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Anotace  

Diplomová práce zpracovává téma posuzování ţivotního cyklu větrných elektráren 

v České republice metodou LCA. Tato metoda přistupuje k posuzování dopadů na ţivotní 

prostředí s ohledem na celý ţivotní cyklus produktu, který zahrnuje fázi získávání a výrobu 

výchozích materiálů, samotnou výrobu produktu, fázi uţívání produktu a fázi odstranění, 

popřípadě se zahrnuje opětovné uţití či recyklace. Environmentální dopady produktu jsou 

hodnoceny na základě posuzování vlivu materiálových a energetických toků. Studie 

poukazuje na hlavní dopady na ţivotní prostředí v kategoriích lidské zdraví, kvalita 

ekosystémů a úbytek surovin a podává návrhy na sníţení negativních dopadů. 

Klíčová slova: metoda LCA, ţivotní cyklus produktu, environmentální dopady 

 

Summary  

The thesis deals with the issue of life cycle assessment of the wind turbines in Czech 

Republic using LCA methodology. This method assesses the environmental impacts with 

regard to the whole life cycle of a product which includes period of getting row materials, 

production of components, period of operation and maintenance and period of dismantling 

and scrapping and recycling. Environmental impacts are assessed based on material and 

energy flows. This study points out the main environmental impacts in several categories, 

which are human health, ecosystem quality and recourses, and proposes the potential 

improvements for decreasing negative environmental impacts. 

Keywords: LCA methodology, life cycle of product, environmental impacts 
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Seznam zkratek 

 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

ČEZ České energetické závody 

ČR Česká republika 

ČSVE Česká společnost pro větrnou energii 

DALY Disability-adjusted life year - jednotka pouţívaná pro dopady na 

lidské zdraví  

GW gigawatt 

kW kilowatt 

kWh kilowatthodina 

LCA Life cycle assessment – metoda posuzování ţivotního cyklu 

výrobku 

MW megawatt 

MZP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NOx emise dusíku 

PAF Potentially affected fraction – jednotka pouţívaná pro vyjádření 

ekotoxických látek 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

PDF Potentially disappeared fraction - jednotka pouţívaná pro vyjádření 

acidifikace a eutrofizace a uţívání a přeměny krajiny 

SO2 oxid siřičitý 

VOC těkavé organické látky 

WHO World health organization – Světová zdravotnická organizace 
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1 Úvod 

 

Klimatické změny představují v současnosti jednu z největších globálních hrozeb 

pro ţivotní prostředí. Jsou vyvolávány především CO2, metanem a dalšími skleníkovými 

plyny. Zvýšené mnoţství těchto plynů je také způsobeno lidskou činností, a to především 

spalováním fosilních paliv. V současném světě, kdy roste spotřeba energie a zásoby uhlí a 

strategických surovin, jako je ropa a zemní plyn, se sniţují, je nutné hledat moţnosti 

alternativní energie, která bude zároveň také šetrná k ţivotnímu prostředí.  

Vyuţití energie větru je jedna z moţností alternativních zdrojů pro výrobu 

elektřiny. Větrná energie má značný potenciál v globálním měřítku. V roce 2010 bylo 

nainstalováno v zemích Evropské unie 9,3 GW nového výkonu větrných elektráren. 

Celkový stav ke konci roku 2010 je 84 GW. Kapacita současných nainstalovaných 

větrných elektráren by měla pokrýt 5,3% celkové spotřeby elektřiny v Evropské unii [10].  

Panuje obecný názor, ţe větrná energie má velmi dobrou energetickou a 

environmentální bilanci. Při výrobě větrné energie se nespotřebovávají ţádné zdroje a 

nevznikají emise ani odpady. Ve spojení s větrnou energií a jejím vlivem na ţivotní 

prostředí se diskutuje především vliv na krajinný ráz a hluk. Realizace větrné elektrárny 

představuje nepřehlédnutelný zásah do krajinného rázu a při provozování vzniká 

mechanický hluk, jehoţ zdrojem je strojovna, a aerodynamický hluk, který vzniká interakcí 

proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru a uvolňováním vzduchových vírů za hranou 

listů. Dále je často diskutován také vliv na tahové cesty a hnízdění ptáků. V neposlední 

řadě také stroboskopický efekt, který bývá způsoben odrazen slunečního světla od lopatek 

rotoru. Pouţíváním speciálních nereflexních barev na listech rotoru došlo ale k jeho 

odstranění. Všechny tyto jevy jsou spojeny se samotným provozem a většině se dá předejít 

vhodným umístěním větrné elektrárny.  

Při posuzování vlivu na ţivotní prostředí jakéhokoliv výrobku se převáţně hledí na 

část provozu nebo uţívání, tedy na fázi, kvůli které byl vyroben, aby plnil určitou funkci. 

Často se však opomíjí také další moţné vlivy, které produkt můţe mít na ţivotní prostředí 

například ve fázi jeho výroby nebo odstranění.  
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 Ve své práci se budu zabývat celkovým environmentálním dopadem větrné energie 

na ţivotní prostředí. Toto budu posuzovat pomocí metody LCA – posuzování ţivotního 

cyklu, coţ znamená posouzení dopadu na ţivotní prostředí během celého ţivota produktu, 

od výroby, přes uţitnou fázi aţ po likvidaci. Proces větrných elektráren budu modelovat 

pomocí softwaru SimaPro, coţ je speciální databázový nástroj slouţící hlavně ke 

komplexnímu environmentálnímu bilancování.  

 Výrobu větrné energie budu posuzovat na základě informací získaných o větrné 

elektrárně firmy VESTAS. Tyto elektrárny jsou v současnosti v České republice jedny 

z nejrozšířenějších a firma VESTAS působí na českém trhu jako druhý největší výrobce 

větrných elektráren.  
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2 Větrná energetika v ČR 

 

 Rostoucí spotřeba a způsob vyuţívání elektrické energie přináší řadu 

environmentálních i politicko-ekonomických problémů a rizik. Moţným řešením se stává 

získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To jsou takové zdroje, které jsou 

v přírodě volně dostupné a jejich zásoby jsou z pohledu člověka nevyčerpatelné nebo se 

velmi rychle obnovují. K takovým zdrojům patří také energie větrná.  

 

2.1 Kategorie větrných elektráren 

  

 Větrná energie má svůj původ v dopadajícím slunečním záření, jehoţ energie 

zahřívá vzduch v blízkosti povrchu země. Vlivem rozdílného oslunění v různých oblastech 

dochází k významným teplotním rozdílům vzduchových oblastí. Důsledkem je potom 

horizontální proudění vzduchu, známé jako vítr. 

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

převedena na energii elektrickou. V závislosti na průměru vrtule a velikosti plochy opsané 

vrtulí, která podmiňuje výkon odebraný proudícímu vzduchu rotorem turbíny, se zařízení 

dělí na malé, střední a velké větrné elektrárny (viz. tabulka 1).  

 

Tabulka 1 Kategorizace větrných elektráren 

 

Zdroj: [8] 
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2.2 Technologie větrných elektráren 
 

 Principem větrné elektrárny je proudící vzduch, který předává lopatkám vrtule část 

své kinetické energie. Ta se v turbíně přemění na energii otáčivého pohybu, která se 

následně díky elektrickému generátoru přemění na energii elektrickou. Účinnost takovéto 

elektrárny závisí na rychlosti větru a konstrukci turbíny. K základním částem větrné 

elektrárny patří rotor, gondola, stoţár a betonový základ.   

 Rotor a na něm připevněné listy jsou velmi důleţitou součástí větrných elektráren. 

Listy rotoru jsou součástí turbíny, která zachytává energii větru. Rotor je pak napojen na 

hlavní převod systému. Tvar i materiál listů rotoru výrazně ovlivňují celkový výkon. List 

rotoru je vytvarován tak, aby docházelo k efektivnímu přenášení energie větru na rotor. 

Aerodynamický tvar listů významně ovlivňuje výkon a také hlukové emise, které 

elektrárna vydává. Materiál by měl být dostatečně pevný a zároveň pruţný. Rotorový list 

je skořepina, jeţ je uvnitř vyztuţena nosníkem, který přenáší hlavní zatíţení. Tato 

skořepina  je laminována z mnoha vrstev skelné tkaniny. Mezi tkaniny se někdy vkládá 

ještě výplňový materiál – tvrzená pěna, která zvyšuje plošnou tuhost. Na nosník listu je 

občas pouţito kromě skelné tkaniny také kevlaru či uhlíku [12].  

