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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem větrných elektráren, především 

na území České republiky. V prvních kapitolách práce je popsán historický vývoj 

vzniku a rozvoje větrné energetiky, a to s ohledem na vybrané kraje České 

republiky se zaměřením na Ústecký kraj. Dále jsou zde uvedeny pozitivní a 

negativní vlivy dopadu větrných elektráren na stav a ráz krajiny, obyvatelstvo a 

faunu žijící v blízkosti těchto elektráren. Součástí práce je též odhad budoucího 

rozvoje a výstavby větrných elektráren a jejich výkonu na území České republiky.  

 

Klíčová slova: větrná energie, větrná elektrárna, výkon, rozvoj  

 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with wind power, mainly in the Czech Republic. In the first 

chapters of the thesis describes the historical development and the development 

of wind energy, with regard to selected regions of the Czech Republic, focusing on 

the Usti region. There are presented the positive and negative effects of the 

impact of wind farms in the state and the landscape, fauna and people living near 

these plants. Part of this work is also an estimate of future development and 

construction of windmills and their performance in the Czech Republic. 
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1 Úvod 

V dnešní době vzrůstají požadavky společnosti na spotřebu elektrické 

energie, kdy tento zapříčinil nárůst elektrických spotřebičů, se kterými se 

setkáváme prakticky na každém kroku. Většina elektrické energie, kterou 

využíváme v každodenním životě, je zajištěna klasickými zdroji. Mezi tyto zdroje 

patří uhlí, ropa, zemní plyn a radioaktivní materiály, které mají označení 

neobnovitelné a jejich zásoby se dříve či později vyčerpají a navíc jejich 

využívání neúměrně zatěžuje životní prostředí. Co se stane, až se tyto zdroje 

vyčerpají? Odpovědí na tuto otázku mohou být obnovitelné zdroje energie. Mezi 

tyto zdroje se řadí sluneční, větrná, vodní a geotermální energie a energie 

získaná z biomasy.  

Ve světě, ale i v České republice významně roste podíl energie vyrobené 

pomocí obnovitelných zdrojů, kdy velkou roli zde hraje ochrana životného 

prostředí a snižování závislosti státu na dovoz paliva ze zahraničí. 

V posledních letech byl zaznamenán velký nárůst větrných elektráren a 

to nejen v České republice, ale také ve světě. Větrné elektrárny mají velké 

množství výhod, ale také nevýhod a stejně tak velké množství zastánců a 

odpůrců. 

Tato bakalářská práce má sloužit jako jeden z mnoha příspěvků do 

diskuze k problematice větrných elektráren a větrné energetice u nás. 
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2 Cíle a metodika 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je, podat ucelený přehled o 

větrné energetice v České republice. Součástí bude také určité porovnání 

větrné energetiky v jednotlivých krajích v České republice se zaměřením na 

Ústecký kraj. Dalším cílem této práce je vyčlenit pozitivní a negativní vliv 

větrných elektráren a v neposlední řadě pak odhadnou vývoj a rozvoj větrné 

energetiky na území České republiky. 

Jako podklady ke zpracování bakalářské práce byly použity informace z 

odborné literatury, která se zabývá větrnou energetikou a dále pak informace z 

různých internetových stránek pojednávajících o větrné energetice od jejího 

počátku až po současný stav v České republice a ve světě. 
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3 Rozvoj větrné energetiky 

3.1 Historie vývoje větrné energetiky 

Větrnou energii začali lidé využívat již před dávnými časy, jelikož si 

uvědomovali, že se dá vítr využít v jejich prospěch. Již kolem roku 200 př.n.l. 

byla větrná energie využívána na blízkém východě a v Persii k mletí obilí a 

v Číně na přečerpávání vody. Za prapředky větrných elektráren by se daly 

označit větrné mlýny a větrná čerpadla, která měnila sílu větru v mechanickou 

práci. V 11. století se větrné mlýny rozšiřují na Středním východě a následně 

pak ve 13. století se objevují taktéž v Evropě a to nejdříve ve Francii, 

Španělsku, Itálii a v Portugalsku. Později se větrné mlýny začaly objevovat ve 

Velké Británii, Holandsku, Německu a taktéž v Českých zemích.  

 
Obr. 1:     Využití větrné energie k mletí obilí ve 13. století 

Prvním člověkem, který zhotovil větrný motor vyrábějící elektrický proud 

byl v roce 1891 Dán Poul la Cour (1846 – 1908), kdy tento taktéž postavil první 

větrnou elektrárnu. Větrné elektrárny se začaly převážně objevovat v době II. 

Světové války a jejich výstavba byla na vrchol v 50. letech 20. století. V 70 

letech 20. století začaly obavy z možného vyčerpání neobnovitelných zdrojů a  

produkce emisí vzniklých při spalování uhlí a ropy. V 80. letech 20. století byla 
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v Kalifornii vybudována jedna z prvních velkých větrných elektráren s 3500 

turbínami a poté následovaly další elektrárny. V 90. letech 20. století byly 

postupně odstraňovány problémy většiny větrných elektráren jako byla častá 

poruchovost a hlučnost a tyto začaly růst velmi vysokým tempem a to i po 

Evropském kontinentě, zejména pak v Německu, Dánsku a ve Španělsku. 

