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Anotace 

Diplomová práce se zabývá současnými a vývojovými trendy větrné energetiky 

ve světě a v České republice, přičemţ obsahuje statistiku nově instalovaných zařízení 

a principy jejich fungování včetně popisu jednotlivých částí. Přehledně popisuje existující 

a vyvíjené větrné generátory a existující systémy regulace. V diplomové práci jsou taktéţ 

obsaţeny hlavní okruhy problémů v rámci posuzování vlivů větrných elektráren na ţivotní 

prostředí v České republice, mezi které patří hluk, stroboskopický efekt, vlivy na krajinný 

ráz, vlivy na tahové cesty ptáků, vlivy na půdu, povrchové a podzemní vody, případně 

ostatní vlivy. Jedna kapitola je celá věnována hodnocení dopadů větrných generátorů 

různých výkonů na ţivotní prostředí a závěrečná část obsahuje návrh oznámení 

pro posouzení vlivů konkrétního záměru větrného parku ve Stříţovicích na ţivotní 

prostředí ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Klíčová slova:  větrná elektrárna, větrný park, turbína, stoţár, gondola, rotor, 

instalovaný výkon, hluková studie, ţivotní prostředí, Stříţovice 

Summary 

This diploma thesis deals with the current and developmental trends of the wind 

power engineering in the world and the Czech Republic, and also contains the statistics 

of the newly installed devices and the principles of their functioning, including 

the description of individual parts. In a well-arranged way, it describes the existing 

and currently developed wind generators and the existing regulation systems. The thesis 

also includes the main ranges of problems as for assessing the impacts of the wind power 

plants on the environment in the Czech Republic, which include the noise, the stroboscopic 

effect, the impact on the landscape character, impacts on the migratory bird routes, impacts 

on the soil, surface water and groundwater or other impacts. A whole chapter is dedicated 

to assessing the impacts of the wind generators of various outputs on the environment, 

and the concluding part contains a draft of an announcement for the assessment 

of the impacts of a concrete intention of a wind park in Stříţovice on the environment 

within the meaning of the annexe annex No. 3 to Act No. 100/2001 Coll, as amended 

by more recent regulations. 

Keywords:  wind power plant, windfarms, turbine, tower, nacelle, rotor, installed 

capacity, noise studies, environment, Stříţovice 
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1 Úvod 

Lidstvo vyuţívá větrnou energii od dob dávné minulosti. Jiţ před více neţ 5000 

lety lidé pouţívali větrnou energii jako pohon jednoduchých plavidel s plachtou na řece 

Nilu. Okolo 17. století před naším letopočtem bylo na území Mezopotámie zamýšleno 

pomocí větru zavodňovat úrodnou půdu. S postupem času se způsob vyuţívání větrné 

energie rozvíjel. Vítr poháněl nejen plachetnice, ale také větrné mlýny či vodní čerpadla. 

Historické zmínky o prvních větrných mlýnech z Persie jsou nejméně 2200 let staré. 

Obdobné zkušenosti sbírali také obyvatelé starověké Číny. [4]  

Od 13. století se začaly větrné mlýny postupně rozšiřovat i na území Evropy 

v zemích, jako je Itálie, Španělsko, Portugalsko a Francie. Své uplatnění později našly také 

ve Velké Británii, Německu či Holandsku. Způsoby zuţitkování větrné síly se postupně 

rozvíjely i na území západních částí USA, a to v souvislosti s jejich osidlováním. 

Zmíněným způsobem farmáři čerpali vodu potřebnou pro zavlaţování půdy nebo napájení 

dobytka. Co se týče historie vyuţívání větrné energie na území dnešní České republiky, 

stojí za zmínku první větrný mlýn postavený v roce 1277 v Praze na zahradě Strahovského 

kláštera. Větší počet větrných mlýnů se začal stavět od 40. let 19. století a do současnosti 

bylo historicky ověřeno 879 těchto větrných staveb na našem území. [4, 5] 

Energie větru se u nás vyuţívala také jako pohon turbín obsluhující vodní čerpadla. 

Období rozkvětu větrných mlýnů bylo postupně utlumeno s nástupem rozšiřování parního 

stroje. Zdokonalování spalovacích motorů v kombinaci s nízkou cenou paliv znamenalo 

pro tento typ technologie výrazný pokles vyuţití. K obratu došlo aţ v 70. letech 20. století, 

coţ bylo dáno nejen stoupajícími cenami paliva, ale také zmínkami o hrozícím vyčerpání 

fosilních paliv. Jistý podíl však nelze upřít ani zvýšené péči o ţivotní prostředí. [4, 5] 

Cílem mé diplomové práce je popsat současné vývojové trendy větrné energetiky 

ve světě a v České republice, existující a vyvíjené větrné generátory a objasnit hlavní 

okruhy problémů v rámci posuzování vlivů větrných elektráren na ţivotní prostředí 

v České republice. Dále je mým cílem zhodnotit dopady větrných generátorů různých 

výkonů na ţivotní prostředí a vytvořit návrh oznámení, případně dokumentace, 

pro posouzení vlivů konkrétního záměru větrného parku ve Stříţovicích na ţivotní 

prostředí ve smyslu přílohy č. 3, resp. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  
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2 Současné vývojové trendy větrné energetiky ve světě 

a v České republice 

V České republice se počátky výroby novodobých větrných elektráren (VtE) datují 

ke konci 80. let 20. století, k většímu rozmachu došlo v období let 1990 – 1995, 

coţ bylo ve velké míře způsobeno domněním podnikatelů, kteří očekávali uvolnění 

regulace cen za elektrickou energii. Zainteresované strany taktéţ počítaly s podporou 

výstavby VtE podobně, jako tomu bylo například v Dánsku či Německu. Zmíněné období 

však bylo vystřídáno stagnací. Do roku 1995 bylo na našem území postaveno 24 větrných 

elektráren, ale celá třetina těchto zařízení byla označována jako nevyhovující. Některé VtE 

byly vybudovány v klimaticky nevhodných lokalitách, coţ bylo dáno především 

nepostačujícím mnoţstvím větrné energie, jiné zas patřily do skupiny vysoce poruchových 

zařízení. Provoz většiny těchto zařízení přestal být rentabilní, chyběla také patřičná 

legislativa. Od roku 2002 nastala fáze, kdy začal počet nově instalovaných větrných 

elektráren plynule narůstat. Šlo především o oblasti Krušných hor, Drahanské vrchoviny 

či Nízký Jeseník. Postupem času došlo k novému trendu, který spočíval v dovozu 

vyřazených VtE ze zahraničí, coţ ale bylo ukončeno zákonem č. 180/2005 Sb. V místech, 

kde nebyla dostupná elektrická energie, vznikaly také malé domácí větrné elektrárny. 

Dalším obdobím, kdy došlo k postupnému zpomalování rozvoje větrné energetiky, 

byl rok 2008. Částečnou příčinou byla finanční krize, která pro investory znamenala 

nepříznivé změny v úvěrové politice finančních ústavů. V následujících letech 2009 a 2010 

navíc došlo ke sníţení výkupní ceny elektřiny z větrných elektráren, řada projektů 

se tak dostala pod hranici rentability. [5] 

Významným faktorem, který je jedním z příčin stagnace větrné energetiky v ČR, 

je negativní přístup veřejnosti k obnovitelným zdrojům obecně. Napjatá situace nastala 

v minulých letech po překotném nárůstu výstavby fotovoltaických elektráren, po kterém 

následovalo zvýšení cen energie koncovým spotřebitelům. Vzhledem k velkému počtu 

nově vybudovaných a připojených solárních elektráren do elektrizační soustavy došlo 

k prudkému nárůstu objemu elektřiny, proto bylo nutné na počátku roku 2010 vyhlásit 

tzv. stop stav, který platil nejen pro připojování nových fotovoltaických, ale právě 

i větrných elektráren. V září 2011 byl tento stop stav uvolněn, stalo se tak ale za výrazného 
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legislativního zpřísnění procesu rezervace kapacity v elektrizační soustavě, i proto byly 

v roce 2011 nainstalovány pouze 2 MW výkonu. [5] 

Na legislativních změnách bude záviset další rozvoj a budoucnost větrné energetiky 

u nás, v příštích letech se totiţ očekává řada legislativních novinek. Otázkou však zůstává, 

jaký budou mít dopad na dané odvětví. Dle mnohých odborníků je budoucnost větrné 

energetiky v ČR spíše pesimistická. Je to dáno také tím, ţe výstavba větrných elektráren 

stále častěji zápasí s odporem veřejnosti, či neochotou úředníků a politiků. Naopak zcela 

jiná budoucnost se dá očekávat v oblasti větrné energetiky ve světě, kde dochází k velkému 

rozmachu. Osobně si myslím, ţe právě trend v sousedních státech můţe rozvoj větrné 

energetiky opět nasměrovat k lepšímu, na našem území je totiţ stále velký nevyuţitý 

potenciál pro výrobu energie z větru, přestoţe se náš stát nenachází v příliš ideální oblasti 

pro větrnou energetiku. Jistým hendikepem je neustálé kolísání rychlosti větru v závislosti 

na ročním období. Ve výše poloţených oblastech mohou listy rotorů namrzat, v níţinách 

můţe nastat problém s nedostačující sílou větru, přesto lze v kaţdém kraji nalézt vhodná 

místa pro vybudování větrných elektráren. Mezi nejpříhodnější oblasti pro umístění větrné 

elektrárny patří v ČR především horské oblasti, zejména pak Krušné hory nebo Jeseníky.  

2.1 Statistika nově instalovaných VtE ve světě a v ČR 

Pokud bych měl zhodnotit statistiku VtE ve světě v posledních letech, tak v roce 

2011 bylo nainstalováno celkem 41,236 GW výkonu, coţ představuje meziroční nárůst 

o 20,9 %. Na konci zmíněného roku tedy dosáhl celkový instalovaný výkon VtE ve světě 

hodnoty 238,3 GW. V roce 2012 došlo opět k 20% nárůstu výrobní kapacity VtE, 

coţ představuje zvýšení téměř o 45 GW, celkový instalovaný výkon tedy dosáhl hodnoty 

282,5 GW. Meziroční růst nainstalované větrné kapacity v letech 1996 – 2012 vystihuje 

následující graf č. 1. [6] 
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Graf 1 Globální roční instalovaný výkon v letech 1996 – 2012[6] 

Nejvýraznější podíl na zvýšení výrobní kapacity VtE ve světě měla tradičně Čína, 

která nově instalovala 13 200 MW výkonu, celkový instalovaný výkon v této zemi dosáhl 

hodnoty 75 564 MW. Velice výrazný podíl na zvýšení výrobní kapacity VtE v roce 2012 

ve světě měly také Spojené státy americké, které nově instalovaly 13 124 MW výkonu 

a ze všech nových zdrojů tam VtE představovaly 42 %. S odstupem za těmito velmocemi 

následovala Indie, která nově instalovala 2 336 MW výkonu, s daleko větším rozdílem 

následovalo Japonsko, které do světové výrobní kapacity VtE přidalo 88 MW. [6]   

Při kontinentálním srovnání nově instalovaných výkonů v roce 2012 Evropa za Asií 

zaostává, vznikl zde totiţ celkový výkon pouhých 12 416 MW VtE. Největším podílem 

k této hodnotě přispívá Německo, které přidalo 2 439 MW výkonu, dále následuje 

Velká Británie (1 897 MW), Itálie (1 273 MW) a Španělsko (1 122 MW), coţ jsou jediné 

evropské země, které v nově instalovaném výkonu VtE dosáhly hodnoty větší neţ 1 GW. 

Překvapivě vysoký výkon v uplynulém roce nainstalovaly také v Polsku (880 MW) 

nebo Rumunsku (923 MW), kde hrálo významnou roli spuštění tzv. větrné farmy české 

společnosti ČEZ o výkonu 600 MW. Za zmínku stojí také podíl Švédska (846 MW), 

Turecka (506 MW) nebo Francie (404 MW). [6]  
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V Latinské a Jiţní Americe vedla v roce 2012 Brazílie s 1077 MW, v Kanadě 

za dané období přibylo 935 MW a v Mexiku dalších 801 MW. Austrálie si připsala 

358 MW. Postupný nárůst celkového instalovaného výkonu v letech 1996 – 2012 

znázorňuje graf č. 2. [6] 

 

Graf 2 Globální celkový instalovaný výkon v letech 1996 - 2012[6] 

V České republice bylo v roce 2012 instalováno 43,7 MW výkonu VtE, 

coţ je oproti roku 2011, kdy se nainstalovaly pouze 2 MW, rapidní nárůst. 

Většina z 21 nově postavených VtE vyrostla především v lokalitách Červený kopec 

na Šumpersku, Andělka na Liberecku, Hať na Opavsku, Horní Paseky, Hranice u Aše 

a Horní Řasnice u Frýdlantu. Celková výrobní kapacita ČR na konci roku 2012 dosahovala 

hodnoty 260 MW výkonu VtE. Vyrobilo se u nás 416 GWh, coţ pokryje spotřebu energie 

přibliţně pro 119 000 domácností. Přehledný souhrn instalací VtE a jejich roční přírůstek 

v letech 2005 aţ 2012 je uveden v tabulce 1 doplněné o graf 3. [7] 
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Tabulka 1 Přehled instalací VtE v letech 2005 – 20012 [7] 

Rok Souhrn [MW] Roční čistý přírůstek [MW] 

2005 28  

2006 54 26 

2007 116 62 

2008 148 32 

2009 192 44 

2010 215 23 

2011 217 2 

2012 260 43 

 

 

Graf 3 Celkový instalovaný výkon VtE v ČR (MW) [7] 

Jak jsem jiţ výše zmínil, potenciál pro větrnou energii v ČR stále je. Ústav fyziky 

atmosféry Akademie věd ČR zpracoval pro Českou společnost pro větrnou energii střední 

scénář odhadu realizovatelného potenciálu větrné energie. Studie uvádí počet 

realizovatelných VtE v jednotlivých krajích včetně odhadu výkonu a objemu výroby 

energie za rok v GWh. Dle výsledků studie má největší potenciál ústecký kraj, 

kde by mohlo vzniknout aţ 160 nových VtE o celkovém výkonu 480 MW. 

Vysoký potenciál pro stavbu aţ 140 nových VtE má také kraj Vysočina, kde by celkový 

instalovaný výkon mohl dosáhnout hodnoty 420 MW. Naopak na chvostu pomyslného 

ţebříčku je kraj Zlínský s potenciálem pro 10 nových VtE, respektive Královehradecký, 
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kde by mohlo vzniknout 9 VtE o celkovém výkonu 27 MW. Studie vzhledem 

ke klimatickým a povětrnostním podmínkám nezahrnuje potenciál samostatného kraje 

Praha. Výsledek studie včetně objemu výroby energie za rok je uveden v následující 

tabulce 2. [8] 

Tabulka 2 Potenciál VtE v ČR [8] 

Kraj Počet VtE 
Instalovaný výkon 

[MW] 
Výroba [GWh/rok] 

Středočeský 47 141 337 

Jihočeský 52 156 398 

Plzeňský 30 90 226 

Karlovarský 33 99 254 

Ústecký 160 480 1361 

Liberecký 16 48 126 

Královéhradecký 9 27 67 

Pardubický 34 102 253 

Vysočina 140 420 1088 

Jihomoravský 83 249 595 

Olomoucký 46 138 360 

Zlínský 10 30 68 

Moravskoslezský 99 297 788 

ČR celkem 759 2277 5922 

Pokud by se v ČR realizovala výstavba takového počtu nových VtE, 

jako je uvedeno ve studii, stále by výroba elektrické energie z VtE pokryla méně neţ 10 % 

naši celkové spotřeby. 
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2.2 Princip větrné elektrárny 

Mezi hlavní součásti, kterými disponuje kaţdá větrná elektrárna, patří rotor, 

gondola, stoţár a základ (viz. Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 Popis větrné elektrárny [11] 

Celý systém VtE funguje na principu převodu kinetické energie větru, jeţ vznikla 

působením aerodynamických sil na listy rotoru, na rotační energii mechanickou 

prostřednictvím větrné turbíny umístěné na stoţáru. Elektrický generátor připojený 

na konec hřídele takto získanou mechanickou energii přeměňuje na energii elektrickou, 

která se dále přenáší a rozvádí do rozvodny a dále do sítě. [9]. 

