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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

      Předmětem diplomové práce je popsání vývoje vyžívání větru jako obnovitelného 

zdroje při výrobě elektrické energie, její počátky a hlavně současnost. Posouzení a 

srovnání s jinými zdroji energií, ať už fosilních nebo jiných obnovitelných zdrojů a to 

v ukazatelích environmentálních i ekonomických. 

      V hlavní části je stručně popsána historie využití větru, podmínky pro výstavbu 

větrných elektráren, srovnání ekonomických ukazatelů různých obnovitelných zdrojů a 

vliv na životní prostředí.  

      V závěru je posouzení všech zjištěných skutečností, výhody, nevýhody větrných 

elektráren a podmínky pro jejich provoz. Budoucností větrných elektráren na našem 

území a možnosti jejich dalšího využití v rámci energetického mixu. 

 

 

 

SUMMARY 

      The subject of the thesis is to describe the development are put wind as a 

renewable source for electricity generation, its origins and especially today. Assessment 

and comparison with other sources of energy, whether fossil or other renewable sources 

and the environmental and economic indicators. 

      The main part is briefly described the history of wind, the conditions for the 

construction of wind power plants, comparison of the economic indicators of various 

renewable energy sources and environmental impact. 

      In conclusion, the assessment of all the facts available, the advantages, 

disadvantages of wind power and the conditions for their operation. Future of wind 

power in our country and the possibility of their further use in the energy mix. 
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1 ÚVOD 

      V současné době ţije na Zemi bezmála 6,8 miliard obyvatel. S tím bezprostředně 

souvisí také stále větší nároky na energie. Jedním z největších problémů lidstva brzy 

bude vyčerpání fosilních zdrojů. Je nepochybné, ţe přístup k energii by měl být ještě 

důleţitější neţ přístup k pitné vodě, protoţe kdo má energii, je schopen si pitnou vodu 

vyrobit. Proto je důleţité, abychom zacházeli se zdroji energie co nejekonomičtěji a co 

nejvíce vyuţívali také obnovitelné zdroje. 

      Evropská rada v březnu 2007 schválila závazek členských států zvyšování 

podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a byl vypracován návrh 

směrnice pro podporu energie z obnovitelných zdrojů.  Podíl této energie z konečné 

spotřeby by měl být 20% za EU jako celek a 12,7% za Českou republiku, a to jiţ v roce 

2020. V roce 2010 by tento podíl měl činit 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1 Podíl na výrobě elektrické energie v České republice                 Zdroj [1] 

      Vyuţití obnovitelných zdrojů sebou nese řadu problémů a je třeba k výběru 

vhodného zdroje přistupovat ekonomicky, nikoliv ideologicky. Z celého spektra 

moţných zdrojů se v práci budu zabývat větrnou energií, jejím potenciálem, moţnostmi 

vyuţití a ekonomičností provozu, a to v porovnání např. s energií z vody či slunce. Jaká 

je budoucnost větrných elektráren, a zda by nebylo účelnější zaměřit se na jiné zdroje 

energií, při posouzení všech aspektů výroby. Cílem diplomové práce je zhodnotit 

veškeré vlivy a kritéria. Najít odpověď pro případné budoucí investory, za jakých 

podmínek je vhodné vybudování větrné elektrárny v České republice, a zda je účelné se 

do budoucna zaměřovat na energii z větru. 
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2 BUDOVÁNÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

      Vítr patří mezi tzv. obnovitelné zdroje energie. Jsou to energie, které lidstvo 

doprovází během celé jeho existence. Jsou prakticky nevyčerpatelné a jejich 

vyuţíváním nedochází teoreticky ke znečišťování ţivotního prostředí. Tyto zdroje 

mohou poskytnout dostatečné mnoţství energie pro celé lidstvo, ale v současné době 

vyuţívané zdroje energií jsou však relativně levnější. 

      Postupné vyčerpávání zásob zdrojů energií z fosilních paliv v budoucnu způsobí 

bezesporu nárůst jejich cen a dojde k masovému vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

2.1 Historie větrných elektráren 

2.1.1 Vyuţití energie větru ve světě 

      První vyuţití energie větru bylo zaznamenáno jiţ před 2000 lety, kdy 

Babyloňané pomocí větru vysoušeli baţiny a například v Egyptě a Persii pouţívali 

větrná čerpadla a větrné mlýny.[2] 

      V Evropě byly první větrné mlýny postaveny ve Francii ve 12. století, roku 1393 

v Německu, odkud se dále hojně šířily i do dalších zemí. Nejdříve se pouţívaly na 

vysoušení baţin a jezer, ale dokonalejší konstrukce v 18. století umoţnily jejich pouţití 

také na pilách, v tiskárnách a dalších provozech. Například v Rusku na začátku 2. 

světové války pracovalo aţ 200 tisíc větrných mlýnů, které dokázaly zpracovat téměř 

dvě třetiny produkce obilí. 

2.1.2 Vyuţití energie větru na území České republiky 

     Energie z větru se na našem území začala vyuţívat hojně v 18. a 19. století, a to 

v podobě větrných mlýnů, které však postupně nahradila zařízení poháněná 

elektrickými motory. Podle některých studií se v 19. století na území ČR nacházelo 879 

historicky doloţených větrných mlýnů.[3] 

      Další pokusy o vyuţívání větru, jako moţného zdroje elektrické energie, byly 

sporadicky zaznamenávány ještě před rokem 1990, ale tento alternativní způsob byl 

určen především na výrobu elektřiny pro vlastní potřebu stavitelů. 

      Teprve po roce 1990 se pomalu začal vítr k výrobě elektrické energie vyuţívat. 

Koncem roku 1995 bylo na území ČR celkem 26 větrných elektráren, ale u řady z nich 
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se časem projevily počáteční chyby a počet se rychle sníţil aţ o polovinu. Nejčastějším 

důvodem krachu těchto děl byl špatný průzkum větrných podmínek, majetkové spory o 

pozemky, na kterých byly elektrárny budovány. Na vybraných lokalitách bylo 

komplikované připojení k rozvodné síti, dále technické a provozní problémy. Zde 

můţeme zmínit například dvoulistovou italskou větrnou elektrárnu v obci Nová Ves 

v horách, která však po roce provozu, pro nestálost dodávek a ne příliš vhodný výběr 

lokality, přestala být vyuţívána a zkrachovala. Jedním z hlavních důvodů byl také 

problém s přílišnou hlučností a nesplnění hygienického limitu. 

      Další průlom výstavby větrných elektráren nastal v roce 2003, kdy se 

průkopníkem stala obec Jindřichovice pod Smrkem, kde vyrostly dvě elektrárny 

Enercon s výkonem celkem 1200 kW, výškou stoţárů 60 metrů a průměrem 44 metrů. 

Způsobil to také nárůst výkupní ceny energie na 3,- Kč/kWh.[3] 

      Výkupní ceny byly do roku 2001 stanovovány distributory a byly na úrovni 1,13 

Kč/kWh. Od roku 2001 upravuje výkupní ceny Energetický regulační úřad a to vţdy 

v měsíci listopad na následující rok. Vývoj cen viz tab. 2.1  

Tabulka 2.1 Přehled o výkupních cenách 2003 - 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Pevná cena (Kč/MWh) 3200 2890 2750 2510 2460 

Zdroj [3] 

2.1.3 Způsoby vyuţití energie větru 

     Při výrobě energie z větru existuje několik způsobů vyuţití. Především je to 

systém grid-on, coţ znamená, ţe se vyrobená energie dodává do rozvodné sítě. Dalším 

systémem je grid-off, který se vyuţívá tam, kde není moţné napojení na veřejnou síť, 

coţ můţe být např. na horských chatách apod. Na tomto principu pracují 

mikroelektrárny. Ty vyrábějí jednosměrný proud, který se vyuţívá k napájení malých 

elektrických spotřebičů či osvětlení. U tohoto systému se samozřejmě vyrobený proud 

musí akumulovat do baterií. 

2.2 Podmínky pro stavbu větrných elektráren 

      Aby zamýšlená elektrárna měla vůbec smysl, musí být splněno několik 

podmínek, které jsou popsány v následujících kapitolách.  
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Pro posouzení vhodné lokality pro výstavbu je třeba znát vstupní údaje: 

 měření průměrné rychlosti včetně četnosti směru větru, 

 překáţky (porosty, stromy, stavby), 

 nepříznivé meteorologické jevy (moţnost námrazy), 

 nadmořská výška (hustota vzduchu), 

 umístění vhodné technologie (geologické podmínky, dostupnost lokality, 

vzdálenost přípojky, vzdálenost od obydlí, míra zásahu do okolní přírody), 

 majetkoprávní vztahy; 

2.2.1 Klimatické a větrné podmínky 

      Vítr je přírodní děj, který vzniká působením Slunce a otáčením Země. Z toho je 

patrné, ţe se jedná o děj nahodilý nestálý a neovladatelný. Pro stavbu větrné elektrárny 

je třeba si uvědomit, ţe vítr má velkou proměnlivost své rychlosti a také směru 

proudění, coţ vede k potřebě systému akumulace energie. 

      Vzhledem k tomu, ţe Česká republika je vnitrozemský stát, projevuje se zde 

výrazné kolísání rychlosti větru. To je způsobené zejména globálním vzdušným 

prouděním, coţ je typické pro střední a severní Evropu. [7] 

      Rychlost větru je nejdůleţitějším ukazatelem vhodnosti lokality pro výstavbu 

větrné elektrárny. Sto metrů nad okolním terénem je rychlost větru pochopitelně větší, 

neţ například v deseti metrech, kde je vítr zpomalován nerovnostmi terénu, stavbami, 

ale také například druhem povrchu. Také je nutné znát, zda je v lokalitě zaručena stálost 

směru, jakým vítr většinou proudí.   

      Obecně lze tedy konstatovat, ţe pro výstavbu větrné elektrárny je vhodnější výše 

poloţené místo, nejlépe na vrcholcích hor či vyvýšených místech, kde je zaručena 

procentuálně největší stálost a síla větru. K dispozici jsou orientační větrné atlasy 

našeho území [viz obrázek 2.1]. Jsou zde však další faktory omezující výběr vhodných 

lokalit [viz obrázek 2.2].  
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                                                   Obrázek 2.1   Větrný atlas České republiky                          Zdroj [4] 

      S vyšší nadmořskou výškou stoupá také podíl zalesněných ploch a je tedy nutné 

provést technická řešení k překonání výškového rozdílu stromů a samotného stoţáru. 

V dnešní době jsou však jiţ běţné elektrárny se stoţáry nad 80 metrů.  