3.2 Vývoj větrné energetiky v České republice 

V 80. a 90. letech 20. století se v České republice začaly stavět první 

větrné elektrárny. Jejich první velký nárůst však byl zaznamenán mezi lety 

1990-1995, kdy tento byl zapříčiněn předpoklady podnikatelů, že se uvolní 

regulace cen elektrické energie a že po způsobu Německa a Rakouska bude 

výstavba podporovaná. Dále bylo možné ekonomicky výhodně pořídit větrné 

elektrárny vyrobené v České republice. Ke konci roku 1995 bylo na území 

České republiky vystavěno celkem 24 větrných elektráren s celkovým 

okamžitým výkonem 8220 KW, avšak třetina těchto elektráren byla 

poruchových či nevyhovujících, nebo byly vystavěny v oblastech, kde nebyla 

dostatečná zásoba větrné energie. Důsledkem zastavení rozvoje větrných 

elektráren v druhé polovině 90. let 20. století byla jejich vysoká poruchovost a 

velmi nízké výkupní ceny elektřiny a nasycení energetického trhu. 

Od počátku 21. století opět nastává rozvoj větrných elektráren a to jak v 

zemích západní Evropy, ale i na území České republiky. To bylo zapříčiněno 

například Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES, která 

se týká podpory obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou, 

a která zavazuje členské státy Evropské unie ke zvýšení podílu elektrické 

energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. S tím úzce souvisí zákon č. 180/2005 

Sb. o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice 

zaručuje investorům do obnovitelných zdrojů energie garanci minimální výše 

výnosů na jednotku vyrobené elektřiny po dobu minimálně 15 let od jejich 

uvedení do provozu. Došlo také ke schválení Státní energetické koncepce, ve 

které je uvedené předpokládané množství vyrobené ekologické ("zelené")  

energie v roce 2010  jejíž součástí je i energie získaná z větrných elektráren. 
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Na konci roku 2008 bylo v ČR instalováno celkem 150 MW elektrického 

výkonu ve větrných elektrárnách. Tyto elektrárny vyrobily za rok 2007 celkem 

124,7 GWh elektrické energie. V roce 2008 bylo vyrobeno oproti roku 2007 

skoro dvakrát tolik elektrické energie - 243,8 GWh. Na konci roku 2009 vzrostl 

instalovaný výkon větrných elektráren již na 191,1 MW a vyrobeno 289,9 GWh 

elektrické energie.  

Moderní větrné elektrárny běžně dosahují nominální výkon 2 MW, 

sporadicky až 3 MW. Vzhledem k tomu, že v České republice byl rozvoj větrné 

energie zahájen později než ve vyspělejších zemích západní Evropy, je v 

projektech na výstavbu větrných elektráren myšleno již s nejmodernějšími stroji. 

Průměrná využitelnost u všech větrných elektráren v ČR je v součastné době 

26 % s budoucí perspektivou až do 30%, kdežto v Německu a dalších zemích  

západní Evropy dosahují větrné elektrárny v průměrné využitelnosti pouze 

kolem 20%. Tento rozdíl je zapříčiněn právě zpožděním ve výstavbě větrných 

elektráren v České republice s rozvojem větrné energie za Německem a 

západní Evropou, kde je průměrný věk větrných elektráren vyšší a průměrný 

výkon naopak nižší než u nás. 

Větrný potenciál je však jen jedním z faktorů sloužících při výběru lokalit 

vhodných pro stavbu větrné elektrárny. Rozloha plochy vhodné pro stavbu 

větrné elektrárny s dostatečným větrným potenciálem je 6364 km2 z celkové 

plochy ČR 78864 km2. Dalším takovým faktorem je například chráněna území 

(CHKO, přírodní parky, plochy vymezené soustavou NATURA 2000), 

přítomnost některých druhů chráněných živočichů, letecké koridory pro létání v 

nízkých výškách, ochranné pásma letišť, ochranná pásma vojenských radarů, 

registrované významné krajinné prvky jako jsou mokřady, stepní trávníky, 

remízky, meze, trvalé travní plochy a také potřeba dostatečné kapacity místního 

elektrického vedení.  



Tomáš Chytrý: Větrné elektrárny v ČR 

2010 6 

 
Obr. 2: Větrná mapa ČR 

 

Na obrázku č.2 je znázorněna celková Větrná mapa ČR, kde je patrné, 

že kraj s největším větrným potencionálem je kraj Vysočina. Dále pak v tabulce 

č.1 jsou uvedeny jednotlivé kraje a počty větrných elektráren, které se na jejich 

území nacházejí (zdroj – www.csve.cz), kdy z této tabulky vyplývá, že největší 

počet větrných elektráren se nachází v Ústeckém kraji a naopak kraj Vysočina, 

kde je největší větrný potenciál není plně využit. Na obrázku č.3 je znázorněna 

mapa větrných elektráren platná ke květnu 2009 a byla vypracovaná Czech RE 

Agency (Česká agentura pro obnovitelné zdroje).   
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Obr. 3: Mapa větrných elektráren v ČR (zdroj-http://www.czrea.org/files/images/mapa_VTE.jpg) 

Obr. 4: Větrná energie ve vybraných krajích ČR 

 

 

 V jednotlivých krajích podle tabulky č. 1 je uveden pouze počet 

energeticky významných elektráren. Malých elektráren, které jsou rozmístěny 

různě po celé naší republice a získaná energie z těchto elektráren slouží spíše 

pro vlastní spotřebu, může být i několik desítek. Malé větrné elektrárny jsou 

statisticky nezajímavé, a proto se jimi tato práce nebude podrobněji zabývat. 