Kromě jiţ zmíněných hlavních součástí mohou VtE obsahovat další důleţité prvky, 

jako například brzdu rotoru, planetovou převodovku, spojku, mechanismus natáčení 

strojovny, čidla rychlosti a směru větru, elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího obvodu, 

či elektrickou přípojku. Jednotlivé části VtE jsou popsány na následujícím obrázku č. 2. 
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Obrázek 2 Hlavní součásti moderní větrné elektrárny [9] 

Popis jednotlivých částí větrné elektrárny: 

1 - Rotor (main shaft) s rotorovou hlavicí a listy; 

2 - brzda rotoru; 

3 - planetová převodovka; 

4 – spojka; 

5 – generátor; 

6 - servo-pohon natáčení strojovny; 

7 - brzda točny strojovny; 

8 - loţisko točny strojovny; 

9 - čidla rychlosti a směru větru; 

10 - několikadílná věţ elektrárny; 

11 - betonový armovaný základ elektrárny; 

12 - elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího obvodu; 

13 - elektrická přípojka. 

[9] 
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Všechny větrné elektrárny pracují na obdobném principu. Prakticky se jedná 

o obrácený ventilátor, který místo toho, aby elektrickou energii spotřebovával k výrobě 

proudícího vzduchu, vyuţívá vzduch k výrobě elektrické energie. Energie větru pak otáčí 

speciálně tvarovanými lopatkami upevněnými ke hřídeli, jeţ je spojena s generátorem, 

který vyrábí elektrickou energii. [9] 

Rotory se instalují na dostatečně vysoké věţe či stoţáry, aby měly neustále 

k dispozici neblokovaný přístup větru a zároveň se mohly natáčet směrem k proudu 

vzduchu, který je nejsilnější. Velké VtE pouţívají k natáčení elektromotory, naopak malé 

VtE jsou na zadní straně turbíny vybaveny lopatkou pro pasivní natáčení. [9] 

Elektrická energie dodávána turbínou do sítě musí splňovat určité parametry, 

jako je frekvence 50 Hz a napětí 230 V. Aby byly dané poţadavky splněny i při změnách 

rychlostí větru, disponují VtE převodovkou a speciálním spínačem zvaným stykač. Jakmile 

rychlost větru klesne pod hodnotu, při níţ uţ není zařízení schopno zachytávat větrnou 

energii, stykač se rozepne. Díky tomuto prvku se můţe rotor ve větru volně otáčet 

bez připojení zátěţe generátoru. [9] 

2.2.1 Stoţáry 

Stoţáry VtE se dnes většinou instalují ve výšce od 40 do 110 metrů, avšak objevují 

se i niţší nebo vyšší stavby. Na evropském kontinentu se můţeme nejčastěji setkat 

se stoţáry vyrobenými z ocelových tubusů. Stoţáry bývají sloţeny z několika segmentů 

vyrobených z plechových plátů o přibliţné délce 20 - 25 metrů, především z důvodu 

snadnější přepravy a manipulace. Pláty jsou skruţeny do prstenců a na místě instalace 

se k sobě navzájem svařují. Na následujícím obrázku č. 3 je ilustrována stavba VtE 

výrobce VESTAS s ocelovým stoţárem. [10] 
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Obrázek 3 Stavba VtE [1] 

V případě staveb vyšších neţ 100 metrů je ideálnější pouţít stoţáry příhradové, 

u kterých je daleko menší spotřeba oceli, navíc se u daného typu stavby eliminuje problém 

s nákladnou dopravou, jako tomu je u tubusových stoţárů poskládaných z rozměrných 

segmentů. Jednotlivé části stoţáru se mohou na místo dopravit zcela běţnými dopravními 

prostředky v normální dopravě, coţ je oproti nákladné nadrozměrné přepravě 

za doprovodu asistence daleko levnější. Naopak vzhledem k tomu, ţe je montáţ stoţáru 

prováděná aţ na místě, můţe se konečná cena za instalaci razantně zvýšit, především kvůli 

mzdám pracovníků v terénu nebo v důsledku omezení při nepřízni počasí. [10, 12] 

Výhodou daného typu konstrukce je oproti tubusovým stoţárům také jeho 

tzv. “průhlednost“. Tubusový stoţár lze zpozorovat i z větších vzdáleností, naopak 

příhradový stoţár se můţe v terénu jevit neviditelněji. Jedná se však o velice subjektivní 

vnímání stavby, tudíţ záleţí na pocitu kaţdého z nás. [12]  

Příhradový typ stoţáru se v Evropě příliš nevyskytuje, naopak hojně rozšířený 

je v Číně a Indii. Dosud nejvyšší VtE s příhradovým stoţárem na evropském kontinentu 

je elektrárna typu Führlander 2500 (2,5 MW) nacházející se na východě Německa. 

Stoţár dosahuje výšky 160 metrů a betonové patky, kterými je stavba ukotvena, 
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jsou od sebe vzdáleny 29 metrů.  Obrázek č. 4 ilustruje montáţ dané stavby o hmotnosti 

374 tun, jeţ trvala necelé 2 měsíce. Vzhledem k trendu stavět stále vyšší stoţáry VtE 

se dá očekávat, ţe počet příhradových konstrukcí bude narůstat. [12] 

 

Obrázek 4 Montáž příhradového stožáru VtE [12] 

Trendem minulých let je také výstavba stoţárů z betonu, převáţně pak v případech, 

kdy se v určité lokalitě instaluje větší počet VtE. Tato varianta totiţ skýtá ekonomické 

výhody pro danou oblast. Prefabrikáty (betonové polo skruţe), ze kterých je stoţár 

sestaven, jsou vyráběny v regionálních betonárkách, coţ místním obyvatelům zajišťuje 

práci, na místě budoucí stavby pak dochází k jejich kompletaci do skruţí. 

Aby byla zaručena pevnost betonového stoţáru, vedou se vzniklou dutinou ve skruţích 

od vrcholu aţ k jeho patě předpjatá ocelová lana. [10] 

Velikou výhodou daného typu stoţárů je nejen variabilita celkové výšky stavby, 

ale také velikost jednotlivých stoţárových dílů. Betonová konstrukce má navíc oproti 

ocelovým stoţárům velmi dlouhou ţivotnost a nízké nároky na opravy v průběhu 

ţivotnosti. Při srovnání betonového stoţáru s ocelovým má konstrukce z prefabrikátů 

také příznivější tlumící vlastnosti, tudíţ je VtE zdrojem menšího provozního hluku, vibrací 

a zároveň způsobuje menší únavu rotoru. Významnou vlastností betonového stoţáru je také 

jeho vysoká odolnost proti korozi, čehoţ je hojně vyuţívání především u staveb na pobřeţí. 



Bc. Pavel Sikora: Posouzení vlivů větrných elektráren různých výkonů na ţivotní prostředí 

 

2013  13 

Abychom mohli stavbu ze zmíněného materiálu označit za ekonomicky výhodnou, 

měla by VtE disponovat výkonem vyšším neţ 1,35 MW a výška stoţáru by měla 

přesahovat 80 metrů. [13] 

2.2.2 Betonový základ 

S výstavbou betonového základu se začíná v řádu několika týdnů před samotnou 

instalací VtE. Tato důleţitá součást kaţdé VtE je co se týče hmotnosti nejtěţším prvkem, 

avšak je nejméně viditelná. Aby byla zajištěna stabilita VtE, která je v důsledku své vysoké 

konstrukce a hmotovému rozpoloţení velice náchylná k odklonu od své vlastní svislice, 

je nutné v místě budoucí stavby provést důkladný geologický průzkum. Uskutečněné 

zkoumání stability prostředí ve spodních vrstvách zeminy předurčí, zdali je vytipované 

místo budoucí VtE vhodné, či jestli jej bude potřeba náleţitě upravit. Pokud je nutná 

úprava podloţí, přistupuje se například ke zhutnění základové spáry. Z výše zmíněného 

tedy jasně vyplývá, ţe nejsou důleţité jen povětrnostní a klimatické podmínky dané 

lokality, ale také skladba a charakteristika podloţí. [14] 

Pro jasnější představu, jaké parametry má betonový základ VtE, uvádím popis 

výstavby základu elektrárny typu VESTAS V90 o jmenovitém výkonu 2MW. Zmíněná 

VtE má rotor o průměru 90 m a hmotnosti 38 tun. Gondolu, jeţ váţí 68 tun, nese ocelový 

tubusový stoţár vysoký 105 m s vlastní hmotností 225 tun. Vzhledem k těmto hodnotám 

je patrné, ţe pro zajištění stability musí betonový základ dosahovat masivních rozměrů. 

Zmíněný typ VtE má betonový základ čtvercového půdorysu o délkách stran 15,9 m. 

Výška základu na okraji stavby dosahuje hodnoty 1,8 m, směrem ke středu její hodnota 

roste aţ na 2 m. Horní plocha základu se spáduje k okrajům, aby voda odtékala mimo. [14] 

Samotná realizace výstavby základu probíhá po odkrytí zeminy a případném 

zhutnění podloţí. Aby byl zaručen pevný a rovný podklad pro usazení ocelové patice 

stoţáru, tedy ocelového základového kruhu (viz. Obr. 5), musí se vytvořit betonová deska 

o tloušťce necelých 80 mm. V patici, jeţ má průměr okolo 4 m a hmotnost cca 28 tun, 

jsou jiţ realizovány otvory pro armování. Součástí patice, která se ve většině případů 

ustavuje na speciální distanční šrouby pro zajištění její vodorovné polohy, je také potrubí 

pro vyvedení kabeláţe. [14] 
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Obrázek 5 Ocelová patice stožáru VtE [14] 

Základový ocelový kruh je důleţité umístit velice precizně. Horní obruba patice 

musí být totiţ umístěna do vodorovné polohy s tolerancí 2 mm a vzhledem k tomu, 

ţe je jiţ vyrobena s tolerancí 1 mm, musí být také vlastní patice ustavena do vodorovné 

polohy s přesností 1 mm. Dalším krokem je armování paralelně s instalací trubek 

pro vyvedení kabeláţe, následuje patřičné uzemnění celé armatury.  Při této činnosti 

je spotřebováno 40 tun ocelové armovací výztuţe. Po celém obvodu budoucího 

betonového základu je nutno také vztyčit bednění, aţ pak přichází na řadu vylití 

dosavadního díla betonem. Popisovaný základ spotřebuje okolo 500 m
3
 betonu, 

coţ je pro představu 70 aţ 80 domíchávačů. Vzhledem k zmíněnému mnoţství 

spotřebovaného betonu a případně vzdálenosti k nejbliţší betonárce, můţe nastat problém 

se zajištěním potřebného kvanta tohoto materiálu. Celý objem budovaného základu je totiţ 

potřeba vybetonovat naráz, coţ často zabere celý den. Není výjimkou, ţe práce pokračují 

za tmy pod umělým osvětlením. [14] 
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Jakmile beton vyzraje, coţ můţe trvat aţ 5 týdnů, tak se provádí po celém povrchu 

základu asfaltový penetrační nátěr. V místě, kde dochází ke kontaktu patice s betonovým 

základem, je z důvodu vyváţení jejich vzájemných pohybů a odlišných teplotních 

roztaţností realizován tzv. plastický nátěr. Úkolem nanesené vrstvy je zabránit pronikání 

vlhkosti mezi styčné plochy základového ocelového kruhu a betonu. Jakmile jsou veškeré 

výše zmíněné práce hotovy, protáhne se aţ dovnitř patice kabeláţ a celý betonový základ 

se zaveze zeminou. V poslední fázi se provádí jen zhutnění zeminy a konečné terénní 

úpravy včetně vysetí trávy. [14] 

Kromě základů čtvercového půdorysu existují také stavby s šestibokým 

či kruhovým základem. V určitých případech můţe být pouţito také tzv. mikro pilotů 

a naprosto odlišné typy základen se budují i pro tzv. offshore větrné elektrárny, 

coţ jsou VtE umístěné přímo v moři. Příklady moţných typů základů, respektive 

zakotvení, VtE u mořských instalací dokládá následující obrázek č. 6. [14] 

 

Obrázek 6 Typy zakotvení VtE u mořských instalací [14] 
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2.2.3 Gondola 

Gondola tvořená sklolaminátovou schránkou je nejdůleţitější součást VtE. 

Je otáčivě umístěna na stoţáru a v jejich útrobách se nachází strojovna, tedy jakési srdce 

celé elektrárny. 

Vybavení strojoven si liší podle výrobce, avšak nejčastěji bývá rotor umístěn 

na hřídeli, prostřednictvím které je výkon od rotoru přenášen do převodovky, jeţ zvyšuje 

otáčky pro generátor, který takto pohání. Názorný popis strojovny VtE společnosti 

Siemens reprezentuje následující obrázek č. 7. [15] 

 

Obrázek 7 Strojovna větrné elektrárny firmy Siemens [15] 

Popis strojovny VtE: 

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. 

[15] 
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Součástí VtE je také brzda, která se nachází na hřídeli mezi převodovkou 

a generátorem. Prostřednictvím této brzdy je umoţněno v případě potřeby v rámci několika 

sekund zastavit rotor. Jak jsem jiţ výše zmínil, celá strojovna, respektive gondola, se můţe 

variabilně otáčet. Tuto funkci zajišťují elektropohony připevněné k jejímu rámu. 

K ovládání určitých systémů strojovny, jako je například brzda, natáčení lopatek, či aretace 

natáčení strojovny, slouţí hydraulika. Z toho tedy plyne, ţe se v gondole nachází 

tzv. hydraulický okruh zahrnující olejovou nádrţ, čerpadlo nebo tlakové rozvody. [15] 

 

1.) Hlavní hřídel větrné elektrárny 

Vzhledem k faktu, ţe se Česká republika řadí k největším producentům hřídelí 

pro VtE, má tato energetika pozitivní vliv také na českou ekonomiku. Mezi zavedené 

dodavatele těchto zařízení pro většinu světových producentů VtE patří především 

společnosti Škoda Plzeň a Vítkovice Steel. Hřídel je vyráběna jako výkovek, 

coţ je polotovar, který se následně obrábí. Během tohoto procesu je nutné klást velký 

důraz na přesnost provedení. [16] 

 

2.) Nosný rám strojovny 

Nosný rám strojovny představuje monumentální podélné těleso, jehoţ účelem 

je nést celou skladbu komponent strojovny. Rám se vyrábí z ocelových svařených plátů. 

Česká republika má ve světě v produkci těchto těles pro velké VtE zastoupení 

prostřednictvím chrudimské společnosti SIAG. [17] 

 

3.) Převodovka větrné elektrárny 

V dnešní době existuje řada převodovek VtE, které se od sebe liší svou konstrukcí 

v závislosti na konkrétním typu elektrárny. Vzhledem k tomu, ţe je zatíţení od rotoru 

velmi proměnlivé, jedná se o značně namáhanou sloţku VtE. Při návrhu převodovek 

se klade vysoký důraz na bezpečnost, aby vydrţely silné rázy od rotoru způsobené 

vydatnými větrnými poryvy. Velmi důleţitým parametrem kaţdé převodovky je pak její 

tichost, coţ je dosaţeno kalením, cementováním a nitridováním soustavy kol a broušením 

povrchu jejich zubů. Teplotní rozmezí, ve kterém musí být převodové ústrojí způsobilé 

k provozu, se pohybuje od -40 °C aţ po +45 °C, přičemţ schopnost daného zařízení 

pracovat při vyšších teplotách není výjimkou. VtE s výkony do hodnoty 50 kW mívají 
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nejčastěji převodovky s čelním převodem se šikmými zuby, ojediněle pak převodovky 

planetové. U tohoto typu převodovky však nastává problém s chlazením, coţ je způsobeno 

jejich náchylností k zahřívání během provozu. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o malé VtE, 

byl by provoz ventilátoru k cirkulaci vzduchu ve strojovně energeticky příliš náročný. 

