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Anotace 

První část práce se zabývá základní charakteristikou vybraných 

obnovitelných zdrojů v České republice a zachycuje stav výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů. Současně nás seznamuje s vývojem, skladbou, 

rozdělením a principem fungování větrných elektráren. Druhá část diplomové 

práce se zabývá legislativním a povolovacím procesem stavby větrné elektrárny, 

přibliţuje nejčastější dopady stavby na okolí. Předposlední část se zabývá 

podporou rozvoje v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v České republice. 

Poslední podstatná část práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení větrné 

farmy Kryštofovy Hamry. 

 

Klíčová slova: Obnovitelné zdroje, elektrická energie, legislativa, větrná energie, 

vyuţití alternativních zdrojů 

 

Summary 

First part of this diploma thesis is about basic characteristic of picked 

renewable resources and about recent situation in production of electrical energy 

from renewable resources. It also presents evolution of wind power plants, kinds of 

wind power plants and the way of work. Second part of this thesis deals with legal 

 issues related to process of rising a wind power plant and scopes on most 

common impacts to its surroundings. Part number three is about grants in area of 

getting energy from renewable resources in Czech republic. Last, but main part of 

this thesis is bent on economic situation of wind power plant Krystofovy Hamry. 

 

Keywords: renewable resources, electrical energy,  legislation, wind power, 

usage of alternative resources 
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1 ÚVOD 

Problematika vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, a tedy i energie větru 

je v současné době velmi aktuální téma. Důvodem zájmu o tuto problematiku 

můţe být stále rostoucí energetická spotřeba obyvatel. Dalším důvodem můţe být 

fakt, ţe tato spotřeba je pokryta převáţně výrobou z neobnovitelných zdrojů a 

kromě hrozby vyčerpání zásob má jejich vyuţívání negativní vliv na ţivotní 

prostředí. 

Česká republika převáţnou část elektrické energie získává z elektráren 

spalující uhlí, které se i přes pokročilé technologie odsíření řadí k nejméně 

ekologickým provozům. Na druhém místě je výroba energie z jádra, které se také 

povaţuje za neobnovitelné. Česká republika se zavázala Evropské unii, ţe se 

bude podílet na výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 

celkem 13% na hrubé spotřebě energie. Je to navazující krok na plán dosaţení 

8% podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny, který měl být splněn v roce 2010. 

Splnění tohoto cíle lze v našich přírodních podmínkách uskutečnit za pomoci 

vyuţití energie vodních toků, sluneční energie, geotermální energie s pouţitím 

tepelných čerpadel, biomasy a větrné energie.  

  Pro svou diplomovou práci jsem si vybral propagaci větrné energie, neboť 

se jedná o čistě obnovitelný zdroj energie. Větrná energetika nabízí nejrychlejší 

(pokud zanedbáme schvalovací řízení projektu) a nejefektivnější cestu jak zvýšit 

výrobu elektrické energie. Větrné elektrárny zaţívají celosvětový rozmach a 

v budoucnu lze očekávat velký zájem investorů o tuto oblast. Vzhledem k tomu, ţe 

se tato práce zabývá větrnou energií a vypracovává ekonomické zhodnocení 

větrné farmy je zde předpoklad, ţe můţe případnému investoru ulehčit 

rozhodování, zda investovat do větrné energie.   

Cílem diplomové práce je zaměření na vyuţití větrné energie. Zachytit 

stručný přehled současného stavu výroby energie z vybraných obnovitelných 

zdrojů v České republice a zvláště výroby větrné energie. Provést ekonomické 

hodnocení vybraného projektu větrné elektrárny. 
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2 OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, 

SOUČASNÝ STAV VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Podle zákona č. 180/2005 Sb., 6  se obnovitelnými zdroji rozumí obnovitelné 

nefosilní přírodní zdroje energie, jimiţ jsou energie větru, energie slunečního 

záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 

energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie 

bioplynu.  

2.1 Celková výroba z OZE v roce 2009 

V roce 2009 se vyrobilo 82 250 GWh elektrické energie (hrubá výroba), je to 

o něco méně neţ v roce 2008, kdy se vyrobilo 83 518 GWh elektrické energie. 

Česká republika vyuţívá k produkci elektřiny především hnědé uhlí. V roce 2009 

se přímým spalováním uhlí vyrobilo 45 672,4 GWh elektřiny. V porovnání s rokem 

2008 se jeho podíl sníţil z 57,8 % na 55,5 %, ale stále dosahuje nadpoloviční 

hranice na celkové výrobě elektřiny. Druhým nejvýznamnějším zdrojem je jaderná 

energie s podílem přesahujícím 33 % coţ je patrné z Graf č. 1. OZE dosáhly 

zvýšení přes 5,6 % 11 . 

Graf č. 1: Výroba elektřiny v roce 2009 podle paliv a zdrojů, vlastní zpracování (Zdroj dat: MPO, 
ERÚ) 
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Česká republika se zavázala, ţe v roce 2010 bude vyuţívat 8% podílu OZE 

na hrubé spotřebě elektřiny. V současné době ovšem ještě není moţné zhodnotit, 

zda v roce 2010 tento plán byl splněn, či nikoliv. Podle posledních prognóz se 

tento cíl podařilo naplnit. Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v roce 2009 

nám znázorňuje Graf č. 2 ze kterého je patrné, ţe největší podíl na výrobě energie 

z OZE v roce 2009 dosahují vodní elektrárny a biomasa. Větrné elektrárny se řadí 

na pomyslné čtvrté místo následované solární elektrárnou.   

Graf č. 2: Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v roce 2009, vlastní zpracování (Zdroj dat: 
MPO) 

 

 

2.2 Větrná energie 

2.2.1 Vývoj větrné energie v ČR 

Větrná energie na našem území není ţádným nováčkem. Jedním z prvních 

doloţeným větrem poháněným zdrojem pocházejícím z roku 1277 je větrný mlýn 

v zahradě Strahovského kláštera. V 19. století zhruba od 40 do 50 let existovalo 

necelých 900 větrných mlýnů, převáţná část umístěná na Moravě 1 .  

Hlavní zásadní vývoj větrné energetiky probíhal v České republice ve dvou 

etapách. Do první etapy můţeme zařadit období roku 1990-1995. V tomto 

časovém rozmezí bylo vybudováno 24 VtE s celkovým instalovaným výkonem 
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8,22 MW 5 . 

Uvedené období nebylo pro rozvoj VtE ideální z následujících důvodů:  

 výkupní cena elektřiny z VtE v rozmezí (0,9 – 1,13 Kč/KWh) 

neumoţňovala rentabilitu provozu větrné elektrárny, 

  větrné elektrárny od domácích výrobců vykazovaly značnou 

poruchovost, chyběly zde potřebné zkušenosti, odborné a legislativní 

zázemí,  

 v neposlední řadě špatně zvolená lokalita s nepříznivými větrnými 

podmínkami. 

Ve druhé etapě byl rozvoj VtE zapříčiněn cenovým rozhodnutím ERÚ, který 

stanovil pro rok 2002 – 2003 minimální výkupní cenu elektřiny vyrobené z větru na 

výši 3000 Kč/MWh 5 . Touto cenou, zvyšujícím výkonem a technologický 

pokrokem bylo od roku 2004 do roku 2010 instalováno 215 MW větrné energie.  

Pokud bude ERÚ dále kaţdoročně sniţovat výkupní cenu elektřiny, jak je 

patrné z Graf č. 3 můţe nastat třetí období, ve kterém investoři nebudou chtít dále 

investovat do větrné energie. Odradit je také můţe skeptická veřejnost, vlaţný 

postoj politické reprezentace, zdlouhavé komplikované povolovací řízení a 

nejednotný postoj veřejné správy. 

