného kola turbíny v zemi zakotvený stojan, 

převodové soustrojí, generátor a elektrická regulace. [34], [42] 

3.4.3 Střední a velké VTE 

Mezi střední větrné elektrárny řadíme elektrárny s průměrem vrtulí od 16 – 45 m a 

nominálním výkonem od 60 do 750 kW.  
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Velké větrné elektrárny mají průměr vrtule od 45 do 128 m a nominální výkon turbín 

v rozsahu 750-6 400 kW. 

Největší VTE s nominálním výkonem nad 3 000 kW jsou většinou zařízení určená pro 

umístění v moři. 

Struktura střední a velké větrné elektrárny je velmi podobná. [42] 

V současné době jsou nejrozšířenější elektrárny s vodorovnou osou otáčení, na 

vztlakovém principu, kdy vítr obtéká lopatky připomínající leteckou vrtuli. [1] 

3.5 Vývoj větrné energetiky v ČR (1991-2008) 

Graf 4: Přehled počtu větrných elektráren 1991-2008 [19] 

 

 

Z tohoto grafu vyplývá, ţe v loňském roce bylo uvedeno do provozu celkově nejvíce 

větrných elektráren, které měly největší průměrný výkon za posledních 17 let. Za to 

v letech 1996-2001 nebyly postaveny ţádné nové větrné elektrárny. 

Pro lepší přehlednost je v příloze 7 uvedena tabulka s vývojem větrné energetiky a 

jejich instalovaným výkonem. 
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Graf 5: Přehled instalovaného výkonu větrných elektráren 1991-2008 [19] 

 

3.6 Vývoj instalovaného výkonu a výroby elektřiny z větru v ČR 

Graf 6: Vývoj instalovaného výkonu a výroby elektřiny z větru v ČR v letech 2006-2008 (www.eru.cz) 

 

 

Z tohoto grafu lze říci, ze výroba elektrické energie větrnými elektrárnami je 

nerovnoměrná. Zdroje proto musí být zálohovány klasickými zdroji, coţ je poměrně 

nákladné. V březnu roku 2008 bylo vyrobeno aţ 151 GWh elektřiny a měsíc na to klesla 

výroba na necelých 80 GWh.  
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Pro přesnější přehled je v příloze 8 i tabulka vývoje instalovaného výkonu a výroby 

elektřiny z větru v České republice. 

3.6 Přírodní podmínky a vhodné lokality pro výstavbu VTE 

Ve vnitrozemských státech, jako je Česká republika, jsou nejvhodnější lokality 

převáţně ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad 500 m n. m. Rychlý rozvoj 

technologií umoţňuje efektivní výrobu elektřiny i v mimohorských oblastech. Roční 

průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny se předpokládá 6 a více m/s. 

V niţších nadmořských výškách je roční průměrná rychlost větru kolem  2 aţ 4 m/s. 

Aţ na několik výjimek se vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren nacházejí v 

horských pohraničních pásmech a v oblasti Českomoravské vrchoviny. Tato místa však 

leţí převáţně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněná území. 
1)

 Dále nejsou 

dovolené stavby v národních parcích, v přírodních rezervacích, v chráněných krajinných 

oblastech první zóny a v blízkosti národních památek. Odhaduje se proto, ţe z tohoto 

důvodu odpadá 60 – 70% vhodných ploch pro výstavbu. Mapa vhodných lokalit z hlediska 

ochrany přírody je uvedena příloze č. 9. [29] 

                                                 
1)

 podle Zákon o ochraně přírody a krajiny ČNR č. 114/92 Sb. 
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4. INVESTIČNÍ A PROZOVNÍ NÁKLADY 

4.1 Obecné investiční a náklady a podmínky pro úspěšnou instalaci 

1. výběr vhodné lokality (topografické, geologické a morfologické poměry) 