V konečném důsledku by elektrárna velké procento vyrobené energie ihned spotřebovávala 

pro vlastní provoz. VtE s nominálními výkony vyššími neţ 500 kW bývají vybaveny 

několikastupňovou planetovou převodovkou nebo kombinovanou několikastupňovou 

převodovkou, přičemţ první stupně jsou často planetové a poslední jeden či dva stupně 

koaxiální. [18] 

Kromě elektráren s převodovkami existují také zařízení bez převodovek. 

Toto řešení pracuje na principu vyuţití nízkorychlostních mnohapólových generátorů. 

Výhoda VtE bez převodovek spočívá ve skutečnosti, ţe je pro zařízení potřeba daleko 

menší počet strojních prvků. Odpadá nejen objemná převodovková skříň, ale také různé 

spojovací prvky, je zapotřebí menší mnoţství rotujících částí a celkově je ústrojí gondoly 

daleko jednodušší. Menší počet prvků je spojen také s méně náročnou údrţbou. 

U VtE o nominálních výkonech vyšších neţ 1 MW je určitou nevýhodou velikost 

generátorů, u kterých je náročnější přeprava na místo instalace. [1]   

 

4.) Spojení mezi převodovkou a generátorem 

Točivý moment se na generátor přenáší prostřednictvím jedné hřídele, případně 

dvou souosých hřídelí spojenými přes spojku. Funkcí spojky je vyváţit rázové špičky, 

které vznikají v důsledku nenadálých poryvů větru. [19] 

 

5.) Generátor větrné elektrárny 

Generátory, jeţ se ve větrných elektrárnách pouţívají, závisí na zvolené koncepci, 

jakou si výrobce zvolil. Dle technologie můţeme generátory VtE rozdělit 

na synchronní a asynchronní, v posledních letech se stále více pouţívá také technologie 

mnohapólových generátorů. Detailnější přehled pouţívaných generátorů uvádím 

v následující 3. kapitole. [20] 
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6.) Systém natáčení strojovny 

Aby byla síla větru co nejvíce vyuţívána, disponují gondoly VtE schopností 

se natočit příslušným směrem. Během tohoto pohybu se otáčí celá strojovna včetně rotoru, 

tento pohyb je umoţněn usazením strojovny na kuličkové loţisko. Automatický řídicí 

systém vyhodnocuje údaje o větru a prostřednictvím elektropohonů na nosném rámu natáčí 

strojovnou doprava či doleva. Počet elektropohonů odpovídá velikosti elektrárny, zpravidla 

se ale jedná o 2, 4 nebo 6 kusů. Konstrukce těchto pohonů je tvořena elektromotorem 

s výkonem 2 aţ 2,5 kW, několikastupňovou planetovou převodovkou a pastorkem. 

Jak takový elektropohon vypadá, je patrné z obrázku 8. [21] 

 

 

Obrázek 8 Elektropohon natáčení strojovny větrné elektrárny [21] 

 

7.) Hydraulické systémy větrné elektrárny 

Kaţdá strojovna VtE ve svém nitru obsahuje řadu systémů na bázi hydrauliky, 

jako je brzda rotoru, brzda systému otáčení strojovny kolem svislé osy nebo brzda 

generátorového hřídele. U některých typů VtE se můţeme setkat také s hydraulickým 

systémem natáčené listů rotoru. V takových případech jsou strojovny nejčastěji vybaveny 

ještě jedním hydraulickým okruhem, který slouţí právě jen pro pohony listů. 
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Je to dáno tím, ţe na tzv. brzdný okruh nejsou kladeny takové poţadavky, jako na natáčení 

listů, které musí být prováděno nejen citlivě, ale hlavně rychle. O tom, který prvek VtE 

bude pracovat na principu hydrauliky, však rozhoduje jen výrobce. [22] 

 

2.2.4 Rotor 

Velikost rotorového listu kaţdé VtE je úzce spjatý s výkonem elektrárny. 

Významnou roli však hraje také účinnost jednotlivých prvků, jako je rotor, převodovka, 

či generátor. Účinnost dnešních VtE, v závislosti na typu a velikosti, se pohybuje 

v rozmezí 35 - 45 %. [23] 

List rotoru VtE je konstruován z kompozitové skořepiny, která je uvnitř vyztuţena 

nosníkem, jenţ má za úkol přenášet hlavní zatíţení. Skořepina je navíc laminována z více 

vrstev skelné tkaniny, mezi které je občas vkládán další výplňový materiál, respektive 

speciální tvrzená pěna, která má za úkol zvýšit plošnou tuhost. [2, 24] 

Kaţdý návrh rotorového listu podléhá přísným pevnostním výpočtům, které jsou 

velice sloţité. Je to dáno především tím, ţe všechny vrstvy v kompozitové konstrukci 

se liší svou pevností a směrovou orientaci této pevnosti. Výpočtové metody, které se dnes 

běţně pouţívají při návrhu listů rotoru, jsou příbuzné metodám aplikovaným v leteckém 

průmyslu. Příkladem můţe být tzv. pevnostní analýza prováděná prostřednictvím metody 

konečných prvků. Tato metoda spočívá v rozdělení původně tvarově komplikované 

součásti na mnoho malých elementů, např. ve tvaru krychličky nebo jehlanu. 

Jakmile získáme tyto malé elementy, není sloţité pro kaţdou část vypočítat napětí 

a deformaci. Je však nutno dodat, ţe je kvůli vysokému počtu fragmentů ke zmíněným 

výpočtům zapotřebí velice výkonný počítač. Ukázka, jak můţe vypadat napěťová analýza 

vytvořená speciálním počítačovým programem, je na následujícím obrázku č. 9. [24] 
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Obrázek 9 Napěťová analýza rotorového listu [24] 

Některé typy větrných elektráren disponují vlastním vyhříváním rotorových listů. 

V případech, kdy klesne teplota vzduchu pod bod mrazu v kombinaci s vysokou vzdušnou 

vlhkostí, můţe vznikat námraza, jenţ ulpívá na listech rotorů. Největší problém způsobuje 

led na hranách listů, kvůli kterému se většinou uchyluje k odstavení celé VtE, aby nedošlo 

k potenciálnímu ohroţení jejího okolí. Ve velké nevýhodě jsou však VtE nacházející 

se v lokalitách, kde se v zimním období často vyskytují námrazy. Malé námrazy totiţ 

sniţují výkon elektrárny, naopak větší námrazy způsobují odstavení celé zařízení 

z provozu. Z výše zmíněných důvodů jsou do určitých typu VtE instalovány systémy 

vyhřívání rotorových listů, coţ jsou ventilátory s topným tělesem umístěné přímo v listech. 

Ventilátor fouká ohřátý vzduch do náběţné hrany listu rotoru, který se na vrcholu 

obrátí a proudí zpět na odtokové straně listu zpět k ventilátoru. 

Tento proces je však velice energeticky náročný, coţ se projevuje na ekonomické stránce 

provozu VtE. Na obrázku č. 10 níţe je průřez listu rotoru se systémem vyhřívání 

společnosti Enercon. [25] 
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Obrázek 10 Systém vyhřívání rotorových listů firmy Enercon [25] 

Při navrhování VtE se dnes musí počítat také s odolností proti úderu bleskem. 

To se týká především velkých elektráren postavených v oblastech s velkým výskytem 

blesků. Na výrobce VtE je vyvíjen tlak ze strany pojišťoven a zákazníků, aby doloţili 

dokumenty potvrzující, ţe rotorové listy disponují systémem ochrany. Podle statistických 

údajů dojde na 100 VtE ke 4 aţ 8 úderům blesku za rok, samozřejmě však záleţí 

na lokálních geografických podmínkách. Přibliţně pouze třetina ze všech případů 

ohlášených poruch VtE z důvodu úderu bleskem zapříčinil zásah blesku do rotoru, zbytek 

poruch byl způsoben zásahem blesku do telekomunikačních systémů a do silových částí. 

Průměrně necelých 10 % ze všech známých případů úderu blesku do rotoru VtE znamená 

odstavení elektrárny z provozu v důsledku váţného poškození a následně nákladnou 

opravu či přímo výměnu listu. Oprava je nákladná především kvůli drahému přivolání 

velikostně postačujícímu jeřábu. [26]    
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2.3 Výkon větrné elektrárny 

Vývoj VtE úzce souvisí s vývojem technologií. Jejich rozvoj můţeme zaznamenat 

nejen z hlediska velikosti, ale také výkonu, jenţ se počítá dle následujícího vzorce: 

  
 

 
            (1) 

Význam pouţitých znaků ve vzorci objasňuje následující tabulka č. 3: 

Tabulka 3 Význam znaků vzorce výkonu VtE [27] 

Znak Význam Jednotka 

P Výkon VtE [W] 

ρ Hustota vzduchu [kg·m
-3

] 

V Rychlost proudění vzduchu [m·s
-1

] 

cp Účinnost stroje  

S Plocha rotoru [m
2
] 

Další úpravou vzorce výkonu VtE bychom došli k závěru, ţe je výkon VtE závislý 

na druhé mocnině průměru rotoru. Výkon lze lépe objasnit následujícím obrázkem č. 11, 

který určitému výkonu elektrárny přiřazuje průměrnou velikost rotoru. V realitě však záleţí 

na řadě dalších faktorů, které v konečném důsledku ovlivňují výkon VtE. [27] 

 

Obrázek 11 Závislost jmenovitého výkonu VtE na průměru rotoru [27] 
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Dle získaných výpočtů a zkušeností výrobců VtE je patrné, ţe vývoj VtE bude stále 

mířit k větším průměrům rotorů a stále vyšším stoţárům. Jen tak se vytěţí z lokality 

vhodné pro stavbu VtE maximum energie. Jak jsem jiţ výše zmínil, vyšší stoţár umoţňuje 

vystavit rotor větším rychlostem proudění vzduchu a zároveň větší rotor můţe sbírat 

energii větru větší plochou. Navýšení průměru rotoru jen o několik metrů můţe znamenat 

zvětšení plochy rotoru o stovky, případně i tisíce, metrů čtverečních. Z toho důvodu 

je výhodnější instalovat menší počet větších VtE. Jak se velikost elektráren vyvíjela v čase, 

vystihuje obrázek č. 12. [27] 

 

Obrázek 12 Vývoj velikosti VtE v čase [27] 

2.4 Doslouţilé větrné elektrárny 

Problematika likvidace VtE je v dnešní době velice aktuální. Kaţdé VtE jednou 

skončí její ţivotnost, respektive vyprší stavební povolení a obava, ţe v krajině zůstanou 

velké nefunkční rezavějící stavby, je tudíţ na místě. Investoři projektů na výstavbu těchto 

elektráren jsou stále častěji tlačeni, aby si zakládali speciální finanční depozit, respektive 

fond, ze kterého je pak hrazeno budoucí odstranění VtE. Je jen otázka času, 

kdy se obdobné poţadavky zahrnou i do legislativy. [28]  
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Co se týče situace v ČR, je většina instalací VtE schválených po roce 2000 

povolena pouze jako dočasná stavba. Elektrárnám, které disponují technickou ţivotností 

20 let, je povolení nejčastěji vydáváno na 20 aţ 25 let. Pokud toto povolení vyprší a není 

jiţ dále prodluţováno, případně se do této lhůty stane VtE nefunkční, musí vlastník objektu 

dle stavebního povolení ze zákona stavbu odstranit a příslušné pozemky uvést 

do původního stavu. Vzhledem k tomu, ţe jsou VtE z větší části vyrobeny 

z recyklovatelných materiálů, mohou být náklady na likvidaci stavby podstatně sníţeny 

ziskem z prodeje druhotných surovin. Kovy totiţ u VtE s ocelovými tubusy mohou tvořit 

aţ 88 % jejich hmotnosti. Problematičtější je však likvidace částí elektrárny vyrobených 

ze sklolaminátů, avšak i ty se dnes dají zčásti s úspěchem recyklovat. VtE, které pouţívají 

stoţáry vyrobené ze ţelezobetonu, obsahují úměrně niţší podíl kovů. [28] 

Co se týče celkových nákladů na odstranění VtE, tak se odvíjejí od velikosti celé 

stavby, způsobu demontáţe, mnoţství recyklovaných materiálů a následném zhodnocení 

druhotných surovin včetně nákladů na jejich přepravu. Pro lepší představu zde uvádím 

náklady na likvidaci VtE oceněné společností VESTAS, konkrétně typu elektrárny V90 

o nominálním výkonu 2 MW a výšce stoţáru 105 m, coţ je v ČR nejčastěji instalovaný 

typ VtE. Kalkulace je provedena na německou cenovou úroveň, tudíţ je nutno počítat 

s určitou úpravou výsledné částky, převáţně pak na straně nákladů za jeřába a transport. 

Nicméně celková cena likvidace VtE se pohybuje okolo hodnoty 55.000 €, coţ v přepočtu 

na naši měnu odpovídá částce přesahující 1.375.000 Kč. Pro kaţdého výrobce VtE v EU 

je návrh postupu likvidace VtE včetně předpokládaných nákladů povinný 

dokumentem. [28] 
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3 Přehled existujících a vyvíjených větrných generátorů 

Generátor je nedílnou součástí kaţdé VtE. Jeho úkolem je přeměnit mechanickou 

energii hřídele na energii elektrickou. V minulé kapitole jsem nastínil, ţe VtE disponují 

technologií buď asynchronního, nebo synchronního generátoru v závislosti na celkové 

koncepci VtE. Pokud daná VtE obsahuje převodovku, pak také pouţívá asynchronní 

generátor s vinutým rotorem. Naopak elektrárny bez převodovky vyuţívají generátor 

synchronní. Někteří výrobci vyvinuli technologii VtE bez převodovky, protoţe je tato část 

zařízení nejnáchylnější k poruchám. [20, 29]    

V praxi se můţeme setkat s variantami VtE, jenţ pouţívají buď 4-pólové 

generátory, které mají 1500 synchronních otáček za minutu, nebo se pouţívají generátory 

6-polové s 1000 synchronními otáčkami za minutu. Zmíněné typy generátorů pracují 

ve spojení se sítí o kmitočtu 50 Hz. V posledních letech nejsou výjimkou ani technologie 

mnohapólových generátorů. [20]  

Pro představu, jak generátor VtE vypadá, přikládám obrázek synchronního 

generátoru VtE o jmenovitém výkonu 2 MW, který generuje jmenovité 

napětí 6,3 kV (obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Synchronní generátor VtE o výkonu 2MW a generovaném jmenovitém napětí 6,3 kV [20] 
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Kaţdý větrný generátor disponuje řadou vlastností a podle účelu a umístění VtE 

by měl splňovat určité poţadavky. Mezi základní parametry, které by generátory VtE měly 

splňovat, patří: 

 Nízká rychlost větru pro rozběh; 

 tichý chod generátoru; 

 schopnost absorbovat silný vítr; 

 systém ochrany při velmi silném větru; 

 ochrana generátoru před přehřátím; 

 nízké udrţovací náklady; 

 nekomplikovaný přístup pro údrţbu. 

[30] 

3.1 Systémy regulace VtE 

Aby při silném větru nedocházelo k poškození zařízení VtE, je zapotřebí výkon 

generátoru sníţit. Moderní elektrárny vyuţívají tři metody regulace výkonu: 

 Regulace Pitch; 

 regulace Stall; 

 aktivní regulace Stall. 

 

3.1.1 Regulace Pitch = regulace natáčením listů  

Tento typ regulace pracuje na principu neustálého měření výkonu VtE. Jakmile 

výkon zařízení dosáhne příliš vysokých hodnot, listy rotoru se lehce vytočí z větru. Naopak 

kdyţ se síla větru sníţí, listy rotoru se natočí opět do větru. Aby mohlo ke zmíněné 

regulaci dojít, musí být listy rotoru otočné kolem své podélné osy. Listy rotoru 

se pro všechny vyšší rychlosti větru, neţ je tzv. nominální rychlost, nastaví tak, 

aby bylo dosaţeno jmenovitého výkonu elektrárny. Nespornou výhodou daného typu 

regulace je tedy aktivní kontrola výkonu v celém rozsahu rychlosti větru. 