 Některé typy větrných elektráren jsou vybaveny systémem vyhřívání rotorových 

listů. Tento systém by měl zamezit vzniku námrazy a odpadávání kousků ledu. Systém 

ohřívání představuje ventilátor s topným tělesem. Ohřátý vzduch se fouká do náběţné 

hrany. Na vrcholu listu se proudění obrátí a vzduch proudí zpět na odtokové straně listu 

k ventilátoru. Je to ale energeticky náročné řešení, takţe je nutné zváţit ekonomické 

aspekty provozu [12]. 

 Další důleţitou součástí je strojovna. Kaţdý výrobce pouţívá vlastní princip 

soustrojí, a tedy se liší i vybavení strojovny. Ta je ale vţdy umístěna ve sklolaminátové 

gondole. Nejčastěji je rotor umístěn na hřídeli, která výkon od rotoru přenáší do 

převodovky. Ta zvyšuje otáčky pro generátor, který pohání. Na hřídeli mezi převodovkou 

a generátorem je umístěna brzda, která dokáţe v případě potřeby během několika sekund 

zastavit rotor. K rámu strojovny jsou připevněny elektropohony, které natáčí celou 

strojovnou. Některé systémy, jako například brzda, natáčení lopatek či aretace natáčení 
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strojovny mohou být ovládány hydraulicky. V gondole se tedy skrývá hydraulický okruh 

(olejová nádrţ, čerpadlo, tlakové rozvody) [12]. 

 

 

Obrázek 1 Zjednodušený nákres strojovny větrné elektrárny 

Zdroj: [12] 

 

 V závislosti na směru větru se natáčí celá strojovna včetně rotoru elektrárny. 

Strojovna je usazena na otočné kuličkové loţisko. Vnější klec tohoto loţiska je 

přišroubována ke stoţáru a na vnějším povrchu je vytvořeno přímé ozubení. Vnitřní klec je 

připevněna k nosnému rámu strojovny. Na něm jsou elektropohony, které dle pokynů 

řídicího systému natáčí se strojovnou doprava či doleva [12]. Ve strojovně je mnoho 

hydraulických systémů – brzda generátorové hřídele, brzda systému otáčení strojovny 

kolem svislé osy, brzda rotoru. Systém natáčení rotorových listů můţe být také 

hydraulický. Vţdy záleţí na výrobci, jakou pouţije konstrukci pro jednotlivé prvky [12].  

 Výška stoţáru se v dnešní době standardně pohybuje od 40 do 110 metrů, ale 

existují niţší i vyšší instalace. V Evropě je  nejčastěji instalován ocelový tubusový stoţár. 

Stoţár je smontován ze segmentů, které mají délku přibliţně 20 metrů. Segmenty jsou 

vyrobeny z plechových plátů, které jsou skruţeny do prstenců a pak k sobě svařeny. Při 

stoţárech vyšších neţ 100 metrů se jiţ vyplatí uvaţovat o výstavbě příhradového stoţáru. 

Odpadají problémy s dopravou oproti rozměrným segmentům tubusového stoţáru, je 

potřeba menší mnoţství oceli. V poslední době se rozvíjí i stavba betonových stoţárů. 

Pokud se v jedné lokalitě staví větší počet větrných elektráren, bývá tato varianta 

ekonomicky zajímavá pro daný region. Stoţár se staví z prefabrikátů (betonových 

poloskruţí), které se vyrábějí v místní betonárce a na místě se pak kompletují do skruţí, ze 

1)    Hlavní hřídel větrné elektrárny 
2)    Nosný rám strojovny 
3)    Převodovka větrné elektrárny 
4)    Spojení mezi převodovkou a generátorem 

5)    Generátor větrné elektrárny 
6)    Systém natáčení strojovny 
7)    Hydraulické systémy větrné elektrárny 
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kterých se staví stoţár. Pevnost takového stoţáru pak zaručují předepjatá ocelová lana, 

která jsou vedena dutinami ve skruţích od vrcholu stoţáru aţ k jeho patě [12]. 

 Jiţ několik týdnů před vlastní instalací větrné elektrárny se na daném místě začíná 

se stavbou jejího betonového základu. Betonový základ má většinou čtvercový půdorys o 

velikosti 15,9 x 15,9 metrů. Na kraji je jeho výška 1,8 metrů, ve středu pak 2 metry. Po 

odkrytí základové spáry se na ní musí vytvořit betonová deska tloušťky necelých 80 

milimetrů, která zaručí pevný a rovný podklad pro usazení ocelového fundamentu stoţáru 

a vylití betonového základu [12]. 

 

2.3 Situace v ČR 

 

 Na území České republiky, obdobně jako v jiných evropských státech, se v 

minulosti energie větru vyuţívala ve větrných mlýnech. Historicky je doloţeno postavení 

prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska v roce 1277 v zahradě 

Strahovského kláštera v Praze. Největší rozkvět větrného mlynářství byl v polovině 19. 

století. S prvním dvacetiletím 20. století nastává další etapa vyuţití větrné energie 

v podobě větrných turbín pohánějících vodní čerpadla. Výroba velkých větrných elektráren 

v České Republice začala koncem 80. a počátkem 90. let minulého století. Z iniciativy 

ředitele závodu Mostárny ve Frýdku-Místku, jenţ byl součástí Vítkovických ţelezáren, 

tým konstruktérů připravil technologicky výrobu elektráren s výkonem 75 kW, jichţ bylo 

vyrobeno několik kusů [8]. 

 Dnes je energie větru vyuţívána pomocí větrných turbín téměř výhradně pro 

energetické účely. V průběhu několika posledních let došlo k velkému rozmachu vyuţívání 

větrné energie v Evropě a také v České Republice. V roce 2004 bylo v České Republice 

instalováno několik větrných elektráren o celkovém výkonu 17 MW a dnes celkový výkon 

větrných elektráren činní 215 MW (viz. tabulka 2) [10]. 
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Tabulka 2 Instalace větrných elektráren v letech 2004 – 2010 

 
 

Zdroj: [11]  

 

 V České Republice je dnes několik typů větrných elektráren (viz. příloha 1). Na 

trhu působí 9 výrobců, z nichţ nejvýznamnější je firma VESTAS a ENERCON. Obě dvě 

tyto společnosti mají u nás instalované větrné elektrárny s výkonem větším neţ 60 MW 

(viz. tabulka 3) [11]. 

 

Tabulka 3  Seznam výrobců podle instalovaného výkonu 

 

Zdroj: [11] 

 

 Moderní větrné elektrárny instalované na našem území nejčastěji mají nominální 

výkon 2 MW. S rostoucí spotřebou a díky snaze vyuţívat část této energie z alternativních 

zdrojů se výrobci zaměřují na technologii s vyšším nominálním výkonem. V  České 

republice se jiţ také začalo s výstavbou elektráren o vyšších výkonech, kdy se předpokládá 

nárůst především 3 MW větrných elektráren.  
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 Další vývojové trendy ve výrobě dnes směřují k redukci počtu dílů. Značné úsilí je 

věnováno sníţení hmotnosti listů rotorů a současně zajištění jejich dostatečné pruţnosti. 

Pozornost je zaměřena také na zpřesnění předpovědi větrných podmínek. Přímořské státy 

často instalují větrné farmy do šelfových pobřeţních moří. 

 

2.4 Potenciál pro vyuţití větrných elektráren v ČR 

 

 Rychlost a síla proudění vzduchu je rozhodující pro výstavbu větrné elektrárny. 

Tyto faktory jsou silně ovlivňovány členitostí terénu. V niţších polohách je vítr 

zpomalován různými terénními překáţkami, jako například stavbami, kopci a také druhem 

povrchu (tráva, les, vodní hladina, sníh apod.). S rostoucí výškou se logaritmicky zvyšuje i 

rychlost větru. Je tedy velký rozdíl mezi rychlostí větru ve výšce 10 metrů a 100 metrů nad 

terénem.  

 Potenciál vyuţití větrné energie v České republice je situován do vhodných lokalit 

vyšších nadmořských výšek. Rychlý rozvoj technologií však také umoţňuje efektivní 

výrobu elektřiny i v mimohorských oblastech. Roční průměrná rychlost větru v lokalitě 

výstavby větrné elektrárny ve výšce osy jejího rotoru by měla být 6 a více metrů za 

sekundu. Ideálními lokalitami pro stavbu farem větrných elektráren jsou plochy v 

nadmořských výškách nad 600 metrů (viz. obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2 Průměrné rychlosti větru v České Republice v m/s ve výšce 100 m 

Zdroj: [13] 
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 Vhodné lokality pro stavbu se aţ na několik výjimek nacházejí v horských 

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

převáţně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněná území a výstavba je zde velmi 

sloţitá či nemoţná, a proto se odhaduje se, ţe z tohoto důvodu odpadá 60 – 70% vhodných 

ploch pro výstavbu [6]. Na území České Republiky jsou větrné elektrárny s nejvyšším 

celkovým výkonem situovány především v Ústeckém, Olomouckém a Karlovarském kraji. 

