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ABSTRAKT

Cílem této práce je seznámení s problematikou podmínek provozu a samotným charakterem 
provozu větrných elektráren s možností časového zrovnoměrnění dodávaného výkonu pomocí 
vhodných akumulačních systémů. Z těchto důvodů je ihned za úvodem této práce popsán stav 
využívání větrných elektráren pro výrobu elektrické energie jak v České republice, tak ve zbytku 
Evropy. Popis jednotlivých funkčních částí je brán se zdůrazněním na elektromechanický princip 
přeměny kinetické energie větru na elektrickou energii pomocí generátoru s co největší možnou 
účinností přeměny a nejmenší nutnou údržbou během provozu. Důraz je také kladen na ty 
funkční bloky, jež je nutné znát z důvodu návrhu vhodného akumulačního systému. Výstupní 
výkon větrných elektráren je kvůli stále se měnícím větrným podmínkám v čase velmi proměnný. 
Tyto charakteristické vlastnosti větrných elektráren, jakožto proměnné výstupní napětí, proměnná 
frekvence a také v čase odstupňované zapínání nebo vypínání většího množství větrných 
elektráren, musejí být v souladu s požadavky elektrizační soustavy, kam odevzdávají svůj výkon. 
Tak aby nedošlo k narušení stability nebo ke zhroucení celé elektrizační soustavy, což by mělo za 
následek nedozírné ekonomické důsledky. Těmto nepříjemným stavům se dá předejít jak přesnou 
meteorologickou předpovědí počasí pro danou lokalitu, tak ale hlavně použitím vhodných 
akumulačních systémů. Vhodností se v tomto případě myslí především vstupní a následné 
provozní ekonomické náklady, požadavky na bezpečnost, dlouhou životnost, nízkou hmotnost a 
vysokou účinnost přeměny energií těchto systémů. V neposlední řadě charakterem jejich použití 
buď pro decentralizované  nebo centralizované systémy, požadavky na dynamičnost provozu a 
délku provozu úměrnou velikosti naakumulovatelné energii. Podmínky pro provoz těchto 
elektráren si klade požadavek výběru vhodné a dostupné lokality s dobrými a celoročně stálými 
vlastnostmi větru, které jsou předem ověřovány měřením a matematickými modely.       

KLÍČOVÁ SLOVA: větrná elektrárna; vítr; větrná energie; obnovitelný zdroj; větrná farma; 

akumulační systém; akumulace; olověný akumulátor; NiCd 
akumulátor; NaS akumulátor; průtokové akumulátory; setrvačník; 
superkondenzátor; zinko-vzdušný akumulátor; palivový článek;
akumulace stlačeným vzduchem; akumulace vodní přečerpávací 
elektrárnou;
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ABSTRACT

The goal of this bachelor’s thesis is to inform about conditions of running and the character 
of running of the wind power plants and about the suitable storage systems for the possibilities of 
time invariableness of power supply. For these reasons is immediately in the first chapter of the 
thesis described state of using wind power plants in The Czech republic and other countries in 
Europe which produce electric power. Description of individual functional parts is important 
mainly from the point of electrician conversion of kinetic energy of wind to electric energy with 
help of the electric power generator with the highest efficiency and without need for 
maintenance. It is necessary to know those functional parts of the power wind to be able to design 
appropriate storage system. The output electric power is very variable at time, mainly output 
voltage, because wind energy is variable too. The characteristics of the wind power plants as 
output voltage, frequency and their switching graded at time have to in accordance with 
requirements of the electricity supply systems not to disturb the stability or even collapse of the 
electricity supply system which would lead to serious economic consequences. These 
predicaments can be prevented with precise meteorological forecast or by using the acceptable 
storage system with small acquisition and operating costs, requirements to safeness and long 
service life, low weight and high efficiency of conversion of energy. The storage systems are 
classified into centralized and decentralizing systems with requirements to dynamic running and 
running time. To fulfil these conditions it is essential to choose acceptable and accessible 
locations with year lasting qualities of wind, which are being checked in advance using 
measurement and mathematical calculations.

KEY WORDS: wind power plant; wind; wind power; renewable resource; wind farm;
storage system; accumulation; lead-acid battery; NiCd battery; NaS 
battery; flow batteries; flywheel; supercapacitor; metal-air battery; fuel 
cell; compressed air energy storage; pumped hydro-electric storage;
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
AFC alkalický elektrolyt

atd. a tak dále

Br bróm

ČR Česká republika

EU Evropská unie

H2O destilovaná voda

H2SO4 kyselina sírová

CHKO chráněná krajinná oblast

KOH hydroxid draselný

Li-ion lithium-iontové akumulátory

Li-pol lithium-polymerové akumulátory

Na sodík

NaBr akumulátor sodno-bromidový akumulátor (sodium bromide battery)

NaOH hydroxid sodný

např. například

NaS akumulátor sodno-sirný akumulátor (sodium sulfur battery)

NiCd akumulátor niklo-kadmiový akumulátor (nickel cadmium battery)

PAFC elektrolyt z kyseliny fosforečné

Pb olovo

PbA akumulátor olověný akumulátor

PbO2 oxid olovničitý

PbSO4 síran olovnatý

PEM polymorfní elektrolytická membrána 

PSB akumulátor akumulátor s odděleným elektrolytem z bromidu sodného a sulfidu 
sodného (polysulfide bromide battery)

S síra

USA Spojené státy americké (United States of America)

VBr akumulátor vanad-bromidový akumulátor (vanad bromide battery)

VN vysoké napětí

VVN velmi vysoké napětí

Zn zinek

ZnBr akumulátor zinko-bromidový akumulátor (zinc bromide battery)

ZnO oxid zinečnatý
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SEZNAM PROMĚNNÝCH 
cp součinitel výkonnosti

DR průměr rotoru

E kinetická energie

EP potencionální energie

g gravitační zrychlení

h hustota výkonu

h výška umístění rotoru

h0 výška, ve které se provádí měření

J moment setrvačnosti tělesa

k koeficient závislosti na typu rotoru

kp poměrný koeficient výkonu

m hmotnost

n koeficient závisející na drsnosti povrchu

P výkon

Pa průměrný výkon větrné elektrárny dodávaný do sítě

Pmax maximální výkon větrné elektrárny dodávaný do sítě

Pmp maximální potřebný výkon akumulačního systému

r vzdálenost hmotného těžiště od osy otáčení

v rychlost větru

v0 rychlost větru ve výšce h0

vh rychlost větru ve výšce rotoru od země h

V objem

λ rychloběžnost

ς  hustota

ςvz hustota vzduchu

ω úhlová rychlost
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1 ÚVOD
Větrné elektrárny se jako moderní a ekologický zdroj elektrické energie začínají čím dál více 

podílet na dodávkách do evropské elektrizační soustavy. V současnosti na evropském kontinentu 
patří největší podíl Německu, Dánsku, Itálii, Velké Británii a Španělsku. Mezi největší světové 
výrobce a zároveň státy využívající větrnou energii patří Kalifornie v USA, Austrálie, Čína, 
Japonsko a některé státy Jižní Ameriky. Hlavní výhodou větrných elektráren je jejich využití jako 
takřka bezplatný obnovitelný zdroj elektrické energie a tím dochází ke snížení produkce 
skleníkových plynů. Bohužel provoz ani výstavba těchto elektráren není bezproblémová. Jejich 
výstupní výkon je velmi závislý na okamžitých větrných podmínkách, tudíž v čase velmi kolísá. 
Navíc větrné elektrárny v bezvětrném období vůbec nic nevyrábějí, minimálně jejich střední 
dodávaný výkon je nutné zálohovat například rychlými plynovými elektrárnami. V České 
republice je v současnosti počet větrných elektráren velmi malý, s instalovaným výkonem 
přesahující 60 MW. Naše elektrizační soustava je navržena tak, aby snesla náhlý výpadek svého 
největšího energetického bloku 1000 MW. Takže ani náhlé bezvětrné období nemůže nijak 
narušit stabilitu naší elektrizační soustavy. Naopak jiná situace je u našeho německého souseda, 
kde současný instalovaný výkon přesahuje 20 GW. Zde je již nutno všemi možnými prostředky 
zabránit náhlému výpadku nebo změně provozních parametrů u většího množství větrných 
elektráren, které mohou mít za následek pokles nebo naopak zvýšení napětí a frekvence v 
elektrické síti a rychlé změny parametrů celé evropské elektrizační soustavy. Evropská 
elektrizační soustava by měla snést náhlou změnu výkonu až 4 GW, ale může dojít, například při 
přechodu bouřkové fronty přes území s větším počtem větrných elektráren, k překročení této 
hodnoty a následnému pádu evropské elektrizační soustavy, což by mělo nedozírné finanční 
následky. Jako jedno z možných a dnes používaných řešení je přesná meteorologická předpověď 
počasí, podle níž je možnost se na tak velký výpadek dopředu připravit a časově ho 
zrovnoměrnit. Ale zatím jediným řešením, které řeší většinu nastalých situací, je použití 
vhodných akumulačních systémů, jak decentralizovaně k jednotlivým větrným elektrárnám nebo 
velkým větrným farmám, tak centralizovaně pro velké oblasti nebo území celého státu. Principů
akumulace existuje velká řada, ale jen některé z nich jsou hlavně z důvodů vysokých finančních 
investic schopné realizace právě pro větrné elektrárny. Lišit se mohou také množstvím energie, 
jež jsou schopny naakumulovat, a rychlosti jejího uvolnění. Z tohoto důvodu je možnost některé 
použít pouze na pokrytí drobných rychlých oscilací výkonu během provozu větrné elektrárny a 
jiné jako náhradní zdroj při dlouhodobém výpadku nebo odstavení. Proto tato práce obsahuje 
popis jednotlivých částí větrné elektrárny, především s podrobným popisem těch částí, které je 
nutné znát z hlediska návrhu akumulačního systému.                
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2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Větrná elektrárna jako zdroj elektrické nebo mechanické energie se v posledních letech 

dostává do popředí hlavně kvůli snaze používat alternativní přírodní zdroje obnovitelné energie. 
Dopadající záření ze Slunce na naší planetu vytváří místa s různou teplotou a při snaze vyrovnat 
tyto rozdíly vznikají vzdušné proudy. Větrná elektrárna využívá tohoto proudění, tedy pohybu 
hmoty o určité rychlosti a hustotě, k přeměně na rotační energii rotoru generátoru. Ta se dále 
přeměňuje na energii elektrickou a přes ochranné, regulační a transformační obvody se dodává do 
elektrizační soustavy.    