VtE, které pouţívají pitch regulaci, mají díky otočným listům rotoru a jejich variabilnímu 

nastavení úhlu náběhu jednoduchý start rotoru turbíny. Zároveň tyto elektrárny nepotřebují 

silné brzdy k okamţitému zastavení rotoru. Otáčení listů rotoru zároveň slouţí ke sníţení 
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jejich zatíţení v případech, kdy rychlosti větru převyšují tzv. nominální rychlost.  Naopak 

nevýhodou regulace pitch je vzhledem ke sloţitějšímu zařízení vrtulové hlavy 

její cena. [1, 31]  

3.1.2 Regulace Stall = regulace odtrţením proudu  

 Zařízení VtE, které pouţívají regulaci typu stall, mají listy rotoru připevněné 

k hlavě pod pevně nastaveným úhlem. Nedisponují tedy ţádným technickým zařízením, 

které by měnilo nastavení otáčení listů rotoru. Z toho vyplývá, ţe jsou tyto turbíny, 

co se týče konstrukce, daleko jednodušší neţ u výše zmíněného typu regulace pitch. Kaţdý 

list rotoru je z aerodynamického hlediska navrţen tak, aby se v případě příliš silného větru 

vytvářely turbulence na odvrácené straně rotorových listů od větru. Tímto způsobem 

se proud větru odtrhává právě na podtlakové straně profilu listu rotoru, čímţ dojde 

ke sníţení vztlakové síly, jeţ pohání rotor. Rotory elektráren fungujících na tomto principu 

musí být vybaveny aerodynamickou brzdou. Výrobci regulaci stall instalují především 

u VtE s nominálním výkonem niţším neţ 1 MW, jen sporadicky se regulace pouţívá 

u zařízené s vyšším výkonem. [1, 31, 32] 

  Regulace stall má v porovnání s regulací typu pitch výhodu především v daleko 

jednodušší konstrukci, se kterou souvisí méně náročná údrţba zařízení s ohledem právě 

na mnoţství pohyblivých prvků. Mezi výhody lze zahrnout také vysokou spolehlivost 

regulování výkonu VtE. Naopak nevýhoda elektráren s regulací stall spočívá ve vysokých 

poţadavcích na aerodynamiku. Jako problém se mohou jevit také vibrace vyvolávající 

odtrţení proudu větru. Jako hlavní nevýhodu bych však označil skutečnost, ţe v situaci, 

kdy energie a rychlost větru dosahuje nejvyšších hodnot, sniţuje se výkon vrtule, čímţ 

dochází k poklesu také její účinnosti. Vzhledem k pevně nastaveným úhlům listů rotoru 

je nevýhodou také právě jejich přesné nastavení, coţ se často provádí aţ po zkušebním 

provozu s ohledem na konkrétní lokalitu instalovaného zařízení. Nevýhodou se jeví 

také skutečnost, ţe vrtule VtE s regulací stall nedokáţe samostatně nastartovat svůj pohyb, 

proto musí být tento úkon realizován elektrickým motorem. [1] 

3.1.3 Aktivní regulace Stall 

Poslední pouţívaný typ regulace vyuţívá schopnost otáčet listy rotoru 

na podobném principu, jako tomu bylo u výše zmíněné regulace pitch. Odlišnost obou typů 
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regulace spočívá ve skutečnosti, ţe se listy rotoru u aktivní regulace stall při dosaţení 

jmenovitého výkonu otočí do protilehlého směru, čímţ dojde ke změně úhlu nastavení, 

odtrţení proudu zesílí a přebytečná energie větru se odrazí. Dochází tedy k odtrţení proudu 

na listech, z toho důvodu daný typ regulace nazýváme aktivní stall (active stall). [1, 31]  

Stěţejní výhodou zmíněného typu regulace je moţnost regulovat výkon elektrárny 

daleko přesněji neţ u předchozí regulace stall. Při prudkých nárazech větru není generátor 

VtE přetěţován a zařízení lze provozovat při všech vysokých rychlostech větru 

se jmenovitým výkonem. Za výhodu aktivní regulace stall se dá oproti jiným regulacím 

povaţovat také menší citlivost na znečišťování povrchu náběţných hran listů rotoru, 

zejména pak hmyzem. Se zmíněným typem regulace se můţeme setkat převáţně u velkých 

VtE o nominálním výkonu vyšším neţ 1 MW. [1, 31]   

3.2 Rychlost zapnutí a vypnutí 

Nedílnou součástí kaţdé VtE je speciální měřicí přístroj zvaný anemometr, který 

slouţí ke zjištění směru a rychlosti větru. Zjištěné informace jsou dále předávány 

centrálnímu počítači příslušné VtE, který na základě získaných údajů určí, zda bude 

gondola otočena do větru, zda bude směr větru sledovat, případně rozhodne, zda budou 

natáčeny listy rotoru. Jakmile anemometr při uvádění VtE do provozu zjistí dostatečně 

silné proudění, natočí se gondola do větru a produkce elektrické energie můţe začít. 

Při kaţdé další změně směru větru je strojovna na základě příslušných příkazů naváděna 

tak, aby byl rotor nasměrován vţdy proti větru. Pokud centrální počítač vyhodnotí 

informace nasbírané anemometrem jako neustávající vichřici, případně jako několik 

sekund trvající prudký náraz větru, dojde k otočení listů rotoru z větru, čímţ se zajistí 

nejmenší odpor větru. VtE tak přestane produkovat elektrickou energii, protoţe rotorové 

listy nastaví větru svou úzkou stranu polohou tzv. do praporu. [33] 

3.2.1 Rychlost zapnutí 

Za rychlost zapnutí je povaţována taková rychlost větru, od které VtE mohou začít 

produkovat elektrický proud. U kaţdé elektrárny je tento parametr odlišný v závislosti 

na druhu konstrukce a naprogramování zařízení. Generátory a produkce elektrického 

proudu se však u většiny VtE spustí při rychlostech větru mezi 2,5 m/s (9 km/h) a 3,5 m/s 

(12,6 km/h). [33] 
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Graf č. 4 níţe vystihuje výkonovou křivku VtE Vestas V90 o nominálním 

výkonu 1,8 MW a 2 MW. 

 

Graf 4 Výkonová křivka VtE Vestas V90 – 1,8 MW / 2 MW [34] 

3.2.2 Jmenovitá rychlost 

Pod pojmem jmenovitá rychlost rozumíme takovou rychlost větru, která umoţňuje 

VtE vyrábět proud na plné zatíţení. Pro jasnější představu, pokud jmenovitá rychlost větru 

působí na elektrárnu o jmenovitém výkonu 2 MW po dobu jedné hodiny, 

dodá toto zařízení do sítě 2 MWh. [33]  

V následující tabulce č. 4 uvádím srovnání jmenovitých rychlostí VtE společnosti 

Vestas, tedy rychlost, při níţ běţí zařízení s maximální produkcí elektrického proudu. 
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Tabulka 4 Srovnání jmenovitých rychlostí VtE společnosti Vestas [35] 

Označení VtE 
Průměr rotoru 

[m] 

Nominální výkon 

[MW] 

Jmenovitá rychlost 

[m/s] 

V90 90 1,8 / 2 12 

V100 100 1,8 / 2 12 

V112 112 3 12 

V126 126 3 12 

3.2.3 Rychlost vypnutí 

Rychlost vypnutí je závislá jednak na konkrétním typu VtE, ale také na způsobu, 

jakým je řízení stroje naprogramováno. Většina generátorů se z bezpečnostních důvodů 

automaticky vypne, pokud rychlost větru dosahuje po dobu 10 sekund hodnot 

mezi 20 m/s a 30 m/s, tedy rychlosti 72 aţ 108 km/h. [33] 

3.2.4 Rychlost přeţití 

Tento pojem vyjadřuje rychlost větru, pro kterou výrobce VtE zaručuje statickou 

odolnost příslušného typu zařízení. Kaţdá VtE je konstruována pro určitou třídu větru, 

většina je však uzpůsobena na rychlosti přeţití od 52 m/s do 68 m/s, měly by tedy vydrţet 

nápor větru o rychlostech od 187,2 km/h aţ do 244,8 hm/h. Ve střední Evropě dosahuje 

vítr těchto rychlostí jen ojediněle. Zmíněný údaj však neznamená hranici, kdy by došlo 

ke ztrátě stability, nýbrţ jde o mez, do které nese výrobce zařízení odpovědnost za jeho 

statickou odolnost. [33] 

3.3 Budoucí VtE 

Tvar VtE se za poslední desítky let příliš nezměnil. Ačkoliv se neustále objevují 

nové tvary a principy fungování VtE, nepředpokládám, ţe se v nejbliţších deseti letech 

přestanou instalovat zařízení zaloţené na rotoru se třemi listy. Přesto můţeme v různých 

koutech světa nalézt elektrárny s rotory s jiným počtem listů. Další trendem urbanistických 

řešení VtE jsou rotory se svislou osou otáčení. Jednu takovou se rozhodli výrobci pouţít 

jako zdroj energie pro dobíjecí stanici elektromobilů (viz. Obrázek 14). 
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Obrázek 14 Větrná turbína se svislou osou otáčení [36] 

Dle výrobce je výhodou zvoleného řešení především nízká hlučnost či dlouhá 

ţivotnost. Zmíněná větrná turbína má maximální výkon 4 kW. [36] 

S dalším velice zajímavých a multifunkčním konceptem nového typu VtE 

pro Spojené arabské emiráty přišel architektonický Atelier DNA, který jiţ nepočítá 

s klasickými vrtulovými turbínami. Ve svém dosud nevídaném návrhu prosazuje 55 metrů 

vysoké tyče, tzv. stébla z uhlíkových vláken. Jejich pohyb by měl vyrábět elektrickou 

energii. Podle návrhu jsou vysoké duté tyče odshora dolů tvořeny piezoelektrickými 

keramickými disky, mezi kterými se nachází elektrody. V okamţiku působení větru se tyče 

začnou vlnit, tím se disky uvnitř o sebe začnou třít a vyrábět elektrickou energii. 

Účinnost daného způsobu vyuţití větrné energie je však minimální a působí především 

na efekt. Návrh zmíněného konceptu vystihuje obrázek č. 15. [37] 
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Obrázek 15 Umělá stébla jako sběrače větrné energie [37] 

Velice reálně se jeví návrh létající větrné elektrárny. Ve vysokých výškách 

je obrovský větrný potenciál, čehoţ vyuţívá pohyblivá létající VtE s příznačným názvem 

Airbone. Vzhledem i principem se jedná o jakýsi hybrid mezi tradiční VtE a létajícím 

balónem. Podle výrobců je zmíněné zařízení schopné se uplatnit, zejména pak v odlehlých 

místech či vojenských areálech. Hlavní výhodou létající VtE je absence stoţáru, tudíţ lze 

toto zařízení poslat do takových nadmořských výšek, kde je vítr aţ 5x silnější a navíc 

konzistentní. Samotný princip elektrárny je velice jednoduchý. Turbínu nese ovál naplněný 

heliem, vyzvedne ji do vysoké nadmořské výšky, kde větry dosahují mnohem větších 

rychlostí neţ na úrovni terénu. K zemi je celé zařízení stabilně ukotveno skrze silné 

provazy a vyrobená elektrická energie se k zemi přivádí prostřednictvím kabelů. 

Ukázka prototypu zmíněné létající VtE je na obrázku č. 16. [38] 

 

Obrázek 16 Funkční prototyp létající VtE [38] 
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Jen pro srovnání, zmenšený prototyp VtE Airbone během testování dosáhl 

výšky 350 metrů nad zemí a v porovnání s konvenční VtE vyprodukoval v této výšce 

2x více elektrické energie. Pozitivní vlastností létající elektrárny je bezesporu také velmi 

nízká produkce hluku, minimální stroboskopický efekt a také minimální poţadavky 

na údrţbu. [38] 

Větší vývoj VtE bych v budoucnu viděl ne ve vyvíjení nových elektráren, 

ale v hledání vhodných oblastí pro jejich instalaci. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví 

stále větší rozmach instalací tzv. offshore větrných parků na moři, v oceánech 

a v přímořských oblastech. 
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4 Hlavní okruhy problémů v rámci posuzování 

vlivů větrných elektráren na ţivotní prostředí 

v České republice 

Obecně se předpokládá, ţe energie získávána z větru prostřednictvím VtE, 

tedy vyuţívání obnovitelného zdroje energie, nemá zásadní vliv na ţivotní prostředí. 

Přesto je potřeba v rámci posuzování vlivů VtE na ţivotní prostředí brát na zřetel řadu 

aspektů.  Jedná se zejména o následující faktory: 

1. Hluk; 

2. vlivy na krajinný ráz; 

3. vlivy na tahové cesty a hnízdění ptáků, vlivy na faunu, flóru a ekosystémy; 

4. stroboskopický efekt (flicker efekt); 

5. vlivy na půdu a povrchové a podzemní vody; 

6. ostatní vlivy. 

[1] 

4.1 Hluk 

Hluk je významným činitelem v rámci posuzování vlivů VtE na ţivotní prostředí 

jiţ ve fázi plánování. V průběhu provozování VtE se můţeme setkat se dvěma druhy 

hluku. Strojovna VtE je zdrojem tzv. mechanického hluku, který je způsoben 

generátorem, ventilátory chlazení, převodovkou, systémem natáčení strojovny, případně 

také brzdou. Kromě kvality provedení zmíněných prvků záleţí také, jak vhodně je celé 

soustrojí VtE v gondole uloţeno, významně se jeví také provedení kapotáţe. V dnešní 

době se však VtE vyrábějí tak, aby byl vznik mechanického hluku co nejvíce potlačen. 

S výjimkou hluku z natáčení gondoly můţeme daný zvuk povaţovat za ustálený. [1, 39]  

Významněji se jeví tzv. aerodynamický hluk, který je důsledkem tření listů rotoru 

a vzduchu. Přestoţe jsou moderní VtE daleko větší neţ elektrárny z konce minulého 

století, jsou zdrojem mnohem menšího hluku. V současnosti jsou totiţ daná zařízení nejen 

lépe izolovaná proti hluku, ale mají také vhodně optimalizované tvary listů rotoru. 

Sníţení hladiny zmíněného typu hluku lze dosáhnout také instalací různých variant rotoru, 
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důsledkem je ale mírné zmenšení výkonu celé VtE. Akustická vnímatelnost záleţí nejen 

na konkrétním typu zařízení, ale také na větrných podmínkách dotčené lokality a zároveň 

na vzdálenosti instalované VtE od obytné zástavby. Negativní zkušenosti s hlukem 

se vztahují zejména k větrným elektrárnám starší konstrukce z první poloviny 90. let 

minulého století. [1, 39] 

Hladina hluku je v českých zákonech ošetřena v porovnání s jinými evropskými 

zeměmi přísnými limity. Ve dne od 6:00 do 22:00 nesmí být překročen hygienický limit 

hluku 50 dB, v noci pak nesmí být překročena hladina hluku 40 dB. Akustická situace 

se před samotnou výstavbou VtE v dotčené oblasti mapuje v rámci posuzování vlivu 

stavby na ţivotní prostředí (EIA). Na základě měření autorizované firmy na několika 

místech v okolí i v nejbliţší obytné budově a doloţení splnění hygienických limitů hluku 

elektrárna obdrţí kolaudační rozhodnutí. Elektrárny, které jiţ v provozu jsou, mohou být 

korigovány z důvodu splnění hlukových limitů sníţením počtu otáček v nočních hodinách, 

ojediněle se tato zařízení také vypínají. Faktem ale je, ţe zvuk pocházející z okolí VtE, 

který je tvořen šumícími keři a stromy, hluk z dopravy na blízkých silnicích, případně další 

běţné hluky, často převyšují hluk emitovaný samotnou elektrárnou. [39] 

Hygienický limit není přímou hranicí mezi poškozením a nepoškozením lidského 

organismu, ale jedná se o jistý zdravotně-ekonomický kompromis. Zároveň je hygienický 

limit určen pro celoţivotní exponování, tudíţ při jeho krátkodobém překročení nedochází 

k poškození organismu. Navíc je tento limit tzv. parametrem veřejného zdraví, tudíţ 

se jedná o hodnotu stanovenou pro široké spektrum populace, coţ neznamená, ţe platí 

pro celou populaci. Z výše zmíněného vyplývá, ţe i v případě nepřekročení hygienického 

limitu mohou mít obyvatelé se zvláště citlivým vnímáním hluku zdravotní problémy. 

