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Abstrakt 

Práce je zaměřena na fyzikální aspekty přeměny energie větru na elektrickou energii a 

jejich zhodnocení z pohledu možných rizik pro investory, ekonomické aspekty, využívání 

energie větru pro výrobu energické energie včetně daňových otázek, bonusů, podpůrných 

informací pro dotace a ekologické aspekty spočívající v sumarizaci a ocenění váhy všech 

parametrů důležitých pro výběr nové lokality pro výstavbu větrné elektrárny včetně 

legislativy, ochrany přírody a vlivu na krajinný ráz. Vychází se z porovnání využití energie 

větru pro výrobu elektrické energie s využitím energie vody a energie Slunce pro stejný účel. 

Je diskutována větrná elektrárna v prostředí regulovaného a neregulovaného trhu s elektrickou 

energií.  

V práci jsou klasifikovány veličiny určující technické parametry větrných elektráren a 

návrh pořadí veličin ekonomických parametrů pro provoz větrné elektrárny. K tomu, aby byly 

určeny rozhodovací kritéria pro investory větrných elektráren je analyzována specifikace 

podmínek pro investice VE.  

Posouzení vlivů pro stavbu větrné elektrárny je aplikována vícekriteriální metoda 

rozhodování a využito analytického hierarchického procesu v rozhodování pro výběr 

optimálního umístění větrné elektrárny. Je využito porovnávacího programu a dílčího 

vyhodnocení s maticemi párového porovnání variant pro vybraná kritéria, subkritéria a 

subsubkritéria. Výsledkem je posouzení vlivů pro stavbu větrné elektrárny.  
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Abstract 

The doctoral thesis focuses on physical aspects of conversion of wind energy to 

electrical energy and their evaluation from the point of view of possible risks to investors, 

economic aspects, use of wind energy for electricity generation, including tax issues, bonuses, 

supporting information for subsidies, and ecological aspects  consisting in the summarization 

and valuation of weights of all parameters of importance to the selection of a new locality for 

wind power plant construction, including legislation, nature protection and effects on 

landscape character.  The starting point is the comparison between the use of wind energy for 

electricity generation and the use of water energy and solar energy for the same purpose.  A 

wind power plant in the environment of regulated and non-regulated electricity markets is 

discussed.  

In the thesis, quantities determining the technical parameters of wind power plants and 

a proposal for the order of quantities of economic parameters for wind power plant operation 

are classified. To determine decision-making criteria for investors in wind power plants, a 

specification of conditions for wind power plant investments is analysed.  

For the purpose of impact assessment for wind power plant construction, a multi-

criteria decision making method is applied and an analytical hierarchical process is used in 

decision making to select an optimal location for the wind power plant.  A comparative 

program and a partial evaluation using matrices of dual comparison of variants for selected 

criteria, subcriteria and subsubcriteria are used.  A result is the impact assessment for wind 

power plant construction.  
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Seznam symbolů a zkratek, ekonomické, fyzikální a technické veličiny a 

parametry 

A   parametr Weibulllova rozdělení    [-] 

AC   průměrné roční náklady     [Kč.rok
-1

] 

AHP   Analytický hierarchický proces 

AV  ČR ,v.v.i.  Akademie věd České republiky 

aTi    roční anuita 

b   koeficient časové připravenosti    [-] 

Cf   celkové náklady     [Kč.rok
-1

] 

CFt   peněžní tok (casch flow)    [Kč.rok
-1

] 

Ci   celkové investiční náklady    [Kč.r
-
ok

1
] 

Cp   průměrná účinnost     [-] 

ce   cena elektřiny      [Kč/MWh] 

cp   výkonový součinitel     [-] 

pc    průměrná účinnost elektrárny    [-] 

ČEPS,a.s.  provozovatel české energetické přenosové soustavy   

ČSVE  ˇ Česká společnost pro větrnou energii 

ČR   Česká republika 

D   průměr rotoru (délka lopatky)    [m] 

DC   diskontované náklady     [Kč.rok
-1

] 

DOT   příjmy z dotace      [Kč] 

DP   dluhová prémie      [%] 

DZ   druhotné obnovitelné zdroje 

Dj   daň ze zisku v j roce     [Kč.r
-
ok

1
] 
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Dz   daň ze zisku      [Kč.r
-
ok

1
] 

Dž   daň z příjmů      [Kč.r
-
ok

1
] 

E   vyrobena elektrická energie    [MWh.rok
-1

] 

EIA (Environmental Impact Assessment) proces posuzování vlivů 

konkrétního záměru na životní prostředí 

EGÚ   Energetický úřad 

ERÚ   Energetický regulační úřad 

ES   Evropské společenství 

EWEA   Evropská asociace pro větrnou energii 

Ec   celková energie¨     [MWh.rok
-1

] 

 

Er   celková roční výroba elektrická energie   [MWh.rok
-1

] 

Epj   předpokládaná vyrobená elektrická energie  [MWh.rok
-1

] 

 

f(v)   četnost větru      [-] 

GWEC   (Global Wind Energy Council) světová rada pro větrnou energii 

h   výška umístění rotoru     [m] 

h0   výška, kde se provádím měření rychlosti větru  [m] 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

I   investice      [Kč.r
-
ok

1
] 

IRR   (Internal Rate of Return)vnitřní výnosové procento [%] 

In   investiční náklady     [Kč.rok
-1

] 

iv   měrné výrobní náklady     [Kč.rok
-1

] 

K   hodnotící kritérium - součinitel využití instalovaného výkonu  

[-] 
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KVET   kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

Kr   koeficientem ročního využití instalovaného výkonu [-] 

kB   Betzův koeficient     [-] 

ME   měrná  hustota energie     [J.m
-3

] 

 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

N   celkové náklady     [Kč.rok
-1

] 

NAP   národní akční plán 

NPV   (Net Present Value) čistá současná hodnota  [Kč.rok
-1

] 

Ne   náklady na energii     [Kč.rok
-1

] 

Ni   investiční náklady     [Kč.r
-
ok

1
] 

NiT   investiční náklady projektu    [Kč.rok
-1

] 

Nm   náklady na mzdu pracovníků    [Kč.rok
-1

] 

odpN     roční odpisy      [Kč.rok
-1

] 

Nou   náklady na údržby  a opravy    [Kč.rok
-1

] 

Np   roční výrobní náklady     [Kč.r
-
ok

1
] 

Npr   roční pracovní náklady     [Kč.r
-
ok

1
] 

NpT   provozní náklady projektu    [Kč.rok
-1

] 

Nr   režijní náklady      [Kč.rok
-1

] 

Nu    úroky z úvěrů      [Kč.rok
-1

] 

vrN    roční diskontované výrobní náklady   [Kč.rok
-1

] 

n   exponent závisející na drsnosti povrchu   [-] 
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nC   celková účinnost soustavy    [-] 

ni   měrné investiční náklady    [Kč.rok
-1

] 

nj   otáčky rotoru      [s
-1

] 

np   proměrné výrobní náklady      [Kč.rok
-1

] 

ns   stale měrné výrobní náklady     [Kč.rok
-1

] 

nv   měrné výrobní náklady     [Kč.rok
-1

] 

nvl   měrné náklady s odpisy a provozními náklady  [Kč.rok
-1

] 

OZE   obnovitelný zdroj energie    [Kč.rok
-1

] 

P   výkon elektrárny      [MW] 

PHM   pohonné hmoty 

Pe   elektrický výkon      [MW] 

Pi   instalovaný výkon     [MW] 

Pj   jmenovitý instalovaný výkon    [MW] 

Pr   průměrný roční výkon, produkce el. energie  [MW] 

Pteor   teoretický dosažený výkon    [MW] 

P(v)   výkon elektrárny     [MW] 

P1   výkon před rotorem     [MW] 

P2   výkon za rotorem      [MW] 

p1   parametr      [-] 

Q   přínos ročního efektu projektu    [Kč.rok
-1

] 

q   úročitel       [-] 

r   bezriziková úroková sazba    [-] 

S   velikost plochy větrného motoru   [m
2
] 
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SEA   (Strategic Environmental Assessment) posouzení vlivů koncepce  

na životní prostředí 

S1   velikost plochy věreného motoru při rychlost v1  [m
2
] 

S2   velikost plochy věreného motoru při rychlost v2  [m
2
] 

Spl   úmor úvěru      [Kč.r
-
ok

1
] 

TRP   tržní riziková přirážka     [%] 

Tj   tržba v roce j      [Kč.r
-
ok

1
] 

Tp     prostá doba návratnosti      [rok] 

Tpd   diskontovaná doba návratnosti     [rok] 

Ts   (Payback Period) doba návratnosti    [rok] 

Tsd   (Discounted Payback Period)  

doba návratnosti diskontovaná    [rok] 

Tž   doba ekonomické životnosti    [rok] 

ti   doba realizace výkonu v jednom roce   [rok] 

tr   roční doba využití zařízení    [rok]  

U   investiční úvěr        [Kč.r
-
ok

1
] 

ÚFA   Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

V   výnosy       [Kč.r
-
ok

1
] 

VTE   Větrná elektrárna 

Vt   příjmy plynoucí z realizace hodnocené z investice [Kč.r
-
ok

1
] 

v   rychlost      [m.s
-1

] 

vh   rychlost větru ve výšce h    [m.s
-1

] 
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vj   jmenovitá rychlost      [m.s
-1

] 

vmax   maximální rychlost větru     [m.s
-1

] 

vr   obvodová rychlost rotoru    [m.s
-1

] 

v0   rychlost větru ve výšce h0    [m.s
-1

] 

v1   rychlost v rovině rotoru     [m.s
-1

] 

v2   rychlost za rotorem     [m.s
-1

] 

We   množství elektřiny     [MWh.rok
-1

] 

Wr   celoroční množství vyrobené  elektřiny   [MWh.rok
-1

] 

WACC   (Weighted Average Cost of Capital) vážený průměr nákladů na kapitál  

Zd   zdaněný zisk      [Kč.rok
-1

] 

ŽP   životní prostředí 

α   vtokový součinitel     [-] 

β   koeficient rizikovosti investice    [-] 

    gama funkce 

0   koeficient rychloběžnosti rotoru    [-] 

ηc   celková účinnost soustavy    [-] 

ηg   účinnost generátoru     [-] 

ηi   ostatní účinnost      [-] 

ηimax   maximální dosažená účinnost (Betzova účinnost) [-] 

ηpr   účinnost převodové skříně    [-] 

ηr   účinnost rotoru      [-] 

ρ   hustota vzduchu     [kg.m
-3

] 
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Cíl práce 

Doktorská disertační práce bude zaměřena na následující oblasti a cíle: 

 Porovnání využití energie větru pro výrobu elektrické energie s využitím energie 

vody a energie slunce pro stejný účel. 

 Fyzikální aspekty přeměny energie větru na elektrickou energii a jejich zhodnocení 

z pohledu možných rizik pro investory.  

 Ekonomické aspekty využívání energie větru pro výrobu elektrické energie (včetně 

daňových otázek, bonusů, podpůrných informací pro dotace). 

 Ekologické aspekty spočívající v sumarizaci a ocenění váhy všech parametrů důležitý 

pro výběr nové lokality pro výstavbu VE (včetně legislativy, ochrany přírody a vlivu 

na krajinný ráz). 

 Větrné elektrárny v prostředí regulovaného a neregulovaného trhu s elektrickou 

energií. 
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Úvod 

Využití energie větru nepatří v žádném případě mezi novodobé objevy. Vítr byl spolu 

s vodou první přírodní silou, kterou se člověku podařilo využít ve svůj prospěch. Větrná 

energie byla vždy méně spolehlivá než energie vodní. Proto větrné mlýny rozkvétaly 

především v oblastech trpících suchem nebo nedostatkem povrchové vody a také v rozsáhlých 

nížinách, kde mají řeky jen nepatrný spád. Takové podmínky splňovalo Španělsko, 

Nizozemsko nebo Anglie. Vítr jako zdroj pohonu hrál podstatnou roli až do průmyslové 

revoluce, jež přesměrovala pozornost k metodě pohodlnější a spolehlivější, kterou je 

spalování uhlí. Pokrok v rozvoji větrné energie pokračoval, větrné mlýny se stavěly i 

v Americe. Mezi léty 1850 a 1970 bylo jen ve Spojených státech amerických instalováno více 

než 6 milionů převážně malých větrných mlýnů. Rozvoj větrných elektráren se nejprve 

soustředil především v Kalifornii, na počátku osmdesátých let minulého století došlo k  

omezení pobídek růstu tohoto typu energie.   Trh s větrnou elektřinou od té doby stagnuje. 

Teprve v posledních letech jsme svědky poměrně výrazné expanze ve využívání 

větrné energie, a to právě v oblasti výroby elektrické energie. Zejména v některých státech 

západní Evropy se masivně budují větrné elektrárny [1]. 

Zároveň existují rozpory a diskuse, které tento trend vyvolává. Nelze vynášet 

jednoduché soudy. Důvodem tohoto stavu jsou extrémně ekologicky zaměřené hnutí. 

Nekritické prosazování větrné energie totiž opomíjí jisté technické i ekonomické obtíže, které 

jsou s jejím využíváním spojené, což se musí zákonitě setkávat s negativními reakcemi z řad 

energetických odborníků. Větrná energie je čistá a laciná energie pro budoucnost, nebo 

nespolehlivá drahá technologie? Dosavadní zkušenosti jsou zatím rozporuplné a i v Česku 

stavba větrných elektráren většinou dosud výrazně zaostala za projektovými předpoklady. 

Energie větru patří mezi obnovitelné zdroje [2,3,4,5,6 ].  

Výroba, transport a využití energie působí na okolí a ekosystémy. U energie vliv na 

okolí je téměř vždy záporný, jako například přímé ekologické katastrofy – vylití ropy, kyselý 

déšť a radioaktivní záření a také muže mít nepřímé následky jako je např. globální oteplování. 

S ohledem na to že se energetické potřeby lidstva budou zvětšovat během příštích několika 

desetiletí, je nutno učinit opatření, kterými by se vliv exploatace energie na okolí značně 

zmenšil. Nejnebezpečnější zdroje energie jsou momentálně fosilní paliva, uhlí, ropa a zemní 
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plyn. Potenciální nebezpečí je také využité radioaktivní palivo z jaderných elektráren, neboť 

jde o vysoce radioaktivní odpad. Fosilní paliva jsou nebezpečná proto, že hořením vypouští 

velké množství kysličníku uhličitého, radioaktivní odpad je nebezpečný proto, že působí na 

stavbu organismu na základní úrovni. 

V průběhu hoření jsou vypouštěny ještě některé škodlivé plyny jako kysličník siřičitý 

nebo oxid dusný. Plyny reagují s vodní párou v mracích a formují kapky, které padají na zem 

jako kyselý déšť a ten působí škodlivě na ekosystémy. Při hoření některých zdrojů energie 

vznikají také drobné látky minerálů, ze kterých se později vytvoří popel. Část těchto látek 

odchází do atmosféry a jsou velmi nebezpečné pro zdraví. 

V ČR roste význam obnovitelných zdrojů energie velmi výrazně. Podobně je tomu ve 

světě včetně EU, která obnovitelné zdroje zahrnula do své energetické politiky. Důvodem je 

ochrana životního prostředí, snižování závislosti na dovozu paliv a rostoucí význam malých 

místních zdrojů na místo velkých centralizovaných elektráren. Větrné elektrárny patří mezi 

nejrozporuplnější zdroje energie. Mají značné množství výhod i nevýhod, stejně jako odpůrců 

a zastánců. 

Z uvedených důvodů je třeba zvažovat klimatologicky, technicky a realizovatelný 

potenciál větrné energie. Klimatologicky potenciál udává celkové množství energie, jež je 

možné z větru získat za určitých předem stanovených podmínek, je zcela v teoretické rovině. 

Reálné technické možnosti větrné energetiky jsou zohledněny v technickém potenciálu. Ten 

ukazuje, jaký by byl maximální rozvoj větrné energetiky při plném využití jejich současných 

technických možností za splnění platných legislativních omezení, což je ve skutečnosti 

nereálné. Nejdůležitější je tzv. realizovatelný potenciál, jehož realizace je za současných 

podmínek skutečně možná. Musí vycházet z technického potenciálu s redukcí politického  

a společenského aspektu, také na legislativních normách, vlivu sdělovacích prostředků, 

sociálních aspektech a dalších skutečnostech. Tento potenciál je možné vyjádřit pouze 

odhadem, což také analyzuji ve své práci. Má zásadní význam pro určení podílů územních 

celků na plnění celostátního příspěvku výroby elektrické energie z větru z celkové výroby 

obnovitelných zdrojů energie. Toto je úkolem politiků a odborných týmů, které určují strategii 

energetické politiky státu. Oblast klimatologického potenciálu přísluší např. Ústavu fyziky 

atmosféry AV ČR, v.v.i. 
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Doktorská disertační práce je zaměřena na využití větru pro výrobu  

a analýzu ekonomických, ekologických a fyzikálních aspektů přeměny energie větru na 

elektrickou energii a jejich zhodnocení z pohledu možných rizik pro investory. Je zaměřená 

na problematiku větrných elektráren v prostředí regulovaného a neregulovaného trhu 

s elektrickou energii. 

Využívání větrné energie s sebou nese problémy a obtíže týkající se vlivu na životní 

prostředí jako je ohrožování ptactva, možné rušivé zvuky a stroboskopické světelné efekty, 

narušování rázu krajiny, atd. Tyto vlivy jsou pouze lokální. Zásadní problémy jsou v oblasti 

technicko-provozní a ekonomické. Ekologické vlivy popisuje např. literatura [7,8,9,10,11], 

technicko-provozní [1,12,13, 14, 15] a ekonomické [16,17,18]. 
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1 Charakteristika a aktivity obnovitelných zdrojů 

1.1 Charakteristiky obnovitelných zdrojů 

Zdroje energie je možno rozdělit na dvě skupiny, obnovitelné a neobnovitelné. Základním 

rozlišovacím hlediskem je, zdali se energetický zdroj po jeho užití vyčerpává či nikoli. Uhlí 

vznikalo a utvářelo se milióny let. Vytěžíme-li jej nyní, nemůžeme počítat, že se kdokoliv z nás 

dožije jeho obnovení. Uhlí je tedy představitel neobnovitelných zdrojů energií. Využijeme-li na 

druhé straně sluneční záření k tomu, aby nám ohřálo vodu, tak Slunce jako zdroj energie tady 

bude i za milión let. Z hlediska astronomického se také jednou jeho energie vyčerpá, ale z 

hlediska doby srovnatelné s délkou lidského života je ho možno považovat za zdroj 

nevyčerpatelný, tedy neustále se obnovující.  Mezi neobnovitelné zdroje řadíme především fosilní 

paliva jako je uhlí, zemní plyn, ropu a zdroje jaderné energie - uranové rudy. K obnovitelným 

zdrojům v tuzemských podmínkách České republiky pak řadíme energii sluneční, vodní, větrnou, 

tepelnou energii vnějšího prostředí, energii biomasy a geotermální energii. Další dělení zdrojů 

energie je na primární a sekundární. Primární zdroje jsou přírodní zdroje energie, např. uhlí, 

sluneční energie apod. Ze sekundárních zdrojů se čerpá energie, která již prošla určitým 

technologickým procesem, např. elektřina ze sítě, stlačený vzduch apod.  

Obnovitelné zdroje energie musí mít stále dominantnější roli v tzv. energetickém 

mixu, který je pro rok 2012 znázorněn na obr. 1.  
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Obr. 1 Energetický mix ČR v % pro rok 2012 

http://www.csve.cz/clanky/energeticky-mix-cr/485 

Na rozdíl od fosilních a jaderných paliv přináší energetiku čistou, nezávislou na 

dodávkách paliv z nestabilních zdrojů, diverzifikovanou a tedy bezpečnější, energetiku, jejíž 

prvotní zdroj, Slunce bude sloužit ještě miliardy let. Jsou s nimi spojeny moderní, inovační 

technologie a také přínos pro pracovní místa v regionech. Zejména pak ale neprodukují 

skleníkové plyny, které ovlivňují klima a hrozí rozvrátit ekosystémy celých kontinentů. 

Výhody, nevýhody a charakteristiky obnovitelných zdrojů jsou na obr. 2.  

 

Obr. 2 Výhody, nevýhody a charakteristiky obnovitelných zdrojů 

http://www.csve.cz/clanky/energeticky-mix-cr/485
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Ochrana přírody a krajiny však přináší omezení, na které je potřeba myslet již ve fázi 

plánování a posléze během vlastního provozu obnovitelných zdrojů.  

Využití energie je velmi úzce spojeno s pilíři trvale udržitelného rozvoje – 

ekonomikou, životním prostředím a společenským blahobytem. Energie se stala komoditou, 

patřící mezi základní civilizační potřeby každé moderní společnosti, na níž je závislý 

ekonomický i sociální vývoj obyvatelstva [2].  

Spotřeba energie vykazuje dlouhodobě rostoucí trend. V nejbližších letech lze 

očekávat pokračování stabilního růstu spotřeby v Evropě i severní Americe, velmi 

dynamického růstu v oblastech s velkým ekonomickým potenciálem rozvoje dosahuje např. 

Čína. V oblasti střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu došlo v devadesátých 

letech minulého století k útlumu, jenž by měl být vystřídán oživením v následujícím desetiletí. 

Zvyšující se spotřeba energie přináší problémy spojené se získáváním dostatečného 

množství zdrojů, s výrobou energie samotnou, s její dopravou na místo spotřeby a nakonec i 

se samotnou spotřebou. Všechny tyto procesy jsou finančně i energeticky velmi náročné a 

poměrně neefektivní – podíl ztrát při těžbě, zušlechťování, transformaci a transportu tvoří v 

současnosti asi jednu třetinu ze spotřebovaných primárních zdrojů. Další a velmi výrazné ztráty 

vznikají nedostatečnou účinností současných technologií výroby energií.  

Snižování emisí a boj s globálními klimatickými změnami jsou jedním z hlavních 

témat mezinárodní politiky. Jedním z cílů Evropské unie v této oblasti je snížit do roku 2020 

emise skleníkových plynů o 20 %. Fosilní paliva by proto měla být nahrazována ekologičtější 

variantou, například obnovitelnými zdroji energie.  

Jedna z nejpoužívanějších definic trvale udržitelného rozvoje říká, „Cílem je uspokojit 

potřeby současné generace, aniž bychom tím omezovali uspokojování potřeb generací 

budoucích“ [2].  

Je třeba lidstvu zabezpečit potřebnou energií, aniž by způsobily nenapravitelné škody 

na životním prostředí. K těmto škodám dochází následkem skleníkového efektu, který 

způsobuje globální oteplování zemské atmosféry. Vede k nebezpečným klimatickým 

změnám, mezi které patří poměrně značné celosvětové zvyšování teploty vzduchu nad 

zemským povrchem, se všemi negativními vlivy. Globální klimatické změny způsobené 

různými škodlivými emisemi, ke kterým postupně dochází a už v současnosti mají za 

http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare-1/klimaticke-zmeny-cesi-nejsou-nejvetsi-skeptici-jak-tvrdi-media.aspx
http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/politika/eu-zelena-revoluce-zacina-pro-cez-nebude-tak-drsna.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/okenko-nazeleno-kdy-maji-obnovitelne-zdroje-smysl.aspx
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následek porušení ekologické a energetické rovnováhy a tepelné bilance na naší planetě vedou 

k různým katastrofám na regionální i celosvětové úrovni. [5] 

I když negativní dopad obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí se všeobecně 

pokládá za zanedbatelný, využití těchto zdrojů může mít určitý negativní vliv na kvalitu 

našeho životního prostředí z některých aspektů. Uvedené zdroje energie se začínají stále více 

využívat, a proto je vhodné se seznámit s možnými negativními vlivy na životní prostředí, 

jako i možností negativní účinky snížit nebo úplně vyloučit. 

Posuzování vlivů obnovitelných zdrojů na životní prostředí 

Úkolem posouzení vlivů obnovitelných zdrojů je zjistit, zda má zamýšlený záměr 

negativní vlivy na přírodu, lidské zdraví a hodnotu krajiny. Proces EIA je popsán zákony  

č. 100/2001 Sb., s doplňky a změnami provedenými zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem  

č. 163/2006 Sb., a zákonem č. 186/2006 Sb. 

Při posuzování vlivů na veřejné zdraví jsou zvažovány všechny faktory, které mohou 

mít negativní či pozitivní dopad na lidské zdraví.  

 Mezi vlivy na veřejné zdraví patří: fyzikální faktory (hluk, elektromagnetické pole, 

záření), socioekonomické faktory, zdravotní rizika, narušení faktorů ovlivněných 

účinky stavby, činnosti nebo technologie, narušení faktorů pohody, počet obyvatel 

ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie. 

 Vlivy na ekosystém: vlivy na ovzduší a klima (množství koncentrace emisí a její vliv 

na blízké a vzdálené okolí, význačný zápach, jiné vlivy na ovzduší a klima), vlivy na 

vodu (jakost vody, změny hydrologických charakteristik, vliv na charakter 

odvodnění oblasti), vlivy na půdu, územní a geologické podmínky (znečištění půdy, 

změna místní typografie, vlivy v důsledků odkládání odpadů, vliv na chráněné části 

přírody, vliv na stabilitu a erozi půdy), vlivy na flóru a faunu (poškození a vyhubení 

rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů), vlivy na ekosystémy [11]. 

Posuzované záměry v rámci procesu EIA se dělí na dvě kategorie: 

 posuzované vždy (závažnější záměry) 

 posuzují se podle rozhodnutí PÚ (méně závažné záměry) 
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V posouzení musí být zahrnuto zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. Zjišťují se vlivy při přípravě, provedení, provozování a ukončení záměru. 

Posuzuje se i likvidace, sanace nebo rekultivace území za běžného provozu i v případě 

havárie.  

Vnitrostátní politika v oblasti obnovitelných zdrojů má hlavní cíl zajistit energetické 

potřeby České republiky v dlouhodobém horizontu. Současná Státní energetická koncepce, 

jejímiž hlavními prioritami jsou bezpečnost, nezávislost a udržitelný rozvoj předpokládá, že 

bezpečné dodávky energie za přijatelnou cenu budou garantovány přednostním využitím 

všech dostupných tuzemských energetických zdrojů při využití nejlepších dostupných 

světových technologií a způsobem maximálně šetrným životnímu prostředí. Část tuzemských 

energetických zdrojů tvoří obnovitelné zdroje energie a je předpokládáno s jejich reálným 

rozvojem, který bude plně respektovat rozlohu, klimatické podmínky a parametry 

energetických sítí České republiky, s postupným omezováním podpor v souladu 

s technologickým rozvojem a naplňováním plánovaných cílových hodnot NAP. Seznam 

zákonů k zajištění energetických potřeb v oblasti energetických zdrojů je uveden v příloze P1. 

1.2 Větrná elektrárna jako obnovitelný zdroj energie 

Výhody nevýhody a ekonomika obnovitelných zdrojů energie 

Mezi zcela zásadní výhody obnovitelných zdrojů energie patří:  

 Nevyčerpatelnost zdrojů (vědci předpokládají průběh termojaderné reakce na Slunci 

po dalších 5 miliard let)  

 Relativně nízké provozní náklady (zdroj obnovitelné energie je zdarma, samotný 

provoz energetických zařízení je levný)  

 Ekologický přínos (náhrada znečišťujícího spalování čistou energií, omezení vzniku 

emisí, úspora primárních zdrojů energie, omezení zásahů do krajiny)  

Zásadními nevýhodami jsou:  

 Relativně vysoké investiční náklady do energetických zařízení  

 Sezónní asymetrie v dostupnosti energetického zdroje (v zimě, kdy je spotřeba energie 

nejvyšší je energetický zisk nejnižší – 25% za období říjen až duben)  
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V současnosti je, bohužel, ekonomicky výhodnější neekologické a neefektivní 

spalování fosilních paliv, a to i díky státním energetickým dotacím. S rozvojem nových 

technologií a vzhledem k rozšiřujícímu se trhu se solárními systémy i tepelnými čerpadly lze 

předpokládat další snižování cen, a to i ve světle zvolna rostoucích cen energií. V případě 

snížení pořizovacích cen se bude zkracovat doba návratnosti počáteční investice, čímž poroste 

ochota investorů k pořízení ekologického energetického zařízení. Doba návratnosti investice 

je závislá na zvoleném systému a okolních podmínkách. V současnosti je však u drtivé 

většiny systémů výrazně kratší než předpokládaná životnost, z dlouhodobého hlediska je tedy 

investice výhodná i ekonomicky.    

Logistika o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ukazuje systém k rovno-

měrnému rozvoji všech OZE. Charakter podpory musí být zaměřen především na ekonomické 

parametry projektů, proto se trh rozvíjí především na ty zdroje, které nejsou zatíženy 

dodatečným investičními riziky (nepokrytými zákonem) a současně nabízejí krátké doby 

návratnosti: malé vodní elektrárny, fotovoltaika, využití bioplynu, větrné elektrárny[3].  

Na dynamickém rozvoji uvedených oblastí se významně podílí dostupnost dotací ze 

strukturálních fondů.         

 Naopak využití biomasy stagnuje, především z důvodu množstevních omezení 

odpadní biomasy a nedostatečné motivace zemědělců k pěstování energetických plodin. K 

malému zájmu o investice do oblasti biomasy vede především dlouhá doba návratnosti 

takového zařízení a již zmíněný nedostatek energetických plodin. 

Základním předpokladem pro další navyšování podílu OZE na výrobě elektřiny jsou 

investice do výstavby nových zařízení, zejména v oblasti využití biomasy a větrné energie, z 

čehož plyne nutnost poskytnutí podmínek zajišťujících atraktivnost investice. 

1. Zachování minimálně současné úrovně výkupních cen. 

2. Zvýraznění motivace k využití energetických plodin oproti odpadní biomase. 

3. Podpora a maximalizace využití ekonomicky reálných způsobů výroby elektřiny z OZE  

 (například spoluspalování biomasy s uhlím). 

4. Investiční podpora nových projektů minimálně v úrovni 20–30 % resp. podle podmínek 

jednotlivých programů (využití prostředků strukturálních fondů EU). 
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5.  Zvýšení motivace zemědělců k pěstování energetických plodin – současná úroveň 

podpory ve výši 2000 Kč/ha přináší čistý výnos cca o 1/3 nižší než při pěstování plodin 

pro potravinářské účely. 

Větrné elektrárny mají minimální negativní vliv na životní prostředí, nezatěžují při 

svém provozu okolní prostředí odpady, neprodukují plynné či tuhé emise, nevyžadují vodu, 

neprodukují odpadní teplo, není žádné použité palivo či popílek. Minimálně je též zatíženo 

staveniště VE v porovnání s výstavbou jiných elektrických zařízení. Úprava terénu pro příjezd 

mechanizmů, montáž tubusu a turbíny je potřebná jen krátkou dobu, terén je následně uveden 

do původního stavu. je třeba pouze přemístit a uložit vytěženou zeminu. Stavba trvá přibližně 

dva měsíce, demontáž 1 až 2 dny.  Nejčastější diskutované vlivy VTE na životní prostředí je 

hluk, vliv na faunu a ekosystémy, vliv na šíření radiového a televizního signálu a na krajinný 

ráz. Vliv hluku bývá ochránci životního prostředí nadhodnocován. Jde o mechanický hluk, 

jehož zdrojem je strojovna a závisí na kvalitě provedení jednotlivých částí a celku. Interakci 

proudícího vzduchu s povrchem listu rotoru a uvolňováním vzdušných vírů za hranou listů 

vzniká aerodynamický hluk.  Je snižován novými konstrukcemi listů vrtule a vlastnostmi 

rotoru.  Hluk, který se šíří od zdroje se vzrůstající vzdáleností tlumí tak, že i úbytek 

akustického tlaku souvisí s logaritmem vzdáleností jako funkce rychlosti větru.  

Značný vliv má také poměr mezi intenzitou hluku VTE a intenzitou hluku ostatních 

zdrojů, které se označují jako hluk pozadí. Pro posuzování vhodnosti stavby větrné elektrárny 

je nutné zahrnout poměr úrovně hluku pozadí a hluku vyvolaného větrnou elektrárnou. Dále 

je třeba posuzovat vliv stroboskopického efektu, který vzniká střídavým zakrýváním 

slunečního kotouče listy rotoru.  

Vliv větrné elektrárny na šíření radiového a televizního signálu nebyl prokázán. 

Vlivem odrazu, rozptylu a difrakce elektromagnetického vlnění může vznikat interference. U 

větrných elektráren moderní konstrukce nebyl prokázán rušivý vliv na kvalitu televizního 

signálu.  

Pokud se jedná o vliv VTE na krajinný ráz doporučuje se lokalizovat větrnou 

elektrárnu v kulturní krajině s vhodnou doprovodnou zelení a nebere se v úvahu nepříznivý 

vliv zvýšeného parametru drsnosti na turbulenci proudění. Nevhodné je doporučení umístění 

VTE pod horizont, neboť je to v rozporu s fyzikálním zákonem růstu rychlosti větru na 

vrcholcích terénních tvarů.  
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Výhodou větrných elektráren je možnost vyrábět elektrickou energii v místech, kde 

není k dispozici přípojka k rozvodné elektrické síti. Větrné elektrárny jsou výhodné pro 

majitele pozemků a obce, které přispívají k tvorbě nových pracovních míst.  Vedle toho 

větrné elektrárny mají spoustu nevýhod. Mezi největší nevýhody patří nestálost rychlosti 

proudění větru, která se obecně mění, jde o nestálý zdroj energie. K dalším nevýhodám patří 

rušení zvěře a nebezpečí pro ptactvo, narušení krajinného rázu, málo vhodných míst pro jejich 

umístění, odlétávající kusy namrzlého ledu v zimním období apod.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že jako vhodné lokality pro instalaci větrných elektráren 

na území České republiky se jeví místa vzdálenější od lidských obydlí a současně s vyššími 

rychlostmi proudění větru, tzn. místa s vyššími nadmořskými výškami (asi od 500 m n. m). 

Ekologickými aspekty se zabývá např. [7,8,9]. 

1.3  Větrná energie jako obnovitelný zdroj energie 

Sluneční záření, které dopadá na Zemi, nerovnoměrně ohřívá různé části atmosféry, 

což vede k proudění vzdušných mas a tím ke vzniku větru. Větrná energie tedy pochází ze 

slunečního záření, dopadajícího na zemský povrch a patří mezi obnovitelné nefosilní přírodní 

zdroje energie. Větrné turbíny získávají energií z kinetické energie proudícího vzduchu  

v atmosféře, který uvádí do pohybu listy rotoru turbíny. Tato energie je následně 

transformována na elektrickou energii a přivedena do elektrické rozvodné sítě.  Výkon větrné 

elektrárny závisí na rychlosti větru, jak je znázorněno na obrázku 3. [13]  

 

Obr. 3 Závislost výkonu P VTE na rychlosti větru 

http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie 

 

 

http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie
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 Rotor turbíny se umisťuje na stožár ve výšce zhruba 100 metrů nad okolní terén  

i z toho důvodu, aby se co nejvíce zabránilo stínění větru vlivem nerovností krajiny  

a případných staveb v okolí elektrárny. Existuje jistá minimální hranice rychlosti větru, pod 

kterou větrná turbína není schopna elektrickou energii vyrábět. Tato hodnota je v současnosti 

u používaných turbín přibližně 5 m/s. To znamená, že rychlost větru musí po určitou dobu 

dosahovat uvedené hodnoty, aby elektrárna byla schopna dodávat alespoň minimální 

množství energie do rozvodné sítě. Optimální rychlost větru, při které větrná elektrárna 

dosahuje největšího výkonu je 13 až 16 m/s. Nad touto optimální rychlostí klesá  

z aerodynamických důvodů účinnost turbíny, což se projevuje mírným snížením jejího 

výkonu. Horní hranice rychlosti větru, při které lze ještě vyrábět elektrickou energii je asi  

25 m/s. Při překročení této rychlostí je mechanické zatížení konstrukce turbíny natolik velké, 

že by hrozilo její poškození, a proto je nezbytné ji uměle zastavit a přerušit tak výrobu 

elektrické energie. 

Rychlost větru ovšem není jediný parametr, který ovlivňuje výkon větrné elektrárny. 

Námraza, která se v zimním období usazuje na lopatkách turbíny, snižuje její účinnost  

a v mnoha případech vede k jejímu úplnému odstavení. Navíc případné odletující kusy 

námrazy z rotujících lopatek mohou i na relativně velkou vzdálenost ohrozit osoby či majetek. 

Vliv námrazy je o to horší, že její četnost a intenzita roste s nadmořskou výškou a právě 

horské oblasti jsou z hlediska rychlosti větru nejvhodnějšími lokalitami v ČR pro stavbu 

věrných elektráren. Naopak v letních měsících je chod takové elektrárny ohrožen 

atmosférickými výboji (blesky), jejichž četnost je opět vyšší v horských oblastech [19,20]. 

Podle Zpravodaje ČSVE 9/2010 zveřejnila EU nový energetický scénář „EU Energy 

Trend 2030“, kde očekává z celkových 333 GW instalovaného výkonu zdrojů elektrické 

energie v letech 2011 až 2020 energií 136 GW získaného z větru, což je 41 % ze všech 

nových instalací. Podle uvedeného scénáře bude v roce 2020 produkováno v Evropě 14 % 

energie z větru, což je zhruba 5 % všech výrobních kapacit.  

1.4 Porovnání využití energie větru s využitím vody a energie slunce 

Evropská unie usiluje zavedením společné energetické politiky o snížení negativních 

dopadů klimatických změn závislosti na ropě a fosilních palivech a stoupajících cen. Evropské 

státy se dohodly na cílech, které mají směřovat ke zvýšení podílů obnovitelné energie. V roce 
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2007 byl přijat plán pro obnovitelné zdroje energie “Obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta 

k udržitelnější budoucnosti.“ je v něm zakotven právně závazný cíl 20% pro podíl zdrojů 

obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v Evropské unii do roku 2020 včetně nového 

právního rámce na podporu a využití těchto zdrojů energie v Unii. 

I když se Evropská Unie zabývá problematikou obnovitelných zdrojů, každý s členských 

států má svou vlastní politiku obnovitelných zdrojů energie. Spotřeba energie z obnovitelných 

zdrojů zahrnuje přímé využívání těchto zdrojů a tu část elektřiny a tepla, která se vyrábí 

z obnovitelných zdrojů. Konečná spotřeba energie je energie, kterou využívají domácnosti, 

průmysl, služby, zemědělství a doprava.  Podíl obnovitelných zdrojů zahrnuje rovněž ztráty při 

distribuci elektřiny a tepla a spotřebu těchto paliv v procesu výroby elektřiny a tepla.  Ukazuje se, 

že podíl větrné energie zaznamenává dynamický rozvoj hned vedle podílu vodní energie. [21,22]. 

Obnovitelné zdroje energie mají následující výrobu elektřiny v roce 2012:        

všechny vodní elektrárny v ČR vyrobily v tomto roce celkem 2822 GWh elektřiny, z toho 

přečerpávací 697 GWh. Výstavba dalších velkých vodních elektráren v ČR je málo 

pravděpodobná, neboť kapacita velkých vodních toků je téměř vyčerpaná. Vzhledem k tomu, 

že geografické a meteorologické podmínky v ČR nejsou pro masivní rozvoj větrné energetiky 

příliš vhodné, je větrná energetika na počátku rozvoje. Větrné elektrárny pracují v současné 

době asi na 50 lokalitách a jejich celkový instalovaný výkon je 260 MWh. Z biomasy se v ČR 

v tomto roce vyrobilo celkem 1683 GWh. Předpokládá se, že objem výroby z biomasy bude 

2,2 TWh. Mohutný rozvoj na základě významných státních dotací zaznamenávají 

fotovoltaické elektrárny. V roce 2012 vyrobily 2118 GWh [21]. 

 

Sluneční energie 

Sluneční (solární) energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie a její využití nemá 

žádné negativní dopady na životní prostředí.  

Solární zařízení, která jsou přímo určená k výrobě energie a lze jimi z velké části 

pokrýt energetickou spotřebu domácnosti jsou dvojího druhu. Jedná se zejména o termické  

a fotovoltaické solární kolektory (panely).  



27 

 

 Termické solární kolektory jsou zařízení sloužící k výrobě tepelné energie. Tyto 

kolektory se používají k ohřevu vody v bazénech, k přípravě teplé užitkové vody  

a k vytápění. Další možná využití jsou k výrobě páry. Základním stavební prvkem 

každého termického kolektoru je absorbér, což je např. plochá deska s neodrazivým 

povrchem a trubicemi pro odvod teplonosného média, která se nachází uvnitř 

kolektoru. Tyto sluneční absorbéry přeměňují zachycené sluneční záření na tepelnou 

energii, která je prostřednictvím teplonosného média (kapalina, vzduch) odváděna do 

místa okamžité spotřeby nebo do akumulačního zásobníku. Podle možnosti využití  

a konstrukce jsou termické sluneční kolektory rozděleny na bazénové sluneční 

kolektory, ploché sluneční kolektory a vakuové sluneční kolektory. 

 Fotovoltaické solární panely jsou zařízení určená k přeměně slunečních paprsků na 

elektřinu. Tato schopnost je založena na tzv. fotovoltaickém jevu. Základním prvkem 

každého panelu jsou solární (nebo také fotovoltaické) články. Jedná se o plochou 

polovodičovou součástku, na které při dopadu slunečního záření dochází ke vzniku 

volných elektrických nábojů, které jsou již jako elektrická energie odváděny ze 

solárního článku přes regulátor do akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě. 