V České republice jsou možnosti využití energie větru, vzhledem k přírodním podmínkám 
(vnitrozemské klima s nepravidelným prouděním vzduchu) dosti omezené. Vhodné lokality pro 
využití větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje vyšších 
rychlostí nad 5 ms-1 (některé 3,5 ms-1). Při využití všech lokalit s rychlostí větru vyšší než                
4,8 ms-1 by bylo možné v České republice ročně vyrobit až 5 TWh elektrické energie, tj. 8,5 % 
současné spotřeby.

2.1 Současná situace v ČR
V 90. letech 20. století byla snaha prosadit stavbu tehdy nového typu elektráren – větrných 

elektrárny a začlenit je jako standardní prvek v elektroenergetice. Česká republika v podstatě 
neměla s větrnými elektrárnami žádné zkušenosti, informace se získávaly pomalu a ze zahraničí. 
Kvůli velkým problémům místních firem s uváděním do provozu byl vývoj na našem území zcela 
zastaven. Jednalo se převážně o firmy Energovars a Ekov. Do hry se vložila také politika a 
ochránci přírody, takže některé elektrárny byly postaveny na nevhodných místech, některé měly 
problémy technického rázu, jinde byly zas problémy ekonomické. Výkupní cena elektrické 
energie byla na úrovni 1,13 Kč/kWh, což způsobilo neefektivnost výroby a dlouhou dobu návratu 
investic. I když se v tomto období postavilo 25 větrných elektráren, mnohé z nich jsou dnes již 
mimo provoz. Na ukázku je uveden časový vývoj větrné energetiky na území ČR od r. 1990 
v Tab. 2-1. Teprve v posledních letech začala druhá etapa rozvoje větrné energetiky na našem 
území. V roce 2002 byl stanovený cenový výměr výkupní ceny elektřiny vyrobenou z větru na 
úroveň 3,00 Kč/kWh. Sice v roce 2006 cena výkupu poklesla na 2,46 Kč/kWh, ale tento krok 
podnítil masovější výstavbu větrných farem. Na podzim roku 2006 bylo na území ČR 60 
větrných elektráren s instalovaným výkonem 50,8 MW. Mezi největší investory patří firmy 
Vetas, Enercon, REpower, Tacke a DeWind. [1]

Tab. 2-1 Rozvoj větrné energetiky na území ČR od r. 1990 do r.2005, uvedeno v MW  [1]

Rok 1990 1992 1994 1996 2002 2003 2004 2005

Počet 1 3 17 25 17 20 33 47

Inst.výkon 0,15 0,30 5,64 8,18 6,64 9,34 16,74 29,60
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Do roku 2020 plánuje energetická Skupina ČEZ investovat do rozvoje nových větrných 
elektráren zhruba 20 miliard českých korun, z čeho lze usuzovat narůstání počtu větrných farem, 
zvětšení dodávaného výkonu do sítě a tím i problémy s tím související. V březnu roku 2007 
představila společnost ČEZ veřejnosti Akční plán snižování emisí CO2. Ten počítá do roku 2020 
se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů. Výroba elektřiny by měla po roce 2020 
dosáhnout 5,1 TWh z těchto zdrojů (v roce 2005 to bylo pouze 1,7 TWh). K obnovitelným 
zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření,
termální energie Země, biomasy a bioplynu. Česká republika si jako hlavní cíl vůči EU stanovila 
dosažení 8 % hrubé výroby energie z obnovitelných zdrojů a to již v roce 2010. [1, 2]

2.2 Situace ve světě
Mezi největší výrobce elektrické energie z větrných elektráren patří Německo s instalovaným 

výkonem přesahujícím 20 GW. Dále následuje Španělsko, Dánsko a Itálie. Tyto země mají 
bohaté zkušenosti jak v samotné výrobě, tak i v řešení problémů souvisejících s instalováním tak 
velkých výkonů. Tab. 2-2 udává instalovaný výkon v jednotlivých zemích za posledních 6 let. 
Například Dánsko už má většinu svého vhodného vnitrozemského území zastavěnou větrnými 
farmami, tak využívá mořského pobřeží. Zde vane takřka nepřetržitý vítr, takže je to vhodné 
místo pro stavbu velkých, vysoce výkonných elektráren. Za zmínku stojí Norsko, které i přes svůj 
rozsáhlý energetický potenciál v ropě a vodě staví větrné elektrárna. Nepoužívá je k přímé výrobě 
elektrické energie, ale například norská firma Statkraft, která je navrhuje a staví, je používá 
k čerpání vody do velkých nádrží nad hydroelektrárnou. Je to bezvadné, i když poněkud 
ekonomičtěji náročnější řešení problému s akumulací energie. Unikátním řešením je stavba dvou 
0,6 MW elektráren na ostrově Utsira. Zde vyrobená energie je při vyšší výrobě, než je spotřeba, 
akumulována prostřednictvím elektrolýzy vody na vodík, který je nadále stlačován a ukládán do 
ohromného zásobníku. Tento systém udělal ostrov energeticky nezávislý. Evropa je lídrem ve 
vývoji i průmyslové produkci větrných elektráren. Evropské firmy obsadily přes 80 % na 
světovém trhu. Evropa je také sídlem největších výrobců. Tisíce elektráren z evropských hal 
každoročně míří do Ameriky a Asie. Tento trend obstarává zaměstnání pro desetitisíce lidí 
z Německa a Dánska. V Německu vznikají především projekty a v Dánsku strojírenská výroba. 
Nesmíme ovšem zapomenou na Indii, Čínu a USA, kde se součastný počet instalovaných
elektráren blíží k tomu evropskému. [9]

Tab. 2-2 Instalovaný výkon větrných elektráren v Evropě od r. 2001 do r. 2006 v MW  [3]

Země 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Německo 8 754 11 944 14 609 16 629 18 415 20 622

Španělsko 3 337 4 825 6 203 8 263 10 028 11 615

Dánsko 2 489 2 880 3 110 3 117 3 136 3 140

Itálie 690 797 913 1 255 1 718 2 123

VB 121 194 299 522 1 022 1 716
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Země Evropských společenství přijaly program rozvoje větrné energetiky již v roce 1980. Na 
základě úspěšných projektů, zejména v Dánsku, Nizozemsku, Německu a Velké Británii, 
rozhodla Evropská unie o dosažení v roce 2030 100 GW instalovaných ve větrných elektrárnách. 
To je výkon, který má pokrývat 20 % celkové západoevropské spotřeby elektrické energie. Pokud 
se naplní tyto optimistické výhledy, obrovský podíl na nich budou mít země s mořským 
pobřežím, tedy s nejpříhodnějšími podmínkami. Jinde se vítr zřejmě dočká využití maximálně 
v kombinaci s dalšími obnovitelnými zdroji. [4]

2.3 Mechanické uspořádání jednotlivých částí větrné elektrárny
Principiální uspořádání jednotlivých částí větrné elektrárny je graficky znázorněno na       

obr. 2-1. Jedná se pouze o teoretickou úvahu, jelikož ne všechny větrné elektrárny obsahují 
všechny zde uvedené prvky. Například převodovka a ventilační zařízení může úplně chybět. 
Naopak může přibýt více měřících a regulačních prvků. U středních a malých větrných elektráren 
se často uvažuje o umístění vhodného transformačního zařízení dovnitř strojovny. Strojovny 
vybavené multiplovými generátory jsou mechanicky přizpůsobené pro jejich větší rozměry a 
hmotnost. Strojovna musí být vyvážena, aby nedocházelo k zbytečnému pnutí nosné věže 
elektrárny a aby byla možnost strojovnu lehce natáčet. Hlavním požadavkem jednotlivých 
komponentů je jejich nízká hmotnost. Realizace vysokých staveb (nad 100 m) sebou přináší řadu 
problémů, mezi nimi i vysoká hmotnost, která snižuje stabilitu konstrukce. Tento problém 
zasahuje i do případných akumulačních systémů, jejichž vysoká hmotnost při nejčastější realizaci 
z olověných akumulátorů nedovoluje jejich přímé umístění do strojovny a je následně nutná 
realizace nových budov na úrovni terénu. Jinou možností je použití superkapacitorů. Se svojí 
nízkou hmotností umožní své umístění přímo ve strojovně větrné elektrárny. Samotná konstrukce 
elektrárny ještě obsahuje mimo obsahu obr. 2-1 betonový základ, přípojnici, rozvaděče a 
přístupovou cestu pro případnou obsluhu.  

Obr. 2-1 Mechanické uspořádání částí větrné elektrárny [5]
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Popis k Obr. 2-1 : 1 – generátor, 2 – mechanická spojka, 3 – převodovka, 4 – brzda, 

5 – ventilační systém, 6 – strojovna větrné elektrárny, 7 – měřicí 

a regulační systémy, 8 – ložisko rotoru, 9 – hlava rotoru, 10 – servo-

motory pro natáčení listů rotoru, 11 – ozubené kolo, 12 – několikadílná

                  věž elektrárny, 13 – servomotory pro natáčení strojovny                         

2.4 Funkce větrné elektrárny a popis jednotlivých částí
Možnosti využití větrné elektrárny: - přímá přeměna na mechanickou práci