Graf č. 3: Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren vlastní zpracování (Zdroj 
dat: ERÚ) 
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Pokud porovnáme výkupní cenu větrné energie s ostatními obnovitelnými 

zdroji, zjistíme, ţe výkupní cena z větrné energie se v ČR řadí k nejniţším. 
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Například výkupní cena elektřiny pro sluneční elektrárnu s výkonem nad 100 kW 

v roce 2009 dle ERÚ činí 12790 Kč/MWh, zatímco pro větrnou energii pouze 2340 

Kč/MWh.   

2.2.2 Proč vůbec podporovat VtE? 

 „Jedna moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vyrobí v 

průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1265 domácností, 

tj. asi 3200 osob. Větrné elektrárny v ČR v roce 2008 vyrobily 244 GWh elektrické 

energie hrubé výroby, což odpovídá spotřebě 69 700 domácností, tj. 174 300 

osob. 244 GWh by bylo možno vyrobit spálením 244 000 tun uhlí, čímž se 

vyprodukuje 245 000 tun CO2“ [13].  

Podle údajů z ERÚ a z Graf č. 4 se v roce 2009 vyrobilo 289,9 GWh a 

k 01.10.2010 se vyrobilo 335,6 GWh, coţ napovídá, ţe výroba elektrické energie 

z VtE neustále roste a v přepočtu tak uspokojuje spotřebu el. energie jiţ přes 

90000 domácností. 

Graf č. 4: Výroba z větrných elektráren + ekvivalentní spotřeba el. energie z větru v přepočtu na 
počet domácností (převzato z http://www.csve.cz/clanky/statistika/281)  Poznámka: údaje z roku 

2010 jsou za 01-10/2010 
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Výstavba a zapojení větrné elektrárny jsou převáţně vykonávány českými 

firmami. Doprovodným dějem jsou investice do větrné energetiky, které tak z větší 

části podporují domácí ekonomiku a pracovní místa. Dalším ekonomickým 

přínosem větrné elektrárny je její provozovatel, který po dohodě finančně přispívá 

obci, v jejímţ katastrálním území je projekt umístěn a podporuje tak rozvoj dané 

obce. Energetická návratnost je u VtE podstatně rychlejší, neţ např. u uhelné a 

jaderné elektrárny.  

Doba, za kterou VtE vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na její 

výrobu, se podle některých zdrojů pohybuje v rozmezí 6-12 měsíců při udávané 

ţivotnosti 20 let. 5 . Případná demontáţ VtE trvá přibliţně 2-3 dny a stavba 

nezanechá v terénu téměř ţádné následky. VtE jsou také příkladem polyfunkčního 

vyuţití ploch, coţ znamená, ţe umoţňují vyuţívat zemědělskou půdu téměř 

v původním rozsahu pro pěstování plodin tak pro pastevecké účely.  

Přibliţně od roku 1980, kam se datuje začátek moderní větrné energetiky 

v Evropě, prošly VtE mimořádným vývojem, coţ ještě více zvyšuje účinnost výroby 

elektrické energie z větru. Je to dáno hlavně rozšiřujícím se průměrem rotoru, 

vzrůstající výškou stoţárů a zkvalitňováním technologie VtE.  

2.2.3 Princip větrné energie 

Odkud vítr fouká? Za vznik větru můţe Slunce, zhruba 2  energie 

slunečního záření se přeměňuje na pohyb větru 3 . Vznik větru lze vyjádřit jako 

následek nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu slunečním zářením 

z důvodu střídání dne, noci a rotací Země. Lehký a teplý vzduch působí na 

zemský povrch menším tlakem neţ studený, a má snahu stoupat směrem vzhůru. 

Naopak studený vzduch klesá, tím se vytvoří oblast vysokého tlaku, kam naopak 

můţe proudit teplý vzduch. Čím vyšší je rozdíl atmosférických tlaků mezi dvěma 

oblastmi, tím silnější bude vítr. Tím se tvoří vzdušné proudění a vzniká vítr.  

Energie větru se řadí k historicky nejstarším vyuţíváním OZE. Je známo, ţe 

vítr v minulosti např. poháněl plachetnice na moři, dával do pohybu větrné mlýny. 

Větrný mlýn je zařízení, které vyuţívá větrnou energii k přeměně na mechanickou 

energii. Takto vzniklá mechanická energie byla vyuţívána k mletí obilí, čerpání 
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vody, lisování oleje nebo stloukání a k pohonu.  

Větrná elektrárna pracuje na podobném principu. Pohybová energie větru 

otáčí listy, které mají speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel 

letadla a tím vzniká rotační mechanická energie. Ta je přenášena přes převodovku 

do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.  

Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou 

mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí mocninou. 

V závislosti na tomto jevu musíme zajistit efektivní a rychle pracující regulaci 

výkonu rotoru tak, abychom zabránili mechanickému a elektrickému přetíţení 

věrné elektrárny a tím poškození elektrárny. Ţivotnost nové větrné elektrárny se 

podle některých zdrojů udává 20 let od uvedení do provozu 16 . 

2.2.4 Základní části větrné elektrárny 

 Gondola 

 Srdce moderní větrné elektrárny tvoří gondola (viz. Obrázek č. 1), která je 

uloţena otočně na stoţáru. V gondole je uloţena celá strojová část větrné 

elektrárny. Je vybavena zařízením pro měření rychlosti a směru větru. Odměrný 

pohon natáčí zařízení optimálně podle větru. 

 Věž-stožár  

Významným vývojem prošly stoţáry VtE, které z původních 20 m dosahují 

dnes výšky aţ přes 120 m. Konstrukce stoţáru věţe můţe být z ocelových trubek 

velkého průměru z betonové věţe nebo příhradové konstrukce (známé zejména u 

rozvodů vysokého napětí). Pro estetický vzhled se nejvíce prosadila trubková 

ocelová konstrukce.  

 Rotor 

Mezi hlavní typy rotorů s horizontální osou rotace vyuţívaných v České 

republice se řadí vrtule, méně vyuţívané je lopatkové kolo. 

a) vrtule – je rychloběţný typ větrného motoru s počtem listů od jednoho do 

tří. Moderní elektrárny mají obvykle tři listy, byly však vyvinuty i typy s 

jedním nebo dvěma listy.  
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b) lopatkové kolo – je pomaloběţný větrný motor. Počet lopatek se pohybuje 

ideálně od dvanácti do dvaceti čtyř, můţe jich však být méně. Běţný 

průměr lopatkového kola je 5 aţ 8 m. 

Mezi hlavní typy rotorů s vertikální osou rotace patří Darrieův rotor a 

Savoniův rotor. Tyto typy rotorů se v ČR nepouţívají.  

Pokud by byla rychlost větru příliš vysoká, můţe dojít k poškození 

generátoru. K předejití poškození musíme vhodným způsobem regulovat výkon 

VtE. Regulace odtrţením proudu na listech rotoru s konstantním úhlem nastavení 

listů tzv. regulace „stall“ se v současnosti jiţ nepouţívá. Regulace přestavením 

listů rotoru na větší úhly nastavení a tím sníţení vztlakové síly, tzv. regulace 

„pitch“ a regulace přestavěním listů vrtule na menší úhly nastavení, tzv. regulace 

„aktive stall“. Pokud bude dosaţeno vypínací rychlosti, můţeme VtE postavit do 

klidové polohy, tím ţe aktivujeme kotoučové brzdy a postavíme listy do praporu. 

 

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) loţisko točny strojovny, 

9) čidla rychlosti a směru větru, 

10) několikadílná věţ elektrárny,  

11) betonový armovaný základ 
elektrárny, 

12) elektrorozvaděče silnoproudého 
a řídícího obvodu, 

13) elektrická přípojka. 