Fotovoltaický sluneční panel je tvořen množstvím článků, které jsou na sebe 

napojeny letovanými spoji. Články navíc tvoří z vrchu krycí plocha, ze spodu pak 

pevná deska. Podle typu využití je možné fotovoltaické systémy rozdělit na systémy 

připojené k síti (grid on) a samostatné (ostrovní) systémy (grid off). 

Výhody energetického využívání solární energie: 

 Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie. 

 Nízké provozní náklady (sluneční energie je zdarma). 

 Dlouhá životnost zařízení, která je obvykle garantována na 15 až 20 let. Po uplynutí 

této doby dochází k postupnému snižování účinnosti. 

 Nenáročná obsluha zařízení. 

 Vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 – 50% potřeby tepla 

k vytápění a 50 – 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti. 

 Úspora fosilních paliv, aj.  

Nevýhody energetického využívání solární energie: 
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 Solární energii nelze využít jako samostatný zdroj tepla z důvodu kolísání slunečního 

záření během roku. 

 Poměrně vysoká počáteční finanční investice. 

 Návratnost vložených finančních prostředků je závislá na cenové úrovni používaného 

paliva před instalací solárních kolektorů, a velikosti soustavy a způsobu využití 

(ohřev vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie,…) 

 Při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu jsou nutné jeho úpravy 

(zateplení, úprava topné soustavy, změna doplňkového zdroje), aj. 

Energie vložená do výroby slunečních článků se vrátí za několik let, u tenkovrstvých  

i dříve než za 1 rok, přitom předpokládaná životnost je vyšší než 30 let. Výroba elektřiny ve 

slunečních článcích je bezpečná a spolehlivá, nemá žádné pohyblivé součástky. 

Energie vody    

Vodní energii lze zařadit k nejdéle využívaným energetickým zdrojům. Hnacím 

motorem je sluneční energie, která zajišťuje neustálý koloběh ohromného množství vody  

v přírodě. Energii z vody je možno získat využitím jejího proudění (energie pohybová, 

kinetická) a jejího tlaku (energie potenciální, tlaková), nebo také obou energií současně. 

Energie vody je využívána za pomoci široké škály typů a velikostí vodních strojů. 

V současnosti mají největší význam z hlediska získávání energie vodní elektrárny. 

Základní princip vodních elektráren vychází z návaznosti vzdouvajícího zařízení na 

vodní tok. Vodním tokem se rozumí jez, přehrada nebo hráz, soustřeďuje průtok a zvyšuje 

spád vodního toku. Voda je přivedena přivaděčem (koncentruje spád do místa instalace vodní 

turbíny) přes česle, které zadržují mechanické nečistoty, do strojovny. Tam se energie vody v 

turbíně mění na mechanickou. Mechanická energie z turbíny je přes hřídel přenášena do 

generátoru, kde se mění na elektrickou energii, která se následně transformuje a odvádí do 

míst spotřeby. Součástí vodních elektráren jsou i odpadní kanály, které vrací vodu do 

původního koryta. 

Třídit vodní elektrárny můžeme podle různých hledisek, mezi nejčastěji používané 

patří dělení podle systému soustředění vodní energie (průtoku a spádu): 

Přehradní a jezové – využívají vzdouvajícího zařízení (přehrada, jez). 
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 Derivační – odvádí vodu z původního koryta přivaděčem a opětně ji přivádí do 

koryta. 

 Přehradně derivační – vzdouvajícím zařízením je přehrada, která soustřeďuje spád  

i průtok. 

 Přečerpávací – má horní i dolní nádrž; v době nedostatku elektrické energie je voda 

pouštěna z horní nádrže do spodní a dodává elektrickou energii do rozvodné sítě.  

V době přebytku elektrické energie přečerpává zpět vodu z dolní nádrže do horní, k 

tomu využívá elektrickou energii odebranou ze sítě. 

Výhody energetického využívání vodní energie: 

 Při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise (SO2, CO2, NOX, popel). 

 Při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám. 

 Částečná nebo úplná energetická nezávislost. 

 Přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodat do veřejné rozvodné sítě 

na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné sítě 

elektřiny), a tím může ovlivnit návratnost vložených finančních prostředků. 

 Oproti větrným a slunečným elektrárnám dodávají vyšší výkon. 

Nevýhody energetického využívání vodní energie: 

 Poměrně časově a finančně náročná předrealizační fáze. 

 Při stavbě nového vodního díla je nutné vynaložit poměrně vysoké investiční 

náklady. 

 Návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobené elektrické 

energie. 

 Poměrně složitá obsluha a údržba zařízení. 

 Použití jen na místech s optimálním průtokem a spádem. 

1.5 Instalovaný výkon VTE v porovnání s jinými obnovitelnými zdroji v ČR 

Větrná energetika zaujímá význačné postavení mezi dalšími obnovitelnými zdroji. 

Odhad situace z let 2005 až 2020 je v tab.1. V rámci porovnání je uveden výkon VTE na 

pevnině a pro tyto účely není důležitý výkon VTE v přímořských oblastech. Za tímto účelem 

jsou vodní elektrárny rozděleny do tří kategorií podle výkonu.  
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Tab. 1 Instalovaný výkon (MW) obnovitelných zdrojů v ČR v letech 2005-2020 

Typy obnovitelných 

zdrojů 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VE na pevnině 22 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693 743 

Bioplyn 36 113 147 177 207 237 267 297 327 357 387 417 

Fotovoltaické 

elektrárny 

1 1650 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1690 1695 1695 

Geotermální 

elektrárny 

0 0 0 0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Vodní elektrárny 

 > 10 MW 

743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 

Vodní elektrárny  

1 až 10 MW 

154 142 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

Vodní elektrárny 

 < 1MW 

123 162 166 178 187 191 191 194 193 193 195 194 

 

http//www.tzb info.cz 

 

1.6 Aktivity obnovitelných zdrojů v Evropě 

Jednou z evropských aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie vyvíjí od roku  

1988 společnost Eurosolar,  Vereinigung für das solare Energie – Zeitalter e.V., se sídlem 

v Bonu. Vznikla jako veřejně prospěšná společnost nezávislá na politických stranách, 

institucích a zájmových skupinách. Za cíl si kladla obnovu hospodářství využitím 

obnovitelných zdrojů energie jako náhrady za konvenční zdroje z fosilních a jaderných paliv. 

Využívá se sluneční záření, větru a vodní energie, energie z biomasy i z pohybu mořských 

vod. [3,4,5,22,23]. 

Globální sluneční energetiku viděla společnost Eurosolar jako úkol století. Solární 

energetiku postavila jako hlavní předpoklad pro novou a trvalou politiku vývoje hospodářství. 

Za své průkopnické myšlenky byly společnosti Eurosolar poprvé propůjčeny 

„Evropské solární ceny 1994.“ Na tomto mezinárodním aktu se podíleli i sekce Rakouska, 

Francie, Dánska, Itálie, Řecka Spolkové republiky Německo. Mezinárodní hodnocení dalo 
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vznik kategoriím, které popisují zajímavé rozdělení na města, obce, řízené podniky, 

průmyslové a komerční podniky, majitelé solárních zařízení, osobnosti, instituce a organizace. 

V uvedeném období byly v kategorií obcí a městských podniků vysoce aktivní obce 

v Dánsku, Rakousku a dolním Bavorsku. 

V Dánsku byla obec Hudestedt první obcí, která svůj územní plán výstavby v letech 

1992 až 2004 přizpůsobila rozvoji pasivního využívání sluneční energie. Obec tak položila 

základy pro experimenty a vývojové projekty, které se vztahují na reálné využívání sluneční 

energie v Dánsku. 

V Rakousku vzniklo v průběhu několika let více než 70 solárních zařízení pro přípravu 

teplé užitkové vody, více než 10 zařízení pro solární přitápění v rodinných domech a mnoho 

fotovoltaických zařízení. U obce Gleisdorf o přibližně 5000 obyvatel vznikla malá 

kogenerační elektrárna a vytápění biomasou, dřevnými štěpky. Sluneční energií je věnována 

pozornost ve školním vyučování, což přispělo k tomu, že obec se stala důležitým centrem pro 

semináře a konference na téma využití sluneční energie s účastí více než dva tisíce zájemců 

ročně. 

Vzorem pro celou Spolkovou republiku Německo se staly městské podniky 

v Sarbrückenu svým přístupem k široké realizaci nových směrů využívání energie. Byl 

uplatňován program „1000 kW ze střech Sarbrückenu.“ Např. v roce 1994 byly rozeslány 

bezplatné poukazy na energeticky méně náročné zářivkové žárovky do všech sto tisíc 

domácností.  

V dolním Bavorsku Schalkhalm s počtem obyvatel méně než 960 bylo instalováno 

solární zařízení na každém domě. Realizace se prováděla s výpomocí sousedů a ve spolupráci 

s místními řemeslníky. Výstavba nových rodinných domů se povolovala jen tehdy, je-li do 

stavby integrována solární soustava, což obec podporovala snížením daně.  

Uvedené příklady ukazují významné místo obcí, které jsou připraveny k hledání 

nových cest, k hledání nekonvenčních ekologicky čistých zdrojů energie za výhodných 

ekonomických podmínek. Výzvou ostatním evropským zemím k následování francouzského 

příkladu s cílem zapojení mladé generace do širokých možností uplatnění solární energetiky 

je činnost firmy Photowatt v Bourgoin – Jallieu ve Francii. Tento výrobce multikristalických 

solárních modulů vyvinul spolu s kolektivem učitelů učební stavebnici pro tisíc 
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francouzských gymnázií, na nichž se studenti seznamují s využitím slunečního záření. Podle 

předpokladu firmy bylo s možnosti využití slunečního záření seznámeno více jak dvěstětisící 

žáků za rok. 

První solární škola v Rakousku byla založena Institutem pro podporu povolání  

ve Vídni. Spolupracovala s vídeňským podnikem „Wien-Strom, dodávající elektrickou energii 

společně s firmou AEG Austria, která instalovala fotovoltaické zařízení na střeše školy. Škola 

tak v roce 1994 obdržela Evropskou solární cenu za příkladnou myšlenku uplatňující speciální 

vzdělávání odborných pracovníků ve fotovoltaice, solární termice a technice tepelných 

čerpadel. Absolventi zde získávali teoretické a praktické znalosti v širokém rozsahu 

problematiky.  

Různé příklady uvedené ze zahraničí a konající se konference potvrzují realitu 

technického, ekonomického stavu a především ekologického významu. Nejedná se již  

o osamocená sdružení energetických visionářů, ale o nutnou záchranu životního prostředí naší 

planety.  

Cíle, které si jednotlivé země zvolily v rámci naplňování požadavků na zvyšování 

podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové produkci energie, se vypočítávají jako podíl 

spotřeby obnovitelné energie na konečné hrubé spotřebě energie. Spotřeba energie  

z obnovitelných zdrojů zahrnuje přímé využívání obnovitelných zdrojů a tu část elektřiny  

a tepla, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů, přičemž konečná spotřeba energie je energie, 

kterou využívají domácnosti, odvětví průmyslu, služeb, zemědělství a dopravy. Podíl 

obnovitelných zdrojů zahrnuje rovněž ztráty při distribuci elektřiny a tepla a spotřebu těchto 

paliv v procesu výroby elektřiny a tepla. 

Pořadí zemí EU podle plánovaného podílu OZE v roce 2020 je na obr. 4. 
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Obr. 4 Pořadí zemí EU podle plánovaného podílu OZE v roce 2020  

http://www.tzb-info.cz/8364-narodni-akcni-plan-ceske-republiky-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju 

 

Česká republika byla z hlediska celkové výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 

2010 v pořadí zemí EU na 12. místě, přibližně uprostřed seznamu. V roce 2020 je předpoklad, 

že se propadne až na 18. místo. Mezi státy s vyšší spotřebou energie na osobu je Česká 

republika jediným státem, který se v celkovém pořadí přesune na výrazně horší pozici. Ve 

většině států s vyšší spotřebou energie na osobu je plánováno takové zvýšení energetické 

efektivnosti, že povede k poklesu spotřeby. Česká republika je v tomto výraznou výjimkou - 

je plánován růst spotřeby energie i ve scénáři s dodatečnými úsporami vlivem podpory 

energetické efektivnosti. 

  

http://www.tzb-info.cz/8364-narodni-akcni-plan-ceske-republiky-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju
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2 Historie, současný stav a rozvoj VTE v ČR a ve světě 

2.1 Historie větrných elektráren 

Realizace větrné elektrárny je připisována v krátkém časovém intervalu dvěma 

jedincům na dvou kontinentech. Podle známých pramenů první větrnou elektrárnu na světě 

postavil Američan Charles F. Brush, který na přelomu let 1887 a 1888 sestrojil první 

automatickou větrnou turbínu, napojenou na generátor elektrického proudu.  

Rotor elektrárny měl průměr 17 m a skládal se ze 144 paprskovitě uspořádaných 

lopatek z cedrového dřeva. Výkon generátoru při otáčkách 500 min
-1

 byl 12 kW. Tento stroj 

byl postaven v Clevelandu (Ohio) a pojednával o něm i článek v odborném časopise Scientific 

American ve svém vydání z 20. prosince 1890 (podle komentáře provázejícího citaci tohoto 

článku na webových stránkách www.windpover.dk/tour byla regulace chodu této elektrárny 

dostižena až moderními konstrukcemi z 80. let dvacátého století). [24]. 

Evropský primát v konstrukci větrných elektráren patří profesorovi lidové univerzity  

v dánské obci Askov (na jihu Jutského poloostrova, asi 70 km od současných hranic  

s Německem), Poulu la Courovi (1846-1908). Ten zde od roku 1878 vyučoval matematiku, 

fyziku a chemii. Roku 1891 sestrojil první větrnou elektrárnu se čtyřmi až šesti „křídly“ 

tvořenými plachtami napnutými na rámové konstrukci, která se podobala klasickému 

větrnému mlýnu. Pro zkoušení modelů větrných motorů si vynálezce postavil i první zkušební 

větrný tunel, jehož kompresor byl poháněn parním strojem. Jde o první evropskou větrnou 

elektrárnu [25]. 

V prvních desetiletích dvacátého století se uvažovalo o možnostech přípravy zařízení 

využívajícího větrnou energii k pohonu elektrických dynam a generátorů i pro vyšší výkony  

a směrech, kterými se bude konstrukce větrných elektráren dále vyvíjet. 

Jedinou zemí s nepřerušenou kontinuitou vývoje, výroby i masového využívání 

větrných elektráren od jejich vynálezu až po současnost je Dánsko. Impulsem rozšíření 

lokálních větrných zdrojů energie byl nedostatek energetických surovin v době první světové 

války.  

Koncem 20. let minulého století se v Dánsku rozšířily malé „faremní“ větrné 

elektrárny - v době největšího rozmachu jich bylo dvacet až třicet tisíc. Uplatnění v praxi tyto 

http://www.windpover.dk/tour
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zdroje energie nalézaly především v tzv. ostrovním provozu, tedy v místech bez připojení  

k elektrické síti, především na zemědělských farmách. Tato zařízení poháněla hlavně 

zemědělské stroje (šrotovníky, mlátičky), ale i pily, čerpadla apod.  

V průběhu 80. let minulého století výkony sériově vyráběných větrných elektráren 

postupně rostly - v období 1980 až 1985 to byly desítky kilowattů, okolo roku 1990 stovky 

kilowattů a koncem 90. let dosáhly hranice megawattu. 

Koncem dvacátého století překonaly komerčně vyráběné a provozované větrné 

elektrárny hranici výkonu 1 MW na jednom stožáru a v současnosti největší zařízení tohoto 

druhu jsou postavena v Německu - větrná elektrárna Enercon u Magdeburku o výkonu  

4,5 MW a Repower u Bremenshavenu o výkonu 5 MW [26] . 

V posledních letech jsou nejvýkonnější elektrárny stavěny i na mořských mělčinách ve 

skupinách po desítkách strojů. Vedoucí zemí ve vývoji v tomto směru zůstává Dánsko, 

následuje Německo a Nizozemsko. Výroba větrných elektráren u nás začala koncem  

80. a začátkem 90. let minulého století. Po roce 1990 se větrná energetika začala rozvíjet bez 

odborného zázemí, bez určení větrného potenciálu konkrétní lokality, bez znalosti správného 

umístění turbiny v terénu, hlukových emisí, klimatických vlivů na elektrárnu a bez znalostí  

z oblasti silnoproudu a automatického řízení. Tuto etapu lze označit jako poškozující rozvoj 

větrné energetiky u nás [25]. 

V letech 1993 až 1995 vstupují na náš trh velcí výrobci a dodavatelé větrných 

elektráren ze zahraničí a zároveň i některé typy VTE tuzemských výrobců již se daří udržet  

v provozu na potřebné úrovni. Tím byla zahájena nová etapa rozvoje větrné energetiky v ČR  

a je zahajována nebo připravována výstavba větrných elektráren o jednotkových výkonech 

větrných soustrojí ve výši 600 až 2 000 kW. Připravuje se i výstavba větrných parků  

o celkovém el. výkonu několika desítek MW. Instalovaný výkon větrných elektráren u nás ke 

konci roku 2008 dosáhl 150 MW [26]. 

Z hlediska dnešního pojetí se podle výkonu větrné elektrárny (VTE) dělí na: malé do 

výkonu 40 kW, střední o výkonu od 40 do 500 kW, velké o výkonu od 500 kW výše [27]. 
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2.2 Rozvoj větrných elektráren v ČR a Evropě 

Podle [19,27] lze očekávat, že instalovaný výkon VTE v nejbližším období značně 

poroste i v Energetické soustavě (ES) ČR. Koncentrace VTE do malého počtu vhodných 

lokalit bude výrazně ovlivňovat poměry v elektrických sítích v dotčených oblastech. Dodávka 

elektřiny z těchto zdrojů musí ovlivnit poměry v celé ES, především z hlediska její 

regulovatelnosti, spolehlivosti pokrytí diagramu zatížení a udržování mezinárodního salda na 

dohodnuté úrovni. Tyto negativní vlivy na provoz ES spolu s problematikou připojení VTE 

do sítí a jejich řízení a regulace jsou výrazným důvodem, proč je třeba se připojením těchto 

OZE do ES zabývat a věnovat jim zvýšenou pozornost. Instalovaný výkon v jednotlivých 

letech v MW funkčních větrných elektráren v ČR je na obr. 5. 

 

Obr. 5 Funkční VTE v ČR - instalovaný výkon v jednotlivých letech v MW 

http://www.csve.cz/clanky/grafy/280 

V EGÚ Brno, a. s. jsou dlouhodobě shromažďovány a sledovány informace  

a podklady o stávajících, rozestavěných a plánovaných VTE, které vycházejí především  

z informací od jednotlivých provozovatelů sítí, na které se zájemci o výstavbu VTE obrátili  

s požadavkem o připojení do sítě.  

Z grafu je patrný stále rostoucí zájem investorů o výstavbu větrných elektráren. Zatím 

nedocházelo k nasycení křivky požadavků na připojení VTE do sítí. Skutečnost realizovaných 

http://www.csve.cz/clanky/grafy/280
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VTE však představuje do cca 10 % uváděných požadavků investorů. Výroba z větrných 

elektráren v jednotlivých měsících v letech 2009 až 2011 je na obr. 6. 

 

Obr. 6 Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh 

http://www.csve.cz/cz/clanky/statistika/281 

Další zvyšování instalovaného výkonu VTE (po roce 2015) bude založeno na 

využívání již obsazených lokalit a náhradě realizovaných VTE novou technologií s větším 

jednotkovým výkonem a lepší efektivností využití větrné energie, tzv. repowering. První vlna 

náhrady stávajících VTE novými stroji již začala probíhat například v Německu. Toto 

zvyšování instalovaného výkonu parků VTE povede k požadavku jejich připojení do sítí vyšší 

napěťové hladiny. Lze očekávat, že tak velký instalovaný výkon ve VTE již bude z hlediska 

zabezpečení podpůrných služeb a regulovatelnosti soustavy pro provoz ES ČR v některých 

režimech problematický a neefektivní. Výstavba VTE bude muset být v průběhu uvedeného 

období výrazněji regulována, případně omezována. Nejvíce větrných elektráren a parků VTE 

je i nadále plánováno v oblastech s příznivými větrnými podmínkami, tj. v oblasti Krušných 

hor, Jeseníků a Oderských vrchů, dále se připravuje výstavba větrných parků na jižní Moravě 

a na Českomoravské vysočině. 

http://www.csve.cz/cz/clanky/statistika/281
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Zájmy investorů připravovaných větších parků VTE v ČR směřují svým připojením 

hlavně do sítí o napětí 110 kV. V některých případech však bude docházet k situacím, že 

omezené možnosti ze strany místa připojení v sítích 110 kV povedou k požadavkům na 

připojení do přenosové sítě. Tomuto trendu odpovídá i v poslední době uplatňované 

sdružování některých menších větrných farem do společného místa připojení, které pak bude 

více zatěžováno kumulovaným výkonem z většího počtu VTE. To vede k potřebě připojování 

do sítě vyšší napěťové úrovně. 

Graf na obr. 7 ukazuje pravděpodobný scénář rozvoje instalovaného výkonu VTE  

v ES ČR do roku 2020.  

 

Obr. 7 Pravděpodobný vývoj výstavby VTE v celé ES ČR do roku 2020 

Červenou čarou je vyznačen scénář rozvoje VTE použitý ve výpočtech EGÚ Brno.  

V grafu je barevnými plochami vyznačen předpokládaný výkon VTE v jednotlivých 

distribučních společnostech a dále VTE s připojením do PS ČEPS. Modrou křivkou jsou 

znázorněny oznámené požadavky investorů. 

Z grafu je patrný očekávaný strmý nárůst instalovaného výkonu VTE v letech 2008 až 

2010, především v souvislosti s realizací větších větrných parků připojených do sítí 110 kV.                  

V letech 2010 až 2015 se očekává určité nasycení výstavby a další růst se pak předpokládá až 

ke konci sledovaného období v souvislosti s repoweringem a připojováním parků s většími 

výkony do PS. Přitom požadavky investorů (modrá čára) trvale převyšují očekávaný 
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instalovaný výkon o cca 500 až 700 MW. Do PS bude vyvedeno kolem 20 % z celkového 

instalovaného výkonu všech VTE s tím, že kolem roku 2015 se očekává další nárůst tohoto 

výkonu [12]. 

K časovému horizontu kolem roku 2020 se předpokládá, že instalovaný výkon ve VTE 

v ES ČR dosáhne 1390 MW a bude využívat cca 50 % celkového reálně energeticky 

využitelného potenciálu větru v ČR. Z celkového výkonu bude cca 610 MW větrných parků 

vyvedeno do sítě 110 kV a cca 430 MW připojeno k PS. Ostatní VTE budou připojeny do sítí 

vn. 

Předpokládané termíny realizace a uvedení do provozu jednotlivých projektů VTE se 

trvale posouvají (přípravné projektové práce, územní a ekologická řízení) [27]. 

V České republice byly v minulém roce zprovozněny významnější zdroje v lokalitách 

Červený kopec na Šumpersku, Andělka na Liberecku, Hať na Opavsku, Horní Paseky a 

Hranice u Aše a Horní Řasnice u Frýdlantu. Celkově se jedná o 21 „větrníků“ o sečteném 

instalovaném výkonu 43,9 MW (0,04 GW).  

V České republice se v současnosti točí větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

260 MW 

- větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 416 milionu kWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 119 

000 domácností. Zároveň ušetřily téměř 8 tisíc vagónů uhlí, které by bylo spáleno při výrobě 

stejného množství elektřiny v uhelné elektrárně 

- podpora větrných elektráren přijde spotřebitele na necelý 1 haléř v ceně jedné spotřebované 

kWh. Průměrná domácnost tedy zaplatí za podporu čisté elektřiny z větrných elektráren ročně 

přibližně 19 Kč (cena 1 l mléka). 

- aktuální výkupní cenou 2,12 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem 

a výrobními náklady úspěšně konkuruje některým starším uhelným elektrárnám 

V roce 2012 přibyly na území ČR další nové větrné elektrárny o celkovém instalovaném 

výkonu téměř 44 MW. Mezi nejnovější počiny patří např. větrné elektrárny na Červeném 

kopci-Rejcharticích, u Hati, Horních Pasek nebo u Andělky. 
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Podle českého Energetického regulačního úřadu byla výrobní kapacita všech větrných 

elektráren v ČR k 1. lednu 2013 259,7 MW – tedy přibližně 0,26 GW. 

Po roce 2020 již prakticky nelze počítat s dalším rozvojem VTE z hlediska počtu 

lokalit. Je však možný nárůst výkonů s ohledem na vývoj technologií, který povede ke 

zvýšení jednotkových výkonů. 

Rozvoj větrné energetiky v celoevropském měřítku významným způsobem ovlivňuje 

provoz a rozvoj energetických soustav (ES). Další očekávaný vývoj těchto obnovitelných 

zdrojů vyžaduje již nyní vyžadovat úpravy a opatření v elektrizačních soustavách, a to jak  

v oblasti síťového vyvedení výkonu z VTE, tak v oblasti regulačních služeb v ES. Na tyto 

požadavky vyplývající z trvalého růstu instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách musí 

jednotlivé ES ve svých rozvojových plánech reagovat a mnohdy přesahují již hranice 

národních elektrizačních soustav. To platí i pro ES ČR, kde lze největší dynamiku nárůstu 

výkonu ve VTE očekávat po roce 2010 [19,27,28]. 

V celoevropském měřítku k využívání větrných elektráren (VTE) pro výrobu elektřiny 

směřuje politická a ekonomická podpora při jejich výstavbě a využívání. Roste velikost 

jednotkového výkonu VTE, který dnes dosahuje komerčně využívaných jednotek s výkonem 

2 až 3 MW, ověřuje se provoz jednotek 5 MW. Značně rozvinutá technologie výroby 

větrných elektráren umožňuje jejich výstavbu a využívání i v oblastech s méně vhodnými 

větrnými podmínkami. V oblastech s příhodnými povětrnostními podmínkami - především  

v mořských pobřežních oblastech - se již budují větrné parky a větrné farmy sdružené ve 

velkých skupinách [27,29]. 

K časovému horizontu 2015 se předpokládá, že celkový instalovaný výkon VTE  

v Evropě dosáhne cca 115 000 MW. Největší rozvoj větrných elektráren bude pokračovat  

v Německu, ale také v dalších evropských zemích se očekává značný nárůst výkonu v nových 

větrných parcích s tím, že velká část nových VTE bude stavěna v mořských pobřežních 

oblastech (off-shore). 

Vzhledem k podpoře výroby elektřiny z OZE trvale pokračuje další výstavba nových 

větrných parků, a to prakticky ve všech zemích EU. Jeden ze scénářů rozvoje VTE v Evropě, 

předložený Evropskou asociací pro větrnou energii (EWEA), předpokládá postupný nárůst 

celkového instalovaného výkonu VTE v zemích EU na hodnoty: 



41 

 

 180 000 MW do roku 2020 (z toho 35 000 MW off-shore) 

 300 000 MW do roku 2030 (z toho 120 000 MW off-shore) 

Naplnění tohoto nárůstu bude mít výrazný vliv na provoz propojených ES v Evropě  

a bude vyžadovat další obrovské investice do infrastruktury a změnu přístupu k regulaci 

výkonové bilance soustavy včetně řízení odběru podle aktuální výroby (smart grids. 

Očekávaný instalovaný výkon v regionech ES v Evropě k roku 2050 je na obr. 8. 

 

Obr. 8 Očekávaný instalovaný výkon v regionech ES v Evropě k roku 2050 

Výstavba větrných elektráren ve světě pokračuje rychle i přes stávající ekonomické 

problémy. Ukazují to aktuální statistky. Podle přehledové zprávy Světové rady pro větrnou 

energii (GWEC) narostl celkový instalovaný výkon větrných elektráren za rok 2012 globálně 

o téměř 20 procent.  

Z hlediska jednotlivých států bylo nejvíce větrných elektráren v poslední době 

zprovozněno v Číně. Na světovém žebříčku se Čína k roku 2011, se svými celkovými 62 733 

MW instalovaného výkonu větrných elektrárnách, umístila na prvním místě (mezi roční 

nárůst 18 000 MW), následuje USA s celkem 46 919 MW, Německo s 29 060 MW, 

Španělsko s 21 674 MW.  
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Značný nárůst objemu větrné energetiky zaznamenala v poslední době i Francie, Itálie 

a Velká Británie. V roce 2011 každá z uvedených zemí instalovala kolem 1 GW nového 

výkonu ve větru, což je řadí po Číně, USA, Indii a Německo mezi země s největším 

meziročním nárůstem instalovaného výkonu v roce 2011. 
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3 Větrná energie a fyzikální aspekty přeměny energie větru 

3.1 Fyzikální aspekty přeměny energie větru na energii elektrickou   

Na proudění vzduchu se podílí řada vlivů. Hlavním je tlakový gradient a dále pak 

odstředivá síla a síla tření vyvolaná strukturou zemského povrchu v mezní vrstvě atmosféry. 

Uplatňuje se i teplotní pole, které je vyjádřeno horizontálním a vertikálním gradientem tlaku. 

Tlakový gradient je v zeměpisných šířkách ČR určován základními složkami cirkulace 

atmosféry, cyklonami. Jejich existence je spojena s atmosférickými frontami s dobou trvání 

desítek hodin. Ovlivňuje proudění krátkodobě, ale významně se podílí na četnosti výskytu 

silných větrů. V atmosférických frontách se zesiluje rychlost větru což je spojeno s 

přemístěním cyklónu a vyvolává to neperiodické změny rychlosti větru.  Způsobuje to 

kolísavou výrobu elektrické energie z větru. Rychlost větru, což vykazuje také změny 

periodické, které jsou vyjádřené denním a ročním chodem. [30]. 

V případě vlivu zemského povrchu na pohyb vzduchu vyvolává členitost zemského 

povrchu deformace proudění. Jedná se o obtékání a přetékání překážek a zesílení proudění 

v zúženém profilu mezi dvěma překážkami. tzv. dýzový efekt.  Deformace proudění okolí 

kuželové izolované hory vede ke zvýšení rychlosti větru až o 80% (Troen, Petersen).  

Deformace směru a rychlosti proudění kolem budov a skupin stromů mají horizontální rozměr 

v řádech metrů. Síla tření závisí na parametru drsnosti zemského povrchu. U zástavby je 

parametr nejvyšší, u zemědělské krajiny má poloviční hodnotu. Zcela zanedbatelná je hodnota 

parametru nad vodní hladinou.  

Ke stanovení pole rychlosti větru se používají matematickofyzikální modely. Zdrojem 

vstupních údajů pro meteorologická nebo účelová měření směru rychlosti větru. Měření musí 

vystihovat pole složek větru v širším okolí. Nejvýhodnější jsou stanice s vrcholovou expozicí, 

nebo expozici na rovině. Stanice se svahovou expozicí, nebo umístěné v údolích jsou pro účel 

větrné energetiky nevhodné. S uvedeného je patrno, že je důležité umístění meteorologických 

stanic v krajině. Pro výstavbu větrné elektrárny je nejdůležitější měření rychlosti a směru 

větru přímo v místě výstavby budoucí VTE. 

Získávání energie z větru je teoreticky velmi jednoduché [13]. Vítr, což je proudící 

vzduch, se opírá o lopatky větrné turbíny a předává jim část své pohybové energie. Ta se mění 
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na pohybovou energii otáčivého pohybu rotoru a v generátoru na energii elektrickou.  Z toho 

lze jednoduše stanovit výkon, který lze z větru získat, neboť je přímo závislý na pohybové 

energii proudícího vzduchu. V případě jednotkové plochy platí pro výkon 

 

 (1) 

kde  kB je koeficient vyplývající z Betzova pravidla, v je rychlost větru a   hustota prostředí. 

Německý fyzik Albert Betz v roce 1919 odvodil, že na rotoru větrného zařízení lze 

přeměnit maximálně 59 % této energie. Závislost teoreticky využitelného výkonu Pteor na 

rychlosti větru je znázorněna na obr. 9.  

 
Obr. 9 Závislost teoreticky využitelného výkonu Pteor  na rychlosti větru  

http://www.csvts.cz/cns/news/031210v.pdf 

 

Pro výkon větrné turbíny s rotorem o průměru D se však nejčastěji používá reálný 

vztah 

  (2) 

 

kde cp představuje výkonový součinitel výkonnosti, který udává, kolik energie z proudícího 

vzduchu se využívá v turbíně, a jeho maximální hodnota může teoreticky podle Betzova 

pravidla dosáhnout 0,59. Reálně se ovšem dosahují hodnoty o něco nižší ( 0,5). Tento 



45 

 

součinitel není konstantní, jak ukazuje křivka na obr. 10, kde je znázorněn jednak průběh 

tohoto součinitele a také výkonová křivka turbíny REpower MD 70, která byla nedávno 

spuštěna v Nové Vsi  

v Horách. Je patrné, že se vzrůstající rychlostí větru se součinitel snižuje, neboť listy rotoru se 

natáčejí tak, aby výkon plynule dosáhl nominální hodnoty a pak se již dále nezvyšoval. Nižší 

hodnoty jsou bohužel také u nižších rychlostí, což ještě více snižuje výkon turbíny při malých 

rychlostech větru [13]. 

 

Obr. 10 Výkonová křivka a součinitel výkonnosti větrné turbíny 

http://www.csvts.cz/cns/news/031210v.pdf 

 

  

http://www.csvts.cz/cns/news/031210v.pdf
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3.2 Větrné motory jako zdroj elektrické energie 

Větrné motory jsou zařízení, přeměňující mechanickou translační energii větru na 

mechanickou rotační energii na hřídeli motoru. Řez větrnou turbínou je na obr. 11. 

 

Obr. 11 Řez větrnou turbínou 

Klasifikují se na:  

 odporové (např. větrný mlýn, plachetní větrné kolo a Savoniův rotor) - s teoretickou 

účinností maximálně 20 % (s těmito typy se pro energetické využití dnes již nepočítá).  

 vztlakové (vrtule, Darieův rotor, mnohalopatkový rotor) - s teoretickou účinností max. 

59,3 % (dnešní dosahují účinnosti až 45 %)  

Větrné motory s vertikální osou nejsou závislé na směru větru, avšak s horizontální 

osou se musí natáčet proti větru nebo po větru. Hlava rotoru je nasazena na hřídeli, převádí 

výkon (odebíraný rotorem větru) a prostřednictvím převodové skříně zvyšuje otáčky, např.  

z 50 min
-1

 na 1500 min
-1

, v jediném generátoru (může mít dva výkonové stupně) nebo ve 

dvojici generátorů (při nižších otáčkách je připojen k síti jeden stupeň jednoho generátoru 

nebo jeden z dvojice generátorů, při vyšších otáčkách jsou připojeny oba stupně nebo oba 

generátory). Průřez listu rotoru ukazující rychlosti a směry větru je na obr. 12. 
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Obr. 12 Průřez listu rotoru ukazující rychlosti a směry 

Užívají se: 

 Asynchronní generátory u malých a středních VME pracujících do sítě.  

 Synchronní generátory s elektronikou „upravující energii" u velkých VTE, a to 

napojených na síť i pracujících izolovaně.  

Generátory, převodová skříň (s brzdou) a hřídel (s hlavou rotoru) jsou umístěny  

v kryté gondole, otočené podle svislé osy. Větrné motory s rotorem směřujícím po větru se při 

změně směru samy natáčejí do optimální polohy. Obvykle využívané systémy generátorů a 

větrných turbín jsou na obr. 13. 

 

Obr. 13 Obvykle využívané systémy generátorů u větrných turbín 

Ochrana proti poškození při nadměrném větru vytočí rotor (i s gondolou) ze směru 

větru nebo přestaví listy vrtule, popřípadě zastaví (brzdou) rotor. Regulace podle rychlosti 

větru zapíná a vypíná větrné motory, hlídá bezpečnostně technické parametry a udržuje 

konstantní napětí a kmitočet [1,14,15,31]. 
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Větrné elektrárny lze dělit podle různých kritérií. Dle koncepce uložení rotoru jde o 

VTE s vertikální osou rotace nebo s horizontální osou rotace. Z hlediska aerodynamického 

principu se dělí na VTE pracující na odporovém principu nebo na vztlakovém principu. Podle 

výkonu se dělí na malé (nominální výkon do 60 kW, průměr vrtulí do 16 m), střední 

(nominální výkon od 60 KW do 750 kW, průměr vrtulí od 16 do 45 m) a velké (od 750 kW do 

6 400 kW, od 45 do 128 m) VTE. 

Elektrárny do 10 kW lze rozdělit na 

 mikroelektrárny o výkonu do 2,5 kW s průměrem vrtulí od 0,5 do 3 m, zařízení 

jsou vhodná na výrobu stejnosměrného proudu při napětí 12 nebo 24 V a jsou 

výhradně určeny pro dobíjení baterií. Energie slouží k osvětlení, napájení 

komunikačních systémů, radiových a televizních přijímačů a dalších elektrických 

spotřebičů 

 elektrárny o výkonu od 2,5 kW do 10 kW, průměr vrtulí od 3 do 8 m. Zařízení má 

vstupní napětí od 48 do 220V a jsou určená pro vytápění domů, ohřev vody a pohon 

motorů. 

Působením aerodynamických sil na listy vrtule se převádí kinetická energie větru na 

rotační mechanickou energii rotoru. Vítr vzniká vlivem nerovnoměrného zahřívání zemského 

povrchu slunečním zářením. Suché části povrchu se ohřívají rychleji než vlhké části povrchu  

a od ohřátého povrchu se ohřívá přilehlá vrstva vzduchu. Protože je teplý vzduch lehčí než 

vzduch studený, stoupá vzhůru. Děj je ovlivněn rotací Země a střídáním dnů a nocí, v zemské 

atmosféře tak vznikají tlakové níže a tlakové výše. Vítr vzniká vyrovnáváním tlakových 

rozdílů a vane vždy od tlakové výše do tlakové níže. Rotační mechanická energie rotoru je 

zdrojem potřebné elektrické energie. Podél listů vrtule vznikají vlivem proudění větru značné 

aerodynamické síly. Listy vrtule VTE mají speciální tvarovaný profil podobný profilu křídel 

letadla. Jsou vyrobené ze sklolaminátu. Jejich délka se pohybuje nejčastěji od 40 do 50 m, 

průměr rotoru je 80 až 100 m. Za provozu dosahují konce křídel při 25 otáček/minutu 

rychlosti větší než 300 km/hod. Při větší rychlosti větru než 26 m/s se větrná elektrárna 

z bezpečnostních důvodů automaticky zastavuje. Rotor se zabrzdí a lopatky se nastaví vůči 

větru nejužším profilem [31]. 
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Efektivita každého energetického zdroje je dána tzv. instalovaným výkonem. 

Vyjadřuje se koeficientem ročního využití instalovaného výkonu kr, který se stanoví 

porovnáním skutečné vyrobené energie s teoretickou (maximální) vyrobenou energii při 

celoročním provozu Wr se jmenovitým instalovaným výkonem Pi. Koeficient ročního využití, 

nazývaný též využitelnost se udává v % a vyjadřuje se pomocí vzorce  

 

  (3) 

Průměrný roční výkon Pr je pak vyjádřen ve vztahu  

irr PkP        (4) 

Předpokládaný vývoj využitelnosti VTE byl následující: v roce 2007 12%, v roce 2008 

26%, 2009 26%, 2010 27%, 2011 28%, 2012 28%.  

3.3 Větrná energie a větrné motory 

Větrná energie patří k obnovitelným zdrojům energie, které jsou odvozené od sluneční 

energie. Pod pojmem využitím větrné energie se v současnosti rozumí moderní využívání 

energie větru pomocí větrných turbín resp. větrných generátorů, pomocí kterých se kinetická 

energie větru mění na elektrickou energii. Vítr se může energeticky využívat i jinak např. při 

čerpání a přečerpávání vody při závlahách. V souvislosti s uplatněním větrných generátorů 

můžeme jít od jejich využití jednak pomocí méně výkonných jednotek v rámci 

decentralizovaného využití větrné energie anebo pomocí samostatných výkonných generátorů. 

Speciální způsob představuje využití větrné energie centralizovaným způsobem, v rámci tzv. 

větrných farem, při kterém se na jednom místě soustřeďuje několik stovek až tisíce menších 

větrných generátorů připojených na elektrickou rozvodnou síť. Typickým příkladem 

centralizovaného využití větrné energie formou větrných farem je větrná farma 

v Altamontském průsmyku nacházející se na východ od San Franciska ve státě Kalifornie.  

V této lokalitě instalovali začátkem roku 1984 celkem 4600 větrných generátorů, které byly 

postupně doplněné o dalších 500 generátorů.        

S vývojem technologií se vyvíjejí i větrné elektrárny, a to jak z hlediska jejich 

velikosti, tak i z hlediska výkonových parametrů. Výkon větrné elektrárny závisí na rychlosti 
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proudění vzduchu, jeho hustotě a ploše rotoru. Výkon větrné elektrárny je závislý na druhé 

mocnině průměru rotoru. Na (obr. 14) je jmenovitému výkonu větrné elektrárny přiřazena 

průměrná velikost rotoru.  