2. síla větru 3 – 26 m/s 

3. pravidelnost větrného proudění 

4. správná volba dispozičního řešení větrné elektrárny 

5. vlastní spotřeba vyrobené elektrické energie nebo její dodávka do veřejné sítě 

6. zpracování ekonomické rozvahy, která vychází ze zjištění reálné potřeby a spotřeby 

elektrické energie pro daný objekt, investičních a provozních nákladů, návratnosti 

vloţených finančních prostředků 

7. v případě prodeje elektrické energie je nutné zaţádat Energetický regulační úřad o 

udělení licence na výrobu a prodej elektrické energie a uzavřít smlouvu o odběru 

elektrické energie  s distribuční společností, např. SME, a. s., JČE, a. s., JME, a. s. 

atd. [32] 

4.2 Investiční náklady 

Celkové investiční náklady jsou veškeré náklady, které je nutno vynaloţit pro 

vybudování větrné elektrárny. Důleţitou sloţkou jsou fixní aktiva, která vycházejí 

z fixních investičních nákladů a předvýrobních kapitálových výdajů. 

Mezi fixní investice patří: 

- náklady na pořízení pozemku 

- náklady na přípravu staveniště 

- náklady stavební části 

- náklady na technologii včetně montáţe 

- clo (v případě dovozu mimo EU) 

- náklady na vyvedení výkonu 

 

Do předvýrobních kapitálových výdajů zahrnujeme poloţky, které je třeba vynaloţit v 

různých fázích přípravy a realizace projektu, jsou to např.: 
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- náklady a poplatky související se zaloţením firmy realizující a provozující větrné 

elektrárny 

- náklady související s výběrem lokality  

- proměření větrného potenciálu ve vybrané lokalitě  

- náklady na zpracování např. technickoekonomické studie  

- zpracování auditu  

- zpracování projektové dokumentace  

- financování výstavbového týmu  

- úroky z půjček během období výstavby [36] 

4.3 Provozní náklady 

Provozní náklady se nejčastěji rozdělují do třech skupin:  

a) náklady na opravu a údrţbu 

b) mzdové náklady 

c) ostatní provozní náklady – náklady na pojištění zařízení [36] 

 

Tabulka 9: Roční provozní náklady 2MW větrných elektráren (zdroj: www.ekowatt.cz) 

Poloţky VESTAS V90 VESTAS V 80 ENERCON 

Mzdy a pojištění 230 000 230 000 230 000 

Opravy 200 000 200 000 200 000 

Údržba 500 000 500 000 500 000 

Pojištění VE 0,5% 405 889 337 207 313 317 

Režie 50 000 50 000 50 000 

Energie 90 000 36 000 22 500 

Celkem roční provozní  náklady 1 475 889 1 353 207 1 315 817 

 

 

4.4 Ekonomické vyhodnocení projektu Jindřichovice pod Smrkem a Pchery 

Pro ekonomické vyhodnocení dvou větrných elektráren jsem si vybrala právě lokality 

Jindřichovice a Pchery, protoţe pouze u těchto dvou lokalit bylo moţné získat údaje na 

jejichţ základně jsem provedla toto vyhodnocení. Údaje k Jindřichovicím mi poskytla 

firma RESEC s. r. o. a u lokality Pchery jsem si údaje našla na jejich internetových 

stránkách. 
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4.4.1 Výpočet čisté současné hodnoty lokality Jindřichovice p. Smrkem 

Tabulka 10: Základní údaje o lokalitě Jindřichovice p. Smrkem 

Lokalita Jindřichovice p. Smrkem 

Typ zařízení ENERCON E-40 

Počet zařízení 2 

Instalovaný výko         [kW] 1 200  

Skutečně vyrobená elektřina 
1 400 198 

(13,32 % vyuţití)       [kWh] 

IN                                   [Kč] 61 950 000  

PN (3,5 % IN)               [Kč] 2 168 250  

 

V příloze č. 10 je uveden cenový rozpis větrného parku Jindřichovice pod Smrkem (zdroj 

obec Jindřichovice) 

 

Teoreticky možná roční výroba elektřiny při 100 % využití instalovaného výkonu: 

1 200 kW * 365 * 24 = 10 512 000 kWh 

Skutečné využití: (1 400 760 kWh je průměr z roku 2007 a 2008) 

1 400 760/10 512 000 = 0,1332 = 13,32 % 

 

Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta 

celá doba životnosti projektu i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. 