(viz. graf 1). 

 

 

Graf 1  Instalace větrných elektráren podle krajů v MW – stav k 10. 1. 2011 

Zdroj: [11] 

 

Podle odborných studií má největší potenciál oblast severních Čech a severní 

Moravy, následuje jiţní Morava a západní Čechy. V současné době, kdy výška stoţárů 

dosahuje 100 aţ 150 metrů, se vhodnými lokalitami stávají také zalesněné plochy.  

V roce 2010 bylo vyrobeno 336 MW elektrické energie činností větrných 

elektráren. Podíl takto vyrobené eletrické energie stále roste a do roku 2020 plánuje 

skupina ČEZ investovat do rozvoje nových větrných elektráren zhruba 20 miliard korun  

[6]. 
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3 Studie LCA 

 

Posuzování ţivotního cyklu LCA je analytická metoda hodnocení 

environmentálních dopadů výrobků, sluţeb, technologií. Tato metoda přistupuje 

k posuzování dopadů na ţivotní prostředí s ohledem na celý ţivotní cyklus produktu, který 

zahrnuje fázi získávání a výrobu výchozích materiálů, samotnou výrobu produktu, uţívání 

produktu a fázi odstranění, popřípadě se ještě zahrnuje opětovné uţití či recyklace. 

Environmentální dopady produktu jsou hodnoceny na základě posuzování vlivu 

materiálových a energetických toků [3].   

 Zpracování této studie umoţňuje předcházet neţádoucímu přenášení problému 

z místa na místo, které můţe být způsobeno tím, ţe v jedné části cyklu se snaţíme určitým 

opatřením být šetrnější k ţivotnímu prostředí, ale toto naopak vyvolá neţádoucí dopad 

v jiné fázi ţivotního cyklu. 

 Metoda LCA je standardizována normami ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 

14044 a má čtyři základní fáze, jimiţ jsou fáze definice cílů a rozsahu, inventarizace, 

hodnocení dopadů a interpretace. 

  

3.1 Ţivotní cyklus produktu 

  

 V první fázi ţivotního cyklu produktu jsou získávány obnovitelné a neobnovitelné 

suroviny a také energetické zdroje z prostředí. Řadíme zde těţbu nerostných surovin, jejich 

dopravu z místa těţby na místo dalšího zpracování. Během průmyslové úpravy těchto 

surovin je také vynaloţeno značné mnoţství energie a spotřebovávají se další zdroje, jako 

je třeba palivo nebo voda. 

 Fáze výroby se skládá z přeměny materiálů potřebných pro výrobu produktu, 

samotné výroby produktu a jeho balení, které je nutné pro distribuci ke spotřebitelovi. 

Všechny tyto činnosti jsou doprovázeny energetickými a materiálovými vstupy a výstupy. 

 Třetí fáze zahrnuje samotné uţívání produktu, které je doprovázeno poţadavky na 

energii, suroviny na provoz, opravy a uskladnění. 
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 Poslední fází je fáze odstranění produktu. Produkt přestane plnit funkci, ke které 

byl vyroben. V tomto stádiu je také třeba určitých materiálových a energetických vstupů na 

odstranění nebo opětovné uţití či recyklaci. 

 Produkty vstupují v rámci svého ţivotního cyklu do interakcí s okolím a kaţdá fáze 

představuje určitou environmentální zátěţ.  

 

3.2 Fáze metody LCA 

 

 Všechny čtyři fáze metody LCA (definice cílů a rozsahu, inventarizace, hodnocení 

dopadů a interpretace) se vzájemné ovlivňují a závěry jedné fáze mohou výrazně ovlivnit 

fázi následující. Hlavním cílem metody není poznat všechny detaily a hodnotit dopady 

všech jednotlivých procesů, ale vytvořit přehled celého produktového systému a 

identifikovat procesy podílející se významně na environmentálních dopadech [3]. 

 Ve fázi definice cílů a rozsahu je důleţité jasně definovat, co a jak bude 

posuzováno. Hodnocený produkt by měl být jasně specifikován a měly by být určeny jeho 

funkce. Součástí této fáze je také určení cílové skupiny, komu je studie určena a k čemu 

bude slouţit. 

 Fáze inventarizace slouţí ke zjištění a vyčíslení všech materiálových a 

energetických toků vstupujících do ţivotního cyklu produktu a především těch, které jej 

opouští a působí v ţivotním prostředí. Součástí inventarizace je sběr dat, kdy se jedná o 

zjišťování informací o jednotlivých procesech ţivotního cyklu produktu, o energetické a 

materiálové náročnosti všech zúčastněných procesů. Výstupem z inventarizační analýzy je 

soubor dat shrnující materiálové toky vstupující a vystupující přes hranice produktového 

systému. Jsou to informace o mnoţství látek, které se dostávají během ţivotního cyklu do 

prostředí ve formě různých emisí, informace o přírodních surovinách, které byly 

spotřebovány. Tento soubor dat se nazývá ekovektorem produktu a je prezentován 

v inventarizačních tabulkách. Výsledky inventarizace by měly přehlednou formou 

sdělovat, kolik a jakých látek z okolního prostředí do systému vstupuje a kolik vystupuje 

[3]. 



Bc. Kateřina Hronková: Hodnocení životního cyklu větrných elektráren v ČR 

 

2011  12 

 

 Ve fázi hodnocení dopadů se převádí ekovektor, určený v předchozí fázi, na 

hodnoty vhodně zvolených veličin jednotlivých kategorií dopadů. Prvním krokem je 

klasifikace, tedy přiřazení výsledků z inventarizace jednotlivým kategoriím dopadu. Pak 

následuje charakterizace, která souţí k vyčíslení míry působení elementárních toků na 

jednotlivé kategorie dopadu. Výstupem je pak soubor výsledků indikátorů kategorií 

dopadu o konkrétních hodnotách s jednoznačně definovanými jednotkami, označovaný 

jako charakterizační profil [3]. 

 Poslední fáze interpretace ţivotního cyklu slouţí k přehledné prezentaci zjištěných 

poznatků.  
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4 Definice cílů a rozsahu 

  

V této části studie je důleţité jasně definovat a určit parametry práce významné pro 

její interpretaci a praktické pouţití. 

4.1 Definice cílů 
 

 Cílem této studie je posouzení ţivotního cyklu větrných elektráren. Výrobu větrné 

energie budu posuzovat na základě informací získaných o elektrárnách typu VESTAS. 

Větrné elektrárny VESTAS jsou v současnosti v České republice velmi rozšířené a firma 

VESTAS působí na českém trhu jako druhý největší výrobce (viz. tabulka 3). 

 Dílčími cíly práce je sestavení ekovektoru a určení nejvýznamnějších 

environmentálních problémů spojených s větrnými elektrárnami. 

 Studie je určena širší veřejnosti pro získání přehledu o dopadech větrných 

elektráren na ţivotní prostředí v jednotlivých fázích ţivotního cyklu. V potaz se berou 

jednotlivé kategorie dopadů. Výsledky práce by mohla vyuţít také média nebo neziskové 

organizace jako určitý zdroj informací pro případné další a podrobnější studie. 

 

4.2 Definice rozsahu 

 

Kaţdá studie LCA má svůj rozsah platnosti daný geografickým, časovým a 

environmentálním záběrem a také okolnosti, za kterých byla zpracována. K jasnému 

vymezení platnosti studie slouţí fáze definice rozsahu.  
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4.2.1 Definice rozsahu – technická specifikace 

 

 Hlavní funkcí větrných elektráren je výroba elektrické energie. Energie větru se 

přenáší na lopatky rotoru a tato mechanická energie se následně přeměňuje na energii 

elektrickou. Funkční jednotkou, měřitelnou velikostí funkce, kterou od posuzovaného 

výrobku očekáváme, je pro účely studie stanovena 1 kWh vyrobené energie. Všechny 

environmentální dopady jsou převedeny na tuto funkční jednotku a toto převedení také 

umoţňuje srovnání s jinými technologiemi. Ţivotnost větrné elektrárny je konstrukčně 

navrţena na 20 let. Roční výroba elektřiny se pohybuje u jedné větrné elektrárny VESTAS 

o výkonu 2 MW okolo 5,634 miliónů kWh elektřiny [17]. Během 20 let se tedy 

předpokládá, ţe tato větrná elektrárna vyrobí 112,68 miliónů kWh elektřiny.  