 

Obr. 14 Závislost jmenovitého výkonu větrné elektrárny na průměru rotor 

http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110 

 

Různé typy větrné elektrárny mají různou účinnost a z daného průměru rotoru jsou 

schopny vytěžit různý výkon. Na (obr. 15) je znázorněna závislost průměru rotoru 1985 – 

2010, kde je patrný trend vývoje k větším průměrům rotorů a tím vyšším stožárům větrné 

elektrárny. Vyššího výkonu lze dosáhnout u menšího počtu větších strojů, neboť vyšší stožár 

má rotor umístěn v místě, kde je výrazně vyšší rychlost proudění. 

 

Obr. 15 Vývoj velikosti větrné elektrárny v čase 

http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110 

 

http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110
http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110
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Roční produkce elektrické energie tří typů větrných elektráren Vestas V 52 (výkon 

850 kW, průměr rotoru 52 m, výška věže 74 m), Vestas V 90 ( 2 MW, 90 m,80 m) a Vestas 

V 90 (2 MW, 90 m, 105 m) je na obr. 16. Zde je patrno, že nárůst energie produkce přináší 

zvětšení průměru rotoru při zvýšení stožárů větrné elektrárny o pouhých 6 m.  

 

Obr. 16 Roční produkce elektrické energie tří typů VtE 

http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110 

 

Potenciál lokality vhodné pro výstavbu větrné elektrárny lze efektivně využít pouze 

použitím moderních strojů s velkými rotory a vyššími stožáry. Jejich efektivitu nelze nahradit 

ani použitím několikanásobně vyššího počtu malých elektráren a nové typy strojů  

od renomovaných výrobců tento trend jen potvrzují. 

Nabízené stroje jednotlivých firem jsou nejčastěji charakterizovány jmenovitým 

výkonem, průměrem rotoru a výškou věží, což je zřejmé z tab. 2. Řada firem nabízí pro 

generátory stejného výkonu vrtule z několika variant jejich průměru. Firmy Enercon a Vestas 

mají vlastní výzkum a vlastní konstrukční řešení celé elektrárny od použitých materiálů, tvaru 

větrné turbíny, až po návrh jmenovitého výkonu.  

Německá firma Enercon vyrábí bezpřevodové VTE, VE Enercon E82 2,0 MW je 

uváděna jako představitel tohoto konstrukčního směru. Rotor těchto strojů je přímo spojen 

s multipólovým generátorem s otáčkami shodnými s otáčkami rotoru.  Uvedený konstrukční 

princip tak umožňuje redukovat ztrátu energie mezi rotorem a generátorem, snížit hlukové 

emise od mechanických částí strojovny, snížit pravděpodobnost opotřebení mechanických 

částic, snížit ztrátu energie třením v převodovce a snížit potřebu oleje, a tím zkrátit pravidelné 

http://www.csve.cz/clanky/velikost-vetrne-elektrarny-a-jeji-vyvoj/110
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výměny oleje v převodovce.  Vyvinutím motoru s režimem (Pith) se získává vysoká účinnost, 

dlouhá životnost a malá emise hluku.  

Větrné turbíny Enercon jsou vybaveny bouřkovým kontrolním systémem, 

umožňujícím snížení výkonu v případě extrémně vysokých rychlostí větru, což zabraňuje 

předčasnému odstavení elektrárny a následným ztrátám. Toho se dosáhne nastavením listu 

rotoru. Jakmile rychlost větru poklesne, listy se vrátí do své původní polohy a výkon se opět 

zvýší na jmenovitou hodnotu. V případě nárazového větru se tento děj opakuje několikrát za 

sebou.  
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Tab. 2 Technická data větrných elektráren 

Větrná elektrárna Enercon E82 Vestas V90 verze 2,0 MV Energon GmbH 

Jmenovitý výkon 2000 kW 2000 kW typ Výkon průměr rotoru Výška věží 

Jmenovitá rychlost větru 12,0 1 sm  14,0 1 sm   [kW] [m] [m] 

Zapojovací rychlost větru 2,0 1 sm  4,0 1 sm  E-33 330 33,4 49 

Odpojovací rychlost větru (22,0 – 28,0) 1 sm  23,0 1 sm  E-44 500 44 49 

Průměr rotoru 82,0 m 90,0 M E-48 800 48 49, 55, 64, 75 

Plocha rotoru 5281 2m  6362 2m  E-53 800 53 72, 92 

Počet listů rotoru 3 - 3 - E-70 2300 71 63, 84, 98, 112 

Počet otáček rotoru 6 – 19,5 1min ot  8,2 – 17,3  1min ot  E-82 2000 82 89, 77, 97, 107 

Hmota včetně nádoby 37,2 t 36,3 T  

Hmota gondoly (bez rotoru) 67,5 t 68,0 T 

Generátor synchronní prstencový Asynchronní 

Počet otáček generátoru 6 – 19,5 1min ot  1680 1min ot  

Napětí 400 V 690 V 

Regulace výkonu „pitch“ - „pitch“ - 

Regulace otáček aktivní naklápění listů aktivní naklápění listů 

Hlavní brzdový systém nastavení listů nastavení listů do praporu VESTAS Deutschland GmbH 

Vedlejší brzdový systém nastavení listů Kotoučové brzdy typ Výkon průměr rotoru Výška věží 

Natáčení gondoly 6 elektrických motorů 4 elektrické motory  [kW] [m] [m] 

Výšky konických ocelových věží 70,0 m 80,0 M V 52 850 52 65, 74, 86 

 78,0 m 95,0 M V 80 2000  80 60, 85, 95, 100 

 - - 105,0 M V 90 2000 90 80, 95, 105 

Výšky konických betonových věží 92,0 m - - V 100 2750 100 100 

 108,0 m - - V 90 3000 90 80, 105 
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Větrná elektrárna Vestas V90 ve verzi 2,0 MW je elektrárna s moderní technologií a 

patří do kategorie s elektrárnami s převodovkou. Je regulována naklápěním listů trojlistého 

rotoru (regulace Pith) pomocí zvláštního regulačního systému naklápění listů tak, aby úhel 

nastavení listů byl vždy optimálně přizpůsoben příslušným větrným podmínkám. Dochází tak 

k optimalizaci výroby energie i hladiny hluku. Technologie OptiSpeed pomocí rychlejší 

synchronizace, sníženého činitele harmonického zkreslení a menšího kolísání proudu přispívá 

k lepší kvalitě sítě. Vestas Converter Systems reguluje proud v rotorovém proudovém 

generátoru, což umožňuje přesné řízení jalového výkonu a přesné spojení generátoru 

s rozvodnou sítí.  

Rozvoj technologie VE od roku 1980, kde se datuje počátek moderní větrné energie 

v Evropě se projevuje především 

 zvětšováním jednotkového výkonu VTE spojením s růstem průměru rotoru 

standardních typů VTE 

 zvětšováním výšky VTE 

 zkvalitňováním technologie VTE spojené se snižováním její poruchovosti, 

hlučnosti a dalších negativních dopadů 

 snižováním měrných nákladů na výstavbu a provoz VTE.  

Na světovém trhu jsou významnými výrobci:  

Americká firma GE Wind a estonská firma Gamesa, na evropském trhu VTE dominují 

firmy Enercon a Vestas. Podíl výrobců na světovém trhu je na obr. 17, podíl výrobců na 

německém trhu je na obr. 18. Německý trh je uveden pro jeho dominantní postavení na poli 

instalovaného výkonu VTE v Evropě.  
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Obr.17 Histogram VTE použitých na světovém trhu 

 

Obr. 18 Histogram VE použitých na německém trhu 

3.4 Veličiny určující technické parametry VTE 

Je nutné zajistit efektivní regulaci výkonu rotoru VTE tak, aby se zabránilo 

mechanickému a elektrickému přetížení větrné elektrárny. K popisu základních technických 

parametrů libovolného typu větrné elektrárny se vychází z kinetické energie proudícího 

vzduchu a výkonu vzdušného proudu, který je dán poměrem kinetické energie a času. 
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Podle vzorce (2) je získaná energie přímo úměrná třetí mocnině rychlosti proudící 

vzdušné masy. Proudící vzduch předá lopatkám větrné elektrárny pouze část své kinetické 

energie. Podle Betzova pravidla je teoretická maximální dosažitelná účinnost větrného stroje 

jen 59 %. 

Výkon větru s rostoucí rychlostí se zvětšuje a při menších rychlostech větru bude 

velmi malý. Závislost výkonu větru, proudícího plochou 1 m
2
 na jeho rychlosti do  

30 m∙s
-1

 je na obr. 19. 

 

Obr. 19 Závislost výkonu větru proudícího plochou 1 m
2
 na jeho rychlosti 

Pak v případě jednotkové plochy je teoretický dosažený výkon Pteor  dán vztahem (1) 

Celkový výkon P větrné elektrárny lze vypočíst z rozdílu výkonu P1 před rotorem  

a výkonem P2 za rotorem. Označíme-li u idealizovaného větrného motoru, že vzduch protéká 

průřezy S1 a S2 tomu odpovídajícími rychlostmi v1 a v2 a pro průřez S rychlost větru v podle 

obr.19, pak lze výkon elektrárny spočítat [32] podle vztahu  
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2
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3

1121 vSvSPPP              (5)  

platí rovnice kontinuity 
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    SvSvSv  2211        (6) 

Pak lze vyjádřit výkon ve tvaru 

    )(
2

1 2

2

2

1 vvvSP       (7) 

A odtud plyne, že maximální výkon větrného motoru získáme, když rychlost v2 na 

konci výstupu je rovna nule. Pak vítr odebere veškerou energii a zastaví se, což není možné. 

Může nastat i opačný jev, když rotor žádnou energii neodebere. Hledá se optimální poměr 

v2/v1 tak, kdy bude výkon maximální. Průměrná rychlost větru vůči disku rotoru bude pak 

vyjádřena vzorcem 

     
2

21 vv
v


      (8) 

Dosazením tohoto vzorce do celkového výkonu získáme výkon odebraný rotorem 

v závislosti na rychlosti větru 
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1 PPvvSP      (9) 

Poměr tohoto výkonu P k výkonu větru P0 získáme účinnost ηi ideálního větrného 

motoru s nekonečným počtem lopatek pracujících bez aerodynamického odporu 
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Podle Betzova pravidla je účinnost η maximální, sníží-li se rychlost větru o dvě 

třetiny. To lze vyjádřit derivací ηi podle poměru v2/v1 s řešením při v2/v1=1/3, kdy je rovnice 

rovna nule. 
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Maximálně dosažitelná účinnost 

    5926,0
27

16
max i      (12) 

je označována jako Betzova účinnost. 

 

Pro určení jmenovitého výkonu Pj větrné elektrárny je vhodné využít vztahu 

    

3

2

1
jpj vScP  
                                             (13) 

kde S  je velikost plochy rotoru, daná vztahem 2rS   , r je poloměr rotoru, ρ hustota 

vzduchu vj jmenovitá rychlost větru a cp výkonový součinitel. 

Výkonový součinitel cp udává, jaká část větrné energie se mění na mechanickou 

energii (maximálně 0,593) a je závislý na tom, do jaké míry rotor snižuje rychlost 

protékajícího vzduchu v. Je definován vztahem  

     
)1(4 2 pc                (14) 

kde α je vtokový faktor definovaný jako 

     0

10

v

vv 


              (15) 

v němž v0 je rychlost větru před rotorem a v1 rychlost větru v rovině rotoru. 

Pro požadovaný jmenovitý výkon Pj při jmenovité rychlosti větru vj lze stanovit 

průměr rotoru D podle [33] vzorce  
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Pro celkovou koncepci větrné elektrárny je nutné vypočíst otáčky rotoru nj při 

jmenovitém výkonu Pj podle vztahu 

      D

v
n

j
j








0

                                                (17) 

kde 0 je rychloběžnost rotoru, která je definována poměrem obvodové rychlosti 

rotoru vr a rychlosti větru před rotorem v0 

     0

0
v

vr

               (18) 

Maximální hodnota rychloběžnosti elektrárny je omezena hlučností rotoru, která 

s obvodovou rychlostí značně roste. Čím menší je počet listů, tím vyšší je hodnota 

rychloběžnosti  = 6 [33]. 

Je-li průměr rotoru D závislý na výkonu větrné elektrárny Pj, jsou na něm závislé  

i otáčky nj podle [33] vztahem 

    j

jp

jOj
P

vc
vn











8

2

                                        (19) 

Vhodné veličiny, které určují technické parametry větrné elektrárny, jsou uvedeny 

v příloze P2. V této příloze je uveden návrh pořadí veličin uvedených po řadě tak, jak je 

možné je postupně určit. 

Z přehledu technických parametrů potřebných pro stanovení typu větrné elektrárny je 

patrná návaznost a důležitost jejich přesného určení. V příloze P2 je určeno pořadí 

technických parametrů, které je nutno postupně určit k vyhodnocení vhodné lokality. 

V tab. 3 až tab. 5 jsou po řadě uvedeny kritické hodnoty rychlosti větru Beaufortovy 

stupnice síly větru pro případ rychlosti větru, jejichž hodnot lze užít pro výstavbu větrné 

elektrárny a kritické hodnoty vtokového součinitele od nulové po maximální hodnotu.      

Podle [33] jsou hodnoty využití instalovaného výkonu při rychlosti větru  

10 m∙s
−1

. Kritickým hodnotám rychlosti větru uvedených v tab. 3 odpovídají také hodnoty 

rychlosti větru podle větrné Mapy ČR, kde jsou uvedená území o rychlostech větru menší než 
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4 m∙s
−1

 v intervalech 4 až 5 m∙s
−1

, v intervalech 5 až 6 m∙s
−1

 a větší než 6 m∙s
−1

. Do poslední 

skupiny patří rychlost větru okolo 10 m∙s
−1

, což jsou hodnoty, kdy se dosahuje vhodného 

využití instalovaného výkonu [13]. Technické parametry popisuje literatura [1,12]. Uvedené 

tabulky, tab. 3 až tab. 5 mohou posloužit investorům k rozhodnutí výstavby větrné elektrárny  

v uvedené lokalitě [34]. 

Tab. 3 Kritické hodnoty rychlosti větru 

3-4 m∙s
−1 

Minimální rychlost větru potřebná na výrobu elektrické energie ve 

větrných motorech 

12 m∙s
−1

 Optimální rychlost větru 

12-25 m∙s
−1

 
Rychlost větru, při které část energie větru nevyužívá (omezení 

příkonu) 

větší než 25 m∙s
−1

 
Při uvedené rychlosti je nutno větrný motor zastavit (nebezpečí zničení 

rotoru) 

 

Tab. 4 Beaufortova stupnice pro kritické hodnoty rychlosti větru podle tab. 3 

Rychlost větru podle 

tab. 4 

3 - 4 m∙s
−1

 

Rychlost [m∙s
−1

] Rozpoznatelné znaky Beaufortův stupeň 

1,6 − 3,3 
Slabý vítr (listy stromu 

šustí) 
2 

3,4 - 5,4 
Mírný vítr (listy stromu 

v trvalém pohybu) 
3 

12 m∙s
−1

 10,8 −13,8 
Silný vítr (pohyb 

hrubších větví stromů) 
6 

25 m∙s
−1

 24,5 − 28,4 
Silná vichřice (vyvrací 

stromy) 
10 

 

Tab. 5 Kritické hodnoty vtokového součinitele α 

Stálý součinitel α Přeměna větrné energie Výkonný součinitel cp 

α = 0 
Proud vzduchu pobíhající 

rotorem se vůbec nezpomalí 
cp  = 0 

α = 1 

Dochází k přeměně veškeré 

větrné energie na mechanickou 

práci (rotor odebere 

cp = 0 
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protékajícímu vzduchu 

veškerou energii) 

α = 1,33 

Maximální přeměna větrné 

energie v energii mechanickou 

(maximální výkon rotoru) 

cp  = 0,59 

(Betzův limit) 

 

Reálné výkonové křivky měrného výkonu turbíny v závislosti na ustálené rychlosti 

větru včetně řízení zastavení a řízení natočení jsou na obr. 20. [14]. 

 

Obr. 20 Výstupní výkon v závislosti na rychlosti větru 

3.5 Technicko-provozní problémy 

Prvním obecně známým problémem je skutečnost, že vítr patří mezi zdroje, které mají 

jako celek poměrně velký potenciál, ale jeho využitelnost je značně omezena nízkou hustotou 

výkonu. To znamená, že z jednotky plochy můžeme získat jen malý výkon a pro získání 

větších výkonů musíme budovat velká a poměrně drahá zařízení. Tento nedostatek je velmi 

dobře patrný na obr. 19, na kterém je v závislosti na rychlosti větru vynesen průběh výkonu, 

který lze teoreticky získat z 1 m
2
 plochy. Z křivky je patrna kubická závislost výkonu na 
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rychlosti větru. Pro vyšší rychlosti blížící se nominální hodnotě tento výkon stoupá  

k 1000 W/m
2
, avšak tato hodnota je stále nízká, a to v porovnání s klasickými či jadernými 

energetickými zařízeními, kde se pracuje s výkonovými toky o intenzitě v řádu desítek až 

stovek kW/m
2
. Pro větrnou turbínu stačí pro její spuštění a při fázování do sítě rychlost větru 

3 - 4 m/s, avšak její výkon je v takovém případě velmi malý a se zesilujícím větrem narůstá 

zpočátku jen pozvolna. Praktického využití instalovaného výkonu se dosahuje až při rychlosti 

větru okolo 10 m/s (36 km/h).  Z Beaufortovy stupnice síly větru lze zjistit, že od 39 km/h je 

vítr klasifikován stupněm 6, což znamená silný vítr. To splňuje velmi málo lokalit v ČR, 

ostatní jsou pro větrnou energetiku krajně nepříznivé. Obr. 21 zobrazuje větrnou mapu ČR. 

 

Obr. 21 Větrná mapa českého území UFA – AVČR 

 Většina našeho území má průměrnou rychlost větru menší než 4 m/s, přičemž tato 

hodnota je obvykle uváděna pro stavbu větrných elektráren jako limitní. Oblasti s možným 

využitím energie větru se omezují zejména na výše položené a hřebenové oblasti hor a 

vrchovin v nadmořských výškách zpravidla nad 650 metrů nad mořem. Vhodné lokality se 

nacházejí především v oblastech severních pohraničních hor [19]. Výsledné pole průměrné 

rychlosti větru ve výšce 100 m je na obr. 22. 

Celoroční průměrná rychlost větru podle větrného atlasu v ČR vytvořeného Ústavem 

fyziky atmosféry AV ČR v.v.i. na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 

je 4m/s (ve výšce 10m) a 5,3 m/s (ve výšce 30m). Pro výstavbu větrné elektrárny se 

předpokládá rychlost větru ve výšce osy rotoru elektrárny 6 a více m/s.  
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Obr. 22 Výsledné pole průměrné rychlosti větru v m/s ve výšce 100 m 

http://www.csve.cz/pdf/cz/vetrna-mapa.jpg 

 

Nepříhodnější pro stavbu větrných elektráren jsou lokality o plochách 3x3 km nebo 

4x6 km v nadmořských výškách nad 700 m. Uvedené plochy leží v chráněných krajinných 

oblastech, kde je zakázáno stavět. Energeticky příhodné lokality pro výstavbu větrných 

elektráren se nacházejí v horských pohraničních pásmech a v oblasti českomoravské 

vrchoviny. Pro umístění  VTE je doporučeno vybírat lokality, jako jsou Krušné Hory, 

Jeseníky, střední a jižní Morava [19]. 

Dalším problémem, který spadá do technicko-provozní oblasti, je nestabilita výkonu. 

Výkon větrných elektráren je na základě závislosti na rychlosti větru nestálý, neboť výskyt 

větru je proměnlivý. To se projevuje zejména při rychlostech větru, kdy je křivka závislosti 

výkonu na rychlosti větru nejstrmější. Jako příklad lze použít turbínu REpower MD 70. Při 

rychlosti 10 m/s dává tato turbína výkon 1006 kW. Pokud však rychlost větru poklesne, resp. 

vzroste o pouhý 1 m/s, výkon klesne na 728 kW, resp. stoupne na 1271 kW. Změna činí  

543 kW, což představuje 36% nominálního výkonu. Je zřejmé, že za určitých okolností může  

i relativně malá změna rychlosti větru způsobit velké změny ve výkonu elektrárny. Ještě větší 

rozdíly vzniknou při masivnějším rozvoji větrné energetiky s nárůstem instalovaného výkonu 

do stovek MW a výše. 

http://www.csve.cz/pdf/cz/vetrna-mapa.jpg


64 

 

Výkonové fluktuace jednotlivých strojů či celých farem se mohou navzájem 

vyrovnávat, ale může dojít k značným rozdílům. V takovém případě vzniklé výchylky mohou 

být tak vysoké, že to minimálně v dané lokalitě způsobí potíže při regulaci elektrizační 

soustavy. Elektřinu nelze skladovat a výkon elektráren a spotřeba elektřiny musí být stále 

přibližně v rovnováze. Stabilní výkon je u větrné elektrárny možný při rychlosti větru  

od 15 do 20 m/s, což odpovídá 7. a. 8. stupni Beauforta a znamená to prudký a bouřlivý vítr. 

Příkladem může být sousední Německo, kde došlo v uplynulých letech k masivnímu 

rozvoji větrné energetiky. Instalovaný výkon německých větrných elektráren činil na konci 

roku 2002 přibližně 12 000 MW a další stroje byly ve výstavbě. Právě Německo uvádějí různí 

aktivisté jako vzor, ale už se nevyjadřují k problémům, které tento vzrůst způsobuje. Němečtí 

energetici se totiž dalšího nárůstu výkonu větrných elektráren začínají obávat, protože jejich 

nestabilita už při takto velkém instalovaném výkonu ohrožují stabilitu místní elektrizační 

soustavy. Fluktuace výkonu se mohou pohybovat až v řádu tisíců MW. Ukazuje se, že 

regulace sítě, v níž je dnes zapojeno přes 14 tisíc malých zdrojů, jejichž výkon se může 

nahodile měnit každým okamžikem, je problém i pro tak technicky vyspělý stát. 

Na území ČR stojí za zmínku i další dva rizikové faktory, poměrně častý výskyt 

námraz a blesků. Zkušenosti z provozu demonstrační elektrárny Dlouhá Louka v Krušných 

horách vypovídají o velkém riziku námrazy v období od října do dubna, o čemž svědčí i fakt, 

že elektrárna byla v období 1994 - 1997 skoro 11 % času neschopná provozu právě z důvodu 

námrazy. Toto vysoké riziko je bohužel typické pro většinu vhodných výše položených 

lokalit. O dalším nebezpečí, jako je atmosférická elektřina, pak vypovídá skutečnost, že tato 

demonstrační elektrárna byla dvakrát přímo zasažena bleskem.  

Všechny výše uvedené technicko-provozní problémy jsou řešitelné, ale pokud bude 

jejich zvládnutí náročnější bude to znamenat také větší náklady na elektřinu vyrobenou ve 

větrných elektrárnách. 
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4 Ekonomické aspekty energie větru pro výrobu elektrické energie 

4.1 Nástroje na podporu obnovitelných zdrojů energie v Evropě 

Nejdůležitějším nástrojem k podpoře obnovitelných zdrojů je Směrnice Evropské 

komise 2001/77/EC o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na jednotném 

vnitřním trhu EU. Jde v podstatě o předpis, který členským státům ukládal, aby do října 2002 

předložily Evropské komisi vlastní závazky na zvýšení využití obnovitelných zdrojů v příštích 

deseti letech. Tyto závazky musely korelovat s již výše zmíněnými cíli EU. Směrnice striktně 

neurčuje nástroje, které mají být použity k naplnění cílů. To je ponecháno  

v kompetenci jednotlivých členských států, které si způsob podpory mohou zvolit samostatně.  

Tento způsob je založen na dvou principech. Působí na nabídkovou a poptávkovou 

stranu trhu s obnovitelnou energií a také se zaměřují přímo na výrobu elektřiny  

z obnovitelných zdrojů energie [28]. 

Existují 3 hlavní nástroje k podpoře obnovitelných zdrojů. Jedná se o pevné tarify, 

systém zelených certifikátů a aukční systémy. V ne malé míře se také uplatňují nástroje jako 

je investiční subvence nebo jiná fiskální opatření [35, 36]. 

Pevné tarify jsou obecně používaným nástrojem k podpoře výroby elektřiny  

z obnovitelných zdrojů. Pomocí tohoto nástroje se stanovuje minimální garantované ceny za 

jednotku elektřiny, která má být zaplacena jejímu výrobci. Může být využit i pro stanovení 

přirážky k tržní ceně elektřiny. Pevné tarify mohou být doplňovány státními dotacemi. 

Úroveň pevného tarifu je zpravidla stanovena na několik let. Smyslem je zaručit výrobci 

(investorovi) jistotu navrácení podstatné části investice během její životnosti. Stát si tak 

slibuje větší motivaci subjektů k výrobě „zelené“ elektřiny. 

Systém zelených certifikátů vychází ze stanovení cílového podílu obnovitelné 

elektřiny na výrobě elektřiny na území daného státu či regionu. Koneční spotřebitelé (nebo 

dodavatelé) jsou pak tento minimální podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů povinni 

spotřebovat. Plnění této povinnosti se prokazuje odevzdáváním zelených certifikátů, 

dokládajících výrobu určeného objemu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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Aukční (nabídkový) systém funguje na principu nabídky podmínek, za kterých bude 

výrobce dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pak vláda může rozhodovat, na který 

investiční projekt (například větrnou elektrárnu) poskytne finanční podporu. 

Samozřejmě podmínky mohou být různé. Zpravidla to většinou bývá množství 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie nebo cena, za kterou bude tato elektřina 

dodávána do sítě. Výrobce (potenciální příjemce), kterého vláda vyhodnotí jako subjekt, který 

nabídl nejlepší podmínky, pak zpravidla dostane státní podporu. Může to být ve formě přímé 

dotace na výstavbu daného projektu nebo se může jednat o dotace ceny elektřiny jím 

vyrobené. Vzhledem k rozdílné efektivitě a vlastnostem jednotlivých typů obnovitelných 

zdrojů mezi sebou v tomto systému soutěží jednotlivé typy obnovitelných zdrojů energie. 

Typ státní podpory investiční subvence je obvykle používán k určitému povzbuzení 

investic u méně konkurenceschopných technologií, kterými obnovitelné zdroje jsou. 

Investiční subvence obvykle dosahují 20 – 50 % celkových investičních nákladů. Někdy může 

být poskytnuta i 100% subvence. Stát může rovněž dotovat úrokové sazby  

z úvěrů, poskytnutých na investici do výstavby zařízení, vyrábějících energii z obnovitelných 

zdrojů. 

4.2 Ekonomické problémy 

Zásadní nevýhodou větrných elektráren je relativně vysoká cena jimi vyráběné 

elektrické energie. Při laickém pohledu se může získávání elektrické energie z větru jevit jako 

velmi výhodné. Postavíme elektrárnu, vítr je zadarmo a údržba kvalitního dobře fungujícího 

zařízení by také neměla vyžadovat příliš velké finanční prostředky. Problém ovšem je v tom, 

že stavba takové větrné elektrárny je zatím poměrně drahá. V Evropě se podle dostupných 

údajů v nedávné minulosti pohybovala cena v pásmu 1000 - 1100 €/kW. U nás byly v 

poslední době spuštěny dvě elektrárny a jejich ceny se bohužel dost liší. Již zmíněná 

elektrárna v Nové Vsi vychází asi na 33000 Kč/kW, což vcelku odpovídá evropským cenám. 

Naproti tomu mediálně asi nejvíce známá elektrárna v Jindřichovicích pod Smrkem se dvěma 

větrnými turbínami Enercon E40, každá o výkonu 600 kW, vychází na více než 51 000 

Kč/kW a je tedy nákladnější, než tolik kritizovaný Temelín. Cena technologií od jednotlivých 

výrobců větrných elektráren se přitom výrazněji neliší. Větrné elektrárny vycházejí investičně 

srovnatelné s jadernými, ale využití instalovaného výkonu je u nich mnohem nižší. Zatímco 
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dobře fungující jaderná elektrárna běžně pracuje více jak 7 000 hodin ročně a dosahuje 

koeficientu využití 80 - 90 %, u větrných elektráren se tato hodnota pohybuje pouze někde 

mezi 20 - 30 % [13, 16]. 

Důvodem je výrazná závislost výkonu na rychlosti větru. Tak se i ve vybraných 

lokalitách stává, že elektrárna nepracuje kvůli příliš slabému nebo naopak musí být zastavena 

kvůli příliš silnému či nárazovému větru. Při nižších hodnotách rychlosti větru dává VTE 

pouze část výkonu. Výsledkem potom je nízké využití instalovaného výkonu a s tím 

související růst ceny produkované elektřiny. 

To, že nízké využití větrných elektráren je obecný problém, potvrzují i údaje ze zahraničí. 

Například podle dostupných údajů z Německa se roční využití instalovaného výkonu pohybuje  

v pásmu 1700 - 2500 h/rok, v závislosti na větrnosti lokality. Mohou se ovšem vyskytnout  

i extrémní propady, jako třeba v Severním Porýní-Vestfálsku, kde se stalo, že bylo kvůli 

nedostatku větru z instalovaných 4600 MW odebíráno pouze 200 MW, což by odpovídalo 

koeficientu využití méně než 5 %. V tab. 6 je přibližné srovnání některých parametrů tří větrných 

elektráren a jaderné elektrárny (JE) Temelín.  

Tab. 6  Srovnání některých parametrů VTE s ETE 

 

Jak je patrné z uvedené tabulky, mohou se ekonomické i provozní parametry větrných 

elektráren značně lišit. U obou českých projektů je však příliš brzy na hodnocení, neboť obě 

elektrárny jsou v provozu krátkou dobu a bude třeba několik let, aby se ukázalo, zda byly 

předpoklady produkce správné a jak se na provozu projeví riziko námraz. Náklady na provoz 

a údržbu se u nových strojů obvykle odhadují jako 1,5 - 2 % ceny technologie za rok, což 

znamená v průměru 0,20 - 0,30 Kč/kWh. Je zřejmé, že cena energie z větru je zatím poměrně 

vysoká a jen těžko může konkurovat ceně z normálních elektráren.  
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V odpovědi na otázku, proč se VTE stavějí a provozují, je třeba uvést následující 

analýzu. Platbu elektřiny provádí spotřebitelé a někdy i ti sami daňoví poplatníci. Např. VTE 

Jindřichovice měla celkovou investicí 62 mil Kč. Z toho činí 28 milionů nevratná dotace  

a dalších 25 milionů nízko úročená půjčka od SFŽP. Pouze zbývajících 9 milionů zajišťovala 

obec v rámci ekologického podnikání. Další je skutečnost, že rozvodné společnosti musí 

elektřinu z těchto zdrojů povinně vykupovat za státem nařízenou cenu např. 3 Kč/kWh, 

přičemž výkupní cena od normálních výrobců se v průměru pohybuje nad 1 Kč/kWh. 

Rozvodná společnost musí platit nesmyslně vysokou cenu za elektřinu, jejíž dodávky jsou 

přitom přetržité a výkonově nestálé. Z hlediska elektrizační soustavy tuto elektřinu musí 

odebírat bez ohledu na to, zda ji zrovna potřebuje. To vše se projeví na konečné ceně 

elektřiny pro spotřebitele[15]. 

Dotace a povinnost pro rozvodné společnosti vykupovat za garantovanou cenu však 

nejsou jediná negativa ovlivňující ekonomiku energetiky. Ta další souvisí s nespolehlivostí 

větru jako zdroje energie. Elektřinu nelze skladovat, v každé elektrizační soustavě musí být  

k dispozici určitá rezerva instalovaného výkonu tak, aby bylo možné zajistit dodávky energie 

v patřičné výši i v případě, že některé zdroje budou v daném okamžiku mimo provoz  

z technických či jiných důvodů. Výkon instalovaný ve větrných elektrárnách musí být z velké 

části jištěn dalšími záložními zdroji, které jej nahradí v případě, že bude v kritické chvíli kvůli 

nepříznivým podmínkám nedostatečný. Tyto záložní zdroje pochopitelně dále ekonomicky 

zatěžují výrobu elektřiny, neboť je nutné nejen investovat do jejich výstavby, ale také je 

udržovat v provozuschopném stavu, přičemž jejich využití je zpravidla poměrně malé.  

Např. v lednu 2010 v Německu nestačily poptávku pokrýt vedle VTE ani zálohovými zdroji a 

nedostatek elektřiny navýšil cenu elektřiny do neúnosných hodnot. 

Dalším problémem větrných elektráren, který má vliv na ekonomiku energetiky, je  

i proměnlivost větru. Vzhledem k nemožnosti skladovat elektřinu je nutné, aby výkon 

elektráren byl stále přibližně v rovnováze s celkovou spotřebou. V případě konvenčních 

zdrojů je to jednoduché, neboť ty mohou změnit svůj výkon podle potřeb regulátora soustavy. 

Problém ovšem nastane, pokud je v síti výraznější podíl větrných elektráren. Jejich výkon je  

v určitých režimech velmi závislý na rychlosti a proměnlivosti větru a ta se mění zcela 

nahodile, takže tyto zdroje nemohou reagovat podle potřeb regulátora sítě, ale mohou působit 

i opačně. S těmito výkyvy se elektrizační soustava zvládne vyrovnat jen do určité úrovně a 
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pak je budou muset vyrovnávat ostatní zdroje. To povede ke vzrůstu nákladů spojených s 

regulací soustavy. 

4.3 Ekonomické parametry větrné elektrárny a jejich stanovení 

Mezi ekonomické parametry elektráren patří  

 celkové investiční náklady Ni 

 roční doba využití zařízení rt  

 náklady na údržby a opravy včetně 

rezervy na velké opravy ouN  

 režijní náklady rN  

 náklady na energii eN  

 celkové roční výrobní náklady Np 

 Výnosy V 

 měrné investiční náklady ni 

 stálé měrné výrobní náklady ns 

 proměnné výrobní náklady  np 

 množství elektřiny We 

 hodnotící kritérium investic K 

 produkce elektrické energie Pr 

Celkové investiční náklady N stanovuje provozovatel [18]. 

Celkové roční výrobní náklady pN  se skládají z nákladů na údržbu a opravy včetně 

rezervy ouN , režijních nákladů rN  a nákladů na energii eN . Náklady na mzdy pracovníků 

mN  jsou s ohledem na samoobslužné zařízení nulové.  

eroup NNNN        (20) 

Výnosy V větrné elektrárny vyplývají z výkupu elektrické energie, která bude 

vykupována dle ceny stanovení ERÚ.  

rE WcV        (21) 

kde Ec   je cena elektřiny a rW  je množství vyrobené elektřiny. 

Měrnými investičními náklady ni se rozumí poměr investičního nákladu iN  a 

instalovaného elektrického výkonu Pi. 

i

i

i
P

N
n        (22) 
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Měrné výrobní náklady vn  slouží k porovnání hospodaření energetických výroben 

v různých výkonech. Je to součet stálé složky měrných výrobních nákladů sn  a proměnné 

složky měrných výrobních nákladů. Proměnná složka výrobních nákladů může být nulová.  

r

iTz

psv
E

Nap
nnn




)( 1                                                (23) 

kde 1p  se vypočte z následujících nákladů podle vzorce  

i

erou

N

NNN
p


1       (24) 

a Tza  je poměrná anuita. 

Systém podpory fiskálního opatření může být různý. Jedná se například o různé slevy 

na daních z energie, na daních z emisí, snížení sazby z DPH nebo úplné osvobození od jejího 

placení. Tyto opatření využívají některé státy a rozhodování o tomto systému je  

v jejich plné kompetenci v souladu s místním právem. Daňové nástroje jsou rovněž používány 

k ovlivňování ceny energie z neobnovitelných zdrojů. Tyto daně jsou zjednodušeně 

označovány jako tzv. ekologické daně. 

4.4 Ekonomická efektivnost větrných motorů a VTE 

Prudký růst cen ropy vyvolaný palivovou krizí vzbudil opětovný zájem o využívání 

energie větru a jiných obnovitelných zdrojů, pro které je typickým rysem poměrně malá 

koncentrace energie a dosti vysoké investiční náklady na zařízení sloužící k její transformaci. 

Vysoké náklady na kapalná paliva vedly ke zvýšení cen tepla i elektrické energie a to zlepšilo 

schopnost konkurence při využívání těchto zdrojů.  

Dalším faktorem, který přispěl k rozvoji větrných motorů a jiných prostředků 

využívajících obnovitelné zdroje energie bylo vědomí omezených zásob fosilních paliv  

a negativního vlivu na životní prostředí při jejich spalování. Proto vlády v některých zemích 

poskytly prostředky, aby podpořily vývoj a zaváděni těchto zařízení i v případech, kdy cena 

jimi vyrobené formy energie byla vyšší, než z jiných běžných zdrojů.  
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Dánská vláda podpořila rozvoj větrné energetiky a vývoje potřebných zařízení, aby její 

rozvoj přispěl ke zvýšení zaměstnanosti a přinesl nazpět úspory v sociální oblasti.  

Rovněž v USA byla státem subvencována výstavba velkého množství větrných 

elektráren zejména v horkých oblastech u západního pobřeží. S opětným poklesem cen ropy 

se rozvoj větrné energetiky poněkud zpomalil, protože malé větrné elektrárny (řádu desítek 

kilowatt), které byly pro toto období typické, byly příliš drahé v poměru k instalovanému 

výkonu. To vyvolalo úsilí o zvyšování jednotkového výkonu. Zatímco začátkem 80. let byly 

největší sériově vyráběné elektrárny o výkonu kolem 50 kW, na přelomu století byly již běžné 

větrné elektrárny o výkonu 150 kW až 500 kW. Dnes jsou větrné elektrárny s výkonem 2 až 3 

MW a ověřuje se provoz jednotek 5MW [16] 

Jak z uvedeného vyplývá, rozvoj větrné energetiky je velmi úzce svázán  

s ekonomickou problematikou, přestože samotný zdroj energie, sluneční záření a vítr jsou 

zadarmo. Na rozdíl od tradičních tepelných motorů odpadají sice veškeré náklady na palivo  

a tím jsou nízké provozní náklady, malá koncentrace větrné energie však vyvolává relativně 

vysoké investiční náklady. To poněkud komplikuje jejich vzájemné srovnávání zvláště pak 

v situaci, kdy investiční náklady na nově instalované zařízení nemohou být dobře srovnávány 

s některými neúplnými investičními náklady učiněnými před několika desítkami let. Navíc do 

posuzování přínosu obnovitelných zdrojů energie vstupují i ekologické hlediska, které lze jen 

obtížně hodnotit ekonomicky. Podstatou zjišťování ekonomické efektivnosti je porovnání 

průměrných ročních nákladů s ročními příjmy. Akce je ekonomicky efektivní, jestliže roční 

příjmy převyšují průměrné roční náklady. Pro určení těchto hodnot je důležité stanoveni 

investičních nákladů, provozních nákladů a ceny produkce větrného soustrojí.  

Metoda hodnotové analýzy používá při posuzování vhodnosti investic hodnotící 

kritérium K vyjadřující poměr celkových nákladů N na jednotku produkce P  

P

N
K                   (25)  

Podle typu větrného zařízení může být jednotkou produkce elektrické energie (kW.h), 

potenciální nebo kinetická energie (J), objem načerpané vody (m
3
) za určitých zadaných 

fyzikálních podmínek, jako např. výtlačná výška. Množství produkce za časovou jednotku, se 

udává s ohledem na určitou periodicitu klimatických podmínek, obvykle za rok. 
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Hodnotícím kritériem K jsou náklady vynaložené za stejné časové období na produkci, 

kam patří: investiční náklady, provozní náklady a úrok [16,18]. 

Investiční náklady se skládají z ceny větrného motoru včetně pracovního stroje  

a stožáru a ceny nutných stavebních prací. U některých větrných elektráren připojovaných na 

síť to budou především náklady na vybudování elektrické přípojky ke stávající rozvodné síti, 

což je elektrický kabel a jeho položení. Náklady na stavbu transformátoru budou v případě, že 

nejsou součástí větrné elektrárny anebo nedostačuje výkon stávajícího koncového 

transformátoru, k němuž může být větrná elektrárna nízkonapěťovým vedením připojena.  

U větrných elektráren pracujících samostatně musí být do investičních nákladů 

započteny náklady na akumulaci elektrické energie i na případný jiný nouzový energetický 

zdroj. 

Pokud by měl být větrný motor využíván k výrobě nějakého produktu, bylo by 

zapotřebí do investičních nákladů započítat i náklady na vybudování potřebných komunikaci 

pro dopravu surovin a výrobků, v každém případě musí být vybudovány přístupové 

komunikace nutné pro vlastní stavbu.  

Z investičních nákladů na výstavbu větrných motorů činí nejvýznamnější podíl cena 

vlastního větrného motoru. Protože hlavním faktorem ovlivňující cenu je velikost rotoru, dává 

nejpřesnější informaci cena vztažena na 1 m
2
 rotoru. Výši investičních nákladů, ale i množství 

větrné energie ovlivňuje také výška stožáru větrného motoru. S rostoucí výškou nad zemí 

rychlost větru roste. Větší výška osy rotoru znamená tedy více energie větru a více získané 

jiné formy energie. U větrných elektráren s neomezeným maximálním výkonem  

a proměnlivými otáčkami je množství vyrobené elektrické energie úměrné třetí mocnině 

průměrné rychlosti větru při stejné distribuční charakteristice, takže pro zvýšení výroby 

energie o 10% je zapotřebí nárůst rychlosti větru o 32 %. Při zvýšeném stožáru o 33 % toho 

lze dosáhnout, je-li rychlost větru větší než 0,11. Zvýšení množství vyrobené energie o 10% 

znamená zvýšení průměrné rychlosti větru z 6 m/s přibližně o 5,2 % pro měrný výkon 190 

W.m
-2

 a o 4,8 % pro měrný výkon 360 W.m
-2

   

U větrných elektráren pracujících samostatně je nutno do investičních nákladů 

započítat cenu akumulátoru nebo jiných zdrojů zabezpečujících požadované množství energie 

a režim její dodávky spotřebitelům. 
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Provozní náklady jsou náklady, kam patří náklady na provoz, údržbu a obsluhu a jsou 

podle různých parametrů odhadovány v různé výši.  