Dalším limitujícím faktorem je mnoţství chráněných území, jako jsou CHKO, 

přírodní parky, plochy vymezené soustavou Natura 2000 a dále přítomnost chráněných 

ţivočichů. Nezanedbatelná jsou také technická omezení, spočívající v přítomnosti 

leteckých koridorů a ochranných pásem letišť.  

     To vše jsou limitující faktory, které výběr vhodných lokalit omezují na 

minimum. 

      K tomuto tématu byl zpracován odhad pravděpodobného vyuţitelného 

potenciálu větrné energie po jednotlivých regionech, z kterého je zřejmé, ţe největší 

potenciál je v severních Čechách, zhruba 340 MW, a naopak nejmenší ve středních a 

jiţních Čechách, kde je tato hodnota odhadována na 15 MW z celkových moţných 900 

MW. [3] 
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                                          Obrázek 2.2 Další omezující faktory                                   Zdroj [5] 

      Rychlost větru se dá zaznamenávat i bez pomoci měřících přístrojů a to za 

vyuţití Beaufortovy stupnice síly větru [viz příloha č. 1], kterou na palubě válečné lodi 

sestavil v letech 1805 aţ 1808 kontraadmirál britského námořnictva Francis Beaufort. 

      Závěrem je třeba uvést, ţe názor na minimální roční průměrnou rychlost větru 

v místě zamýšlené elektrárny se mírně liší, ale většina odborníků se shoduje na 

minimální rychlosti, která musí být ve výšce 10 metrů aspoň 4 m.s
-1

 . 

2.2.2 Posouzení chráněného území 

      Za určitých podmínek lze samozřejmě budovat větrnou elektrárnu i v chráněném 

území, ale schvalovací a povolovací řízení se neúměrně zkomplikuje a podmínky, které 

budou muset být při výstavbě splněny, prodraţí stavbu, a tedy návratnost investice se 

prodlouţí.  

2.2.3 Geologické podmínky 

      Je jednoznačné, ţe je ekonomičtější najít pro výstavbu větrné elektrárny 

geologicky vhodné území. Podloţí musí být stabilní a seizmicky stálé s dostatečnou 

únosností. V opačném případě nevhodné podloţí přiměřeně stavbu prodraţí, a není tedy 

příliš vhodné. Je pravdou, ţe Česká republika nepatří mezi země se zvýšenou 

seizmickou aktivitou, ale čas od času k otřesům země na určitých místech přece jen 
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dochází. Zde můţeme zmínit například oblast Chebska kolem Větrné hůrky nebo 

Ostravsko, kde jsou však otřesy půdy ve většině případů spojeny s důlní činností.  

2.2.4 Přístupnost lokality 

      Nejen na ekonomickou rentabilitu má vliv přístupnost vybrané lokality pro 

stavební mechanismy. Pokud si pro výstavbu vybereme území, kde není dostatečná 

infrastruktura, budeme muset řešit řadu problémů. Je třeba si uvědomit, ţe do lokality 

budeme muset přesunout nejen velké stavební mechanismy, ale především jednotlivé 

rozměrné komponenty samotné elektrárny. V případě dalších investic, jako je budování 

přístupové komunikace nebo komplikované připojení na přenosovou soustavu, se zvýší 

časová i ekonomická náročnost realizace větrné elektrárny, a s tím spojený niţší výnos 

pro investora z celého projektu. Při výstavbě velkého větrného parku by se nejednalo o 

zásadní překáţku, ale výstavba jednotlivé větrné elektrárny, v takto nepřístupné lokalitě, 

by byla neekonomická a nereálná.  

2.2.5 Vzdálenost elektrického vedení 

      Důleţitým ukazatelem při výběru lokality vhodné k výstavbě větrné elektrárny, 

bude posouzení vzdálenosti od místa moţného připojení do rozvodné sítě elektrické 

energie. Stejně jako u předchozích ukazatelů se problém se vzdáleným síťovým 

připojením odráţí v nárůstu nákladů potřebných k vybudování tohoto obnovitelného 

zdroje energie. 

2.3 Základní technická data větrných elektráren 

      Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větru v energii elektrickou. 

Motory těchto zařízení pracují na odporovém nebo vztlakovém principu. Při odporovém 

se vítr opírá do lopatek, které mají tvar rovné desky a kladou větru odpor. Tím je 

vyvíjena síla, ta roztáčí rotor. Jedná se o jednoduché zařízení, které se však v současné 

době příliš nepouţívá.  
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                                                    Obrázek 2.3 Schéma větrné elektrárny                     Zdroj [5] 

Popis:  1 - rotor s rotorovou hlavicí, 2 - brzda rotoru, 3 - planetová převodovka, 4 - 

spojka, 5 - generátor, 6 - servo-pohon natáčení strojovny, 7 - brzda točny 

strojovny, 8 - ložisko točny strojovny, 9 - čidla rychlosti a směru větru, 10 - 

několikadílná věž elektrárny, 11 - betonový armovaný základ elektrárny, 12 - 

elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího obvodu, 13 - elektrická přípojka. 

 

      Na obrázku 2.3 je znázorněno schéma nejrozšířenějších větrných elektráren. 

      Nejrozšířenější je vztlakový princip, kdy vítr obtéká lopatky, které mají tvar 

podobný leteckým vrtulím, a tím vzniká vztlaková síla potřebná k uvedení rotoru do 

otáčivého pohybu. Tento pohyb se přes převodovku přenáší na generátor, který vyrábí 

elektrickou energii. Ta se následně pomocí elektrických rozvodů dodává do elektrické 

sítě. 

      Větrné elektrárny se rozdělují na malé, střední a velké [viz tabulka 2.2]. 
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Tabulka 2.2 Kategorizace větrných elektráren 

Větrné elektrárny 

Male střední velké 

vrtule výkon 

do 

kW 

vrtule výkon 

do 

kW 

vrtule výkon 

do kW průměr 

[m] 

plocha 

[m
2
] 

průměr 

[m] 

plocha [m
2
] průměr 

[m] 

plocha [m
2
] 

≤ 8 ≤ 50 10 16,1-22 200,1-400 130 45,1-64 1600,1-3200 1500 

8,1-11 50,1-100 25 22,1-32 400,1-800 310 64,1-90 3200,1-6400 3100 

11,1-16 100,1-200 60 32,1-45 800,1-1600 750 90,1-128 6400,1-12800 6400 

Zdroj [3] 

2.3.1 Výkon větrné elektrárny 

      Výkon větru na 1 m
2
 plochy, kterou protéká je: Pv = ½ . ρ . w

3  

ρ - hustota vzduchu (kg.m
-3

) 

w - rychlost větru (m.s
-1

) 

Při  ρ = 1,15 je pro určitý výkon Pv zapotřebí určitá rychlost větru w: 

Pv (W) 1 10 100 1000 

W (m.s
-1

) 1,21 2,6 5,6 12,1 

 

      Teoretický výkon větrné elektrárny je Pmt = 0,000296 . ρ . S
2
 . w

3
 (kW) 

S – plocha opisovaná špičkou rotoru
  

 

Tabulka 2.3 Závislost výkonu větrného motoru na průměrné rychlosti větru a jednotkové ploše 

opisované špičkou rotoru o ploše 1 m
2
   

 
Zdroj [7] 
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      Výkon větrné elektrárny je kolísavý v závislosti na síle a směru větru. Z tabulky 

2.4 je zřejmé, ţe při rychlosti 9 m.s
-1

 ve výšce 10 m nad terénem dochází 

k maximálnímu vyuţití výkonu elektrárny. Při rychlosti 20 m.s
-1

 musí dojít k odstavení 

větrné elektrárny, neboť u konkrétní elektrárny byl dosaţen maximální výkon. 

Tabulka 2.4 Závislost výkonu větrné elektrárny na rychlosti větru 

 
Zdroj [7] 

2.3.2 Způsob regulace větrné elektrárny 

      Způsob regulace větrné elektrárny závisí na velikosti a stupni vybavení větrné 

elektrárny. Pro větrné elektrárny, které dodávají elektrickou energii do elektrizační 

soustavy, se regulační systém skládá z ovládacích a kontrolních prvků, systému řízení a 

brzdění rotoru, kontrolního systému jednotlivých částí elektrárny, systému natáčení 

strojovny po směru větru, systému připojení k síti. [7] 

2.4 Proces výstavby větrné elektrárny 

      V prvopočátku musí dojít k důslednému výběru lokality, kde by měla větrná 

elektrárna stát. Tento problém je zmíněn jiţ v kapitole 2.2. Velmi důleţitým ukazatelem 

pro plánovanou výstavbu jsou také majetkové vztahy k vybranému pozemku. Firmě 

Ecoenerg Windkraft GmBH, která provozuje větrný park s 21 větrnými elektrárnami u 

obce Kryštofovy Hamry v Krušných horách, trvala příprava projektu 5 let. 
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2.4.1 Veřejné mínění 

      Jedním z prvních kroků případného investora, je projednání záměru s místní 

samosprávou, která musí dát souhlasné stanovisko se záměrem přípravy projektu. 

      Veřejné mínění dotčené obce je neopomenutelné z důvodu nutného souhlasu 

jako účastníka stavebního řízení. Názor obyvatel na větrné elektrárny není ovšem 

jednotný. Někteří, především mladší generace, s výstavbou souhlasí, protoţe kaţdá 

elektrárna přináší obci nemalé finanční prostředky. Starší obyvatelé však namítají 

argumenty jako je změna krajinného rázu, hlučnost, ohroţení ptactva, rušení televizního 

signálu apod. Např. v roce 2006 proběhla v obcích na Mostecku anketa, ve které se 

mohli obyvatelé Nové Vsi v Horách, Mikulova, Mníšku a Lesné vyjádřit k další 

výstavbě větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Z celkového počtu 910 

respondentů se 60,2% vyjádřilo kladně.[8]  

      Pro účely této práce byli formou dotazníku osloveni opět obyvatelé obce Nová 

Ves v Horách k této problematice, viz příloha č. 2. Pro úplnost nutno uvést, ţe 

v bezprostřední blízkosti uvedené obce jiţ několik větrných elektráren pracuje. Bylo 

rozesláno celkem 82 dotazníků a z toho jich bylo 25 po vyplnění vráceno. Respondenti 

byli poţádáni o názory před záměrem vybudovat v blízkosti jejich obce větrné 

elektrárny a o stanovisko, jak v současné době, kdy jsou jiţ elektrárny v provozu, jejich 

provoz hodnotí a zda se naplnily případné obavy. 

      Porovnáním názorů obyvatel před realizací výstavby elektráren a po spuštění 

provozu bylo zjištěno následující:  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4 Názor respondentů před realizací větrných elektráren 
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Obrázek 2.5 Názor respondentů po uvedení VtE do provozu 

 Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe lidé, kteří jiţ mají s větrnými elektrárnami 

zkušenost, se jich přestali bát a zvykli si i na, z jejich pohledu, případná negativa, která 

jsou s jejich provozem spojena. Dále byli poţádáni o názor, zda dochází k negativním 

vlivům a co nejvíce jim na provozu elektráren vadí.  