V takových situacích je hlukem postiţeným obyvatelům většinou instalováno 

nadstandardní protihlukové opatření, případně můţe být záleţitost řešena přestěhováním 

obyvatel do jiné lokality. [5] 

Stěţejní pro instalaci VtE je také vzdálenost od nejbliţšího obydlí, aby byly 

dodrţeny limitní hodnoty hluku. Například společnost Vestas doporučuje stavět 

svá zařízení alespoň ve vzdálenosti 475 m od nejbliţší obytné zástavby, v praxi jsou však 

VtE instalovány v daleko větších vzdálenostech, čímţ získají dostatečnou rezervu 

pro splnění hygienických hlukových limitů. Dle zkušeností odborníků je ideální vzdálenost 
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alespoň 700 m. Jen pro srovnání, dle Agentury ochrany přírody a krajiny je les 

ve vzdálenosti 200 m a při rychlostech větru 6 – 7 m/s zdrojem přibliţně stejného hluku, 

jaký vydává ve stejné vzdálenosti od měřícího bodu samotná VtE. [39] 

Kromě hluku souvisejícího s provozem VtE je nutno zohlednit také hluk z dopravy. 

Vzhledem k tomu, ţe je nutno během výstavby VtE odvézt velké mnoţství zeminy 

a naopak je potřeba na stavbu dopravit mnoho betonu, je dopravní hluk spojován 

především s výstavbou elektrárny. Hluk z dopravy obsluhy VtE během provozu 

je zanedbatelný, dodávkový vůz totiţ většinou k zařízení zavítá jednou aţ dvakrát během 

týdne. Vliv dopravního hluku se projevuje především v okolí příjezdových komunikací, 

a to v denních hodinách. [1] 

Přestoţe se v rámci posuzování vlivů VtE na ţivotní prostředí posuzuje řada okruhů 

problémů, je hluk povaţován za jejich nejrušivější faktor. Obyvatelé, kteří mají určitý 

ekonomický zisk z provozu VtE a obyvatelé, kteří jej nemají, se neliší ve schopnosti slyšet 

hluk dané elektrárny, avšak lze mezi nimi nalézt významný rozpor v subjektivním 

posouzení obtěţování hlukem. Řada obyvatel ţijící v blízkosti VtE se navíc cítí být více 

obtěţována při přímé viditelnosti na zařízení, coţ můţe být dáno nejen přímou expozicí 

hluku, ale také zvýšenou pozorností pohledem na VtE. Obecně lze říci, ţe obyvatelé, kteří 

se cítí být VtE obtěţováni, mají negativní názor na VtE bez ohledu na fakta. [5] 

4.2 Vlivy na krajinný ráz 

Pod pojmem krajinný ráz je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, formulována přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 

či oblasti. Zároveň je krajinný ráz chráněn zmíněným zákonem před nepatřičnými zásahy 

sniţujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu. Šetrně musí být prováděno především 

umisťování a povolování staveb, aby byly zachovány důleţité krajinné prvky, 

jako jsou například kulturní dominanty krajiny a chráněná území. [1] 

Stavba VtE je nepochybně významným zásahem do krajinného rázu. 

Před samotnou realizací projektu musí být zjištěno, zda-li se plánovaná elektrárna 

nenachází na území přírodního parku, coţ je jedno z nejdůleţitějších míst v ochraně 

krajinného rázu. Protoţe přírodní parky skýtají natolik významné estetické a přírodní 

hodnoty, neměla by ţádná VtE na tak významném území vůbec stát. K posouzení vlivu 
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zamýšlené stavby na ţivotní prostředí se často vyuţívají počítačové animace, 

prostřednictvím kterých jsou do fotografií reálné krajiny vkládány vizualizace VtE. 

Na obrázku 17 je vizualizace vytvořená pro větrný park Stříbro. [1] 

 

Obrázek 17 Vizualizace větrného parku Stříbro [4] 

Posouzení vizuálního dojmu z VtE je velice subjektivní záleţitost. Kromě zřetele 

na nově vznikající dominanty v krajině je zapotřebí zohlednit také jejich kladný přínos 

pro ŢP a trvale udrţitelný rozvoj. Přestoţe VtE neoddiskutovatelně mění krajinný ráz, 

nedá se jednoznačně říci, ţe jej přímo ničí. Krajina se v důsledku lidské činnosti 

jiţ po staletí utváří, původní krajina se tedy nachází v ČR uţ jen výjimečně. [6] 

Oblasti, ze kterých mohou být budoucí VtE potenciálně vidět, jsou velice rozsáhlé. 

Dle metodického pokynu MŢP (MP č. 8/2005) lze tato území rozlišit z hlediska dálkových 

pohledů na tzv. okruhy silné viditelnosti (vzdálenost 2 aţ 5 km) a tzv. okruhy zřetelné 

viditelnosti (vzdálenost 10 km). Oblasti zastíněné utvářením georeliéfu nejsou 

ve zmíněných kruzích zahrnuty. [1] 

Větrné parky jsou navrhovány tak, aby jejich vliv na krajinný ráz nebyl o nic 

rušivější, neţ jsou jiné výrazné stavby v krajině, jako jsou např. sloupy vysokého napětí, 

televizní vysílače, tovární komíny, přenosové věţe, rozhledny atd. [7] 
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4.3 Vlivy na tahové cesty a hnízdění ptáků, vlivy na faunu, flóru 

a ekosystémy 

V blízkosti VtE je chování ptáků různorodé. Určité druhy si staví svá hnízda ukrytá 

v gondole a naopak jiné druhy se monumentálním stavbám vyhýbají. Na základě 

vědeckých studií je doloţeno, ţe k tzv. “sekání“ ptáků listy rotoru nedochází, přesto mohou 

otáčející se lopatky pro tento ţivočišný druh znamenat určité riziko. Turbína VtE 

je pro ně viditelnou překáţkou, kterou ptáci oblétají. Za niţší viditelnosti v noci 

nebo za mlhy jim sice hrozí větší nebezpečí kontaktu s elektrárnou, avšak nejsou 

zaznamenány ţádné vyšší počty uhynulých ptáků v důsledku této situace. Pokud přeci jen 

dojde ke střetu ptáka s otáčejícím se listem rotoru, nemusí sráţka skončit tragicky, i kdyţ 

obvodová rychlost na koncích lopatek můţe dosahovat aţ 200 km/h. Monitorovací kamery 

záměrně instalované na VtE zaznamenaly situaci, při které vzduchový polštář vytvořený 

kolem listu rotoru ptákem smýknul a tím zabránil střetu, aniţ by jej zranil či dokonce 

usmrtil. [40] 

Na základě průzkumu, který probíhal na větrných farmách v ČR, 

bylo vyhodnoceno, ţe průměrný počet nalezených mrtvých ptáků se pohybuje 

v intervalu 1 aţ 3 kusy v přepočtu na jednu VtE za rok. V porovnání s počtem uhynulých 

ptáků na silnicích, stoţárech elektrického vedení, lanových mostech atd., se jedná o mizivý 

údaj. Obdobným průzkumem, který probíhal ve Walesu, bylo zjištěno, ţe na kaţdých 

10 000 ptáků připadá pouze jedna kolize. Ať uţ jsou hodnoty jakkoliv vysoké, 

měly by být VtE realizovány mimo důleţité tahové cesty a hnízdiště ptáků. [1, 29, 40] 

Většina VtE bývá rovněţ realizována mimo tzv. skladebné části územního systému 

ekologické stability, mimo oblasti s vyšším stupněm ekologické stability, případně mimo 

oblasti, ve kterých se vyskytují ekosystémy. Ve většině případů bývá nevýznamný také 

vliv na zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ţivočichů. Na oblasti 

dotčené realizací VtE je vhodné vypracovat studii, jeţ by vyvrátila nepříznivé působení 

elektrárny na faunu a flóru. [1] 

Jako nevýznamný se jeví také vliv VtE na lesní zvěř. Původně sice byly elektrárny 

rušivým zdrojem a zvěř vypuzovaly, avšak díky relativně rychlé adaptaci nejen zvěře, 

ale i ptáků, byly zmíněné nepříznivé efekty eliminovány. Jak uţ jsem výše zmínil, dopady 

nejen staveb daného typu se dají omezit na minimum pečlivým výběrem lokality. 
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V oblastech ochrany přírody a oblastech ochrany ptactva, zejména pak NATURA 2000, 

se navíc vůbec ţádné realizace VtE neprovádí. Hodnocení vlivu VtE na faunu je rovněţ 

součástí posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA), kterým musí projít kaţdý 

projekt VtE v ČR. V určitých sporných případech můţe být nařízená také speciální 

ornitologická studie. [40] 

Ústav pro výzkum divoce ţijících zvířat na Veterinární univerzitě v Hannoveru 

během tříletého výzkumu dospěl k závěru, ţe VtE neruší nebo nijak nevyhání zajíce, srnčí, 

lišky a další zvířata. Během zmíněného období bylo sledováno rozsáhlé území, na kterém 

se nachází 36 VtE, zároveň byly pro srovnání sledovány oblasti, kde se elektrárny vůbec 

nenacházejí. Výzkumem bylo zjištěno, ţe v oblastech s VtE zůstávala hustota zvěře stejná, 

případně se dokonce zvyšovala, a to byly v průběhu výzkumu ve sledované oblasti 

realizovány další projekty elektráren. [40] 

Závěrem této podkapitoly bych chtěl shrnout, ţe provoz VtE nemá vliv na odchod 

zvěře z dotčených oblastí, ani se zvěř kvůli těmto stavbám územím nevyhýbá. 

Dle zkušeností myslivců a zemědělců v zemích, kde jsou VtE léta v provozu, si zvířata 

na elektrárny zvyknou, rychle se adaptují a nejsou turbínami rušena. 

4.4 Stroboskopický efekt (Flicker efekt) 

Pojem stroboskopický efekt zmiňovaný v souvislosti s VtE představuje moţný 

optický efekt listů rotoru v podobě světelných záblesků a zastiňování okolí pohyblivým 

stínem za dostatečného slunečního svitu. Případné odlesky z rotorových listů se v dnešní 

době daří eliminovat na minimum pouţitím matné povrchové úpravy listů rotoru, nejčastěji 

v šedé barvě. [1] 

Stroboskopický efekt je zařazen do okruhu problémů v rámci posuzování vlivu VtE 

na ŢP z důvodu jeho neţádoucího účinku na zdraví obyvatel v blízkosti zařízení. 

Zmíněný efekt je hrozbou především pro osoby trpící zvláštní formou epilepsie. 

Jedná se o tzv. fotosenzitivní epilepsii, při které můţe dojít k vyvolání záchvatu blikajícím 

nebo kolísajícím světlem, různými kombinacemi statických nebo pohybujících se 

kontrastních geometrických tvarů apod. Osoby, které touto formou onemocnění trpí, 

mají váţně poškozen mechanismus kontroly kontrastu, případně jej vůbec nemají. [41] 
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K vyvolání záchvatu fotosenzitivní epilepsie můţe dojít při sledování televizní 

nebo počítačové obrazovky (kontrastní animace, hry, klipy s rychlými střihy atd.), záchvat 

můţe být iniciován také různými blikajícími nebo kolísajícími zdroji světla s nízkou 

frekvencí, slunečním světlem probleskujícím skrz stromy při jízdě automobilem, odlesky 

slunce na zvlněné vodní hladině, sledováním světel v oknech projíţdějícího vlaku, 

výstraţnými majáčky, stroboskopickými světly diskoték apod. [41] 

Fotosenzitivní reakce ovlivňují především následující činitelé: 

 Frekvence kolísání zdroje (blikání) – velice variabilní faktor, obvykle 

se pohybuje v hodnotách 5 – 30 Hz; 

 intenzita (kontrast) – faktor nebezpečný při vysokém kontrastu světlo/tma 

nebo intenzivní kontrast barev; 

 světelné pozadí – temné nebo osvětlené prostředí; 

 vlnová délka světla. 

[41] 

Přestoţe je fotosenzitivní epilepsie poměrně vzácné onemocnění, kterým trpí jen 

přibliţně 0,025 % osob z celkové populace, neměla by se daná problematika příliš 

podceňovat. Citlivost na výše zmíněné faktory ovlivňující iniciaci záchvatu je nejvyšší 

u dětí, s věkem se sniţuje a u osob s věkem nad 25 let je jiţ ojedinělá. Souvislost mezi VtE 

a moţnou fotosenzitivní formou epilepsie sice nemusí být na první pohled patrná, 

avšak kaţdá VtE je doprovázena stroboskopickým efektem, taktéţ nazývaným 

jako discoefekt nebo efekt rotujícího stínu. Zmíněný efekt je vyvolaný sluncem, které svítí 

skrz otáčející se listy rotoru, čímţ vytváří stíny míhající se v pravidelných intervalech 

krajinou. Vzhledem k tomu, ţe je daný efekt velice podobný výše zmíněným spouštěcím 

mechanismům fotosenzitivního epileptického záchvatu, je velice důleţité posoudit 

jeho případnou rizikovost. [41] 

V ČR dosud sice není hodnocení stroboskopického efektu formálně ani obsahově 

ošetřeno relevantní právní nebo metodickou normou, zároveň nejsou ani určené náleţité 

hygienické normy, avšak pro hodnocení vlivu VtE na ŢP dle zákona 100/2001 Sb. 

je moţno vyuţít SW nástroj G. L. I. SHADE. Tento SW nástroj je postaven 

nejen na datové, ale také na grafické analýze posuzovaného případu, zároveň vyuţívá 

digitální model terénu. K určení dopadu stroboskopického efektu se sledují čtyři základní 

faktory, jako je jeho frekvence, intenzita, celkový rozsah území dotčeného rotujícím stínem 
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a v neposlední řadě je nutno vymezit potenciální problémové partie hodnocené oblasti 

(referenční body) a vypočítat, v jakých časových intervalech stroboskopický efekt působí 

na dané referenční body. [41] 

Frekvence stroboskopického efektu a jeho intenzita, tedy kontrast světla a stínu, 

lze určit jednoduchým výpočtem podle údajů VtE, případně oborným odhadem 

postaveném na terénním pozorování a odborné literatuře. SW nástrojem se následně 

provede detailní rozbor stroboskopického efektu např. z hlediska času, reliéfu terénu 

nebo pozice VtE a referenčních bodů. Jedna z variant vizualizace stroboskopického efektu 

je vyobrazena na obrázku č. 18 níţe. [41] 

 

Obrázek 18 Vertikální řez ilustrující stroboskopický efekt [41] 

Obec ilustrovaná na obrázku 18 je zároveň s VtE zastíněna výrazným horským 

hřbetem, tudíţ není obydlená oblast stroboskopickým efektem dotčena.  

Závěrem bych chtěl o stroboskopickém efektu zmínit, ţe vzhledem 

ke vzdálenostem většiny posuzovaných VtE, které dosahují alespoň 500 m od obytné 

zástavby, se daný efekt jeví jako bezvýznamný. 

4.5 Vlivy na půdu a povrchové a podzemní vody 

Zábor zemědělského půdního fondu jedné VtE je zanedbatelný. 