Na ekonomiku OZE mají vliv i parametry financování stavby, tj. velikost, doba 

splácení a úroková sazba poskytnutého úvěru a také cena vlastních peněz investora. 

Ekonomický efekt pro investora ovlivňuje i daň z příjmů, případné daňové úlevy a státní či 

jiné podpory. 

V budoucnu může na ekonomiku OZE významně zapůsobit i případné zavedení daní, 

jejichž výše by měla být závislá na spotřebovaném množství energie nebo na produkci 

skleníkových plynů vznikajících spalováním klasických pevných paliv (nikoli obnovitelné 

biomasy).  

Orientační výpočet výroby elektřiny 

Pro orientační výpočet elektrického výkonu P větrné elektrárny podle se udává 

(26) 

kde D je délka lopatky v m, v rychlost větru v m/s a k  koeficient závislý především na typu 

větrné turbíny a její účinnosti (0,2 až 0,5) 

Podrobněji lze elektrický výkon vyjádřit vztahem 

(27) 

 

Kde P je el. výkon ve W, ρ hustota vzduchu (pohybuje se v rozmezí mezi 1,0 - 1,3 kg/m
3
), ηc  

celková účinnost soustavy, r  poloměr rotoru a v  rychlost proudu vzduchu před rotorem. 

Celková účinnost soustavy pak je 

(28) 

 

kde ηr je účinnost rotoru (u třílistého rotoru asi 0,47), ηpr účinnost převodové skříně 

(orientačně 0,97), ηg účinnost generátoru (u asynchronního stroje asi 0,94) a ηi ostatní 

účinnosti vyjadřující ztráty až po výstup z větrné elektrárny (asi 0,95). 

Po dosazení lze tedy přibližně počítat výkon ze vztahu 

32vkDP 

32
2
1 vrP c

igprrc  
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(29) 

 

Přesný výpočet uvažuje s rozdílnou rychlostí větru daleko před rotorem a v rovině 

rotoru a s podrobným výpočtem účinnosti rotoru s ohledem na geometrické charakteristiky 

rotorových listů a s přesným výpočtem i účinností ostatních částí větrné elektrárny. 

Z tohoto důvodu se používají výkonové charakteristiky jednotlivých výrobců pro 

danou velikost větrné elektrárny.  

Výpočet výkonů VTE je proveden např. v [12]. Elektrický výkon je vypočten 

z výkonu odebranému proudícímu vzduchu rotorem turbíny. Provozovatel rozvodné sítě 

povinen odebírat elektrickou energii vyrobenou VTE se sazbou, která je stanovena podle 

cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

Výrobu elektrické energie lze orientačně stanovit dle vztahu 

(30) 

kde Wr je výroba elektrické energie za rok v kWh/r, Pi instalovaný výkon větrné elektrárny 

v kW, K kapacitní faktor (součinitel využití). 

Ve vztahu (30) představuje součin 8760. K využití instalovaného výkonu v hod/rok. 

Součinitel využití instalovaného výkonu K v závislosti na střední rychlosti větru vs 

vykazuje hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 7. 

Tab. 7 Součinitel využití instalovaného výkonu pro rychlost větru 4 až 8m/s 

vs (m/s) 4 5 6 7 8 

K 0,08 0,14 0,18 0,25 0,31 

 

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

součinitel K pohybuje od 0,14 do 0,25. To odpovídá využití instalovaného výkonu 1 226 až  

2 190 h/r. 

32639,0 vrP 

KPW ir  8760
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Přesnější výpočet výroby elektřiny se provádí podle poměrně složitých výpočtových 

programů, vždy je však potřeba výsledky porovnat s údaji výrobců a respektovat podmínky 

konkrétní lokality. 

Údaje udávané výrobci se nacházejí obvykle na horní hranici možné výroby 

(reprezentují výrobu za ideálních podmínek) a vzhledem ke skutečnému dosahovanému 

využití již provozovaných větrných elektráren je třeba tyto údaje korigovat. 

Zejména jde o prostoje způsobené poruchami, výpadky sítě, údržbou, ztrátami  

ve vedení k trafostanici a v trafostanici a vlivem místních podmínek. Skutečná výroba pak 

může být nižší až o 15% proti hodnotám výrobců větrných elektráren. [26,29]. Zásady 

ekonomického hodnocení ekonomických projektů jsou uvedeny [16]. 

Evropa a potažmo hlavně Evropská unie již dlouhou dobu řeší problém blízké 

budoucnosti, kdy zřejmě nebude energeticky soběstačná. Zde se právě nabízí orientace na 

rozvoj a větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Evropská unie se právě obnovitelnými 

zdroji energie zabývá spíše jako celkem, ovšem jednotlivé státy mají samozřejmě odlišnou 

politiku obnovitelných zdrojů energie, která pochopitelně vyplývá s přírodních podmínek 

daného státu. 

Současné postavení, kdy je Evropská unie ve využívání obnovitelných zdrojů energie 

velmi rozmanitá, umožňuje její klíčovou pozici v technologiích využívajících obnovitelné 

zdroje energie. Dnes můžeme tvrdit, že Evropská unie spolu se Spojenými státy jsou jedinými 

regiony na světě, které se do značné míry soustředí na rozvoj obnovitelných zdrojů. Jak již 

bylo zmíněno, tak do určité míry je to dáno i tím, že především Evropa se již do budoucna 

nemůže na 100 % spoléhat na fosilní zdroje energie. 

4.5 Návrh pořadí veličin ekonomických parametrů pro dobu x provozu VTE 

V oblastech s výhodnými podmínkami a současně blízkým připojením k elektrické síti 

jsou větrné elektrárny schopny z hlediska výrobních nákladů konkurovat výrobě elektrické 

energie z tepelných a jaderných elektráren. Náklady závisí zejména na zdroji větru, výši 

investičních a provozních nákladů a životnosti turbíny. Konkurenceschopnost větrné energie 

je proti klasickým zdrojům energií zajištěna pomocí podpůrných ekonomických nástrojů, jako 

jsou povinné výkupní ceny, zelené bonusy a dotace. Vedle technických parametrů je nutné 
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provést také analýzu ekonomických parametrů, zejména pak externích nákladů energetických 

technologií, aby vyprodukovaný efekt nebyl náhodným vedlejším produktem jiných 

legitimních aktivit. V kap.4.3 jsou uvedeny veličiny určující ekonomické parametry, jsou 

nejdůležitější ekonomické parametry pro dobu provozu větrné elektrárny. Analýza uvedených 

parametrů pro danou lokalitu by mněla přispět pro výstavbu větrné elektrárny v dané lokalitě. 

Pro nestranné porovnání různých energetických technologií se musí vzít všechny náklady, 

tedy interní i externí. To umožňují výše uvedené parametry. Pro základní vyhodnocení 

z hlediska ekonomického využití větrných elektráren je nutná znalost následujících 

základních parametrů.  

Měrné investiční náklady nvztažené k průměrnému celoročnímu výkonu Pr. 

r

r

i P

N
k

P

N
n                (31) 

kde N jsou investiční náklady [Kč], Pi instalovaný výkon [kW] a kr je koeficient ročního 

využití instalovaného výkonu [-,%]. 

Koeficient ročního využití energetického zdroje stanoví, jak je využíván instalovaný 

výkon energetického zdroje během roku. Jde o poměr skutečně vyrobené energie Wr a 

maximální energie vyrobené za předpokladu, že by elektrárna pracovala se jmenovitým 

výkonem x hodin v roce, který je podle [12] vyjádřený vztahem  

 

      
xP

W
k

i

r
r




     (32) 

Celoroční výroba elektrické energie 

      xPW rr                                                     (33) 

kde Pr je průměrný roční výkon.  

     i

r
r

P

W
k 

      (34)
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Průměrný roční výkon Pr hodnotí celoroční uplatnění instalovaných elektráren ve 

výrobě elektrické energie. 

      
ir

r
r Pk

x

W
P 

    (35)
 

Návrh pořadí veličin, které určují ekonomické parametry větrné elektrárny jsou 

uvedeny v příloze P3. V této příloze je uveden návrh veličin po řadě tak, jak je možné je 

postupně určit. Jsou uvedeny v jednotkách vhodných pro malé VTE nebo pro velké větrné 

parky. 

Externalitu je nutné posuzovat nejen z ekonomických, ale technologických efektů. Na 

rozdíl od peněžních externalit může dojít k technologickým externalitám tehdy, jestliže 

produkční a spotřební činnosti jednoho subjektu ovlivňují úroveň produkce a spotřebu jiných 

subjektů. Ekonomické parametry popisuje literatura [16,17,18]. 

Podíly zajišťující atraktivnost investic pro obnovitelné zdroje již byly uvedeny v 

[2,8,19]. 

4.6 Analýza ekonomických aspektů včetně daňových otázek, bonusů a 

podpůrných informací pro dotace 

Česká republika ve světovém a především evropském měřítku využívá obnovitelné 

zdroje energie málo. Aby se situace postupem času mohla zlepšovat je potřeba tyto zdroje 

začít více rozvíjet. Samozřejmě je potřeba rozvíjet zdroje, které mají největší potenciál a jsou 

ekonomicky výhodné. Tady se zejména musí vycházet z výpočtu ekonomické efektivnosti, ta 

určuje, který zdroj je v daném místě výhodné rozvíjet. 

Při samotném hodnocení ekonomické stránky je potřeba každý projekt posuzovat 

individuálně, protože je potřeba brát v úvahu řada jednotlivých faktorů, velmi záleží na 

přírodních podmínkách, také na lokalitě v jaké je projekt realizován nebo na technickém 

řešení projektu. 

Ekonomická analýza vychází jednak z finanční analýzy a doplňuje ji také 

socioekonomické náklady a užitky. Finančně ohodnotí dopady projektu na společnost, 

například dopad na životní prostředí, vznik nových pracovních míst, atd. 
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Při finanční analýze se vychází z následujících faktorů: [16]. 

 celkové investiční náklady, které jsou třeba zajistit na vybudování zařízení (vlastní 

výstavba, náklady na pořízení pozemku, potenciál vybrané lokality, atd.) 

 provozní náklady (údržba, opravy, atd.) 

 příjmů, které tvoří tržbu za prodanou elektřinu (množství vyrobené energie, výkupní 

ceny, zelené bonusy, atd.) 

Celkově se ekonomická stránka obnovitelných zdrojů energie dá označit za velmi 

důležitou. Pokud někdo investuje prostředky do zařízení využívající tyto zdroje, očekává, že 

se mu tyto prostředky za nějakou dobu vrátí. Samozřejmě výroba energie tímto způsobem je 

finančně velmi náročná, proto každý kdo chce investovat do zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje, měl by se velmi pečlivě věnovat danému projektu. 

V parlamentu byla přijata Změna kontroverzního Zákona o obnovitelných zdrojích z 

12.1.2012 jako osm pozměňujících návrhů asociací obnovitelných zdrojů energie, které bylo 

nutné provést.  

Nejdůležitější z nich, týkajících se větrných elektráren, jsou: 

 Uložení povinností vykupujícímu koupit od výrobce elektřinu za cenu, která výrobci 

poskytne celkový výnos na úrovni pevné výkupní ceny (původní návrh neposkytoval 

výrobcům od 100 kW žádnou garanci a potenciální investor nebyl schopen předložit 

bance při žádosti o úvěr výpočet cash-flow a návratnost investice). 

 Možnost provozovatelů sítí omezovat výrobu z obnovitelných zdrojů pouze za 

náhradu (aby distributoři nemohli zneužívat možnost regulace obnovitelných zdrojů 

bez povinnosti náhrady). 

 Zachování práv stávajících výrobců při uzavírání nových smluv o prodeji s povinně 

vykupujícím či obchodníkem (dosud jsou uzavřeny smlouvy s provozovatelem 

distribuční či přenosové soustavy). 
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Dotační podpora 

Hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je ČR 

poskytována finanční podpora je operační program Podnikání a inovace. Podpora je ze zdrojů 

státního rozpočtu i z prostředků Evropské unie konkrétně z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. V rámci OZE je podpora přiznávána Prioritní osou 3. „Efektivní energie“. 

Specifickým cílem je zvýšení účinnosti užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, 

případně i druhotných zdrojů energie. Oblast podpory má název „Úspory energie a 

obnovitelné zdroje“, program podpory „EKO ENERGIE“. 

Nástroje podpory obnovitelných zdrojů energie 

Jednotné evropské schéma pro podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie neexistuje, ponechává se na členských státech, aby použily takové nástroje, které 

respektují jejich dosavadní legislativní rámec a současně zohledňují možnosti, dané 

konkrétními přírodními podmínkami země. 

Nástroje podpory obnovitelných zdrojů energie lze rozdělit na prostředky přímé a 

finanční. Přímým nástrojem podpory je povinnost distributorů přednostní připojení 

k přenosové soustavě výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Spektrum opatření, jenž 

podporují výrobu zelené energie prostřednictvím finančních nástrojů je široké. V zemích EU 

se uplatňují především: 

 investiční daňové úlovy, výjimky, zkrácené doby odpisu 

 zvýhodněný přístup k úvěrům (půjčky na nízký úrok nebo státní záruky) 

 investiční podpory nebo financování projektu 

 povinnost minimálního podílu na výrobě z OZE 

 garance minimální výkupní ceny elektřiny 

 ekologické daně 

 systém obchodovatelných povolení a zelených certifikátů 

Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

uplatňuje tři nástroje: 

1. povinnost výkupu elektřiny z OZE 

2. garance minimálního výkonu ceny elektřiny 
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3. právo výrobce elektřiny na úhradu tzv. zeleného bonusu 

Úspěšnost zavádění větrné energetiky do ekonomického systému krajiny závisí na 

politických faktorech, aktivitách regionů a podnikatelů. Z pohledu výšky celkových nákladů 

na výrobu elektrické energie má větrná energetika oproti jiným způsobům výroby elektřiny 

velmi příznivou energetickou a environmentální bilanci. 

Konkrétní ekonomické posouzení větrných elektráren záleží především na jejich počtu 

v jedné lokalitě. Bude-li se jednat o větší počet elektráren v jedné lokalitě, sníží se tím 

investiční náklady (stavba, komunikace, připojení). Naopak více větrných elektráren v jedné 

lokalitě si bude částečně odebírat sílu větru a tím se sníží množství vyrobené energie. Důležitá 

je také samotná velikost elektrárny. Zde platí přímá úměra, čím větší větrná elektrárna, tím 

vyšší budou investiční náklady, ovšem pro výrobní náklady to platit nemusí (viz tabulka č. 3). 

Celková návratnost investic záleží především na instalovaném výkonu, lokalitě, 

povětrnostních podmínkách, atd. Doba návratnosti větrných elektráren se pohybuje od osmi 

až do dvaceti dvou let (viz tab. 8) [36]. 

Tab. 8 Přehled měrných nákladů větrných elektráren 

Typ zdroje – rozsah 

instalovaného výkonu 

Měrné investiční náklady 

(tis.Kč/kW) 

Měrné výrobní 

náklady (Kč/kW) 

Doba návratnosti 

(roky) 

1 – 100 kW 30 – 45  2,50 – 5,50 15 – 22  

100 – 500 kW 40 – 60  2,10 – 4,50 12 – 18  

500 – 1200 kW 50 – 65  2,00 – 4, 00 10 – 15  

1200 – 2500 kW 55 – 70  1,80 – 4,00 8 – 12  

 

Největší jednorázovou investicí při výstavbě větrných elektráren je samotná větrná 

turbína. Podle údajů z německého a dánského průmyslu tvoří cena turbíny přibližně 65 až 82 

% celkových nákladů na větrnou elektrárnu (viz tab. 9). Ekonomicky výhodnější je budování 

většího množství turbín u sebe (tzv. větrných farem) než jedné turbíny. Výstavba většího 

počtu větrných elektráren v jedné lokalitě výrazně snižuje investice na stavby, komunikace a 

připojení a to přibližně v exponenciální závislosti – s každým dalším strojem v jedné lokalitě 

mírně klesají měrné investiční náklady. 
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Tab. 9 Cenová struktura typické 2 MW VTE v Evropě (2006-2009) 

 Investice (€ 1000/MW)  Podíl (%) 

Turbína 928 75,6 

Založení 80 6,5 

Elektrická instalace 18 1,5 

Připojení do sítě 109 8,9 

Kontrolní systém 4 0,3 

Konzultace 15 1,2 

Pozemek 48 3,9 

Finanční náklady 15 1,2 

Výstavba cest 11 0,9 

Celkem 1127 100 

Zdroj: European Vind Energy asociation 2009     

http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/WETF/1565_ExSum_ENG.pdf 

Externí náklady větrných elektráren nejsou spojené přímo s výrobou, souvisí s 

vedlejšími negativními dopady vybudování a provozu větrných elektráren, jde o např. 

sociálněekonomické a environmentální škody. Často se stává, že obnovitelné zdroje energie 

bývají z ekonomického hlediska porovnávány s klasickými elektrárnami. Toto srovnání však 

porovnává jen investiční náklady, provozní náklady, výnosy a zisk, nezahrnuje externí 

náklady, které jsou například u uhelných elektráren obrovské a výsledky srovnání jsou 

zavádějící. Obnovitelné zdroje energie jsou specifické odvětví, a proto je nelze tímto 

způsobem srovnávat s klasickými zdroji. 

Náklady na výrobu elektrické energie jsou ovlivněny mnohými faktory, z kterých je 

nejdůležitější průměrná rychlost větru v lokalitě větrné elektrárny. Dalším důležitým faktorem 

je výkonnost turbíny. Podle údajů EWEA z roku 2003 byly náklady na výrobu elektrické 

energie v lokalitě s průměrnou rychlostí větru 7 m/s v roce 1985 při použití turbíny s 

výkonem 95 kW 7,7 Eurocentu/kWh, přičemž v roce 2003 při použití turbíny s výkonem  

1 000 kW dosáhly cca 3,4 Eurocentu/kWh. Podle předpokladů EU by měly tyto náklady do 

roku 2020 klesnout na 2,3 Eurocentu/kWh. Tento téměř 50% pokles výrobních nákladů 

elektřiny byl způsobený zejména poklesem výrobních, montážních a provozních nákladů 

turbín a rozvojem metod výběru vhodných lokalit pro výstavbu větrných elektráren. 

[22,23,37]. 

http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/WETF/1565_ExSum_ENG.pdf
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Rozvoj VTE, který podmiňuje investorská činnost, je závislý na ekonomické 

rentabilitě podnikání a ovlivňuje ho.  

 Výše výkupních cen elektřiny vyrobené VTE, což vzhledem k tomu, že ji stanovuje 

ERÚ na období následujícího roku je obtížné prognózovat. 

 Výše investičních prostředků, kdy lze očekávat růst ceny VTE zhruba v úrovni inflace 

nebo její mírný pokles pod tuto úroveň, nedojde-li k zásadnímu technologickému 

posunu.  

 Vybudování nezbytné infrastruktury, zejména vyvedení výkonu do elektrické sítě, 

náklady na výstavbu projekční náklady a náklady spojené s povolovacím řízením 

(nutné studie, měření větru, případné kompenzace). 

 Režim půjček, úvěry, daně, dotace. 

Z makroekonomického hlediska jsou náklady 

 na provoz VTE, především zvýhodnění výkupní ceny elektřiny, 

 druhotné náklady spojené s rozvojem a provozem elektrizační soustavy, 

 negativní externí náklady spojené s provozem jiných zdrojů elektrické energie 

(škodlivé životní prostředí, závislost na dovozu ze zahraničí). 

Rozvoj větrné energetiky v ČR je ovlivněn vyčerpáváním zásob hnědého uhlí, ke 

kterému bude docházet po roce 2030 a nepředvídatelným vývojem cen ropy, uhlí a uranu. 

Podle zpráv z médií se zdá, že jedinou příčinou zdražování elektřiny jsou náklady na 

podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky. Zaniká 

skutečnost, že růst cen elektřiny pro domácnosti na desetinásobek v průběhu 20ti let byl 

primárně způsoben ostatními položkami. ERÚ každoročně zveřejňuje odhad nákladů na 

podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a 

tepla a druhotných energetických zdrojů. Analýza těchto nákladů u všech zdrojů s výjimkou 

fotovoltaiky ukazuje pokles v roce 2009, následovaným výrazným růstem v následujícím 

roce. Nejnižší vývoj nákladů je u větrné elektrárny.  

Až do roku 2009 byly náklady na podporu OZE, KVET a DZ zanedbatelné, 

pohybovaly se v jednotkách haléřů z každé spotřebované kilowatt hodiny. V letech 2004-2009 

vzrostla cena elektřiny o 1,32 Kč/kWh. V roce 2010 se příspěvek na uvedené zdroje zvýšil o 
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více než 10 haléřů na kilowatt hodinu a pro rok 2011 byla výše příspěvků vyčíslena na téměř 

0,58 Kč/kWh. Vzhledem k solární dani a dalším odvodům mohla být výše příspěvku snížena 

na 0,37 Kč/kWh a pro rok 2012 na 0,42 Kč/kWh. 

4.7 Větrné elektrárny v prostředí regulovaného a neregulovaného trhu  

Budoucí vývoj větrné energie bude směřovat k výraznému zvýšení energie z větru 

v případě, pokud se energie vyrobená větrnými elektrárnami stane tržně konkurenceschopnou 

bez další podpory. Atraktivitu využívání energie větru by posílila masivní rozšíření 

technologií umožňujících skladování elektrické energie.  

Rozvojem technologie VTE v rámci současné technologie lze v příštích desetiletích 

očekávat nárůst potenciálu větrné energie v ČR v řádu desítek %. S rozvojem technologie 

VTE se bude měnit také cena elektrické energie. Srovnání výkupních cen elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů v ČR včetně VTE od r. 2007 do 2013 v Kč/kWh je na obr. 23. 

 

Obr. 23 Srovnání výkupních cen elektrické energie z OZE v ČR  

http://www.csve.cz/clanky/vyvoj-vykupnich-cen-vetrne-energie-a-ostatnich-obnovitelnych-zdroju/278 

 

V nedávné době mněly ceny elektřiny pouze dvě složky, stálý měsíční plat a cenu za 

jednotku daného množství elektřiny. Monopolní charakter elektroenergetiky neumožňuje 

dosažení tržní ceny a to je důvod, proč jsou ceny elektřiny regulovány. S liberalizací trhu 

s elektřinou došlo v energetice k oddělení přenosu a distribuce od výroby, a prodej elektřiny. 

Od 1.1.2006 jsou regulovány sektory elektroenergetiky, které jsou i nadále přirozeně 

monopolního charakteru. K růstu cen elektřiny významnou měrou přispívají i ostatní 

http://www.csve.cz/clanky/vyvoj-vykupnich-cen-vetrne-energie-a-ostatnich-obnovitelnych-zdroju/278
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regulované složky ceny elektřiny, zejména distribuce. Ze zprávy ERÚ vyplývá, že je možné 

považovat přiměřenou míru zisku 25-30 %. Distribuce i ostatní regulované složky ceny 

elektřiny významně přispívají k růstu cen elektřiny. Předpokládaný vývoj nákladů pro 

regulované společnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě ERÚ o metodice III. regulačního 

období. Výroba elektřiny a její prodej koncovým zákazníkům podléhá konkurenci a 

regulovány nejsou [38]. 

Cena elektřiny se skládá z části regulované a z části neregulované. V obou částech je 

obsaženy stálý plat, který je odvozen od velikosti hlavního jističe a z platby za dodanou 

elektřinu. K výsledné ceně se přičítá daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty. Existují dvě 

výjimky: jeden alternativní dodavatel neúčtuje stálý plat za dodávku elektřiny a jiný 

alternativní dodavatel neúčtuje daň z elektřiny, protože veškerá jim dodána elektřina pochází 

z obnovitelných zdrojů. 

  Složky ceny elektřiny jsou vyčísleny v následujícím pořadí: 

 regulované složky  

- distribuce elektřiny (plat za příkon, cena za distribuované množství elektřiny) 

- související služby (systémové služby, činnost z účtování operátora trhu, podpora 

výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a 

tepla a druhotných elektrických zdrojů 

 neregulované složky 

- dodávka elektřiny (stálý plat, cena za dodávky elektřiny) 

 daně 

- daň z elektřiny 

- daň z přidané hodnoty 

Náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zejména 

z fotovoltaiky nejsou jedinou příčinou zdražování elektřiny. Růst cen elektřiny pro domácnost 

v průběhu posledních 20 let na desetinásobek byl primárně způsoben ostatními položkami, 

jako jsou kombinovaná výroba elektřiny a tepla a druhotné energetické zdroje. 

Energetický regulační úřad zveřejňuje každoročně odhad nákladů na podporu výroby 

elektřiny z těchto podpor. Analýza nákladu ukazuje u všech zdrojů s výjimkou fotovoltaiky 

pokles v roce 2009 s následným výrazným růstem 2010. Pokles nákladů v roce 2009 může být 
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důsledkem spekulativního růstu cen elektřiny v roce 2008. Do roku 2009 byly náklady na 

podporu výroby elektřiny z uvedených činností zanedbatelné (jednotky haléřů z každé 

spotřebované kW). V roce 2010 se příspěvek se zvýšil o více než o 10 haléřů a v roce 2011 

byl příspěvek vyčíslen na 0,58 kW.  Vzhledem k solární dani a dalším odvodům byla výše 

příspěvku snížena 0,37 Kč/kW a pro rok 2012 na 0,42 Kč/kWh. 

Stálý plat i cena za dodávku elektřiny jako neregulované složky jsou určovány 

jednotlivými obchodníky na tržním principu. Cena za dodávku elektřiny se odvozuje od ceny 

elektřiny na energetické burze. Někteří obchodníci nabízí fixací ceny na delší období např. ě 

roky. V tom případě obvykle nakoupí v době uzavření kontraktu elektřinu na celou dobu 

dodávky. Riziko ztráty nebo možnost zisku při změnách cen na energetické burze se přenáší 

na zákazníka. Např. zákazníci, kteří si fixovali cenu na začátku roku 2009, kdy ceny 

v návaznosti na finanční krizi finančně klesly v důsledku dalšího poklesu cen na burze 

prodělali. Nevydělal však obchodník, ale výrobce elektřiny. V jednotlivých případech však 

obchodník pravděpodobně spekuluje na budoucí pokles ceny elektřiny.  Dalším případem je 

nabízení kontraktů, u nich je cena vázána na vývoj cen na burze. I tento typ kontraktů 

minimalizuje riziko obchodníka. 

V roce 2009 vyhlásil ministr životního prostředí zásadní změnu v podmínkách 

dotačního programu Zelená úsporám, která vedla ke zvýšení zájmů o dotace. Šlo o oblast A-

zateplování budov, oblast B-pasivní domy (podpora novostaveb v pasivním energetickém 

standardu, oblast C-obnovitelné zdroje energie, kam byl zařazen program zdroje pro biomasu, 

pro novostavby a instalace solárně termických kolektorů.  

Hlavní změnou v této druhé změně podmínek dotačního programu Zelená úsporám 

v oblasti C-obnovitelné zdroje energie bylo zrušení limitu podpory do výše maximálně 50 % 

nákladů a ponechání dosavadních fixních částek. Ukázalo se, že šlo pouze o kosmetickou 

úpravu, neboť tuto fixní částku by drtivá většina žadatelů obdržela i za původních podmínek. 

Program nesplnil svůj účel a byl tlak na to, aby byl vyhlášen nový program, aby si občan byl 

jistý, že jeho prostředky jsou vynaloženy správně a efektivně. V uvedených programech 

nebylo uvažováno o větrné energii. 

Zelené bonusy jsou finančním nástrojem podpory. Jde o finanční částku navyšující 

tržní cenu elektřiny, která zohledňuje snížené poškozování životního prostředí využitím 
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obnovitelného zdroje. Výrobce si na trhu najde obchodníka, kterému elektřinu prodává za 

tržní cenu. Cena je nižší, než u elektřiny vyráběné z neobnovitelných zdrojů, neboť je zde 

zahrnuta nestabilita výroby. Při prodeji získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy 

zelený bonus neboli prémii. Regulační úřad stanoví její výši tak, aby výrobce získal za 

jednotku prodané elektřiny o něco vyšší částku, než v systému pevných výkupních cen. Od 

roku 2004 do roku 2012 je výrobní cena elektřiny uvedena v tab. 10 včetně zelených bonusů. 

Tab. 10 Výkupní cena elektřiny do sítě včetně zelených bonusů v letech 2005-2012 

Datum uvedení elektrárny do 

provozu po prvním lednu 

daného roku 

Výkupní cena elektřiny do sítě 

Kč/kW 
Zelené bonusy Kč/kW 

2012 2,230 1,790 

2011 2,280 1,840 

2010 2,330 1,790 

2009 2,490 2,05 

2008 2,730 2,290 

2007 2,800 2,360 

2006 2,850 2,410 

2005 3,120 2,680 

2004 3,280 2,840 

před r. 2004 3,630 3,190 

Zdroj: ERÚ – Cenové rozhodnutí pro rok 2012 

http://www.csve.cz/clanky/cenova-rozhodnuti-pro-vte-vydana-energetickym-regulacnim-uradem-v-letech-2005-

2012/350 

Příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou podle Zákona 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů osvobozeny od daně ze zisku v roce uvedení do provozu a následujících      

5 let. Za první uvedení do provozu je považováno i uvedení zařízení do zkušebního provozu 

na základě něhož plynuly nebo plynou poplatníkovi příjmy, i případy, kdy zařízení byla 

rekonstruována, pokud příjmy z provozu těchto zařízení nebyly již osvobozeny.  

Výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podporuje stát tím, že pravidelně určuje 

výkupní cenu elektřiny vyrobené v daném typu elektrárny. Až do roku 2001 byly minimální 

výkupní ceny stanovovány provozovateli distribučních soustav určité oblasti. Ceny byly 

stanovovány smlouvami s provozovateli VTE. Od roku 2001 výkupní ceny elektřiny 

http://www.csve.cz/clanky/cenova-rozhodnuti-pro-vte-vydana-energetickym-regulacnim-uradem-v-letech-2005-2012/350
http://www.csve.cz/clanky/cenova-rozhodnuti-pro-vte-vydana-energetickym-regulacnim-uradem-v-letech-2005-2012/350
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stanovuje podle Zákona č. 180/2005 Sb. energetický regulační úřad. Zákon ukládá 

provozovatelům regionálních distribučních soustav a provozovateli přenosné soustavy 

povinnost veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupovat.  

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat, zda svou elektřinu 

nabídne k výkupu za pevnou, nebo zda za něj bude požadovat tzv. zelený bonus. Jde  

o finanční částku, navyšující tržní cenu elektřiny, která je hrazena provozovatelem regionální 

distribuční soustavy, nebo pro přenosové soustavy. Zohledňuje poškozování životního 

prostředí využití obnovitelných zdrojů proti spalování fosilních paliv. V rámci jedné výrobny 

elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů. 

V období let 1990 až 1995 byly výkupní ceny elektrické energie na úrovni kolem  

1,13 Kč/ Kwh, což neumožňovalo udržet rentabilitu provozu. 

Teprve cenový výměr, kterým ERÚ v listopadu 2001 byla stanovena pro rok 2002 

výkupní cena elektřiny vyrobena z větru na úroveň 3,00 Kč/kWh byl impulsem rozvoje větrné 

energetiky na území v ČR. Uvedena výkupní cena se udržela v roce 2003, aby pak byla 

snižována až 2,46 Kč/kWh pro rok 2006. 

Reakce na novou výkupní cenu se reálně projevila ve výstavbě VTE s časovým 

zpožděním, což je podmíněno dobou přípravy projektu a schvalovacího řízení v období dvou 

let. V té době byla zastaralá technologie a výstavba VTE začala až od roku 2004. 

K růstu cen silové elektřiny došlo v důsledku propojení trhu s okolními státy, kde byly 

ceny silové elektřiny vyšší a v důsledku spekulativního růstu cen energetických komodit.  

Cena elektřiny v nejběžnější sazbě pro domácnost D02d se od roku 1990 zvýšila až na 

desetinásobek. Cenu silové elektřiny i náklady na distribuci elektřiny zvyšovala míra inflace. 

Příspěvek na podporu OZE za předpokladu úvahy 0,65 Kč/KWh se podílí 10 až 15 % na 

celkovém růstu ceny elektřiny v uvedené sazbě od roku 1990 a přibližně ¼ na přírůstku od 

roku 2004. Tehdy bylo rozhodnuto o přijetí legislativy na podporu OZE i legislativy pro 

liberalizaci trhu s elektřinou. Cena silové elektřiny klesá pomaleji než ceny na energetické 

burze. Naopak cena za distribuci elektřiny roste dlouhodobě rychleji než obecná míra inflace. 

Výstavbu VTE zcela ovlivňují výkupní ceny elektřiny do roku 2001 byla výše cen 

v průměru kolem 1130 Kč/MWh a stanovována smlouvami s provozovateli VE. Od roku 
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2001 stanovuje výkupní ceny Energetický regulační úřad RÚ vždy v listopadu předchozího 

roku. V letech 2002 – 2003 byla minimální výkupní cena elektřiny do sítě stanovena na 3000 

Kč/MWh. Pak došlo ke snižování výkupní ceny, v roce 2004 na 2700, po roce 2005 na 2680, 

po roce 2006 na 2410, po roce 2007 na 2360, po roce 2008 na 2360, po roce 2009 2050,       

po roce 2010 1890, po roce 2011 1840 a po roce 2012 1790 Kč/MWh. 

Přínosy nebo škody plynoucí z výroby elektřiny jsou reálné a extérní, protože nejsou 

placené přímo výrobci nebo spotřebiteli, ale jsou zaplacené nebo nesené třetími stranami a 

budoucími generacemi. Pro důkladnou analýzu musí být brány interní i externí náklady 

společnosti.  

Externí náklady jsou způsobeny spotřebními i produkčními ekonomickými aktivitami. 

Jsou příčinou tržního selhání, zejména z důvodů absence dobře definovaných vlastnických 

práv. Externalita existuje v případě, kdy rozhodování spotřebitele nebo výrobce vstupuje do 

užitkové nebo produkční funkce, jiného ekonomického subjektu, aniž by k tomu dal tento 

subjekt souhlas, nebo byl za to kompenzován. Nejdůležitějším kritériem pro rozlišení 

externího efektu od dopadu je to, zda byl danou změnou ovlivněn užitek jedince, nebo zisk 

firmy.  

Nejkomplexnější a nejuznávanější metodou pro posouzení dopadů a kvalifikací 

externích nákladů představuje v současnosti metodika ExternE. Obecný přístup je založen na 

analýze celého palivového cyklu. Ten je analyzován od těžby příslušného primárního 

energetického zdroje přes úpravu, dopravu a výrobu elektřiny, až po problematiku odpadů a 

likvidací o ukončení provozu, kdy jsou stanoveny prioritní oblasti pro posuzování.  

Při připojení VTE nebo farmy větrných elektráren do distribuční sítě musí výrobce 

požádat o její připojení, podstoupit přihlašovací řízení se zákonnými normami a splnit 

podmínky pro připojení, které určuje provozovatel distribuční sítě. Postupuje se tak podle 

Pravidel pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribučních soustav. Obsahem 

žádosti o připojení je technická specifikace připojovaného výrobního zdroje, informace o 

konfiguraci sítě a místu, kam bude nový zdroj připojen. Na bázi těchto technických 

specifikacích se provede studie propojitelnosti, kdy se sleduje, může-li být na základě výše 

zmíněných pravidel pro paralelní provoz zdrojů do distribuční sítě připojen. Mezi parametry, 

které slouží k vyhodnocení při posuzování patří: zvýšení napětí po připojení, zvýšení napětí 
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při spínání, možnost kolísání napětí, proudy vyšších harmonických a ovlivnění zařízení 

hromadného dálkového ovládání. K realizaci projektu výstavby je možné přistoupit, kdy jsou 

všechny podmínky pro připojení splněny. Provozovatel distribuční sítě, na základě požadavků 

výrobce, povolí po realizaci výrobny a předložení podkladů zkušební provoz výrobny. Pak 

následuje kontrola výrobny, která zahrnuje potřebné zkoušky a měření. Uvedené materiály 

pak slouží pro uzavření smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční síti. [19,39,40]. 
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5 Ekologické aspekty větrných elektráren 

5.1 Ekologické parametry pro výběr lokality VTE 

Větrná elektrárna významně ovlivní (pozitivně či negativně) krajinný ráz neboť jde  

o vysokou stavbu, která upoutá pozornost podobně jako vysoká budova. Větrné elektrárny, 

které se staví na kopcích nebo otevřené rovině se stávají novými výškovými dominantami 

v území minimálně do 6 km, kde jsou zřetelně viditelné. Dobře viditelné jsou do vzdálenosti 

10 km, slabě viditelné do 20 km. Otáčení rotoru a případné výstražné osvětlení přitahují 

pozornost člověka. [11,19,41]. 

VTE jsou ve vztahu k cestovnímu ruchu vnímány a prezentovány negativně jako 

stavby, které odstrašují potenciální návštěvy dané lokality, jsou vnímány i pozitivně jako 

doplněk a součást okolní krajiny jako nový architektonický prvek, přinášející krajině nový 

rozměr a hodnotu, i jako stavby přinášející obcím do pokladny přímý finanční zisk 

(informační tabule, naučné stezky a cyklostezky apod. nebo také objekty rozšiřující možnosti 

aktivit cestovního ruchu všem, které zajímá téma výroby elektrické energie nebo moderních 

technologií a jako fenomén, který umožňuje rozvinout informační a vzdělávací aktivity 

v podvědomí o problematice obnovitelných zdrojů energie v kontextu ochrany životního 

prostředí.  

Mnohé zahraniční výzkumy ukazují, že výstavba VTE ve vhodně zvolených lokalitách 

nemá případně má jen zanedbatelný negativní vliv na fungování cestovního ruchu. v případě 

dobré marketingové podpory jsou VTE využity k rozvoji nových forem cestovního ruchu.  

Cíl územního plánování je vytváření předpokladu pro výstavbu a udržitelný rozvoj 

území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území. V návaznosti na to musí 

k hlavním úkolům patřit stanovení funkčních a prostorových regulací území a možnost 

diskuse veřejnosti a investorů o budoucím využití území a hledání alternativ a kompromisů. 

Krajinný ráz je nejcitlivějším problémem při výstavbě VTE.  Má subjektivní 

charakter, a proto nelze využít závazné jednoznačné řešení. Vnímání krajiny člověkem je 

založeno na určité rovnováze působení přírody a člověka. VTE krajinu ovlivňují stejné jako 

výškové komíny a různé budovy i další moderní technická zařízení. 
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Hluk je jeden z nejzávaznějších faktorů, neboť každá VTE je zdrojem určité hlukové 

emise. I když se podařilo zvládnout mechanický hluk stroje, dnes převažuje aerodynamický 

hluk. Vzniká interakcí proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru a uvolňováním 

vzduchových vírů za hranou listů.  

Dochází-li k nevhodnému umístění elektráren přistupuje otázka fauny. Největší 

nebezpečí je pro ptactvo a to zejména u větších ptáků. Nebyl prokázán vliv rušení zvěře 

v okolí VTE.  

Stroboskopický efekt, vznikající v důsledku pohybu lopat větrných elektráren jako 

pohyb stínů. Ten se projevuje pouze za slunečného počasí. Při umísťování VTE musí být 

zajištěno, aby tento rušivý vliv zasahoval lidská obydlí v co nejmenší míře. Vliv je 

eliminován matnou barvou listu rotoru.  

Cestovní ruch i reálná praxe zejména v výzkum v zahraničí potvrzují, že výstavba 

větrných elektráren cestovní ruch neovlivňuje. Někdy bývá u elektrárny instalována i tabule 

naučné stezky, např. po jižním cípu Bílých Karpat (větrná elektrárna Kuželov v okrese 

Hodonín). Nebo např. v Jindřichovicích pod Smrken v okrese Liberci bylo zaznamenáno 

v průběhu prvního roku provozu 12 tis. návštěvníků. Ze zahraničí je znám příklad VTE 

v rakouském Lichteneggu byla vybudována prosklená vyhlídková gondola a VTE funguje 

jako rozhledna. Tyto příklady dokazují, že větrné elektrárny mohou sloužit rozvoji obce.  

Z hlediska příjmu signálu jsou vymezeny oblasti, které jsou nevhodné pro stavbu 

elektráren z pohledu letišť, telekomunikačních sítí, kdy rotující lopatky větrných turbín ruší 

krátkovlnná zařízení. Nevhodná je také stavba kovového sloupu turbíny mezi anténou a 

vysílačem, kdy je rušen příjem tv, rozhlasu a mobilních telefonů. Elektromagnetické vlnění 

může být střídavě zastiňováno vlivem točícího se rotoru, kolísání signálu je patrné pouze 

v bezprostřední blízkosti pohybujících se předmětů. 