    

          Obrázek č. 1: Schéma větrné elektrárny (Zdroj: © EkoWATT) 

 Převodovka 

Slouţí k přizpůsobení rychlosti otáček potřebám elektrického generátoru. V 
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současnosti se pouţívají speciální několikastupňové převodovky, na jejichţ těleso 

je obvykle připojena brzda. Někteří výrobci dodávají větrné elektrárny i bez 

převodovek. Zatímco generátory větrných elektráren vybavených převodovým 

ústrojím pracují s otáčkami řádově 1000 otáček za minutu, generátory bez 

převodů se otáčejí stejnou rychlostí jako rotory. Počet otáček se u nich pohybuje 

mezi 6 aţ 50 otáčkami za minutu, aby se pomalé otáčky mohly zuţitkovat, musí se 

doplnit zařízení draţším generátorem. Draţší generátor je pak kompenzován 

úsporou převodovky. Obě koncepce větrných elektráren se však na trhu dobře 

prosazují 3 . Z důvodů velké ţivotnosti, nízké hlučnosti a vysoké těsnosti jsou 

poţadavky na kvalitu převodových ústrojí velmi vysoké. 

 Generátor 

Slouţí k přeměně mechanické energie větru na elektrickou energii. Typy 

generátorů: 

a) Stejnosměrné – pouţívají se pro mikroelektrárny, které produkují 

stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V 

b) Asynchronní – produkují střídavý proud a napětí a jsou připojitelné k síti 

c) Synchronní – elektrárny vybavené těmito generátory mohou pracovat i 

nezávisle na energii dodávané z rozvodné sítě, proto se pouţívají často 

jako záloţní zdroj elektrické energie 

 Pomocná zařízení 

K pomocným zařízením se řadí ovládací a kontrolní systém. Technická část 

je tvořena řídícím počítačem, programy, ovládacími prvky na řídícím panelu. 

Programová část sleduje ovládání jednotlivých částí větrné elektrárny a reţimů 

jejich činnosti. Na řídícím panelu lze snadno sledovat i údaje ze soustavy čidel 

umístěných na jednotlivých částech větrné elektrárny. Ovládací a kontrolní systém 

kontroluje údaje o chodu celého zařízení a chrání jej před poškozením. 

2.2.5 Rozdělení větrných elektráren 

 Větrné elektrárny můţeme dělit z několika hledisek. Nejpouţívanější je 

dělení podle aerodynamického principu na princip odporový a vztlakový. Moderní 
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VTE vyuţívají téměř výhradně vztlakového principu.  

Dále můţeme rozdělit VTE podle velikosti a na ní závisející výkon větrné 

elektrárny: 

 Mikroelektrárny 

Za malé větrné elektrárny se povaţují turbíny s nominálním výkonem 

menším neţ 60 kW a s průměrem vrtulí do 16 m. Nejvýznamnější kategorií jsou 

elektrárny do 10kW 17 .  

Mikroelektrárny, s výkonem zhruba do 2,5 kW a průměrem vrtulí od 0,5 m do 

3 m, coţ jsou zařízení na výrobu stejnosměrného proudu při napětí 12 V nebo 24 

V, které jsou výhradně určeny pro dobíjení baterií 17 . 

Elektrárny s nominálním výkonem v rozsahu 2,5 kW aţ 10 kW a průměrem 

vrtulí od 3 m do 8 m. Jedná se o zařízení mající vstupní napětí 48 V aţ 220 V a 

jsou určena pro vytápění domů, pro ohřev vody, případně pro pohon motorů 17 . 

 Střední větrné elektrárny 

  Výkony těchto zařízení jiţ dokáţou pokrýt spotřebu elektrické energie velké 

chaty nebo obvyklého, dobře zatepleného rodinného domku. Za střední větrné 

elektrárny se povaţují turbíny s nominálním výkonem v rozsahu 60 kW aţ 750 kW 

a s průměrem vrtulí od 16 m do 45 m 17 . 

 Velké větrné elektrárny 

Za velké větrné elektrárny jsou povaţovány turbíny s nominálním výkonem v 

rozsahu 750 kW aţ 6400 kW a s průměrem vrtulí od 45 m do 128 m. Elektrárny 

velkých výkonů (300 kW aţ 3000 kW) jsou určeny k dodávce energie do veřejné 

rozvodné sítě 17 . 

2.3 Geotermální energie 

Většina OZE má původ ve slunečním záření, které dopadá na Zemi. Výjimku 

tvoří geotermální energie, která vzniká jednak rozpadem radioaktivních izotopů a 

jednak je částečně pozůstatkem vzniku Země před zhruba 4,5 miliardami let. 

S hloubkou stoupá teplota, samotné zemské jádro dosahuje teploty přes 4000 C.  
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V podmínkách ČR je vyuţití geotermální energie k výrobě elektrické energie 

velmi omezené. Je to dáno vysokými prvotními náklady na stavbu geotermální 

elektrárny.  

Samotné vrty vyjdou zhruba na 250 milionů korun a náklady na celou 

elektrárnu o výkonu čtyř aţ pěti megawattů se pak vyšplhají nejméně na miliardu 

korun 14 .  

Z hlediska využití můžeme geotermální energii rozlišit na čtyři 

kategorie: 

 energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130 °C) pro výrobu 

elektrické energie, 

 energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130 °C) 

pro výrobu elektrické energie, 

 energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130 °C) pro výrobu 

tepla, 

 geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla) 15 . 

Příkladem vyuţití geotermální energie v ČR je město Děčín, které jiţ několik 

let vyuţívá geotermální energii sice ne pro výrobu elektřiny, ale vyuţívá ji k ohřevu 

vody v místním koupališti. Tepelnou energii Děčín získává z podzemního jezera, 

z něhoţ se čerpá voda z hloubky 550 m o teplotě 30 °C. 

Nejlepší podmínky k vyuţití má například Island, kde z geotermálních zdrojů 

pochází většina elektrické energie a kde jsou tyto zdroje vyuţívány například i k 

vytápění domů a ohřevu vody. Další vyuţití geotermální energie jsou státy 

s aktivní sopečnou činností, jako je Itálie (Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie), dále 

Francie, Nový Zéland, Kalifornie, Japonsko, Mexiko a Filipíny. 

2.4 Energie vody 

V  rámci obnovitelných zdrojů zaujímá výroba elektrické energie z vody 

nejvyšší podíl. Hlavní úlohou vodních elektráren v ČR je však slouţit jako 

doplňkový zdroj výroby elektrické energie a vyuţívat především své schopnosti 

rychlého najetí na velký výkon a tedy operativního vyrovnání okamţité energetické 
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bilance v elektrizační soustavě ČR. Další výhodou je také schopnost vodních děl 

zadrţovat obrovské objemy vody, regulovat tak hladinu řek, coţ také přispívá 

k ochraně před povodněmi. Naopak k značným nevýhodám patří závislost na 

hydrologických podmínkách.  

Hodnota instalovaného výkonu vodních elektráren v ČR podle MPO je přes 1 

GW, a představuje 8 % celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu 

elektřiny. Na hrubé výrobě elektřiny se v roce 2009 podílela 2,95%. Podíl na 

výrobě zelené elektřiny potom tvořil přes 52 % 11 . 

Vodní elektrárny dělíme podle hospodaření s vodou:  

 Průtočné elektrárny (říční) se budují v rovinných oblastech, kde lze vodní 

tok přehradit jen nízkými jezy. Vyrábějí elektřinu průběţně tak, jak voda 

přitéká.  

 Akumulační elektrárny (přehradové) tato vodní díla kromě akumulace 

vody stabilizují průtoky říčních koryt, chrání před záplavami a zvyšují 

plavební schopnost toku. Jsou také často zdrojem pitné vody a slouţí i 

k rekreačním účelům. Zpravidla se vyuţívají jako záloţní zdroje a zapínají 

se v době největšího odběru energie.  