 

Tabulka 4  Funkce, funkční jednotka a referenční tok 

 

Zdroj dat: [17] 

 

 Ţivotní cyklus zahrnuje výrobu jednotlivých komponentů větrné elektrárny, 

dopravu na místo výstavby, instalaci, provoz zařízení, údrţbu, demontáţ a odstranění. 

Výroba jednotlivých komponentů zahrnuje výrobu rotoru, gondoly, stoţáru, betonového 

základu a přípojky elektrického proudu. Doprava na místo výstavby a instalace zahrnuje 

dopravu nákladními auty, instalaci větrné elektrárny pomocí jeřábů a další práce na místě. 

 Provoz a údrţba zařízení zahrnuje výměny olejů a mazadel a dopravu auty spojenou 

s těmito pracemi. Ve fázi demontáţe a odstranění se jedná o samotnou demontáţ větrné 

elektrárny a transport nákladními auty z místa instalace do místa odstranění.  

 Hranice systému jsou zvoleny od výroby jednotlivých komponentů aţ po demontáţ 

a odstranění větrné elektrárny po ukončení její ţivotnosti (viz. obrázek 3). 
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Obrázek 3 Hranice systému 

Zdroj: vlastní nákres 

 

 Součástí definice rozsahu studie bývá také metoda alokace. Alokace je postup 

rozdělení environmentálních dopadů jednoho procesu mezi dva a více produktů z tohoto 

procesu vystupujících [3]. Vzhledem k tomu, ţe při výrobě větrné elektrárny nevznikají 

ţádné další vedlejší produkty, a zároveň je větrná elektrárna konstruována pouze pro 

výrobu elektrické energie, při které nevzniká vedlejší produkt v podobě teplené energie 

(jak je tomu například u uhelných nebo tepelných elektráren), není třeba v této studii řešit 

problematiku alokace.   

 

4.2.2 Definice rozsahu – procedurální poţadavky 

 

 Data pouţitá v této studii jsou získána ze studií a informací firmy VESTAS, 

ELDACO a dále pak z profesionálních LCA databází programu SimaPro. Správnost dat 

závisí na úplnosti a aktuálnosti informací od dodavatele. Tato studie by měla dávat pouze 

přehled o dopadech větrných elektráren a pro bliţší, podrobnější nebo komparativní studie 

je třeba hlubší znalosti procesů a materiálových toků. 
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5 Inventarizace 

 

 Fáze inventarizace slouţí k vyčíslení mnoţství elementárních toků uvolněných 

během ţivotního cyklu produktu do ţivotního prostředí. Úkolem inventarizace je 

shromáţdit environmentálně významné informace o zúčastněných procesech zařazených 

do produktového systému. 

 

5.1 Sběr dat 

 

 Důleţitou součástí pro hodnocení ţivotního cyklu produktu je znalost procesů, 

materiálových a energetických toků a také konkrétní hodnoty jednotlivých vstupů a 

výstupů.  

 Data pouţitá pro tuto studii byla získaná z jiných publikovaných studií (LCA V80 a 

LCA V90) týkajících se vlivu různých typů větrných elektráren na ţivotní prostředí firmy 

VESTAS. Firma uvádí, ţe data získávala z vlastních databází, ve spolupráci se svými 

dodavateli a také z jiných publikovaných studií. Pro fázi provozu byla pouţita data 

poskytnutá firmou ELDACO. Informace ohledně demontáţe větrné elektrárny a odstranění 

jednotlivých komponentů nebo materiálů byly získány ze studií firmy VESTAS, ve kterých 

firma uvádí, ţe veškeré data byla projednána na společné schůzce s dodavateli a 

společnostmi zaměřujícími se na odstraňování a recyklaci materiálů. 

  

5.1.1 Spotřeba energie 

 

 Spotřeba energie zahrnuje celkovou spotřebu během všech procesů. Tato spotřeba 

energie je částečně pokryta výrobou energie vodních a větrných elektráren a také energií 

z jiných alternativních zdrojů (asi 69%) [15].   
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Tabulka 5 Spotřeba energie 

 

Zdroj dat: [17] 

 

 Průměrná celková spotřeba elektrické energie jedné větrné elektrárny je 3 156 000 

kWh (viz. tabulka 5)  

 

5.1.2 Výroba komponentů a instalace 

 

 Jednotlivé komponenty pro větrnou elektrárnu jsou vyráběny z různých materiálů 

přímo firmou VESTAS, která sídlí v Dánsku. Továrna na výrobu rotorových listů se 

nachází v Lauchhammeru v Německu a továrny na výrobu gondoly jsou v Magdeburgu 

v Německu (výroba jednotlivých komponentů gondoly) a v Lübecku (výroba generátoru). 

Kontrolní systémy pro větrné turbíny jsou vyráběny v Lemu a Hammelu v Dánsku. 

 

Tabulka 6 Hmotnost částí větrné elektrárny 

 

Zdroj dat: [17] 

 

 Celková hmotnost větrné elektrárny VESTAS s výškou stoţáru 105 metrů je 1503 

tun (viz. tabulka 6) 

 

5.1.2.1 Stožár 

 Stoţáry větrných elektráren jsou většinou vysoké 40 aţ 105 metrů. Stoţár je 

smontován ze segmentů, které mají délku přibliţně 20 metrů. Segmenty jsou vyrobeny 
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z ocelových plátů, které jsou skruţeny do prstenců a pak k sobě svařeny. Na stoţár jsou 

také upevněny úchyty pro ţebřík a kabelový rošt. Povrchovou úpravou je nanesení 

polyuretanové barvy technologií vstřikování. V závěrečné fázi se instaluje ţebřík, kabelový 

rošt a technologická plošina.  

 V České republice se výrobou ocelových stoţárů pro větrné elektrárny a také 

výrobou nosných rámů strojovny zabývá firma SIAG se sídlem v Chrudimi. Výrobní 

kapacita tohoto závodu je aţ 150 kusů stoţárů ročně, přičemţ stoţáry z této firmy jsou 

nejčastěji instalovány v zemích střední a jiţní Evropy [12]. 

 

5.1.2.2 Gondola 

 Výroba gondoly zahrnuje výrobu generátoru, převodovky, hlavní hřídele, 

transformátoru, nosného rámu strojovny, která nese veškeré komponenty strojovny, a 

dalších částí. Materiály pro výrobu těchto částí jsou různé. Jedná se především o ocel, 

nerezavějící ocel, plasty. Kontrolní systém, který je umístěn v gondole, se skládá 

především z elektronických součástí [17]. Převodovka větrných elektráren bývá velmi 

rozmanitých konstrukcí. Zaleţí na konkrétním typu větrné elektrárny. Vţdy se ale jedná o 

velmi namáhanou součást, protoţe zatíţení od rotoru je velmi kolísavé. A při některých 

větrných poryvech mívají rázy od rotoru několikanásobně vyšší hodnotu, neţ je standardní 

provozní zatíţení. Převodovky pro větrnou elektrárnu proto musí být navrhovány 

s vysokým koeficientem bezpečnosti. Velmi důleţitou vlastností převodovek pro větrné 

elektrárny je také jejich tichost. Aby bylo dosaţeno tichého chodu, bývají kola kalena, 

cementována a nitridována. Povrch zubů je pak broušen. Převodovka musí být schopna 

pracovat také v rozmezí teplot -40°C aţ +45°C [12].  

 Česká republika se řadí k největším výrobcům hřídelí pro větrné elektrárny. Firmy 

Škoda Plzeň a Vítkovice Steel jsou etablovanými dodavateli hřídelí pro většinu světových 

výrobců větrných elektráren [12].  

 

5.1.2.3 Listy rotoru 

 Listy rotoru jsou vyrobeny z kompozitních materiálů metodou laminování, coţ je 

postup, kdy prosycováním tkaniny pojivem vzniká kompozitní díl. Tkaninou je zpravidla 

skelná tkanina a pojivem epoxidová pryskyřice. Pryskyřice se před zpracováním musí 
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smíchat s tvrdidlem. Po vytvrzení pojiva vznikne díl, kombinující vlastnosti obou 

materiálů [12]. Podle dodavatele těchto částí pro větrnou elektrárnu VESTAS je sloţení 

přibliţně 40% epoxidové pryskyřice a 60% skelná tkanina. K smontování rotorových listů 

a stoţáru se pouţívá speciální lepidlo a další materiály [17].  