Větrná elektrárna a infrazvuk 

Emise infrazvuku jsou u většiny větrných elektráren výrazně nižší, než je práh 

vnímání, a to i při poměrně krátké vzdálenosti od zdroje. Vyskytují se pouze výjimečně  

a krátkodobě při některých mechanických poruchách. Jde o postupné vlnění v pružném 

prostředí s frekvencí pod pásmem slyšitelných kmitočtů, které je 20 Hz. Zvýšené hodnoty 

infrazvuku, který je v prostředí přítomen mohou v přírodě vznikat např. prouděním větru, 



92 

 

šumem stromu nebo hučením vody. Z fyzikálního principu šíření zvuku plyne, že se lépe 

tlumí vyšší frekvence (menší vlnová délka), než nižší frekvence (větší vlnová délka). 

U každého zvuku, který se šíří na větší vzdálenost se tedy zvyšuje podíl složek s nízkými 

frekvencemi, což se blíží k pásmu infrazvuku. Lidskému sluchu však toto vlnění nevadí, 

neboť je mu přizpůsoben vývojem člověka (šum stromů v lese nevadí). Zdrojem zvýšených 

hladin infrazvuku jsou například ventilátory chladících věží, jezy, vibrační třídiče, dieselové 

agregáty lodí, diskotéky, obecně nejčastěji pomalu běžící stroje o velkém rozměru a výkonu. 

Za infrazvuk je často považován nízkofrekvenční hluk. Zdrojem infrazvuku ve vnitřním 

prostoru jsou vzduchotechnické a klimatizační systémy zpravidla působí v oblasti 

nízkofrekvenčního hluku. Hygienický limit infrazvuku není stanoven, jsou pouze definovány 

hladiny akustického tlaku ve frekvenčních pásmech již od 8 Hz v různých státech EU různě. 

Posuzování VTE je nutné provést z hlediska vlivů na ovzduší a klima, na vodu, na 

půdu, území a geologické podmínky, na flóru a faunu a ekosystémy. 

Větrné elektrárny mají vliv na životní prostředí ve svém bezprostředním okolí asi do 

vzdálenosti 1 km. I v zahraničí vznikly spory mezi investory a místními obyvateli, kdy 

investoři byli ovlivněni z nečisté hry desinformace a různých triků. Jsou známy případy 

v Německu, Dánsku, Nizozemí, Francie, Velké Británie a Španělsku, kde byly postaveny 

tisíce velmi nákladných větrných turbín vysokých až 150 m i přes odpor obyvatel dotčeného 

území. I v ČR negativní zkušenosti získané veřejností působí na zpomalení dalšího šíření 

inovace a odmítání obnovitelných zdrojů energie jako celku. 

Lokální odpor vůči projektům VTE má řadu motivací a skryté důvody. Jde o obavy 

s obtěžování hlukem, snížení cen nemovitostí, vnímání vizuálního narušení krajiny nebo 

nesouhlas jako projev politické nebo zájmové opozice vůči osobám zainteresovaných 

v projektech (místní politici, developerská firma, nebo zahraniční investor).   

5.2 Analýza ekologických aspektů včetně legislativy, ochrany přírody a vlivu na 

krajinný ráz  

Při neúspěchu s podporou výkupu elektrické energie ze solárních elektráren 

v podmínkách ČR se v roce 2011 intenzivně diskutovalo, který energetický zdroj má u nás 

největší perspektivu. Větrná energetika byla stále mezi zajímavými energetickými odvětvími.  
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Stavby větrných elektráren přinášejí do české krajiny nový prvek, jednak svými 

rozměry, ale i pohybujícími se částmi a jsou tak nepřehlédnutelnými technickými 

dominantami. Střet zájmů ochrany krajinného rázu je velmi pravděpodobný, neboť rozložení 

větší hustoty výkony větru se nachází v pohraničních horách, kde jsou zároveň oblasti 

s koncentrovanými zájmy ochrany přírody a zájmy chráněných území.  

Dá se tvrdit, že největším vlivem větrných elektráren na chráněné uvedené zájmy je 

vliv na krajinný ráz. V roce 2009 vydalo MŽP (Věstník MŽP 11/2009) „Metodický návod 

k vyhodnocení možností umístění větrných (VTE) a fotovoltaických (FE) elektráren 

z hlediska ochrany přírody a krajiny.“ Byl tak stanoven postup zpracování preventivní studie 

určující zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativních 

vymezeních určuje vhodnost výstavby VTE nebo FE území.  

Nevhodnými územími pro VTE podle této metodiky jsou velkoplošná a maloplošná 

chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, 

přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky), přírodní parky a územní 

soustavy Natura 2000 (Evropský významné lokality a ptačí oblasti). Zde patří i IV. zóny 

chráněné krajinné oblasti. Podmíněně vhodnými pro umístění VTE jsou vyhodnoceny např. 

území po rozsáhlých těžbách surovin, intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina  

aj. antropogenní krajiny. I když jsou prostory definovány jako nevhodné pro výstavbu VTE, 

je tam umístění staveb možné s očekáváním větší administrativní zátěži spojené s případným 

povolením stavby, neboť se nepracuje s přesnými parametry navrhovaných staveb. Každý 

konkrétní záměr je nutné proto posoudit.  

Z hlediska ptačí fauny se od roku 2009 (Věstník MŽP 7/2009) se postupuje na základě 

„Metodického návodu k provádění biologického hodnocení.“ Ukazuje se, že vliv stavby  

a provozu VTE na jedince i populace ptáků a netopýrů má ve většině případů negativní 

charakter. Při rušení hlukem je to rušení v průběhu výstavby, aerodynamický hluk, 

fragmentace či ztráta vhodných biotopů, kolize, vedoucí ke zranění a úhynu ptáků nebo 

překážky na migračních trasách. K eliminaci uvedených problémů vznikají koncepční 

dokumenty a doporučení na úrovni ČR i EU (např. EUROBATS). 

U záměru výstavby VTE zpravidla probíhá posouzení vlivu záměrů na životní 

prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení 
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vlivu na životní prostředí podléhají VE s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 

kWh, nebo s výškou stojanu přesahujících 35 m (I. fáze – zjišťovací zařízení), v ostatních 

případech jde o režim podlimitního záměru.  

Území nevhodná pro výstavbu větrných elektráren z hlediska ochrany krajinného rázu 

obecně jsou: 

 zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní  

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky), 

 přírodní parky, 

 registrované významné krajinné prvky (zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 

meze, trvalé travní plochy aj.). 

Území pro stavbu spíše nevhodná pak jsou: 

 ochranná pásma zvláště chráněných území, významných krajinných prvků či 

památných stromů 

 území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, včetně krajinných památkových zón, 

 ostatní významné krajinné prvky (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

údolní nivy).  

Větrné elektrárny nejspíše nebudou silně zasahovat do krajinného rázu, pokud jsou 

umístěny v krajině, která je členěna velkoplošně s velkými vzdálenostmi viditelných 

prostorů,dále při umístění mimo významné krajinné prostorové předěly a mimo významné 

vizuální krajinné osy-hlavní směry pohledů na kulturní a jiné krajinné dominanty. 

Území nevhodná pro výstavbu větrných elektráren z hlediska ochrany přírody obecně 

tedy jsou: 

 biocentra jako prvky územního systému ekologické stability neregionálního a 

regionálního významu, 

 území soustavy Natura2000, především ptačí oblasti, 

 území významná z ornitologického hlediska a pro společenstva netopýrů.   
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5.3 Hodnocení vlivů záměru výstavby VTE na životní prostředí 

O vlivu větrných elektráren a větrných farem na přírodu a krajinu toho dosud známe 

málo. Na našem území nebyly dosud takové vlivy dlouhodobě a komplexně vyhodnoceny. Je 

zřejmé, že může dojít např. k degradaci biotopů, k fragmentaci krajiny výstavbou cest a k 

šíření invazních neofytů, k vytvoření nebezpečné bariéry pro pohyb a migrace různých druhů 

fauny. V každém případě pak ke zjištění vlivů na faunu (i flóru a ekosystémy) dojde během 

procesu hodnocení vlivů na životní prostředí. U větrných elektráren je již běžně vyžadován 

roční ornitologický průzkum a vyhodnocení vlivů. Slouží pak jako podklad i pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby [41]. 

K hodnocení dopadů na území soustavy Natura 2000 je vydáno závazné stanovisko 

orgánů ochrany přírody [8,10]. 

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

zpracovat odborný posudek - akustickou studii, kde hodnoty akustického výkonu od výrobce 

jsou přepočteny na hladinu slyšitelného zvuku v konkrétních místech. Výsledek musí potvrdit 

dodržení platných hygienických limitů hluku. Ty jsou ve venkovním prostoru obytných budov 

50 dB ve dne (6 až 22 hodin) a 40 dB v noci. Jestliže panují pochyby, zda turbíny limity 

dodržují, uskuteční se tzv. hygienické měřeni. Při něm se výsledky akustické studie ověřují 

přímo měřením hluku u nejbližších obytných domů. Měřením se porovnává hluk z provozu 

větrné elektrárny s přirozeným hlukem okolního prostředí. Úroveň hluku záleží na terénu a 

jeho povrchu, ale od určité rychlosti větru (obvykle 7 - 8 m/s) převažuje hluk okolního 

prostředí, například vítr v korunách stromů, nad hlukem větrných elektráren. Pokud by hrozilo 

překročení hygienických limitů hluku, lze situaci řešit pevným nastavením ovládacího 

programu elektráren. Program za podmínek, kdy může dojit k překročení hlukové normy, 

sníží pomocí nastaveni listů rotoru výkon elektrárny, případně ji vypne. Tyto podmínky se 

stanovují v povolení provozu. Ve veřejnosti panují velmi silné obavy  

z infrazvuku, který by větrné elektrárny měly vydávat. Dosavadní měření infrazvuku  

a nízkofrekvenčního hluku neprokázala významný vliv. Patrně jde o „swish“ efekt, který 

vytváří průchod listu rotoru kolem stožáru. Nebylo zjištěno jeho škodlivé působení při 

dodržení výše zmíněných hygienických norem. 
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Při hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA - Environment Impact Assessment) 

musí být každý závažný záměr, který může mít dopad na životní prostředí, posouzen 

nezávislými odborníky. Postup při posuzování upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Ten definuje, že větrné elektrárny s celkovým instalovaným 

výkonem vyšším než 500 kW, nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů vždy podléhají 

posouzení vlivů na životní prostředí a musí projít první fází - zjišťovacím řízením. Na základě 

jeho výsledků pak i dalšími fázemi. Menší větrné elektrárny jsou v režimu tzv. podlimitního 

záměru - úřad stanoví, zda je třeba posoudit uvedený vliv. Proces EIA je u definovaných 

záměrů nezbytnou podmínkou k vydání rozhodnutí o umístění stavby, přestože její závěry 

nejsou závazné. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého se vyjadřují 

orgány ochrany přírody k projektům větrných elektráren, musí vyjádření obsahovat závazná 

stanoviska k ochraně přírody. Do uvedeného zákona byla prozíravě začleněna ochrana 

krajinného rázu jako „přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“ 

Podle tohoto zákona je krajinný ráz chráněn „před činnosti snižující jeho estetickou a přírodní 

hodnotu“. V roce 2000 byla členskými státy Rady Evropy včetně ČR přijata Evropská úmluva 

o krajině jako odpověď na „přání veřejnosti užívat kvalitní krajinu“, neboť „krajina 

představuje důležitý prvek blahobytu jedince i společnosti“. Různé záměry využití krajiny 

ovšem mohou vyvolat jev, který se nazývá „krádež krajiny“: je privatizován  

a urbanizován veřejný prostor, jehož nezastavěnost je významná v hierarchii horizontů, je 

veřejným statkem a je sama o sobě dostatečnou hodnotou, zasluhující ochranu [8, 42, 43]. 

Faktory, které je nutno sledovat při posuzování záměru při výstavbě VTE ve vztahu 

vlivu na životní prostředí popisuje [40,43]. Je zde popsán vliv hluku, dopravního hluku v době 

výstavby, vliv na krajinný ráz, na tahové cesty a hnízdění ptáků na faunu, flóru a ekosytémy 

na půdu a povrchové a podzemní vody a vliv stroboskopického efektu. Vliv na krajinný ráz je 

analyzován [11]. 
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6 Elektroenergetická soustava a zálohové zdroje 

6.1 Jakost elektrické energie 

Jakost elektřiny je charakterizována napětím v daném bodě elektrické soustavy a 

mezními velikostmi referenčních technických parametrů. Parametry jakosti jsou určovány 

dodávaným proudem a jeho kolísáním, rázy proudu při připojování zdroje k síti, dodávkou 

nebo odebrání zpětné složky proudu. 

Mezi charakteristiky napětí elektřiny, které popisují jakost elektřiny pro napětí 110 kV 

patří: kmitočet sítě, velikost a odchylky napájecího napětí, rychlé změny napětí, přerušení a 

nesymetrie napájecího napětí, harmonické a mezní harmonické napětí a úroveň napětí signálu. 

Uvedené charakteristiky jsou také důležité pro předávací místa přenosové nebo distribuční 

soustavy.  

Pro výrobny v síti 110 kV platí pro změnu napětí hodnota dvou procent za 

předpokladu, že četnost spínání není větší než 10 krát za hodinu, pro větší počet sepnutí je 

dovolena mezní změna 1,5 %.  

Větrná elektrárna před připojením na veřejnou síť, musí splňovat požadavky na jakost 

dodávané elektrické energie a ovlivňování rozhodné elektrické sítě. Je nutné provést kontrolu 

vlivů zpětného působení poruch sítě na větrnou elektrárnu. 

Při výpadku elektrické sítě se elektrárna musí automaticky odstavit, neboť větrný 

motor ztrácí zátěžný moment působený generátorem, přičemž otáčky by se prudce zvyšovaly 

až k nadlimitním hodnotám. Po obnovení napětí v síti se znovu uskuteční rozběh a připojení 

generátoru k síti. Zabezpečovací systém větrné elektrárny musí automaticky reagovat na 

přetížení generátoru včetně zkratu, překročení maximálních otáček, nadměrné vibrace, ztrátu 

zatížení při výpadku sítě, výpadek kontrolního a řídicího systému.  

Podmínky pro připojení větrných elektráren do distribuční soustavy popisují „Pravidla 

pro paralelní provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí provozovatele distribuční 

soustavy.“ VTE se připojuje k síti až po dosažení minimálních provozních otáček rotoru, které 

jsou dosaženy při tzv. zapojovací rychlosti větru. Výkon větrné elektrárny je za těchto 

povětrnostních podmínek nepatrný.  
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Dalšími faktory, které nepříznivě ovlivní kvalitu elektrické energie, jsou parazitní 

proudy, vznikající u VTE, které používají střídače nebo měniče napětí. I z tohoto důvodu je 

větrná energie mezi odborníky považována za možný zdroj nekvalitní elektrické energie. 

Důvodem těchto negativních názorů je nestabilní výroba energie a připojení na konci 

dlouhého vedení. Jedním z faktorů je tzv. flicker, což je měřené kolísání napětí, jenž může 

způsobit poruchu u odběratelů. Flicker je způsoben kolísáním výkonu, které je většinou 

způsobeno výkyvy rychlostí větru, efektem stožárového stínu a mechanickými vlastnostmi 

větrné turbíny.  

6.2 Elektroenergetická soustava 

Elektrické vedení neumožňuje akumulovat energii a krýt případné výkyvy, neboť 

energii přenáší od zdroje ke koncovému spotřebiteli. Pro správnou funkci elektroenergetické 

soustavy je nutné, aby se množství odebrané elektrické energie v každém okamžiku rovnalo 

vyrobené energii. Množství vyrobené energie není konstantní a množství odebrané energie 

kolísá v závislosti na denních a nočních hodinách, pracovních a volných dnech apod. 

Spotřebu dále ovlivňují nečekané události, např. porucha vedení pod vlivem vichřice apod.  

Klasické elektrárny nejsou schopny měnit svůj výkon, aby vyrovnali výkyvy ve 

spotřebě. Při výrobě elektrické energie dochází k plánovaným výpadkům v dodávce energie 

z technických důvodů (např. výměna paliva v jaderném reaktoru nebo údržba turbíny) i 

k náhlým neplánovaným výpadkům, způsobeným technickou poruchou zařízení elektrárny 

apod. Aby nedošlo ke zhroucení elektrické sítě je nutné tyto rozdíly v produkci a spotřebě 

energie korigovat. Proto je budována síť záložních a korekčních zdrojů energie, zajišťující 

podpůrné služby pro energetickou soustavu. Zákonný monopol a řízení přenosové soustavy 

má společnost ČEPS.   

Zákon č 180/2005 Sb. ukládá provozovateli přenosové soustavy nebo provozovatelům 

distribučních soustav povinnost přednostně připojit zařízení na výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, pokud jsou splněny podmínky připojení a dopravy elektřiny. Výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat,  zda svoji elektřinu nabídne k výkupu za 

pevnou cenu, nebo bude požadovat zelený bonus. Tím se rozumí finanční částka navyšující 

tržní cenu elektřiny a je hrazena provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo 

přenosové soustavy. Zohledňuje se tímto poškozování životního prostředí využitím 
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obnovitelných zdrojů proti spalování fosilních paliv. Stanovená výkupní cena za elektřinu, 

která je platná v roce uvedení zařízení do provozu, musí být zachována v dalších 15 letech 

s ohledem na index cen průmyslových výrobků.  

V oblastech s výhodnými větrnými podmínkami a blízkým připojením k elektrické síti 

jsou VTE schopny z hlediska výrobních nákladů konkurovat výrobě elektrické energie 

z tepelných a jaderných elektráren. Současné podniky v ČR zatím neumožňují, aby větrná 

energie klasickým zdrojů plně konkurovala. Hlavní příčinou je nízké využití instalovaného 

výkonu VTE v důsledku závislosti výroby elektrické energie na rychlosti větru a jeho 

výskytu. Další příčinou jsou vysoké investiční náklady v ČR.  

Pro každý typ zálohy je vypočten tzv. rezervní výkon, který musí být neustále 

k dispozici. Velikost rezervního výkonu je určena podle charakteristik elektroenergetické sítě, 

např. počet a kapacita energetických bloků v soustavě, průběh zatížení soustavy apod. 

V případě potřeby musí být část tohoto výkonu dodávána do elektrické sítě, což se označuje 

jako čerpání zálohy. Cena této energie je zpravidla vyšší než cena energie dodávaná v rámci 

standardní výroby.  

6.3 Způsob akumulace a návrh systému akumulace VTE 

Akumulace nebo zálohování elektrické energie získané z větru je nezbytná s ohledem 

časové nerovnoměrnosti produkce a kolísání výkonu větrných elektráren. Pro zálohování se 

nejběžněji používají soustrojí s benzínovým nebo naftovým motorem. Technologie 

akumulace se neustále vyvíjí a zřejmě ji brzy nahradí záložní zdroje energie. 

Za nejdůležitější způsoby akumulace se považují: 

 Chemická nebo elektrochemická akumulace, označuje se tím akumulace elektrické 

energie přeměněné na chemickou energii, využívá se v chemických bateriích nebo 

v akumulátorech. 

 Mechanická akumulace využívá akumulaci potenciální energie, která se uchovává ve 

vodních nádržích nebo ve formě stlačeného vzduchu, nebo kinetické energie, která se 

akumuluje pomocí setrvačníků, jejichž praktické aplikace se zkoumají.  
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 Elektromagnetická akumulace, která je založena na akumulaci energie formou 

elektromagnetického pole. Jako zařízení slouží kondenzátor nebo cívka. Tento ¨způsob 

uchovávání energie je předmětem zkoumání. 

 Tepelná akumulace ve formě tepla využívá běžného ohřevu teplonosné látky nebo 

přeměny skupenství látky. 

Mezi parametry akumulace patří: 

 celková účinnost, což je podíl využití energie k vložené energii (v %) 

 měrná hustota energie, která závisí na rozměrech a hmotnosti použité technologie 

(kWh∙m
-3

 nebo Wh∙kg
-1

) 

 doba přepnutí, která určuje za jaký čas po nabití, z nichž můžeme energii využívat a 

čas, po který se energie dokáže udržet. 

Malé větrné elektrárny s výkonem několika jednotek kilowatt poskytují dostatečný 

výkon pro napájení např. chat bez přístupu k elektrizační síti. Mohou se podílet i na napájení 

rodinného domu. V důsledku změn výkonu VTE je nutné doplnit tento systém olovněným 

akumulátorem, vhodné je doplnit solárními panely a systémem, který řídí přerozdělování 

výroby elektrické energie.  

Akumulátor do akumulačního systému je třeba volit v závislosti na plánovaných 

spotřebičích. Vybíjení akumulátoru se mění podle druhu spotřebičů, které lze z tohoto 

hlediska rozdělit na: 

 denní provoz (rodinné domy, noční osvětlení apod.) 

 sezónní provoz (víkendy, dovolené apod.) 

 výjimečný provoz (poplašné systémy) 

Pro denní provoz je vhodný akumulátor s co největší životností, čemuž vyhovuje 

staniční baterie s životností kolem 1200 nabíjecích cyklů. Pro potřeby větrné akumulace jsou 

konstruovány speciální akumulátory s vyšší pořizovací cenou. Pro sezónní provoz je možné 

volit i jednoduché startovací akumulátory s životností přibližně 100 nabíjecích cyklů.  
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6.4 Energetická koncepce VTE v EU z hlediska elektroenergetické soustavy 

Podle EU by mněly do roku 2020 obnovitelné zdroje pokrýt 20% spotřeby energie 

v Evropě. Přesun k energii obnovitelných zdrojů však vyžaduje změny na současných 

elektrických rozvodných sítí a jejich další rozšíření.  

Řada míst, kde se energie s obnovitelných zdrojů vyrábí, jsou ve značných 

vzdálenostech od spotřebitelských center. Pevninský vítr lze nejlépe využít podél pobřeží. 

Energie z větru na moři lze získat hlavně v severní Evropě, v Severním Irském a Baltském 

moři. Má-li dojít k plnému využití potenciálu těchto zdrojů je nutné zlepšit a lépe propojit 

rozvodné sítě. Při dostateční politické podpoře by mohla být větrná energie na evropských 

trzích nákladově efektivní právě do roku 2020.  Zapojení obnovitelných zdrojů do rozvodové 

soustavy povede jistě ke zvýšení soutěže mezi výrobci energie a posílení bezpečnosti 

energetických dodávek. To však vyžaduje značné investice a dlouhodobé plánování. 

V rozvoji sítě musí evropské instituce  

 stanovit jasné dlouhodobé cíle 

 zadávat kritéria pro výběr projektů 

 sledovat evropské projekty  

 koordinovat evropské projekty 

Důležité bude posílení spojení mezi skandinávskými zdroji a střední Evropou. 

6.5 Transformační stanice, přenos energie a zálohové zdroje z hlediska 

decentralizované energetiky 

Ve střední Evropě je největší odběr elektrické energie v tzv. energetických špičkách 

ráno po 6 hodině při počátku výroby v továrnách a pak po 18 hodině večer, kdy se 

v domácnostech zapínají elektrické spotřebiče. Mezi půlnocí a pátou hodinou ranní spotřeba 

elektrické energie klesá. Spotřeba energie závisí i na dalších faktorech, jako je roční období, 

počasí aj. Základní část spotřeby elektrické energie pokrývají jaderné, velké tepelné a 

průtočné vodní elektrárny. Jejich výkon není vhodné měnit a regulovat rychle. Střední část 

spotřeby zajišťují tepelné elektrárny a menší vodní elektrárny. Vzroste-li odběr elektrické 

energie nad kapacitu uvedených elektráren, spouštějí se akumulační a přečerpávací vodní 

elektrárny  
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a elektrárny s plynovou turbínou, nebo se odběr zajišťuje elektrickou energii z dovozu. 

Elektroenergetické sítě se v Evropě rozrůstají a jejich propojení umožnuje vzájemnou 

výpomoc při výpadku některého z velkých zdrojů a při překonávání špiček odběru.  

Cena dovezené elektrické energie v době špiček mnohonásobně vzrůstá, proto se 

vyvíjejí a ověřují nové způsoby, jak vyrobenou elektrickou energii efektivně akumulovat  

a výhodně s ní obchodovat.  Vzhledem k tomu, že výkon větrných elektráren závisí na 

rychlosti větru, která je časově nestálá, je nutné takto získanou energii skladovat a využít při 

energetických špičkách, nebo při výpadku zdrojů elektrické energie.  

V současné době je nejvíce rozšířená tzv. malá energetika - elektrochemická 

akumulace pomocí olověných akumulátor. Velká energetika spočívá hlavně v přečerpávacích 

vodních elektrárnách.  

Zákon č. 180/05 Sb., nařizuje pro provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy 

povinnost připojit větrnou elektrárnu nebo větrný park do přenosové soustavy a veškerou 

vyrobenou elektřinu, na kterou se vztahuje podpora, vykoupit. Výkup probíhá za cenu 

stanovenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem a tato cena je vyplácena po dobu 

následujících 15ti let. Rozvoj větrné energetiky je závislý na možnosti vstupu vyrobené 

energie do distribuční sítě. Sítě však byly koncipovány na základě lokalizace výroben 

elektrické energie a míst jejich spotřeby. S budováním elektrárny se konstruovala i struktura 

distribučních sítí pro přenos vyrobené energie do míst spotřeby. V regionech s vysokým 

potenciálem větrné energie se projevil napjatý vztah mezi stávající kapacitou distribučních sítí 

a objemem vyrobené energie. Nejvíce se tento problém projevil v Krušných horách, 

v oblastech Nízkého Jeseníku a v oblastech Českomoravské vrchoviny. Například v těchto 

lokalitách bude nutné posílit stávající sítě, případně vybudovat sítě nové, bude-li ve větší míře 

zájem o energii z větru. Znemožnit výstavbu nového vedeni mohou vlastnická práva 

jednotlivců. 

Větrné elektrárny mohou ohrozit stabilitu elektrické sítě. Pojem stabilita elektrické sítě 

má dva významy. První souvisí s kapacitou elektrizační, zejména přenosové soustavy. 

Problémem je, pokud je výroba VTE silně koncentrována v některé oblasti, kde neexistuje 

dostatečná poptávka po energii. Při období s výraznou intenzitou větrné energie je nutno 

vyrobenou energii transportovat na velké vzdálenosti, což lze řešit výstavbou nových 
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elektrických vedení. Určitě po přechodnou dobu je větrnými elektrárnami přenosová síť 

hodně vytížena. Zvyšuje se riziko kolapsu. To nastává při vysoké koncentraci VTE. Např. 

v severním Německu se neřídí vyrobená energie obchodními toky, ale fyzikálními zákony  

a za nepříznivých okolností zatěžuje i českou přenosovou soustavu. Uvedený problém 

nesouvisí s VTE v ČR, neboť potenciál VTE v ČR je omezený  

a rozprostřený v různých regionech a nedosahuje takové výše, aby české větrné elektrárny 

přenosovou soustavu významným způsobem nestabilizovali. [45]. 

Druhý význam ohrožení stability elektrické sítě závisí na bilanci mezi výrobou  

a spotřebou elektrické energie. Pokud je větrných elektráren hodně, pak je nutno kolísání 

větru způsobené závislosti na počasí vyrovnávat. Kolísající výrobu energie lze úspěšně a bez 

značných nákladů vyrovnávat mixem dalších zdrojů a prostředků. Ve výjimečném případě lze 

VTE u novějších typů nouzově vypnout, což je rozhodně jednodušší než u jaderných či 

uhelných elektráren. 

Spojení omezeného počtu moderních klasických elektráren a značné množství malých 

lokálních elektrických jednotek pracujících na různých fyzikálních principech je vize 

evropské elektroenergetiky. Nosnou technickou koncepcí jsou inteligentní sítě a virtuální 

elektrárny. Inteligentní sítě jsou elektrické a komunikační sítě, které mají být využity při 

řízení výroby a spotřeby elektrické energie v reálném čase v globálním měřítku i v globálních 

centrech. Jsou charakterizovány interaktivní obousměrnou komunikací výrobních zdrojů  

a spotřebičů. Virtuální elektrárny jsou charakterizovány jako lokální rozmístěné malé výrobní 

jednotky, které využívají dostupné alternativní zdroje energie v daném místě. Centrálně jsou 

řízeny pomocí inteligentních sítí v rámci jednotné energetické soustavy. Chovají se jako 

výrobní jednotky většího výkonu.  

 Virtuální elektrárnu lze vytvořit i seskupením větrných farem na mořském pobřeží  

a ve vnitrozemí, lokálně rozmístěných malých vodních elektráren, slunečních elektráren  

i plynových a bioplynových elektráren, které zajišťují stabilizační funkci. Integrují se do 

elektrické soustavy regulační a stabilizační funkce zajistí řídicí systém. Výsledným efektem je 

spolehlivé zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Výroba musí být 

decentralizovaná blízkosti míst spotřeby s omezením dálkových přenosů energie. To vše vede 

k vyššímu zapojení obnovitelných zdrojů než dosud.   
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Některé teorie popisují v jedné lokalitě hydroelektrárnu na horizontu hypotetické 

krajiny, větrnou farmu na blízkém kopci, malou vodní elektrárnu v horském údolí, sluneční 

kolektory na úpatí hor, jednotku na zpracování biomasy, větrnou farmu na mořském pobřeží  

a vlnovou elektrárnu v moři.                           

V tomto případě by byly extrémní nároky na komunikační systém, který by musel 

zvládat extrémní datové toky v reálném čase. Musel by být hodně dimenzovaný, stabilní, 

spolehlivý, rychlý, a softwarově propracovaný. Při selhání komunikace by došlo ke kolapsu 

lokálního energetického systému během několika sekund. 

Výhodou decentralizované elektroenergetiky by byla skutečnost, že selhání zdroje 

malého výkonu v tomto systému by postihlo daleko menší počet spotřebitelů, než selhání 

zdroje o velkém výkonu v centralizovaném systému. Problém jistě bude integrace několika 

stovek obnovitelných zdrojů do jednotné elektrické soustavy tak, aby došlo k zajištění stabilní 

dodávky elektrické energie v požadovaném množství, kvalitě a daném čase. Z uvedeného 

vyplývá, že koncepce decentralizované elektroenergetiky je technicky obtížně realizovatelná. 

Jde o vize a možné strategie, né však o návrh konkrétních technických řešení. [22,46,47]. 

6.6 Vliv větrné elektrárny na zálohy 

Systémy větrných elektráren se dělí na systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off) a 

systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid-on). První systém se použije v případě, kdy 

není možnost připojení k rozvodné síti. Jde zejména o mikroelektrárny s výkonem od 0,1 do 5 

kW. Rozvod je buď stejnosměrný, nebo při zapojení střídače pro dodávku střídavého proudu 

220 V. Druhý systém se používá v oblastech s velkým větrným potenciálem a slouží pro 

komerční výrobu elektřiny. Mají-li tyto elektrárny asynchronní generátor, který dodává 

střídavý proud o vyšší napětí nemohou pracovat jako samostatné zdroje energie.   

Výkon klasického zdroje elektrické energie se po většinu doby rovná instalovanému 

výkonu daného zdroje. V případě poruchy nebo plánované odstávky nedodává klasický zdroj 

elektrickou energii. Při produkci elektrické energie větrnou elektrárnou platí jiná pravidla. 

Množství vyrobené energie přímo závisí na rychlosti větru v místě větrné elektrárny. Na 

rozdíl od klasického zdroje je dosažení instalovaného výkonu výjimečnou událostí (VTE asi 1 

% doby provozu, uhelná nebo jaderná asi 85 % doby provozu. Dalším rozdílem je, že po 

celou dobu provozu VTE její produkce silně kolísá a je nepředvídatelné. Nepravidelnost 
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dodávek energie a jejich nepředvídatelnost má velký vliv na fungování elektroenergetické 

soustavy, a tím i na velikost záloh a jejich čerpání. Výstavbu VE ovlivňují následující typy 

záloh: 

 sekundární regulace výkonu 

 terciální regulace výkonu 

 dispečerská záloha 

Bloky zapojené do sekundární regulace dodávají energii o určitém výkonu se 

schopností změny směrem nahoru a dolů v určitém intervalu. Elektrárenský blok musí být 

schopný mít výkon o stejnou hodnotu směrem nahoru i dolů a ke změně výkonů na 

požadovanou úroveň musí dojít nejpozději do 10 minut od příkazu regulátora. 

Cílem terciální regulace výkonu je podporovat udržování sekundární regulační zálohy. 

Kromě bloků zapojených do terciální regulace se na celkové výši terciální zálohy podílí také 

rychle startující 30 minutová záloha, sjednaná regulace spotřeby do 30 minut a sjednaná 

zahraniční výpomoc do 30 minut. Kladná regulace zvyšuje dodávaný výkon do sítě, záporná 

jej snižuje. 

Účelem dispečerské zálohy je dlouhodobější nahrazení bloků, které vypadávají 

v průběhu provozu elektrické sítě z důvodů náhlé poruchy nebo plánované odstávky. 

Dispečerská záloha slouží také k dokrytí zatížení sítě v případě velkých chyb při jeho 

předpovědi. Tvoří ji bloky elektráren odstavené do zálohy, schopné na žádost provozovatele 

přenosové soustavy najet nejpozději do 6 hodin. 

Větrné elektrárny jsou dost nestabilní, nespolehlivý a neřiditelný zdroj elektrické 

energie, což vyžaduje navýšení záloh. Celkové navýšení záloh kvůli větrným elektrárnám se 

doporučuje o 20 % jejich instalovaného výkonu.  
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7 Problematika výstavby a podmínky pro investice VTE 

7.1 Podmínky pro využití VTE v dané lokalitě 

Rychlost větru je nejdůležitějším údajem při využívání energie větru. Česká republika 

má typicky kontinentální klima, které se projevuje významným sezónním kolísáním rychlosti 

větru. Příčinou je zejména globální vzdušné proudění typické pro severní a střední Evropu.       

V Evropě jsou nejlepší podmínky pro využití větrných elektráren v přímořských oblastech, 

kde vanou pravidelné a poměrně silné větry až 290 dní v roce [26]. Ve vnitrozemských 

státech jako je ČR je pro výstavbu VTE nutno vytipovat oblasti s dostatečnou roční 

průměrnou rychlostí větru.  

V blízkosti zemského povrchu je proudění ovlivňováno drsností povrchu, s rostoucí 

výškou se rychlost větru zvyšuje. Rozdíl mezi rychlostí větru ve výšce např. 10 m a 100 m 

nad kopcovitým terénem je značný. Vítr je nad terénem různě zpomalován zejména terénními 

překážkami (stavbami, kopcovitým terénem atd.), dále druhem povrchu (tráva, les, vodní 

hladina, sníh). Proudění vzduchu je vždy turbulentní, což se projevuje kolísáním jak rychlosti, 

tak i směr větru. Z údajů meteorologických stanic a z numerického modelu proudění nad naše 

území se vytváří větrná mapa [13]. 

K výběru lokality pro střední a velké větrné elektrárny je nezbytné měření větru přímo 

v dané lokalitě. Měření se provádí registračním anemometrem aspoň v šestiměsíčním 

intervalu, nejlépe však za delší období (roční i víceleté). Rychlost větru se měří obvykle ve 

výšce 10 m, pro větší výšky se přepočítává podle vztahu [33] 

 

 (36) 

 

kde  vh  je vypočtená rychlost větru (m/s), h výška umístění rotoru (m),  h0  výška ve které se 

provádí měření (m), v0 naměřená rychlost větru ve výšce h0 (m/s), n exponent závisející na 

drsnosti povrchu (interval od 0 - 1). Hodnoty jsou pro vodní hladinu 0,14 a pro zástavbu 0,48. 

U velkých projektů VTE je třeba provádět měření přímo v ose rotoru, případně na 

několika vybraných místech ve výšce předpokládaného středu plochy uvažovaného odběru 
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větrné energie. Bez průkazného zjištění rychlosti větru nelze investovat do větrné elektrárny. 

K výběru lokality je nejvhodnější stanovení distribuční charakteristiky rychlosti větru za 

pomocí měření rychlosti v krátkých časových intervalech.   

Výsledky měření se zpracovávají do sloupcových grafů, kde na vodorovné ose jsou 

vynášeny měřené rychlosti větru a na svislé ose jejich četnost v hodinách nebo v procentech 

za rok. Příklad sloupcového grafu na obr. 24. [12] 

 

Obr. 24 Závislost četnosti rychlosti větru na jeho rychlosti v 

http://www.spvez.cz/pages/vitr.htm 

Ze sloupcového grafu se vyhodnocuje střední rychlost větru zpravidla během jednoho 

roku nejčastěji Weibullovým rozdělením. Typické rozdělení četnosti rychlosti větru pro malé 

VTE, kde je názorně vidět křivka daná Weibullovým rozdělení je na obr. 25. 

Větrná růžice, kterou se rozumí znázornění rozdělení směrů větru v určité lokalitě je  

pro případ malé VTE na obr. 26.  Pokud je větrná růžice protažena některými směry, pak je 

nazývána podle převládajících směrů větru. Na uvedeném obrázku je typický příklad, kdy nad 

územím České republiky značně převládá proudění ze západních směrů. Ostatní směry větru 

jsou zastoupeny méně a vyznačují se i nižšími průměrnými rychlostmi. I když západní směry 

větru převládají i v menších výškách nad zemí, v některých regionech se v důsledků 

uspořádání reliéfu typické větrné růžice značně odlišují. 

Výpočet rychlosti a četnosti větru pro zvolenou lokalitu na základě odhadů i skutečné 

krátkodobé nebo dlouhodobé měření zpracovávají specializované poradenské firmy. Je možné 

si přímo zakoupit speciální přístroj, který má displej, kde je možno odečítat okamžité  

http://www.spvez.cz/pages/vitr.htm
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a součtové i průměrné veličiny (např. koeficienty Weibullova rozdělení, průměrnou rychlost, 

četnost bezvětří, extrémy apod.) [48,49] 

 

Obr. 25 Typické rozdělení četnosti rychlosti větru pro malé VTE  

http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie 

 

 

Obr. 26 Ukázka větrné růžice pro malé VTE 

http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie 
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Odhad četnosti větru pro danou lokalitu 

Pro vlastní odhad je možné extrapolovat meteorologická data z blízkých míst. 

Nevýhodou je, že meteorologové vyhodnocují jen průměrnou rychlost větru v. 

Pro potřeby výpočtu je třeba určit četnost výskytu větru ve výšce osy vrtule, je nutné 

stanovit náležité korekce, neboť meteorologické měření bývají obvykle v daleko menší výšce. 

Je nutné posoudit i rychlostní profil z hlediska terénu. Vychází-li se z měření kratších než  

1 rok, je třeba zvážit sezónnost větrných veličin.  

Při výpočtu a odhadu roční produkce elektrické energie je třeba zvolit správný postup. 

Celková roční produkce je součtem energií vyprodukovaných při jednotlivých 

rychlostech větru. Jde o součin výkonu a času, za který se výkon sledoval.  

dvvfvPE

v

)()(
max

0

        (37) 

kde E je celková roční výroba elektrické energie, P(v) je výkon elektrárny, f (v) četnost větru 

a vmax maximální rychlost větru 

Četnost větru P(v) v hodinách získáme násobením Weibullova rozdělení počtem hodin 

v roce.  
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    (38) 

kde f(v) je funkce Weibullova rozdělení a A, k jsou parametry Weibullova rozdělení  

a platí                                                            vA  126,1     (39) 

Při rozdělení výkonové křivky P = P(v) a křivky četnosti η = η(v) na schodové funkce 

pro interval např. Δv = 1 m∙s
-1

 je možné provést i roční vyhodnocení. Pak každému i-tému 

intervalu rychlosti větru lze určit výkon Pi a čas ti, za který se tento výkon realizuje v jednom 

roce.  

Celková energie vyrobená za rok je pak součtem  
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i

iic tPE          (40) 

kde Pi je průměrný výkon elektrárny při větru v intervalu od 1iv  do iv  

it je počet hodin v roce, kdy vítr fouká právě v intervalu od 1iv  do iv  

Jednoduchou metodou je určena celková energie za rok za užití průměrné účinnosti 

elektrárny 

     EPc McSE      (41) 

kde S je plocha vrtule, Pc  je průměrná účinnost a EM  měrná výkonová hustota energie. 

Měrná výkonová hustota jako energie přenesená ovzduším plochou vrtule je  

     3

2

1
vM E        (42) 

kde ρ je hustota vzduchu, v je střední hodnota rychlosti 

Měrnou výkonovou hustotu je možné určit přímo z Weibullova rozdělení 

     








k

AM E

3
13     (43) 

kde   je tzv. gama funkce. 

Z odhadu celkové roční výroby energie Ec lze uvést odhad roční výroby E, kde jsou 

zahrnuté ztráty, což udává vzorec 

     bEE c       (44) 

kde b je koeficient časové připravenosti (bývá menší než 0,95). 