 

Vzoreček pro ČSH: [9] 

 

CF…očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN…náklady na investici 

k…podniková diskontní sazba (8 %) 

t…období 1 aţ n 

n…doba ţivotnosti investice (20 let) 

 

Jednotlivé výpočty ČSH jsou uvedeny v příloze č. 11. 

 

Komentář k příloze 11: 

Výpočty jsem provedla bez započtení úroků z kapitálu, dále není uvaţováno zdanění, 

pojištění a další náklady. 

IN
k

CF
ČSH

n

t
t

t 
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Příjmy jsou vypočteny jako součiny vyrobeného mnoţství v kWh a jednicové ceny 

elektrické energie (podle ERU). Výdaje jsou pouze provozní náklady, které činí 3,5 % 

z investičních nákladů. Ale toto % se můţe zdát vysoké, proto jsem uvedla v příloze další 

výpočet s 2,5 %. 

Porovnáním sumy příjmů a výdajů můţeme konstatovat, ţe za těchto předpokladů 

investice nebude výhodná. Při výpočtu doby návratnosti investice vyšlo, ţe bude delší neţ 

55 let, coţ opět značí, ţe Jindřichovice nebudou výhodná investice. Důvodem můţe být 

nevhodné umístění lokality vzhledem k rychlosti větru a od toho je odvozeno i  malé 

procento vyuţití, které činí pouze 13,32 %. Čistá současná hodnota v posledním roce činí 

-48 949 303 Kč. 

 

Přehled roční vyrobené elektřiny z Jindřichovic pod Smrkem v letech 2007 a 2008 je 

uveden v příloze 12. Pro lepší přehlednost je tam také uvedena denní výroba v lednu 2008. 

V příloze je také ukázka měsíčního výkazu obou elektráren z Jindřichovic, který mi 

poskytla firma RESEC s. r. o. 

4.4.2 Výpočet čisté současné hodnoty lokality Pchery 

Tabulka 11: Základní údaje o lokalitě Pchery 

Lokalita PCHERY 

Typ zařízení WinWind - WWD3 

Počet zařízení 2 

Instalovaný výkon      [kWh] 6 000  

Skutečně vyrobená elektřina 
11 037 600 

(21 % vyuţití)              kWh] 

IN                                    [Kč] 190 000 000  

PN (3,5 % z IN)             [Kč] 6 650 000  

 

Teoreticky možná roční výroba elektřiny při 100 % využití instalovaného výkonu: 

6 000 kW * 365 * 24 = 52 560 000 kWh 

Skutečné využití: ( 11 GWh je plánovaná roční výtěţnost) 

11 000 000/52 560 000 = 0,21 = 21% 

 

Vzoreček pro ČSH: [9] 
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Jednotlivé výpočty ČSH jsou uvedeny v příloze č. 13. 

 

Komentář k příloze 13: 

Výpočty jsem provedla bez započtení úroků z kapitálu, dále není uvaţováno zdanění, 

pojištění a další náklady. 

Příjmy jsou vypočteny jako součiny vyrobeného mnoţství v kWh a jednicové ceny 

elektrické energie (podle ERU). Výdaje jsou pouze provozní náklady, které činí 3,5 % 

z investičních nákladů. Ale toto % se můţe zdát vysoké, proto jsem uvedla v příloze další 

výpočet s 2,5 %. 