 Přesné výsledky průzkumu jsou uvedeny v příloze č. 3 a jsou doplněny o další 

přehledné grafy. 

Neţádoucí efekty, které jsou často zmiňovány: 

 hluk – součástí dokumentace jsou i hlukové studie, které prokazují vliv hluku na 

okolí, v případě, ţe by hluk přesahoval dané limity, nemohlo by dojít k povolení 

stavby, 

 stroboskopický efekt – většinou minimalizován vzdáleností větrníků od obydlí, 

 odlesk slunce – zmírněný matnými nátěry, 

 rušení zvěře – většinou minimální, nepředstavuje velkou překáţku v migraci, 

pastvě atd., neprokázaly se ani domněnky o zabíjení ptáků lopatkami, 

 rušení TV signálu a mobilní sítě – závisí na pozici vysílače, 

 narušení krajinného rázu – vzhledem k tomu, ţe se jedná o krajinné dominanty, 

je nutné přistupovat k umístění větrníků citlivě s ohledem na konkrétní krajinný 

ráz a okolí. Při necitlivém přístupu ve výsledku dojde k negativnímu veřejnému 

mínění, poklesu cen nemovitostí v okolí a k dalším moţným konfliktům, kterým 

je nutné předejít; 
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2.4.2 Souhlas o připojení k přenosové soustavě 

      Před zahájením dalších přípravných prací a vypracováním posudků je třeba 

vyţádat souhlas provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o připojení 

k soustavě a odběru elektrické energie. Provozovateli vzniká zákonná povinnost zajistit 

přednostní připojení za účelem odběru elektrické energie, která byla vyrobena 

z obnovitelných zdrojů.
1
 

      Provozovatel větrné elektrárny musí také poţádat o udělení licence pro 

podnikání v energetických odvětvích.
2
 

2.4.3 Posouzení vlivů na ţivotní prostředí - EIA 

      Další povinností je vypracování posudku vlivů na ţivotní prostředí.
3
  Tento 

posudek by měla vypracovat autorizované osoba. Větrné elektrárny jsou zařazeny do 

kategorie II, které podléhají zjišťovacímu řízení v působnosti krajských úřadů. 

      Neexistuje stavba, která by neměla absolutně ţádný negativní vliv na ţivotní 

prostředí. V této studii se posuzuje: 

 vliv na půdu – částečně trvalý zábor zemědělského půdního fondu pod vlastní 

větrnou elektrárnou a na případné přístupové komunikace, dočasný zábor půdy 

k vybudování přípojek na rozvodnou síť a v neposlední řadě odvoz zeminy 

z budovaných základů;  

 vliv na vodu – moţný únik provozních ropných kapalin ze stavebních strojů, a 

zda existuje reálné nebezpečí úniku hydraulického oleje z provozních součástí 

plánované větrné elektrárny; 

 vliv na ovzduší – přičemţ větrné elektrárny nemají ţádný negativní vliv na 

kvalitu ovzduší, mohou mít částečný vliv na změnu mikroklima; 

 vliv na flóru – zda je nutno provést kácení stromové a keřové zeleně, a zda se 

v bezprostředním okolí nenacházejí chráněné druhy rostlin, které by mohly být 

realizací projektu ohroţeny; 

 vliv na faunu – zhodnocení rizik střetů taţných ptáků s větrnou elektrárnou, vliv 

na hnízdění ţivočichů v okolí, výskyt chráněných druhů ţivočichů apod.; 

                                                 
1
 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů  

2
 Vyhláška č. 363/2007 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 

3
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů staveb na ţivotní prostředí 
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 vliv na krajinný ráz – posouzení, do jaké míry stavba změní krajinu, coţ se 

doloţí přiloţením fotografií bez staveb a dokreslením elektráren z různých 

směrů pohledu; 

 vliv hluku – zhodnocení síly a intenzity předpokládaného mechanického (z 

pohybu mechanických částí zařízení) a aerodynamického hluku a srovnání se 

stávajícím hlukovým pozadím; 

2.4.4 Územní řízení 

Z hlediska územního plánování jsou větrné elektrárny povaţovány za výrobní 

zařízení, nikoli za technickou infrastrukturu, jak tomu bylo v minulosti. Výrobní 

zařízení lze umisťovat pouze na plochách výrobních. V případě, ţe územní plán 

příslušné obce či města nemá vymezeny plochy výrobní, plochy průmyslové výroby 

apod., je nezbytné, aby pro větrné elektrárny byly tyto plochy nově vymezeny. 

Vymezení ploch se děje tzv. změnou územního plánu, která je specifikována v zákoně 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (§ 44 – 55). 

Je to proces poměrně zdlouhavý. Návrh na změnu územního plánu se podává 

písemně na příslušný úřad územního plánu příslušné obce s rozšířenou působností. 

V případě, ţe plocha, kde je záměr větrník zřídit, není v souladu s územním 

plánem vymezena pro výrobní zařízení, nelze pokračovat v územním řízení a musí se 

počkat, aţ bude provedena a schválena změna územního plánu. Pak pokračuje územní 

řízení, na jehoţ konci je územní rozhodnutí, a následně pak stavební povolení. 

      V územním řízení se mohou vyjádřit také různé organizace např. formou petic a 

protestů. V mnoha případech také dotčené obce přistoupí k veřejnému referendu. Zde je 

vţdy rozhodující postoj obce, v jejímţ katastru se má stavba nacházet. Pokud je postoj 

obce odmítavý, jen těţko lze prosadit změnu územního plánu, o které rozhoduje 

zastupitelstvo, a pak se záměr stane neproveditelný.      

2.4.5 Stavební řízení 

      Co však musí proběhnout vţdy, je stavební řízení. Během tohoto procesu můţe 

být vyţádáno vypracování další studií a posudků tak, aby byl, co moţná nejvíce, eliminován 

negativní vliv na obyvatele a ţivotní prostředí. Co je třeba ke stavebnímu řízení, je dáno 

zákonem č. 183/2006 Sb., a dále také územním rozhodnutí, kde jsou specifikovány 
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poţadavky na stavební řízení. Obsah a rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Ze zkušeností firem, které se zabývají výstavbou větrných elektráren, vzniká dojem, 

ţe u pracovníků stavebních úřadů nejsou příliš dobré znalosti této problematiky a jsou 

vyţadovány i posudky nesmyslné. Praxe ukazuje, ţe sladit dohromady všechny dotčené 

oblasti, jako je územní plán, poţadavky ţivotního prostředí, vypořádání majetkových 

záleţitostí atd., je během na dlouhou trať, s čímţ musí kaţdý investor počítat.  

      Výsledkem celého úsilí je vydání stavebního povolení, které opravňuje 

k zahájení stavební fáze. 

      Např. stavební řízení u větrného parku v Kryštofových Hamrech [foto viz 

obrázek 2.6] trvalo skoro tři roky, a díky tomu se celý projekt podařilo zrealizovat za 

pět let od zahájení přípravných prací. Investor si stěţoval, ţe při schvalovacím řízení se 

i někteří odpovědní úředníci neshodli v jednotlivých kritériích a dokumentech, které 

musel předloţit k projektu, řada procesů se dublovala a dle jeho názoru byla zbytečná. 

S tímto názorem jsem se setkal také u dalších investorů, např. u firmy Ring Energy 

s.r.o., která postavila u Mostu v severních Čechách elektrárnu fotovoltaickou. 

 

Obrázek 2.6 Pohled na větrnou farmu Kryštofovy Hamry 
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3 RENTABILITA PROVOZU 

      Česká republika absolutní většinu elektrické energie vyrábí v uhelných 

elektrárnách, neboť máme velké zásoby uhlí. Tento podíl se však bude v brzké 

budoucnosti sniţovat s tím, jak budou současné zdroje docházet, a jak se těţba uhlí 

bude sniţovat. Jednou moţností je dováţet drahé zahraniční uhlí a druhou je výroba 

elektřiny z jiných zdrojů. Moţností, jakou cestou se v této oblasti ubírat, je několik. 

Jediným rozhodujícím kritériem by však neměla být ekonomika či rentabilita provozu 

jednotlivých technologií. 

 Otázkou je také dostupnost fosilních paliv, kdy se např. na našem území tenčí 

zásoby hnědého uhlí a prolomení limitů u obce Horní Jířetín na Mostecku je v současné 

době velice často diskutované téma. 

      Nyní se nabízí, jako moţné řešení pro budoucnost, výroba energií 

z obnovitelných zdrojů. Jak je to však s ekonomickými aspekty při vyuţívání těchto 

zdrojů? 

 V této práci je rentabilita posuzována na konkrétních projektech, které jsou 

v provozu v poměrně srovnatelných podmínkách, a to větrný park firmy Ecoenerg 

Windkraft GmbH v Kryštofových Hamrech na Chomutovsku, fotovoltaická elektrárna 

firmy Ring Energy s.r.o. u Mostu a malá vodní elektrárna, která je součástí vodní nádrţe 

Fláje na Mostecku. 

3.1  Větrné elektrárny 

      Pokud chceme zjistit rentabilitu provozu větrných elektráren, je nutno 

nehodnotit jednu elektrárnu, ale průkaznější bude větší celek. V našem případě se jedná 

o větrný park firmy Ecoenerg Windkraft GmbH, který se nachází v katastrálním území 

obce Kryštofovy Hamry na Chomutovsku.  

      Pracuje zde 21 elektráren VESTAS V 80 na rozloze 230 ha, kaţdá o výkonu 2 

MW, coţ zajišťuje roční výrobu 9,817 GWh. Výrobce má uzavřenou smlouvu 

s distributorem elektrické energie společností ČEZ a.s., která je ze zákona povinna 

odkoupit veškerou vyrobenou energii. U výkupní ceny se projevuje roční indexová 

regulace Energetického regulačního úřadu. Ta se ročně pohybuje ±2%, ale maximálně 

10%, viz tabulka 3.1.  
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      Celkové náklady na výstavbu větrného parku byly 1,463 mld. Kč. Zde je nutno 

podotknout, ţe stát neposkytl ţádné garance, daňová či dotační zvýhodnění. 

Samozřejmě se nejedná o jediné náklady. Nutno připočítat také roční pojištění, úroky z 

úvěru a v rámci tzv. „dobrých sousedských vztahů“ také poplatek obci ve výši 100 tis. 

Kč za 1 GWh, coţ činí zhruba 982 tis. Kč ročně.  

      Mezi další fixní náklady patří hlavně náklady na údrţbu a servis zařízení. 