 Přečerpávací elektrárna je soustava dvou vodních nádrţí poloţených v 

různých výškách spojených tlakovým potrubím. Naplnění horní nádrţe 

neprobíhá přirozenou cestou, ale v době útlumu se voda z dolní nádrţe 

přečerpává do nádrţe horní, kdy elektrizační soustava potřebuje vyrovnávat 

přebytky z výroby. Naopak v době nedostatku energie v elektrizační 

soustavě se dolní nádrţ za pomocí turbíny vyuţívá k výrobě elektrické 

energie. 

Z celkového hlediska je vyuţití vodní energie na území ČR takřka vyčerpáno.  

Určitý potenciál můţeme vyuţít na malých vodních elektrárnách. Tento potenciál 

činí desetinu v současnosti vyuţívaného výkonu. Zbylý potenciál představuje 

výstavbu cca 100 MW instalovaného výkonu v malých vodních elektrárnách se 

spádem 2 aţ 5m 11 . Moţností jak zvýšit účinnost malých vodních elektráren je 

rekonstrukce zastaralých vodních elektráren postavených cca před 50 léty 
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s pouţitím moderních technologií. Výstavba nových malých vodních děl je závislá 

na technickoekonomických podmínkách, na přístupu provozovatelů, vodoprávních 

orgánů a ekologů.  

2.5 Sluneční energie 

Mnoţství slunečního energie, které dopadá na zemský povrch, se řídí 

několika faktory. Těmi jsou hlavně zeměpisná šířka, nadmořská výška, výška 

slunce nad obzorem, klimatické podmínky a znečištění atmosféry. V České 

republice jsou poměrně dobré podmínky pro vyuţití energie ze slunečního záření, 

např. k výrobě tepla, k ohřevu vody v bazénech, k vytápění domů či objektů. Méně 

vhodné je vyuţití přeměny energie Slunce na elektrickou energii fotovoltaickými 

články.  

Ročně dopadá kolmo na 1 m2 plochy 800 – 1250 kWh solární energie. Od 

dubna do října 75 % energie a 25 % energie v období od října do dubna 2 . 

Celková doba slunečního svitu v našich podmínkách se pohybuje v rozmezí 1400 

– 1800 h/rok. V horských oblastech dosahuje doba 1 600 h za rok, v níţinných 

oblastech jiţní Moravy 2000 h 2 . 

Solární (fotovoltaické) elektrárny v ČR se v roce 2009 na celkové výrobě 

elektrické energie podílely 0,11 %.  

Výrazný rozmach solárních elektráren nastal v roce 2009 a zejména v roce 

2010 v důsledku dotací výkupních cen. Pro srovnání k 1. lednu 2008 byl 

instalovaný výkon pouze 3,4 MW. Ke konci listopadu 2010 dosáhl instalovaný 

výkon 1 394 MW. Celková kapacita solárních elektráren tak jiţ převyšuje výkon 

největší parní elektrárny Prunéřov 2 (1 050 MW) a přibliţuje se kapacitě jaderné 

elektrárny Dukovany (1 830 MW). Vyuţití instalovaného výkonu solárních 

elektráren je však velmi nízké a nemůţe v ţádném případě parní a jaderné 

elektrárny nahradit 18 . Pokud by výrazně zlevnil trh s fotovoltaickými články, 

můţeme se dočkat umístění článků na většině budov v ČR.  

2.6 Energie Biomasy 

Energetickým vyuţíváním biomasy můţeme chápat spalování dřevní nebo 
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rostlinné hmoty včetně celulózových výluhů, a to jak samostatně, tak společně s 

fosilními palivy za účelem výroby elektřiny i tepla. Biomasa má v podmínkách ČR 

největší technicky vyuţitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i 

tepla. Vyuţití biomasy je hlavně v oblasti výroby tepla. Elektřina vyrobená z 

biomasy nemá problémy se stabilitou dodávek a stabilitu lze dále maximalizovat 

současným vyuţíváním biomasy spolu s fosilními palivy. Avšak biomasa má své 

limity. Jedná se především o dopravní dostupnost. Pěstování biomasy 

k energetickým účelům je efektivní pouze v určitém okruhu od uvaţovaného 

vyuţití. Dále je rostlinná biomasa limitována rozlohou půdy danou tzv. 

potravinovou bezpečností, dřevní je pak určována poptávkou pro neenergetické 

vyuţití, pro domácnosti, příp. lokální výtopny 11 . 

Za rok 2009 bylo vyrobeno celkem 1 396 GWh elektřiny z biomasy, coţ je o 

něco více neţ v roce 2008 (1 171 GWh). Výroba byla statisticky sledována u 32 

výrobců oproti 27 v předchozím roce 11 . 
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3 LEGISLATIVA, POVOLOVÁNÍ STAVEB A ZAŘÍZENÍ 

3.1 Obecné podmínky pro výstavbu větrné elektrárny 

 Vytipování vhodné lokality, neboť vhodné povětrnostní podmínky se v ČR 

nacházejí téměř výhradně ve vyšších nadmořských výškách obvykle nad 500 

metrů nad mořem. Na kaţdé lokalitě je nutno provést dlouhodobé měření 

rychlosti a směru větru nejlépe po dobu 1 roku, aby bylo moţno stanovit 

předpokládanou roční výrobu elektrické energie. Poté můţeme provést 

ekonomické zhodnocení, zda se projekt finančně vyplatí. Průměrná roční 

rychlost větru by měla dosahovat minimálně 6 m/s, měřeno ve výšce 100 m, 

coţ lze povaţovat za technickoekonomické minimum. Z Obrázek č. 2 je 

zřejmé, ţe instalace VtE není na celém území ČR ideální, je vhodná pouze ve 

vymezených geografických oblastech.  

 

Obrázek č. 2: Pole průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m nad povrchem (Zdroj: Ústav fyziky 
atmosféry AV ČR) 

 Ke stavbě větrné elektrárny je třeba získat územní rozhodnutí a následně 

stavební povolení dle platného stavebního zákona, dále je nutné se obrátit na 

příslušnou obec se ţádostí o spolupráci. Jednání s obcí často provází debata 
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o výši peněz pro příslušnou obec  

 K územnímu rozhodnutí je třeba i souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Stavbou VtE nesmí dojít k neţádoucím zásahům do chráněných území 

přírody a krajiny.  

 Výsledky biologického hodnocení nepotvrzují výskyt chráněných či 

ohroţených druhů, které by mohly byt stavbou VtE poškozeny či zničeny.  

 Pokud mají větrné elektrárny stát v blízkosti obytných domů, je důleţité nechat 

zpracovat odborný posudek – akustickou studii, která spočítá hladinu 

slyšitelného zvuku v konkrétním místě. Výsledek musí potvrdit dodrţení 

platných hygienických limitů hluku.  

 Je upřednostňovaná výstavba větrných farem před jednotlivými větrnými 

elektrárnami.  

 V blízkosti nesmí být překáţky bránící laminárnímu prouděni větru (stromy, 

stavby apod.). Z tohoto hlediska by se větrné elektrárny měly nacházet 

minimálně 100 m od trvalých porostů či jiných terénních překáţek. Vhodné 

geologické podmínky (únosnost podloţí, moţnost vybudováni základů a 

přípojky). Lokalita pokud moţno bez výskytu nepříznivých meteorologických 

jevů jako např. námrazy.  

 Dostupnost pro těţké stavební mechanismy (vhodné přístupové komunikace 

pro transport zařízení a stavebních mechanismů, zpevněná cesta či moţnost 

její výstavby, prostor pro jeřábové plochy s dostatečnou únosnosti).  