Při porovnání sumy příjmů a nákladů můţeme konstatovat, ţe za těchto předpokladů 

investice bude výhodná. Doba návratnosti investice bude delší neţ 9 let, ale zároveň kratší 

neţ 10 let. Přesně to bude 9 let 319 dnů. Tyto VTE mají poměrně vysoké procento vyuţití, 

které činí zhruba 21 %. Čistá současná hodnota v posledním roce je 2 442 994 Kč. 
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5. OVLIVNĚNÍ EKONOMIKY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

LEGISLATIVNÍMI OPATŘENÍMI 

5.1 Výkupní ceny 

Energetický regulační úřad se při stanovování výkupních cen a zelených bonusů na 

podporu OZE řídí zákonem č. 180/2005 Sb.  

ERU stanoví vţdy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z OZE 

samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby: 

a) byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby 

elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a  

b) pro zařízení uvedená do provozu  

Při stanovené výkupních cen a zelených bonusů Úřad vychází z odlišných nákladů na 

pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje. 

Výkupní ceny stanové úřadem pro následující kalendářní rok nesmí byt niţší neţ 95 % 

hodnoty výkupních cen platných v roce, v němţ se o novém stanovení rozhoduje. 
2)

 

Povinná výkupní cena energie z větru je v současné době nejniţší ze všech 

obnovitelných zdrojů energie, coţ dokládá, ţe se nyní v našich podmínkách jedná o 

nejlevnější a nejméně dotovaný zdroj obnovitelné energie. [22] 

V příloze č. 14 jsou uvedena tabulka a graf výkupních cen pro větrné elektrárny 

5.2 Zelené bonusy 

Zelené bonusy spočívají v tom, ţe výrobce větrné energie si sám najde kupce pro tuto 

energii a po prodeji za trţní cenu dostane navíc tzv. "zelený bonus", coţ je finanční částka 

za prodanou MWh. Ceny zelených bonusů pro větrné elektrárny se pro příští rok většinou 

sníţily. 

Zelený bonus se hodí spíše pro většího výrobce, poněvadţ shánění kupce sebou přináší 

vyšší náklady. 

Úřad při stanovení výše zelených bonusů přihlíţí téţ k zvýšené míře rizika uplatnění 

elektřiny z OZE na trhu s elektřinou. [24] 

                                                 
2)

 zdroj: Zákon č 180/2005 Sb. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů) 
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Hlavní výhodou zelených bonusů je moţnost výrobce přímo ovlivnit výši výnosů za 

vyrobenou elektřinu a dosáhnout tak vyššího výnosu neţ v případě reţimu výkupních cen. 

K trţní ceně elektřiny je výrobci vyplácen zelený bonus, který je pevně určen ERU.  

Nevýhodou zelených bonusů je určitá míra nejistoty, protoţe výrobce nemá zaručen 

100 % odbyt vyrobené elektřiny na trhu, jako tomu je v reţimu výkupních cen. [28] 

V příloze č. 15 je uvedena tabulka a graf zelených bonusů pro větrné elektrárny. 

 

 

Jaký je rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem? 

V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen 

má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy 

povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené 

elektřiny z daného zdroje. Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám 

svého odběratele elektrické energie. Výkupní ceny i zelené bonusy výrobci vţdy hradí 

provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy a 

záleţí na tom, ke které soustavě je připojen. [28] 
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6. EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

6.1 Výhody vyuţívání větrné energie 

Největší výhodou je, ţe větrná energie je obnovitelným nevyčerpatelným a levným 

zdrojem energie.  

Další z výhod větrné energie je, ţe větrné elektrárny vyrábění čistou energii a při její 

výrobě nejsou produkovány ţádné škodlivé emise. Při vyuţití energie větru se do 

atmosféry neuvolňují ţádné skleníkové plyny, takţe se nepřispívá ke globálním změnám 

klimatu. 

Větrná energie je bezpečná, tedy bezpečnější neţ jaderná elektrárna, kdy nehrozí riziko 

zamoření v případě havárie elektrárny.   