 

5.1.2.4 Doprava 

 Jednotlivé komponenty jsou následně převezeny na místo výstavby větrné 

elektrárny, kde je smontována. Pro přepravu dílů bývají pouţity speciální konvoje 

přizpůsobené pro těţkou a nadrozměrnou dopravu. Moţnost této přepravy v České 

republice nabízí firma APB Plzeň.  

 

Tabulka 7  Trasy dopravy komponentů větrné elektrárny 

 

Zdroj dat: vlastní data 

 

 Pro účely této studie se vycházelo ze spotřeby paliva 70 litrů nafty na 100 km a je 

uvaţováno pouţití 2 530 km silniční dopravy. Jako výchozí bod pro počítání trasy je pro 

účely této studie Chrudim (viz. tabulka 7). 

 

5.1.2.5 Instalace 

  Několik týdnů před instalací větrné elektrárny se na daném místě začíná 

s výstavbou betonového základu. Betonový základ je zpravidla čtvercového půdorysu o 

rozměrech 15,9 x 15,9 metrů s výškou 1,8 na kraji a 2,0 metrů ve středu. Objem 

betonového základu je okolo 500 m
3
. Do základu se pouţívá také ocelová armovací výztuţ 

[12]. 
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 Po odkrytí základové spáry se na ní musí vytvořit betonová deska tloušťky 

necelých 80 milimetrů, která zaručí pevný a rovný podklad pro usazení ocelového 

fundamentu stoţáru a vylití betonového základu. Po vyzrání této základové desky se na ni 

umístí základový ocelový kruh – fundament, jenţ má průměr okolo 4 metry a hmotnost asi 

28 tun. Ve fundamentu jsou připraveny otvory pro armování a je i připraveno potrubí pro 

vyvedení kabeláţe. Souběţně s armováním se instalují trubky, které slouţí pro vyvedení 

kabeláţe a celá armatura se řádně uzemní. Následuje vylití betonem. Beton se musí řádně 

zhutnit, hlavně v oblasti fundamentu, aby tam při pozdějším provozu elektrárny nedošlo 

k porušení soudrţnosti [12]. 

 Po vyzrání betonu, které trvá aţ 5 týdnů, se ještě provede po celém povrchu 

asfaltový penetrační nátěr. Oblast styku fundamentu a betonového základu je pak natřena 

plastickým nátěrem, který je schopen kompenzovat jejich vzájemný pohyb a odlišnou 

teplotní roztaţnost. Má za úkol zabránit pronikání vlhkosti mezi styčné plochy fundamentu 

a betonu [12]. 

 Pak jiţ následuje pouze protaţení kabeláţe aţ dovnitř fundamentu a zavezení 

celého základu zeminou a její zhutnění. Nakonec se provedou jen konečné terénní úpravy a 

zasetí trávy [12]. 
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Tabulka 8 Materiály použité na výrobu komponentů a základu 

 

Zdroj dat: [17], Doprava - vlastní data 

 

 V inventarizační tabulce (viz. tabulka 8) je výčet všech materiálových a 

elementárních toků ve fázi výroby a instalace větrné elektrárny. 

 

5.1.3 Provoz 

 

 Během provozu větrné elektrárny se pravidelně provádí kontroly, doplňuje se olej a 

mazivo. Olej se doplňuje v převodovce a hydraulice zabezpečující natáčení listů rotoru. 

V převodovce je okolo 330 litrů oleje, který je pravidelně jednou za rok posílán na rozbor a 

v hydraulice je asi 40 litrů oleje, který se musí taktéţ jednou za rok v celém objemu 

vyměnit. Větrná elektrárna má spoustu pohyblivých dílů, které musí být důkladně 

promazány. Ve velkém mnoţství je pouţíváno centrální mazání z automatického 

zásobníku mazacího tuku. Z důvodu nedostatku informací, mnoţství mazacího tuku není 

zahrnuto v této studii. 
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 Přibliţně po 10 letech musí být vyměněna převodovka v gondole větrné elektrárny. 

Ta bývá vyměněna za zcela novou nebo bývá opravena. Převodovka se vyrábí především 

z oceli. Z důvodu nedostupnosti dat pro výrobu převodovky je pro účely této studie 

počítáno s 6300 kg oceli. Uvaţovaná doprava z důvodu údrţby větrné elektrárny během 

provozu je 800 km za rok, coţ při ţivotnosti 20 let je celkem 16000 km.  

 

Tabulka 9  Materiály spotřebované na provoz 

  

Zdroj dat: vlastní data 

 

 V inventarizační tabulce (viz. tabulka 9) jsou uvedeny spotřebované materiály, 

energie a doprava během provozu větrné elektrárny. 

 

5.1.4 Demontáţ a odstranění 

 

 Na konci technického ţivota je větrná elektrárna demontována a dopravena na 

místo konečného odstranění. Celý proces zahrnuje demontáţ a odstranění jednotlivých 

komponentů, dále demontáţ a odstranění betonového základu a následnou rekultivaci 

místa. Pro účely této studie je pouţitý stejný scénář pro demontáţ jednotlivých dílů a také 

způsob dopravy na místo odstranění jako při samotné instalaci větrné elektrárny (viz. 

kapitola 5.1.2.4 a 5.1.2.5). Odstranění betonového základu můţe být dvěma způsoby. 

Betonový základ se nechá v zemi a pouze se překryje vrstvou ornice nebo se betonový 

základ odstraní pomocí těţké techniky a vzniklá jáma se zasype zeminou a následně se 

překryje vrstvou ornice. Poté se provádí rekultivace území a výsadba zeleně. V této studii 

se nepočítá s odstraněním betonového základu. 
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Tabulka 10  Odstranění materiálů 

 

Zdroj dat: [17], Doprava - vlastní data 

 

 Firma VESTAS uvádí, ţe většina materiálů, které se pouţívají pro výrobu 

komponentů větrné elektrárny, se vrací zpět do procesu a je recyklována (viz. tabulka 10). 
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6 Hodnocení dopadů ţivotního cyklu 

 

 V této fázi se jednotlivá mnoţství elementárních toků, které byly zjištěny během 

inventarizace (viz. kapitola 5), převádí na hodnoty veličin vystihujících míru zásahu do 

ţivotního prostředí. Cílem posuzování dopadu ţivotního cyklu je měřitelně porovnat 

environmentální dopady produktových systémů a vzájemně srovnat jejich závaţnost 

pomocí veličin označovaných jako kategorie dopadů. 

 Kategorie dopadů se dělí na endpointové indikátory, nazývány také jako konečné, a 

midpointové neboli střední indikátory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Endpointové a midpointové indikátory 

Zdroj: [3] 

 

 Endpointový indikátor kategorie dopadu je měřitelná hodnota určitého jevu, který 

byl v prostředí vyvolán přítomnosti elementárního toku. Endpointovou kategorií jsou 

například klimatické změny, kdy pozorovaným účinkem je zvyšování průměrné teploty 

atmosféry nebo zvyšování hladiny světového oceánu. Tyto kategorie se skládají 

z midpointových indikátorů, které slouţí jako měřítko škodlivých vlastností elementárních 

toků. Typickým midpointovým indikátorem je například vyjádření míry účinku 

skleníkových plynů na kategorii dopadu globální oteplování. 

 

6.1 Posuzování dopadů 

 

 Posuzování dopadů na ţivotní prostředí je provedeno metodou Eco-indicator 99 

v programu SimaPro. Tato metodika seskupuje výstupy z inventarizace do tří základních 

skupin endpointových kategorií, kterými jsou lidské zdraví, biodiverzita a úbytek surovin. 

Produktový 

systém 

Vstup látek do 

prostředí 

Osud látek do 

prostředí 
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prostředí 
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Metoda se snaţí vyjádřit konkrétní dopady jednotlivých elementárních toků na společnou 

jednotku environmentálního dopadu. 

 Pro určení charakterizačních faktorů uplatňuje metoda několik kroků. Mezi tyto 

kroky patří hodnocení osudu látek v ţivotním prostředí, analýza expozice, hodnocení 

účinku (biologické či environmentální důsledky), analýza škody, která je vyjádřena 

socioekonomickými hodnotami, normalizace a váţení. Úkolem normalizace je posoudit, 

která kategorie dopadu je výrazněji zasaţena. Normalizace spočívá v převedení výsledků 

na bezrozměrné hodnoty vztaţené k referenční hodnotě výsledku indikátoru kategorie 

dopadu. Váţení je pak vyjádření významnosti kategorií s ohledem na ekonomicko-sociální 

hlediska [3]. 

 

6.1.1 Lidské zdraví 

 

 Expozicí toxickými látkami nebo jinými nepříznivými vlivy můţe dojít k nemoci 

trvající po určitou dobu nebo k předčasnému úmrtí. Doba ţivota, o kterou je člověk 

připraven předčasnou smrtí nebo nemocí je indikátorem kategorie dopadů na lidské zdraví.  