 Stavba je v souladu se zákonem o civilním letectví (není moţno realizovat VTE 

v ochranných pásmech letišť).  

 Vzdálenost elektrického vedení (čím blíţe, tím lépe), dostatečná kapacita 

vedení, eventuálně přípojné trafostanice.  

 U větších větrných elektráren je rovněţ nutno zajistit posouzení vlivů na ţivotni 

prostředí (EIA), blíţe rozebráno v navazující kapitole.   

 Získat licenci k výrobě elektřiny (případně k přenosu) podle energetického 

zákona č. 458/2000 Sb. 
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 Splnit technické podmínky pro připojení k síti a získat souhlas příslušného 

provozovatele distribuční soustavy (veřejné sítě) [22]. 

Řešení většiny těchto problémů je časově a administrativně velmi náročné 

některé zdroje uvádějí cca 5 aţ 7 let. Samotná výstavba VTE trvá 5–7 měsíců 1 . 

3.2 Posuzování vlivů na životní prostředí 

Z pohledu vlivu staveb na ţivotní prostředí - EIA (Environmental Impact 

Assessmen) má ČR jedny z nejpřísnějších kritérií v Evropě. Posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb. 8 . Projekty větrných elektráren 

jsou od samého počátku voleny, tak aby jejich dopad na ţivotní prostředí byl co 

nejmenší. Pokud navrhovaný projekt úspěšně projde EIA a poté územním a 

stavebním řízením jsou obavy z jeho škodlivých vlivů na přírodu nebo člověka 

zbytečné. Nutno podotknout, ţe posouzení EIA trvá neúměrně dlouho a je 

zapříčiněním zastavení většiny projektů VtE.  

3.3 Dopady stavby VtE na okolí 

 Dopad na krajinný ráz  

Je pravda, ţe výstavba VtE bude vţdy přinášet zásah do dosavadního 

krajinného rázu. Jde o problém velice subjektivní, kaţdý můţe mít na umístění 

větrných elektráren v krajině jiný názor. Jinak se stavba posuzuje v rozvinutých 

průmyslových aglomerací od stavby v přírodní zachovalé horské krajině. Přičemţ 

hlavním argumentem spojovaný s negativním dopadem na okolí je viditelnost VtE 

aţ na vzdálenost desítek kilometrů.  

 Dopad hluku 

VtE vydává hluk tehdy, pokud fouká vítr a otáčejí se lopatky. Hluk z VtE 

můţeme rozdělit na mechanický hluk a aerodynamický hluk. Mechanický hluk 

vzniká v převodovém ústrojí a v dalších částech strojního zařízení a je ovlivněn 

kvalitou zpracování jednotlivých dílů, vhodnou a včasnou údrţbou a v neposlední 

řadě pouţitím bez převodovkové technologie. Aerodynamický hluk je 

širokopásmové povahy a vzniká prouděním větru okolo jednotlivých částí vrtule. 

Moderním konstrukčním řešením se daří i tento hluk částečně odstranit např. 
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uhnutím konců.  Povolené hladiny hluku v místě nejbliţší budovy jsou podle české 

legislativy na úrovni 50 dB (den) a 40 dB (noc). Jelikoţ se VtE stavějí v dostatečné 

vzdálenosti od obydlí, nedochází k překročení uvedených limitů.  

Pro srovnání hladin hluku uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny, ţe les ve 

vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6-7 m/s přibliţně stejný hluk 

jako větrná elektrárna ve shodné vzdálenosti 1 . 

 Dopad na ceny nemovitostí 

V důsledku zásahu do krajinného rázu a také hluku produkovaný VtE za 

provozu, můţe některé potenciální zájemce odradit od koupě pozemku v blízkosti 

VtE. Kombinace těchto faktorů v dané lokalitě ovlivňuje trţní poptávku po 

pozemcích. Důsledkem je pak pokles cen nemovitostí. 

 Dopad na přenosovou síť 

Větrné elektrárny kvůli závislosti na větru dodávají obtíţně předvídatelné 

mnoţství energie do energetické soustavy. Čím bude vyšší kapacitní výkon 

soustavy, tím je zapotřebí vynaloţit větší mnoţství finančních prostředků 

provozovatele přenosové soustavy na bezproblémový chod. Zajištění chodu 

soustavy můţe vést k negativním dopadům na ţivotní prostředí (např. vznik emisí)  

 Dopad na volně žijící živočichy 

Chování ptáků, ale i divokých zvířat v blízkosti větrných elektráren jsou 

rozdílné. Pokud jde o ptactvo tak k určitým kolizím dochází, přesto nebyla 

doposud shledána váţnější nebezpečí, která by mohla ptáky výrazně ohroţovat. 

Zatímco některé druhy ptáků staví klidně svá hnízda i v úkrytu generátorových 

skříní, jiné druhy se okolí elektráren vyhýbají.  

Jakýkoliv špatný vliv provozu VtE se nezaznamenal ani u zvěře. Ve 

sledovaných oblastech nedochází k ţádné změně hustoty výskytu zvěře.    

 Další dopady VtE 

Obtěţování kmitajícím odleskem světla tzv. stroboskopický efekt. 

Stroboskopický efekt vzniká, pokud se člověk nachází v pohledu současně VtE a 

nízko stojícím sluncem. Větrné elektrárny jsou umístěny dostatečně daleko od 
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obydlí a otáčející se stíny tak vrhají stíny nad poli a lesy. Ve skutečnosti jde o jev, 

který vzniká několik minut denně.   

Při velmi nízkých teplotách můţe vzniknout na lopatkách větrné elektrárny 

námraza, která můţe být vrhána do okolí elektrárny. Moderní VtE mají speciálně 

upravené lopatky tak, aby na nich námraza vznikala co nejméně. Pokud přesto 

námraza vznikne, stroj se zastaví a zastaven zůstane aţ do doby, kdy bude opět 

bezpečné jej spustit 20 . 

K rušení radiového a televizního signálu můţe docházet v bezprostřední 

blízkosti VtE. Vzhledem k tomu, ţe VtE se stavějí v dostatečné vzdálenosti od 

obydlí, k rušení signálu nedochází.   
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4 PODPORA ROZVOJE V OBLASTI ENERGIE Z OZE 

Podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie v ČR je zakotvena v řadě 

právních dokumentů. Účelem této kapitoly je podat nástin nejpouţívanějších 

podpor výroby elektrické energie z VtE. 

4.1 Legislativa 

Podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování 

podílu obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních 

energetických zdrojů je zakotvena v řadě dokumentů.  

Jedná se zejména: 

 Zákon č.  458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č.  475/2005  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., 

 Vyhláška č.150/2007   Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 

a postupech pro regulaci cen, 

 Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při 

ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení, 

 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie, který je plně kompatibilní s postupy zemí EU a jehoţ cílem je 

především iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie, sniţování energetické 

náročnosti s minimalizací negativních ekologických dopadů při spotřebě i 

přeměně paliv a energie, jakoţ i zvyšování vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie, 

 Státní politika životního prostředí České republiky ze dne 17.3.2004 (pod  čj. 

235/2004) pro léta 2004 – 2010. Jedním z hlavních cílů je vytvářet podmínky 

pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie s plněním národního cíle podílu 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny, 
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 Směrnice evropského parlamentu a rady  2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 

podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s 

elektřinou. 

Česká legislativa implementovala poţadavky Směrnice 77/2001/ES do 

Zákona č.180/2005 Sb., 6  o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů), v platném znění, jehoţ 

cíle lze shrnout do následujících bodů: 

 Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných 

energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, 

aby ČR splnila indikativní cíl ve výši 8 % v roce 2010. 

 Přispět odpovídajícím sníţením emisí skleníkových plynů k ochraně 

klimatu. 