Větrné elektrárny znamenají ekonomická přínos pro obce, kdy má kaţdá obce právo 

rozhodovat o umístění elektrárny na své území a můţe si s investorem dojednat výhodné 

podmínky. 

Mezi další výhody patří vznik nových pracovních míst a příleţitost pro český průmysl 

a také rozvoj turistické návštěvnosti. [30] 

6.2 Nevýhody a problémy vyuţívání větrné energie 

6.2.1 Technicko-provozní problémy 

Vítr patří mezi zdroje, které sice mají poměrně velký potenciál, ale jeho vyuţitelnost je 

omezena nízkou hustotou výkonu. Pro získání větších výkonů musíme vybudovat velká a 

poměrně drahá zařízení. 

Mezi další technicko-provozní problémy patří nestabilita výkonu. Výkon větrných 

elektráren je poměrně malý a taky nestálý díky výrazné závislosti na rychlosti větru, 

protoţe vítr je značně proměnlivý. Vítr většinu času fouká příliš slabě nebo naopak silně, 

takţe větrné elektrárny dodávají v průměru jen malou část nominálního výkonu. 

Důsledkem je pak několikanásobně vyšší cena výroby energie oproti jiným elektrárnám. 

Elektrická energie se velmi špatně skladuje. Pro průmyslové pouţití se výkon větrného 

zdroje musí zálohovat dalším zdrojem schopným okamţité výroby. 
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Dalším problémem je docela častý výskyt námrazy a blesků, které pak na delší dobu 

způsobují neschopnost provozu elektrárny. Tento problém se nejčastěji vyskytuje u 

větrných elektráren, které jsou umístěné ve vyšších lokalitách.  

Větrné elektrárny se řadí k zařízením vybavené nejmodernější technikou a proto se také 

kladou mimořádné poţadavky na kabely a vodiče. Technické problémy pak narůstají 

s velikostí zařízení a jejich řešení pak vyţaduje speciální komponenty. 

Všechny tyto problémy jsou řešitelné, ale jejich zvládnutí bude znamenat větší náklady 

na elektřinu vyrobenou ve větrných elektrárnách. [41] 

6.2.2 Ekonomické problémy 

Jedním z hlavních ekonomických problémů je, ţe vybudování větrných elektráren je 

relativně nákladné. VTE vycházejí investičně skoro srovnatelné s jadernými elektrárnami, 

ale vyuţití instalovaného výkonu  je u nich mnohem niţší. Koeficient vyuţití u větrné 

elektrárny je někde kolem 20-30 %, coţ je oproti jaderným elektrárnám málo. Větrné 

elektrárny nepracují nepřetrţitě, jen za vhodných povětrnostních podmínek. Vítr tedy 

nesmí být příliš slabý ani příliš silný. Větru bohuţel neumíme poručit a tak se někdy stane, 

ţe ve vybraných lokalitách elektrárna nepracuje právě kvůli nevhodnému větru. 

Výsledkem je pak nízké vyuţití instalovaného výkonu a s tím související růst ceny 

produkované elektřiny. 

Dalším problémem je, ţe elektřinu nelze skladovat a tak musí být v kaţdé elektrizační 

soustavě k dispozici určitá rezerva instalovaného výkonu tak, aby bylo moţné zajistit 

dodávky energie tam, kde některé zdroje nebudou schopny dodávat energii z různých 

technických či jakýkoliv jiných důvodů. VTE v tomto představují problém, protoţe se nedá 

spolehnout, ţe v případě kdy bude potřeba elektřina bude k dispozici. Výkon instalovaný 

ve VTE musí byt tedy z velké části jištěn záloţními zdroji, které jsou z hlediska 

ekonomického finančně nákladné. 