- nepřímá přeměna na elektrickou energii
Při přeměně větrné energie na elektrickou lze použít dvou rozdílných systémů. Prvním systémem 
je systém nezávislý na rozvodné síti (grid-off), neboli autonomní systém. Slouží pro lokální 
zásobování elektřinou nezávisle na okolní elektrizační soustavě. Zde se většinou používá malých 
elektráren s výkonem od 0,2 do 10 kW. Větší systémy lze kombinovat se záložními zdroji 
například pro napájení odlehlých ostrovů. Často jsou vybaveny fotovoltaickými panely pro 
činnost v méně větrném, ale slunném létě. V tomto případě je kladen velký důraz na používání 
úsporných spotřebičů. Finanční náklady na pořízení elektrárny malého výkonu jsou poměrně 
vysoké, proto se tento systém nevyplácí v oblastech, kde existují další varianty výroby elektrické 
energie. Druhým systémem je systém dodávající elektrickou energii přímo do rozvodné sítě 
(grid-on). Jedná se o nejrozšířenější systémy, které se používají v oblastech s velkým větrným 
potenciálem. Slouží výhradně pro komerční výrobu elektřiny. Narůstajícím trendem je výstavba 
stále větších strojů, jak rozměrově, tak výkonově. Klesají pak pořizovací náklady na instalovanou 
kW a stoupá efektivnost využití vhodných lokalit s dobrými větrnými podmínkami, kterých je 
v ČR nedostatek. Ve vnitrozemí se staví s výkony od 0,5 do 2 MW, na pobřeží nebo na moři 
s výkony až 5 MW. Tyto velké elektrárny mají asynchronní generátory se jmenovitým střídavým 
napětím 660 V a tudíž se nehodí jako autonomní zdroje energie. Čím dál víc se objevují typy 
s multipólovými nízkootáčkovými generátory, které nepotřebují převodovku, ale většina z nich 
má pouze konstantní otáčky. Moderní větrné elektrárny mají rozběhovou rychlost větru kolem     
4 ms-1. Pro zvýšení efektivnosti výroby mají některé generátory dvojí vinutí. Pro nízké rychlosti 
větru běží menší generátor, při vyšší rychlosti větru se přepne na větší. Startovací rychlost se poté 
může snížit až na 2,5 ms-1. K zefektivnění provozu a snížení nákladů na povolení, projektování, 
připojení do sítě a výstavbu se větrné elektrárny sdružují do skupin, obvykle s větším počtem jak 
5, a toto sdružení se nazývá větrná farma. Nevýhodou je velká závislost na počasí, ročním období 
a denní době. [5, 6]                          

2.4.1 Základní rozdělení větrných elektráren 
Zde popisované části větrných elektráren se mohou u jednotlivých typů lišit, například u 

moderních elektráren už není tak často používána převodovka. Zato například systém natáčení 
strojovny je u malých elektráren založen na primitivním principu, kdežto u výkonových strojů je 
to už složité zařízení poháněné motory s převodovkou a  hydraulikou. 

Následující tab. 2-3 ukazuje základní rozdělení větrných elektráren a příklady použití. 
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Tab. 2-3 Rozdělení větrných elektráren podle výkonu [7]

Název Příklady použití

Mikroelektrárny
Používají pro napájení jednotlivých zařízení, například dobíjení akumulátorů. 
Energie z akumulátorů slouží k napájení nízkoenergeticky náročných 
spotřebičů (osvětlení pro reklamní billboardy). Dělají se s výkonem do 1kW. 

Malé elektrárny
Tento typ se opět používá k dobíjení akumulačního zařízení, většinou vhodná 
nabíjecí a jistící elektronika s akumulátory a polovodičovým měničem na 
síťové napětí. Generátory jsou s jmenovitým výkonem do 15 kW. Takto 
uspořádaný systém může zásobovat elektrickou energii rodinný domek nebo i 
větší méně energeticky náročnou usedlost. 

Středně velké
Elektrárny

Tímto názvem jsou označované elektrárny s jmenovitým výkonem do 100 kW. 
Jejich upotřebení může být jak autonomní, pro napájení s vhodným 
regulačním a akumulačním systémem velkých farem a odlehlých usedlostí. 
Tak mohou v kombinaci s trafostanicí dodávat elektrickou energii do sítě.  

Velké 
elektrárny

Tyto elektrárny vždy dodávají elektrickou energii do sítě. Jejich jmenovité 
výkony jsou od stovek kW po jednotky MW. Náklady na jejich výstavbu jsou 
v řádu desítek miliónů, ale z ekonomického hlediska jsou nejefektivnější. 
Jejich návratnost je 5 až 10 let, což se při jejich životnosti 15 až 20 let 
udávanou výrobcem jeví jako dobrá investice. 

      

2.4.2 Rotor 
Mechanická část ústrojí věrné elektrárny, která přenáší kinetickou energii větru na 

mechanickou rotační energii. Podle aerodynamického principu a umístění osy otáčení se dají 
rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou rotory vztlakové s vodorovnou osou otáčení. Vítr u 
nich obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli. Na straně působení větru vzniká přetlak, 
naopak za listem vrtule podtlak. List rotoru má snahu tuto změnu vyrovnat, proto se začne otáčet 
v rovině kolmé na osu rotoru. Při stejném průměru rotoru platí nepřímá závislost mezi počtem 
listů a frekvencí otáčení. Dnešní elektrárny mají obvykle tři listy, jsou však vyvinuty i s dvěma 
listy. U nich ale nastává problém s rozkmitáním a nestabilitou, protože vždy jeden z listů je 
zatížen jinou rychlostí větru (blíže k povrchu je rychlost větru nižší až 3 násobně). Tento problém 
je u třílistých rotorů zanedbatelný. Druhou skupinou v praxi téměř nepoužívanou jsou rotory 
odporové. Jedná se především o rotory s vertikální osou otáčení. Příkladem může být typ 
Savoniův, který má místo listů vrtule jakési misky. Jejich výhodou je, že mohou pracovat při 
vyšší rychlosti otáčení a není je třeba natáčet do směru převládajícího větru. V praxi se neujaly, 
protože u nich dochází k mnohem většímu dynamickému namáhání, které snižuje jejich 
životnost. Další jejich nevýhodou je malá výška rotoru nad terénem, takže pracují  při menší 
rychlosti větru. Podrobnější rozdělení druhů rotorů je v tab. 2-4. [7]

Proudící vzduch má převážně horizontální směr působení, ale po nárazu na list vrtule 
rotoru se částečně rozloží i na vertikální směr. Z tohoto předpokladu Albert Betz odvodil 
teoreticky maximální dosažitelnou účinnost větrného stroje na 59 %. Pro reálné turbíny 
s průměrem rotoru  DR a délkou a délkou listu vrtule DR/2 lze odvodit vzorec (2.1) pro výpočet 
teoreticky dosažitelného výkonu. Další veličinou, se kterou je nutno uvažovat při výpočtech 
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teoreticky dosažitelných výkonů je rychloběžnost λ, je to poměr mezi obvodovou rychlostí špiček 
rotoru a rychlostí větru. Tato veličina se liší s druhem použitého rotoru a nejvyššího výkonu 
dostaneme pouze při optimální rychloběžnosti.

4
**

2
**

2
R

3 Dv
cP vzp  (2.1)

Kde P [W] je výkon, DR je průměr rotoru [m], ςvz je hustota vzduchu [kg/m3], v rychlost 
proudícího větru [m/s2] a cp je součinitel výkonnosti, v ideálním případě je rovný 0,59. [3]
           Účinnost (výkon) jednotlivých rotorů lze pro přibližnou orientaci určit ze vzorce (2.2)

23 ** RDvkP (2.2)

Kde v je rychlost větru [m/s2], DR je průměr rotoru [m] a k je koeficient závislý na typu 
rotoru, terénu okolí elektrárny, nadmořské výšce. Dosahuje hodnoty 0,1 až 0,5.

Tab. 2-4 Základní druhy rotorů s podrobným popisem [8, 20]

Druh Popis 

Vrtule

Ze všech rotorů má nejvyšší možnou dosažitelnou účinnost 45 %, což z ní 
dělá s přihlédnutím na jednoduchou konstrukci a ne tak vysoké nároky na 
materiálovou pevnost jediný použitelný druh rotoru pro vysoké výkony. Je 
to rychloběžný typ, rychloběžnost až 10 (optimum je 6). Počet listů vrtule 
bývá 1 až 4. Její teoretický výkon lze zjednodušeně stanovit z rovnice  
P=0,2*v3*D2. Nevýhodou rychloběžných větrných motorů je malý počáteční 
točivý moment a proto je nutné vybavit tyto stroje buď nuceným elektrickým 
rozběhem, nebo u menších typů dvojstupňovou regulací, kde jeden stupeň 
nastaví rotor do rozběhové polohy, která je charakteristická velkým úhlem 
natočení a tím i vyšší hodnotou rozběhového momentu. Teprve po rozběhu 
se rotor přestaví do pracovní polohy. U menších typů je přestavení 
realizováno mechanicky, u větších obvykle hydraulicky.

Lopatkové kolo Lopatkové kolo je pomaluběžný větrný motor, obvyklý počet lopatek se 
pohybuje mezi 12 a 24. Běžný průměr lopatkového kola je pět až osm metrů. 
Na rozdíl od rychloběžného motoru je maximální účinnosti dosahováno při 
rychloběžnosti 1. Maximální jmenovitý výkon lze spočítat dle vztahu 
P=0,15*v3*D2, takže jeho účinnost je o 25 % nižší než u rychloběžného. 
V praxi ho lze využít pouze pro mechanickou práci, například čerpání vody.

Darrieův rotor Řadí se mezi rychloběžné motory, skládá se ze dvou či více křídel, které 
rotují kolem vertikální osy. Dosahuje účinnosti až 38 %, ale má vysoké 
nároky na mechanickou odolnost a musí být umístěn na velké ploše. Nemusí 
se natáčet za větrem, ale za cenu využití slabších větrů do 30 m nad terénem. 

Savoniův rotor Je tvořen dvěma plochami ve tvaru půlválce, které jsou vzájemně přesazeny. 
Jeho maximální účinnost je 23 % při rychloběžnosti 0,9 až 1. V praxi se 
používá pouze výjimečně, spíše k mechanické práci než na výrobu elektrické 
energie.                                                                                                    
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2.4.3 Spojka
Zařízení s tímto názvem má dva významy, prvním z nich je mechanický systém přes který se 

přenáší točivý moment z venkovní části rotoru k vnitřnímu rotoru uvnitř generátoru nebo 
k převodovce. Spojka má spíše ochranný charakter, může například ochránit rotor při zakousnutí 
ložisek, převodovky nebo při zadření rotoru uvnitř generátoru. Je stavěna na jmenovitý přenášený 
moment, při vyšším se odepne. Vyrábí se i pružná, která se při vyšším momentu než jmenovitý 
začne prokluzovat. Usnadňuje také činnost brzd, při nutném zpomalení rotace rotoru kvůli poruše 
nebo rychlému větru. Dříve se používala k usnadnění roztáčení, dnes by byla při velkých 
přenášených výkonech mechanicky velmi náročná, proto se  k tomuto účelu již nepoužívá. 
Uplatňuje se pouze jako přímé napojení točivého momentu z rotoru (převodovky) na generátor.