Údrţbu a servis zajišťuje dodavatel technologie firma KV VENTI s.r.o., a to po dobu 20 

let. Roční náklady jsou přibliţně 20 aţ 30 % zisku. Samozřejmě, ţe lze na trhu zajistit 

firmy, které by kaţdou dílčí opravu provedly za daleko menší náklady, ale je zde reálné 

riziko, ţe by mohl nastat problém se zajištěním náhradních dílů a tyto by musely být 

dodávány dodavatelem technologie za daleko nepříznivější ceny. Z tohoto pohledu je 

účelnější zmíněná smlouva, která zajišťuje dlouhodobé zabezpečení provozu zařízení. 

      Větrný park je v provozu v průměru 2 500 hod. ročně, coţ je asi 28,5 % z hodin 

celého roku. 

      Čistý zisk výrobce tedy činí 6 aţ 8 % z celkového zisku větrného parku. 

Samozřejmě na ziskovost mají vliv veškeré aspekty popsané v kapitole 2.2, takţe se 

mohou pro různé lokality mírně lišit. 

Tabulka 3.1 Výkupní ceny za elektřinu z větrných elektráren pro rok 2009 

Datum uvedení do 

provozu 

Výkupní ceny elektřiny dodané do 

sítě v Kč/kWh 

Zelené bonusy v 

Kč/kWh 

po 1.1.2009 2,34 1,63 

po 1.1.2008 2,55 1,84 

po 1.1.2007 2,62 1,91 

po 1.1.2006 2,67 1,96 

po 1.1.2005 2,93 2,22 

po 1.1.2004 3,07 2,36 

před 1.1.2004 3,41 2,70 

Zdroj [9] 

3.2  Fotovoltaické elektrárny 

      Díky státní podpoře se v poslední době zvýšil počet nových fotovoltaických 

elektráren. Jedna z největších vyrostla mezi Mostem a obcí Komořany na pozemku, 

který patří Autodromu Most a.s., majitelem elektrárny je firma Ring Energy s.r.o.     
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 Na pěti hektarech je rozmístěno 10 500 solárních panelů, coţ představuje 

celkový výkon 2,112 MW. Ročně je tedy schopna do sítě dodávat 2,1 milionu kWh 

elektrické energie, coţ představuje spotřebu elektrické energie asi tisícovky rodin 

v panelových domech. Při výrobě této elektrické energie v uhelných elektrárnách by to 

představovalo produkci přibliţně 2 500 tun CO2. Také v případě této solární elektrárny 

energii vykupuje společnost ČEZ. 

      Náklady na výstavbu solární elektrárny byly ve výši 250 mil. Kč, coţ je 6krát 

méně neţ náklady na větrnou elektrárnu v Kryštofových Hamrech při zhruba 4,5krát 

menším výkonu. 

      Výkupní cena pro rok 2009 byla Energetickým regulačním úřadem stanovena na 

12,89 Kč/kWh pro elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 2009, viz tabulka 3.2, 

přičemţ kalkulované náklady na 1 kWh činí 12,79 Kč. 

Tabulka 3.2 Výkupní ceny za elektřinu ze solárních elektráren pro rok 2009 

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané 

do sítě v Kč/kWh 

Zelené bonusy v 

Kč/kWh 

po 1. 1. 2009 (instalovaný 

výkon do 30 kW) 

12,89 11,91 

po 1. 1. 2009 (instalovaný 

výkon nad 30 kW) 

12,79 11,81 

po 1. 1. 2008 13,73 12,75 

po 1. 1. 2006 14,08 13,10 

před 1. 1. 2006 6,71 5,73 

Zdroj [9] 

      Také fixní náklady jsou obdobné jako u elektrárny větrné (pojištění, úroky 

z úvěru, údrţba, servis, atd.). Návratnost investice je předpokládána na 15 let a 

minimální garantovaná ţivotnost solárních panelů na let dvacet. 

      Ze solární energie se nicméně díky státem garantovaným výkupním cenám, které 

jsou mnohonásobně vyšší neţ samotné náklady, stává pro jejich majitele zlatý důl, který 

však do budoucna můţe zdraţit elektřinu všem. 

3.3  Vodní elektrárny 

      Výroba elektrické energie z vody je jednou z nejstarších. Jednu z prvních 

vodních elektráren postavil jiţ v roce 1882 Thomas Alva Edison. Vodní elektrárny jsou 

sice poměrně šetrné k ţivotnímu prostředí, ale přírodní podmínky pro jejich masivní 
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rozvoj u nás nejsou příliš optimální. Naše toky nemají příliš vody, a ani potřebný spád. 

Velkým kladem elektrické energie z vodních děl je rovnoměrnost dodávek do sítě. 

      V České republice je v provozu 8 velkých vodních elektráren, které se nacházejí 

na přehradách, přibliţně 1 350 malých vodních elektráren a 4 přečerpávající vodní 

elektrárny. Podle názorů odborníků by podíl výroby elektřiny z vody mohl u nás 

s obrovskými investičními náklady vzrůst maximálně o 2 %. [3] 

      Jedna z malých vodních elektráren se nachází na vodní nádrţi Fláje na 

Mostecku. Její výstavba byla ukončena v roce 1963 na Flájském potoce u obce Český 

Jířetín. Rozkládá se na ploše 153 ha. Součástí nádrţe je malá vodní elektrárna o výkonu 

jen 0,016 MW, která vyrobí 95 MWh ročně. Voda z Flájské přehrady by se dále mohla 

vyuţívat také pro špičkovou přečerpávací elektrárnu Meziboří o výkonu 8 MW, která 

by se měla vybudovat, ale zde nebyl dosud vydán zastupiteli města Meziboří souhlas se 

změnou územního plánu. 

      Výkupní ceny energie z malých vodních elektráren viz tabulka 3.3.  

Zjistit náklady na výrobu 1 kWh jsou velice problematické. Abychom byli 

objektivní, museli bychom zjistit pořizovací náklady na konstrukční řešení umístění 

energetických turbín do budované hráze z let 1959 aţ 1963. Za 46 let provozu se 

s největší pravděpodobností tyto náklady v převáţné míře vrátily. Současné náklady na 

provoz a výrobu 1 kWh elektrické energie, z tohoto zdroje, jsou Povodím Ohře 

hodnoceny jako zanedbatelné. Tato malá vodní elektrárna můţe být v provozu 

průměrně 250 dnů v roce, tedy aţ 6 000 hodin. Její účinnost by se také zvýšil výměnou 

zastaralé technologie modernějšími a výkonnějšími turbínami, coţ je problém přibliţně 

60% malých vodních elektráren na našem území.  

Tabulka 3.3 Výkupní ceny za elektřinu z MVE pro rok 2009 

Datum uvedení do 

provozu 

Výkupní ceny elektřiny dodané do 

sítě v Kč/kWh 

Zelené bonusy v 

Kč/kWh 

po 1. 1. 2008 2,70 1,26 

po 1. 1. 2006 2,54 1,10 

po 1. 1. 2005 2,30 0,86 

před 1. 1. 2005 1,79 0,35 

Zdroj [9] 
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3.4  Srovnání ekonomických ukazatelů 

      Pokud bychom chtěli srovnávat, který způsob výroby elektrické energie je 

nejvýhodnější, tak by bylo nutno kvůli objektivitě spočítat výrobní náklady kaţdé 

uhelné elektrárny, její ekonomické výsledky za všechna léta provozu a stejně tak by 

tomu bylo u všech druhů elektráren. To však nelze zpracovat v jedné kapitole této 

práce. To lze objektivně posoudit u nových energetických provozů, jak shora popsáno.  

      Posouzením zjištěných informací je nutno konstatovat, ţe jako nejekonomičtější 

je stále výroba elektrické energie z tradičních zdrojů, jako je uhlí či jádro. U uhelných 

elektráren jsou náklady na výrobu jedné kWh kolem 1 Kč. Výroba elektřiny z větru je 

asi třikrát draţší neţ z uhlí či jádra, a stát proto musí podporovat výrobu 

z obnovitelných zdrojů dlouhodobě garantovanými výkupními cenami. Nejedná se však 

o ekonomické zvýhodnění, ale o narovnání podmínek na trhu, neboť do cen z tradičních  

zdrojů se neprojevují další náklady, jako je např. znečištění ţivotního prostředí. Podle 

studie Karlovy Univerzity na výrobu elektrické energie v hodnotě 50 mld. Kč připadají 

škody u uhlí na zdraví a ţivotním prostředí ve výši 60 mld. korun [12]. Ale i tato 

podpora má svá negativa, jak se ukázalo v případě fotovoltaické energie, kdy od 1. 1. 

2010 muselo dojít k omezení dotací a sníţení výkupních cen z důvodu obrovského 

rozmachu tohoto způsobu výroby, protoţe výkupní cena této energie je zhruba desetkrát 

vyšší neţ trţní cena energie. Pokud by nedošlo k omezení této podpory, tak by se při 

realizaci dosud podaných ţádostí na provozování fotovoltaické elektrárny podíl 

fotovoltaiky na celkové výrobě elektrické energie zvýšil na 7 procent při spotřebě asi 40 

procent všech finančních prostředků na podporu obnovitelných zdrojů.       

 Například začátkem roku 2010 řešil jen úřad stavebního plánování Městského 

úřadu Litvínov pro katastr města Litvínov pět ţádostí na změnu územního plánu pro 

účely fotovoltaiky a další ţádosti byly podány pro obce, které spadají pod obec 

s rozšířenou působností Litvínov. Dvě ţádosti byly v katastru obce Mariánské Radčice a 

jedna v Louce u Litvínova.  
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4 VLIV VTE NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

      Pokaţdé, kdyţ se projednává moţná výstavba větrné elektrárny, dochází 

k názorovým rozporům mezi zastánci a odpůrci tohoto druhu výroby energie. Jak jiţ 

bylo popsáno v kapitole 2.4.3, před samotnou výstavbou větrné elektrárny musí dojít 

k posouzení vlivů na ţivotní prostředí ze všech hledisek.  

      Pokusím se, na základě zkušeností odborníků a lidí, kteří ve svém okolí jiţ 

nějakou větrnou elektrárnu mají, posoudit, jak velký vliv na ţivotní prostředí tyto 

stavby skutečně mají.  

4.1 Vliv na ovzduší, vodu a půdu 

      Vítr patří mezi obnovitelné a alternativní zdroje energie a z tohoto pohledu by 

také vliv větrné elektrárny na ovzduší, vodu a půdu měl být ve srovnání s tradičními 

technologiemi výroby elektrické energie z fosilních paliv zanedbatelný. Není zde téměř 

ţádné znečištění oxidem dusíku a oxidem síry, které nejvíce znečišťují ovzduší, vodu a 

půdu. Nevznikají tedy kyselé deště, které poškozují vodní zdroje, lesy, přírodu a 

zemědělskou půdu. Také vlivy, vznikající vyuţitím energie větru, nelze srovnávat 

s poškozením, které vzniká při dobývání fosilních paliv, při jejich dopravě a zpracování.  