 [41], [30] 

6.2.3 Ohroţení ptactva a zvěře 

Někdy se o VTE mluví jako o velkých zabijácích ptáků. Ale není to tak zdaleka 

pravda. Pokud jsou větrné elektrárny dobře naplánované a hlavně dobře umístěné, tak 

nepředstavují tak velké riziko pro ptáky a zvířata jak se povídá. V České republice byla jiţ 
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zpracována studie na téma vlivu větrných elektráren na ptáky. Tato studie společně se 

zahraničními průzkumy obavy nepotvrdila. Světové organizace zaměřené na ochranu 

přírody, např. Královská společnost pro ochranu ptáků (Royal Society for Protection of 

Birds) nebo Světový fond pro ochranu přírody větrnou energetiku podporují, protoţe 

neznamená závaţné ohroţení pro zvířata. 

Pro ptáky je větrná elektrárna viditelná překáţka, kterou oblétají. Problém nastává za 

mlhy nebo v noci, ale i tak nedochází k velkým ztrátám.  

Ale je známo pár případů v zahraničí, kdy došlo k zabití většího počtu ptáků větrnými 

elektrárnami. Například kalifornský Altamont Pass nebo La Tarifa ve Španělku. Příčinou 

bylo špatné umístění větrných elektráren. Větrné elektrárny by se rozhodně neměly stavět 

v přírodních rezervacích, v místech velkého soustředění ptáků nebo napříč jejich tahovým 

cestám. Kaţdá chystaná stavba větrných elektráren musí projít posouzením, zda nebude 

mít negativní důsledky na faunu a flóru.  

Rušení zvěře podle praktických zkušeností nenastává. Dokladem jsou ovce a krávy, ale 

i divoká zvěř pasoucí se v těsné blízkosti elektráren. [7], [6] 

6.3 Hluk emitovaný větrnými elektrárnami 

Při provozu větrné elektrárny vznikají dva druhy hluku: 

1) mechanický, jehoţ zdrojem je pohyb mechanických částí strojovny, coţ je hlavně 

převodovka, a elektrických částí strojovny, coţ je generátor včetně jeho ventilátoru 

2) aerodynamický, který vzniká při obtékání vzduchu kolem listů rotoru 

Sniţování hlučnosti patřilo a stále patří mezi hlavní priority, na které se 

konstruktéři zaměřili. U moderních typů turbín je hlučnost minimální a některé turbíny 

nemají ani nejhlučnější část – převodovku.  

Má-li být větrná elektrárna postavena v blízkosti obytných domů, musí být zpracována 

akustická studie. Výsledek musí potvrdit dodrţení platných hygienických limitů hluku. Ty 

jsou ve venkovním prostoru obytných domů 50 dB ve dne (6-22hod) a 40 dB v noci. 

Úroveň hluku záleţí na terénu a jeho povrchu, ale od určité rychlosti větru (obvykle 7-8 

m/s) převaţuje hluk okolního prostředí.  

Pokud by hrozilo překročení hygienických limitů hluku, lze situaci řešit pevným 

nastavením ovládacího programu elektráren. To znamená, ţe se sníţí výkon elektrárny 
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nebo se případně celá vypne. Ale k tomuto by nemělo dojít, protoţe konstruktéři jiţ musejí 

při stavbě větrné elektrárny počítat s dodrţením hygienických limitů hluku. 

Při výstavbě větrné farmy, která obsahuje dvě a více elektráren se úroveň hluku 

jednotlivých turbín nesčítá. Úroveň hluku se zvýší přibliţně o 3 dB při postavení druhé 

elektrárny a při třetí elektrárně o 5 dB.[7], [6] 

V příloze č. 10 je uvedeno porovnání a příklady intenzity zvuku. 

 

Infrazvuk 

Je hluk o frekvenci niţší neţ 20 Hz. Jeho chování je stejné jako u slyšitelného zvuku, 

tzn. ţe se zvětšující se vzdáleností od zdroje se jeho hodnota sniţuje. 