Druhým významem je elektronická spojka. Toho zařízení se umisťuje ihned za elektrickým 
výstupem generátoru (po ochranných obvodech). Slouží jako aktivní člen regulačních obvodů. 
Používá se většinou u asynchronních generátorů, protože u synchronních generátorů a 
stejnosměrných motorů můžeme pomocí buzení regulovat parametry vyráběného elektrického 
výkonu. U asynchronních generátorů je regulace možná jenom jejich speciálním provedením, 
především vyvedením vinutí pomocí kroužků a kartáčů z kotvy. Na tyto výstupy připojujeme 
příslušnou elektroniku a jejím nastavováním můžeme regulovat parametry výstupního výkonu. 
Tento způsob je nákladný a vysoce ztrátový. Jiným řešením je použití polovodičového 
usměrňovače a střídače. Tento systém má dobré dynamické vlastnosti. Umožňuje v omezené míře 
určitý rozsah otáček rotoru, protože tento systém není frekvenčně závislý (v omezené míře) a na 
jeho výstupu, kde se elektrická energie dodává přes transformátor do sítě, je vždy 50 Hz. Další 
věcí, kterou tento systém "stejnosměrné spojky" umožňuje, je připojení vhodného zařízení 
schopného akumulovat energii a tím vyrovnat rychlé výkonové rozdíly během provozu, protože 
akumulovat ať už na principu chemickém nebo elektronickém jsem schopni pouze stejnosměrnou 
elektrickou energii. 

2.4.4 Brzda    
Mechanický systém, který umožňuje zastavení rotačního pohybu rotoru v případě poruchy, 

chtěného odstavení elektrárny nebo překročení větru nad určitou mez. Podle typu a výkonu 
elektrárny je tato mez mezi 20 až 30 ms-1. Samotný brzdící systém je založen buď na 
mechanickém tření rotoru speciálními kotouči, elektromechanickém pomocí generátoru, či 
natočením lopatek vrtule tak, aby vítr svými silovými účinky působil proti rotaci rotoru. Systém 
využívající mechanického tření byl používán dříve, protože klade vysoké nároky na náročnost
kvality materiálu a má nízkou životnost. Dnes se ještě výjimečné vyskytuje jako doplňková 
neboli záložní ochrana bezpečného zastavení rotoru elektrárny. Brzda na elektromechanickém 
principu spočívá ve využití generátoru, který se připojí na zátěž s malou impedancí, nebo se do 
něho pustí stejnosměrný proud. V tomto případě je třeba dát pozor, aby nedošlo ke krátkodobému 
přetížení generátoru a také na mechanické rázy způsobené brzděním. Systém brzdění musí najet 
na požadovaný výkon pomalu a plynule. Jelikož tento druh brzdícího systému má podle výkonu 
elektrárny svůj brzdící účinek rozložen do několika desítek sekund, musí být doplněn další 
brzdící ochranou, aby při případném výpadku napájení, selhání, nebo potřebě okamžitého 
zastavení rotoru, bylo vyhověno požadavkům bezpečného provozu elektrárny. Natáčení lopatek 
vrtule, tak aby vítr působil proti směru otáčení rotoru je využíváno především u malých větrných 



Větrné elektrárny 20

elektráren, protože klade vysoké nároky na samotnou konstrukci rotoru, ale také na možnost 
natáčet lopatky o úhel 90° a větší oproti normálnímu provoznímu stavu. V dnešní době se opět 
začíná o tomto systému uvažovat. Prakticky se používají všechny možné kombinace těchto 
systémů kvůli zvýšení eliminace stavu, kdy nelze rotor elektrárny vůbec zastavit.

2.4.5 Generátor větrné elektrárny
Elektrické zařízení vyrábějící z rotačního pohybu rotoru elektrickou stejnosměrnou nebo 3f 

střídavou energii. Používají se všechny 3 základní druhy generátorů. Pro malé větrné elektrárny 
se nejčastěji používají stejnosměrné generátory, ty umožňují přímé dobíjení akumulátorů. 
V dnešní době se začínají používat střídavé generátory na bázi permanentních magnetů 
s vhodným typem usměrňovače. Ve středně velkých větrných elektrárnách se používají 
asynchronní ale také synchronní generátory, jejichž výhodou je poměrně vysoká účinnost. Jsou 
schopny vyrábět proud a napětí požadovaných parametrů i při vysokých otáčkách, proto jsou 
použitelné pro široký rozsah rychlostí větrů. V porovnání s asynchronními generátory jsou však 
mnohem dražší a vyžadují komplikovaný řídící systém, který musí snímat otáčky, napětí, fázový 
posuv, okamžik připojení a odpojení k síti. Další nespornou výhodou synchronních generátorů je 
schopnost pracovat do autonomních systémů bez nutného připojení k okolní síti. Elektrickou 
energii pro vlastní řízení, regulaci, buzení si berou ze své vlastní výroby. Velké a výkonné větrné 
elektrárny používají převážně asynchronní generátory, ale jsou i výjimky se speciálními 
synchronními a stejnosměrnými generátory. Ale nejčastější jsou asynchronní generátory, protože 
jsou levnější a potřebují menší údržbu než synchronní. Nemají žádné rotující kontakty, tudíž mají 
vyšší životnost a nízké náklady na údržbu. Jsou velmi snadno přifázovatelné k síti a při jejich 
připojení se neprojevují oscilační jevy. Potlačují nežádoucí chování sítě při poruše elektrizační 
soustavy svojí dodávkou jalového výkonu. Asynchronní generátory lze připojit k síti, i když se 
jeho otáčky liší od synchronních až o pět procent. Připojovací systém je velmi jednoduchý a tvoří 
ho pouze zařízení sledující otáčky generátoru a okamžik připojení k síti. [8]

2.4.6 Převodovka
Používala se tam, kde byly velké rozdíly mezi rychlostí rotoru a potřebnou rychlostí 

generátoru. Generátor pro svoji činnost potřebuje otáčky svého rotoru blízké synchronním. 
Rychlost rotoru větrné elektrárny je velmi malá, podle výkonu a velikosti elektrárny se pohybuje 
mezi 0,2 až 10 otáčkami za sekundu. Řešením, jak tuto rychlost přizpůsobit rychlosti chtěnou 
generátorem, je převodovka. Mechanicky zvyšuje otáčky na potřebné. Nicméně její nevýhodou je 
vysoká hlučnost, zbytečně zabírá místo a zvyšuje hmotnost elektrárny. Vyžaduje složitou údržbu, 
výměnu oleje a rychlé opotřebení mechanických částí. S velkým množstvím oleje 
v převodovkách souvisí také možnost jeho úniku do životního prostředí a tedy i další argument 
odpůrců výstavby větrných elektráren. V dnešní době se již v moderních elektrárnách od 
převodovky opustilo a byla nahrazena multipólovými nízkootáčkovými generátory. Tyto 
generátory mají stejné potřebné otáčky pro svůj chod jako otáčky rotoru větrné elektrárny, tudíž 
převodovky není třeba. Ale je to zase za cenu vyšší složitosti, větších rozměrů, větší hmotnosti a 
ceny generátoru.
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2.4.7 Systém natáčení strojovny větrné elektrárny 
U malých elektráren postačí k natočení rotoru ocasní plocha. Podstata toho principu spočívá 

v tom, že je strojovna větrné elektrárny opatřena plochým listem umístěným svou plochou kolmo 
na osu rotoru, takže při změně větru tak vznikne točivý moment, který pootočí strojovnou a 
nastaví osu rotoru ve směru větru. Zařízení je velmi jednoduché, spolehlivé a levné. Nevýhodou 
je vznik značných gyroskopických momentů při natáčení strojovny, které způsobují namáhání 
hlavního hřídele větrné elektrárny na ohyb. U středních i některých malých elektráren je vhodné 
použít boční pomocné motory, které jsou tvořeny dvojicí lopatkových kol zabíhajících do 
ozubeného kola pevně spojeného se strojovnou elektrárny. Při poryvu bočního větru se pomocné 
motory roztočí a pozvolna natočí strojovnu do požadovaného směru. Výhodou je pomalé natáčení 
a tím velmi malý vznik gyroskopických momentů. Nevýhodou je zase složitější konstrukce a 
neschopnost reagovat na rychlé změny. Pro větrné elektrárny velkého výkonu se používá natáčení 
pomocnými elektromotory. Systém ovládající strojovnu se skládá z snímacích členů v podobě 
anemometru a korouhve. Přes vyhodnocovací elektroniku je ovládán elektromotor, který opět 
přes ozubené kolo spojené se strojovnou elektrárny umístí osu rotoru do potřebného směru. I přes 
přesné a pozvolné natočení strojovny je velikou nevýhodou složitost zařízení. Také je třeba brát 
ohled na dobu než se strojovna s rotorem natočí do požadovaného směru, jelikož po tuto dobu 
(řádově sekundy) velmi výrazně klesá elektrický výkon elektrárny. Což má opět velký vliv na 
ekonomiku elektrárny a vyšší náročnost na použitý akumulační systém. V neposlední řadě je 
třeba brát ohled na konstrukci větrné elektrárny, kdy celý tubus nehybně stojí a natáčí se pouze 
strojovna s rotorem. Strojovna s tubusem je propojena řídícími a silovými kabely, které ve
většině případů konstrukce volně visí v tubusu. Je třeba zajistit, aby nedošlo k jejich 
mechanickému poškození překroucením. Z tohoto důvodu se navrhl systém otáčení, který 
nedovolí více jak 3 otáčky strojovny proti tubusu. Po jejich vykonání dochází k otáčení strojovny 
na opačnou stranu. Problémem je, že po dobu zpětného natáčení není elektrárna schopna dodávat 
do sítě elektrický proud až po dobu několika minut. Tuto špatnou vlastnost se již úspěšně 
podařilo odstranit dánským firmám, které navrhly zrealizovat kluzné kartáče, tudíž kabely 
zůstanou v nehybné poloze a tím se vyřeší jak problém s dodávkou elektrické energie do sítě, tak 
dynamické namáhání kabelů a tím snižování jejich životnosti. Nevýhodou jsou opět prozatím 
vysoké finanční náklady na výrobu kartáčů, které musí odolávat velkým přenášeným proudům 
silového obvodu a nepříznivým klimatickým a mechanickým podmínkám uvnitř elektrárny. [8]