Dále jsou rozebrané pouze kraje, ve kterých jsou větrné elektrárny instalované. 

Tato práce se podrobněji zaměřuje na větrnou energetiku v Ústeckém kraji, a 

proto jí bude věnovaná samostatná kapitola. Jednotlivé větrné elektrárny jsou 

zobrazeny na mapě a vyfoceny na obrázku č. 3.  
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Tab. 1: Větrné elektrárny v jednotlivých krajích ČR (k 31.12. 2009) 

Název kraje 

Počet větrných 

elektráren  

[ks] 

Instalovaný 

výkon [MW] 

Středočeský 2 6 

Jihočeský 0 0 

Plzeňský 0 0 

Karlovarský 16 17,49 

Ústecký 44 82,8 

Liberecký 8 4,3 

Královéhradecký 0 0 

Pardubický 18 19,2 

Vysočina 7 11,7 

Jihomoravský 8 8,25 

Olomoucký 32 37,1 

Zlínský 1 0,225 

 

Moravskoslezský 2 4 

Celkový součet 138 191,1 

3.3 Středočeský kraj  

Na území Středočeského kraje jsou v provozu dvě velké větrné 

elektrárny.  Obě elektrárny se nachází ve větrném parku v Pcherách obr. 4, jsou 

v provozu od roku 2008 a jejich instalovaný výkon je 6 MW.  Svým výkonem 3 

MW jsou tyto elektrárny doposud největší na území ČR. Ve Středočeském kraji 

je i přes jeho převážně rovinatý ráz, několik dalších vhodných lokalit pro 

výstavbu větrných elektráren. Jedná se především o vyvýšené část 

Středočeské pahorkatiny. Řada vhodných lokalit se však nachází v blízkosti 

Prahy a kvůli malé vzdálenosti od letiště a zástavby nejsou vhodná pro jejich 

výstavbu. Další překážkou pro výstavbu nových větrných elektráren je rada 

Středočeského kraje a její zamítavý postoj k výstavbě nových větrných 

elektráren. 
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Obr. 5: Větrná elektrárna v Pcherách, okres Kladno 

3.4 Karlovarský kraj 

Na území Karlovarského kraje se nachází 16 energeticky významných 

elektráren. Nacházejí se v lokalitách Mlýnský Vrch - Krásná u Aše (4 elektrárny 

o celkovém výkonu 8MW, rok instalace 2009), Trojmezí (3 elektrárny o 

celkovém výkonu 2,7 MW, rok instalace 2008), Čižebná u Nového kostela (4 

elektrárny o celkové výkonu 1,815 MW, rok instalace 2006), Horní Částkov (2 

elektrárny o celkové instalovaném výkonu 4 MW, rok instalace 2009), Boží dar - 

Neklid II (2 elektrárny o celkovém výkonu 0,66 MW, rok instalace 2006) Boží 

dar - Neklid I (1 elektrárna o celkovém výkonu 0,315 MW, rok instalace 2001).    

Podél severní hranice Karlovarského kraje leží východní část Krušných 

hor, které mají dobrý větrný potenciál, další oblasti s dostatečným větrným 

potenciálem jsou například Doupovské hory, a Slavkovský les, avšak velká část 

těchto oblastí se nachází v CHKO či na vojenském území a tudíž jsou 

vyloučeny z možnosti výstavby větrných elektráren. 
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3.5 Liberecký kraj 

V Libereckém kraji je vystavěno celkem 8 energeticky významných 

větrných elektráren, kdy tyto se nacházejí ve dvou lokalitách. Šest větrných 

elektráren bylo vystavěno v lokalitě Lysí vrch, Heřmanice, ty mají celkový výkon 

3,1 MW a byly uvedené do provozu v roce 2004. Druhá lokalita se nachází v 

Jindřichovicích pod Smrkem a celkový výkon těchto elektráren je 1,2 MW, kdy 

provoz těchto elektráren začal v roce 2003.   

Větrný potenciál se v Libereckém kraji nachází převážně ve 

Frýdlantském výběžku, tam se také nachází obě již zmíněné oblasti. Další 

vhodnou oblastí s dostatečným větrným potenciálem je část Krušných hor, které 

z části zasahují do Libereckého kraje a také Jizerské hory, avšak na těchto 

místech se opět rozprostírají chráněná území díky kterým se tam větrné 

elektrárny vystavět nemohou. 