 Přispět odpovídajícím sníţením emisí ostatních škodlivin do prostředí 

k ochraně ţivotního prostředí. 

 Přispět ke sníţení závislosti na dovozu energetických surovin. 

 Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím 

ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie. 

 Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných 

zdrojů energie. 

 Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových 

technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 

 Vyuţíváním biomasy přispět k péči o krajinu. 

 Podporou vyuţívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší 

zaměstnanosti v regionech. 

4.2 Zelený bonus 

Zelený bonus je příplatek k trţní ceně elektřiny, který můţe získat výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. Systém zelených bonusů je zakotven v § 

4 odst. 7 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změně některých zákonů. V případě, ţe si výrobce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů zvolí reţim podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

ve formě zelených bonusů a prodá vlastní elektřinu za trţní cenu jakémukoliv 
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konečnému zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, má právo inkasovat od 

provozovatele regionální distribuční soustavy na základě předloţeného výkazu 

zelené bonusy. Moţnou nevýhodu při vyuţívání systému zelených bonusů lze 

spatřovat v náročnosti, protoţe výrobce tak nemá ze zákona zaručen odbyt 

elektřiny za pevně stanovenou cenu, ale záleţí především na jeho 

podnikatelských schopnostech, kdy si musí sám najít odběratele. 

 Výše zeleného bonusu v Kč/MWh je pro kaţdý druh obnovitelného zdroje 

kaţdoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu. 

Přecházet ze systému zelených bonusů do systému výkupních cen a naopak 

lze jednou ročně, termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny 

z obnovitelných zdrojů stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 

475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů, v platném znění. 

4.3 Výkupní cena 

Dalším systémem podpor je povinný výkup za stanovené ceny. Podle § 4 

odst. 4 zákona o vyuţívání obnovitelných zdrojů energie jsou provozovatelé 

regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy za 

zákonem stanovených podmínek a za stanovené ceny povinni vykupovat 

veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a 

uzavřít smlouvu o dodávce, pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídl. 

Toto ustanovení dává výrobci záruku, ţe veškerá jím vyrobená elektřina bude za 

splnění určitých podmínek odebrána a ţe za ni dostane zaplaceno. 

Výkupní ceny byly vypočteny s ohledem na znění § 6 zákona č. 180/2005 

Sb. a byly nastaveny tak, aby za dobu ţivotnosti jednotlivých typů výroben 

elektřiny z obnovitelných zdrojů byla výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost 

vloţených investic a přiměřený zisk. Zelené bonusy jsou proti výkupním cenám 

zvýhodněny, neboť v jejich výši je zohledněna zvýšená míra rizika spojená 

s moţností uplatnění vyrobené elektřiny na trhu.  
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYBRANÉ VĚTRNÉ 

ELEKTRÁRNY 

5.1 Větrná farma Kryštofovy Hamry 

Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry se rozkládá na hřebeni 

Krušných hor, v nadmořské výšce 800–900 m, v oblasti obcí Měděnec, Rusová, a 

Kryštofovy Hamry. V roce 2007 uvedena do provozu, jedná se o největší větrnou 

farmu v ČR. Je tvořena 21 stroji typu ENERCON 821 s vytápěnými listy o výšce 

ocelové věţe 78 m a jmenovitém výkonu 2 000 kW. Příprava farmy trvala 

dlouhých 6–7 let, během nichţ se musela překonat řada skutečných, fiktivních i 

umělých překáţek. Instalovaný výkon farmy dosahuje 42 MW. Investorem, 

majitelem a provozovatelem farmy je firma Ecoeneg s.r.o. Kadaň. 

 

Obrázek č. 3: Pohled na větrnou farmu Kryštofovy Hamry 

                                                 
1
 82 je větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2000 kW, s třílistým rotorem o průměru 82 m, s 

aktivním nastavováním listů (PITCH), provozem s nastavitelným počtem otáček a výškou věţe od 
78 do 108 m. Systém je bezpřevodovkový, s mnohapólovým prstencovým generátorem s 
proměnnou frekvencí, stejnosměrnou spojkou a střídačem na plný výkon generátoru. 
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5.1.1 Technické parametry větrné farmy Kryštofovy Hamry 

Počet:      21 větrných elektráren 

Průměrná rychlost větru  

ve výšce náboje:    7,2 – 7,5 m/s 

Typ elektrárny:    ENERCON E-82 

Koncept elektrárny:    bezpřevodový, proměnlivý počet otáček 

Výška náboje:    78 m  

Průměr rotoru:    82 m  

Plocha otáčejícího se rotoru:  5.281 m² 

Počet otáček rotoru:   proměnlivý, 619,5 ot/min 

Celková výška elektrárny:   cca 119 m 

Hloubka základu:    cca 2,60 m 

Druh konstrukce tubusu:   4 segmenty ocelového tubusu 

Vypínací rychlost větru:   28–34 m/s 

Jmenovitý výkon kaţdé elektrárny: 2.000 kW 

Celkový výkon větrné farmy:  42 MW 

Roční výroba energie netto:   cca 102.000.000 kWh (předpokládaná) 

Roční zásobování:    cca 30.000 domácností  

Úspora emisí CO2:    cca 70.000 t/a 

Příslušná energetika:   ČEZ Distribuce a.s. 

5.1.2 Investiční a provozní náklady 

 Investiční náklady 

Mezi pozitivní aspekty velké větrné farmy patří fakt, ţe přípojka a příjezdové 

komunikace jsou společné pro celou farmu a náklady, rozpočteny na kW výkonu, 

jsou tedy podle velikosti farmy podstatně niţší. K další pozitivním aspektům patří i 

moţnost získání slevy od výrobce turbín na základě velikosti objednávky.  

Investiční náklady byly pořízeny z vlastních zdrojů a lze je rozdělit: stavební 

část, přístupové cesty a zpevněné plochy, technologie VTE, rozvodny, vedení, 

sdělovací a přenosová technika, rezerva a ostatní. Stavební náklady mimo jiné 

zahrnují výkup pozemků a vybudování základů. Do technologie VTE se zařazují 

náklady na zpracování auditu, technickoekonomické studie, zpracování projektové 
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dokumentace, dopravní a montáţní náklady. Ostatní náklady zahrnují zbytek 

nákladů. Rezerva byla vytvořena za účelem krytí mimořádných výdajů.  

Tabulka č. 1: Investiční náklady větrné farmy Kryštofovy Hamry 

Stavební část 42 mil. Kč

Přístupové cesty a zpevněné plochy 26 mil. Kč

Technologie VTE 1 180 mil. Kč

Rozvodny, vedení, sdělovací a přenosová

technika
120 mil. Kč

Ostatní 15 mil. Kč

Rezerva 80 mil. Kč

Celkové investiční náklady 1,463 mld. Kč  
 

 Provozní náklady 

Provozní náklady zahrnují pojištění, příspěvky obcím (obec Kryštofovy 

Hamry patří dle Českého statistického úřadu do desítky obcí s nejvyšším příjmem 

na hlavu v Česku), dlouhodobý servis, údrţba, monitoring, spotřeba energie, mzdy 

zaměstnanců a ostatní náklady.  

Z hlediska konkurence, špatné zkušenosti s poskytováním údajů, byly 

získány od odpovědné osoby z Ecoenerg s.r.o pouze celkové provozní náklady za 

rok. Celkové provozní náklady byly vyčísleny za rok ve výši 43 890 000 Kč.   