2.4.8 Stožár elektrárny a strojovna 
Trubkové a příhradové stožáry s kotevními lany jsou vhodné pouze pro malé a střední 

elektrárny. Pro výkonné je vhodný masivní příhradový, ale častěji z mnoha důvodů se používá 
tubusový. Problémem je vlastní rezonanční frekvence stožáru se strojovnou elektrárny. 
Konstrukcí musejí být vyloučeny frekvence blízké frekvenci rotace rotoru a jejich násobky. Jinak 
by mohlo dojít k mechanické rezonanci a zřícení stožáru. Pro praktické využití větru jsou 
zajímavé výšky od 40 do 120 metrů nad zemským povrchem. Proto také stavíme stožáry 
do těchto výšek. V tomto rozmezí závisí rychlost větru na tvaru okolního terénu. Čím hladší je 
jeho povrch, tím vyšší je rychlost větru a účinnost elektrárny stoupá. Nerovnosti se projevují 
tvorbou turbulencí, které snižují rychlost větru a způsobují jeho kolísání, tím i velké kolísání 
výstupního výkonu. Pro stavbu větrných elektráren jsou vhodné mořské břehy, nebo rovnou  
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jejich výstavba nad mořskou hladinou až několik km od pobřeží, protože drsnost mořské hladiny 
je minimální a vítr po dlouhou dobu takřka nemění svůj směr. Zde je vhodné využití vyšších 
výšek nad povrchem hladiny moře pro zefektivnění výroby a možnosti instalovat velké výkony. 
Současné maximum instalovaného výkonu větrných elektráren u německého Baltského moře 
dosahuje 5 MW a výšky tubusu přes 160 metrů. Pro rovný terén, kde je závislost mezi rychlostí a 
výškou ovlivňována pouze drsností povrchu lze použít vzorec (2.3). Jelikož se rychlost větru 
většinou uvádí pro 10 metrů nad povrchem terénu, lze podle tohoto vzorce přepočítat na rychlost 
ve výšce strojovny. Nicméně pomocí tohoto vzorce dojdeme pouze k orientační hodnotě, takže 
při výpočtu rychlosti větru pro velké rotory je třeba provést více měření v různých výškách nad 
terénem. [8]
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Kde:    v0 - naměřená rychlost větru ve výšce h0 [ms-1]
vh - vypočítaná rychlost větru [ms-1]
h0 - výška, ve které se provádí měření [m]
h - výška umístění rotoru [m]
n - exponent závisející na drsnosti povrchu (od 0 do 1; obvykle n = 0,14)  [11]

Stroje a elektrická zařízení uvnitř strojovny produkují velké množství tepelné energie a tu je 
nutno odvádět. U starších elektráren byly k tomuto účelu instalovány ventilátory. Ty ale zvyšují 
vlastní provozní spotřebu a přispívají na zvýšení produkované hladiny hluku. Moderní strojovny 
jsou chlazeny proudícím vzduchem, což je velmi efektivní, ale obnáší to speciálně profilovaný a 
žebrovaný kryt strojovny, vyrobený převážně z hliníku a jeho slitin pro snížení váhy a zvýšení 
plochy pro odvod tepla.  

2.4.9 Regulační, řídicí a ochranný systém
Samotný regulační systém se skládá z měřicích a kontrolních prvků, umístěných vně i uvnitř 

strojovny větrné elektrárny. Dále systémy natáčení strojovny a brzdění rotoru. Systémem 
regulace parametrů napětí, proudu a systémem pro připojení k síti. Jeden z nejdůležitějších 
systémů větrné elektrárny je regulace výkonu v závislosti na rychlosti větru. Jeho úkolem je 
natáčení listů rotoru podle okamžitých větrných podmínek, aby bylo v co největší míře dosaženo 
co největší účinnost přeměny kinetické energie větru na rotační pohyb rotoru. Hlavní dva druhy 
používaných regulací jsou pasivní a aktivní. Při pasivní regulaci, jinak nazývané regulace Stali, je 
využíváno odtržení proudu vzduchu od pevně nastavených listů rotoru při překročení určité jeho 
rychlosti. Tím dochází k poklesu výkonu, tato regulace je sice jednoduchá, ale nabízí vyšší 
výrobu elektrické energie i při vyšších rychlostech větru s větrnými nárazy a nižší pořizovací 
náklady. V současnosti je využíváno i aktivních regulačních systémů Stali, kde jsou pomalým 
natáčením listů rotoru kompenzovány změny klimatických podmínek. Druhou, dnes 
nejvyužívanější regulací je aktivní regulace Pitch. Využívá natáčení celého listu rotoru podle 
okamžité rychlosti větru, tak aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti. Výhodou je vyšší výroba 
elektrické energie zejména při nižších rychlostech větru, kdy se tato regulace projeví nejvíce. 
Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady, takže v praxi je využíváno kombinace levného 
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systému Stali s aktivní regulací Pitch. Ochranné systémy spočívají v měření provozních stavů a 
měření parametrů okolního prostředí. Je třeba měřit teplotu vinutí generátoru a teplotu 
převodovky, při její překročení je třeba elektrárnu urychleně odstavit. Dále je třeba měřit 
parametry okolní sítě, aby například při případném nadpětí nebo podpětí nedošlo ke zničení 
generátoru nebo výstupních obvodů elektrárny. Ochranné systémy také sledují parametry 
okolního prostření, jakožto rychlosti větru, tak aby při překročení bezpečné rychlosti došlo 
k odstavení elektrárny a zastavení rotoru pomocí brzdného systému. Za účelem odstranění 
námrazy na listech rotoru se měří teplota okolí. Všechny ochranné systémy mají za účel bezpečný 
provoz větrné elektrárny a zamezení poruchových stavů, které mohou ohrozit zdraví lidí, nebo 
vznik materiálních škod. [7]

2.4.10 Systémy vyhřívání listů rotoru 
V chladných ročních obdobích dochází k vytváření námraz na listech rotoru. Ty způsobují 

větší mechanické namáhání listů rotoru, nebo v extrémních případech může dojít k odletování 
kusů námrazy, které při oběhové rychlosti rotoru elektrárny okolo 200 kmh-1 mohou ohrozit 
osoby v okolí. Námraza se vytváří nesymetricky, tudíž při vysokých otáčkách rotoru dochází 
ke kmitům, rychlému opotřebení ložisek a únavě materiálů strojovny. V neposlední řadě 
způsobují zhoršení hladkosti listů rotoru a tím znesnadňují obtékání větrem. Výsledkem je pak 
snížení využití větrné energie na výrobu elektrické. Řešením je buď odstavení elektrárny, nebo 
vytápění listů na odporovém principu. Odporový drát opatřený izolací je tažen vnitřkem listu. 
Nevýhodu přináší rychlá rotace listů rotoru v chladném vzduchu. Dochází k prudkému 
ochlazování listů. Tohoto principu lze využít pouze u velkých elektráren, kde okamžitá spotřeba 
na ohřev je v řádu desítek kW. Výhodou je, že se námraza tvoří jenom při teplotách blízkých 
nule. Tudíž při nižších teplotách se vytápění opět vypíná.  

2.5 Reálné parametry vybraného typu elektrárny
Větrná elektrárna Vetas V52-850 kW je návětrná elektrárna s třílistým rotorem. Následující 

vypsané parametry jsou pouze ty, které jsou důležité z elektrotechnického hlediska. 
Připojovací rychlost větru 3 ms-1, jmenovitá rychlost 11 ms-1, vypínací rychlost 22 ms-1

Generátor : jmenovitý výkon 850 kW, jm. napětí 690 VAC, jm. proud 711 A, frekvence 50 Hz,
                   jm. otáčky 1620 otmin-1- čtyřpól, jm. účiník 1,0 (regulovaný rozsah 0,98c-0,95i),

       asynchronní motor s rotorovým vinutím vyvedeným na kroužky
Rotor :  průměr 52 m, provozní otáčky 14,0-31,4 otmin-1., záběrová plocha 2124 m2

Listy rotoru : délka 25,3 m, hmotnost jednoho listu 1500kg 
Systém natáčení strojovny : motor 1,5 kW asynchronní šestipól 
Věž : kónická trubková, čtyřdílná, dosažená výška 86m nad povrchem
Převodovka : poměr 1:62, chlazeno čerpadlem s olejem, motor 1,5 kW
Řídící jednotka : sledování činného a jalového výkonu, sledování větru, prostředí, otáčky,

    generátor, síť, dálkové monitorování
Venkovní stanice : transformátor jm. výkon 1000 kW, jm. napětí 690 V / 22 kV  [10]                                                      
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3 PROBLEMATIKA PROVOZU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
Vedle pro elektrotechniku nezajímavých problémů provozu větrných elektráren, jakou jsou 

akustické emise a negativní vliv na okolní faunu, je nevětším problémem nestabilita větrné 
energie a tím i výroby elektrické energie. Výsledky měření ukazují využití až 35 % instalovaného 
výkonu větrné elektrárny za rok v daleko větrnějším Německu, v Dánsku to je okolo 30 %. 
V podmínkách České republiky se využití v současnosti odhaduje na 12 až 15 %. Je to dáno jak 
méně příznivými větrnými podmínkami, velkou proměnlivostí jak směru, tak rychlosti větru, ale 
hlavně zastaralejší a levnější technologií u nás nainstalovaných větrných elektráren. Tab. 3-1
ukazuje výrobu elektrické energie a její využití ve větrných elektrárnách na území České 
republiky. Negativní vlastnosti energie z větru musejí být řešeny záložními zdroji, ale tento 
nepříznivý vliv lze minimalizovat meteorologickou předpovědí a z ní vyvozené podmínky jako 
rychlost větru, jeho směr a tím i teoreticky možný vyráběný výkon. Elektrizační soustava se pak 
může dopředu připravit na případné výpadky nebo poklesy v dodávaném výkonu. 
Meteorologickou předpověď pro dané místo lze určit s jistou přesností až 48 hodin dopředu, ale 
takřka reálnou, podle níž se může řídit energetický dispečink pouze 4 hodiny dopředu. Ale i tak 
za pomoci předpovědi mají operátoři možnost se připravit na změnu větrných parametrů. [1]          

Využití instalovaného výkonu se jinak nazývá kapacitní faktor, je to poměr mezi hodnotou, 
kdy větrná elektrárna vyrábí elektrickou energii a kdy stojí. Velikost se u nás pohybuje do 15 %, 
v Dánsku okolo 24 %, ve USA a Kanadě okolo 20 % a nejlepší evropské podmínky pro 
využívání větrné energie jsou ve Velké Británii (převážně v severní části Anglie a ve Skotsku), 
také v pohořích Jižní Ameriky, kde naměřené hodnoty dosahují až 45 %. [25]

Tab. 3-1 Instalovaný výkon, výroba a využití větrné energie na území ČR v letech 2001-2006 [12]   

Rok Instal. výkon [MW] Výroba [GWh] Využití [%]

2001 1,2 0,2 1,9

2002 5,4 1,6 3,4

2003 9,9 4,0 4,6

2004 17,8 10,7 6,9

2005 22,0 21,3 11,0

2006 29,2  *(do podzimu) 17,0 -

                                                                                                                                                  

3.1 Přesnost meteorologické předpovědi
Pro krátkodobé předpovědi do 6ti hodin se používají statické modely a aktuálně měřená data. 