3.6    Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji je nainstalováno celkem 18 větrných elektráren v 

pěti oblastech. V Janově u Litomyšle jsou od roku 2009 postavené dvě 

elektrárny s celkovým výkonem 4 MW. Dalším místem, kde stojí větrné 

elektrárny je Anenská studánka I a II, kde se od roku 2006 a 2008 nachází 

celkem 6 elektráren s celkovým výkonem 5,5 MW. Třetím místem je Ostrý 

Kámen se třemi elektrárnami s výkonem 3,75 MW v provozu od roku 2009. V 

Pohledech u Svitav jsou postavené 3  elektrárny s celkovým výkonem 0,75 MW 

instalovaných v letech 2004 a 2006. V poslední oblasti, Gruně - Žipotíně I a 

II,jsou 4 elektrárny postavené v letech 2006 a 2007 s instalovaným celkovým 

výkonem 4,6 MW. 

Větrný potenciál Pardubického kraje se nachází v okrajové části 

Českomoravské vrchoviny a na hřebenech v jihovýchodní a východní části 

kraje. Pardubický kraj jinak patří mezi průměrné kraje s větrným potenciálem. 
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3.7 Vysočina 

Na území kraje Vysočina je celkem 7 energeticky významných elektráren 

s celkovým výkonem 5,7 MW. Jedna elektrárna se od roku 2008 nachází v 

místě Kámen s výkonem 2 MW. Další dvě elektrárny byli na konci roku 2009 

postavené v lokalitě Věžnice s celkovým výkonem 4 MW. V oblastech Pavlov I 

a Pavlov II jsou od roku 2006 celkem 4 větrné elektrárny o výkonu 5,815 MW. 

Vysočina je kraj, který má jeden z největších větrných potenciálů v ČR. 

Avšak většina území je pro stavbu větrné elektrárny nevhodná. Důvody jsou 

chráněná území, CHKO, přírodní parky, zastavěná území a podobně.  Další 

velkou překážkou je, že vedení kraje není příznivě nakloněno výstavbě dalších 

větrných elektráren.  

3.8 Jihomoravský kraj 

Osm energeticky významných větrných elektráren se nachází v 

Jihomoravském kraji. Od konce roku 2009 stojí jedna v místě zvaném Tulešice 

a má výkon 2 MW. O rok dříve byla postavená větrná elektrárna v Bantici s 

výkonem 2 MW. Pět elektráren o celkovém výkonu 4,25 MW byly v roce 2005 

postaveny v Břežanech u Znojma.  

Do západní části Jihomoravského kraje zasahuje Českomoravská 

vrchovina, právě tam se nachází všechny tři lokality výskytu větrných 

elektráren, ale také se tu rozkládá národní park Podyjí, což znamená další 

omezení pro plné využití větrného potenciálu. 

3.9 Olomoucký kraj   

Olomoucký kraj se svými 32 větrnými elektrárnami pomalu dohání v 

počtu elektráren Ústecký kraj. Největší výskyt elektráren v Olomouckém kraji se 

nachází v prostoru Dranahanské vrchoviny, Nízkého a Hrubého Jeseníku ( obr. 

5). Jejich lokalita, výkon a rok instalace je uvedena v tabulce č. 2., kdy je 

patrné, že zejména v roce 2009 vzrostl počet vystavěných větrných elektráren 

uvedených do provozu. 
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Obr. 6: Pohled na větrné elektrárny u Ostružné na Jesenicku 

 

Tab. 2: Větrné elektrárny v Olomouckém kraji ke dni 31.12.2009 

Lokalita 
Instalovaný 
výkon  [MW] 

Počet 
elektráren 

[ks] 

Rok 
instalace 

Velká Kraš 0,225 1 1994 

Ostružná 3 6 1994 

Maletín 2 1 2008 

Mravenečník 1,17 3 1993-1996 

Maldoňov 0,5 1 2004 

Horní Loděnice - Lipina  18 9 2009 

Hraničné Petrovice I a II 1,7 2 2005 

Norberčany - Stará Libavá 2 1 2007 

Potštát 4,5 3 2005,2009 

Lipná 2 1 2008 

Brodek u Konice 1,2 2 2007 

Protivanov 3 2 2005 

Drahany 2 1 2006 

 

Na rozdíl od kraje Vysočina se představitelé Olomouckého kraje nebrání 

další výstavbě větrných elektráren na svém území. 
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3.10 Zlínský kraj 

Ve Zlínském kraji je od roku 1993 postavená jedna větrná elektrárna v 

lokalitě Hostýn s výkonem 0,225 MW.  Zlínský kraj má celkově malý větrný 

potenciál, který je rozptýlen do několika lokalit. Největší jsou Moravská brána a 

podhůří Bílých Karpat. Další vhodné území se nachází v CHKO Bílé Karpaty.  

Stejně jako v Olomouckém kraji, je Zlínský kraj kladně nakloněn další 

výstavbě větrných elektráren. 

3.11 Moravskoslezský kraj 

Posledním z krajů, kde se nachází větrné elektrárny je kraj 

Moravskoslezský. Na území tohoto kraje jsou v provozu pouze dvě energeticky 

významné elektrárny. Ty se nachází ve Veselí u Oder a byly postavené v roce 

2007 přičemž jejich celkový výkon je 2 MW.   