4.1.1 Ovzduší a exhalace 

      Při vyuţívání větru jsou emise skleníkových plynů, jako např. SO2 a NOX 

výrazně niţší neţ u fosilních paliv. Provozní emise zde totiţ nejsou ţádné a v celém 

ţivotním cyklu větrné elektrárny vznikají pouze při stavbě elektrárny, příp. při údrţbě a 

opravách. V tabulce 4.1 je uveden přehled některých hodnot emisí SO2 a NOX, které 

jsou uvedeny v g/kWh. 

Tabulka 4.1 Znečištění ovzduší oxidy dusíku a síry 

 Uhlí  

(nejlepší 

dostupná 

technologie) 

Ropa  

(nejlepší dostupná 

technologie) 

Velká vodní 

elektrárna 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Větrná 

elektrárna 

SO2 11,8 14,2 0,009 -0,024 0,2 – 0,34 0,02 – 0,09 

NOx 4,3 4 0,003 – 0,006 0,18 – 0,30 0,02 – 0,06 

Zdroj [10]    
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     Závěrem můţeme konstatovat, ţe vliv větrné elektrárna na ovzduší je zanedbatelný, 

ale o něco málo větší neţ je tomu u elektrárny vodní. Přesná čísla nám ukazuje tabulka 4.1, 

kterou v odborné studii vypracovala M. Kašparová aj. Truxa. 

4.1.2 Vliv na vodu 

      V této kapitole se dá konstatovat pouze skutečnost, ţe větrná elektrárna má vliv 

na vodu pouze při své vlastní výstavbě, kdy je potřeba vodu do betonových směsí. Jinak 

negativní vliv na vodu nemá. Vodu pro svůj provoz nepotřebuje, takţe ji ani 

neznečišťuje. Ani ţádný nepřímý vliv zde není. Ten by mohl být spojen s emisemi 

skleníkových plynů, způsobujících kyselé deště, jenţ by mohly poškozovat ţivotní 

prostředí. 

4.1.3 Vliv na půdu 

      Výstavbou větrných elektráren dochází v absolutní většině k minimálnímu 

zatíţení půdy k úpravě terénu pro pohyb stavebních strojů, vybudování příjezdové 

cesty, stavbu základů a montáţ tubusu a turbíny. Po dokončení stavby se terén uvádí do 

původního stavu. Na výstavbu jedné elektrárenské věţe připadá pouze asi 80 aţ 100 m
3
 

vytěţené zeminy ze stavby základů, kterou je nutno uloţit. 

      Při výstavbě se jiţ samozřejmě počítá s případnou rekultivací krajiny po 

skončení ţivotnosti a případné demontáţi. Pro tento případ se betonové základy tubusu 

budují v dostatečné hloubce, aby mohly být zavezeny asi 0,5 m zeminy a půda opět 

slouţila původnímu účelu. Demontáţ elektrárny se provádí během jednoho aţ dvou dnů 

po skončení provozu.  

      Kdyţ se podíváme na okolí např. uhelné elektrárny a okolí větrného parku, tak 

zjistíme, ţe u větrných elektráren nejsou ţádné sloupy vysokého napětí, neboť se 

rozvodné sítě umísťují pod zem a zábor půdy je minimální. Kolem věţí můţeme vidět 

pasoucí se stáda hospodářských zvířat a pěstují se tam také  zemědělské plodiny. 

      Kaţdá technologie výroby elektrické energie má vliv na půdu, ale u větrných 

elektráren je minimální moţnost znečištění půdy, zábor plochy je, ve srovnání 

s ostatními způsoby výroby energií, relativně malý a také rekultivační náklady jsou ve 

srovnání např. s jadernou elektrárnou zanedbatelné. Při vyuţívání větru nedochází 

k produkci ţádných popílků či odpadu, které by bylo nutno ukládat na skládkách. 
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4.2 Vliv na obyvatele 

      Téměř kaţdý záměr výstavby větrné elektrárny přináší v místě vlnu odporu 

obyvatel. Ta rozdělí veřejnost na dva tábory. Jedna skupina je zastáncem výstavby a 

druhá začne argumentací proti plánovanému záměru. 

      Zastánci elektrárny argumentují především výhodami s výstavbou spojenými, 

jako jsou finance pro obec, tvorba dočasných pracovních míst či zviditelněním lokality. 

Odpůrci zase namítají, ţe jsou elektrárny příliš hlučné, budou rušit příjem rozhlasu a 

televize, poškozují krajinný ráz, mohou ublíţit ptactvu, sníţí ceny jejich nemovitostí a 

namítají další negativa. 

      Zda jsou jejich obavy oprávněné lze nejlépe zjistit od odborníků, ale také 

dotázáním těch obyvatel, kteří jiţ ve svém okolí větrnou elektrárnu mají a mohou tedy 

subjektivně srovnávat, viz. kapitola 2.4.1. 

4.2.1 Hlučnost 

      Při provozu větrné elektrárny dochází ke dvěma druhům hluku. Mechanický 

hluk pochází z mechanických částí, jako je převodovka, generátor či ventilátor. 

Aerodynamický hluk pochází z obtékání vzduchu kolem listů rotoru a má typický 

charakter svistu.   

      Je pravdou, ţe starší větrné elektrárny byly dosti hlučné, ale dnešní moderní 

zařízení jsou aerodynamicky velmi dobře řešeny, takţe hluk je minimální a ve 

vzdálenosti jiţ 150 metrů nebude velká elektrárny slyšet, protoţe ji překryje hluk 

pozadí. Mechanický hluk se podařilo z větší části eliminovat pouţitím moderních 

komponentů. 

      Doporučená vzdálenost pro umístění samotné velké větrné elektrárny je 200 

metrů a u větrných farem by tato vzdálenost neměla být menší neţ 300 aţ 400 metrů od 

obytných domů. 

      U starších zařízení lze provést hygienické měření a případně omezit jejich 

provoz tak, aby co nejméně hlukem zatěţovala své okolí. Hladina hluku je stanovena 

hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR
4
. Z těchto norem vyplývá, ţe 

v denní době, coţ je od 6 - 22 hodin, je přípustná hladina hluku ve venkovním prostoru 

                                                 
4
 Vyhláška č. 13/1997 Ministerstva zdravotnictví ČR, hygienické předpisy 
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50 dB a v době noční pak 40 dB. Tabulka 4.2 nám ukazuje vnímání hladiny hluku 

lidským uchem.  

      Při dodrţení dostatečné vzdálenosti větrné elektrárny od obydlí a pouţití 

nejmodernějších zařízení, se dá konstatovat, ţe argument odpůrci těchto staveb, o 

nadměrné hlučnosti, je zavádějící a vliv na obyvatele je zanedbatelný. Vzhledem 

k tomu, ţe v okolí větrných elektráren se běţně pase hospodářské zvířectvo, lze 

usuzovat, ţe stejný závěr můţeme konstatovat i ve vztahu k okolní fauně. Z výsledků 

provedeného průzkumu mezi obyvateli obce, kteří mají ve své blízkosti větrné 

elektrárny, bylo zjištěno, ţe se nenaplnily jejich prvotní obavy na přílišnou hlučnost 

provozu.  

Tabulka 4.2 Přehled vnímání hladiny hluku lidským uchem 

10 dB práh slyšitelnosti 

20 dB hluboké ticho, zasněţený les, bezvětří, nahrávací studio 

30 dB místnost v bytě v noci bez hluku, bez tikání budíku 

40 dB ticho, tikot budíku ve vzdálenosti dvou metrů 

50 dB klid, tichá pracovna, obracení stránek novin 

60 dB běţný rozhovor, v parku zpěv kosa ze vzdálenosti tří metrů 

70 dB mírný hluk, běţný poslech televize, školní třída při vyučování 

80 dB vysavač z bezprostřední blízkosti, hluk osobního automobilu 

85 dB hranice, od níţ po trvalém vystavení této úrovni hluku existuje moţnost poškození sluchu 

90 dB silný hluk, mixér 

100 dB symfonický orchestr - forte, přádelna 

110 dB velmi silný hluk, rockový koncert 

120 dB extrémně silný hluk, start vojenského proudového letounu ze vzdálenosti tři sta metrů 

130 dB práh bolesti, člověk neslyší hluk - vnímá bolest 

140 dB akustické trauma, člověk, který stojí deset metrů vedle startujícího proudového letounu 

4.2.2 Stroboskopický efekt 

      Stroboskopickým efektem je nazýváno střídání odrazu světla a pohyblivých 

stínů od lopatek elektrárny. Lze to přirovnat jízdě autem alejí stromů. Tento efekt se 

projevuje pouze za slunečného počasí, kdy je slunce nízko nad obzorem. V reálu se 

bavíme zhruba o pěti aţ šesti hodinách za rok, kdy k tomuto jevu můţe docházet. 

      Stojí-li větrná elektrárna v blízkosti obytných domů, mohl by efekt lidem 

způsobovat určité nepříjemné pocity a potíţe, ale jen při dlouhodobém trvání. Tomu lze 

zabránit několika způsoby. 
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      Jiţ při projektování elektrárny musí na tuto skutečnost projektant pamatovat a 

věţe umístit tak, aby ke stroboskopickému efektu nedocházelo. Pokud však elektrárnu 

nelze umístit jinak, můţeme například zajistit přerušení provozu v době, kdy by ke 

stroboskopickému efektu mohlo docházet. 

      Obyvatelé mají také obavy z odrazů slunečních paprsků od otáčejících se 

lopatek. Tomuto jevu se také někdy říká „diskoefekt“. S tímto problémem si 

konstruktéři poradili pouţitím matné barvy, díky které k ţádným odleskům jiţ 

nedochází. 

4.2.3 Rušení rozhlasu a televize 

      V praxi skutečně můţe docházet k rušení příjmu televizního, rozhlasového a 

mobilního signálu. To ovšem můţe nastat pouze za situace, kdy by obytný dům stál 

v bezprostřední blízkosti přenašeče signálu. V tomto případě by tubus elektrárny 

vytvořil stín stejně jako jiná stavba, např. komín továrny apod. Elektrárny se však 

nestaví nikde tak blízko domů, aby mohly přenášený signál tímto způsobem ovlivnit. 