Zdroje infrazvuku jsou:  

a) přirozené zdroje - bouřky, zemětřesení  

b) technické zdroje - pouliční lampa, letadla, diskotéky, pracoviště v průmyslu [16] 

Podle podrobného výzkumu, nebylo prokázáno, ţe větrné elektrárny vydávají škodlivé 

zvuky takto nízké frekvence, také nebyly zjištěny ani vysoké frekvence z oblasti 

ultrazvuku. [7] 

 

6.4 Produkce škodlivin 

Podle zahraničních pramenů bylo zjištěno, ţe při výrobě 1 kWh z energie větru se sníţí 

emise CO2 aţ o 1 250 g, emise Nox o 6 g, prachu a popílku aţ o 70 g.   

Uvedení většího počtu větrných elektráren do provozu, které se nacházejí na našem 

území, by značným způsobem odlehčilo atmosférickému prostředí. Například při 

vybudování 150 větrných elektráren s celkovým výkonem 300 MW v oblasti Krušných hor 

by sníţilo zatíţení ţivotního prostředí za rok v porovnání s výrobou elektřiny z uhlí o 

3 600 t Nox, 750 000 t CO2, 420 000 t prachových částic a 42 000 t škváry a popílku. [6]  
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7. VYUŢITELNÝ POTENCIÁL VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V ČR 

7.1 Definice pojmu potenciál VTE 

Výchozím parametrem pro hodnocení potenciálu větrné energie je hustota výkonu 

větru, coţ je výkon, který by bylo moţno získat stoprocentním vyuţitím kinetické energie 

větru proudícího jednotkovou plochou kolmou na směr proudění.  [13] 

PVE v ČR se odhaduje na 4 000 GWh ročně. To je asi 4 % naší celkové spotřeby 

elektřiny. [43] 

PVE bývá členěn do více úrovní. 

7.2 Klimatologický (teoretický) potenciál 

Klimatologický potenciál vychází z hustoty výkonu větru. Doporučuje se jej udávat ve 

výšce 30 – 40 m nad zemí 
4)

. 

Plochu příhodnou pro stavbu VTE vymezuje dolní mez hustoty výkonu větru, která 

vychází z ekonomické analýzy. Z toho důvodu se určení plochy musí aktualizovat v 

závislosti na technologickém vývoji větrných elektráren a na výkupní ceně elektrické 

energie. [13] 

7.3 Technický potenciál 

Technický potenciál lze popsat jako celkový nominální výkon a celkovou roční výrobu 

větrných elektráren, které odpovídají poslednímu stavu dosaţené technické úrovně při 

vyuţití dostupného klimatologického (teoretického) potenciálu. 

Respektovat se musí poţadavky na výstavbu a provoz (připojovací podmínky, hlukové 

emise, dopravní infrastruktura, vliv na chráněné krajinné oblasti, národní a přírodní 

rezervace, okolí národních přírodních památek
5)

 , vliv stroboskopického efektu). 

Technický potenciál není konstantní v čase, protoţe závisí na vývoji technologií 

větrných elektráren. Technické parametry předpokládaného typu větrné elektrárny slouţí 

k výpočtu technického potenciálu větrné energie. [13] 

 

                                                 
4)

  Na horní hranici přízemní vrstvy, kde jsou jiţ nejvýznamnější účinky drsnosti zemského povrchu 

potlačeny. 
5)

  Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  
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Tabulka 12: Technický potenciál výroby elektrické energie z větrné energie (zdroj: www.oze.cz) 

rychlost větru 

[m/s] 

instalovaný výkon 

[MW] 

předpokládaná výroba 

[GWh/rok] 

4,1 - 5,0 2 571 2 236 

4,6 - 5,0 2 368 2 053 

5,1 - 6,0 8 208 12 312 

> 6,0 888 1 776 

celkem technický 11 667 16 324 

celkem dostupný 3 000 4 000 

7.4 Realizovatelný potenciál 

Realizovatelný PVE je technický potenciál redukovaný pomocí korekčního faktoru, 

určeného z územních plánů. Jde o první přiblíţení realitě při zpracování studií o 

moţnostech výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách na konkrétních místech. 