V místě výstavby větrné elektrárny musí být naměřena nebo jiným způsobem zjištěna 

ve výšce 30 metrů nad terénem roční průměrná rychlost větru minimálně 5,2 m/s. Průměrné 

využití instalovaného výkonu by mělo dosáhnout min. 1 500 h/rok.       
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Stavět větrné elektrárny má význam pouze v oblastech s častým výskytem větru  

o velkých rychlostech. Rychlost větru je nutné počítat ve výšce 100 metrů nad zemským 

povrchem, kde se vyskytují lopatky větrné elektrárny. I četnost větrů je závislá na lokalitě, 

nicméně dle studie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR lze počítat s následující průměrnou 

hodnotou hustoty p pravděpodobnosti rychlosti větru pro všechny uvažované lokality, na 

kterých se předpokládá výstavba větrných elektráren, která je uvedena v tab. 11. V tabulce je 

p pravděpodobnost výskytu větru o dané rychlosti v (interval je zaokrouhlený na celá čísla) 

[19]. 

Tab. 11 Pravděpodobnost p výskytu rychlosti větru v 

v [m/s] p [%] 

0  0,69 

1  2,86 

2  6,31 

3  9,87 

4  12,34 

5  13,17 

6  12,48 

7  10,81 

8  8,74 

9  6,69 

10  4,92 

11  3,50 

12  2,44 

v [m/s] p [%] 

13  1,67 

14  1,13 

15  0,76 

16  0,51 

17  0,35 

18  0,24 

19  0,16 

20  0,11 

21  0,08 

22  0,06 

23  0,04 

24  0,03 

25  0,22 

 

Z hlediska rychlosti větru lze uvést podmínky pro výstavbu středních a velkých 

větrných elektráren. Oblasti jsou uvedeny v tab. 12 [44]. 

Tab. 12 Podmínky pro výstavbu VTE z hlediska rychlosti větru 

4,0 - 4,9 m/s oblasti s problematickou rentabilitou středních a velkých VTE 

5,0 - 5,9 m/s oblasti vhodné pro výstavbu středních a velkých VTE 

nad 6,0 m/s oblasti mimořádně vhodné pro výstavbu VTE s velkým výkonem 
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Nejvyšší střední rychlosti větru, až 8,5 m/s, jsou u nás zaznamenávány na Milešovce, 

Pradědu a planinách Krušných hor. 

 

Další důležité podmínky pro umístění VTE v dané lokalitě 

Jako další nejdůležitější podmínky pro umístění větrné elektrárny lze uvést umístění 

lokality, geologické podmínky, přístupnost pro stavební mechanizmy, vyřešení 

majetkoprávních vztahů ve vztahu k pozemku, možnost vlastnictví či dlouhodobého pronájmu 

pozemku, vzdálenost elektrického vedení a kapacita trafostanice, dohoda s příslušnou 

energetickou společností o připojení a výkupu elektrické energie, dostatečná vzdálenost od 

obydlí s ohledem na hlučnost, ostatní podmínky (ochrana přírody, krajinný ráz, šíření 

radiového a TV signálu) [8,11]. 

Důležitá je vzdálenost od obydlí s ohledem na hlučnost. Jde o hluk z mechanických 

částí VTE (generátor, převodovka, natáčecí mechanizmy, brzda) a o hluk z interakce 

proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru a uvolňování vzduchových vírů za hranou listů.  

Krajinný ráz patří k citlivým a často subjektivním hlediskům. Větrné elektrárny 

zvláště na vysokých tubusech nebo větrné farmy naruší vzhled krajiny. Nelze učit jednotný 

závazný postup a vždy bude záviset na stanovisku příslušných orgánů ochrany přírody  

a krajiny. Ochrana ptactva vyvolává časté spory s mezi investory a ochránci ptactva a to 

zejména po vyhlášení oblastí NATURA 2000 [7,8,9]. 

S ohledem na výběr lokality je důležitý typ VTE. Nejrozšířenějším typem jsou 

elektrárny s vodorovnou osou otáčení, pracující na vztlakovém principu, kde vítr obtéká 

lopatky s profilem podobným letecké vrtuli. Na podobné principu pracovaly již historické 

větrné mlýny, nebo tak pracují větrná kola vodních čerpadel. Rotory s horizontální osou 

rotace mohou mít 8 až 24 listů na lopatkovém kole, dnes však většinou u velkých elektráren 

se používá pouze dvoulistý nebo třílistý rotor. U pevně nastavených listů vybavených 

aerodynamickými brzdami se využívá autoregulace výkonu rotoru („stall control“), což 

představuje automatické snižování aerodynamické účinnosti rotoru při překročení určité míry 

rychlosti větru. Druhým typem jsou listy s nastavitelnými úhly náběhu („pitch control“), které 

jsou otočné kolem své podélné osy až do polohy „prapor“, kdy zastávají funkci 

aerodynamické brzdy.     



113 

 

Problematika větrných parků                                                                 

V současné době se často navrhuje výstavba větrných parků (farem) s několika 

jednotkami. Maximální počet větrných elektráren na 1 km
2
 musí respektovat velikost a směr 

rychlosti větru ve vztahu k umístění jednotlivých větrných jednotek a vzájemné ovlivnění 

rotorů elektráren.  

Výstavba větrných parků je možná v pásmech rychlosti větru nad 5 m/s. Při výstavbě 

větrné farmy je limitujícím omezením minimální vzdálenost mezi jednotlivými větrnými 

elektrárnami. Tato vzdálenost je udávána v násobcích průměru rotoru D. V oblastech, kde 

není dominantní směr větru se doporučuje vzdálenost 10 D. Z průměru rotoru a minimálního 

rozchodu vyplývá max. množství větrných elektráren na 1 km
2
. Při šachovnicovém 

uspořádání na př. pro průměr rotoru D = 42 m a rozchod 10 D vychází počet větrných 

elektráren 5 až 6 na km
2
. Menší rozchod je možný, ale na úkor účinnosti a snížení roční 

výroby energie. V oblastech, kde je dominantní jeden směr větru je možné snížit vzdálenost 

až na 5 D a elektrárny by měly být situovány kolmo na převládající směr větru [32]. 

Určení technických a ekonomických parametrů větrných elektráren. Je důležité 

zejména proto, že řada větrných elektráren byla postavena v lokalitách s nepříznivými 

větrnými podmínkami na základě neznalosti teoretických a odborných znalostí a 

legislativního zázemí. Z analýzy technicko-ekonomických parametrů vyplývá stanovení 

návazností těchto parametrů, nutné pro rozhodnutí o výstavbě větrné elektrárny v dané 

lokalitě. K tomu je zapotřebí znalost intervalu rychlosti větru, které dosahuje tento zdroj 

energie v dané oblasti. Uvedená znalost je nejdůležitějším parametrem pro určení vhodnosti 

dané lokality pro výstavbu větrné elektrárny.  

 

7.2 Kritéria výběru lokality pro VTE v ČR 

V podmínkách ČR, což je případ vnitrozemské oblasti jsou příhodné lokality převážně ve 

vyšších nadmořských výškách nad 500 m n.m. Vzhledem k průměrné rychlosti větru v nižších 

nadmořských výškách (roční průměrná rychlost přibližně v rozmezí 2-4 m/s) je stavba VE 

nevhodná.  
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Vstupními údaji před rozhodnutí o stavbě VTE jsou 

 Roční měření průměrné rychlosti větru včetně četnosti směru 

 Množství překážek, které způsobují turbulenci a brání laminárnímu proudění větru, jako 

jsou porosty, stromy, stavby, budovy a jejich parametry 

 Průběh ročních venkovních teplot nebo jiných nepříznivých meteorologických jevů (např. 

námraza) 

 Nadmořská výška a hustota vzduchu 

 Možnosti umístění vhodné technologie 

 Dostupnost lokality pro těžké mechanismy 

 Únosnost podloží, kvalita podkladů a seismická situace jako geologické podmínky 

 Vzdálenost od přípojky VN nebo VVN s dostatečnou kapacitou 

 Vzdálenost od obydlí s ohledem na minimalizaci rušení obyvatel hlukem a světly 

 Zátěž při výstavbě – zásah do okolní přírody 

 Majetkoprávní vztahy k pozemkům 

 Zvážení zásahu do krajinného rázu území 

Výpočetní modely 

V ČR jsou nejznámější tři modely pro určení větrných poměrů lokalit. Model Větrný 

atlas (VAS), model Wind Atlas Analysis and Aplication Program (WAsP) a hybridní model 

VAS/ WAsP. 

VAS byl vytvořen pro zjištění přízemního proudění v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR 

v letech 1993-1994 jako počítačový program, který vycházel z měření předchozích období, a 

který umožňoval výpočet rychlosti větru na libovolném místě v ČR. K výpočtu bylo využito 

interpolace údajů meteorologický stanic a numerického modelu proudění nad našim územím. 

Tomu je potřebná dostatečná hustota vstupních meteorologických stanic a reprezentativnost 

naměřených dat v okolí stanice. Výsledkem byl soubor základních charakteristik pro oblast 

velikosti 2x2 m, kde je možné určit průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10 m, 

pravděpodobnou chybu, profil rychlosti větru do výšky 70 m pro čtyři typy parametru 

drsnosti. Při zadání typu větrné elektrárny a výšky stožáru umožňuje model provést výpočet 

roční výroby elektrické energie. Další model VAS 2 byl na data s obdobím 1961-1990 

aplikován v letech 2001-2002. V současnosti je využíván model VAS 3. Model a program 
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WAsP byl vyvinut pro potřeby větrné energetiky v Dánsku. Jde o model proudění větru 

v přízemní vrstvě atmosféry, který je složen z dílčích modelů, posilujících různé účinky 

zemského povrchu na proudění větru. Je nutné dodat popis reliéfu terénu v okolí stanice a 

dané lokality a určení parametru drsnosti na uvedené ploše. Nejprve se získají klimatické 

charakteristiky pro homogenní povrch bez překážek. Výhodou tohoto modelu je malá časová 

náročnost výpočtu v porovnání s numerickými modely proudění. Hranici určuje přesnost 

zpracování vstupních dat.  

Spojením statistického modelu VAS a modelu WAsP byl vyvinut v ÚFA AV ČR 

v roce 2004 hybridní model VAS/ WAsP jako hlavní metoda výpočtu polí průměrné roční 

rychlosti větru. Je kombinací výhody obou předchozích modelů: schopnost kvalitní 

velkoprostorové interpolace (VAS) a vyhodnocení místních podmínek (WAsP). [15,19]. 

Problémem výpočetních modelů může být použitelnost měření z referenčních stanic, 

neboť ty jsou ovlivněny překážkami v okolí stanice. Výpočetní náročnosti je limitována i 

úplnost fyzikálního popisu v modelech. U složitějších modelů pak nelze provádět výpočty 

v dostatečné husté síti výpočetních bodů.   

7.3 Problematika výstavby VTE v oblastech s malým a velkým prouděním větru 

v ČR a zahraničí 

Větrné elektrárny bývají v krajině výraznou dominantou. Česká a moravská krajina je 

zpravidla tvořena mozaikou lesů, polí a luk. Rozměrem stavby VTE je tato mozaika výrazně 

narušena a při pohledu z dálky poutají VTE na sebe pozornost. Význam okolního terénu a 

jiných dominant, kterými jsou kostelní věže, vysílače apod., značně zaniká. Umístění VE 

v nevhodné oblasti může snížit zavedenou turistickou atraktivitu krajiny. Je nutné také 

připustit, že zejména v monotónních územích a lesnatých rovinách či plochých pahorkatinách 

může jít o zpestření krajinného rázu. Větrné parky v západní Evropě vznikají zejména 

v rovinných oblastech bez lesů.  

Větrné elektrárny se většinou staví v lokalitách bez dostatečné infrastruktury, kterou je 

nutné vybudovat. Po přístupové cestě musí projet tahač, jeřáb a betonářské vozy. Příprava 

stavby je ovlivněna povětrnostními podmínkami, neboť vysoký jeřáb lze postavit pouze tam, 

kde rychlost větru nepřesáhne povolenou hranici. Uvedené omezení prodražuje i dopravy na 

větrné elektrárně i dobu opravy. 
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Evropská unie se orientuje na rozvoj a větší využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Jednotlivé státy však mají odlišnou politiku obnovitelných zdrojů energie, která vyplývá 

z přírodních podmínek států EU. EU se Spojenými státy jsou jedinými regiony ve světě, které 

se výrazně soustředí na rozvoj obnovitelných zdrojů. Je to dáno tím, že například Evropa se 

do budoucna nemůže spoléhat na fosilní zdroje. Problematika výstavby VTE v oblastech 

malým a velkým prouděním větru v ČR a zahraničí je dána podmínkami pro výstavbu VTE.  

Podmínky výstavby a hlavní parametry VTE 

Moderní technologie VTE jsou přizpůsobeny i středoevropským podmínkám, kdy jsou 

nižší rychlosti větru ve srovnání s mořským pobřežím. Vzhledem k rozmanité skladbě terénů 

ČR je potenciál větru pro provoz VTE vyhovující.  

Větrné elektrárny se v ČR nacházejí blíže místa spotřeby a elektrické i dopravní sítě 

zpravidla potřebují jen drobné úpravy ve srovnání s elektrárnami u mořského pobřeží, což 

podstatně snižuje celkové náklady. VTE je i po zohlednění všech nákladů nejlevnějším 

domácím zdrojem obnovitelné energie. I když jsou v Rakousku nebo ve vnitrozemské části 

Německa podmínky velmi podobné jako v ČR je větrná energie zde využívána mnohem 

méně. 

Potenciál větru pro výstavbu větrných elektráren v ČR existuje, i když menší než 

v některých přímořských nebo řídce osídlených zemích. Limitem pro rozšíření VTE v ČR tak 

nejsou přírodní podmínky, ale různá omezení vyplývající z poměrně hustého omezení, jako je 

např. nezbytná vzdálenost od osídlení, zvýšený důraz na ochranu přírody a krajiny apod. 

Očekává se, že VE pokryje více než 7 % hrubé tuzemské spotřeby. 

Vývoj komponent větrných elektráren je limitován ekonomickou rentabilitou. Jedním 

ze základních ukazatelů technického vývoje je hmotnost strojovny a rotoru.  

Energetický přínos je určen v první řadě plochou rotoru a je ovlivněn instalovaným 

výkonem a výškou rotoru nad terénem. Roční množství energie vyrobené větrnými 

elektrárnami roste s plochou rotoru. Roste tím i hmotnost a nároky na materiál v souladu 

s tím, aby turbína mněla požadovanou životnost.  
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Mezi hlavní parametry VTE patří jmenovitý výkon (kW), průměr rotoru (m), výška 

věží (m). U vybraných předních výrobců jsou tyto parametry v rozmezích, které udává tab. 

13. 

Tab. 13 Hlavní parametry VTE 

Výrobce VTE Jmenovitý výkon kW Průměr rotoru m Výška věží m 

Enercon GmbH 330 – 2000 33 – 82 49 - 112 

VESTAS GmbH 850 – 3000 52 – 90 60 - 105 

GEENERGY 1500 – 3600 70 – 111 53 - 100 

Nordex AG 1300 – 2500 60 – 90 46 - 114 

SIEMENS VINT Power 

GmbH 
1300 – 3600 82 – 107 58 - 103 

 

Větrné elektrárny ČR v provozu 

Rozmístění větrných elektráren na území ČR je patrné z míst, která je následující: 

Velký mravenečník v Hrubém Jeseníku, Ostružné, Hostýn, velká Kraš u Vidnavy, 

Nový Hrádek, Boží dar, Protivanov, Jindříchovice pod Smrken, Nová ves v Horách, Loučná 

v Krušných horách,  Lysý vrch, pohledy Mladoňov, Petrovice, Protivanov, Břežany, Hraničné 

Petrovice, Gruna Žipotín, Vrch Tří Pánů, Pavlov a jiné. [50]. 

Mezi neprovozované VE patří Bílý Kříž, Hory – Velký Jenišov, Strabenice u 

Kroměříže, Boršice u Buchlovic, Kuželov u obce Hrubá Vrbka, Boží Dar, Nová ves v Horách.  

Referenční hodnota větrného potenciálu 

Výchozím parametrem pro hodnocení potenciálu větrné energie v určitém místě je 

hodnota hustoty výkonu větru. je to výkon, který by bylo možno získat využitím veškeré 

kinetické energie větru proudícího jednotkovou plochou kolmo na směr proudění. pro výpočet 

má největší význam rychlost větru, která se ve vzorci pro výkon vyskytuje ve třetí mocnině. 

Rychlost větru se musí určit ve výšce rotoru. Jsou užívány následující potenciály větrné 

energie.  
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Klimatologický potenciál větrné energie je určen hustotou výkonu větru.  Ta se určuje 

ve výšce 30 až 40 m nad zemským povrchem v blízkosti horní hranice přízemní vrstvy, kde se 

účinky drsnosti zemského povrchu neprojevují. Následně pak ve výšce 80 m, což je 

nejčastější výška os turbín VTE.  Technický potenciál větrné energie je určen celkovým 

nominálním výkonem a celkovou roční výrobou větrných elektráren, který odpovídá stavu 

jejich současné technické úrovně. Zohledňuje se klimatologický potenciál při zajištění 

požadavků na výstavbu a provoz VTE kam patří: dopravní infastruktura, připojovací 

podmínky, hlukové emise, vzdálenost od okrajů vzrostlého lesa, ochranná vzdálenost od 

silnic, železnic, elektrických vedení, vliv stroboskopického efektu, okolí národních přírodních 

památek aj. 

Technický potenciál tedy závisí na vývoji uvažovaných technologií a je ovlivněn 

rozhodnutím rozvodné společnosti, jak velký výkon bude ochotna připojit do svých sítí.  

Realizovatelný potenciál větrné energie je redukovaný technický potenciál pomocí 

korekčního faktoru. Ten zohledňuje zpracování studií o možnostech výroby elektrické energie 

na územních celcích tj. obce, okresy a kraje. 

V důsledku platnosti zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie se ukázala nutnost stanovení referenčního větrného potenciálu. Má význam při 

stanovení výkupní ceny a je jedním z důležitých vstupů do modelu výpočtu ekonomických 

charakteristik. Jeho hodnota musí vycházet z větrného klimatu na území ČR. Určení 

referenční hodnoty větrného potenciálu musí vycházet i s národního závazku vůči EU 

v daném období. Významným způsobem redukuje rozvoj větrné energetiky negativní postoj 

obcí. Stavby větrných elektráren se z výhodných lokalit s vysokým větrným potenciálem 

přesouvají do méně výhodných oblastí s nižším větrným potenciálem. 

Zatím co klimatologický potenciál lze určit z důkladného měření pole průměrné roční 

rychlosti větru a technický potenciál s ohledem na kvalitu vstupních informací lze určit přesně  

je obtížné stanovit realizovatelný potenciál, který závisí na korekčním faktoru. V důsledku 

toho, že se na něm podílí proces posuzování vlivu staveb na životní  prostředí (EIA). Z de se 

hodnotí i vliv stavby VTE  na flóru, faunu a krajinný ráz [41,51,52]. 

Při rozhodování o umístění VTE je třeba vzít v úvahu skupiny kategorií chráněných 

území a části krajiny, které určuje příslušný zákon.  
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7.4 Legislativní a obecné podmínky pro výstavbu VTE nebo farmy 

Ještě v prvním desetiletí tohoto století dochází ke značnému ztížení procesu 

povolování výstavby VTE, což lze i usuzovat ze stagnace počtu a rozsahu projektů 

podávaných v rámci řízení EIA. Další skutečností je, že průběh řízení byl dlouhodobý a 

náročnější, výsledkem byla nižší úspěšnost projektů v tomto řízení. I v tomto období 

docházelo i po ukončení procesů EIA ke značným komplikacím v souvislosti např. 

v negativním postoji některých krajských samospráv, projevující se v potlačování VTE při 

sestavování krajských energetických koncepcí. Z veřejných diskuzí, které probíhaly v místech 

budoucí výstavby VE, vyplynulo, že není jednoznačná podpora ze strany obcí a místních 

obyvatel [51,52]. 

Ke stavbě větrné elektrárny je nutné územní rozhodnutí a stavební povolení podle 

platného stavebního zákona. Vybraná lokalita musí vedle větrných podmínek splňovat další 

důležitá kritéria 

 poloha lokality z hlediska ochran přírody bez nežádoucích zásahů do chráněných 

území přírody a krajiny včetně biologického hodnocení bez výskytu chráněných či 

ohrožených druhů. 

 nesmí být překročena nejvyšší hladina hluku ve venkovním prostoru na obytném 

území příměstském a menších sídelních útvarů (50 dB ve dne, 40 dB v noci) 

 v blízkosti větrných elektráren se nesmí vyskytovat překážky bránicí proudění větru, 

doporučena je vzdálenost min. 100 m od trvalých porostů a překážek 

 lokalita bez výskytu nepříznivých meteorologických jevů  

 vhodné geologické podmínky (nosnost podloží, možnost budování základů a přípojky) 

i pro těžké stavební mechanismy 

 stavba se nesmí nacházet v ochranném pásmu letišť  

 dodržet minimální vzdálenost a dostatečnou kapacitu elektrického vedení  

 přednost má výstavba větrných farem před jednotlivými VTE 

 nutnost vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu pozemku 

 zajištění posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) u větších VTE a zajistit proces 

formou oznámení záměru u menších VTE 
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 zajistit licenci dle energetického zákona a souhlas distributora elektrické energie 

k připojení na síť bude-li elektřina dodána do sítě. 

Legislativní rámec výstavby a provozu větrných elektráren v ČR uvádí autoři 

publikace [41,50,53], včetně hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a 

sociologických souvislostí. 

Zásadní doporučenou legislativní změnou tohoto materiálu je, že lze doporučit změny, 

v jejichž důsledku by stanovisko k připojení mohlo být vydáno pouze žadateli, který získal 

k umístění zařízení na výrobu elektřiny minimální územní rozhodnutí. Jen tak by bylo 

zajištěno, že stanovisko bude vydáváno pouze pro projekty, jejichž realizace je reálná. 

Nedojde tak k neodůvodněnému blokování kapacity zařízení pro distribuci. 

Politika ochrany životního prostředí v Evropské unii se soustředí na podporu 

využívání obnovitelných zdrojů jako celku – tzn. bez ohledu na konkrétní typ zdroje. To je 

také důvod proč nejsou vytyčeny žádné konkrétní cíle ani požadavky na míru využívání 

větrné energie.  

Evropská komise chápe obnovitelné zdroje jako klíčový nástroj ke snižování emisí 

skleníkových plynů. Jednou z politických priorit Evropské unie je snaha o zastavení růstu 

závislosti na dovozech energetických zdrojů a k tomu mají právě významně přispět 

obnovitelné zdroje. Právě kvůli těmto důvodům byl určen cíl dosáhnout do roku 2010 celkem 

12 % podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie v EU a zejména 

dosažení podílu 22,1 % elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů v rámci 

celkové spotřeby elektřiny. 

Výroba energie z obnovitelných zdrojů stále ještě není plně konkurenceschopná  

a zároveň se odborníci vesměs shodují na nutnosti většího využívání těchto zdrojů, tak se 

přistupuje k různým zvýhodňováním čisté energie. Jedná se především o různé dotační 

programy, propagační aktivity a nesmíme zapomenout ani na určité legislativní 

zvýhodňování. 

7.5 Specifikace vhodných podmínek pro investice VTE 

Realizace projektů VTE v rámci procesu EIA neprochází vždy celým procesem bez 

problémů i v případě, že by nemělo docházet ke konfliktům s požadavky na ochranu životního 
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prostředí. Z tab. 14. Úspěšnost projektů větrných elektráren v procesu EIA  je patrno, že od 

roku 2002 do roku 2012 se měnilo proceto úspěšnosti z původních 100% v roce 2002 na 

hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce. Výrazně se snížila úspěšnost povolování záměrů 

v roce 2009 na hodnotu 9 % . 

Významné negativní vlivy, na kterých v rámci procesů EIA záměr VTE ztroskotal, 

jsou:  

 Vliv na krajinný ráz 

 Vliv na hlukovou situaci  

 Vliv avifauny 

Tab. 14 Úspěšnost projektů větrných elektráren v procesu EIA (ČSVE) 

Výkon větrné elektrárny v MW v procesu EIA v ČR 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

V EIA 239,05 96,585 223,35 246,15 438,707 229,21 591,42 600,05 90 30 46 

Povoleno  239,05 73,235 169,95 142,75 126,2 112,11 152 256,6 38 21 0 

Z toho 

postaveno  
12 56,5 54,5 18,4 43,35 14 22 0 0 0 0 

Úspěšnost 

v % 
100 76 76 58 29 49 26 9 42 70 0 

http://www.csve.cz/clanky/statistika-poctu-projektu-vetrnych-elektraren-v-procesu-eia/347    

         

Povolení se vztahuje k VTE vstupujícím do procesu EIA v daném roce, bez ohledu na datum, 

kdy prošly procesem EIA nebo byly postaveny. 

 

Nuly v předposledním řádku „Z toho postaveno“ pak neznačí neschopnost investorů finálně 

zrealizovat svůj záměr, ale většinou se jedná o to, že projekty přesto, že prošly úspěšně 

procesem EIA, byly následně zbrzděny nebo zastaveny v dalších procesech a povolovacích 

řízeních. 

Ztráty způsobené nehodami VTE  

V důsledku extrémního namáhání materiálu, které bývá způsobeno velkými rychlostmi 

rotoru, nerovnoměrnostmi jejich chodu v důsledku změn rychlosti a směru větru  a velkými 
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změnami teplot a jiných povětrnostních vlivů dochází k řadě nehod větrných elektráren, které 

jsou zapříčiněny následujícími událostmi.  

 opotřebení materiálu dochází k tvorbě vibrací, které se přenášejí na základovou desku,  

způsobují její popraskání a zvyšují jejich riziko pádu větrné elektrárny.  

 k rychlé únavě materiálu dochází v převodovce, která je jednou z nejvíce namáhaných 

částí 

 zvyšování výšky VTE a průměru rotoru vede k většímu namáhání materiálu 

 při požárech motoru je není možné při velké výšce hasit 

 dochází k značné produkci strojů, které jsou nedostatečně testované, k čemuž jsou 

průmyslové firmy tlačeny především štědrými subvencemi. 

 prodlužuje se čekací doba na výrobu některých náhradních dílů (např. ložisek 

převodovky), čímž dochází k časovým ztrátám při opravách VTE 

 uvádí se, že průměrná doba bezporuchovosti VTE je daleko menší než uváděných 20 

až 25 let 

 jsou známe případy, kdy pojišťovny odmítají VTE pojišťovat v důsledku značné 

poruchovosti těchto strojů 

 z těchto důvodů není vhodné budovat VTE v krajině využívané k rekreaci 

V případě přípravy projektu VTE musí investor zvážit, zda v blízkosti plánované VTE 

se nachází meteorologická stanice a zda hlediska geomorfologického uspořádání a reliéfu 

krajiny je možnost využití dat z okolních meteorologických stanic. Ve vybrané lokalitě musí 

proběhnout podrobné, nejméně jednoroční měření, které by ověřilo vhodnost a účelnost 

výstavby VTE, která je v každém případě zásahem do krajiny a životního prostředí. Bylo by 

vhodné, kdyby dlouhodobé měření rychlosti větru v dané lokalitě a relevantní výšce. 

Výstavba VTE v nevhodných větrných podmínkách lze považovat za zneužití prostředků 

veřejných financí. 

Negativní dopady větrných elektráren 

Největší vliv na životní prostředí mají větrné elektrárny ve svém bezprostředním okolí, 

přibližně do 1km. Na počátku rozvoje větrné energetiky byly tyto dopady zlehčovány investory i 

provozovateli a docházelo k politicky motivované výstavbě větrných elektráren v nevhodných 

lokalitách. To vyvolalo negativní reakce místních obyvatel. Negativní zkušenosti, které  získává 
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veřejnost působí nejen zpomalení dalšího šíření inovace, ale odmítání větrné energetiky. Mezi 

nejčastěji uváděné dopady patří hluk, ochrana přírody, krajinný ráz a hodnota nemovitosti.  

Součástí dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) jsou hlukové studie 

dodávané v ČR investorem. Uvedené studie, ne vždy odpovídají realitě a pro orgán veřejné 

zprávy a laickou veřejnost je obtížné až nemožné tyto mapy a výpočty překontrolovat.  

Z hlediska ochrany přírody by mnělo být před zpracováním EIA provedeno 

několikaleté odborné ornitologické pozorování v dané lokalitě s tím, že posudek musí 

připravit nezávislí odborníci. Metodický pokyn MŽP ČR související s výstavbou vysokých 

větrných elektráren, nebo soustav větrných elektráren vyžaduje a musí i v budoucnu 

vyžadovat, aby orgán ochrany přírody u každého konkrétního záměru posoudil a zvážil 

všechny skutečnosti z hlediska ochrany přírody. Z dostupných dokumentací EIA se dá 

prokázat, že řada tuzemských investorů neprovedla seriózní průzkum ani důkladné 

pozorování v dané lokalitě [51].   

Estetické zhodnocení krajiny a zvláště tam, kde je nedotčená, nebo po staletí 

kultivovaná venkovská krajina patří k estetickým faktorům. I když hodnocení krajinného rázu 

je subjektivní je třeba vzít v úvahu případné někdy oprávněné stížnosti občanů.  

Výstavba větrné turbíny brání ve výhledu do volné krajiny a má negativní vliv na cenu 

nemovitostí. Je prokazatelný výrazný pokles cen nemovitostí ve vzdáleností do 1 km, který je 

odhadem až do jedné třetiny původní ceny. Tato vzdálenost souvisí s hlukem a viditelností 

VTE.  Proto by byl vhodný souhlas okolních majitelů a staveb, který je nutný např. v USA. 

To souvisí i s možným odlomením listu rotoru, kdy musí být VTE vzdálená od okraje 

pozemku více, než je celková výška stožáru. Regulována by měla být i vzdálenost VTE od 

veřejných cest a železnic v důsledku možných havárií nebo odletováním námrazy od listu 

rotoru. V ČR není bezpečná vzdálenost, která by měla být 1,5 součtu výšky osy rotoru a 

průměru rotoru. 

7.6 Nejvýhodnější lokalita pro VTE v oblasti severní Moravy 

Základní dokument, který navrhuje podmínky pro hospodárné nakládání energií 

v příslušném území je území energetické koncepce. Analyzuje způsob zásobování kraje (např. 

Severomoravského kraje) palivy a energií, včetně zjišťování potenciálů energetických úspor a 
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využití obnovitelných zdrojů energie. Navrhuje také cíle, nástroje a opatření pro efektivní 

energetické hospodářství s výhledem na delší dobu.  

Podle větrné mapy ČR se v Severomoravském kraji vyskytují místa s rychlostí větru 

větší než 6 m∙s
-1

 a také místa, kde průměrná rychlost větru je 4-5 m∙s
-1

. Uvedená rychlost je 

hraniční rychlostí větru, potřebná k využitelnosti větrné energie.  

Nejvýhodnější lokality pro VTE v oblasti severní Moravy jsou: 

 kolem Jeseníků a Beskyd, kde je největší rychlost větru, ale není zde stavba VTE 

povolena v důsledku CHKO 

 okres Bruntál a Opava, část okresu Nový Jičín, Olomouc a Přerov, kde je průměrná 

rychlost 4-5 m∙s
-1

 

 oblast kolem města Rýmařova (rozloha 60,7 km
2
) 

 oblast kolem města Vítkov v blízkosti Oderských vrchů (rozloha 55,03 km
2
)  

 oblast kolem města Štemberk (rozloha 48,79 km
2
)  

 oblast kolem města Lipník nad Bečvou 

 malá oblast kolem města Odry, kde se nachází CHKO Poodří 

Očekávaný výkon ve VTE v roce 2012 je 208 MW z celkového výkonu 1000 MW 

v ČR. Pro výstavbu VTE se počítá s plochami, které jsou v nadmořských výškách kolem 600 

m, technologický rozvoj VTE však umožňuje vyrábět elektřinu z větru efektivně i v mimo 

horských oblastech a nížinách. S ohledem na to, že se místa vhodná pro výstavu VTE 

vyskytují v oblastech, které patří k CHKO, odhaduje se, že zůstává pouze 30 % vhodných 

ploch pro výstavbu větrných elektráren. Z celkové možné Severomoravského kraje 2323,2 

km
2
 je možné využít pouze 881,4 km

2
.  

V severomoravském kraji se vyskytuje čtrnáct lokalit, kde jsou vystavěné větrné 

elektrárny s výkonem vyšším než 100 kW a jeden větrný park, který se nachází v oblasti 

Oderských vrchů s dvěma větrnými elektrárnami.  
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7.7 Posudek pro stanovení průměrné rychlosti větru a výroby větrné 

energie v lokalitě 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. nabízí posudek pro předpokládanou hodnotu 

průměrné rychlosti větru a výroby energie v lokalitě na základě výpočtů tří následujících 

matematických modelů: VAS/WAsP 1, VAS/ WAsP 2 a PIAP. [19,39,54]. 

Posudek obsahuje: 

 geografickou charakteristiku lokality 

 informaci o použitých modelech 

 informaci o použité výkonové křivce elektrárny 

 výsledky matematických modelů 

- průměrná rychlost větru, výroba energie a kapacitní faktor na zadaném typu VTE 

v profilu ve výšce od 10 m do 40 m nad zemským povrchem 

- větrnou růžici četností rychlosti větru 

- parametry Wiebullova rozdělení a hustotu výkonu ve větrné růžici a ve vertikálním 

profilu  

 kvalifikovanou diskuzi výsledků matematických metod: stanovení 

nejpravděpodobnější výsledné předpokládané hodnoty průměrné rychlosti větru a 

výroby energie v lokalitě 

 výpočet výroby energie větrnou farmou včetně výpočtu ztráty energie vzájemným 

stíněním elektráren 

 plošný výpočet průměrné rychlosti větru či hustoty výkonu na zadaném území 

 výpočet stroboskopického efektu větrných elektráren  

Pro posouzení je nutné znát: 

 přesnou polohu větrné elektrárny zadanou souřadnicemi nebo zákresem ve 

srozumitelné mapě 

 hodnocený typ větrné elektrárny s udáním výšky osy rotoru nad zemským povrchem 

 další požadavky, například na výpočet ztrát vzájemným stíněním elektráren 

 souhlas s cenou 
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8 Rozhodovací kritéria pro investory 

Pro investora je důležitý odhad realizovatelného potenciálu větrné energie jako 

jednoho z obnovitelných zdrojů. 

8.1 Odhad realizovatelného potenciálu a odhad rozvoje větrné energetiky 

v ČR pro investory 

Z hlediska potenciálu jsou nejperspektivnější obnovitelnými zdroji v rámci ČR energie 

biomasy a větru. Nedojde-li k cílenému rozvoji pěstování energetických plodin, zůstane 

nejperspektivnější větrná energie.  

Legislativní rámec se dá označit jako základní nástroj výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Nejvyšší právní normou v tomto směru je již výše zmíněná směrnice 2001/77/EC, 

jelikož právo Evropské unie je nadřazeno právu jednotlivých členských států EU. Od tohoto 

bodu se odvíjí celá legislativa dané problematiky u nás [28]. 

V samotné české legislativě patří k hlavním pilířům Národní program hospodárného 

nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů definovaný zákonem  

č. 406/2000 Sb., dále také Státní energetická koncepce, Zákon o podpoře výroby elektřiny  

z obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 Sb. a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů [35]. 

Hlavní cíl materiálu Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání 

obnovitelných a druhotných zdrojů byl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 

celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na 4 – 6 % podílu obnovitelných zdrojů 

energie v roce 2010 a také rozvoj výzkumu, vývoje, výroby a aplikace moderních technologií, 

materiálů a postupů ke zvýšení účinnosti užití energie a využití obnovitelných energetických 

zdrojů jako perspektivního oboru. 

Státní energetická koncepce byla schválená vládou 10.3.2004. Obsahuje cíle  

a konkrétní nástroje energetické politiky státu. Součástí je také vyhlídka do roku 2030. Mezi 

hlavní priority patří nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Vysokou prioritou je také 

podpora výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Dlouhodobým cílem této 

podpory je dosáhnout do roku 2030 podíl 15 až 16 % obnovitelných zdrojů v celostátní 

bilanci primárních energetických zdrojů [55]. 
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Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 Sb.  

v sobě zahrnuje dva nástroje podpory energie z obnovitelných zdrojů energie, a to pevné 

tarify a zelené bonusy. Zavádí do realizace obnovitelných zdrojů energie určitý stabilní 

systém. Snižuje riziko investicí do rozvoje a zároveň zvyšují atraktivitu pro investory. 

Samotná právní norma také upravuje práva a povinnosti všech subjektů na trhu obnovitelných 

zdrojů energie. 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. v plném znění je dostupný jako zákon 97/2005 Sb. 

Obsahem této právní normy jsou základní podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci 

v energetických odvětvích. 

Mezi důležité dokumenty pro hospodaření s energií a využití OZE patří: 

 Státní energetické koncepce ČR 

 Státní politika životního prostředí na léta …………. 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a 

druhotných zdrojů na léta………… 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

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

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

 Směrnice 2001/77/ES, o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách 

vnitřního trhu s elektřinou 

Odhad realizovaného potenciálu větrné energie v ČR vázaný na úroveň současné 

technologie VTE definovaný podle území je uveden v tab. 15 

Tab. 15 Odhad realizovatelného potenciálu větrné energie v ČR 

Oblast Odhad v % 

Severočeská 38 

Západočeská 7 

Východočeská 10 

Středočeská 4 

Severomoravská 23 

Jihomoravská 17 
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Jihočeská 1 

Celkem 100 % 

 

Z odhadu v tabulce 11 vyplývá, že nejvýhodnější oblast pro využití větrné energie je 

Severočeská, následuje Severomoravská a Jihomoravská. Ostatní oblasti v ČR nedosáhly 

vyššího odhadu než 10 %. Společným rysem instalací jsou nesprávné ekonomické výpočty, 

spekulace na vyšší ceny energie v budoucnosti, pak konečně energetický přínos a ekonomické 

výsledky projektů se liší od předpokládaných [45]. 

Výrazný vliv na postoj obyvatelů vůči VTE má neznalost problematiky, mýty  

a předsudky, ale i nedostatky v rámci procesu plánování. Proto je nutné zajistit dostatečnou 

informovanost k problematice VTE v dané oblasti. Důležitým aspektem je ekonomický užitek 

obce, kam se řadí příspěvek nebo procentuální výnosy obce a užitek pro obyvatele, kam lze 

zařadit možnou investiční spoluúčast.  

Ze všech pohledů, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o lokalitě je patrno, že 

neexistuje tzv. ideální lokalita, pouze lokalita vhodná, vhodnější nebo nevhodná, čemuž 

odpovídá přijatelná nebo nepřijatelná.  

Způsoby využití energie vyrobené ve VTE 

Výkon větrných elektráren je velmi závislý na síle a rychlosti větru. Volí se taková 

připojení, která umožňují maximální a časově nepodmíněné využití energie vyrobené ve 

větrné elektrárně [38,39]. 

 Bez připojení k rozvodné síti 

 S připojením k rozvodné síti 

Systémy nezávislé na rozvodné síti (autonomní systémy) slouží objektům, které 

nemají možnost se připojit k rozvodné síti. Elektrárny lze využít takto: 

 větrná elektrárna jako zdroj pro nabíjení akumulátorů (výkon přibližně od 300 W do 5 

kW, elektrická energie je využita na rozvod napětí 12 V nebo 24 V pro rozhlasový 

přijímač; lze napájet spotřebiče s napětím 220 V) 
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 větrná elektrárna jako zdroj pro akumulační kamna a ohřev vody (výkon vyšší než 3 

kW, nelze ji použít k napájení běžných elektrospotřebičů; vyrobená energie se ukládá 

ve formě tepla) 

Autonomní systémy lze doplnit fotovoltaickými panely pro léto, kdy je méně větru.  

Systémy s připojením k rozvodné síti lze využívat jako: 

 doplňkový zdroj (výkon vyšší než 5 kW; vyrobená elektřina je pomocí regulačního 

zařízení přizpůsobena potřebám spotřebičů) 

 k prodeji elektřiny do sítě (nejrozšířenější v současné době; používají se v oblastech 

s velkým větrným potenciálem). 

Investor může předběžným dotazem na úřadech zajišťujících ochranu přírody zjistit, 

nakolik je vybraná lokalita z tohoto hlediska pro tematická a ušetřit tak případně další vložené 

investice.  

Větrné elektrárny a investoři 

V regionálním měřítku jsou možnosti větrné energetiky dány geografickými 

podmínkami a nastaveným legislativním prostředím. To může výstavbu VTE podporovat, ale 

i omezovat. Základním parametrem, který určuje možnost výstavby VTE je její ekonomická 

rentabilita dána výši výkupní ceny elektřiny z větru. Klíčová je míra politické podpory větrné 

energetiky, která se odráží v nastavení legislativních podmínek a nepřímo v míře podpory 

jejich výstavby ze strany obyvatel a v úspěšnosti projektu VTE při povolovacím procesu. 

Rozvoj větrné energetiky závisí pak na formulaci a realizaci Státní energetické politiky a 

podílu větrné energie v uvedené koncepci. Zde by měla být zahrnuta i energetická strategie 

EU, vycházející z rovnováhy mezi udržitelným rozvojem konkurence schopností a 

zabezpečení dodávek s důrazem na ochranu klimatu, redukci emisí skleníkových plynů, 

produkovaných při výrobě elektrické energie. Podle návrhu Směrnice Evropské unie by měl 

v ČR být v roce 2020 podíl výroby z obnovitelných zdrojů ve výši 13 %.  