      Jinak tomu je u otáčejícího se rotoru, kde můţe dojít k podobnému jevu jako je 

ten stroboskopický. Točící se listy rotoru střídavě zastiňují elektromagnetické vlnění a 

tím kolísá intenzita signálu. To by se ale opět projevilo jen v bezprostřední blízkosti 

elektrárny a do současných běţných televizních a rozhlasových přístrojů je nyní 

montováno zařízení, které automaticky vyrovnává citlivost přijímaného signálu a diváci 

či posluchači ţádné kolísání ani nepostřehnou. U moderních větrných elektráren se listy 

rotoru vyrábějí z umělých pryskyřic se skelnými vlákny a k odrazu elektromagnetických 

vln vůbec nedochází. 

      V minulosti se provádělo měření přenášeného signálu na Dlouhé Louce 

v severních Čechách a bylo zde jednoznačně prokázáno, ţe televizní ani rozhlasový 

příjem zde není nijak provozem větrné elektrárny ovlivněn. 

4.2.4 Riziko havárií 

      Větrné elektrárny se řadí mezi energetická zařízení, u kterých je prezentováno 

minimální riziko havárií. Současné technologie zaručují ţivotnost zařízení 20 let, a to i 

při zhodnocení skutečnosti, ţe některé části elektrárny jsou vystaveny drsným 

klimatickým podmínkám. 
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      V minulosti se jiţ stalo, ţe se zlomil list rotoru, ale nutno podotknout, ţe se 

jednalo o nejstarší typy elektráren, u kterých se k výrobě pouţívaly slitiny lehkých 

kovů. Při současných pouţívaných materiálech je toto riziko relativně zanedbatelné. 

      Dalším moţným a často diskutovaným rizikem je moţnost tvorby námrazy při 

nízkých teplotách. Současné lopatky jsou konstruovány tak, aby na nich námraza 

vznikala co nejméně a pokud vznikne, tak moderní zařízení toto riziko včas dokáţe 

rozpoznat a uvede rotor elektrárny do klidu, a to aţ do doby, kdy je námraza odstraněna 

a neohroţuje okolí. Méně pouţívaným způsobem předcházení námrazy je vnitřní 

vytápění listů vrtule, ale tato technologie je dosti energeticky náročná. 

      Jelikoţ se jedná o technické zařízení, nemůţeme opomenout také moţnost 

provozní havárie. Kaţdá elektrárna má několik bezpečnostních systémů jištění pro 

různé druhy mimořádných událostí, jako je nebezpečí vzniku poţáru, poruchy 

mechanických součástí apod. Pokud by například při nějaké poruše došlo k úniku 

provozního oleje, speciální konstrukce svede tento olej do vnitřní základové části 

tubusu, kde je instalovaná izolovaná sběrná vana. 

      Musíme si také připustit riziko moţného teroristického útoku na elektrárnu, ale 

toto riziko není o nic větší, neţ je tomu u jiných energetických provozů.  

Vzhledem k tomu, ţe se absolutní většina větrných elektráren buduje ve 

vysokých nadmořských výškách, je zde také teoretická moţnost nárazu letadla. Tomuto 

riziku se předchází instalací výkonného majáku na vrcholu tubusu elektrárny a do 

současné doby nebyla tato havárie zaznamenána. 

                       

    

                                         

 

 

 

 

 

 

                                        Obrázek 4.1 Pohled na spadlou elektrárnu                        Zdroj [11] 
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4.2.5 Ovlivnění turismu a cen nemovitostí či pozemků 

      Názory na to, ţe přítomnost větrné elektrárny a větrné farmy sniţuje cenu 

nemovitostí a pozemků v místě se různí. Jsou známy lokality, kde obec těchto staveb 

vyuţívá ve svůj prospěch k podpoře turistického ruchu a naopak. Například 

do Jindřichovic pod Smrkem se na dvě 600kW větrné elektrárny během prvního roku 

provozu přijelo podívat přes 12 tisíc lidí. Pod stoţáry vzniklo informační středisko 

spojené se stánkem s občerstvením [12]. Kolem jiných farem zase vedou turistické 

stezky. Ze zahraničí jsou známy větrné elektrárny, které slouţí jako vyhlídkové věţe, do 

kterých se návštěvníci dopravují proskleným výtahem. Větrné elektrárny jsou zde 

všeobecně vnímány jako symbol ekologického rozvoje a ochrany přírody.  

      Podle zkušeností starosty obce Nová Ves v Horách v severních Čechách se 

přítomnost větrné farmy v bezprostřední blízkosti obce nijak neprojevila na ceny 

nemovitostí ani pozemků. Také obec nezaznamenala, ţe by kvůli jejich provozu došlo 

k výraznému ovlivnění podnikání v místě.  

      Většina našich větrných elektráren je postavena v horských, hůře dostupných, 

oblastech, a kdyţ si zde někdo bude chtít koupit nemovitost, tak to bude ve většině 

případů především k rekreačním účelům a málokdo bude chtít mít v blízkosti větrnou 

elektrárnu. Z toho můţeme předpokládat, ţe čím blíţe k elektrárně, tím hůře je 

nemovitost prodejná, a to vede k ovlivnění ceny této nemovitost v porovnání se 

srovnatelnou stavbou v jiné oblasti. 

      S postupem času se, s přibývajícím počtem těchto energetických staveb, na ně 

změní náhled lidí, kteří si na jejich přítomnost zvyknou a stanou se nedílnou součástí 

jejich ţivota.  

4.3 Vliv na faunu a flóru 

      Kaţdá nová stavba svým způsobem poškozuje ţivotní prostředí a můţe se 

negativně dotknout fauny i flóry. I při výstavbě větrné elektrárny můţe dojít 

k necitlivému zásahu do krajiny, a to zejména při budování přístupových cest a 

pokládání kabelů připojujících elektrárnu do rozvodné sítě. Je samozřejmé, ţe dojde 

k zásahu do půdní bioty. Větší ţivočichové místo výstavby opustí, ale menší, především 

bezobratlí, budou spolu se zeminou nenávratně odstraněni. 
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      Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 2.4.3, musí se provést posouzení vlivů na ţivotní 

prostředí EIA, kde se zhodnotí, zda se ve vybraném území nevyskytují chráněné 

rostliny či ţivočichové. 

 4.3.1 Rušení zvěře 

      Na toto téma bylo ve světě provedeno jiţ několik výzkumů. Například výzkum, 

který provedla Veterinární univerzita v Hannoveru, potvrdil, ţe hustota zvěře na území, 

kde jsou větrné elektrárny, zůstává stejná, nebo se dokonce zvyšuje [12]. Zejména se 

zvýšil v některých lokalitách počet zajíců či koroptví. V rámci zmíněného výzkumu byli 

dotazováni také místní myslivci, kdy se absolutní většina shodla na názoru, ţe provoz 

zdejších větrných elektráren neruší zde ţijící zvěř. 

      To také potvrzují stáda ovcí, krav a divoké zvěře, které se pasou v bezprostřední 

blízkosti těchto staveb, jak vidíme např. na obrázku 4.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Pohled na stádo krav pasoucí se u VtE 

      Podle některých studií se v okolí elektráren zvýšil i počet hnízdících ptáků. To si 

lze vysvětlit tím, ţe vysoké elektrárenské věţe jsou dobrým orientačním bodem v terénu 

a také tím, ţe hluk rotorů můţe plašit dravé ptáky a těmto lokalitám se vyhýbají. 

      Závěrem tedy můţeme konstatovat, ţe dobře naplánovaná větrná elektrárna 

nijak neruší zvěř ţijící v jejím okolí a nestává se nepřítelem fauny.  

4.3.2 Nebezpečí pro ptáky 

      Také toto je častý argument odpůrců větrných elektráren. Z praxe však můţeme 

konstatovat, ţe se tyto obavy ukázaly jako částečně liché. Slovo částečně jsem pouţil 
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záměrně, neboť jen dobře postavená elektrárna ptáky neohroţuje. 

      Na problematiku ptactva je nutno nahlíţet ze dvou pohledů. Jeden je na ptáky 

hnízdící v okolí elektrárny. Toto téma je jiţ částečně popsáno v předešlé kapitole. 

Provedenými výzkumy bylo prokázáno, ţe některým druhům ptáků, kteří hnízdí 

v blízkosti elektrárny, se daří natolik, ţe jejich početní stavy zde rostou. Otázka je, do 

jaké míry jsou tyto výsledky akceptovatelné ve všech lokalitách, kde elektrárny stojí. 

      Druhý pohled je na taţné ptáky, kterým vysoká věţ můţe tvořit překáţku 

v jejich letovém koridoru. Před samotnou realizací stavby se i této oblasti musí věnovat 

náleţitá pozornost. Z tohoto důvodu se také zpracovávají mapy taţných ptáků, díky 

kterým lze zhodnotit míru rizika střetu ptáků se stavbou.  

      Někteří odborníci uvádějí, ţe na jednu turbínu připadají dva střety s ptáky za 

rok, coţ při tak malém počtu elektráren u nás není nijak závratné číslo.  

      U dobře postavené elektrárny je tedy riziko střetu zanedbatelné. Je pravda, ţe 

horší situace můţe nastat za tmy nebo mlhy, ale ani případný střet ptáka s lopatkou 

turbíny nemusí končit tragicky, neboť obvodová rychlost není příliš vysoká, aby ptáka 

musela nutně srazit k zemi.   

4.3.3 Vliv na flóru 

      Kaţdý stavební zásah do krajiny musí být co nejšetrnější. To platí i o větrných 

elektrárnách. Je samozřejmostí, ţe výstavba je nepřípustná v národních parcích, 

přírodních rezervacích a poblíţ národních památek.  

      Největší negativní vliv na flóru vzniká při výstavbě příjezdových cest, pokládání 

kabelů k připojení do rozvodné sítě a při stavbě samotné věţe elektrárny, včetně 

betonování základů. Jako u ostatních vlivů i zde se musí platit, ţe nelze stavět úplně 

všude. Kácení stromů a křovin by mělo být co nejmenší a nejlépe ţádné. O ochraně 

vzácných rostlin a dřevin jsme jiţ hovořili. Pokud elektrárna má stát na zemědělské 

půdě, tak tuto lze uvést téměř bez problémů do původního stavu. 

      Nesmíme ale zapomínat ani na pozitivní vliv na flóru. Větrná elektrárna 

neprodukuje ţádné skleníkové plyny, které mají daleko větší negativní vliv na flóru neţ 

samotný stavební zásah. 
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4.4 Narušení krajinného rázu 

Větrná elektrárna, se jako kaţdá výšková stavba, stává určitou dominantou 

krajiny. Jelikoţ se tyto elektrárny musí stavět v místech s velkým potenciálem větru, 

coţ je především na vrcholcích hor, tak jsou o to viditelnější. 