[13] 
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8. ZÁVĚR 

Větrná energetika má podle mého názoru ve světě budoucnost. Její výhody, mezi které 

patří, ţe je to hlavně levný zdroj energie, převládají nad jejími nevýhodami, ale osobně si 

myslím, ţe i tyto nevýhody větrných elektráren se v budoucnu podaří eliminovat a větrná 

energetika bude ještě mnohem aktuálnější neţ je dnes. 

Cílem mé bakalářské práce je vyhodnocení výroby elektrické energie větrnými 

elektrárnami z hlediska investičních a provozních nákladů, dále jsem se zaměřila na 

vhodné lokality pro výstavbu větrných elektráren, výhody a nevýhody větrných elektráren 

a vyuţitelný potenciál v podmínkách České republiky. 

Pro ekonomické vyhodnocení dvou větrných elektráren jsem si vybrala právě lokality 

Jindřichovice a Pchery, protoţe pouze u těchto dvou lokalit bylo moţné získat údaje na 

jejichţ základně jsem provedla toto vyhodnocení. Údaje k Jindřichovicím mi poskytla 

firma RESEC s. r. o. a u lokality Pchery jsem si údaje našla na jejich internetových 

stránkách. 

U větrné farmy Jindřichovice, která má dvě elektrárny o celkovém instalovaném 

výkonu 1 200 kWh, jsem provedla výpočet čisté současné hodnoty po dobu 20 let a dobu 

návratnosti investice. Uţ při porovnání sumy příjmů a výdajů bylo jasné, ţe tato investice 

nebude ekonomicky výhodná. Doba návratnosti u této investice bude víc jak 55 let. 

Důvodem této neekonomický výhodné investice bude nejspíš špatné umístnění v lokalitě, 

kde není dostatečná rychlost větru. Čistá současná hodnota u této lokality vycházela 

záporně po celých 20 let. 

Pchery, které se nacházejí u Kladna, byly postaveny v loňském roce a jsou tedy 

v provozu pouze jeden rok. Tvoří je také dvě větrné elektrárny, ale o celkovém 

instalovaném výkonu 6 000 kWh. Při porovnání sumy příjmů a výdajů se dá říci, ţe tato 

investice bude ekonomicky výhodná. Doba návratnosti investice činí necelých 10 let. 

Lokalita Pchery splňuje podmínky potřebné pro úspěšnou realizaci projektu větrné 

elektrárny. Tato lokalita vykazuje dobré výsledky z hlediska větrných podmínek. Čistá 

současná hodnota ve 20 roce byla 2 442 994 Kč. 

Při srovnání těchto dvou lokalit se dá říci, ţe při instalovaném výkonu, který je u Pcher 

pětinásobně vyšší neţ u Jindřichovic, jsou investiční náklady Pcher pouze třikrát vyšší neţ 

u Jindřichovic. U Jindřichovic jsou tedy jednicové investiční náklady poměrně vysoké. Při 
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srovnání v zahraničních zemích, například s Rakouskem, jsou u nás náklady na celou 

investici větrné elektrárny dvakrát vyšší. Také procento vyuţití je u Jindřichovic pouze 

13,32 %, kdeţto u Pcher je 21 %. V modelovém výpočtu byla opomenuta řada nákladů, 

jako jsou úroky z kapitálu, zdanění, pojištění atd. 

Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami závisí hlavně na optimální rychlosti 

větru. Tato hodnota je v současnosti přibliţně 5 m/s, aby byla elektrárna schopna vyrábět 

aspoň minimum energie. Ale pro kaţdý typ elektrárny je optimální rychlost jiná, některé 

potřebují větší rychlost, aby mohly vyrábět aspoň minimum energie. 

Podle síly větru je výroba elektrické energie nerovnoměrná, kdyţ je vítr slabý, tak se 

energie nevyrábí a proto musí být větrné elektrárny zálohovány jinými zdroji, například 

jadernými elektrárnami nebo vodními elektrárnami, ale to je poměrně nákladné. 
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