Pohybuje se v intervalu od 0,10 ha po 0,13 ha. Zastavěná plocha samotné stavby 

má hodnotu okolo 256 m
2
. Většinou bývají VtE umísťovány na území s převáţně 

podprůměrnou produkční schopností půdy. Jakmile je provoz zařízení ukončen, dotčené 

pozemky ve většině případů procházejí rekultivací a mohou být následně pouţity 

např. pro zemědělské účely. U případných zpevněných příjezdů se počítá s jejich dalším 

vyuţitím, tudíţ se neodstraňují a mohou tak nadále slouţit jako vjezdy na pozemky 

z přilehlých komunikací. [1] 
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Během provozu VtE nevznikají, a tudíţ se ani neodvádějí ţádné technologické nebo 

splaškové odpadní vody. Dešťová voda je přirozeným způsobem gravitačně odváděna 

do okolí a do příkopů. [1] 

Z výše zmíněného vyplývá, ţe vliv VtE na povrchové a podzemní vody reálně 

nehrozí, přesto musí být u kaţdé realizované elektrárny zajištěno dodrţení všech 

příslušných proti-havarijních opatření. Výstavba VtE stejně jako provoz daného zařízení 

nemá vliv na povrchové vody, kvalitu, výšku hladiny, ani na směry proudění podzemních 

vod. V rámci realizace VtE a s ní související výstavbou obsluţných komunikací se však 

musí brát ohled na to, aby se nezměnili nebo nezhoršily odtokové poměry na daném místě, 

případně aby nedošlo ke vzniku erozních jevů. Mimo to je nutno v průběhu instalace 

elektrárny zabránit znečištění či vnesení zeminy do koryt vodotečí. [1] 

4.6 Ostatní vlivy 

Mezi ostatní vlivy VtE na ŢP patří např. odlétávání ledu, respektive ledové tříště, 

z lopatek rotoru v zimním období. Ke zmíněnému nepříznivému efektu samozřejmě 

nedochází u rotorů s vyhřívanými listy. Určité typy VtE mohou být dokonce na základě 

signalizačního zařízení v případě námrazy odstaveny. Jako opatření proti danému 

negativnímu vlivu VtE mohou být v oblasti okolo elektrárny instalovány výstraţné tabule, 

které upozorňují na moţné nebezpečí úrazu v důsledku odlétávajícího ledu z listů rotoru. 

Instalace tabulí se provádí většinou v okruhu okolo 250 m. [1] 

V souvislosti s vlivem VtE na ŢP jsou často zmiňovány obavy z rušení příjmu 

televizního nebo rozhlasového signálu. K této situaci by však mohlo nastat jedině 

v případě, ţe by stoţáry elektráren stály v bezprostřední blízkosti antén vysílače. 

VtE tedy při běţném provozu nikterak příjem televize, rozhlasu či sítě mobilních operátorů 

neruší. [29] 

Odpůrci VtE často argumentují také nepříznivým vlivem elektráren na turistický 

ruch. V roce 2006 britská parlamentní komise provedla studii vlivu větrných farem 

na turistický ruch a dle výsledků daného výzkumu nebyl zaznamenán pokles návštěvnosti 

míst s větrnými elektrárnami. Studie naopak potvrdila, ţe se návštěvnost v lokalitách 

s elektrárnami zvýšila, coţ potvrdily také pozdější zkušenosti z ČR. [29] 
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Závěrem kapitoly bych chtěl říci, ţe projekty nově navrhovaných VtE i přes splnění 

všech legislativních poţadavků a vyvrácení negativního působení v místě plánované 

realizace bývají často brzděny negativním postojem obyvatel dotčených oblastí. 

Zůstává otázkou, zdali je situace způsobena neinformovaností veřejnosti, či je postoj české 

společnosti obecně negativně naladěn proti obnovitelným zdrojům energie. 
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5 Hodnocení dopadů větrných generátorů různých 

výkonů na ţivotní prostředí 

V následující kapitole budu porovnávat dvě VtE různých instalovaných výkonů 

a hodnotit jejich dopady na ŢP. Na základě hlukové studie vypracované pro dvě elektrárny 

společnosti VESTAS s plánovaným umístěním na katastrálním území obce Lipná 

zhodnotím dopad větrných generátorů o nominálních výkonech 1,8 MW, 

respektive 3 MW. Na plánovaném území byla původně prováděna hluková studie pro VtE 

o výkonech generátorů 3 MW. Od této varianty však bylo upuštěno a hluková studie 

se prováděla znova pro zařízení o výkonech generátorů 1,8 MW. 

Dvě VtE měly být instalovány na východní straně obce Lipná s označením 

LP 1 a LP 2. V okolí plánovaných staveb je nejbliţší obytná zástavba ve vzdálenosti 

cca 900 m od zařízení LP 2 a přibliţně 1100 m od elektrárny LP 1. V blízkosti obce Lipná 

je jiţ provozována VtE Eldaco, zároveň je zde plánována jiţ schválená elektrárna 

s označením PT 1, která se nachází přibliţně 650 m od nejbliţší zástavby obce Lipná. 

V blízkém okolí je situována také zástavba obce Luboměř, místní část Heltínov 

je od nejbliţší elektrárny vzdálena 850 m. Na následujícím obrázku jsou zmiňovaná 

zařízení přehledně vyobrazena (obrázek č. 19). [42] 

 

Obrázek 19 Umístění VtE u obce Lipná [42] 
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Hluková studie je provedena na základě údajů investora stavby o umístění zdrojů 

hluku, době a reţimu jejich provozu, dále na základě údajů dodavatele technologie 

o parametrech instalovaných zdrojů hluku, SW nástroje Hluk+, dále byly pouţity výsledky 

měření hluku pozadí provedené Zdravotním ústavem Ostrava a v neposlední řadě 

bylo vyuţito hlukových studií pro nedaleké VtE Partutovice, Potštát-Kyţlířov a větrného 

parku Jindřichov. [42] 

Dle původního záměru investora měly být východně od obce Lipná realizovány 

dvě VtE typu VESTAS V112-3,0 MW s průměrem rotoru 112 m a výškou stoţáru 94 m. 

Daný typ zařízení disponuje rotorovými listy vyrobenými z epoxidové pryskyřice 

vyztuţenými skelným vláknem, přičemţ se kaţdý list skládá ze dvou polovin slepených 

s nosným profilem. Výrobce daného typu elektrárny vybavil rotor tzv. systémem 

OptiSpeed®, pomocí kterého můţe rotor fungovat s variabilním počtem otáček. Zařízení 

je vybaveno také regulačním systémem naklápění OptiTip®, které slouţí k neustálému 

nastavování úhlu rotorových listů, tudíţ je jejich poloha vţdy optimálně přizpůsobena 

konkrétním větrným podmínkám. Zmíněný systém umoţňuje optimalizovat nejen výrobu 

energie, ale také vývoj hluku. Tento typ VtE disponuje třemi reţimy provozu, 

jenţ se vzájemně liší výstupním a akustickým výkonem elektrárny. K posouzení výše 

zmíněných hlukových studií je nyní stěţejní akustický výkon v těchto třech reţimech 

provozu (MODE 0, MODE 1 a MODE 2). Maximální akustický výkon elektrárny 

v reţimech MODE 0 a MODE 1 se neliší a má hodnotu 106,5 dB. Liší se však hlukovými 

emisemi při středních rychlostech proudění (6 – 10 m/s), přičemţ reţim MODE 1 vykazuje 

niţší hlukové emise. Pro reţim MODE 2 pak platí hodnota 104,5 dB. [42, 43] 

Varianta realizace dvou VtE s niţším instalovaným výkonem neţ se původně 

očekávalo, tedy záměr postavit zařízení typu VESTAS V100-1,8 MW, znamenala 

v důsledku zpracování nové hlukové studie. Daný typ elektrárny disponuje rotorem 

o průměru 100 m, jehoţ listy jsou stejně jako u typu V112 vyrobeny z epoxidové 

pryskyřice. Elektrárna taktéţ disponuje systémy OptiSpeed® a OptiTip®. Vzhledem 

k rozdílné velikosti rotorů těchto dvou uvaţovaných typů VtE se daná zařízení liší 

emitujícím akustickým výkonem v závislosti na proudění. Hladiny akustického výkonu 

odpovídající různým rychlostem proudění jsou uvedeny v následující tabulce č. 5. 

 



Bc. Pavel Sikora: Posouzení vlivů větrných elektráren různých výkonů na ţivotní prostředí 

 

2013  47 

Tabulka 5 Závislost akustického výkonu na rychlosti proudění [42, 43] 

Rychlost 

proudění [m/s] 

Hladina akustického výkonu [dB] 

VESTAS 

V100-1,8 MW 

VESTAS V112-3,0 MW 

MODE 0 MODE 1 MODE 2 

3 94,0 95,0 95,0 95,0 

4 96,2 95,0 95,0 95,0 

5 100,1 95,0 95,0 95,0 

6 103,9 98,5 96,6 96,6 

7 105,0 101,8 100,0 100,0 

8 105,0 104,6 102,8 102,8 

9  106,0 105,4 104,5 

10  106,5 106,5 104,5 

11  106,5 106,5 104,5 

12  106,5 106,5 104,5 

13  106,5 106,5 104,5 

 Dle hodnot uvedených v tabulce č. 5 jsem sestavil graf (viz. Graf č. 5 níţe), 

jenţ názorně poukazuje na odlišný akustický výkon VtE v závislosti na rychlosti proudění. 

Elektrárna typu V112-3,0 MW vykazuje maximální hladinu akustického výkonu 106,5 dB 

v provozních reţimech MODE 0 a MODE 1, a to jiţ jakmile proudění dosáhne 

rychlosti 10 m/s. Zmíněné reţimy slouţí zejména pro denní provoz. Naopak pro noční 

provoz slouţí reţim MODE 2, při kterém sledovaný parametr nepřesáhne od rychlosti 

proudění 9 m/s hodnotu 104,5 dB.  

Maximální hladina akustického výkonu elektrárny typu V100-1,8 MW se ustálí 

na hodnotě 105 dB. Této hladiny dosáhne jiţ při rychlosti proudění 7 m/s. Zařízení mohou 

být v provozu nastaveny na svůj nominální výkon po celý rok.  
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Graf 5 Závislost akustického výkonu na rychlosti proudění  

5.1 Zdroje hluku 

Hodnocené zdroje hluku můţeme rozdělit na zdroje liniové, plošné stacionární 

a bodové. Za liniový zdroj hluku je povaţován automobilový provoz na veřejných 

komunikacích. V souvislosti s hodnocenou lokalitou se jedná zejména o silnici II/441 

a na ni navazující komunikaci III/44014, které budou vyuţívat také nákladní automobily 

v průběhu realizace stavby VtE. Stav provozu na zmíněných komunikacích byl odvozen 

z výsledků celostátního sčítání dopravy z roku 2010 pouţitím výhledových koeficientů. 
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jednou za měsíc. Průměrnou denní četnost provozu vozidel na veřejných komunikacích 

uvádím v přehledné tabulce č. 6 níţe. [42] 

Tabulka 6 Průměrná denní četnost provozu na veřejných komunikacích [42] 

Profil 
NOA NNA NOA NNA NOA NNA 

Současný stav Výstavba Cílový stav 

II/441 1119 332 1129 412 1120 332 

III/44014 598 114 608 194 599 114 

Dalším sledovaným zdrojem hluku jsou zdroje plošné stacionární. Za daný zdroj 

hluku je povaţována plocha hlavního stanoviště, na které bude hluk způsoben provozem 

stavebních strojů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními materiály a komponenty 

realizované VtE. Ve studii se počítá s hladinou hluku 90 dB pro kaţdé nákladní vozidlo 

nacházející se na stavbě a s hlukem ze stavebních strojů v době od 7:00 do 19:00 hod. 

o akustickém výkonu 105 dB. Zdrojem daného hluku můţe být např. bagr, nakladač, 

či těţký nákladní automobil v terénu. [42] 

Posledním sledovaným zdrojem hluku jsou zdroje bodové, coţ jsou VtE v době 

jejich provozu. Výrobce deklaruje, ţe varianta zařízení V112-3,0 MW disponuje 

regulovatelným výkonem, kterým lze ovlivnit také maximální akustický výkon dle jiţ výše 

zmiňovaných reţimů provozu v rozmezí 104,5 aţ 106,5 dB. U méně výkonnějšího typu 

elektrárny V100-1,8 MW je zase deklarována maximální hladina akustického výkonu 

105 dB, akustický výkon se však variabilně pohybuje od 94 dB po 105 dB v závislosti 

na rychlosti proudění. Výrobce také uvádí, ţe zmíněné typy zařízení neemitují hluk 

s tónovou sloţkou, a ţe zdroj hluku není výrazně směrový. Spektrum hluku emitovaného 

VtE vykazuje maximum v rozsahu frekvencí 500 – 2500 Hz. Pro účely výpočtů provedené 

v hlukové studii byla pouţita průměrná hladina akustického výkonu 

na úrovni 103,9 dB a dlouhodobé průměrné hodnoty rychlosti větru v měřící stanici 

Červená (viz. Tab. č. 7). [42] 

Tabulka 7 dlouhodobé průměrné hodnoty rychlosti větru v měřící stanici Červená[42] 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Prům. rychlost 

větru [m/s] 
3,90 4,30 4,50 4,30 4,50 3,90 4,10 4,10 4,40 4,00 
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5.2 Ekvivalentní hladiny hluku 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro hluk z provozu VtE je stanoven 

dle § 12. odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., pro osm nejhlučnějších hodin v denní době 

a pro jednu nejhlučnější hodinu v době noční. Měření proběhlo u blízkých objektů 

k bydlení, jeţ byly definovány jako výpočtové body, 3 a 6 m nad úrovní terénu. 

V blízkosti komunikace, po které je v průběhu výstavby VtE plánován odvoz 

zeminy, návoz materiálů a technologie nákladními vozidly, bylo provedeno měření 

ekvivalentní hladiny dopravního hluku u nejbliţšího chráněného objektu. Hodnoty 

z daného měření ekvivalentní hladiny dopravního hluku (LAeq,T) jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 8. 

Tabulka 8 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku [42] 

Výpočtový bod Výška [m] 
LAeq,T [dB]  

před realizací 

LAeq,T [dB] 

výstavba 

LAeq,T [dB] 

 cílový stav 

1 3 54,8 55,0 54,8 

1 6 56,1 56,3 56,1 

Co se týče ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, tedy hluku v pozadí, 

byly u vybrané obytné budovy v obci Lipná Zdravotním ústavem Ostrava naměřeny 

následující hodnoty (Tabulka 9). 

Tabulka 9 Výsledky měření hlukového pozadí v okolí Lipné [42] 

Stanoviště LAeq,T - den [dB] LAeq,T -noc [dB] 

Obytná budova (č.p. 17) 30,1 28,3 

Za stacionární zdroj hluku v průběhu výstavby se pro účely výpočtu předpokládal 

nejméně příznivý stav, čili ţe všechny elektrárny budou stavěny současně. 

Jak jsem jiţ výše zmínil, výstavba VtE bude probíhat v denních hodinách, v následující 

tabulce jsou tedy uvedeny ekvivalentní hladiny hluku pro nejbliţší výpočtové body 

(Tabulka č. 10). 
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Tabulka 10 Ekvivalentní hladiny hluku v průběhu výstavby elektráren (denní doba) [42] 

Výpočtový bod Výška [m] 

LAeq,T [dB] 

Doprava po 

účelových 

komunikacích 

LAeq,T [dB] 

Průmysl 

LAeq,T [dB] 

Celkem 

1 3 < 10 24,2 24,2 

1 6 < 10 26,4 26,4 

7 3 < 10 24,0 24,0 

7 6 < 10 25,8 25,8 

8 3 < 10 21,4 21,4 

8 6 < 10 23,5 23,5 

9 3 < 10 28,0 28,0 

9 6 < 10 29,1 29,1 

10 3 < 10 15,1 15,1 

10 6 < 10 15,7 15,7 

Hluk ze stacionárních zdrojů za provozu elektráren LP 1 a LP 2 emitovaný 

převodovým soustrojím, generátorem a aerodynamickým hlukem rotorových listů 

je ve studii modelován s předpokládaným provozem všech elektráren v denní době na plný 

výkon, čemuţ odpovídá provoz zařízení v reţimu MODE 0 s garantovanou maximální 

hodnotou akustického výkonu 106,5 dB. V nočních hodinách budou elektrárny LP 1 a LP 2 

provozovány v reţimu MODE 2. Výpočet byl proveden na základě údajů z pozorování 

meteorologické stanice Červená u Libavé. Výsledkem pozorování jsou následující 

průměrné hodnoty teploty (t) a relativní vlhkosti (φ): 

 Teplá polovina roku:  t = +14,9 °C, φ = 62 % (terén pohltivý); 

 studená polovina roku:  t = +0,3 °C, φ = 72 % (terén odrazivý). 