Investoři ve VTE se od počátku roku 2005 snažili obsadit různé slibné lokality 

očekávání zajímavých výnosů vzhledem k výhodným výkupním cenám. Z této doby jsou 

projekty nekvalitní a uvádí mylné informace. Dokumentace EIA je mnohdy zavádějící nebo 

neúplná. Mnohé projekty například v důsledku toho, že českým investorům chybí dané 
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znalosti, kdy nesplnili podmínky obvykle v zahraničí. Hlukové mapy jsou chybné, hodnocení 

krajinného rázu je velice zjednodušené, není uvedeno odpovědné hodnocení vlivu na faunu. 

Projekty, které využívají veřejnou podporu, jako jsou dotované výkupní ceny, nebo investiční 

dotace neobsahují reálné hodnocení z energetického hlediska. Předkládání větrných map za 

pomocí modelování je přibližné a investoři musí zajistit měření energie větru v průběhu 

jednoho roku ve 20 m a vzdálenosti vyšší až do výšky budoucího stožáru.  

Existující software k optimalizaci polohy VTE ve vybrané lokalitě vyžaduje 

dlouhodobé měření směru a síly větru v několika bodech. Nízká návratnost investic je reakcí 

na nízké využití instalovaného výkonu. Situace lze zlepšit státní odbornou podporou v těchto 

otázkách. V případě odborného posouzení lokality a umístění VTE v těchto lokalitách by 

prosazování větrné energetiky nemělo tak vysoký negativní vliv na obyvatele žijící v blízkosti 

VTE. 

 Pokud bude negativní působení VTE i nadále zlehčované inovátory a podnikateli, 

budou i negativně vnímány obyvateli vesnic, podnikateli v turistice, majiteli rekreačních 

nemovitostí a zastánci původní přírody a krajiny.    

Vzhledem k tomu, že ekonomický a energetický přínos VTE v ČR je z  uvedených 

důvodů problematický, nepřevýší při neprofesním umístění zařízení v členitém terénu roční 

využití 15% výkonu. S tím souvisí možnost investovat veřejné prostředky do úspor energie 

nebo energetického využití např. biomasy.  

Poškození občané se často organizují v sebeobranných občanských sdruženích, což 

jistě ovlivňuje šíření větrné energetiky v konzervativním venkovském prostředí. Je snižována 

i důvěryhodnost nevládních organizací a politiků, kteří její výstavbu nekriticky podporují. 

Základem pro rozhodování o umístění VTE se musí stát kvalitně zpracovaná EIA a vhodně 

uplatněný princip předběžné opatrnosti (risk management). Musí být doplňován právní rámec 

využívání větrné energie v ČR a vylepšována doporučovaná metodiky pro EIA.  

Propagandistickou  podporu VTE musí nahradit podpora odborná, která tím sníží investiční 

rizika a sníží počet nevhodných projektů. 

Dynamický rozvoj větrné energetiky zapůsobil na řadu nových podnikatelů v ČR. 

Vedla k tomu také nabídka nových levných větrných elektráren, které byly vyráběny nejdříve 

ve Frýdku Místku, provoz Vítkovice (75 kW a 315 kW) a později firmami Energovars Ekov.  



131 

 

I když se postavilo do roku 1995 dvacet pět elektráren s celkovým instalovaným nominálním 

výkonem 8180 kW. Nastala řada problémů, která zbrzdila vývoj větrné energetiky na řadu let. 

Jde o neexistenci potřebné legislativy, nebylo potřebné odborné zázemí oboru, VTE české 

výroby neprošly zkušebním provozem a atestačním řízením a vykazovaly značnou 

poruchovost. Zásadním nedostatkem bylo, že výstavba VTE byla v řadě případů situována do 

lokalit s nedostatečným větrným potenciálem.  

Rozvoj větrné energetiky byl podmíněn na počátku tohoto století několika faktory. Jde 

především o směrnici Evropského parlamentu a rady Evropy 2001/77/ES o podpoře elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou, která zavazuje členské státy 

EU ke zvýšení podílu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a s tím 

související zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Uvedená směrnice a zákon zaručuje investorům do obnovitelných zdrojů energie garanci 

minimální výši výnosu na jednotku vyrobené elektřiny po dobu minimálně 15 let od data od 

jejich uvedení do provozu. Byla také schválená Státní energetická koncepce, která definuje 

předpokládané množství vyrobené ekologické energie v roce 2010 a to včetně větru [28]. 

ČR se řadí mezi evropské země s nejlepší využitelností větrných elektráren, jejichž 

průměrná hodnota u všech větrných elektráren v ČR byla 26 % s perspektivou až 30 % 

v nejbližší budoucnosti.  

Odhad rozvoje větrné energetiky v ČR pro investory 

Větné elektrárny jsou projektovány a stavěny na území celé ČR nerovnoměrně. 

Technická dostupnost a využitelnost potenciálu větrné energie byla hodnocena v řadě 

studií. Výsledky v těchto studiích se značně liší. Hospodářská komora v ČR se ve svých 

odhadech pohybuje v nejnižších hodnotách, ministerstvo životního prostředí se pohybuje 

v hodnotách několika násobně větších. V uvedených materiálech se uvažují rychlosti větru do 

6 m/s, což velice ovlivňuje odhad potenciálu větrné energie.  

Projekty největšího výrobce elektrické energie, kterým je ČEZ jsou plánovány tam, 

kde je dlouhodobě ověřen dlouhodobý potenciál. Při analýze rozvoje větrné energetiky je 

třeba brát v úvahu další investory, kde řada z nich od svých plánů v letech 2001 až 2010 

ustoupila.  
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Studie Českého sdružení regulovatelných elektroenergetických společností se 

v odhadech drží v oblasti středních scénářů. Hodnoty Státní energetické koncepce, která uvádí 

odhad vývoje výroby elektřiny v  TWh jsou do roku 2030 jsou pro větrnou energetiku 

následující: 0,93(2010), 1,01(2015), 1,25 (2020), 1,44 (2025) a 1,44 (2030) [55]. 

Hodnotám nasycení větrné energie odpovídají i výsledky Ústavu fyziky atmosféry AV 

ČR , v.v.i. I v tomto ústavu byly zpracovány 3 scénáře možného dalšího vývoje. Po roce 2030 

lze tedy očekávat vyčerpání možnosti větrného potenciálu a výkon větrných elektráren i 

množství vyrobené energie by mněly přibližně odpovídat velikosti realizovatelného 

potenciálu [19]. To je jeden z hlavních důvodů, který by mněl být předkládán investorům a 

státním orgánům, aby výběr lokalit byl po odborné stránce dobře připraven. 

Rozvoj větrné energetiky závisí na spektru navzájem provázaných faktorů. Mezi 

nejdůležitější patří: 

 technologický vývoj VTE, který je jedním z nejrychleji rostoucích energetických odvětví, 

k vývoji technologií došlo zejména proto, že existovala poptávka po alternativních 

zdrojích energie  

 geografické podmínky a nastavení legislativního prostředí, které může výstavbu VTE 

podporovat, ale i omezovat, základním parametrem určující možnosti výstavby VTE je 

její ekonomická rentabilita daná výši výkupní ceny elektřiny z větru. 

 míra politické podpory větrné energetiky, odrážející se v nastavení legislativních 

podmínek i v míře podpory jejich výstavby ze strany obyvatel a v úspěšnosti projektů 

VTE při povolovacím procesu.  

 formulace a realizace Státní energetické politiky a podílu VTE v této koncepci, ve Státní 

energetické politice musí být zahrnuta i politická strategie EU, musí vycházet z rovnováhy 

mezi udržitelným rozvojem konkurenceschopnosti zabezpečením dodávek při důrazu na 

ochranu klimatu a redukci emisí skleníkových plynů, které se produkují při výrobě 

elektrické energie. 
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Ohlasy pro výstavbu VTE ve vybraných větrných elektárnách 

Větrná elektrárna Protivanov 

- Příjmy z prodeje elektřiny podporují činnost Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů 

energie (lokalita Protivanov).  

- Přínos projektu VTE v Protivanově a Vilémově představuje stabilní příjem pro 

Pravoslavnou akademii Vilémov, občanské sdružení.  

- Akademie pořádá pravidelné semináře, exkurze a workshopy pro různé cílové 

skupiny, návštěvníci Akademie a účastníci programu se mohou prakticky seznámit 

s jednotlivými instalovanými technologiemi. 

- Instalovaná elektrárna je malá nemá rušivý vliv na krajinu ani na okolní životní 

prostředí. 

- Vznik rozdílů mezi předpokládaným ročním výnosem a skutečným výnosem je dán 

nedostatečnými podklady o větrných podmínkách v lokalitě a ve výšce rotoru 

elektrárny; dnes jsou k dispozici podstatně přesnější větrné mapy. 

Větrná elektrárna Pchery 

- Pozitivní postoj obce k projektu. 

- Bezproblémové vyvedení výkonu z VTE do distribuční sítě. 

- Dodavatel VTE se důkladně stará o servis a bezproblémový chod obou elektráren, 

které jsou v uvedené oblasti. 

- Větrné turbíny jsou vybaveny automaticky řídicím systémem, který kontroluje 

generátor a síť, výroba energie je tak optimalizována podle převládajících větrných 

podmínek. 

- Unikátní konstrukce listu vrtule a kontrola jejich natáčení umožňuje i při nižší 

rychlosti větru dosažení vysoké účinnosti turbíny.  

- Předpokládaná návratnost investice je 15 let. 

- Přínos projektu pro obec Pchery: jde o oboustranně výhodný vzájemný vztah, jehož 

součástí je pronájem přístupové komunikace. 

- Obec získává jedenkrát ročně finanční příspěvek od investora za pronájem pozemků. 

- Přínosem je zvýšený zájem turistů o návštěvu obce. 

- Není narušen rámec krajiny. 
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- Rušení signálu televize se nepotvrdilo. 

- Hladina zvuku ve vzdálenosti 500 m od zařízení je 35 až 40 dB, což odpovídá hladině 

zvuku v obývacím pokoji. 

- Les ve vzdálenosti 200 m vydává při rychlostech větru 6 až 7 1 sm  přibližně stejný 

hluk, jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti. 

- Limity VTE v Pcherech splňují povolené hladiny hluku v místě nejbližší budovy (50 

dB ve dne a 40 dB v noci) s velkou rezervou. 

- Krajina v okolí Slaného je zemědělsky a průmyslově využívána a větrné elektrárny 

nemají na krajinný ráz negativní vliv. 

 

8.2 Investice do nových elektráren 

Investiční prostředí v různých částech světa jsou podmíněny také novými zákony a 

požadavky dané oblasti. V Evropě se vrství jedno omezení za druhým a firemní investice 

energetik se dostávají do velkého rizika. Návratnost investic už není řízena situací na trhu, ale 

zkreslují ji nové daně a regulace.  

Mezi Evropskou unií a ostatními státy existuje jedna dělicí čára v problematice 

garantované návratnosti a samotné Evropské unii je druhá čára. Investovat například do 

větrných elektráren nepředstavuje podle některých odborníků téměř žádné riziko 

s garantovanou návratností po dobu až 20 let, obvykle i s inflační doložkou. Podporované 

obnovitelné zdroje vyrábí stále více energie a znehodnocují cenu elektřiny pro ostatní 

elektrárny. Dopad do cen elektřiny bude i ten, zda budou obnovitelné zdroje dál podporovány 

netržními mechanizmy. Bude-li masivní dotování obnovitelných zdrojů zachováno, budou 

ceny velmi rozkolísané v závislosti na tom, zda bude svítit slunce a foukat vítr. Cena se bude 

měnit z hodiny na hodinu, ale průměrná hodnota pravděpodobně klesne pod úroveň výrobních 

nákladů řady klasických zdrojů. Obnovitelné zdroje, mimo jiné i větrné elektrárny se díky 

štědrým dotacím staví v zemích, které nemají vhodné přírodní podmínky pro jejich provoz. 

Pokud se dotační systémy zásadně nezmění, dotace obnovitelných zdrojů se zákazníků plně 

prodraží.  

V nedávné době španělská vláda dotace výstavby dalších obnovitelných zdrojů 

zastavila s ohledem na náklady pro státní rozpočet. Vzhledem k tomu, že ČR doplácí už druhý 
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rok z rozpočtu 12 miliard korun na dotování obnovitelných zdrojů, může nastat podobný trend 

i v ČR. Pak celkové výdaje zákazníků za elektřinu se zvýší o dalších 5-10 %. Např. 

v Německu je cena elektřiny více než dvakrát dražší právě z těchto důvodů. 

V poslední době byla česká, polská a německá přenosová soustava přetížena přenosem 

elektřiny z větrných parků na severu Německa, že byla porušována základní bezpečnostní 

pravidla provozu.  

Ideální podoba evropské energetiky v roce 2020 

Ukazuje se, že jsou následující podmínky ideální podoby evropské energetiky v roce 

2020: 

 integrované trhy, kde budou soutěžit všichni výrobci 

 diverzifikované portfolio elektráren podle rozhodnutí každé země 

 zavedení pravidla, že žádná země nebude parazitovat na přenosové síti okolních států 

 dojde ke snižování emisí, kdy energetické společnosti musí přimět především tržní 

cenu emisních povolenek. 

 

8.3 Pozitivní a negativní dopady VTE, inovace a větrná energetika 

Za pozitivní aspekty je možné považovat obnovitelnost a nevyčerpatelnost zdroje 

elektrické energie kdy nedochází k produkci škodlivých emisí, zejména oxidu uhličitého, 

oxidu siřičitého a popílku. Výhodou je, že činnost VTE je automatická, instalace a připojení 

do veřejné sítě je jednodušší, nákladově a časově méně náročné v porovnání s jinými druhy 

elektráren je zabezpečena dodávka proudu na měně dostupná místa. VTE obecně mají vliv na 

životní prostředí ve svém bezprostředním okolí, což bylo opomněno investory, provozovateli, 

ale i zelenými nevládními organizacemi. Negativním aspektem je nevhodný výběr lokalit, kdy 

nebývají prováděná patřičná měření, proto dochází k určitému odmítání obnovitelných zdrojů 

energie. 

Moderní větrné elektrárny mají rozběhovou rychlost větru kolem 4 1 sm . Pro 

zvýšení výroby jsou některé elektrárny vybaveny dvěma generátory. Při nízké rychlosti větru 

běží menší generátor, při vyšší rychlosti větru se přepne na větší generátor. Startovací rychlost 
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pro snížený výkon je asi 2,5 1 sm . Efektivní je sdružovat velké elektrárny do skupin, čímž 

se snižují investiční náklady.  

V praxi se příliš neuplatňují elektrárny se svislou osou otáčení pracující na odporovém 

nebo vztlakovém principu. Dosahují sice vyšší rychlosti otáčení, a tím i větší účinnosti, 

nemusí se natáčet do směru převládajícího směru větru. Dochází však u nich k mnohem 

vyššímu dynamickému namáhání, které snižuje jejich životnost.  

Rozvoj VE v ČR 1990 až 1995 byl za předpokladů, když bude uvolněna regulace cen 

elektrické energie podle vládního prohlášení a podpořena výstavba VTE jako v Dánsku  

a Německu. Řada podnikatelů byla osobně se osobně přesvědčila o rozvoji VTE v zahraničí 

při svých zahraničních cestách. Přidáme-li k tomu, že nabídky VTE české výroby byly 

ekonomicky lákavé, začala instalace VTE bez ověření zkušebního provozu, nedošlo 

k atestačním měřením, nebyly ověřeny deklarované výkonové křivky. V tomto období byla 

postavena řada nevyhovujících VTE nebo s vysoce poruchovou technologií. Přednost velkých 

VTE české výroby s přibližně třetinovou cenou vůči zahraničním výrobkům se brzo projevila 

jako brzda rozvoje. Přispělo k tomu také rozvoj bez odborného zázemí a potřebných 

legislativních norem. Podnikání ve větrné energetice vyžaduje důkladné odborné znalosti 

potřebné pro stanovení větrného potenciálu dané lokality, znalosti potřebné pro správné 

umístění turbíny v terénu, o polích hlukových emisí z oblasti elektrotechniky, automatického 

řízení, znalosti o možných klimatických vlivech na VTE, stavebního zákona aj. potenciál 

větrné energie byl určován ze zkušenosti starousedlíků, podle místa, kde byl větrný mlýn 

v minulosti a např. z vlastního měření vyrobeným anemometrem bez cejchovního ověření. 

Odhadem byla 1/5 zařízení postavena v této době v lokalitách s nedostatečnou zásobou větrné 

energie.  

Inovace a větrná energetika 

Hledání vhodných alternativních zdrojů energie, kde je zahrnut i rozvoj je inovačním 

procesem. V uvedeném procesu je myšlenka dané inovace sdílena mezi členy sociální skupiny 

nebo větší struktury. K inovacím patří výrobky, technologie, metody vnímané potenciálními 

příjemci, součástí jsou komunikační kanály, ekonomické a sociální faktory. Záleží na chování 

pěti sociálních skupin, kam patří inovátoři první příjemci první většina, většina, opoždění 

příjemci.  Proces zahrnuje první uvědomění inovace, sběr informací a vyhodnocování, 

plánováni, konzultace, rozhodnutí, pokusné stádium až po provoz. Důležitá je dostupnost 
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informací, důvěryhodnost informačních zdrojů, mít možnost přesvědčit se na vlastní oči  

a vyslechnout osoby, které mají vlastní zkušenosti.  

Veřejná správa a inovátoři musí chápat efektivní inovaci, jako rozhodovací proces 

ovlivněný řadou sociálních a ekonomických faktorů a ne jen jako jednoduché politické nebo 

technologické řešení.  

V podmínkách ČR, kde intenzita větru je nižší, než v severských zemích Evropy není 

větrná energetika ekonomicky výhodná se srovnáním s využitím např. biomasy. 

Při krátkodobé vysoké intenzitě větru dochází k nadprodukci elektrické energie, kterou 

je pak nutné kvůli udržení stability rozvodné sítě prodávat za velmi malé ceny. 

 

8.4 Doporučený postup pro investora 

Investor předpokládá, že vložená investice do VTE bude generovat zisk. Výkupní 

ceny elektřiny jsou pro VTE stanoveny tak, aby byl zisk přiměřený. Investice se vrací zhruba 

za 12-15 let.  

Předpokládané a skutečné množství vyrobené elektrické energie větrnou elektrárnou je 

důležité při rozhodování o stavbě a při posuzování výhodnosti provozu větrné elektrárny. 

Důležitá je výkonová křivka, kterou každý výrobce pro svůj výrobek udává.  

Náročné je určování četností větru a zpracování reálného odhadu lokality bez přímého 

dlouhodobého měření rychlosti a četnosti větru je riskantní. Správné určení větru je 

nejdůležitějším článkem při výpočtu odhadu roční výroby elektrické energie. Zásadní chybou 

je, kdy se volí veličiny, které je nutné znát při přípravě projektů vždy z horní meze různých 

odhadů. Tak vznikne optimistický odhad, což vede k nereálnému výsledku. Zkreslené odhady 

znamenají finanční ztrátu investora. Proto je nutné pro konečné rozhodnutí o stavbě mít 

skutečné naměřené hodnoty rychlosti a četnosti větru v dané lokalitě aspoň za poslední 6ti 

měsíční období.  

Rozvoj VTE je závislý na možnosti vstupu vyrobené energie do distribuční sítě. 

V minulosti byly sítě určovány na základě lokalizace výroben elektrické energie a míst jejich 

spotřeby. Spolu s budování elektrárny se budovala i struktura distribučních sítí pro přenos 
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vyrobené energie do míst spotřeby. V současné době v regionech s vysokým potenciálem 

větrné energie jako jsou době s nástupem větrné energetiky není v souladu stávající kapacita 

distribučních sítí s objemem vyrobené energie z VTE energie jako jsou Krušné hory oblasti 

Nízkého Jeseníku a některé části Českomoravské vrchoviny. 

Při celospolečenském zájmu využití energie z větru v regionech s nejvyšším větrným 

potenciálem v ČR je nutné v uvedených oblastech posílit stávající sítě a vybudovat sítě nové.  

Nejedná se jen o problém ekonomiky, ale i legislativy kdy vlastnická práva 

jednotlivců mohou znemožnit výstavbu nového vedení. 

Pro budoucí investory bude užitečná internetová stránka - Interaktivní mapa větrných 

elektráren [56].  

Mapa zobrazuje větrné elektrárny s výkonem 100 kW v ČR s cílem poskytnout 

základní informace o příslušných větrných elektrárnách. Zahrnuje následující části: Mapa ČR 

s rozmístěním větrných elektráren, Abecední seznam větrných elektráren, Panel 

s podrobnějším popisem větrných elektráren.  

Doporučený postup pro investora: 

 ze znalosti základních vědomostí problematiky se vybere lokalita a předpokládaný typ 

větrné elektrárny 

 pro vybranou lokalitu zkusit zpracovat svůj odhad četností větru 

 zvážit cenu stavby a další náklady proti předpokládaným výnosům 

 při možnosti perspektivy realizovat stavbu je třeba zajistit dlouhodobé měření lokality 

 rozhodnutí stavby učiní až na základě skutečného měření 

 zadat zpracování projektu stavby 

Schvalovací řízení a individuální posouzení projektu výstavby VTE  

Stanovení výkupních cen ERU pro roky 2002 a 2003 bylo významným impulsem pro 

investory větrné energetiky. mezi vyhlášení výkupní ceny a samotnou výstavbou VTE je 

určité retardační období, které je podmíněno délkou přípravy projektu a délkou schvalovacích 

řízení. Uvedené období trvá v průměru 2 roky. Stává se, že projekty nemohou být realizovány 
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pro zastaralost schválených technologií, které už nejsou v prodeji. Projekty pak musí projít 

novým schvalovacím řízením a musí být koncipovány na využití nových typů VTE.  

V zájmu zachování přírodních a krajinných hodnot je nutné vyhodnotit zvlášť každý 

případ. Metodická podpora státní správy poskytuje lokálním i regionálním orgánům 

maximálně účinnou pomoc. Tato pomoc pomáhá investorům vyhledávat lokality, kde jsou 

podmínky k vybudování VTE optimální.  

MŽP připravuje i permanentně na podporu obnovitelných zdrojů energie včetně VTE 

kampaň s cílem poskytnout nejen orgánům státní správy a samospráv, ale i investorům 

veškeré dostupné informace nezbytné pro celý proces od záměru k vybudování a kolaudaci 

zařízení VTE. Všechny legislativní nástroje je nutné využívat koordinovaně a dostatečně 

efektivně, aby se při jejich nevhodné aplikaci nestaly bází nepochopení smyslu ochrany 

přírody a krajiny [57,58]. 

Státní politika pro podporu energie není v česku dostatečně motivující. Investoři 

v Česku narážejí především na relativně nízké finanční příspěvky ze strany státu a zdlouhavou 

administrativu. Velkým problémem jsou nekoncepční pravidla pro podávání žádostí o státní 

finanční podporu, která se velmi často mění. Stává se, že žadatel, který provede například 

rekonstrukci budovy, opravňující k získání finanční ze státu, zjistí při podání žádosti, že tento 

rok již nesplňuje potřebná kritéria, protože byla mezitím změněna. Např. v Německu mohou 

zájemci využít daňových úlev, úvěrů s nižším úročením a dotací od státu, které bývají 

zpravidla vypláceny pro provedení rekonstrukce. V uvedeném případě se ztrácí i o 

financování např. pasivního domu.  

Zastaralé pracovní postupy jsou dalším důvodem neefektivního zacházení s energií. 

Zastaralé postupy používají projektanti jak pro projektování novostaveb, tak i při rekonstrukci 

budov. Moderní technologie používají pouze na žádost klienta, což bylo potvrzeno 

průzkumem mezi 85 významnými stavebními firmami v ČR. Ve stavbě nízkoenergetických 

projektů je skrytý největší potenciál energetických úspor. 

Vysoký potenciál úspor je bezesporu skrytý v průmyslu. Energetická efektivita se 

prosazuje jen velmi pomalu, neboť se v Česku setkáváme s nedostatkem základních znalostí 

energetického managementu. Zařízení jsou zastaralá nebo nevhodně využívaná a procesy 

neprobíhají podle principu energetické efektivity.  
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Některé větrné elektrárny instalované do roku 1995 byly na území ČR demontovány 

(Bílý Kříž, Frýdek Místek, Hory – Jenišov, Strabenice, Boršice, Kuželov [36,58]. 

Analýza zneužívání správního uvážení při posuzování zásahu do krajinného rázu ve 

vztahu k větrným elektrárnám 

Podmínky, které musí splňovat správní uvážení při posuzování zásahu do krajinného rázu 

ve vztahu k VTE: 

 Při zásahu do krajinného rázu může orgán ochrany přírody zahájit řízení, jehož výsledkem 

je vydání jednoho ze tří možných stanovisek (souhlasné, nesouhlasné nebo stanovení 

podmínek, za kterých je záměr možné realizovat). Podle toho existují tři zóny – červená 

(umístění zcela nevhodné), žlutá (umístění spíše nevhodné) a zelené (umístění podmíněně 

vhodné). 

 Řádné odůvodnění stanoviska ochrany přírody v případě souhlasném i nesouhlasném. 

 Nestačí pouze odkaz na konkrétní znalecký posudek, úsudek o zásahu do krajinného rázu 

musí učinit pouze orgán ochrany přírody. 

 Není-li stanovisko řádně odůvodněno, je zatíženo procesní vadou, mající za následek jeho 

nepřezkoumatelnost. 

 Zvážení jiných zájmů na výstavbě VTE (ekonomický přínos, emise skleníkových plynů, 

ochrana ovzduší). 

 Orgán ochrany přírody nemůže ukládat investorům takové podmínky, které by měnily 

podstatné parametry záměrů (snížení výšky VTE, přesun do jiné lokality apod.). 

 Může stanovit podmínky, snižující zásah do krajinného rázu, změnou nepodstatných 

parametrů záměrů (barevné provedení, zachování hladkých linií stavby. 

 

Směrnice Evropského parlamentu (tisková zpráva) 

 Na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů existují směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/77 – ES, kdy z členských států musí zjednodušit a urychlit 

povolování staveb využívající obnovitelné zdroje. Pravidla by měla být průhledná a 

nediskriminační. Opatření mají pomoci k naplnění směrných cílů, které přijaly 

jednotlivé členské státy. Směrným cílem ČR je 8 % podílu elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřeby elektřiny v roce 2010. To také ČR zahrnula 
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do své Státní energetické koncepce a do zákona 180/2005 Sb., o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů [28]. 

 Na to že jsou v ČR pravidla neprůhledná a diskriminační poukazuje stížnost České 

společnosti pro větrnou energii, která byla podána u Evropské komise proti ČR.  

Zejména je poukazována na nepřehlednost koncepcí a metodik, které jsou vydávány 

na celostátní a krajské úrovni, kdy záleží jen na úřadu, jaký postup při hodnocení 

vybere. Situace se stala pro investory nepřehlednou, povolovací řízení jsou neúměrně 

dlouhá.   
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8.5 Ekonomické hodnocení projektu větrné elektrárny 

Parametr hodnocení VTE 

I pro ekonomické hodnocení větrných elektráren je důležitý poměr energie vynaložené 

na výrobu a zprovoznění zařízení vůči energii, kterou toto zařízení je schopno během své 

životnosti vyrobit. V podmínkách vysokého větrného potenciálu je u větrných elektráren 

poslední generace zapotřebí maximálně dvou let, aby poměr obou složek byl vyrovnaný. 

Současná VTE až do své životnosti vyrobí v průměru 20x více energie než byla energie 

potřebná na její výrobu a zprovoznění. i v porovnání s jadernými elektrárnami je tento poměr 

velmi příznivý.  

Roční výroba elektrické energie 

Při rozhodování o stavbě nebo při posuzování výhodnosti provozu VTE je skutečné 

množství vyrobené elektrické energie na VTE.  Důležitá je výkonová křivka VTE, kterou 

udává výrobce.  

Zpracování reálného odhadu větrného potenciálu lokality je bez přímého 

dlouhodobého měření v dané lokalitě riskantní. Není vhodné vycházet z naměřených hodnot 

na stanicích v blízkém okolí. Vedle výkonové křivky VTE je velice nutné správné určení 

četnosti větru. 

Správné určení četnosti větru je kritickým článkem pro výpočet odhadu roční výroby 

elektrické energie. Není vhodné volit veličiny rychlosti větru z horní meze odhadů, což vede 

k značnému optimismu. Uvedené odhady musí být nutně zkreslené a vedou až k finanční 

ztrátě investora. Při rozhodnutí o stavbě by mněli být k dispozici i skutečně naměřené hodnoty 

rychlosti větru přímo v dané lokalitě minimálně za půlroční období pozorování.  

Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny je důležitá z pohledu konkrétních 

investorů. Výsledky ekonomického hodnocení jsou nutné i pro instituce, které poskytují část 

potřebných prostředků formou půjček podpor nebo datací.  

Zpravidla se projeví rozpor mezi výsledky hodnocení podle těch kritérií, která 

maximalizují ekonomický efekt a těch, která minimalizují emise škodlivin, spotřebu a ztráty 

energie. Rozpor vzniká na základě různých pohledů na stejný problém. Ekonomická 



143 

 

efektivnost se měří penězi, proto ve výpočtu nemohou být penězi neměřitelné veličiny, kam 

patří i většina přínosů ve prospěch životního prostředí. Lze použít i více kriteriálních 

rozhodovacích metod.  

Zásady ekonomického hodnocení projektu 

Při posouzení ekonomické efektivnosti projektu větrné elektrárny je nutné splňovat 

obecně uznávané zásady: 

 výpočet na bázi peněžních toků vyvolaných projektem 

 je třeba využít správných kritérií ekonomické efektivnosti, kterou je čistá současná 

hodnota nebo vnitřní míra výnosnosti 

 zahrnují se veškeré relevantní položky včetně výnosu vlastního kapitálu 

 důsledné použití marginálních veličin 

 respektování cenového vývoje položek příjmů a výdajů 

 vhodná volba korektní doby porovnání na základě doby ekonomické životnosti 

investice 

  respektování případných důsledků projektů po skončení hodnoceného období 

(likvidace) 

 investor musí použít odpovídající hledisko pro hodnocení celkového projektu 

 z pohledu investora provést výpočet peněžních toků s respektem na vlastní prostředky, 

úvěr, obligace a dotace a respektování daňových souvislostí (daňové odpisy, úroky, 

daňová ztráta apod.) 

Nalezení minimální ceny produkce, kdy pro investora je projekt ještě ekonomicky 

zajímavý je velice důležitou složkou ekonomického hodnocení. 

Existují různá hlediska ekonomického hodnocení ekonomických projektů VTE 

 systémové hledisko projektu, které respektuje souhrnné nároky a účinky projektu jako 

celku bez ohledu na to, jak se rozdělí celkový ekonomický efekt a jaký je původ 

vloženého kapitálu (vlastní kapitál investora, zápůjčný kapitál, veřejné finance apod.). 

 Hledisko celkového kapitálu zahrnuje společný pohled vlastního kapitálu investora a 

cizího zápůjčního kapitálu, kdy se do hodnocení zahrnutí jen podnikatelské subjekty a 

daně ze zisku a z úrokových výnosů se odečítají jako nezbytná nákladová položka. 
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 Hledisko investora vymezuje hodnocení z pohledu pouze vlastního kapitálu vloženého 

investorem. Je nutné rozlišit podnikatelský subjekt (efektivnost projektu musí obstát 

v konkurenci s jinými podnikatelskými aktivitami) a nepodnikatelský subjekt např. 

domácnost, obec, státní, rozpočtová nebo jiná podobná instituce, kdy prostředky na 

financování objektu mají charakter veřejných financí.  

Uvedená hlediska jsou pouze v ekonomické části hlediska projektu. Obvykle se do 

systémového přístupu zahrnuje více zúčastněných subjektů a další finančně nevyjádřitelných 

efektů projektů. To vede k použití metod více kriteriálního použití. 

Výhodou hodnocení projektu jako celku je, že se poměřují nároky projektu z pohledu 

celkového vloženého kapitálu s veškerými ekonomickými efekty. Nevýhodou je, že efekt pro 

investora (čistý zisk a volný peněžní tok) je jen částí hodnoceného efektu, která nemusí být 

pro investora zajímavá [18,59]. 

Manažerské rozhodování, výstupy ekonomického hodnocení 

- čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) v Kč  

- vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) 

- prostá doba návratnosti Tp  v rocích  

- diskontovaná doba návratnosti Tpd v rocích 

Kritéria ekonomického hodnocení pro investora 

Mezi kritéria patří peněžní tok investora, čistá současná hodnota, minimální cena 

produkce, vnitřní výnosové procento, prostá doba návratnosti, doba návratnosti diskontovaná.  

Peněžní tok investora (cash flow) CFT lze určit ze vztahu [16]. 

           

       plizuptT SUDOTNDNNVCF    (45) 

kde Vt jsou příjmy plynoucí z realizace hodnocené z investice,  Np jsou provozní výdaje,       

Nu úroky z úvěrů, zD daň z příjmu investora, iN  investiční výdaje, DOT nevratná investiční 

dotace, U investiční úvěr a plS úmor úvěrů. 
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Věcně správné kritérium hodnocení je založeno na maximalizaci budoucích peněžních 

toků. S ohledem na cenu peněz v čase je nutné je převést na sčitatelnou hodnotu, což určuje 

kritérium čisté současné hodnoty NPV podle vzorce 

           

          INrCFNPV
žT

t

t 





1

1

1    (46) 

kde Tž je doba ekonomické životnosti,   11


 r  je odúročitel při úrokové míře r a IN jsou 

investiční výdaje. 

Matematicky lze dojít ke třem základním výsledkům: 

 NPV > 0 projekt lze doporučit k realizaci, výnos z projektu je vyšší než je cena 

kapitálu do něj vloženého 

 NPV = 0 projekt je na hranici rentability 

 NPV < 0 projekt není vhodné realizovat  

Pokud máme na výběr několik variant, vybíráme variantu, která má největší NPV. 

NPV  max 

Minimální cena produkce, tj. cena produkce v prvním roce se určí z podmínky  

NPV = 0. Dalším kritériem je vnitřní výnosové procento (vnitřní úroková míra). Jde o 

hodnotu úrokové míry, která dává za dobu životnosti nulovou hodnotu diskontovaného toku 

hotovosti.  

Prostá doba návratnosti (doba splácení, Payback Period) Ts se obecně počítá 

z podmínky: 

    



sT

t

t INCF
1

0      (47) 

a udává, ve kterém roce Ts převáží tvorba finančních zdrojů nad jejich čerpáním. Prostá doba 

návratnosti se počítá bez diskontu a kromě toho, že zanedbává peněžní toky po době 

návratnosti. 
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Pro jednoduché úlohy, kde se jednorázově vynaloží investiční výdaje IN, které 

přinesou určité úspory ročních výdajů např. na energii (předpokládá se konstantní hodnota 

ročních úspor) a tedy kladný peněžní tok CF lze kritérium zapsat přímo ve tvaru: 

    
CF

IN
Ts        (48) 

Doba návratnosti diskontovaná, někdy nazývaná též reálná (doba splacení, Discounted 

Payback Period) Tsd se počítá z podmínky [59,60]: 

0)1(
1




 INrCF
sdT

t

t

t     (49) 

Měrné (vlastní) náklady 

Nejjednodušší je vyjádření měrných nákladů, které zahrnují odpisy a provozní 

náklady. Výpočet se provede podle vztahu 

E

NN
n

prodp

vl


      (50) 

kde odpN  jsou roční odpisy stanovené jako podíl investičních výdajů a doby životnosti, prN  

jsou roční provozní náklady (stálé i proměnné) a E je jednotka produkce energie. 

Výrobní náklady v T-tém roce zahrnují provozní výdaje, odpisy (amortizaci) a úroky 

z celkových vložených investic. Diskontovaný součet výrobních nákladů za hodnocené 

období (dobu ekonomické životnosti) lze vyjádřit jako roční diskontované výrobní náklady 
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kde aTi je roční anuita, pTN  provozní náklady projektu v jednotlivých letech životnosti             

(v Kč),  (přesněji řečeno změna provozních nákladů po realizaci projektu) a iTN  investiční 

náklady projektu, vynaložené v jednotlivých letech (v Kč). 

Uvedený vzorec je obecný vztah. Předpokládáme-li, že provozní výdaje projektu jsou 

během doby životnosti konstantní (totéž se pak obvykle předpokládá i u efektů z realizace 

projektu) a že je výstavba provedena během jednoho roku, lze vztah zjednodušit takto 
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)( piTvr NNaN
i

     (52) 

Pokud vydělíme průměrné (ekvivalentní) roční diskontované výrobní náklady vrN  

hodnotou ročního efektu, který projekt přináší, dostaneme měrné, jednotkové výrobní 

náklady. Používaný anglický termín je „levelized cost“. Tato veličina se často používá pro 

porovnání nákladů na výrobu, dodávku energie v různých zdrojích. Představuje náklady, 

chápané ze širšího hlediska projektu, neboť vzorec pro jejich výpočet nerespektuje přesně 

finanční situaci investora, konkrétní strukturu financování projektu, vliv daní atd.  

Q

NNa
N

piT

vr
i

)( 
     (53) 

Důležitým kritériem je doba návratnosti diskontovaná, reálná, udává, ve kterém roce 

převáží tvorba finančních zdrojů nad jejich čerpáním [16,59,60]. 

Hodnocení z pohledu projektu je vhodné, pokud je nutné vyhodnotit různé projekty 

z hlediska jejich celkových nároků, není-li však projekt ekonomicky zajímavý pro investora, 

je nutné hledat nástroje a cesty různých podpor, které projekt zahrnou mezi zajímavé 

podnikatelské záměry. Uvedený postup je vhodný zejména tam, kdy je projekt v souladu 

s celospolečenským zájmem. Příkladem jsou investice do obnovitelných zdrojů, kde je dobré 

vybrat vhodné projekty a z hlediska investora stanovit míru podpory, která z projektu vytvoří 

projekt ekonomicky zajímavý.  

Nevhodné postupy při výpočtech ekonomické efektivnosti 

Nevhodné postupy znemožňují porovnávat výsledky výpočtů různých projektů mezi 

sebou. To umožňuje chybnou interpretaci, zejména tehdy, kdy jeden výpočet pracuje 

s náklady, jiný s peněžními toky a s inflací, další projekt je financován s pomocí úvěrů a 

dotací. Nevhodné postupy při analýze ekonomické efektivnosti je možné shrnout do 

následujících bodů: 

 ekonomický výpočet neobsahuje všechny nezbytné procesy svázané ekonomicky 

s hodnoceným projektem 

 položky nákladů nejsou podloženy analýzou fyzického rozsahu jednotlivých procesů 

(časové snímky prací, ceny služeb) 
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 nejsou zahrnuty náklady související s majetkem (pozemky, budovy, strojní vybavení 

apod.), které má investor k dispozici ze své dosavadní činnosti 

 výše diskontu se často podceňuje použití paušální hodnoty odvozené z obecné míry 

inflace 

 prodejní ceny elektřiny závisí na charakteru, diagramu dodávek a musí respektovat i 

spolehlivost a zabezpečenost dodávek 

 obvykle se zanedbává analýza rizik projektu 

 každý projekt musí být podroben zkoumáním efektivnosti při možných změnách 

vstupních předpokladů hned pro povedení základního výpočtu 

 nelze zaměňovat náklady a cenu 
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9 Aplikace vícekriteriálního rozhodování k posouzení vlivů pro stavbu 

VTE 

9.1 Vícekriteriální metody rozhodování 

9.1.1 Podstata vícekriteriálního rozhodování 

Vícekriteriální rozhodování patří do oboru lidské činnosti, kde se analyzuje racionální 

rozhodování lidí v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Do kvantifikace rozhodovacích 

problémů patří úlohy rozhodování a rozhodovacích procesů. Matematickým základem těchto 

procesů jsou relace, jejich vlastnosti a vztahy mezi nimi. Vedou k obecnému problému 

stanovení optimální varianty. 

Vícekritérialnost představuje podstatný rys rozhodování ve sféře ekonomické, sociální, 

politické, vojenské apod. Těmito procesy se rozumí procesy řešení problémů s více než 

jednou možností řešení. Je třeba sestavit postup, který vede k nalezení optimálního stavu 

systému k více než jednomu uvažovanému kritériu. Postup se nazývá vícekriteriální 

optimalizace, vzájemně provázané činnosti, tvořící náplň rozhodovacích procesů lze 

charakterizovat jednotlivými složkami (prvky, fázemi, etapami apod).  

Jednotlivými prvky vícekriteriální rozhodovací úlohy jsou: cíle rozhodování, subjekt a 

objekt rozhodování, kritéria (vlastnosti, atributy, charakteristiky, hlediska), varianty 

(alternativy, možnosti, prvky), stavy světa (scénáře rozhodování).  

Cíl rozhodování je určitý budoucí stav systému vyplývající z nutnosti uspokojit určité 

potřeby nebo plnit jisté funkce. Cíle se dosahuje realizací některé varianty rozhodování. Cíl se 

hierarchicky rozkládá do dílčích cílů, jež se transformují do rozhodovacích kritérií. Ty mají 

povahu fyzikálních, technických nebo technologických měřících vlastností, nebo 

ekonomických kritérií vyjádřených peněžními jednotkami, nebo neměřitelných subjektivních 

kritérií typu krása, morálka aj. Varianty rozhodování jsou nejrůznější prvky, které má smysl 

vzájemně porovnávat, a přicházejí v úvahu pro výběr v určitém procesu rozhodování. 