 Vyčíslení účinků elementárních toků na lidské zdraví se provádí pomocí hodnot 

DALY, coţ je princip vytvořený pro účely Světové zdravotnické organizace (WHO) a 

Světové banky. Jedná se o počet let člověka, o které v dané populaci bylo lidstvo 

připraveno v důsledku působení elementárních toků. Do této hodnoty jsou započteny i roky 

neschopnosti v důsledku nemocí vyvolaných elementárními toky. Tato hodnota je 

určována na základě analýzy transportu látek v prostředí, analýzy expozice a účinků na 

lidské zdraví a analýzy poškození zdraví [2]. 

 Do této kategorie jsou zařazeny především následující zdravotní rizika: infekční 

nemoci, kardiovaskulární a respirační nemoci, vynucená migrace obyvatelstva v důsledku 

klimatických změn, dále pak rozvoj nádorových onemocnění způsobených radiací, 

poškození očí a vznik karcinogenních onemocnění v důsledku úbytku ozónové vrstvy, 

respirační choroby a vznik nádorových onemocnění způsobených toxickými látkami ve 

vzduchu, pitné vodě nebo potravě [2].  
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 Karcinogeneze neboli vznik nádorových onemocnění můţe být vyvolána řadou 

látek. Mezi významné karcinogenní látky patří například azbest, benzen, šestimocné 

sloučeniny chrómu, nikl, minerální oleje, uhelný dehet, saze, polychlorované bifenyly nebo 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Na vzniku nádorových onemocnění se také 

podílí úbytek stratosférického ozónu. Ozón je v ozonosféře poměrně stabilní molekulou. 

Existence ozonosféry je rovnováţný stav vzniku a rozkladu molekul ozónu. Úbytek 

stratosférického ozónu je způsoben především v důsledku působení antropogenních 

halogenovaných uhlovodíků označovaných také jako freony. 

 Klimatické jevy ovlivňuje celá řada faktorů. Globální oteplování, které je pro 

metodu LCA významné, je způsobeno skleníkovými plyny, jako jsou CO2, metan, CO, 

halogenované uhlovodíky.  

 Ionizační záření zahrnuje dopady uvolňování radioaktivních látek do ţivotního 

prostředí a také expozici radiačnímu záření. Mezi radioaktivní prvky patří například uran, 

thorium a radon. 

 

6.1.2 Biodiverzita 

 

 V případě posuzování dopadů na biodiverzitu se jedná o poškození celkové 

biodiverzity, funkčnosti a rovnováhy ekosystémů. Poškození je pak vyjádřeno jako 

procentuální úbytek biologických druhů v dané oblasti po určitou dobu, jenţ je způsobený 

environmentální zátěţí. Midpointovými indikátory jsou posuzování ekotoxicky, 

acidifikace, eutrofizace a přeměna krajiny.  

 Ekotoxicita představuje nepříznivé působení toxických látek na rovnováhu a 

funkčnost přírodních ekosystémů. Významnými látkami působící ekotoxicky jsou kovy a 

organické látky obsaţené v průmyslových a komunálních odpadech, významnou skupinou 

jsou také pesticidy, léčiva a antikoncepční látky. Důsledkem ekotoxického působení látek 

je pak sníţení produkční schopnosti ekosystémů a sníţení biodiverzity.  

 Acidifikace je proces okyselování půdního nebo vodního prostředí způsobený 

nárůstem koncentrace vodíkových kationtů, jeţ se do prostředí dostaly atmosférickou 

depozicí zejména plynných emisí. Hlavní příčinou acidifikace je znečišťování ovzduší. 
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Mezi hlavní acidifikační plyny patří SO2, vznikající hlavně spalováním hnědého uhlí, který 

se při rozpuštění ve vodě transformuje na kyselinu, a oxidy dusíku NOx. 

 Eutrofizace neboli úţivnost je proces obohacování prostředí ţivinami. Jeho 

viditelným důsledkem je zarůstání povrchových vod vodním květem sinic a řas, coţ vede k 

nedostatku kyslíku ve vodách, změně druhového sloţení a zhoršení kvality zdrojů pitné 

vody [2]. 

 Nadměrné vyuţívání a přeměna krajiny můţe vést ke sniţování biodiverzity 

v důsledku fragmentace krajiny, změnám hydrologického reţimu a lokálním změnám 

klimatu. 

 Indikátorem kategorie dopadu pro charakterizaci ekotoxických látek je podíl 

ovlivněných druhů označených PAF podle anglického názvu potentially affected fraction. 

Jednotkou ekotoxického působení je mnoţství potenciálně ovlivněných druhů na dané 

rozloze území za rok [2]. 

 Acidifikace a eutrofizace jsou hodnoceny společně a účinky látek jsou modelovány 

ve vztahu k počtu cílových druhů cévnatých rostlin v zasaţené lokalitě. Podkladem je 

hodnota PDF z anglického názvu potentially disappeared fraction, která vyjadřuje podíl 

chybějících druhů v dané lokalitě [2]. Výsledek je pak vyjádřen jako mnoţství 

potencionálně chybějících druhů na dané rozloze území za rok. 

 Kategorie dopadu uţívání a přeměna krajiny je zaloţena na empirických datech 

výskytu cévnatých rostlin, jejichţ četnost můţe být negativně ovlivněna lidskou činností 

v krajině. Podkladem je opět hodnota PDF podobně jako u acidifikace a eutrofizace  [2]. 

 

6.1.3 Úbytek surovin 

 

 Kategorie dopadu úbytku surovin zahrnuje vliv produktového systému na vyuţívání 

neobnovitelných surovin a na spotřebovávání obnovitelných zdrojů, jako jsou voda, lesy, 

zemědělská půda. Nepříznivým důsledkem nadměrné spotřeby surovin je především jejich 

potenciální nedostatek v budoucnosti. Nadměrné vyuţívání obnovitelných zdrojů je 

doprovázeno také řadou negativních vlivů. Kácení lesů znamená ztrátu přirozeného 

prostředí pro organismy a ztrátu estetické hodnoty krajiny. Intenzivní zemědělství se podílí 
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na ochuzování půdy o ţiviny a humus a nadměrný rybolov můţe vést ke sniţování rybích 

populací. Úbytek surovin je vztaţen k mnoţství a kvalitě zbývající vyuţitelných 

surovinových zdrojů. Jako měřítko dostupnosti minerálních a fosilních surovin je zvolena 

energie potřebná k jejich získání.  

 

6.2 Dopady ţivotního cyklu větrných elektráren 

 

 Princip hodnocení dopadů na ţivotní prostředí spočívá v převedení výstupů 

z inventarizace na hodnoty popisující míru rozvoje jednotlivých kategorií dopadů. Prvním 

krokem je klasifikace, kdy se přiřazují elementární toky k jednotlivým kategoriím dopadů. 

Po klasifikaci následuje charakterizace, tedy vyčíslení míry, jak silně se dané elementární 

toky podílejí na rozvoji určité kategorie dopadu. Následuje normalizace, která umoţňuje 

porovnávání míry zásahu do jednotlivých kategorií. Pomocí normalizace jsou výsledky 

převedeny na bezrozměrná čísla. Jedná se o vzájemné srovnávání významnosti zásahů do 

různých kategorií dopadu [2]. 

 Pomocí programu SimaPro jsem sestavila ţivotní cyklus větrných elektráren 

skládající se z jednotlivých fází, kterými jsou výroba a instalace větrné elektrárny, provoz, 

demontáţ a následné odstranění a recyklace jednotlivých komponentů.  

 Dopady na ţivotní prostředí v kategoriích lidské zdraví, biodiverzita a úbytek 

surovin znázorňuje následující graf (viz. graf 2). 
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Graf 2  Dopady na životní prostředí - endpointové kategorie 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

 Uvedené kategorie dopadu jsou výsledkem součtů následujících midpointových 

kategorií: vliv na globální oteplování, úbytek stratosférického ozónu, ekotoxicita, 

acidifikace a eutrofizace, vznik nádorových onemocnění, ionizační záření, vyuţívání a 

přeměna krajiny, spotřeba minerálů, respirační nemoci vzniklé v důsledku působení 

organických látek a respirační nemoci vzniklé z důvodu působení anorganických látek (viz. 

kapitola 6.1).  

 Dopad jednotlivých midpointových kategorií je uveden v následujícím grafu (viz. 

graf 3).  
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Graf 3 Midpointové kategorie dopadu ve fázích životního cyklu 

 Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

 Převedení výsledků na bezrozměrné hodnoty pomocí normalizace v endpointových 

i midpointových kategoriích je znázorněno v následujících grafech (viz. graf 4 a graf 5).   