5.2 Výpočet ročního využití instalovaného výkonu větrné farmy 

Instalovaný výkon Pi = 42 MW 

Předpokládaná roční produkce energie  Wr  = 102 000 MWh 

1MWr = 8760 MWh (počet hodin za rok h = 8760 kalendářní rok, 8784 přestupový 

rok) 

Koeficient ročního vyuţití (Kr) je jedním z ukazatelů efektivity energetického 

zdroje. Ukazuje, nakolik je v průběhu roku vyuţíván instalovaný výkon 

energetického zdroje.               

hPi

Wr
Kr

                 

%7,27277,0
876042

102000
Kr

 

V našich podmínkách při středních rychlostech větru v rozmezí 5 aţ 7 m/s se 

tedy součinitel K pohybuje od 0,14 do 0,25. To odpovídá vyuţití instalovaného 
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výkonu 1226 h/r aţ 2190 h/r. Přesnější výpočet výroby elektřiny se provádí podle 

poměrně sloţitých výpočtových programů, vţdy je však potřeba výsledky porovnat 

s údaji výrobců a respektovat podmínky konkrétní lokality [21 . Z hlediska ročního 

vyuţití instalovaného výkonu jsou podmínky větrné farmy Kryštofovy Hamry 

nadprůměrné, lze tento projekt doporučit. 

5.3 Výkupní ceny elektřiny z VtE 

Výkupní ceny elektřiny z VtE jsou kaţdý rok jiné a liší se podle roku uvedení 

do provozu. Výši výkupní ceny elektřiny určuje kaţdý rok Energetický regulační 

úřad. ERÚ pro dříve postavené VtE v následujícím roce výkupní cenu elektřiny 

zvyšuje o inflaci (viz Tabulka č. 2 ţlutá zabarvení, VtE uvedená do provozu v roce 

2007). Z tabulky je také patrné, ţe garantovaná výkupní cena větrné energie se 

kaţdý rok neustále sniţuje (modrá zabarvení), coţ znamená, ţe se prodluţuje 

návratnost investice.  

Tabulka č. 2: Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren, vlastní zpracování (Zdroj: ERÚ) 

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
VTE uvedené do provozu od 1.1.2011 do

31.12.2011
x x x x x 2 230

VTE uvedené do provozu od 1.1.2010 do

31.12.2010
x x x x 2 230 2280

VTE uvedené do provozu od 1.1.2009 do

31.12.2009
x x x 2 340 2 390 2440

VTE uvedené do provozu od 1.1.2008 do

31.12.2008
x x 2 460 2 550 2 610 2670

VTE uvedené do provozu od 1.1.2007 do

31.12.2007
x 2 460 2 520 2 620 2 680 2740

VTE uvedené do provozu od 1.1.2006 do

31.12.2006
2460 2 510 2 570 2 670 2 730 2790

VTE uvedené do provozu od 1.1.2005 do

31.12.2005
2 700 2 750 2 820 2 930 2 990 3050

VTE uvedené do provozu od 1.1.2004 do

31.12.2004
2 830 2 890 2 960 3 070 3 140 3210

VTE uvedené do provozu před 1.1.2004 3 140 3 200 3 280 3 410 3 480 3550

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh
Datum uvedení do provozu

 

5.3.1 Stanovení průměrného růstu výkupních cen 

Pro ekonomické zhodnocení větrné farmy je potřeba určit průměrné procento 

růstu výkupních cen za celou dobu ţivotnosti větrné elektrárny. Z tohoto důvodu 
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jsem si vypočítal průměrné procento růstu výkupních cen u VtE uvedených do 

provozu v roce 2007 (viz  Tabulka č. 3), které vyšlo 2,73  a o toto procento budu 

zvyšovat ceny, aţ do roku, kdy ţivotnost větrné elektrárny skončí.  

 Tabulka č. 3 Výkupní ceny pro větrnou elektrárnu postavenou v roce 2007, vlastní zpracování (Zdroj: ERÚ) 
 

Rok 2007 2008

Vzrůst 

oproti 

předchozí

mu roku

2009

Vzrůst 

oproti 

předchozí

mu roku

2010

Vzrůst 

oproti 

předchozí

mu roku

2011

Vzrůst 

oproti 

předchozí

mu roku

Výkupní 

cena 
2460 2520 2,44% 2620 3,97% 2680 2,29% 2740 2,24%

Průměrné procento růstu výkupních cen: 2,73  

5.4 Prostá doba návratnosti 

Prosta doba návratnosti je doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů čistými příjmy projektu. Toto ekonomické kritérium je nejjednodušší a 

velice často uţívané, i kdyţ je vhodné pouze pro velmi orientační posouzení. Toto 

kritérium nerespektuje časovou hodnotu peněz a nezohledňuje se ani celková 

doba ţivotnosti projektu. 

54,5
264057192

1463000000

V

In
Ts  

kde: Ts… prostá doba návratnosti (roky) 

In…celkové investiční náklady = 1 463 000 000 Kč  

V…pravidelně opakující se výnos (trţby za rok) = 264 057 192 Kč     

Prostá doba návratnosti je přibliţně 5,54 let. 

5.5 Roční ekonomický propočet větrné farmy 

 Souhrnné údaje související s financováním větrné farmy: 

 Investiční náklady (In):  1,463 mld. Kč (vlastní zdroje bez dotací) 

 Provozní náklady (Pn): 43 890 000 Kč 

 Doba ţivotnosti: 20 let 

 Daňové prázdniny: 5 let (uplatnit lze pouze do roku 2010) 

 Sazba daně z příjmu: 19  
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 Diskontní sazba dle ERÚ (d): 7  

 Roční nárůst provozních nákladů (Rn): 2,5  

 Daňové odpisy (Od): zařazeno do 4. odpisové skupiny (2,15 / 5,15 )  

 Výchozí výkupní cena (Vc): 2520 Kč/MWh 

 Průměrné procento růstu výkupních cen (Pc): 2,73  

 Roční výroba elektřiny (Rv): 102 000 MWh 

Pro hodnocení větrné farmy jsem vybral rok 2009, kdy byly vynaloţeny první 

zvýšené provozní náklady. Pro kaţdý rok je nutné stanovit a do výpočtu zahrnout 

tok trţeb a nákladů tak, aby výpočet charakterizoval efektivnost projektu za dobu 

posuzování z hlediska finančního i časového.  Z důvodu, ţe ostatní výpočty aţ do 

roku 2027 jsou shodné, pouţil jsem pro výpočet zbylých dat kancelářský balík 

Microsoft Office 2010 – tabulkový program Microsoft Excel 2010. Kompletní 

výpočet je uveden v příloze č. 1 této diplomové práce.  

Tabulka č. 4 Ekonomický výpočet větrné farmy Kryštofovy Hamry (Kompletní výpočet je uveden v příloze 

č.1) 

2007 2008 2009 2017 2018 2027

Kč/MWh 0 2 520 2 589 3 211 3 299 4 204

MWh 0 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000

tis. Kč 0 257 040 264 057 327 549 336 491 428 794

tis. Kč 0 43 890 44 987 54 813 56 183 70 165

tis. Kč 0 31 455 75 345 75 345 75 345 75 345

tis. Kč 0 181 696 143 725 197 392 204 964 283 285

tis. Kč 0 0 0 37 504 38 943 53 824

tis. Kč 0 181 696 143 725 159 887 166 021 229 461

tis. Kč 1 463 000 0 0 0 0 0

tis. Kč -1 463 000 213 150 219 070 235 232 241 365 304 806

tis. Kč -1 463 000 -1 249 850 -1 030 780 721 160 962 525 3 440 464

tis. Kč -1 463 000 199 206 191 344 119 580 114 671 78 768

tis. Kč -1 463 000 -1 263 794 -1 072 450 64 269 178 940 1 021 288

Rok

Cena elektřiny 

Roční výroba elektřiny 

(Rv)

Tržby (Tr)

Provozní náklady (Pn)

Daňové odpisy (Od)

Zákl. pro výpočet daně 

(ZPVD)

Daň z příjmů (Dp)

Čistý zisk (Čz)

Investice celkem

Cash flow (CF)

Cash flow kumulovaný   

Cash flow diskontovaný     

Cash flow kum. disk.