Větší část Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů spadá do 

Moravskoslezského kraje a právě na jejich vrcholových planinách se skrývá 

největší větrný potenciál kraje. Představitelé kraje však mají stejně jako na 

Vysočině negativní postoj k výstavbě dalších větrných elektráren. 
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4 Větrné elektrárny v Ústeckém kraji  

Vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren jsou ve vnitrozemských 

státech, jako je ČR, oblasti s vyšší nadmořskou výškou. Tyto lokality obvykle 

bývají ve výšce větší než 500 metrů nad mořem, jelikož v níže položených 

oblastech je roční průměrná rychlost větru nízká a tudíž nedostatečná. Rychlost 

větru je při výběru vhodných lokality zásadní parametr. Na obrázku č.1 je 

znázorněná větrná mapa uveřejněná na stránkách České společnosti pro 

větrnou energii. Na této mapě je vidět, že jednou z nejlepších lokalit, splňujících 

podmínky rychlosti větru je pásmo Krušných hor. Centrální a východní část 

Krušných hor se nachází v Ústeckém kraji, ve kterém bylo do dnešního dne 

vystavěno nejvíce větrných elektráren ze všech krajů v České republice. Na 

území Ústeckého kraje se nachází 44 energeticky významných a velké 

množství malých větrných elektráren. Mapa Ústeckého kraje s vyznačenými 

lokalitami umístění větrných elektráren je vyobrazena na obrázku č.6, kdy se 

jedná o vyobrazení energeticky nejvýznamnějších větrných elektráren. 

 

 
Obr. 7: Mapa aktuálních instalací větrných elektráren v Ústeckém kraji 
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Největší větrný potenciál je na hřebenech Krušných hor, kde se nachází 

převážně nízký les. Tento byl v minulosti zdevastovaný emisemi z těžkého 

průmyslu vystavěném v podkrušnohorské pánvy a těžbou uhlí v hnědouhelných 

povrchových dolech. Z větrného a environmentálního hlediska však prozatím 

není nízký les takovou překážkou, jako vysoké lesy v jiných částech naší 

republiky. Příhodné podmínky pro výstavbu větrných elektráren poskytuje také 

poměrně nízké osídlení hřebenů Krušných hor.  

Do dnešního dne se v Ústecké kraji se nachází zhruba kolem 60% 

celkového instalovaného výkonu větrných elektráren postavených v ČR, kdy 

jejich seznam s celkovým počtem elektráren a jejich výkonem je uveden v 

tabulce č.3.  

 

Tab. 3: Větrné elektrárny v Ústeckém kraji ke dni 31.12. 2009 

Lokalita 
Instalova
ný výkon  

[MW] 

Počet 
elektráren 

[ks] 

Typ 
Rok 

instalace 

Loučná 1,8  3 DeWind D4 2004 

Rusová (Měděnec) 7,5  3 Nordex N80 2006 

Kryštofovy Hamry-Měděnec 42  21 Enercon E82 2007 

Hora Sv. Šebestiána 4,5  3 Nordex S70 2008 

Nová Ves v Horách I. 3  2 REpower MD77 2003,2004 

Nová Ves v Horách II. 8 4 REpower MM92 2008 

Mníšek 4  2 Enercon E70 2007 

Klíny 2 1 Enercon E70 2007 

Nové Město - Vrch Tří pánů 6  3 REpower MD77 2006 

Petrovice 4  2 Enercon E70 2005, 2007 

 

 

V tabulce č. 3 je znázorněn průběh instalovaného výkonu větrných 

elektráren v Ústeckém kraji, kdy je patrné, že k největšímu rozvoji větrné 

energetiky v tomto kraji došlo v letech 2007 a 2008. 
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Obr. 8: Mapa aktuálních instalací větrných elektráren v Ústeckém kraji 
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5 Vliv větrných elektráren na stav a ráz krajiny   

5.1 Pozitivní aspekty 

Větrné elektrárny v dnešní době představují jedno z řešení 

obnovitelného, nevyčerpatelného zdroje získávání energie, který je ohleduplný 

vůči životnímu prostředí. Při výrobě elektrické energie nedochází k produkci 

škodlivých emisí a to především oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a popílku. 

Dalším pozitivním aspektem je, že činnost větrných elektráren je plně 

automatická a při nižších výkonech jsou provozní náklady a požadavky na 

údržbu minimální. Taktéž instalace větrných elektráren a následné připojení do 

veřejné sítě je v porovnání s jinými elektrárnami jednodušší, časově méně 

náročná a zejména je spojena s nižšími náklady. Uvedené elektrárny jsou 

schopné zajistit dodávku energie i na méně dostupná místa, kde není přípojka 

na veřejné sítě. 