[42] 

Hodnoty VtE V112-3,0 MW pro pohltivý terén v teplé polovině roku s průměrnou 

denní teplotou t = 14,9 °C, φ = 62 % a tlakem p = 1013 hPa jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 11 a pro hodnoty odrazivého terénu ve studené polovině roku 

s teplotou t = 0,3  °C, φ = 50 % a tlakem p = 1013 hPa platí tabulka č. 12 níţe. 
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Tabulka 11 Ekvivalentní hladiny hluku za provozu VtE V112-3,0 MW (teplá polovina roku) [43] 

Výp. 

bod  

 Výška 

[m]  

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím  

Denní doba Noční doba 

1 3,0 28,6 32,4 26,4 30,5 

1 6,0 28,8 32,5 26,6 30,5 

7 3,0 30,5 33,3 28,7 31,5 

7 6,0 30,8 33,5 29,0 31,7 

8 3,0 30,6 33,4 29,1 31,7 

8 6,0 32,8 34,7 31,7 33,3 

 

Tabulka 12 Ekvivalentní hladiny hluku za provozu VtE V112-3,0 MW (studená polovina roku) [43] 

Výp. 

bod 

 

Výška[m]  

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím  

Denní doba Noční doba 

1 3,0 31,6 33,9 29,4 31,9 

1 6,0 31,7 34,0 29,5 32,0 

7 3,0 33,5 35,1 31,6 33,3 

7 6,0 33,8 35,3 32,0 33,5 

8 3,0 32,8 34,7 31,0 32,9 

8 6,0 35,2 36,4 34,2 35,2 

Hodnoty VtE V100-1,8 MW pro stejné klimatické faktory vystihuje tabulka 13 níţe. 

Údaje nejsou pro daný typ zařízení rozděleny na denní a noční dobu, liší se pouze 

hodnotami v teplejší a studenější polovině roku. 

Tabulka 13 Ekvivalentní hladiny hluku za provozu VtE V100-1,8 MW (denní i noční doba) [42] 

Výp. bod  Výška [m]  

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím  

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje  

bez pozadí 

LAeq,T [dB]  

stac. zdroje 

s pozadím 

Teplá polovina roku Studená polovina roku 

1 3,0 26,4 31,6 28,8 32,5 

1 6,0 26,7 31,7 29,0 32,6 

7 3,0 29,4 32,8 32,1 34,2 

7 6,0 29,4 32,8 32,1 34,2 

8 3,0 29,4 32,8 30,7 33,4 

8 6,0 32,2 34,3 34,2 35,6 
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V okolí ostatních výpočtových bodů je hladina akustického tlaku z provozu VtE 

předpokládaná niţší neţ 10 dB, tudíţ nejsou hodnoty pro dané body 

v tabulkách č. 11, 12 a 13 uvedeny. 

Graficky je situace z hlediska hluku znázorněna na následujícím obrázku č. 20, 

kde je kromě zařízení LP 1 a LP 2 uvedena také elektrárna PT 1 a jiţ stojící VtE Eldaco. 

Obrázek odpovídá provozu těchto zařízení v průběhu studené poloviny roku. 

 

Obrázek 20 Vizualizace provozu elektráren LP 1, LP 2, PT 1 a Eldaco[42] 

Při srovnání hladin akustického tlaku z provozu VtE o instalovaném výkonu 3 MW 

a 1,8 MW je patrné, ţe jsou mezi zařízeními rozdíly nanejvýš v řádu jednotek decibelů. 

Z výše zmíněného tudíţ vyplývá, ţe vzájemná diference z pohledu vlivu hluku daných 

dvou typů posuzovaných zařízení je zanedbatelná. Na následujících sloupcových grafech 

uvádím hladiny akustického tlaku výpočtového bodu č. 1 naměřené ve výšce 3 m, 

na nichţ je vystiţena zanedbatelná odchylka hodnot mezi elektrárnami V112-3,0 MW 

a V100-1,8 MW, a to jak v denních a nočních hodinách, případně v teplé a studené 

polovině roku (viz. Graf č. 6 a 7).  
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Graf 6 Ekvivalentní hladiny hluku za provozu VtE 3 MW a 1,8 MW (den) 

Z grafu č. 6 je patrné, ţe rozdíly ekvivalentních hladin hluku stacionárního zdroje 

za provozu jsou znatelnější u grafu znázorňujícího provoz elektráren bez pozadí, zároveň 

VtE vykazují větší hluk ve studené polovině roku. 

V nočních hodinách lze z grafu č. 7 níţe jednoznačně vyčíst určitý pokles 

emitovaného hluku, především pak u zařízení s instalovaným výkonem 3 MW.

 

Graf 7 Ekvivalentní hladiny hluku za provozu VtE 3 MW a 1,8 MW (noc) 
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Kromě hluku ze stacionárních zdrojů za provozu elektráren LP 1 a LP 2 model 

počítá také s hlukem emitovaným z provozu okolních VtE v Kyţlířově, Jindřichově, 

Partutovicích a Odrách-Veselí. Předpokládané hodnoty na všech výpočtových bodech 

za provozu všech větrných zařízení v okolí jsou uvedeny pro letní a zimní období 

v tabulkách č. 14, potaţmo č. 15. [42] 

Tabulka 14 Ekvivalentní hladiny hluku za provoz VtE LP 1 a LP 2 včetně provozu okolních elektráren 

(teplá polovina roku) [42] 

Výp. 

bod 

Výška 

[m] 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

bez pozadí 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

s pozadím 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

bez pozadí 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

s pozadím 

Denní doba Noční doba 

1 3,0 40,4 40,8 36,8 37,4 

1 6,0 40,4 40,8 36,8 37,4 

2 3,0 37,2 38,0 34,4 35,4 

2 6,0 37,2 38,0 34,4 35,4 

3 3,0 37,9 38,6 35,1 35,9 

3 6,0 37,9 38,6 35,1 35,9 

4 3,0 39,1 39,6 33,6 34,7 

4 6,0 39,1 39,6 33,6 34,7 

5 3,0 36,5 37,4 34,1 35,1 

5 6,0 36,5 37,4 34,1 35,1 

6 3,0 36,1 37,1 35,2 36,0 

6 6,0 33,2 34,9 32,2 33,7 

7 3,0 37,0 37,8 35,5 36,3 

7 6,0 37,0 37,8 35,5 36,3 

8 3,0 33,1 34,9 29,5 32,0 

8 6,0 35,7 36,8 32,6 34,0 

Dle údajů uvedených v tabulkách je nejvyšší hladina hluku předpokládána v místě 

výpočtového bodu č. 1. Hladina hluku však nepřekračuje hodnotu 40,8 db v teplé polovině 

roku a 42,5 dB ve studené polovině roku. Mez 50 db stanovená legislativou není v denní 

době v ţádném případě překročena, taktéţ není překročena hranice 40 dB v nočních 

hodinách. 
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Tabulka 15 Ekvivalentní hladiny hluku za provoz VtE LP 1 a LP 2 včetně provozu okolních elektráren 

(studená polovina roku)[42] 

Výp. 

bod 

Výška 

[m] 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

bez pozadí 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

s pozadím 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

bez pozadí 

LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 

s pozadím 

Denní doba Noční doba 

1 3,0 42,2 42,5 39,4 39,7 

1 6,0 42,2 42,5 39,4 39,7 

2 3,0 40,2 40,6 37,4 37,9 

2 6,0 40,2 40,6 37,4 37,9 

3 3,0 40,3 40,7 37,5 38,0 

3 6,0 40,3 40,7 37,6 38,1 

4 3,0 40,9 41,2 36,6 37,2 

4 6,0 40,9 41,2 36,6 37,2 

5 3,0 38,2 38,8 35,8 36,5 

5 6,0 38,2 38,8 35,9 36,6 

6 3,0 37,9 38,6 37,0 37,5 

6 6,0 36,2 37,2 35,2 36,0 

7 3,0 40,0 40,4 38,0 38,4 

7 6,0 40,0 40,4 38,0 38,4 

8 3,0 35,5 36,6 32,2 33,7 

8 6,0 38,5 39,1 34,8 35,7 

5.3 Poţadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

„Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, § 12, odst. 3. se nejvyšší hygienický limit v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stanoví součtem základní hladiny 

hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle 

přílohy č. 3:“ [42] 

 Stavební činnosti:   +10 dB v době 06,00 - 07,00 hod.; 

+10 dB v době 21,00 - 22,00 hod.; 

+15 dB v době 07,00 – 21,00 hod.; 

 okolí hlavní komunikace: +10 dB; 

 noční doba:   -10 dB. 

[42] 
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5.4 Zhodnocení hlukové studie 

Na základě hodnot v tabulkách 14 a 15 a dle provedené hlukové studie mohu 

konstatovat, ţe realizace varianty VtE s instalovaným výkonem 3 MW i varianta zařízení 

o výkonu 1,8 MW splňuje výše uvedené nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Ke splnění 

legislativních poţadavků je nutný také předpoklad, ţe hluk emitovaný VtE nebude 

vykazovat ţádné tónové sloţky a obě elektrárny LP 1 a LP 2 budou u varianty elektráren 

o instalovaném výkonu 3 MW v denní době nastaveny do reţimu s akustickým 

výkonem 106,5 dB (MODE 0), v noční době pak do reţimu MODE 2 s akustickým 

výkonem 104,5 dB. U varianty s výkonem 1,8 MW mohou být elektrárny LP 1 a LP 2 

v denní i v noční době v provozu na nominální výkon v průběhu celého roku. 

Předpokladem ke splnění podmínek stanovených nařízením vlády je zároveň to, ţe budou 

veškeré stavební práce prováděny v denní době. 

Dle údajů uvedených v této kapitole realizací výstavby VtE LP 1 a LP 2 nedojde 

k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 

ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. Zároveň nedojde 

k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 

z dopravy na pozemních komunikacích, zejména v okolí komunikace II/441 v denní době 

a nedojde ani k hodnotitelné změně. 

Taktéţ lze konstatovat, ţe vlivem provozu VtE nedojde k překročení hygienického 

limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi 

nejhlučnějších hodinách v denní době a v jedné nejhlučnější hodině v noční době. 

Z pohledu dopravního hluku v okolí komunikace II/441 v denní době rovněţ nedojde 

k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku a nedojde 

ani k jeho hodnotitelné změně. 

Realizace záměru se stroji VESTAS o instalovaném výkonu 1,8 MW umoţňuje 

celodenní provoz bez omezení výkonu v noci, tudíţ je tato varianta schůdnější. 
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6 Návrh oznámení, příp. dokumentace pro posouzení 

vlivů konkrétního záměru větrného parku na ţivotní 

prostředí ve smyslu přílohy č. 3, resp. 4 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně 

variantního řešení) 

V poslední kapitole se věnuji návrhu oznámení pro posouzení vlivů 

konkrétního záměru větrného parku ve Stříţovicích na ŢP ve smyslu přílohy 

č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Stříţovice se nachází 20 km na jih od Plzně a 9 km na západ od města Blovice. 

Obec spadá pod okres Plzeň – jih a mikroregion Úslava. Území mikroregionu Úslava 

se rozkládá při středním toku stejnojmenné řeky. Nejvýše poloţené místo celého 

mikroregionu Úslava je Jezevčí skála u Letin (608 m n. m.), naopak nejniţší místo 

se nachází u řeky Úslavy v Ţákavě (388 m n. m.). [44] 

Obec, na jejímţ katastru má být dle záměru postaveno 8 VtE, leţí v nadmořské 

výšce 474 m. Na obrázku č. 21 níţe uvádím mapu rozmístění elektráren s označením 

STR1 aţ STR8 včetně vyznačených pozemků, na kterých má být projekt realizován. [44] 

Plánované VtE jsou situovány na zemědělských plochách charakteru orné půdy. 

V bezprostřední blízkosti se nacházejí také přírodní plochy, louky a pastviny zahrnuty 

v systému ÚSES. Dotčené území zahrnuje také řadu ostatních přírodních prvků, 

jako jsou aleje a solitérní zeleň. 
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Obrázek 21 Rozmístění VtE STR1 až STR8 na katastru obce Střížovice [45] 
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6.1 Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

6.1.1 Krajina, krajinný ráz 

Území je dle geomorfologického členění ČR součástí Hercynského systému, 

subsystému Hercynská pohoří, provincie Česká vysočina, subprovincie Českomoravská 

soustava, oblasti Středočeské pahorkatiny a Jihočeské pánve. [46] 

Biota území lokality (tj. fauna a flóra) náleţí k oblasti vegetace a fauny opadavých 

listnatých lesů středoevropského temperátního pásma. Stav bioty v širším území odpovídá 

vývoji narušovanému od dob středověku antropickými zásahy, jenţ je novodobě 

přetvořený v zemědělsky intenzivně vyuţívané území. [47] 

Území obce Stříţovice a blízké okolí je dle geologické mapy tvořeno svahovými 

nezpevněnými sedimenty (hlínou a pískem) stáří kvartéru a zpevněnými sedimenty drobou, 

prachovcem a břidlicí stáří svrchního proterozoika. Výjimečně lze v této oblasti nalézt 

podloţí tvořené zpevněnými sedimenty silicitu. [47] 

Česká geologická sluţba vyhodnotila oblast jako území s převládajícím stupněm 

rizikovosti, přičemţ jako rizikový geofaktor byl určen radon v podloţí s převládajícím 

stupněm rizika 2, tj. s nebezpečným průnikem radonu z podloţí. [48] 

Posuzovaná oblast je dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vhodná pro stavbu 

VtE. V okolí obce Stříţovice se nenachází ţádná maloplošná chráněná území, nejbliţší 

maloplošné chráněné území je přírodní rezervace Zlín nacházející se západně od Stříţovic 

u obce Dolní Lukavice. Důvodem ochrany je teplomilná doubrava s výskytem několika 

druhů zvláště chráněných a vzácných rostlin. 

V bezprostřední blízkosti obce Stříţovice se nachází lesní porost pouze směrem 

na jih od obce (Černý les, U Hor, Sokořín, atd.). 

Vzdálenějším maloplošným chráněným územím severozápadním směrem u obce 

Čiţice leţí přírodní památka Pod Smutným koutem. Důvodem ochrany je různě stará 

doubrava s pestrou květenou, jako je například ptačinec velkokvětý, svízel lesní, hrachor 

jarní, jaterník trojlaločný, řimbaba chocholičnatá, lilie zlatohlávek, bělozářka liliovitá, 
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ostřice horská, či jetel alpský. Ve stromovém patře se pak nachází dub letní, dub zimní, 

borovice lesní, lípa velkolistá, javor mléč a habr obecný. [49] 

Severně od Stříţovic se nachází město Starý Plzenec, na jehoţ katastru leţí přírodní 

památka Andrejšky, přičemţ důvodem ochrany jsou výrazné buliţníkové skalní útvary. 

Další přírodní památka spadající pod katastr města Starý Plzenec se nazývá Starý rybník, 

kde jsou chráněna botanicky cenná společenstva vodních a mokřadních rostlin. [50] 

Severovýchodně od Stříţovic leţí dva přírodní parky, Kornatický potok a Kamínky. 

Přírodní park Kornatický potok je situován přibliţně 4 km jihozápadně od Rokycan. 