 

Graf 4 Výsledky normalizace v endpointových kategoriích dopadu 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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Graf 5 Výsledky normalizace v midpointových kategorií dopadu 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

  

 Dopady na ţivotní prostředí lze také sledovat na úrovni jednotlivých fází větrných 

elektráren. Následující grafy popisují dopady ve fázi výroby jednotlivých komponentů a 

instalace větrné elektrárny (viz. graf 6, graf 7, graf 8). 

 

Graf 6 Fáze výroby a instalace v rámci endpointových kategorií 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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Graf 7 Midpointové kategorie dopadu ve fázi výroby a instalace 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

 

Graf 8 Výsledky normalizace v midpointových kategoriích - výroba a instalace 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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 Výsledky posuzování dopadů na ţivotní prostředí ve fázi provozu větrné elektrárny 

jsou znázorněny níţe (viz. graf 9, graf 10, graf 11). 

 

Graf 9 Dopady na životní prostředí ve fázi provozu – endpointové kategorie 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

Graf 10 Midpointové kategorie dopadu ve fázi provozu 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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Graf 11 Výsledky normalizace v midpointových kategoriích dopadu ve fázi provozu 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

  

 Při demontáţi větrné elektrárny je uvaţována především doprava a výsledky 

normalizace v rámci midpointových kategorií jsou znázorněny v následujícím grafu (viz. 

graf 12). 

 

Graf 12 Výsledky normalizace ve skupinách midpointových kategorií - demontáž 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro  
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7 Interpretace 

 

 Hlavním cílem fáze interpretace je setřídění a srozumitelná interpretace dat 

získaných během předcházejících fází. Součástí je také provedení analýz, které slouţí 

k zhodnocení práce, a formulace závěrů a doporučení.  

 

7.1 Identifikace významných zjištění 

  

 Výsledky studie znázorněné v předchozí kapitole (viz. kapitola 6.2) poukazují na 

významné dopady na ţivotní prostředí v jednotlivých fázích ţivotního cyklu větrných 

elektráren.  

 Nejzávaţnější vliv na ţivotní prostředí má fáze výroby a instalace větrné elektrárny. 

Toto se projevuje především úbytkem surovin a minerálů, jako jsou měď, nikl, bauxit, dále 

pak molybden, ţelezo a hliník (viz. graf 4, graf 5). 

 V kategorii lidské zdraví dominuje vznik respiračních chorob a změny klimatu. 

Vliv na výskyt respiračních onemocnění mají především emise oxidů síry a polétavé 

prachové částice. Změny klimatu jsou vyvolány oxidy uhlíku a metanem (viz. graf 4, graf 

5). Dále se na zátěţi ţivotního prostředí významně podílí odstranění větrné elektrárny po 

ukončení jejího ţivotního cyklu. Scénář odstranění, který byl v této studii pouţit, je blíţe 

specifikován v kapitole Demontáţ a odstranění (viz. kapitola 5.1.4). Výsledky jsou shrnuty 

ve strukturalizační tabulce (viz. tabulka 11). 

 

Tabulka 11 Kategorie dopadu na životní prostředí-endpointové kategorie 

 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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Tabulka 12 Skupiny midpointových kategorií dopadu na životní prostředí 

 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

 Během výroby a instalace se spotřebovává elektrická energie a materiály pouţité 

pro výrobu elektronických součástek, významné jsou také emise z dopravy (viz. tabulka 

13). Ionizující záření, především výskyt radioaktivního prvku Cesium 137, a emise 

skleníkových plynů vznikající během spotřeby elektrické energie negativně působí na 

lidské zdraví. Hlavní škodliviny, které jsou emitovány při dopravě komponentů a instalace 

větrné elektrárny, jsou těkavé organické látky , CO2, CO a metan. Dále se doprava 

významně podílí na fragmentaci krajiny a záboru půdy. Emise halogenovavých sloučenin 

přispívají k úbytku stratosférického ozónu. Výroba elektronických součástek má vliv na 

spotřebu nerostných surovin a ekotoxicitu. Ekotoxicky působí především ionty mědi, zinek 

a nikl. Úbytek nerostných surovin se projevuje spotřebou mědi a hliníku. (viz. graf 7).  

 Po normalizaci výsledků je patrné, ţe nejzávaţnějším dopadem na ţivotní prostředí 

je úbytek nerostných surovin a to především díky spotřebě při výrobě elektronických 

součástek a spotřebě mědi (viz. graf 8). 

 

Tabulka 13 Skupiny kategorií dopadu na životní prostředí ve fázi výroba a instalace 

 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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 Během provozu a demontáţe větrné elektrárny má největší vliv na ţivotní prostředí 

doprava (viz. tabulka 14). V průběhu provozu také dochází ke spotřebě elektrické energie, 

která je pouţita především na výrobu nové převodovky. (viz. kapitola 5.1.3). V obou těchto 

fázích je nejvýznamnější úbytek minerálních zdrojů a to především mědi, olova a ţeleza 

(viz. graf 11, graf 12).  

 

Tabulka 14 Skupiny kategorií dopadu na životní prostředí ve fázi provozu 

 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

7.2 Analýza dominance 

  

 Pomocí analýzy dominance se zjišťuje, které fáze ţivotního cyklu nebo procesy či 

skupiny procesů mají největší vliv na hodnotu environmentálních dopadů. Analýza 

dominance v této studii je zpracovaná ABC analýzou pomocí kvalitativního zařazení.  

 Analýza ABC pro ţivotní cyklus větrné elektrárny je v následující tabulce (viz. 

tabulka 15), kde jednotlivé procesy jsou označeny písmeny A, B, C, D a E. Označení A je 

pro velmi závaţné vlivy podílející se více neţ 50% v dané kategorii, B mají vlivy závaţné 

(25% - 50%), označení C je pro vlivy významné (10% - 25%), D jsou vlivy méně 

významné (2,5% - 10%) a E jsou označovány vlivy nevýznamné pod 2,5%. 
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Tabulka 15 ABC analýza pro životní cyklus větrné elektrárny 

 

Zdroj: vlastní analýza  

 

 Z tabulky je zřejmé, ţe velmi závaţnou kategorií je úbytek minerálních zdrojů. 

K závaţným procesům podílejících se na spotřebě minerálů patří výroba a instalace větrné 

elektrárny a odstranění jednotlivých komponentů. Významnou kategorií je vznik 

anorganických látek způsobující respirační onemocnění. Mezi méně významnou kategorii 

patří změny klimatu. 

 V následující tabulce (viz. tabulka 16) je zpracovaná ABC analýza pro fázi výroby 

a instalace větrné elektrárny. 

 

Tabulka 16 ABC analýza pro fázi výroby a instalace větrné elektrárny 

 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

 

 Velmi závaţný vliv na vznik nádorových onemocnění má výroba laminátu 

z epoxidové pryskyřice a významně přispívá také spotřeba elektrické energie. Na vznik 

organických škodlivin velmi závaţně působí doprava a významně se podílí také výroba 

elektronických součástek. Emise anorganických látek způsobující respirační onemocnění 

jsou závaţně ovlivněny spotřebou elektrické energie a výrobou elektronických součástek. 

K těmto emisím významně přispívá také doprava a výroba nerezavějící oceli. Velmi 
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závaţným faktorem působící na klimatické změny je spotřeba elektrické energie a 

významným faktorem je doprava. Pro ionizační záření je velmi závaţným faktorem 

spotřeba elektrické energie. Na vznik stratosférického ozónu velmi závaţně přispívá 

výroba plastů. Závaţné vlivy působící na ekotoxicitu prostředí jsou doprava a výroba 

elektronických součástek, významným vlivem je také zpracování oceli. Na vzniku 

škodlivin způsobující acidifikaci a eutrofizaci se závaţně podílí doprava a významně pak 

výroba elektronických součástek a spotřeba elektrické energie. Mezi závaţné vlivy pro 

kategorii vyuţívání a přeměny krajiny patří doprava a spotřeba elektrické energie. K 

úbytku minerálních zdrojů závaţně přispívá výroba elektronických součástek a významně 

se také podílí výroba nerezavějící oceli, zpracování mědi a výroba laminátu z epoxidové 

pryskyřice. 

 

7.3 Hodnocení 

  

 Důleţitou součástí hodnocení studie je analýza nejistot, kde se testuje vliv 

nepřesnosti dat na výsledky studie. Analýza byla zpracovaná v programu SimaPro 

s přesností 95% a vyplívá z ní, ţe pouze 0,0169% hodnot obsahuje nejistá data, která 

mohou mít vliv na kvalitu výsledků. Nepřesná data jsou pouţita především pro kategorii 

vyuţívání a přeměna krajiny. 