Pro předpověď nad 6 hodin se využívají prognostické výstupy numerických modelů pro 
předpovědi počasí. Numerické modely předpovědí pracují s diskrétními hodnotami v síti bodů.  
V současnosti je využívána čtvercová síť bodů s krokem 10 až 15 km. Pro zohlednění místního 
tvaru terénu, drsnosti plochy a vlivu překážek používáme jisté numerické postupy. Numerické 
metody se dělí na fyzikální a statické. Statické hledají vztahy mezi vstupními hodnotami modelu,
jako například meteorologická měření a měření výroby elektrické energie. Výstupem jsou 
předpovídatelé veličiny. Naopak rozdílem výstupu fyzikálních modelů je možnost vydat pouze 
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číselnou odpověď bez pravděpodobnosti. Proto se zavedla tzv. ansámblová předpověď, která 
spočívá v tom, že se počáteční podmínky, které vstupují do modelu, mírně změní a provede se 
následná integrace. Tento postup se několikrát opakuje. Výstupem je několik předpovědí, u nichž 
se provádí analýza rozdílu mezi nimi. Tímto způsobem lze odhadnout spolehlivost předpovědi a 
předpověď formulovat pomocí pravděpodobnosti. Pro předpověď výroby elektrické energie 
z větru byla vyvinuta řada modelů, které se provozně používají v řadě států v Evropě a USA. 
Průměrná chyba předpovědi vztažená na využití instalovaného výkonu větrné elektrárny na 4 
hodiny se pohybuje na úrovní maximálně 5 % a na 24 hodinovou předpověď maximálně 10 %. 
Na horských stanicích je průměrná chyba předpovědi mezi 10 až 14 %. Což je způsobeno 
výskytem možnosti rychlé změny parametrů větru kvůli otevřenosti krajině a křížením odlišných 
vzdušných proudů. [1]        

3.2 Problémy provozu velkého množství větrných elektráren 
připojených do sítě 

Jelikož jsou předpoklady rozvoje větrné energetiky na území České republiky stále veliké, je 
zde také velké riziko, že při zvýšení dodávané elektrické energie do naší elektrizační soustavy 
z větrných elektráren nastanou problémy. Tyto problémy jsou dány silnou vazbou mezi výrobou 
elektrické energie a okolními podmínkami panujícími v okolí elektrárny. Při řešení a posuzování 
této problematiky se můžeme poučit například od našich německých sousedů. Kde instalovaný 
výkon několika řády převyšuje instalované výkony našich větrných elektráren, dokonce při plném 
využití jejich větrných elektráren dokáží hravě pokrýt spotřebu celé České republiky. [13]

3.2.1 Náhlé odstavení velkého výkonu 
K této události může dojít buďto úmyslným odstavením velké větrné farmy z důvodu údržby 

zařízení, výměně nebo opravě zařízení. Nebo závažnou poruchou v síti. Limitní veličinou větrné 
elektrárny je obvodová rychlost listu rotoru. Všechny dosavadní stroje větrných elektráren jsou 
konstruovány tak, aby se při velkých rychlostech větru, obvykle nad 20 ms-1, odstavily. Výpadek 
velkého množství větrných elektráren je obdobou výpadku velkého bloku v soustavě. Přísným 
evropským požadavkem je, aby energetický systém příslušné soustavy zvládl výpadek svého 
největšího bloku. V České republice je největším blokem soustavy blok 1000 MW, jež přísluší 
jaderné elektrárně Temelín. Z toho lze odvodit, že pokud instalovaný výkon větrných elektráren 
v České republice významnou měrou nepřesáhne 1 GW, neměla by větrná energetika v tomto 
smyslu přinášet další problémy. Stávajících 60 MW je samozřejmě ani přinášet nemůže. Podle
dostupných informací je propojená evropská soustava navržena tak, aby zvládla výpadek 4 GW. 
Ale instalovaný výkon větrných elektráren dosahuje jen v Německu více než 20 000 MW. Další 
tisíce MW jsou v Dánsku, ve Španělsku a ostatních zemích. Z tohoto hlediska větrné elektrárny 
již začínají představovat celoevropský problém, který způsobuje významný nárůst nákladů na 
vyráběnou elektrickou energii. Ale zase je třeba říci, že i při tom nejhorším scénáři nikdy 
nevypadnou všechny elektrárny najednou, budou vypadávat postupně. Dokonce ani při velmi 
silném poryvu větru nevypadnou všechny stroje najednou a okamžitě. O to je situace lepší než při 
výpadku velkého bloku. Otázkou zůstává, zda je nutné se proti takovéto nahodilé situaci pojistit. 
Protože okamžitý nebo velmi rychlý výpadek výkonu okolo 4 GW nebo vyšší by mohl mít za 
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následek nestabilitu velké části evropské elektrizační soustavy, což by v mezním případě mohlo 
vést k jejímu pádu a tím způsobit nedozírné finanční a materiální škody. [13]

3.2.2 Náhlé změny rychlosti větru
Okamžitý výkon větrné elektrárny je úměrný třetí mocnině rychlosti větru. Takže když se 

například rychlost větru zvýší na dvounásobek, zvýší se okamžitý výkon dodávaný elektrárnou 
8x. Díky skutečné charakteristice reálné větrné elektrárny je tento poměr ještě větší. Pro takové 
rychlé změny musí regulační systém elektrárny disponovat zálohovacím zařízením. V praxi 
skutečně dochází k takovým velkým výkyvům v dodávaném výkonu elektrárnou. Pokles výroby 
může klesnout až na jednu čtvrtinu předchozí výroby během krátké chvíle a tento pokles může 
postihnout značná území. Například na území Evropy může dodávaný výkon prostřednictvím 
větrných elektráren klesnout o 500 MW během několika minut a změny v průběhu celého dne
mohou dosahovat až 10 GW. V současnosti je v České republice nainstalován ve větrných 
elektrárnách tak malý výkon, že nijak zásadní vliv na naši elektrizační soustavu větrné elektrárny 
nemají. Ale v budoucnosti, kdy se instalovaný výkon zvýší, bude třeba hledat vhodné zálohovací 
zařízení, jako například malé plynové elektrárny nebo vše řešit pomocí akumulačních systémů. 
Samozřejmostí je, že výkon může náhle klesat, tak i stoupat. Regulace takového náhlého vzrůstu 
výkonu je daleko jednodušší, než když výkon klesá. Malé změny pojmou regulační systémy 
větrných elektráren a farem. Větší a rychlejší změny zvýšení výkonu můžeme vyřešit odstavením 
určitého množství elektráren. Tab. 3-2 ukazuje nejčastější příčiny změny rychlosti a směru větru 
a přibližnou rychlost změny, kterou vyvolávají. [13]

Tab. 3-2 Nejčastější příčiny změny rychlosti a směru větru [26]

Příčina změny rychlosti a směru větru Rychlost změny

Turbulence Sekundy, desetiny sekund

Denní cykly Denně, časti dne

Inversní vrstvy Hodiny

Změna větrné fronty Dny

Sezónní cykly Měsíčně

Každoroční změny Roky

Normální změny větru Minuty

3.2.3 Změny frekvence vyvolané větrnými elektrárnami
Tento jev může nastat za podmínek nízké spotřeby z elektrizační soustavy, k němuž dochází 

hlavně v létě v noci, a velkého podílu dodané elektrické energie z větrných elektráren. Tímto 
dojde k odstavování zdrojů schopných regulaci, až do té chvíle, než síť budou zásobovat pouze 
jaderné a větrné elektrárny. Jelikož ale většina moderních větrných elektráren disponuje regulací 
výkonu, tak není problém při náhlém zvýšení frekvence snížit dodávaný činný výkon a tím 
frekvenci více stabilizovat. Tomuto problému čelí hlavně starší typy elektráren. Při závažnějším 
snížení frekvence opět záleží na dynamičnosti regulačním systému větrných elektráren, ale 
většinou tento problém řeší regulace ostatních řízení schopných strojů. [13]

K velkým odchylkám od jmenovité frekvence 50 Hz dochází pouze výjimečně. Většinou na 
tyto odchylky nemají vliv větrné elektrárny i v zemích, kde podíl elektrické energie vyrobené ve 
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větrných elektrárnách je značný. Hlavní příčinou kolísání frekvence v elektrizační soustavě je 
rychlé připojení nebo odpojení velkého výkonu, či poruchy v síti například zkrat.   