      Zásah do krajiny je asi ze všech vlivů posuzován nejčastěji, protoţe elektrárna je 

viditelná z velkých vzdáleností, a tedy i mnohem více lidí ji vnímá. Někomu se větrné 

elektrárny líbí, někomu se nelíbí, jedná se ryze o subjektivní estetický pocit. Současný 

trend ve výstavbě těchto děl je takový, ţe se buduje méně elektráren, ale tyto jsou 

daleko vyšší, tedy i výkonnější, ale také jsou více viditelné. Odpůrci se obávají, ţe za 

chvíli budou větrné parky všude, kam se podívají. Tuto laickou obavu lze zcela 

odpovědně vyvrátit, neboť větrné elektrárny se dají budovat pouze tam, kde je naměřen 

dlouhodobý větrný potenciál a z kapitoly 2.2.1 jiţ víme, ţe takových míst na našem 

území příliš není.           

      O co více narušuje větrná elektrárna krajinný ráz, neţ vysoké komíny tepelných 

elektráren, chladící věţe a stálé silné sloupce kouře z nich a neţ stovky stoţárů 

s elektrickým vedením. K tomu musíme samozřejmě i započítat devastaci krajiny po 

těţbě, tolik pro ně potřebného, uhlí. Nesmíme ani zapomínat na další průvodní jev, 

jakým je odlesnění některých pohoří vlivem kyselých dešťů, jako následku pouţívání 

fosilních paliv. 

      Při kaţdé zamýšlené stavbě nové větrné elektrárny se provádí pohledová studie, 

která projektantům ukáţe, jak bude elektrárna v území vypadat, aby co nejméně 

narušovala krajinný ráz. V České republice byl Ing. Penkem zpracován návrh 

„Metodického pokynu MŢP pro umisťování větrných elektráren v chráněných územích 

a ostatní krajině“, ale tento se však nestal oficiálním dokumentem [3]. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

      Bylo by neodpovědné pro budoucí generace, nezamýšlet se, v době, kdy se tenčí 

zásoby fosilních paliv, jakým směrem by se měla ubírat energetická koncepce státu. Je 

zřejmé, ţe ekonomicky nejvýhodnější je výroba elektrické energie z hnědého uhlí či 

jádra. Především co se týče uhlí, je zatím Česká republika plně soběstačná, ať uţ se 

prolomí limity těţby v Horním Jířetíně, či nikoliv. Ţádné uhelné zdroje nejsou však 

nevyčerpatelné.  

      Také z tohoto důvodu se snaţí stát podporovat výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů, ať uţ ve formě elektráren větrných, fotovoltaických, vodních, spalování 

bioplynu, vyuţití geotermální energie atd. 

      Je nutno si uvědomit, ţe kaţdá výstavba energetického zařízení má, mimo 

technických a ekologických souvislostí, také pro soukromého investora hlavně, 

ekonomické aspekty. Cílem kaţdého investora je, aby zhodnotil své investice, které do 

projektu vkládá, a tím vytvořil zisk. Zde je nezastupitelná role státu, který musí tyto 

investice podporovat minimálně garancí výkupních cen jimi vyrobené elektrické energie 

a povinností výkupu. 

5.1 Výhody větrných elektráren 

      Mezi hlavní výhodu patří, ţe větrná energie je obnovitelný zdroj, který je 

nevyčerpatelný. Při výrobě energie z větru nedochází k produkci ţádných škodlivých 

emisí skleníkových plynů a větrné elektrárny neprodukují ţádný odpad. Jediný odpad 

vzniká při výstavbě samotné elektrárny, ale tento je zanedbatelný. Ţivotní prostředí není 

ovlivněno nutností transportu primárních surovin, jako je např. přeprava ropy, plynu či 

uhlí k místům jejich zpracování. Větrné elektrárny představují také minimální zábor 

půdy. 

      Relativní výhodou je zákonem daná povinnost, vykupovat veškerou vyrobenou 

elektřinu, kterou výrobce sám nespotřebuje, a to do veřejné distribuční sítě. 

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na další formu podpory provozovatelů. Těmi 

jsou zelené bonusy a státem garantovaná minimální výkupní cena vyrobené elektrické 

energie. 

      Mezi výhody lze také zařadit skutečnost, ţe po ukončení provozu lze krajinu 

poměrně dobře rekultivovat. Díky novým technologiím výstavby lze s minimálními 
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náklady uvést místo, kde stála větrná elektrárna, do prvotního stavu a pokračovat 

v původním vyuţití půdy. Vzhledem k lokalitám, ve kterých se elektrárny staví, se 

jedná především o pastviny, ale i zemědělskou půdu.   

      Pokud tedy budeme hodnotit větrnou elektrárnu z ryze ekologického hlediska, 

tak ji skutečně můţeme k výstavbě doporučit. K ţivotnímu prostředí je sama o sobě 

šetrná, a pokud jsou dodrţeny všechny doporučené zásady a podmínky pro jejich 

umístění v krajině, není se třeba obávat negativních vlivů, na které odpůrci větrných 

elektráren poukazují. 

 Z tohoto pohledu lze budoucnost větrných elektráren vidět velice pozitivně.   

5.2 Nevýhody větrných elektráren 

      Mezi nevýhody můţeme jednoznačně zařadit nestabilitu dodávek elektrické 

energie do rozvodné sítě a nutnost vyrovnání těchto výkyvů. Vzhledem k tomu, ţe 

v České republice je procento výroby elektrické energie z větru poměrně malé, není 

tento problém neřešitelný, ale v případě vyuţívání této energie pro vlastní potřebu, je 

nutno pouţít záloţní zdroje a dobíjecí akumulátory. 

      I kdyţ je v kapitole 4 konstatováno, ţe vliv na ţivotní prostředí je minimální, 

přece jen nějaký existuje. Z pohledu obyvatel lze mezi nevýhody zařadit poměrnou 

hlučnost provozu, ale to jen za podmínek špatné volby lokality a nasměrování 

elektrárny.    

      Také příprava realizace výstavby je časově a finančně náročná i náklady na 

samotnou stavbu jsou dosti vysoké. Vzhledem k poměrně malé účinnosti elektrárny zde 

existuje i reálné riziko delší návratnosti investice.  

      Je otázkou, do které kapitoly lze zařadit dopad na krajinný ráz. Toto je čistě 

subjektivní hledisko. Někomu elektrárny v krajině vadí, jiného přitahují. V kaţdém 

případě mají nesrovnatelně menší negativní vliv na krajinný ráz, neţ například 

elektrárna uhelná, a to zde musíme také zmínit působení na krajinu při dobývání uhlí. 

      Je nutno dát také za pravdu odborníkům, ţe s rozvojem větrné a solární 

energetiky musí být nutně posílena rozvodná síť, aby nedocházelo k nepravidelným 

přetlakům energie v síti, coţ s sebou nese další a velice výrazné finanční nároky. 

Akciová společnost ČEPS, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu, dokonce 

začátkem roku 2010 poţádala distribuční společnosti, aby pozastavily vydávání 
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kladných stanovisek k ţádostem o připojení nových zdrojů k síti, neboť jejich kapacita 

jiţ nestačí. Především se jedná o nové větrné a fotovoltaické elektrárny. 

5.3 Základní podmínky pro výstavbu větrné elektrárny 

      Zásadní podmínkou úspěšnosti větrné elektrárny je správná volba lokality. To 

má vliv v podstatě na všechny ukazatele, ať uţ na ţivotní prostředí, tak na ekonomiku 

provozu.  

      Zde se investor musí zabývat tím, zda jsou v daném místě dobré větrné 

podmínky, stálost směru a intenzity větru, v jakých výškách je vítr pro výrobu energie 

v místě nejpříznivější. Pokud zvolí věţ elektrárny příliš malou nebo naopak velkou, 

můţe tím negativně ovlivnit účinnost zařízení. 

      Výstavba musí být realizována po důkladné ekonomické rozvaze, kde se musí 

zohlednit předpokládané mnoţství vyrobené energie, investiční a provozní náklady, 

náklady na rekultivaci, výkupní ceny energie a jejich předpokládaný vývoj, volba 

distribuční sítě atd. 

5.4 Budoucnost vyuţití větru k výrobě energie 

      Vyuţití větru má u nás letitou tradici a na první pohled se tedy zdá, ţe se jedná o 

ideální obnovitelný zdroj, který má potenciál nahradit uhlí, ropu či plyn.     

      Skutečností však je, ţe v České republice nejsou pro provoz větrných elektráren 

ideální klimatické podmínky. Celková nevyuţitá větrná kapacita je odhadována na 900 

MW, přičemţ průměrná roční spotřeba elektrické energie v České republice je více neţ 

70 000 GWh. V našich přírodních podmínkách tedy není předpoklad masivní výstavby 

větrných elektráren a nemohou se stát klíčovým energetickým zdrojem. 

      Hlavním argumentem odpůrců větrných elektráren je kolísavost dodávek a jejich 

nepředvídatelnost. Dnes však není problém předpovídat sílu a směr větru na několik dnů 

dopředu pro jednotlivé nadmořské výšky, a kdyţ k tomu přičteme skutečnost, ţe u nás 

například v roce 2008 byl instalovaný výkon elektráren 17 400 MW a odběr 

v energetické špičce jen necelých 11 000 MW, tak je zde ještě dostatečná rezerva na to, 

aby si s výpadkem, z důvodu přerušení dodávek z větrných elektráren, energetická 

soustava bez problémů poradila. Jiná situace je například v Dánsku, kde 20 % elektrické 

energie pochází z vyuţití větru nebo v německém Šlesvicku-Holštýnsku, kde je tento 
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podíl dokonce přes 25 %, ale i zde dokáţou případné výpadky regulovat. Je však také 

pravda, ţe jiţ došlo k situaci, kdy zvýšená výroba větrné energie v Německu způsobila 

přetlak proudu do rozvodné sítě České republiky, a tím nemalé problémy.    

      Z pohledu posouzení vlivu větrné elektrárny na ţivotní prostředí můţeme 

jednoznačně konstatovat, ţe negativní vliv je zanedbatelný a problematický je 

především názor na porušení krajinného rázu. V tomto ohledu se musí skutečně velice 

citlivě posuzovat, kde a za jakých podmínek se větrná elektrárna postaví. 

  

 Obrázek 5.1 Srovnání narušení krajinného rázu 

 Obrázek 5.1 nám ilustruje, jak narušuje krajinný ráz elektrárna uhelná 

v porovnání s větrnými elektrárnami. Samozřejmě, ţe zde není zohledněn výkon obou 

zdrojů, protoţe větrné elektrárny u Nové Vsi v Horách (pravá strana snímku) dodávají 

do sítě pouze zlomek toho, co uhelná elektrárna Počerady (vlevo).  

       Při rozhodování, zda se lze ve větší míře zaměřit na energii z větru, musí mít své 

slovo nejen ekologie, ale také ekonomické posouzení, viz tab. 5.1.       