Z rostlin se zde vyskytují např. vzácný medovník velkokvětý, lilie zlatohlavá 

nebo vemeník dvoulistý. Objevují se zde čápi nebo brouci tesaříci, střevlíci, či páchníci 

hnědí. Pod přírodní park Kornatický potok spadají maloplošně chráněná území přírodní 

rezervace Lopata a přírodní památka Hádky. Důvodem ochrany PR Lopata jsou zbytky 

přirozených lesních ekosystémů, zejména lipových javořin, nachází se zde také zřícenina 

hradu Lopata. V PP Hádky je chráněná teplomilná stará doubrava se vzácnou květenou 

obklopená monokulturním lesem tvořeným smrky. Vyskytují se zde také byliny, převáţně 

pak třtina rákosová. Z květeny se zde nacházejí ohroţené lilie zlatohlávek, okrotice 

dlouholistá, medovník velkokvětý, oměj vlčí, vemeník dvoulistý, lýkovec jedovatý, 

či orlíček. V Přírodním parku Kamínky pak leţí maloplošně chráněná území 

PR Zvoníčkovna a PP Kakejcov. [51] 

Jihovýchodně od Stříţovic se nachází Přírodní park Buková hora-Chýlava, jehoţ 

značnou část území pokrývají listnaté a smíšené lesy s bukem, v niţších polohách s dubem. 

Na území parku se nachází také NPR Chejlava, ve kterém rostou reprezentativní bučiny 

a suťové porosty, kde rostou např. oměj vlčí a lilie zlatohlavá. Důvodem ochrany 

NPR Chejlava jsou 154 let staré porosty buku, smrku s jedlí a klenem, lokalita 

je významná také výskytem vzácných lišejníků. [52]  

Jihovýchodně od Stříţovic se na katastru města Blovice nachází evropsky 

významná lokalita soustavy chráněných území Natura 2000. V širším okolí obce Stříţovice 

se pak nenachází ţádná chráněná ptačí oblast soustavy Natura 2000. Západně od obce 

Stříţovice dle Územního systému ekologické stability vede biokoridor, coţ je území, které 

neumoţňuje organismům trvalou dlouhodobou existenci, avšak umoţňuje jejich migraci 
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mezi biocentry. V rámci posuzovaného území vede biokoridor přibliţně od města Starý 

Plzenec přes Přeštice aţ po Švihov. [53] 

6.1.2 Voda 

Obcí Stříţovice protéká Olešenský potok, směrem na jih u obce Únětice se nachází 

jezero Hadovka a nedaleký Únětický potok. 

Jiţněji se nachází Podhrázský rybník, který je zásobován Lesním a Podhrázským 

potokem. Podhrázský potok zásobuje také Mlýnský rybník u obce Seč a následně se vlévá 

do řeky Úslavy u Zdemyslic. Řeka Úslava protéká v posuzované oblasti např. městem 

Blovice, Zdemyslicemi, Ţákavou nebo Nezvěsticemi. 

Dále směrem na východ leţí obec Štítov, u které pramení Štítovský potok vlévající 

se do řeky Úslavy. Nedalekým městem Spálené Poříčí protéká řeka Bradava, 

která se do řeky Úslavy vlévá u Nezvěstic. 

Na sever od Stříţovic pramení Nezbavětický potok u obce Nezbavětice, 

jenţ se vlévá do řeky Úslavy. Ještě severněji pramení Losinský potok na katastru obce 

Losiná. 

Severozápadně od Stříţovic je nejbliţší významný tok řeka Úhlava, 

do které se z širšího okolí posuzované oblasti vlévá např. Předenický nebo Čiţický potok. 

 Západně od Stříţovic leţí obec Netunice, ve které se nachází několik dalších 

vodních ploch anebo Nebílovský potok. 

6.1.3 Kulturní památky 

Na východ od obce Stříţovice leţí na katastru obce Vlčtejn stejnojmenná zřícenina 

hradu ze 13. Století. Severovýchodním směrem se nachází v obci Nezvěstice bývalá tvrz 

přibliţně ze 14. století. 

Na severu od Nezvěstic stojí klasicistní lovecký zámek Kozel, coţ je v posledních 

letech jedna z nejnavštěvovanějších památek na Plzeňsku. Zámek stojí na svahu nad řekou 

Úslavou, 2 km východním směrem od Šťáhlav. 
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V obci Šťáhlavy je dominantou stejnojmenný zámek s půdorysem písmene U 

skládající se z renesančního křídla a mladších přístaveb spojujících nejstarší zámeckou část 

s barokním traktem. Historie zámku se datuje na počátek k počátku 17. století.  

Severně od Stříţovic u města Starý Plzenec leţí zřícenina hradu Radyně, 

coţ je výrazná a významná dominanta Plzeňského kraje. Původní hrad pochází 

ze 14. století, leţí v 567 m n. m. (viz. Obrázek č 22). 

 

Obrázek 22 Zřícenina hradu Radyně [58] 

Severozápadně od Stříţovic se v obci Štěnovice nachází stejnojmenný zámek 

z první poloviny 18. století anebo také ţidovský hřbitov. Stejným směrem v obci Nebílovy 

leţí barokní zámek z počátku 18. století. 

Západně od Stříţovic v sousední obci Netunice stojí tvrz z 16. století.  

Jihozápadním směrem v obci Řenče stojí tvrz ze 14. století a jihovýchodním 

směrem na okraji obce Blovice stojí zámek Hradiště pocházející z konce 17. století. 

V nedaleké obci Bohušov leţí ţidovský hřbitov.  

Západním směrem od Stříţovic na katastru obce Dolní Lukavice stojí stejnojmenný 

zámek z počátku 18. století.  

V okolí posuzované oblasti obce Stříţovice se nachází např. také rozhledna 

na Koţichu u obce Libákovice.  
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6.1.4 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu 

Na základě klimatického členění ČR dle Quitta leţí zájmové území v mírně teplé 

klimatické oblasti v klimatickém okrsku MT10. Klimatický okrsek MT10 se vyznačuje 

dlouhým mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá se sněhovou 

pokrývkou spíše kratší. Pro okrsek jsou charakteristické klimatické poměry uvedené 

v následující tabulce č. 16. [54] 

Tabulka 16 Klimatické charakteristiky oblasti MT10 [54] 

Klimatické charakteristiky MT10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 160 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 100 - 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet jasných dnů 40 - 50 

V posuzované oblasti dosahovala průměrná teplota v roce 2012 hodnotu 8,2 °C 

a průměrný roční úhrn sráţek dosahoval hodnot 718 mm. [55] 

V nejbliţším okolí se neprovádí systematické měření kvality ovzduší. Nejbliţší 

stanice imisního monitoringu měřící znečištění ovzduší je v Plzni v lokalitě Slovany. 

Zařízení je umístěno v kontejneru na volném prostranství v zástavbě a sousedí 

s nízkopodlaţní zástavbou vilové čtvrti. [56]  
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6.2 Stručná charakteristika stavu sloţek ŢP v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Nejvýznamněji se změní oproti stávajícímu stavu krajinný ráz lokality. Území 

se nachází na pohledově exponovaném místě, realizací větrného parku bude ovlivněn 

především výhled z rozhledny na Koţichu u obce Libákovice, případně ze vzdálenější 

severně poloţené zříceniny hradu Radyně, coţ je významná a velice navštěvovaná 

dominanta Plzeňského kraje. 

Lokalita nezasahuje do ţádného zvláště chráněného území přírody 

ani do jeho ochranného pásma a není součástí významného krajinného prvku. 

Neleţí ani v oblasti chráněných zdrojů nerostných surovin. Lokalita záměru není součástí 

územního systému ekologické stability a to na úrovni ani místní, ani vyšší hierarchie. 

Záměr leţí na zemědělské půdě, přičemţ způsobí její zábor, který se dá však 

povaţovat za zanedbatelný. Případný zábor souvisí také s výstavbou příjezdových cest. 

V nejbliţším okolí se neprovádí systematické měření kvality ovzduší, 

avšak s ohledem na oblast bez významnějšího průmyslu, s poměrně nízkou intenzitou 

dopravy a nízkou hustotou osídlení, je moţno oblast označit jako imisně málo zatíţenou. 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti při pojezdu nákladních vozidel 

a zemních strojů na samotném staveništi VtE. Zvýšeným provozem dojde také k nárůstu 

emisí výfukových plynů do ovzduší v areálu staveniště a rovněţ po trase jízdy nákladních 

vozidel. Mnoţství emisí výfukových plynů bude zanedbatelné. [57] 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHPOV) se v posuzované lokalitě 

nenachází, v dotčené lokalitě tedy není ţádné omezení pro odběr vody, ani zákaz 

vypouštění nečištěných odpadních vod, zpřísněný reţim hospodaření s TKO, či zpřísněný 

reţim pro dopravu ropných produktů. Povrchové a podzemní vody nebudou provozem 

větrného parku znečišťovány, protoţe v rámci provozu nebudou vznikat technologické 

ani splaškové odpadní vody. VtE neovlivní při výstavbě nebo při vlastním provozu 

odtokové poměry povrchových vod, ani kvalitu a hladiny a směry proudění 

podzemních. [57] 
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Přímo v posuzované lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se sesuvná území, 

jeţ by mohla větrný park ohrozit, nevyskytují. Za účelem posouzení vlivu hluku 

z výstavby a provozu větrného parku je zapotřebí vypracovat hlukovou studii. 

Vibrace mohou ojediněle vznikat v době výstavby VtE při pojezdech nákladních 

vozidel, působením stavebních strojů při zemních pracích, popřípadě při provádění 

některých stavebních prací – vibrování betonu, ukládání betonových konstrukcí a podobně. 

Vzhledem ke geologickému sloţení základové půdy není pravděpodobný přenos vibrací 

mimo staveniště a zvláště ne do vzdálených obytných sídel. Případný výskyt vibrací bude 

pouze krátkodobého charakteru a bude omezen jen na denní pracovní dobu. Pří provozu 

větrného parku se nepředpokládá vznik a působení vibrací, které by měly negativní vliv 

na okolní prostředí nebo na obyvatelstvo. Vyskytovat se mohou pouze vibrace malých 

intenzit, přenášené přes ţelezobetonové bloky základů VtE do blízkého horninového 

prostředí. [57] 

Riziko tzv. fotosenzitivní epilepsie u senzitivních osob v blízkosti VtE nepřichází 

v úvahu, protoţe frekvence otáčení listů rotoru je bezpečně mimo rozsah 

kmitočtu 5 aţ 30 Hz. Stroboskopický efekt zastiňováním pohyblivým stínem můţe být 

reálně pozorován při optimálních světelných podmínkách v rozsahu do cca 250 aţ 300 m 

od VtE, ve větších vzdálenostech se dá povaţovat za zanedbatelný. [57] 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat současné vývojové trendy větrné energetiky 

ve světě a v České republice, dále popsat existující a vyvíjené větrné generátory a objasnit 

hlavní okruhy problémů v rámci posuzování VtE na ţivotní prostředí dle naší legislativy. 

V rámci mé diplomové práce jsem taktéţ zhodnotil dopady větrných generátorů různých 

výkonů na ţivotní prostředí a vytvořil návrh oznámení pro posouzení vlivů konkrétního 

záměru větrného parku ve Stříţovicích na ţivotní prostředí ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

K dosaţení stanovených cílů mé závěrečné práce jsem vyuţil získaných znalostí 

v průběhu studia převáţně v předmětech Výrobní a environmentální technologie 

a Oceňování antropogenních vlivů. Své znalosti a přehled o problematice VtE 

jsem si zároveň rozšířil studiem řady vědeckých článků a publikací.  

Na základě získaných znalostí jsem v mé diplomové práci nejprve popsal současné 

vývojové trendy větrné energetiky v České republice. Zabýval jsem se počátky rozvoje 

novodobých větrných elektráren od konce 80. let 20. století, zmínil jsem jejich rozmach 

v 90. letech minulého století a naopak jejich stagnaci v posledních letech. 

Neopomenul jsem ani jejich předpokládaný vývojový trend, který se dá v nejbliţších letech 

očekávat. Popsal jsem taktéţ současné vývojové trendy větrné energetiky ve světě, 

kde má tato oblast silnější politickou podporu i podporu obyvatel, a tudíţ i větší potenciál 

k realizacím nových záměrů. Srovnal jsem statistiky nově instalovaných VtE ve světě 

a v České republice v posledních letech, které jasně poukazují na neustálý růst celkové 

instalace větrné kapacity, a to převáţně z pohledu globálního měřítka. Má diplomová práce 

zároveň obsahuje princip fungování VtE včetně popisu jednotlivých částí, jako je stoţár, 

betonový základ, gondola a rotor. V textu jsem objasnil také problematiku výkonu VtE 

a situaci likvidace doslouţilých zařízení.  

Část mé diplomové práce jsem věnoval přehledu existujících a vyvíjených větrných 

generátorů a oblasti systémů regulace VtE. Objasnil jsem tři metody regulace výkonu, 

regulaci Stall, aktivní regulaci Stall a v neposlední řadě regulaci Pitch, jenţ vyuţívají 

dnešní moderní elektrárny. V kapitole se mimo jiné věnuji závislosti VtE na rychlosti 

proudění, interpretuji tedy vlastnosti větrných zařízení, jako jsou rychlost zapnutí 

a vypnutí, rychlost přeţití, či jmenovitá rychlost větru. Z oblasti budoucnosti VtE 
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jsem ilustroval nové koncepty, jeţ se dají v nejbliţších letech v oblasti větrné energetiky 

očekávat, ale také aţ futuristické návrhy zatím jen těţko představitelné.  

V jedné z kapitol jsem se zabýval hlavními okruhy problémů v rámci posuzování 

vlivů VtE na ţivotní prostředí, přičemţ její podstatnou část jsem věnoval oblasti hluku. 

V rámci problematických okruhů jsem mimo jiné popisoval vlivy VtE na krajinný ráz, 

na tahové cesty a hnízdění ptáků, dále vliv těchto zařízení na faunu, flóru a ekosystémy, 

případně jejich působení na půdu, povrchové a podzemní vody. Určitou část jsem zasvětil 

rovněţ stroboskopickému (flicker) efektu, jenţ je způsobený moţným efektem listů rotoru 

v podobě světelných záblesků a zastiňování okolí pohyblivým stínem za dostatečného 

slunečního svitu, včetně jeho negativního působení na osoby trpící fotosenzitivní epilepsií.  

Jednu celou kapitolu jsem věnoval hodnocení dopadů větrných generátorů různých 

výkonů na ţivotní prostředí, přičemţ jsem analyzoval působení hluku jako jednoho 

z nejvýznamnějších vlivů VtE na ţivotní prostředí. Srovnával jsem hlukové studie 

vypracované pro dvě elektrárny výrobce VESTAS s plánovaným umístěním 

na katastrálním území obce Lipná. Hodnotil jsem dopad větrných generátorů 

o nominálních výkonech 1,8 MW a 3 MW. Na základě hlukové studie zahrnující umístění 

zdrojů hluku, dobu a reţim jejich provozu a na základě údajů dodavatele technologie 

o parametrech instalovaných větrných zařízení a dle dalších zdrojů, jsem zanalyzoval vliv 

plánovaných VtE na ţivotní prostředí v oblasti hluku. V souvislosti s plánovanou realizací 

záměru jsem popsal zdroje hluku, jenţ byly v rámci studie hodnoceny, tedy zdroje liniové, 

plošné stacionární a bodové. V této části diplomové práce jsem taktéţ porovnal 

ekvivalentní hladiny hluku dvou zvaţovaných typů zařízení a zmínil jsem platné 

legislativní poţadavky, jimţ musí daná zařízení podléhat. Dle podkladů, jeţ jsem měl 

k dispozici, jsem dospěl k závěru, ţe realizace zařízení o instalovaném výkonu 1,8 MW, 

respektive 3 MW, splňuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přičemţ instalace strojů VESTAS 

o instalovaném výkonu 1,8 MW umoţňuje celodenní provoz bez omezení výkonu v noci.  

V závěrečné části jsem vytvořil návrh oznámení pro posouzení vlivů konkrétního 

záměru větrného parku na ţivotní prostředí ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnoval jsem se zamýšlenému větrnému 

parku v katastru obce Stříţovice spadající do Plzeňského kraje. Kapitola odpovídá 
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části C oznámení, respektive dokumentace, obsahující údaje o stavu ţivotní prostředí 

v dotčeném území. Zohlednil jsem nejzávaţnější environmentální charakteristiky 

posuzované oblasti, avšak vliv zvaţovaného větrného parku na ţivotní prostředí 

je dle mého vyhodnocení minimální.  
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