 

Graf 13 Výsledky analýzy nejistot ve skupinách kategorií dopadu 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 
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Graf 14 Výsledky analýzy nejistot pro kategorii využívání a přeměna krajiny 

Zdroj: vlastní analýza – program SimaPro 

  

 V programu SimaPro byla pouţita data hlavně z databáze ETH-ESU 96, která 

představují průměrné hodnoty pro Evropu, dále pak databáze Indemat 2001, která byla 

vytvořena na Technické univerzitě v Delftu. Data jsou původní a pocházejí z různých 

zdrojů. Pro fázi odstranění větrné elektrárny byla pouţita databáze Buwal250, která byla 

vytvořena Švýcarskými laboratořemi pro vývoj materiálů a technologií. 

  Kvalita vstupních informací získaných ze studií firmy VESTAS závisí na přesnosti 

a úplnosti zveřejněných dat. Bohuţel firma nechtěla poskytnout bliţší údaje o jednotlivých 

materiálech a energetických tocích. Ve svých studiích pouze uvádí, ţe data získala 

z vlastních databází, ve spolupráci se svými dodavateli a také z jiných publikovaných 

prací. Tyto informace byly pouţity převáţně pro fázi výroby komponentů a výstavby 

větrné elektrárny. Data počítaná pro fázi provozu větrné elektrárny byla poskytnuta firmou 

ELDACO. Jedná se především o spotřebu materiálů během provozu. Informace ohledně 

dopravy byly vypočítány na základě průměrných vzdáleností a průměrné spotřeby 

pohonných hmot. Pro fázi demontáţe a odstranění byly pouţity informace z publikací 

firmy VESTAS.  

 Informace pro fázi demontáţe a odstranění větrné elektrárny nejsou přesné a jsou 

zaloţeny především na odborném odhadu. Důvodem je to, ţe ţivotnost větrných elektráren 
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je přibliţně 20 let a v současné době ještě neskončil provoz většiny větrných elektráren. 

Informace ohledně procesu demontáţe a odstranění větrné elektrárny proto nejsou úplné. 

 

7.4 Shrnutí výsledků studie 

  

 Cílem této studie bylo posouzení dopadů ţivotního cyklu větrných elektráren. 

Dílčími cíly práce pak bylo sestavení ekovektoru a určení nejvýznamnějších 

environmentálních problémů spojených s větrnými elektrárnami. Tyto cíle studie se 

podařilo naplnit a splňují poţadavky stanovené v kapitole Definice cílů a rozsahu studie 

(viz. kapitola 4). 

 Práce byla zpracována na základě dostupných údajů o fázích větrných elektráren. 

Důleţitým závěrem je potvrzení toho, ţe nejvýznamnější vliv na ţivotní prostředí má fáze 

výroby a instalace větrné elektrárny projevující se především úbytkem minerálních zdrojů.  

 Dalším důleţitým závěrem je zjištění, ţe na spotřebě minerálních zdrojů se podílí 

hlavně výroba elektronických součástek, dále pak výroba nerezavějící oceli, zpracování 

mědi a výroba laminátu z epoxidové pryskyřice. 

 Významným závěrem je také skutečnost, ţe značný vliv na ţivotní prostředí má 

způsob odstranění jednotlivých komponentů větrné elektrárny. 

 Pro hodnocení dopadů byla pouţita analýza dominance pomocí metody ABC. Dále 

byla ve studii zpracována analýza nejistoty a posouzení kvality dat. 

 Výzkum větrných elektráren by se měl zaměřit především na oblast výroby 

komponentů. Vývoj by mohl směřovat k pouţívání většího mnoţství recyklovaných 

materiálů a vyuţívání energie především z alternativních zdrojů. Snahou by mělo být dobré 

zpracování a znovu pouţití materiálů v další výrobě po ukončení ţivotnosti větrné 

elektrárny. Větší mnoţství recyklovaných materiálů by mělo pozitivní dopad na spotřebu 

minerálních zdrojů. Doprava také hraje významnou roli a přechod na alternativní pohony 

automobilů či vyuţívání jiného způsobu dopravy by mohlo přispět ke sníţení ekotoxicity a 

působení na globální klima. 
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8 Závěr 

  

 Alternativní zdroje energie se stávají důleţitou moţností získávání elektrické 

energie a vítr zde zaujímá významné místo. V této práci jsem se snaţila poukázat na to, ţe 

je důleţité posuzovat výrobek nejenom během jeho provozu či pouţívání, ale v rámci 

celého jeho ţivota. Tento pohled umoţňuje předcházet neţádoucímu přenášení problému 

z místa na místo, které můţe být způsobeno tím, ţe v jedné části cyklu se snaţíme určitým 

opatřením být šetrnější k ţivotnímu prostředí, ale toto naopak vyvolá neţádoucí dopad 

v jiné fázi ţivotního cyklu. 

 Výsledky této studie ukázaly, ţe nejvýznamnější dopad na ţivotní prostředí má fáze 

výroby a instalace, avšak tato skutečnost bývá často velmi opomíjena a při záměru 

realizace větrné elektrárny a posuzování jejích dopadů na ţivotní prostředí se uvaţuje 

především fáze provozu, ať uţ se jedná o hluk, zásah do krajinného rázu nebo vliv na 

ptactvo. Toto jsou nesporně významné faktory ovlivňující lidské zdraví a také ekosystémy, 

ale je důleţité se na větrnou elektrárnu dívat z pohledu jejího ţivotního cyklu a také 

porovnat mezi sebou různé druhy elektráren. Určitě by bylo zajímavé srovnání třeba 

s energií jadernou, uhelnou nebo sluneční a tímto tématem by se mohly zabývat další práce 

či tato studie by mohla být jejich podnětem.  

 Metoda LCA u nás prozatím není moc známá a vyuţívaná. Tento přístup by však 

mohl pomoci k lepšímu vnímání větrné energetiky ze strany krajů a veřejnosti. 

V současnosti převládá spíše negativní postoj a schvalování a realizace větrných elektráren 

je velmi zdlouhavý a problematický proces. 
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Mapa instalace větrných elektráren – stav k 10. 1. 2011, zdroj: ČSVE 
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Příloha 3 Seznam pouţitých cizojazyčných názvů v grafech 

 

Minerals Minerální zdroje 

Land use Vyuţívání a přeměna krajiny 

Acidification Acidifikace 

Eutrophication Eutrofizace 

Ecotoxicity Ekotoxicita 

Ozone layer Úbytek stratosférického ozónu 

Radiation  Ionizující záření 

Climate change Změny klimatu 

Resp. inorganics Respirační nemoci vzniklé z důvodu působení anorganických látek 

Resp. organics Respirační nemoci vzniklé z důvodu působení organických látek 

Carcinogens Karcinogeneze 

Wind energy Větrná energie 

Manufacturing Výroba komponentů 

Installation Instalace 

Operation Provoz 

Dismatling Demontáţ 

Scrapping Vyřazení 

Disposal scenario Scénář odstranění 

Human health Lidské zdraví 

Ecosystem quality Kvalita ekosystémů 

Resources Úbytek surovin 

Steel Ocel 

Cast iron Litina ţeleza 

X10CrNiMoNb Nerez ocel 

Cu-E Měď 

AlCuMg2 Hliník 

Printed board Elektronika 

Glass fibre Skelný laminát 

PVC high impact Plasty 

Glare 3-6/5-0.4 Epoxidová pryskyřice 

Fuel oil lowS stock  Olej 
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Concrete Beton 

Truck 40t Silniční doprava 

Water demineralized Voda 

Electricity mix W-D Elektřina 
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Příloha 4 Kategorie dopadů v jednotkách DALY, PDF*m2yr a MJ 

 

 

Midpointové kategorie dopadů v celém životním cyklu větrných elektráren 

 

 

 
Endpointové kategorie dopadů v celém životním cyklu větrných elektráren 

 
 

 

 
Midpointové kategorie dopadů ve fázi výroby a instalace větrných elektráren 

 
 

 

 
Endpointové kategorie dopadů ve fázi výroby a instalace větrných elektráren 
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Příloha 5 Větrná elektrárna VESTAS – Veselí u Oder 

 

      
Větrná elektrárna VESTAS – Veselí u Oder, Zdroj: vlastní fotografie 

 

 

 
Větrná elektrárna VESTAS – Veselí u Oder, Zdroj: vlastní fotografie 
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