Tabulka 5.1 Srovnání ekonomických aspektů 

Elektrárna: větrná 

(Kryštofovy 

Hamry) 

fotovoltaická 

(Most) 

jaderná 

náklady na výstavbu  

[Kč] 

1 463 mil. 250 mil. 196 mld. 

roční výkon [GWh] 

 

9,817 2,112 28 000 

plánovaná ţivotnost 

elektrárny [roky] 

20 20 40 

cena za 1 GWh při 

plánované ţivotnosti [Kč] 

7 mil. 5,9 mil. 0,175 mil. 

výkupní cena [Kč/kWh] 

 

2,34 12,79  

Účinnost elektrárny [%] 15 11 80 
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      Do cen jaderné energie však nejsou započítány další nemalé finanční náklady 

spojené s úloţnami vyhořelého paliva, popř. náklady spojené s případnou jadernou 

havárií.  

      Pokud bychom např. chtěli výkon jaderné elektrárny Temelín nahradit větrnými 

elektrárnami o výkonu 1 MW, které by pracovali 1 000 hodin ročně, museli bychom 

jich na našem území postavit 12 000. 

      Pro současnou spotřebu elektrické energie v České republice by bylo potřeba 2,6 

jaderných elektráren o výkonu 4 GW nebo 27 300 větrných elektráren o výkonu 2 MW, 

coţ by znamenalo zhruba 4,5 elektrárny do kaţdé obce. Při výstavbě tolika větrných 

elektráren by bylo zapotřebí daleko více materiálu neţ při stavbě elektrárny jaderné, a 

s tím jsou spojené daleko větší, skoro aţ čtyřikrát vyšší, finanční výdaje. Náklady na 

výstavbu uvedeného mnoţství jaderných elektráren se odhadují na 511 mld. a na větrné 

elektrárny zhruba 1 910 mld. korun. Také musíme zohlednit rozdílnou ţivotnost těchto 

děl. 

      Musíme si uvědomit, ţe další obrovské náklady by byly spojené s nutností 

záloţních zdrojů k vyrovnání kolísavých dodávek do sítě, kdyţ vítr přestane foukat a 

k posílení rozvodných sítí, aby se zamezilo přetlaku. Zde hovoříme také o dalších 

miliardách korun. 

      Elektřina z větrných elektráren, ale i z ostatních obnovitelných zdrojů, je draţší 

neţ z elektráren uhelných a jaderných. Tyto mají i nadále své nezastupitelné místo na 

energetickém trhu.  
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6 ZÁVĚR 

      Jaká je budoucnost vyuţití větru jako obnovitelného zdroje při výrobě elektrické 

energie na našem území? To je otázka, na kterou jsem se snaţil najít jednoznačnou 

odpověď. 

      Na našem území není dostatečný potenciál k vyuţití větru ve větší míře. Pro 

výstavbu větrných elektráren je vhodná vyšší nadmořská výška a stálost větru, coţ 

v našich klimatických podmínkách splňuje pouze několik málo lokalit. Představa, ţe 

tato energie v brzké době bude zastávat významnější roli je nereálná. 

      Také na otázku, zda obnovitelné zdroje mohou nahradit energii z fosilních paliv 

a jádra, musím konstatovat, ţe po stránce technické, technologické i ekonomické toto 

není moţné. Ani při vyuţití všech obnovitelných zdrojů nemůţeme plnohodnotně 

nahradit současné i budoucí poţadavky. Mělo by však být samozřejmostí, ţe ze 

strategického hlediska není správné, stavět energetiku na jediném zdroji. Proto je 

důleţitý energetický mix. Zde mají větrné elektrárny své místo. 

      Větrné elektrárny mají tedy svou budoucnost, ale pouze jako doplňkový zdroj 

energií. Po skončení éry větrných elektráren, co by určitého symbolu ekologie, si je lze 

docela dobře představit jako vlastní doplňkový zdroj spotřeby energie majitele 

elektrárny.  

      Pravda je taková, ţe většina obcí, které v současné době umoţňuje výstavbu 

větrných elektráren a větrných farem, tak činí z ryze ekonomických důvodů, neboť 

jejich provoz znamená nemalý přínos financí do obecních pokladen. K tomu přispívají i 

státem garantované výkupní ceny, které přesvědčily investory, aby se do těchto projektů 

pouštěli. 

      Je také otázkou, kdy stát přestane výrobu energií z obnovitelných zdrojů dotovat 

a ušetřené náklady investuje do výzkumu a vývoje takového energetického zdroje, který 

by byl schopen pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie a mohl konkurovat 

klasickým zdrojům.    

      Větrné elektrárny nikdy nebudou konkurovat takovému zdroji, který elektrickou 

energii vyrábí rovnoměrně 24 hodin denně bez ohledu na aktuální povětrnostní 

podmínky, jako je tomu u uhlí či jádra, ve kterém řada odborníků vidí budoucnost a 

stěţejní pilíř energetického mixu.  
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      Pokud o výstavbě větrné elektrárny uvaţuje nový investor, musí skutečně 

odpovědně provést výběr vhodné lokality, aby elektrárna nezpůsobovala negativní vlivy 

na obyvatele a ţivotní prostředí a zároveň byla zaručena stálost a síla větru. 

Je tedy předpoklad, ţe se s větrnými elektrárnami budeme i do budoucna 

setkávat, ale nových elektráren bude stále méně. Případný investor se v současné době 

zatím výstavby obávat nemusí, ale budoucnost větrné energetiky je nejistá a větší 

prosperitu v ní spatřovat nelze. 
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Příloha č. 1 

 

Beaufortova stupnice síly větru 

Beaufortův 

stupeň 

Vítr Rychlost 

větru 

(m.s
-1

) 

Na souši Hladina moře 

0 bezvětří < 0,5 kouř stoupá kolmo vzhůru zrcadlo 

1 vánek ~ 1,25 směr větru lze poznat podle pohybu 

kouře. 
vlnky 

2 větřík ~ 3 listí stromů šelestí světlejší hřbety vln  

3 slabý vítr ~ 5 listy stromů a větvičky jsou v trvalém 

pohybu 
lom vln 

4 mírný vítr ~ 7 vítr zvedá prach a útrţky papíru místy bílé hřebeny  

5 čerstvý vítr ~ 9,5 listnaté keře se začínají hýbat nad vlnami vodní 

tříšť 

6 silný vítr ~ 12 telegrafní dráty sviští, pouţívání 

deštníků je nesnadné 
silná vodní tříšť 

7 mírný vichr ~ 14.5 chůze proti větru je obtíţná, celé 

stromy se pohybují 
bílá pěna na vlnách 

8 čerstvý vichr ~ 17,5 ulamují se větve, chůze proti větru je 

normálně nemoţná 
bílá pěna na vlnách 

9 silný vichr ~ 21 vítr strhává komíny, tašky a břidlice 

se střech 
vysoké rolující vlny  

10 plný vichr ~ 24,5 vítr strhává komíny, tašky a břidlice 

se střech 
přepadající 

hřebenatky  

11 vichřice ~ 29 vítr působí rozsáhlá pustošení vlny pokryté pěnou 

12-17 orkán > 30 ničivé účinky (vítr odnáší střechy, 

hýbe těţkými hmotami) 
vlnobití, pěna ve 

vzduchu 

 

Zdroj [6] 
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Příloha č. 2 

 

 

Dobrý den.  

 

Dovoluji si vás poţádat o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu, jehoţ úkolem 

je posoudit vliv větrných elektráren na obyvatele a ţivotní prostředí. 

Průzkum je součástí diplomové práce „Budoucnost větrných elektráren“, 

vypracovávané pro Vysokou školu báňskou Ostrava. Výstupy budou zúčastněným 

respondentům doručeny.  

Vyplnění dotazníku vám nebude trvat více jak 10 minut a informace budou důleţité pro 

validitu průzkumu. 

  

 

Za čas věnovaný vyplnění dotazníku vám děkuji. 

 

  

Bc. Jindřich Bergmann 
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                            DOTAZNÍK 

           pro potřeby diplomové práce pro Vysokou školu báňskou Ostrava  

    

 Stanovisko před realizací  Stanovisko po realizaci 

  souhlas   Souhlas 

  spíše souhlas   spíše souhlas 

  spíše nesouhlas   spíše nesouhlas 

  nesouhlas   Nesouhlas 

  nevím   Nevím 
    

  - důvod souhlasu*   - důvod souhlasu* 

  finanční zisky obci   finanční zisky obci 

  pracovní příležitost   pracovní příležitost 

  jiný důvod   jiný důvod 
    

  - důvod nesouhlasu**   - důvod nesouhlasu** 

  hlučnost provozu   hlučnost provozu 

  narušení krajinného rázu   narušení krajinného rázu 

  ohrožení ptactva   ohrožení ptactva 

  nebezpečnost provozu   nebezpečnost provozu 

  obava ze zdravotních problémů   obava ze zdravotních problémů 

  jiný důvod   jiný důvod 
    

  Dochází podle vás k:   

  - k nadměrné hlučnosti   ANO 

    NE 

    

  - poškození ŽP   ANO 

    NE 

    

  - ohrožení ptactva   ANO 

    NE 

    

  - nebezpečí při provozu   ANO 

    NE 

    

  - zdravotním problémům   ANO 

    NE 
U vámi volené odpovědi udělejte křížek 
* vyberte jen jednu možnou odpověď 
** možnost vybrat i více odpovědí  
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Příloha č. 3 

 

Názor: před realizací [%] po realizaci [%] 

souhlas a spíše souhlas 36 64 

nesouhlas a spíše nesouhlas 56 32 

Nevím 8 4 

- zde byla moţnost jen jedné moţné dopovědi 

 

Odůvodnění souhlasu: před realizací [%] po realizaci [%] 

finanční zisky obce 68 76 

pracovní příleţitost 24 8 

jiný důvod 8 16 

- moţná volba jednoho převládajícího argumentu 

 

Odůvodnění nesouhlasu: před realizací [%] po realizaci [%] 

hlučnost provozu 50 37,5 

narušení krajinného rázu 14,3 25 

ohroţení ptactva 7,1 0 

nebezpečnost provozu 0 12,5 

zdravotní problémy  28,6 25 

jiný důvod 14,3 0 

- moţná volba jednoho převládajícího argumentu 

 

Dochází k: ANO [%] NE [%] 

hlučnosti provozu 44 56 

poškození ŢP 32 68 

ohroţení ptactva 20 80 

nebezpečí při provozu 24 76 

zdravotním problémům 40 60 
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Odůvodnění souhlasu: 

 

před realizací 

 po uvedení větrných elektráren do provozu 
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Odůvodnění nesouhlasu: 

  

před realizací 

 
 

 po uvedení větrných elektráren do provozu 
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Dochází k vyjmenovaným negativním vlivům: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