3.2.4 Podmínky připojení větrných elektráren do sítě 
Většinou se jedná o připojení do sítě o jmenovitém napětí 22 kV (resp. 35 kV), u velkých 

větrných farem a v místech, kde není jiné řešení, tak do sítě o jmenovitém napětí 110 kV. 
Z tohoto důvodu vycházejí podmínky, které je nutné pro správnou funkci elektráren i ochranných 
systémů sítě splnit. Elektrárna musí mít možnost regulace jalové a činné energie i napětí. 
Splňovat tyto podmínky za různé frekvence i napětí sítě a být schopné udržet se v chodu i za 
výskytu poruch v sítích 110 kV. Mezi neposlední požadavky patří dodržování standardů jakosti 
dodávané energie. Činný výkon musí být dodáván bez omezení, přiměřený podle větrných 
podmínek. Při normálních podmínkách práce větrné elektrárny, která je zapojena do sítě 110 kV, 
nesmí překročit změna dodávaného výkonu  za dobu 15 minut více jak 10 % jmenovitého výkonu 
elektrárny. Při poruchových stavech energetického systému musí být elektrárna schopna snížit 
dodávaný činný výkon na hodnotu 20 % jmenovitého výkonu do 2 s. Operátor systému má právo 
časově omezit výkon větrné elektrárny na hodnotu 5 % jmenovitého výkonu elektrárny. Při 
plánovaném odstavení elektrárny je majitel povinen informovat operátora distribuční sítě o 
následném ukončení jejího vypnutí. Jiná situace je u regulace napětí a jalového výkonu. 
Vybavení větrné elektrárny musí udržet stabilitu spolupráce se systémem. Po dobu dodávky 
činného výkonu do sítě 110 kV musí mít větrná elektrárna možnost práce s účiníkem v rozmezí 
0,975 induktivních až 0,975 kapacitních a to v úplném rozsahu zatížení větrné elektrárny. 
Operátor systému může požadovat buď chod s konstantním účiníkem nebo dálkovou možnost 
jeho změny. V tab. 3-3 je uvedena možnost větrných elektráren pracovat v následující rozsahu 
frekvencí po určitou minimální dobu. Dále musí být schopny plnit tyto podmínky i při změnách   
±10 % napětí v síti VN a v sítích 110 kV v rozsahu 105 kV až 123 kV. Snížení výkonu 
požadovaném při zvýšení frekvence nad 50,5 Hz lze realizovat postupným vypínáních 
jednotlivých strojů farmy větrných elektráren. Velké větrné farmy s výkony nad 50 MW musejí 
být zapojeny do systému s možností regulace výkonu v závislosti na změnách frekvence. [14]

Tab. 3-3 Chod větrné elektrárny v určitém rozmezí frekvencí po potřebnou minimální dobu [14]

Rozsah frekvencí Podmínky provozu

49,5 až 50,5 Hz Standardní podmínky, provoz elektrárny trvale s jmenovitým výkonem.

48,5 až 49,5 Hz S výkonem větším než 90 %, závislém na rychlosti větru a to po dobu 
minimálně 30 minut.

48 až 48,5 Hz S výkonem větším než 85 %, závislém na rychlosti větru a to po dobu 
minimálně 20 minut.

47,5 až 48 Hz S výkonem větším než 80 %, závislém na rychlosti větru a to po dobu 
minimálně 10 minut.

méně než 47,5 Hz Po dohodě s operátorem. Možnost elektrárnu vypnout s časovým zpožděním 

50,5 až 51,5 Hz Trvalý chod se jmenovitým výkonem, s možností okamžitého odstavení

Více než 51,5 Hz Možnost vypnout větrnou elektrárnu s časovým zpožděním do 0,3 sekund
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Elektrárna nesmí způsobit skokové změny napětí překračující 3 % a pro časté poruchy 1,5 %. 
Dále nesmí způsobit v místě připojení emisi jednotlivých harmonických napětí větší než 0,7 % 
pro sítě 110 kV a 1,5 % pro sítě VN. 

3.2.5 Nutné rezervy pro provoz větrných elektráren
Reálné větrné elektrárny přinášejí do soustavy vyšší nároky na primární i sekundární 

regulaci. Mezi hlavní problémy jejich provozu patří již zmiňované velké náhlé a krátkodobé 
změny dodávaného výkonu, neschopnost podílet se na vyrovnávání poklesu frekvence, připuštění 
možnosti náhlého odstavení velkého bloku větrné elektrárny a v bezvětrném období nutnost 
zálohovat celý běžně do sítě dodávaný výkon. Větrné elektrárny nemohou být zařazeny do 
systémů podpůrných služeb a rezerv. Rezervy slouží ke krytí nedostatečného výkonu při náhlém 
poklesu výroby. Naopak rezervy musí být na celý výkon, které větrné elektrárny dodávají. 
Nejedná se ale o výkon jmenovitý, ale o výkon průměrný, který dosud dodaly. Větrné elektrárny 
na instalovaných výkonech ostatních zdrojů v soustavě nic neušetří, naopak výkon těchto 
(záložních nebo rezervních) zdrojů musí být udržován a je méně využit. Výkony velkých farem 
musejí být vyváděny do soustavy přenosové, jedná se o farmy o velikosti v řádů stovek MW. Ale 
nastává situace, že při řízení provozu plně zatížené soustavy je nutný najít kompromis mezi 
volnou kapacitou přenosových sítí a změnou výkonu větrných elektráren způsobenou prudkým 
kolísáním rychlosti větru. Největší problém způsobí odstavení nebo restart celé farmy při velké 
rychlosti větru nebo při poruše sítě. Okamžitý restart celé farmy má obvykle za následek velké 
přetížení sítě. Řešením je start velkého množství elektráren časově rozložit na dobu několika 
desítek minut podle velikosti farmy. Rozložení startu česká energetika standardně vyžaduje i u 
menších farem. Protože ani restarty nejsou příliš časté, nemá jeho rozložení na ekonomiku farmy 
zásadní vliv. Distribuční a přenosové soustavy s velkým podílem větrných elektráren se musí 
kvalitně řídit, a proto jsou intenzivně vyvíjeny metody umožňující maximalizaci přepravních 
kapacit pro velké farmy. Týká se to a do budoucna více bude týkat i přenosové soustavy České 
republiky. Již dnes se v naší soustavě projevují přetoky, vyvolané silnými větry a hlavně velkou 
výrobou větrných elektráren v Německu. Pravdou ale zůstává, že provoz větrných elektráren 
nemá zase tak nepříznivý vliv na elektrizační soustavu, ale většina problémů spojených 
s provozem větrných elektráren má spíše ekonomické pozadí spojené jak s návratností vložených 
investic, tak s udržením parametrů elektrické energie dodávané do sítě. [13]

3.3 Využití elektráren pro zlepšení stability elektrizační soustavy
Na počátku používání větrných elektráren byla snaha při výskytu poruchy v sítí elektrárny 

vypnout. Čímž se docilovalo ochrany větrných elektráren a snaze vyhnout se svým příspěvkem 
energie do zkratu ještě nezhoršovaly škody na připojeném zařízení. Navíc toto odpojení 
požadovala samotná ochrana většiny strojů, které nejsou stavěny na dodávky výkonu do sítě, 
která je v poruše. Nejhorším případem poruchy v sítích je trojfázový zkrat nejvyššího napětí, při 
němž dochází k napěťovému poklesu až o 70 % na vzdálenost 300 km. Při této kritické situaci 
odstavením dalšího výkonu větrných elektráren dochází k dalšímu poklesu. Odstavení elektráren 
má pak také vliv na nedostatek jalového výkonu, dodávaného elektrárnami, a tím i dalšího snížení 
napětí sítě. Proto v poslední době provozovatelé přenosových sítí požadují aby se velké farmy 
připojené do přenosové sítě při poruše v síti udržely a svou dodávkou jalového výkonu napěťový 



Problematika provozu větrných elektráren 29

pokles zmírňovaly. Bohužel tomuto nároku dnešní konstrukce ani ochrany stávajících strojů 
neodpovídají. Je potřeba více odolnější elektronika a ochranné systémy větrných elektráren, aby 
byly schopné při poruše dodávat činný i jalový výkon, což ale znamená růst jejich cen. Dalším 
problémem ohledně řešení těchto situací je politický problém. V jednotlivých evropských zemí  
je nejednotnost, například v Dánsku se vyžaduje, aby se větrné elektrárny při poklesu napětí sjely 
a na plný výkon najely později jak za 19 sekund. Naopak v Irsku může být činný výkon úměrný 
napětí a při poruše dodávaný do sítě. Naprosto rozdílné však jsou požadavky na jalový výkon 
dodávaný při poruše. Do budoucna se jednotlivé systémy chování budou muset sjednotit v tom, 
jak se při poruše chovat. 

Jelikož limitujícím faktorem energetického systému je jeho stabilita. Stabilita systému je 
založena na kinetické energii rotující v hmotě, takto vytvořený systém sám vyrovnává drobné 
odchylky zatížení. Z tohoto hlediska je jasné že stabilita systému obsahující větrné elektrárny, 
s rostoucím počtem generátorů na indukčním principu, roste. Jinak je tomu při použití 
nehmotných generátorů, například strojů, které jsou od sítě odděleny stejnosměrnou spojkou nebo
měniči - střídači. Tyto stroje se pak na stabilitě soustavy nepodílejí. [13]
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4 PODMÍNKY PRO PROVOZ
Provoz větrných elektráren je v dané lokalitě charakterizován hustotou výkonu větru a jeho 

časovou stálostí. Hustota výkonu h se udává v Wm-2 , je určena 3. mocninou rychlosti větru a 
hustotou vzduchu a je možno ji vypočítat podle vzorce (4.1). Hustota vzduchu se pohybuje jen ve 
velmi malém rozmezí zhruba 4 % a v nižších nadmořských výškách je její průměr okolo           
1,2 kgm-3, naopak rychlost větru je silně proměnná a záleží na okamžité atmosférické situaci a 
dané lokalitě. V skutečnosti se přidávají i další vlivy, jako změna rychlosti větru s výškou a 
drsnost povrchu. V obvyklých podmínkách České republiky se hustota výkonu větru pohybuje 
v hodnotách 100 až 600 Wm-2. Minima dosahuje v průměru v srpnu a to 230 Wm-2 , maxima pak 
v prosinci 630 Wm-2. Jen variabilita měsíčních průměrů v průběhu roku je téměř ± 60 %, k tomu 
se přidává i velká proměnnost průměrné rychlosti větru v jednotlivých letech. To vše jsou věci, 
které velmi negativně ovlivňují etapy dlouhodobého plánování. Daleko větší problémy však 
způsobuje proměnnost okamžité rychlosti větru, která je obrovská. Navíc výstupní výkon, jak již 
bylo uvedeno, závisí se 3. mocninou na rychlosti větru. Graf 4-1 znázorňuje průměrnou relativní 
čestnost rychlostí větru ve výšce 30 m nad terénem a graf 4-2 znázorňuje ilustrativní využití 
výkonu větrné elektrárny během jednoho dne. Tento graf vzniká ze zprůměrňovaných 
čtvrthodinových maxim měřených intervalů, takže neobsahuje oscilace uvnitř čtvrthodinových 
intervalů. Velikost těchto oscilací je, až na drobné výjimky, maximálně ± 10 % jmenovitého 
výkonu elektrárny. Tudíž je s nimi třeba počítat při návrhu jistého akumulačního systému, který 
má za úkol vykompenzování těchto rychlým a malých změn. [15]