Důsledky variant, které jsou vyjádřeny jako hodnoty kritérií jsou jednoznačné, nebo závisejí 

na stavech světa (stavech systémů, scénářích, apod.). Náhodné faktory okolí lze považovat za 

diskrétní náhodné veličiny, určující stavy světa.  
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Většina metod komplexního hodnocení vyžaduje nejprve stanovit váhy jednotlivých 

kritérií hodnocení, které vyjadřují číselně význam těchto kritérií (resp. důležitost kritérií z 

hlediska hodnotitele). Čím je kritérium významnější (resp. přesněji za čím významnější 

hodnotitel určité kritérium považuje), tím je jeho váha větší. Pro dosažení srovnatelnosti vah 

souboru kritérií stanovených různými metodami se tyto váhy zpravidla normují tak, aby jejich 

součet byl roven jedné. 

Existuje větší počet metod stanovení vah kritérií, které se liší především svou složitostí 

vyplývající z odlišného algoritmického základu jednotlivých metod, a tím i srozumitelností 

pro hodnotitele. Dále se liší náročností na typ informací, které je třeba pro stanovení vah od 

hodnotitele získat.  

Mezi metody kritérií patří metoda párového porovnání, metoda stanovení 

preferenčního pořadí kritérii a Saatyho metoda. 

Metodou párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií, kdy se 

zjišťuje pro každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem k ostatním kritériím souboru. 

Podle metody stanovení preferenčního pořadí kritérií určuje hodnotitel přímo 

pořadí významností kritérií od nejvýznamnějšího po nejméně významné. 

Saatyho metodou se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií uspořádaných 

v tabulce, v jejichž řádcích a sloupcích jsou zapsaná kritéria ve stejném pořadí, což je shodné 

s metodou párového porovnání. Na rozdíl od ní se určuje také velikost této preference, která 

se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. Doporučuje se užití bodové 

stupnice 1 až 9  takto: 

1 kritéria jsou stejně významná 

3 první kritérium je slabě významnější než druhé 

5 první kritérium je dosti významnější než druhé 

7 první kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 první kritérium je absolutně významnější než druhé 

Hodnoty bodů 2, 4, 6, 8, lze užít k jemnějšímu rozlišení k velikosti preferencí dvojic kritérií. 
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Výsledkem je získání pravé horní trojúhelníkové části matice relativních důležitostí, která se 

označuje jako Saatyho matice. 

Hlavní metodou vícekriteriálního rozhodování je metoda analytického hierarchického 

procesu (AHP). 

9.1.2 Analytický hierarchický proces 

Analytický hierarchický proces je založen na  vytvoření hiearchické struktury 

rozhodovacího problému, určení priorit jednotlivých prvků pomocí Saatyho metody párového 

porovnání a konečné syntézy k získání optimální varianty.  

Hierarchická struktura 

Do analytického hierarchického procesu patří obecný přístup k hierarchii 

prostřednictvím pojmů: maximální a minimální prvek hierarchie, úplná hierarchie. Důležité 

jsou priority v hierarchii a základní hodnotící škála analytického hierarchického procesu. Přes 

definici indexu nekonzistence se po syntéze dílčích hodnocení se připraví souhrnný index 

nekonsistence.  

Hierarchická struktura je typ systému, který je založený na předpokladu, že 

identifikované prvky systémů lze seskupit do disjunktních množin. Pak prvky jedné skupiny 

ovlivňují prvky jiné skupiny a sami jsou ovlivňovány prvky jiné skupiny. Prvky ve skupině se 

nazývají úroveň nebo shluk a jsou vzájemně nezávislé.  

Hierarchická struktura se třemi úrovněmi je nejjednodušším netriviálním typem 

hierarchie a je na obr. 27, kde je ve schématu uveden cíl, kritéria K1 až K6 a varianty A1 až 

A3. Experimentální výzkumy vedly k tomu, že vhodný počet těchto složek je pět až devět. 

Rozkladem systému na homogenní celky a dalším členěním do menších jednotek lze postupně 

integrovat značné množství informací do hierarchické struktury, která vyjadřuje detailní obraz 

systému.  
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Obr. 27 Hierarchická struktura se třemi úrovněmi 

Priority  

Rozlišují se dva druhy srovnávání: absolutní a relativní. Při absolutních srovnáních 

jsou alternativy porovnávány se zavedeným standardem, který byl vyvinut v minulosti 

obvykle na základě zkušeností. Při relativních srovnáních jsou alternativy srovnávány párově 

obvykle pomocí všeobecně používaných hodnotících výrazů, např. horší nebo lepší apod. 

Analytická hierarchický proces používá při obou typech srovnávání kardinální 

stupnice. Postup vede ke kardinalizaci párových porovnání, výsledkem jsou relativní 

ohodnocení ve tvaru vah. Váha se přiřadí ke každému prvku rozhodovacího problému vůči 

nadřazenému prvku. Např. varianty vůči každému kritériu a kritéria vůči cíli. Výsledný součet 

vah je roven 1. Může to chápat jako procentuální vyjádření. 

Při párovém porovnávání jsou prvky z jedné úrovně porovnávány s ohledem na 

vlastnost, která je jim společná (což je nadřazený prvek). Hodnotíme na stupnici 1 až 9, 

respektive pomocí jejich převrácených hodnot. tj.  1/2 až 1/9. Hodnocení zapisujeme do tzv. 

matice párových porovnání, která je reciproká a je na obr.28. Hodnota Xij znamená, že  i-tý 

prvek je Xij - krát důležitější, než  j-tý prvek.  Z toho vyplývá reciprocita matice a to, že na 

diagonále matice jsou 1. 
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Obr. 28 Matice párových porovnání 

Při slovním hodnocení podle povahy věci se nahrazuje výraz důležitý respektive 

důležitější jinými výrazy např. významný, velký, výrazný, pravděpodobný apod.  

Jak již bylo řečeno, matematickým základem jsou relace. Relace by mněly splňovat 

vlastnost tranzitivity resp. matice párového porovnání by mněla být konzistentní. V zásadě to 

to znamená, na kolik jsou párová porovnání důsledná. V metodě AHP k získání této 

informace slouží tzv. idex nekonzistence. Praktické výpočty se málo kdy provádí růčně, lépe 

je využívat počítač. K tomu slouží program Expert Choice. Tento program index 

nekonzistence počítá, tento index by se mněl blížit 0, v nejlepším případě by mněl být roven 

0. Všeobecný uzus je takový, že pokud je tento index menší než 0,1 tak je toto párové 

porovnání dostatečně důsledné neboli konzistentní, neboli tranzitivní. 

 

Syntéza 

Po párovém porovnávání jednotlivých prvků hiearchie máme dílčí hodnocení. Nyní 

musíme udělat celkové hodnocení. To znamená agregovat dílčí hodnocení do výsledného 

hodnocení pomocí syntézy. Výsledkem jsou agregované váhy variant vůči cíli. Popis vysoce 

sofistikovaných matematických propočtů, které jsou součástí syntézy není předmětem této 

práce. Prakticky vše počítá program Expert Choice. Program nabízí dvě možnosti výpočtů 

tzv. distributivní a ideální mód. Výsledky těchto dvou metod se významně v praxi neliší. 

Stejně jako index nekonzistence dílčích párových porovnávání program Expert Choice 

vypočítává tzv. syntetizovaný index nekonzistence. Jeho velikost musí být co nejmenší, 

respektive se blížit 0. Jak už bylo uvedeno je zaběhnutý uzus hodnota nižší než 0,1. 

 



154 

 

9.2 Aplikace analytického hierarchického procesu v rozhodování 

9.2.1 Analýza a definování rozhodovacího problému  

Podle vytypovaného cíle byl proveden výběr variant pro posouzení vlivů pro stavbu 

VTE  a stanovená kritéria, subkritéria a subsubkritéria pro posouzení vlivů. 

Cíl: Výběr optimální varianty (optimální místo) pro stavbu větrné elektrárny 

Varianty pro posouzení 

V1 Výhodné pro investora 

V2 Umístění v blízkosti obydlí 

V3 Umístění v podhůří  

V4 Umístění v blízkosti průmyslové zóny 

V5 Umístění v blízkosti CHKO 

V6 Umístění na vrcholu hor 

Kritéria, subkritéria a subsubkritéria pro posouzení vlivů pro stavbu VTE 

Kritérium K1 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY: 

SK11 Psychologické prvky 

SK111 Otáčení rotoru přitahuje pozornost člověka 

SK112 Výstražné osvětlení přitahuje pozornost člověka 

SK113 Stroboskopický efekt – pohyb stínů za Slunce 

SK12 Architektonické prvky 

SK121 Nový architektonický prvek 

SK122 Vysoká stavba v krajině 
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SK13 Vliv veřejnosti 

SK131 Odmítání obnovitelných zdrojů 

SK132 Zkušenosti z jiných obnovitelných zdrojů 

SK133 Možnost pracovní příležitosti občanů 

SK14 Podmínky při výstavbě VTE 

SK141 Kvalita ovzduší 

SK142 Znečištění půdy 

SK143 Hluk při výstavbě VTE 

Kritérium K2 EKONOMICKÉ ASPEKTY: 

SK21 Ekonomické aspekty 

SK211 Příznivé pro rozvoj obce 

SK212 Přínos finančního zisku obce 

SK213 Snížení cen nemovitostí 

SK214 Snížení nákladů obyvatel obce na elektřinu 

SK22 Cestovní ruch 

SK221 Negativní vliv na cestovní ruch 

SK222 Nové formy cestovního ruchu – cyklostezky, naučné stezky 

SK223 Cestovní ruch k rozvoji vzdělávací aktivity OZE 

Kritérium K3  EKOLOGICKÉ ASPEKTY: 

SK31 Fauna 

SK311 Nebezpečí pro velké ptáky 

SK312 Vliv na rušení zvěře 
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SK313 Migrace různých druhů fauny 

SK32 Flóra 

SK321 Vliv na přírodu 

SK322 Degradace izotopů 

SK323 Šíření invazních neofytů 

SK324 Lesní a luční porosty 

SK33 Životní prostředí 

SK331 Vliv na ekosystémy 

SK332 Vliv na reliéf krajiny 

SK333 Vliv na zemědělské plochy 

SK334 Fragmentace krajiny výstavbou cest 

SK34 Životní prostředí obyvatel 

SK341 Vliv na obyvatelstvo do vzdálenosti 1 km 

SK342 Hustota obyvatel 

SK343 Vliv na půdu 

SK344 Vliv podzemní vody 

Kritérium K4  FYZIKÁLNÍ ASPEKTY: 

SK41 Zvuk 

SK411 Hluk 

SK412 Infrazvuk, proudění větru, nízkofrekvenční hluk 

SK413 Vliv terénu a okolního prostředí 

SK414 Rozložení hustoty větru 
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SK42 Provozně technické vlivy 

SK421 Vliv telekomunikačních sítí 

SK422 Rušení krátkovlnných zařízení 

SK423 Vliv sloupu turbíny mezi anténou a vysílačkou 

SK424 Vliv letišť 

SK43 Větrné podmínky 

Kritérium K5  APEKTY PRO INVESTORY: 

SK51Příprava VTE 

SK511 Možnost nasycení elektroenergetických sítí 

SK512 Dopravní hluk v době výstavby 

SK513 Podmíněně vhodné území (např. zemědělská krajina) 

SK52 Ovlivnění investorů 

SK521 Desinformace různých triků (nečestná hra) 

SK522 Projev zájmové opozice vůči zainteresovaným osobám 

 

9.2.2 Hierarchická struktura výběru optimálního umístění VTE 

Z cíle, kritérii, subkritérii, subsubkritérií a variant byla sestavena hierarchická 

struktura výběru optimálního umístění VTE, která je na obr. 29.
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Obr. 29 Hierarchická struktura výběru optimálního umístění VTE o 5 úrovních 
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9.2.3 Dílčí vyhodnocení a párové porovnávání 

Z analýzy, která je provedena v předložené práci a vycházejíce z 9.2.1. byly 

připraveny vstupní data pro matice párového porovnání K1 až  K5  Vstupní data matice 

párového porovnání kritéria  K1 jako příklad jsou uvedena v příloze P5. Pod označením  

P5 – 1 až P5 – 17 obsahují subkritéria SKij vždy pro subsubkritéria SKijk. 

 

9.2.4 Syntéza dílčího hodnocení 

Pomocí programu Expert Choice byla získána výstupní data. Výstupní data jsou 

uvedena v příloze P6 pod označením  P6 - 1 až P6 - 71 pro kritéria Ki, subkritéria SKij, 

subsubkritéria SKijk.   

V příloze  P6 jsou pod číslem P6 - 71 vyhodnoceny varianty V1 až V6 pro optimální 

umístění větrné elektrárny. Jako nejvýhodnější se jeví varianta V3 Umístění v podhůří  

o hodnotě 0,274, dále varianta V1 Výhodné pro investora o hodnotě 0,202, následuje varianta 

V4 Umístění v blízkosti průmyslové zóny 0,184, pak varianta V6 Umístění na vrcholu hor 

0,153, nevhodná je varianta V2 Umístění v blízkosti obydlí 0,189 a naprosto nevhodná je 

varianta V5 Umístění v blízkosti CHKO s hodnotou 0,078. Podle výsledku tohoto hodnocení 

se ukazuje, že umístění s číselným hodnocením menším než 0,1 je naprosto nevhodné. 

 

9.2.5 Verifikace rozhodnutí 

Verifikace spočívá v porovnání výsledků získaných pomocí rozhodovacího modelu 

s intuicí rozhodovatele. Pokud nastane souhlas s intuicí, pak je výsledek přijatelný  

a použitelný k reálnému rozhodnutí. 

Před vlastním výpočtem byl intuitivně stanoven kladný a záporný počet bodů 

k posouzení vlivů pro stavbu VTE, který je pro K1 až K5 na obr. 30. Výsledkem disertační 

práce je shoda programového vyhodnocení s touto intuicí, což odpovídá předpokladu. 
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Obr. 30 Verifikace rozhodnutí – posouzení vlivů pro stavbu VTE 
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9.2.6 Dokumentace rozhodnutí  

Dokumentace slouží k uchování postupu, který vede k určitému rozhodnutí. 

Dokumentace může sloužit ke zdůvodnění daných rozhodnutí jiným osobám nebo k revizi 

původního rozhodnutí, pokud se změní výchozí podmínky. Při dobře dokumentovaném 

rozhodnutí lze lépe porovnat informace a úsudky z rozhodovacích situací v minulosti a využít 

je k lepším rozhodnutím v budoucnosti.  

Výsledek předložené práce je na základě subjektivního rozhodování autora. V případě 

jiného hodnotitele výsledek nemusí odpovídat, ale na základě předložené práce existuje 

dokumentace, podle které může vyhodnotitel získat vlastní výsledek.  

Dokumentace rozhodnutí analýzy ekonomických a ekologických aspektů větrné 

energie je obsažena v postupu 9.2.1 až 9.2.5. 
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10 Shrnutí 

V České republice je výstavba větrných elektráren i větrných parků diskutována léta. 

V ojedinělých případech dokážou investoři dostat projekty až do fáze realizace a následné 

komerční výroby elektrické energie. Samostatnou a velice diskutabilní problematiku v této 

oblasti tvoří česká legislativa. 

Odhad realizovatelného potenciálu větrné energie je nutné členit na území krajů  

a okresů. Má zásadní význam pro určení podílu územních celků na plnění celostátního 

příspěvku výroby elektrické energie z větru z celkové výroby obnovitelných zdrojů energie. 

Členění odhadu realizovatelného potenciálu větrné energie na územní celky dává informaci  

o územích, kde je možno očekávat vysoké nároky na kapacitu sítí. 

Celkový rozvoj větrné energetiky na našem území, je závislý na úrovni větrného 

potenciálu a na určitém politickém přesvědčení podporovat tento rozvoj. Nejde jen  

o stanovení povinného výkupu energie, ale i o stanovení příznivých výkupních cen 

garantovaných na určitou dobu, dále činnost zajišťující přípravu a realizaci jednotlivých 

projektů v dané lokalitě na nejvyšší odborné úrovni, kvalifikované a pečlivé posouzení vlivu 

staveb větrných elektráren na životní prostředí. 

V práci je konkrétně uvedena také charakteristika Moravskoslezského kraje a uveden 

návrh nejlepšího umístění větrných elektráren v uvedené oblasti. Do prostoru 

moravskoslezského kraje, kde území okresů Bruntál a Opava je v části Nízkého Jeseníku  

a Oderských vrchů poskytují vrcholové planiny vysoký technický potenciál k využití VTE.  

Jde o velmi větrné území s malou hustotou obyvatel a relativně nízkou kapacitou 

distribučních sítí. Uvedená kapacita a s přihlédnutím na krajinný ráz a přírodní hodnoty území 

budou hlavní limitou výstavby VTE.  

Větrná energetika využívá nevyčerpatelné kinetické energie větru, energetická 

návratnost je u větrných elektráren je podstatně rychlejší než u jaderných a uhelných 

elektráren. To je důvod, který vede k důkladnému rozboru technických a ekonomických 

parametrů větrných elektráren. Větrná energetika neohrožuje životní prostředí a díky 

snižování měrných nákladů na vyrobenou kWh se v příštích létech srovnají ceny elektrické 

energie vyrobené z větru a hnědého uhlí. Fyzické rozdíly jednotlivých lokalit, jako je hledisko 
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krajiny, rozsah projektu, počet elektráren, vzdálenost od sídla jsou sekundárními důvody pro 

rozhodování k výstavbě větrných elektráren, což se projevuje při výzkumech názorů a postojů 

obyvatel obcí. Podle uvedeného jsou sledující rozhodující faktory, které ovlivňují názorovou 

hladinu lokální místní komunity: úroveň informovanosti mezi lidmi, přínos pro obec, výše 

finanční kompenzace a míra vlivu různých aktivistů a mediálních kampaní. Obnovitelné 

zdroje energie nabízí trvalou, velmi efektivní, ekologickou, a z dlouhodobé perspektivy i 

ekonomickou alternativu k tradičním zdrojům získávání energie.  

Nutno podotknout, že je třeba, aby osvícenský přístup k moderní, ekologické 

energetice zaujaly i ostatní státy, protože životní prostředí a atmosféra je statek společný 

celému lidstvu.  

Cesta k trvale udržitelné energetice vede zřejmě pouze přes finanční motivaci. To 

znamená:  

 omezit státní energetické dotace 

 zdanit neekologické zdroje energie, které přinášejí společnosti externí náklady (na 

ochranu životního prostředí, na zdravotní péči, ad.) 

 výrazněji daňově zvýhodnit „zelenou“ energii, aby se mohla dostat na 

konkurenceschopnou cenu. Přirozená volba obyvatel pak povede k méně nákladné a 

zároveň ekologické alternativě. Zaniklá pracovní místa v sektoru primární energetiky 

mohou nahradit místa v oborech výzkum, vývoj, výroba, prodej i servis zařízení pro 

obnovitelnou energetiku.  

Využití obnovitelných zdrojů je součástí státní energetické koncepce a v souladu se 

záměrem EU je třeba využít obnovitelných zdrojů energie k posílení nezávislosti na vnějších 

zdrojích, k vyšší spolehlivosti energetických systémů. V neposlední řadě vede ke snížení 

nepříznivého vlivu energetiky na životní prostředí, k řešení vhodné ochrany krajiny a k řešení 

sociálních problémů včetně zaměstnanosti. Koncepce zahrnuje důkladnou analýzu potenciálu 

jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v ČR.  
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11 Závěr 

Technologický vývoj větrných elektráren se ještě nezastavil a s velkou 

pravděpodobností bude dále pokračovat. Budou využívány nové objevy a postupy 

v technických disciplínách zejména z oblasti materiálů, elektronických řídicích systémů  

a znalostí proudění tekutin a plynů. Světoví výrobci dostávají jednotkové výkony větrných 

turbín postupně do úrovně několika MW instalovaného výkonu a spolu s investory, pak 

výkony větrných parků do úrovně stovek MW. Proti těmto trendům stojí neměnné a stále 

stejné fyzikální zákony. Přirozenou snahou všech je a bude další snižování nákladů na 

jednotku vyrobené elektrické energie a zvýšení technické spolehlivosti této výroby. Doktorská 

disertační práce poukazuje na efektivitu této disciplíny výroby elektrické energie a její 

možnou udržitelnost na regulovaném neregulovaném trhu s elektrickou energií. Odhad 

realizovatelného potenciálu větrné energie musí být podkladem pro určování energetické 

politiky s právních území, popřípadě při určování územních plánů. 

Dizertační práce kriticky hodnotí jednotlivé okrajové podmínky pro stavbu  

a následnou udržitelnost provozu větrných elektráren na regulovaném nebo neregulovaném 

trhu, zejména v České republice. Zhodnocení bylo provedeno z fyzikálních, ekonomických, 

ekologických a legislativních hledisek. Speciální pozornost je v práci věnována legislativě 

v oblasti posuzování vlivu VTE na životní prostředí. V souvislosti s legislativními opatřeními, 

je nutné vzít v úvahu územní koncepci výstavby větrných elektráren, která začíná od 

jednotlivých obcí a měst až do koncepce krajů. Důležité jsou také postoje zástupců obcí, aby 

byly instalovány tam, kde budou ekonomickým přínosem pro obec, budou provozně 

spolehlivé, neobtěžují místní obyvatelé a nenarušují cestovní ruch. Důležitým faktorem také 

je, zda obec je také vlastníkem větrné elektrárny, popřípadě větrných parků. 

V práci je předložen návrh nejvhodnějšího umístění větrných elektráren 

v moravskoslezském kraji s vysokým potenciálem k výstavbě VTE. 

 Technické a ekonomické parametry analyzované v práci jsou důležité pro investory  

a odborníky, kteří se účastní zjišťovacího a schvalovacího řízení. S analýzou technicko-

ekonomických parametrů se musí seznámit i obyvatelé obcí, kde se uvažuje s výstavbou 

větrné elektrárny. Ve shrnutí je navržena cesta k trvale udržitelné energetice, která vede přes 

finanční motivaci. 
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V práci jsou posouzeny vlivy pro stavbu větrné elektrárny, navržená kritéria, 

subkritéria a subsubkritéria k navrženému cíli, kterým je výběr optimální varianty 

(optimálního místa) pro stavbu větrné elektrárny. Výběr je stanoven na základě metody 

vícekriteriálního rozhodování. Hierarchická struktura výběru optimálního umístění VTE je 

uvedena jako aplikace analytického hierarchického procesu na uvedený cíl.  Je provedeno 

dílčí hodnocení a párové porovnávání a syntéza dílčího hodnocení. Aplikace je doplněna 

verifikaci rozhodnutí a dokumentaci rozhodnutí. V příloze je uveden návrh pořadí veličin 

určujících technické a ekonomické parametry důležité pro stavbu větrné elektrárny. Uvedené 

údaje a důkladné dlouhodobé proměření rychlosti větru v předmětné lokalitě jsou důležité pro 

každého investora větrné elektrárny. 
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Conclusion 

Technological development of wind power plants has not stopped yet and, with large 

probability, will continue. New discoveries and procedures in technical disciplines especially 

in the area of materials, electronic control systems and knowledge of flow of fluids and gases 

will be used. World manufacturers provide gradually wind turbines of unit outputs of several 

MW of installed output and, together with investors, then outputs of wind farms of hundreds 

of MW. Against these trends there are constant and invariable physical laws. The natural 

effort of all is and will be a further reduction of costs of unit of generated electricity and an 

increase in technical reliability of this generation. The doctoral thesis shows the effectiveness 

of electricity generation and its possible sustainability in the regulated and non-regulated 

electricity markets. The estimate of feasible potential of wind energy has to be the basis for 

the formulation of energy policies for administrative territories and the preparation of land-

use plans. 

The dissertation evaluates critically individual boundary conditions for the wind power 

plant construction and subsequent sustainability of wind power plant operation in the 

regulated and the non-regulated market especially in the Czech Republic. The evaluation was 

carried out from the physical, economic, ecological and legislative points of view. In the 

work, special attention is paid to legislation in the area of environmental impact assessment of 

wind power plants. In connection with legislative measures, it is necessary to take into 

account territorial conceptions of wind power plant construction for individual municipalities 

and towns and for regions. Attitudes of representatives of municipalities are also of 

importance; wind power plants are to be installed where they will be an economic benefit to 

municipalities, where they will be reliable in operation, will disturb neither local populations 

nor tourism. An important factor is also the fact whether the municipality is the owner of wind 

power plants or wind farms. 

In the dissertation, a proposal for the most suitable locations of wind power plants in 

the Moravian-Silesian Region, having a high potential for wind power plant construction, is 

presented.  

 Technical and economic parameters analysed in the work are of importance to 

investors and specialists who participate in the screening and approval procedures.   With the 
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analysis of technical and economic parameters, inhabitants of municipalities considering wind 

power plant construction have to be made familiar. In the summary, a path towards the 

sustainable energy industry leading through financial motivation is proposed. 

In the dissertation, impacts of wind power plant construction are assessed, proposed 

criteria, subcriteria and subsubcriteria for the proposed objective, which is the selection of 

optimal variant (optimal location) for wind power plant construction, are evaluated. The 

selection is made based on a multi-criteria decision making method. The hierarchical structure 

of selection of the optimal location of a wind power plant is presented as an application of 

analytical hierarchical process to the stated objective. Partial evaluation, dual comparison and 

synthesis of partial evaluation are carried out. The application is supplemented by decision 

making verification and documentation. As a supplement a proposal for the order of quantities 

determining technical and economic parameters of importance to wind power plant 

construction is presented. The given data and thorough long-term measurement of wind 

velocity in the locality concerned are of importance to each investor of wind power plants.   
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Příloha P1 Seznam zákonů k zajištění energetických potřeb v oblasti 

energetických zdrojů 

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

energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zrušen a 

nahrazen novým zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie) 

 Prováděcí předpisy k zákonu č. 180/2005 Sb.: 

 Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen 

 Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky 

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

 Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny 

při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje 

 Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 

biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů 

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

podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

 Prováděcí předpisy k zákonu č. 165/2012 Sb.: 

 Prováděcí předpisy jsou nyní v legislativním procesu 

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

 Prováděcí předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb. ve vztahu na obnovitelné zdroje: 

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

územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při 

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

znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 

 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní 

energetické koncepce 

 

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

energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (energetický zákon) 

 Prováděcí předpisy k zákonu č. 458/2000 Sb. ve vztahu na obnovitelné zdroje: 

 Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen 
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 Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen 

za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších 

ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v 

energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č. 50/76 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví 

charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 

aktualizaci 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a navazující předpisy 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, novelizované nař. vlády č. 88/2004 Sb. 

Jakýkoliv výhled budoucího rozvoje větrné energie je nutno brát jako orientační. 

Zahraniční zkušenosti vykazují, že skutečný vývoj instalovaného výkonu VE může být 

v závislosti na vnějších okolnostech značně nerovnoměrný, zásadní dopad mají změny 

legislativních podmínek co do určení výše či rozsahu podpory větrné energie nebo podmínek 

při schvalování projektů VE.  
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Vývoj po roce 2015 může být ovlivněn budoucím technologickým pokrokem, což 

může vést ke zvýšení realizovatelného potenciálu větrné energie.  
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Příloha P2 Návrh pořadí veličin určujících technické parametry  

v0 v1 α cp Pj vj D vr λ0 nj 

ms
−1

 ms
−1

 _ _ MW ms
−1

 m ms
−1

 _ _ 
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Příloha P3 Návrh pořadí veličin, určující ekonomické parametry pro dobu 

x provozu větrné elektrárny  

Ci Pi cir Wr kr Pr 

Kč kW KčkW
−1 kWh _ kW 

Nebo 

Kč MW KčMW
−1 MWh _ MW 
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Příloha P4 Podklady k dokumentaci záměrů větrné elektrárny nebo 

větrného parku 

Pro předložení záměrů o výstavbě větrné elektrárny nebo větrného parku je třeba 

předložit dokumentaci, která obsahuje: 

1. Údaje o zaměstnavateli (obchodní firma, IČO, sídlo firmy, oprávněného zástupce 

oznamovatele) 

2. Údaje o záměru 

2.1. Základní údaje (název záměru, kapacita a rozsah záměru, umístění záměru, charakter 

záměru a možnosti komunikace s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jejich 

umístění podle zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, popis 

technického a technologického řešení záměru, předpokládaný termín realizace 

záměru a jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávních celků, výčet 

navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou toto rozhodnutí vydávat 

2.2. Údaje o vstupech (půda, voda, ostatní surovinové a energetické zdroje, nároky na 

dopravní a jinou infrastrukturu) 

2.3. Údaje o výstupech (ovzduší, odpadní vody, odpady, doplňující údaje) 

3. Stav životního prostředí v dotčeném území 

3.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území (dosavadní využívání 

území, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, území 

přírodních parků, významné krajinné prvky, soustava Natura 2000, území 

historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, 

území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 

poměry v dotčeném území) 

3.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (obyvatelstvo 

a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky, 

voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flora a ekosystémy, krajina, 

hmotný majetek, kulturní památky) 

3.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčené území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

4. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 
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4.1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významu (na obyvatelstvo včetně sociálně-ekonomických 

vlivů, na ovzduší a klima, na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a 

biologické charakteristiky, na povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové 

prostředí a přírodní zdroje, na flóru, faunu a ekosystémy, na krajinu, na hmotný 

majetek a kulturní památky 

4.2. Komplexní charakteristika vlivů záměrů na životní prostředí z hlediska její velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

4.3. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

staveb 

4.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí (opatření realizovaná v průběhu zpracování 

projektové dokumentace VE, v době výstavy VE, při provozu VE, při ukončení 

provozu VE) 

4.5. Charakteristika použitým metod, prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

4.6. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracován dokumentace 

5. Porovnání variant řešení záměru, pokud byly předloženy 

6. Závěr (kladné a záporné vlastnosti, kladné a sporné hodnocení) 

7. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

7.1. Souhrn posouzení vlivů záměru 

8. Přílohy 

8.1. Přílohy vázané k textu (grafické a obrazové přílohy) 

8.2. Přílohy přiložené k textu (nejvhodnější datový disk CD) 

Datum zpracování dokumentace: 

Zpracovatel dokumentace: 

Případně osvědčení odborné způsobilosti: 

Osoby, které se podílely na zpracování dokumentace: 
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Příloha P5 Vstupní data pro výběr optimálního místa pro stavbu VTE 

 

P5 - 1 

 

P5 - 2 
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P5 - 3 

 

P5 - 4 
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P5 - 5 

 

P5 - 6 
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P5 - 7 

 

P5 - 8 
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P5 - 9 

 

P5 - 10 
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P5 - 11 

 

P5 - 12 

Model Name: VE_vstupní data

Graphical Assessment

  V1 Výhodné pro investora

Compare the relative preference with respect to: K1 Psychologické

  V2 Umístìní v blízkosti obydlí

V1 Výhodné pro investoraV2 Umístění v blízkosti obydlíV3 Umístění v podhůříV4 Umístění v blízkosti průmyslové zónyV5 Umístění v blízkosti CHKOV6 Umístění na vrcholu hor

V1 Výhodné pro investora 2,0 5,0 (5,0) 3,0 3,0

V2 Umístění v blízkosti obydlí (2,0) (9,0) 2,0 (3,0)

V3 Umístění v podhůří (9,0) 3,0 (4,0)

V4 Umístění v blízkosti průmyslové zóny 9,0 5,0

V5 Umístění v blízkosti CHKO (3,0)

V6 Umístění na vrcholu horIncon: 0,09

Page 1 of 127.7.2013 1:15:00

r1i15r1i15
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P5 - 13 

 

P5 - 14 



 

188 

 

 

P5 - 15 

 

P5 - 16 
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P5 - 17 
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Příloha P6 Výstupní data pro výběr optimálního místa pro stavbu VTE 

 

P6 -  1 

 

 

P6 -  2 

 

 

P6 -  3 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty

SK11 Psychologické prvky ,451

SK12 Architektonické prvky ,160

SK13 Vliv verejnosti ,304

SK14 Podmínky pri výstavbe VTE ,085

 Inconsistency = 0,06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:28:27

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK11 Psychologické prvky

SK111 Otácení rotoru pritahuje pozornost cloveka ,238

SK112 Výstrazné osvetlení pritahuje pozornost cloveka ,136

SK113 Stroboskopický efekt - pohyb stínu za Slunce ,625

 Inconsistency = 0,02

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:28:58

r1i15r1i15
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P6 -  4 

 

 

P6 -  5 

 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK11 Psychologické prvky 
            >SK111 Otácení rotoru pritahuje pozornost cloveka

V1 Výhodné pro investora ,181

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,035

V3 Umístìní v podhùøí ,079

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,544

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,046

V6 Umístìní na vrcholu hor ,115

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:44:32

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK11 Psychologické prvky 
            >SK112 Výstrazné osvetlení pritahuje pozornost cloveka

V1 Výhodné pro investora ,246

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,034

V3 Umístìní v podhùøí ,085

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,492

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,045

V6 Umístìní na vrcholu hor ,098

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:41:16

r1i15r1i15
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P6 -  6 

 

P6 -  7 

 

 

P6 -  8 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK11 Psychologické prvky 
            >SK113 Stroboskopický efekt - pohyb stínu za Slunce

V1 Výhodné pro investora ,146

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,031

V3 Umístìní v podhùøí ,091

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,621

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,046

V6 Umístìní na vrcholu hor ,066

 Inconsistency = 0,06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:45:02

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK12 Architektonické prvky

SK121 Nový architektonický prvek ,857

SK122 Vysoká stavba v krajine ,143

 Inconsistency = 0,

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:45:44

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK12 Architektonické prvky 
            >SK121 Nový architektonický prvek

V1 Výhodné pro investora ,141

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,057

V3 Umístìní v podhùøí ,084

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,553

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,042

V6 Umístìní na vrcholu hor ,123

 Inconsistency = 0,06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:46:15

r1i15r1i15
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P6 - 9 

 

P6 - 10 

 

P6 - 11 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK12 Architektonické prvky 
            >SK122 Vysoká stavba v krajine

V1 Výhodné pro investora ,143

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,050

V3 Umístìní v podhùøí ,076

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,545

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,037

V6 Umístìní na vrcholu hor ,148

 Inconsistency = 0,06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:47:00

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK13 Vliv verejnosti

SK131 Odmítání obnovitelných zdroju ,078

SK132 Zkusenosti z jiných obnovitelných zdroju ,287

SK133 Moznost pracovních prílezitostí obcanu ,635

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:47:32

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK13 Vliv verejnosti 
            >SK131 Odmítání obnovitelných zdroju

V1 Výhodné pro investora ,185

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,054

V3 Umístìní v podhùøí ,063

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,533

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,038

V6 Umístìní na vrcholu hor ,126

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:48:04

r1i15r1i15
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P6 - 12 

 

P6 - 13 

 

P6 - 14 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK13 Vliv verejnosti 
            >SK132 Zkusenosti z jiných obnovitelných zdroju

V1 Výhodné pro investora ,216

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,049

V3 Umístìní v podhùøí ,090

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,486

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,038

V6 Umístìní na vrcholu hor ,121

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:48:37

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK13 Vliv verejnosti 
            >SK133 Moznost pracovních prílezitostí obcanu

V1 Výhodné pro investora ,175

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,371

V3 Umístìní v podhùøí ,194

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,185

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,037

V6 Umístìní na vrcholu hor ,038

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:49:16

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE

SK141 Kvalita ovzdusí ,196

SK142 Znecistení pudy ,493

SK143 Hluk pri výstavbe VTE ,311

 Inconsistency = 0,05

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:49:48

r1i15r1i15
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P6 - 15 

 

P6 - 16 

 

P6 - 17 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK141 Kvalita ovzdusí

V1 Výhodné pro investora ,269

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,033

V3 Umístìní v podhùøí ,072

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,507

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,031

V6 Umístìní na vrcholu hor ,088

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:50:43

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK142 Znecistení pudy

V1 Výhodné pro investora ,307

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,034

V3 Umístìní v podhùøí ,075

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,437

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,029

V6 Umístìní na vrcholu hor ,118

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:51:17

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK143 Hluk pri výstavbe VTE

V1 Výhodné pro investora ,289

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,035

V3 Umístìní v podhùøí ,054

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,446

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,025

V6 Umístìní na vrcholu hor ,150

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:52:43

r1i15r1i15
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P6 - 18 

 

P6 - 19 

 

P6 - 20 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE

SK141 Kvalita ovzdusí ,196

SK142 Znecistení pudy ,493

SK143 Hluk pri výstavbe VTE ,311

 Inconsistency = 0,05

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:49:48

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK141 Kvalita ovzdusí

V1 Výhodné pro investora ,269

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,033

V3 Umístìní v podhùøí ,072

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,507

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,031

V6 Umístìní na vrcholu hor ,088

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:50:43

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK142 Znecistení pudy

V1 Výhodné pro investora ,307

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,034

V3 Umístìní v podhùøí ,075

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,437

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,029

V6 Umístìní na vrcholu hor ,118

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:51:17

r1i15r1i15



 

197 

 

 

P6 - 21 

 

P6 - 22 

 

P6 - 23 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K1 Psychologické aspekty 
         >SK14 Podmínky pri výstavbe VTE 
            >SK143 Hluk pri výstavbe VTE

V1 Výhodné pro investora ,289

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,035

V3 Umístìní v podhùøí ,054

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,446

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,025

V6 Umístìní na vrcholu hor ,150

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:52:43

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty

SK21 Ekonomické aspekty ,857

SK22 Cestovní ruch ,143

 Inconsistency = 0,

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:53:34

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK21 Ekonomické aspekty

SK211 Príznivé pro rozvoj obce ,479

SK212 Prínos financního zisku obce ,312

SK213 Snízení cen nemovitostí ,076

SK214 Snízení nákladu obyvatel obce na elektrinu ,133

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:54:03

r1i15r1i15
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P6 - 24 

 

P6 - 25 

 

P6 - 26 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK21 Ekonomické aspekty 
            >SK211 Príznivé pro rozvoj obce

V1 Výhodné pro investora ,220

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,469

V3 Umístìní v podhùøí ,182

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,062

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,036

V6 Umístìní na vrcholu hor ,030

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:54:38

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK21 Ekonomické aspekty 
            >SK212 Prínos financního zisku obce

V1 Výhodné pro investora ,113

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,521

V3 Umístìní v podhùøí ,239

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,070

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,027

V6 Umístìní na vrcholu hor ,030

 Inconsistency = 0,09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:55:04

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK21 Ekonomické aspekty 
            >SK213 Snízení cen nemovitostí

V1 Výhodné pro investora ,231

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,035

V3 Umístìní v podhùøí ,056

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,351

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,118

V6 Umístìní na vrcholu hor ,210

 Inconsistency = 0,05

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:55:31

r1i15r1i15
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P6 - 27 

 

P6 - 28 

 

P6 - 29 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK21 Ekonomické aspekty 
            >SK214 Snízení nákladu obyvatel obce na elektrinu

V1 Výhodné pro investora ,087

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,373

V3 Umístìní v podhùøí ,313

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,171

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,030

V6 Umístìní na vrcholu hor ,026

 Inconsistency = 0,08

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:56:06

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK22 Cestovní ruch

SK221 Negativní vliv na cestovní ruch ,117

SK222 Nové formy cestovního ruchu - cyklostezky, naucné stezky ,268

SK223 Cestovní ruch k rozvoji vzdelávací aktivity OZE ,614

 Inconsistency = 0,07

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:56:56

r1i15r1i15

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK22 Cestovní ruch 
            >SK221 Negativní vliv na cestovní ruch

V1 Výhodné pro investora ,183

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,047

V3 Umístìní v podhùøí ,092

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,553

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,046

V6 Umístìní na vrcholu hor ,079

 Inconsistency = 0,07

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:57:40

r1i15r1i15



 

200 

 

 

P6 - 30 

 

P6 - 31 

 

P6 - 32 

Model Name: VTE_výstupní data

Priorities with respect to: 

Goal: Výber optimálního místa pro stavbu vetrné elektrárny
      >K2 Ekonomické aspekty 
         >SK22 Cestovní ruch 
            >SK222 Nové formy cestovního ruchu - cyklostezky, naucné stezky

V1 Výhodné pro investora ,070

V2 Umístìní v blízkosti obydlí ,111

V3 Umístìní v podhùøí ,220

V4 Umístìní v blízkosti prùmyslové zóny ,051

V5 Umístìní v blízkosti CHKO ,179

V6 Umístìní na vrcholu hor ,370

 Inconsistency = 0,04

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 127.7.2013 19:58:22

r1i15r1i15



 

201 

 

 

P6 - 33 

 

P6 - 34 

 

P6 - 35 
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P6 - 36 

 

P6 - 37 

 

P6 - 38 
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P6 - 39 

 

P6 - 40 

 

P6 - 41 
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P6 - 42 

 

P6 - 43 

 

P6 - 44 
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P6 - 45 

 

P6 - 46 

 

P6 - 47 
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P6 - 48 

 

P6 - 49 

 

P6 - 50 
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P6 - 51 

 

P6 - 52 

 

P6 - 53 
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P6 - 54 

 

P6 - 55 

 

P6 - 56 
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P6 - 57 

 

P6 - 58 

 

P6 - 59 



 

210 

 

 

P6 - 60 

 

P6 - 61 

 

P6 - 62 



 

211 

 

 

P6 - 63 

 

P6 - 64 

 

P6 - 65 
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P6 - 66 

 

P6 - 67 

 

P6 - 68 



 

213 

 

 

P6 - 69 

 

P6 - 70 

 

P6 - 71 