Očekávaný nárůst 

provozních nákladů
% x 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Očekávaný nárůst     

cen elektřiny
% x 2,73% 2,73% 2,73% 2,73%

Sazba daně z příjmů % x x x 19,00% 19,00%

2,73%

19,00%
 

Názorný výpočet za rok 2009 
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a) Cena elektřiny (C): C = (Vc * Pc) + Vc     

C = (2520 * 0,0273) + 2520 = 2589 Kč/MWh    

b) Tržby (Tr):   Tr = C * Rv    

Tr = 2589 * 102 000 = 264 057 192 Kč 

kde: Rv…roční výroba elektřiny (Kč/MWh) 

c) Roční provozní náklady (Pn):  Pn = (Cn * Rn) + Cn 

Pn = (43 890 000 * 0,025) + 43 890 000 = 44 987 250 Kč 

kde: Cn…provozní náklady (Kč) 

Rn…roční nárůst provozních nákladů   

d) Odpisy (Od) 

Odpisy jsou roční náklady, které vyjadřují opotřebení majetku za určité 

období. Daňové odpisy se určují podle platného předpisu resp. zákona o daních 

z příjmů 10 . První rok je odpisová sazba 2,15 , druhý a následující roky je 

sazba 5,15 . Počet let odepisování 20.  

Od = I * sazba (2,15/5,15 )  kde: I…investice  

První rok 2008 Od = 1 463 000 000 * 0,0215 = 31 454 500 Kč  

Další roky Od = 1 463 000 000 * 0,0515 = 75 344 500 Kč  

e) Základ pro výpočet daně z příjmu (ZPVD): 

ZPVD = Tr - Pn - Od 

kde: Tr…trţby  

Pn…provozní náklady   

Od…odpisy    

ZPVD = 264 057 192 - 44 987 250 - 75 344 500 = 143 725 442 Kč 

f) Daň z příjmu (Dp) – rok uvedení do provozu (2007) do 2010 osvobozeno od 

daně, od roku 2011 sazba 19 .  
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g) Čistý zisk (Čz) 

Čz = ZPVD – DP = 143 725 442 – 0 = 143 725 442 Kč 

h) Cash flow (CF) - tok hotovosti v daném roce v cenách daného roku. 

CF = Čz + Od = 143 725 442 + 75 344 500 = 219 069 942 Kč 

i) Cash flow kumulovaný (CFkum) - průběţný součet všech toků hotovosti od 

nultého roku do daného roku. 

CFkum = CF2007 + CF2008 + CF2009 = - 1 463 000 000 + 213 150 000 + 219 070 000 

CFkum = -1 030 780 000 Kč 

j) Cash flow diskontovaný (CFdisk) -  tok hotovosti v daném roce, diskontovaný k 

roku zahájení výstavby. 

22

2009

2009
)07,01(

219070000

d)(1

CF
CF 191 344 222 Kč 

k) Cash flow diskontovaný kumulovaný (CFkum.disk) - průběţný součet všech 

diskontovaných toků hotovosti od nultého roku do daného roku. 

CFkum.disk = CFdisk.2007 + CFdisk.2008 + CFdisk.2009 

CFkum.disk = -1 463 000 000 + 199 205 607 + 191 344 172 = -1 072 450 221 Kč 

5.6 Čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota (NPV z anglického Net Present Value) vyjadřuje 

hodnotu všech současných peněţních toků (zpravidla výdajů) a všech budoucích 

peněţních toků (zpravidla příjmů) s tím, ţe kaţdý budoucí peněţní tok je 

přepočítán na jeho současnou hodnotu pomocí specifické tzv. diskontní úrokové 

sazby.  

Cash flow diskontovaný kumulovaný = NPV 

NPV (ČSH) = 
n

1i
n

disk

d)(1

CF
 CFdisk2007  + CFdisk2008 + CFdisk2009 + CFdisk2010 + CFdisk2011 

+ CFdisk2012 + CFdisk2013 + CFdisk2014 + CFdisk2015 + CFdisk2016 + CFdisk2017 + CFdisk2018 + 

CFdisk2019 + CFdisk2020 + CFdisk2021 + CFdisk2022 + CFdisk2023 + CFdisk2024 + CFdisk2025 + 

CFdisk2026 + CFdisk2027 = -1 463 000 + 199 206 + 191 344 + 183 793 + 153 918 
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+147 560 + 141 471 + 135 639 + 130 054 + 124 705 + 119 580 + 114 671 + 

109 968 + 105 462 + 101 144 + 97 007 + 93 042 + 89 243 + 85 602 + 82 112 + 

78 768 = 1 021 288 tis. Kč 

kde: NPV (ČSH) = Čistá současná hodnota 

d…diskontní sazba 7  

n…počet let (20) 

CFdisk… cash flow diskontovaný 

Pokud je Čistá současná hodnota rovna nule investice dosahuje přesně 

poţadované návratnosti kapitálových prostředků. Čím více je hodnota NPV kladná 

v našem případě větrné farma, tím více bude skutečná výnosnost investice vyšší 

neţ poţadovaná a naopak. Pokud Čistá současná hodnota vychází záporná, 

vyjadřovala by sníţení hodnoty projektu a projekt z hlediska financí nelze 

doporučit. 

Větrná farma Kryštofovy Hamry je spojena s vysokou počáteční investicí 

1 463 000 000 Kč. Proto bylo zajímavé posoudit její efektivnost. Z výše uvedeného 

je vidět, ţe tento projekt je z hlediska finančního a za daných podmínek velice 

pozitivní. Doba návratnosti vychází na 10 let, to je polovina ţivotnosti větrné farmy 

coţ lze povaţovat za velmi dobrou investici. Jako kaţdá investice má i realizace 

větrné elektrárny svá rizika, jejichţ odhad v časovém předstihu a na dlouhé 

časové období je obtíţný. Vyţaduje proto zkušenosti jak v oblasti vlastní technické 

části projektu, tak i v oblasti finanční.  
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6 ZÁVĚR 

Výroba elektrické energie pomocí větrných elektráren má tu hlavní výhodu, 

ţe neprodukuje emise skleníkových plynů (zvláště oxidu uhličitého), neprodukuje 

emise ostatních škodlivin (oxidy síry, dusíku, uhlovodíky, prachové částice apod.), 

coţ nesporně méně zatěţuje ţivotní prostředí. 

Výroba energie z VtE má oproti klasickým zdrojům i své nevýhody. Jednak je 

to náročnější technologie a z hlediska počáteční investice je i nákladnější. Navíc 

energie, dodávána VtE je časově proměnnou veličinou, závislou na přírodních 

podmínkách (vítr) a je nutné ji akumulovat. V České republice jsou vhodné 

povětrnostní podmínky pro stavbu VtE pouze v horských oblastech a na 

vrchovinách. 

Budoucnost větrné energetiky v ČR je obtíţně předvídatelná. Na jedné 

straně nahrává výstavbě VtE ještě stále příznivá výkupní cena elektřiny. Na straně 

druhé brání dynamičtějšímu rozvoji komplikovanost a zdlouhavost povolovacího 

procesu. Je nezbytné zajistit jednotný postoj veřejné správy, aby schvalovací 

řízení bylo zjednodušené, zkrácené a podmínky výstavby byly skutečně 

transparentní a nediskriminační. Vývoj VtE je také dále ovlivňován ve značné míře 

politickými faktory. Závěrem lze konstatovat, ţe větrné elektrárny v České 

republice v ţádném případě nenahradí uhelné či jaderné elektrárny, ale mohou 

slouţit jako čistý lokální zdroj energie. 
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