5.2 Negativní aspekty 

Větrné elektrárny se stávají výraznou dominantou krajiny, kdy jsou dále 

zdrojem značného hluku a tím vším ovlivňují stav a ráz krajiny a taktéž mají 

nemalý vliv na zde se vyskytující živočišné druhy. Dalším problémem při 

výstavbě větrných elektráren byl nevhodný výběr lokalit a dále pak nesouhlas 

obyvatel, kteří v dané lokalitě bydlí. Toto má za následek zpomalení výstavby 

větrných elektráren a celkově pak určitého odmítání obnovitelných zdrojů jako 

takových. V současné době však před výstavbou větrných elektráren probíhají 

různá měření ohledně vhodnosti vybraných lokalit. 
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5.2.1 Ráz krajiny 

 

 

Obr. 9: Fotografie větrných elektráren 

 

Velké větrné elektrárny je nutné kvůli využití větrného potenciálu stavět 

na vysoké kopce nebo otevřené roviny. Tímto se větrné elektrárny stávají 

novými výškovými dominantami území a jsou zřetelně viditelná až do okruhu 6 

km, do 10 km jsou viditelné dobře a slabě viditelné jsou do 20 km. Pozornost 

obyvatel přitahuje natáčení jejich rotorů a výstražné zábleskové zařízení, které 

je instalováno na stožár větrných elektráren z důvodu bezpečnosti leteckého 

provozu.   

Větrné elektrárny tvoří výraznou dominantu krajiny, avšak to neznamená, 

že musí krajinu notně hyzdit. Vliv na ráz krajiny je především subjektivní 

hodnocení každého jedince. Někomu se větrné elektrárny líbí a jinému nikoli, 

často jsou hodnoceny jako moderní prvek, symbol čisté nevyčerpatelné a 

dynamické energie větru, který krajinu oživuje. Projektant navrhující místo, kde 

by měla větrná elektrárna stát, by měl brát v úvahu, zda-li není její umístění ve 

střetu s požadavky přírody, krajiny nebo ochrany památkové zóny.  
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Tyto projekty v České republice vždy podléhají hodnocení vlivu na 

krajinný ráz. Vytvoří se pohledové studie, pomocí kterých je možné dopředu 

posoudit, jak bude elektrárna v krajině vypadat. Je brán v potaz počet turbín, 

jejich rozložení, blízkost jiných větrných farem nebo dalších dominant. Jsou 

místa, kde i přes příznivé větrné podmínky větrné elektrárny své místo 

nenajdou. Takovými místy jsou například přírodní rezervace, přírodní památky 

nebo první zóny národních parků a krajinných oblastí. Trendem je stavět stále 

větší a výkonnější stroje. To vede k tomu, že pro stejný výkon bude stačit menší 

počet elektráren, avšak ty budou více viditelné. Na druhou stranu to nemusí být 

vždy k neprospěchu. Na stožár jedné elektrárny se mohou nainstalovat různé 

telekomunikační zařízení, jako jsou telekomunikační vysílače, a které mívají 

velice často každý svůj vlastní stožár. To by znamenalo snížení počtu různých 

stožárů v krajině, navíc by díky umístění ve větší výšce mohly vysílače pokrýt 

větší území. 

5.2.2 Hlučnost větrných elektráren 

Odpůrci větrných elektráren často poukazují na to, že větrné elektrárny 

jsou zdrojem hlukových emisí a jejich negativního dopadu na okolní krajinu.  Při 

plánování jsou také jedním z podstatných faktorů. Jedná se o aerodynamický 

zvuk vznikající při tření mezi lopatkami rotoru a vzduchu. Aerodynamický hluk je 

u modernějších typů snižován úpravou konstrukce listů vrtule nebo jinými typy 

rotorů, avšak za cenu snížení výkonu generátoru. Hluk je dále produkován 

mechanickými částmi konstrukce, jako jsou servomotory a jejich převody, 

čerpadla, chladicí ventilátory měničů a mechanismů a generátorem.  V českých 

zákonech jsou jasně stanoveny denní a noční limity hladin zvuku, které nesmějí 

být překročeny. V denních době (od 6 do 22 hodin) se jedná maximálně o 50 

decibelů a v době noční o 40 decibelů, jsou to jedny z nejpřísnějších hodnot ve 

srovnání s okolními zeměmi.   

Pro získání kolaudačního rozhodnutí je třeba prokázat, že elektrárna 

splňuje limitní hodnoty při měření hladiny hluku od autorizované firmy. Měří se 

na několika místech v okolí i v nejbližší obytné budově. U elektráren, které již 
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byly uvedeny do provozu, je v ojedinělých případech možné docílit dodržování 

limitních hodnot v noční době dodatečně a to snížením počtu otáček či 

vypínáním. V mnohých případech převyšují zvuky okolí (šumící stromy, keře, 

silnice a podobně) hluk z elektrárny samotné. Pokud jsou instalovány nové, 

moderní turbíny, které jsou lépe tlumeny a mají menší rychlost otáčení než 

starší modely, pak problém hlukových emisí ztrácí na významu. Agentura 

ochrany přírody a krajiny udává hlučnost lesu vzdáleného 200 m při rychlosti 

větru 6-7 m/s srovnatelnou s větrnou elektrárnou stojící ve stejné vzdálenosti. Z 

toho vyplývá, že v mnoha případech bývá vliv akustické emise na okolní krajinu 

nadhodnocován ochránci životního prostředí. 

 
Obr. 10: Křivka závislosti hlučnosti větrného zdroje na vzdálenosti, vyznačena hygienická 

hranice 40 dbA pro noční dobu 

5.2.3 Stroboskopický efekt 

Stroboskopický efekt se objevoval u prvních větrných elektráren. Tam se 

stávalo, že se Slunce odráželo od otáčejících se lopatek a záblesky obtěžovaly 

obyvatele. Dnes se již při přípravě projektů počítá nejvyšší doba, po kterou v 

daném místě za ideálních podmínek tento jev hrozí (stálé jasno, nulová 

oblačnost, rotor neustále kolmo k pozorovateli-největší možný stín....) a 

skutečná doba podle reálných meteorologických podmínek. Podle reálných 

podmínek se tak celkově jedná o 5 - 6 hodin za rok. Navíc při moderním 

programovém ovládání je možné nastavit chod elektrárny tak, aby by po dobu, 

kdy vrhání stínu na obydlí hrozí, byla elektrárna zastavena. U prvních elektráren 

se objevily stížnosti na záblesky, které vznikly odrazem Slunce od lopatek. Toto 

výrobci vyřešili tak, že začali používat barvy s matným efektem. 
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5.2.4 Vliv na zvěř a ptactvo 

 Největší nebezpečí od větrných elektráren je pro ptactvo. Drobní ptáci 

považují větrné elektrárny jako přirozenou překážku v dráze letu, proto 

elektrárny oblétávají nebo je nadlétávají. Za snížené viditelnosti (v noci, za 

mlhy) je turbína méně viditelná a tudíž by mohly nastat komplikace. 

 Častější smrtelná zranění se objevují u většího ptactva jako jsou dravci, 

labutě, čápi, husy a podobně. O většině případech poranění ptactva se dají jen 

těžko odhadnout, neboť poraněný pták umírá na následky poranění až po 

nějaké době a také ve větší vzdálenosti od elektrárny.  Při výstavbě větrných 

elektráren je potřeba se vyhnout chráněným územím a dále pak místům, kde 

dochází k většímu soustředění ptáků a mimo jejich tahové cesty. 

Podle pozorování, které bylo prováděno na větrných farmách v České 

republice, se počet nalezených mrtvých ptáků, v přepočtu na turbínu a rok, 

pohyboval v rozmezí 1-3 kusů. To je vzhledem ke statistice úmrtnosti ptáků na 

silnicích, stožárech VN a VVN mizivý údaj.   

 Co se týká ostatní zvěře tak dle nových výzkumů, kdy tyto probíhaly jak 

na území, kde byly vystavěny větrné elektrárny a kde se tyto nenacházely, se 

ukazuje, že si zvěř po čase zvykne na hluk vycházející z elektrárny a vrací se 

do její blízkosti.  

5.2.5 Cestovní ruch 

Dle provedených výzkumů v zahraničí a zejména pak reálný pohled 

potvrzuje, že výstavba větrných elektráren nemá větší negativní vliv na cestovní 

ruch v dané lokalitě. V případě vhodné marketingové a další propagace mohou 

být větrné elektrárny využity k rozvoji cestovního ruchu v dané oblasti jako 

lákadlo pro turisty neboť jde především u nás o relativně nový fenomén. 
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5.2.6 Příjem signálu 

Co se týká výstavby větrných elektráren, tak tyto nesmí být vystavěny 

v blízkosti letiště, vojenských radarových stanic a přístavů, neboť bylo zjištěno, 

že rotující lopatky větrných elektráren ruší krátkovlnná zařízení. Je proto 

obzvlášť důležité vymezit oblasti z letového, vojenského nebo 

telekomunikačního hlediska a v těchto oblastech větrné elektrárny nestavět.  

5.2.7 Přetížení sítě 

Přetížení sítě, nebo-li tak zvaný „Blackout efekt“, kdy může dojít 

následkem velkého množství elektrické energie v síti k jejímu výpadku, je 

v dnešní době jedním z největších problémů v České republice. Uvedený 

problém se týká všech obnovitelných zdrojů, které jsou zapojovány do 

veřejné sítě a v praxi se jedná o to, že do soustavy proudí více vyrobené 

energie z těchto elektráren, než je možné ze sítě odebrat. Jedním 

z důvodů, proč tato situace nastala i u nás, je neplánované přijímání 

přebytečné energie ve výši asi 1430 megawattů ze sousedního Německa, 

kterou zde vyprodukovaly jejich větrné elektrárny. 
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6 Odhad dalšího rozvoje větrné energetiky v ČR 

Česká republika se vydala na cestou podpory energie z obnovitelných 

zdrojů. Do této kategorie patří i větrná energie. Trendem je stavět méně větších 

elektráren oproti více menších. A to proto, že mají nižší měrné náklady na 

výrobu energie a vyšší využití lokalit vhodných k výstavbě větrných elektráren. 

Odhad větrného potenciálu za rok se odhaduje na 4000 GWh, což odpovídá 

zhruba 4% celkové spotřeby elektřiny v ČR.  

Odhady budoucího rozvoje větrné energetiky jsou pouze orientační. 

Skutečný rozvoj může být velmi nerovnoměrný a to v závislosti na různých 

okolnostech. Jeden hlavních z ovlivňujících faktorů je změna legislativních 

podmínek, na jejich základě může rok od roku značně kolísat množství 

instalovaného výkonu větrných elektráren. Příklad je vidět v minulosti v USA. 

Větrné elektrárny se mohou do budoucna stát jedním ze zdrojů, který 

bude částečně nahrazovat energii vytvořenou v uhelných elektrárnách. Sami 

větrné elektrárny však nikdy nebudou mít dostatečnou kapacitu na to, aby 

uhelné elektrárny plně nahradily.  

V České republice je mnoho vhodných lokalit pro výstavbu větrných 

elektráren. Pro větrné elektrárny je potřeba minimální průměrná roční rychlost 

větru 5 m/s ve výšce 10 metrů nad terénem. Pokud se vyloučí různá chráněná 

území, tak na území České republiky zůstává území umožňující celkový počet 

900-1500 velkých větrných elektráren.  
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Obr. 11: Vývoj instalovaného výkonu 

 

Obr. 12: Vývoj počtu větrných elektráren 

 

Dosavadní rozvoj větrné energie dokazuje neustálý růst výroby elektrické 

energie větrnými elektrárnami.  Vývoj počtu a instalovaného výkonu větrných 

elektráren je znázorněn na obrázcích č.10 a 11. 
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Obr. 13: Odhad vývoje instalovaného výkonu větrných elektráren  

 

Na obrázku č.11 je znázorněn odhad realizovatelného potenciálu větrné 

energie na území ČR vydaným Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR.   

ČEZ, náš největší výrobce elektrické energie, odhaduje, že do roku 2050 

bude mít ve větrných elektrárnách nainstalováno cca 500 MW výkonu. 

Převážnou část projektů plánuje ČEZ v okolí jaderné elektrárny Dukovany, kde 

je již dlouhodobě monitorovaný věterný potenciál.  

Na tři desítky větrných elektráren o instalovaném výkonu 100 MW má v 

plánu vystavět skupina J&T na Jižní Moravě a na severu Čech. Brněnská forma 

ELDACO naplánovala na příští léta výstavbu nejvýkonnějšího větrného parku. 

Ten by měl vyrůst Drahanské Vrchovině, měl by mít kapacitu 52 MW a 19 

elektráren. Tento park by mě být schopen vyrobit tolik elektrické energie kolik 

jich v roce 2007 vyrobily všechny větrné elektrárny na celém území České 

republiky.  

České sdružení regulovatelných elektroenergetických společností 

(ČSRES) vydalo v únoru roku 2010 studii v které je, mimo jiné, odhad 

budoucího vývoje instalovaného výkonu větrných elektráren. Tento odhad je 

uveden na obrázku č.12.  V roce 2009 bylo z větrných elektráren vyrobeno 
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celkem 400 GWh. Předpokládaná produkce elektřiny v roce 2020 by podle 

ČSRES měla dosáhnout 1,75 TWh. Tyto odhady vznikly podle scénářů 

jednotlivých investorů. Na takovýto vývoj se bude muset ale nejdříve připravit 

kapacita elektrických sítí v České republice. V opačném případě hrozí její 

přetížení, tak zvaný Blackout efekt, kdy může dojít k celkovému kolapsu sítě. 

 
Obr. 14:  Odhad vývoje instal. výkonu větrných el. od ČSRES 
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7 Závěr  

Cílem bakalářské práce na téma „Větrné elektrárny v České republice“, 

bylo podat přehled o stavu současné větrné energetiky na území České 

republiky o jejím vývoji a pohledu do budoucnosti se zaměřením na Ústecký 

kraj. 

 V podstatě se dá říci, že rozvoj a celkový stav větrné energetiky na 

našem území je závislý nejen na větrném potenciálu na daném území, ale 

taktéž na politické vůli podpořit tento rozvoj dále pak na kapacitě elektrických 

sítí, kdy tyto bude potřeba zmodernizovat. Co se týká uvedené politické vůle, 

tak tato se nedá chápat pouze ve smyslu výkupu energie za příznivé ceny po 

určitou dobu, ale zejména činnost zajišťující přípravu a následnou realizaci 

jednotlivých projektů. Tato činnost by měla být zaměřena zejména na určení 

zásob větru v dané lokalitě na odborné úrovni a dále v neposlední řadě vliv 

větrných elektráren na životní prostředí a populaci žijící ve vybrané lokalitě. 

 Co se týče srovnání České republiky se zbytkem vyspělého světa a 

zejména pak zemí Evropské unie tak stav využívání obnovitelných zdrojů 

energie u nás je na výrazně nižší úrovni. Tento stav by se s ohledem na 

závislost dovozu neobnovitelných zdrojů energie a jejich možném vyčerpání 

měl co nejrychleji změnit. 

 Z provedeného rozboru území Ústeckého kraje vyplívá, že tento patří 

mezi kraje, které mají poměrně velký větrný potenciál a zejména pak má 

nejvyšší instalovaný výkon z celého území České republiky. 
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