2
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Graf 4-1 Relativní četnost rychlostí větru ve výšce 30 m nad terénem [15]
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Graf. 4-2 Ilustrativní využití výkonu větrné elektrárny během jednoho dne
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4.1 Výběr vhodné lokality a podmínky pro provoz v ČR
Česká republika, jakožto vnitrozemská oblast, nemá tak výhodné podmínky pro stavbu 

větrné elektrárny jako státy s rovným a nížinatým povrchem či s mořským pobřežím. U nás 
většina příhodných lokalit leží převážně ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad            
500 m.n.m. V nižších nadmořských výškách je průměrná roční rychlost větru velmi nízká, 
obvykle do 4 ms-1 a za minimální ekonomickou hranici pro využití větrné energie se považuje 
hodnota 5 ms-1. Samozřejmě i u nás existují výjimky, například na jižní Moravě je velmi malá  
nadmořská výška, ale díky otevřenosti a malé drsnosti krajiny se zde nabízejí vhodné podmínky
pro provoz větrných elektráren. K nejvhodnějším metodám ohodnocení konkrétní lokality je 
stanovení větrné distribuce (viz. graf 4-1), je to rozdělení četnosti rychlostí větru zjištěné 
nepřetržitým měřením rychlosti většinou ve výšce několik desítek metrů nad terénem a pro 
konkrétní elektrárnu většinou ve výšce osy jejího rotoru. Nejčastěji je toto měření provedené 
ročním měřením s přihlédnutím a porovnáním s dlouhodobými údaji na nejbližších 
meteorologických stanicích. Bohužel jednotlivé roky se mohou od sebe značně lišit, takže 
v průměru konkrétní distribuce představuje pouze asi 60 % pravděpodobnost správných hodnot 
potřebných pro další návrhy. K nejdůležitějšími údajům pro výběr vhodné lokality se řadí spousta 
aspektů od majetkoprávních vztahů, přes dostupnost lokality a větrné podmínky, až po vzdálenost 
od nejbližší přípojky do sítě. Následujících několik podkapitol shrnuje podmínky pro výstavbu a 
provoz větrné elektrárny na území České republiky. Firmy se také snaží využít lokalit, kde již 
stojí staré větrné elektrárny, které se bourají a na jejich místě se budují moderní, výkonné 
elektrárny, a tím odpadají starosti s hledáním vhodného místa. [5]
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4.1.1 Průměrná rychlost větru a četnost jeho směru
K měření rychlosti větru a četnosti jeho směru se nejčastěji používají čtyři základní principy 

měření rychlosti větru. Nejzákladnějším principem je dynamický anemometr s pitotovou trubicí. 
Měří rozdíly mezi celkovým a statickým tlakem v komoře, ale jeho záznam je mechanicky velmi 
náročný, proto se již dneska ve velkém nepoužívá. Další metodou je lopatkové kolo, je založené 
na principu směrovky a lopatkového kola, které se natáčí proti větru plochou rotujících lopatek. 
Točivý moment je přenášen na dynamo, jenž vyrábí stejnosměrný proud, který je úměrný 
rychlosti větru. Tato veličina se dá celkem snadno vyhodnocovat elektronickými obvody, tudíž 
toto zařízení je stále v menší míře využíváno. Mezi jeho nevýhody patří nižší citlivost k menším 
rychlostem větru a náchylnost k mechanickým závadám. Co se týče měření směru větru, tak 
natočení dynama je přenášeno pomocí selsynů do vyhodnocovací části. Asi nejpoužívanějším 
principem v současnosti je miskový kříž, jedná se o čtyř nebo tříramenný horizontální věnec 
s polokulovými miskami. Opět je točivý moment přiváděn na dynamo, tudíž převáděn na proud 
nebo napětí. Směr větru je většinou snímán optoelektronicky nebo pomocí selsynů. Tyto přístroje 
mají v praxi jen malá omezení, tedy problémy s námrazou a nelinearitou při vyšších rychlostech 
větru způsobenou vlastním odporem rotujících misek. Co se týče námrazy, tak je zde opět 
možnost odporového ohřevu nosné části a nelinearita se projevuje až u rychlostí vyšších než 
provozní. Čtvrtým principem je měření pomocí sodarů a ultrasonických anemometrů. Pracují na 
principu šíření a odrazu zvukových vln od různě hustých vrstev vzduchu. Většinou hlavně kvůli 
vysokým finančním nákladům nejsou tyto principy měření rychlosti a směru větru obvyklou
součástí jednotlivých větrných elektráren, ale spíše měřících stožárů pracujících s vysokou 
přesností a nebo jsou umístěny na střeše ústřední řídící budovy velkého větrného parku. Samotné 
podmínky provozu větrné elektrárny jako například nutná rozběhová rychlost větru, jmenovitá 
rychlost nutná pro dosažení jmenovitého výkonu a rychlost větru, při níž dojde k odstavení 
elektrárny, byly již popsány dříve. [16]

4.1.2 Překážky ovlivňující proudění a rychlost větru
Dalším faktorem ovlivňujícím výběr lokality vhodné pro stavbu větrné elektrárny je množství 

a parametry překážek, které ovlivňují proudění větru. Většinou způsobují turbulenci a brání 
laminárnímu proudění větru. Jedná se převážně o zvlnění terénu, ale především o různé porosty, 
lesy i jednotlivé stromy a velké stavby. Jako překážka ovlivňující proudění může být také 
považována hora nebo velký kopec. Při nárazu větru na velký předmět třeba i velkou horu 
dochází ke změně proudění, určitá část větru se odkloní a tím změní svůj směr, jiná část se jakoby 
odrazí a vyruší se s větrem opačného směru. V těchto místech vznikají silné vzdušné proudy a 
víry, tudíž je nevhodné umístit větrnou elektrárnu před velký předmět. A nakonec se ještě velmi 
malá část větru kopíruje povrch předmětu a tím se dostane do vyšší vrstev atmosféry. Proto se 
dává přednost výstavby elektráren ve volném prostranství s dalekým výhledem do krajiny, kde je 
následně zaručen minimální výskyt větrných turbulencí. Nesmí se ovšem zapomínat, že jako 
předmět, tedy překážku ovlivňující proudění a rychlost větru, je třeba brát i velké pohoří. 
Například velký vliv na proudění větru v České republice mají Alpy. Nerovnosti krajiny, 
způsobující tyto problémy, jsou číselně vyhodnocovány jako drsnost povrchu.
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4.1.3 Meteorologické vlivy
Ve vyšších nadmořských výškách, tedy v místech vhodných pro stavbu větrné elektrárny, se 

často setkáváme s nepříznivými meteorologickými jevy, jako jsou rychlé poryvy větrů, které 
způsobují časté odstavení větrných elektráren. Mezi další nepříjemný jev se dá zařadit rychlé 
střídání venkovních teplot. Zvyšuje dynamické namáhání elektráren, všech jejich mechanických 
častí a snižuje jejich životnost. Velmi nebezpečné jsou mezní situace, kdy při velkém mrazu jsou 
listy rotoru podchlazené a strojovna ztrátami při výrobě zahřátá na teplotu až o 80°C vyšší. 
Střídání teplot v chladných ročních období okolo 0°C způsobuje námrazu, jíž se ale dá předcházet 
vytápěním listů rotoru. Námrazu lze rozdělit do několika skupina, od velmi slabé několika 
milimetrové vrstvy, až po silnou několika centimetrovou vrstvu, při níž se již musí elektrárna 
odstavit, aby nedošlo k jejímu poškození nebo poranění osob odlétávajícím ledem. Dokonce i 
velká bouřka může mít svými výboji do země zásadní dopad na životnost nebo i funkci převážně 
konců lopatek rotoru větrné elektrárny. Úder blesku do věže elektrárny z principu Faradayovy 
klece nemůže poškodit přístroje ani zařízení uvnitř strojovny nebo tubusu, ani způsobit větší 
přepětí v síti, které by mohlo větrnou elektrárnu odstavit. Ale může dojít k mechanickému 
poškození konců lopatek rotoru. Dokonce je zdokumentován případ, kdy došlo vlivem úderu 
blesku k ulomení větší části jedné lopatky a následně pádu elektrárny způsobený rozkmitáním.

4.1.4 Nadmořská výška a teplota větru
Mezi opomíjené skutečnosti, ovlivňující v malém rozsahu výkon elektrárny, patří nadmořská 

výška. Jelikož je v našich geografických podmínkách snaha umístit větrné elektrárny či farmy co 
nejvýše, v zájmu využít co největších průměrných rychlostí větrů. Je třeba uvažovat se 
skutečností, že s rostoucí nadmořskou výškou klesá hustota vzduchu. Vyráběný výkon větrné 
elektrárny je přímo úměrný k hustotě vzduchu. V České republice je průměrný úbytek možného 
výkonu z dané rychlosti větru vlivem vyšší nadmořské výšky maximálně do 15 %. Tento problém 
je daleko více znatelný ve státech, kde se větrné elektrárny umisťují do velkých nadmořských 
výšek. Například jihoamerické státy jako Chile a Argentina začínají v budoucnu uvažovat o 
výstavbě větrných farem v nadmořských výškách okolo 3000 m.n.m. Zde již úbytek možného 
výkonu z dané rychlosti větru vlivem vyšší nadmořské výšky může dosáhnout až k 50 %. Ale u 
nás je změna hustoty vzduchu spíše než vyšší nadmořskou výškou způsobena nižší nebo vyšší 
teplotou vzduchu, tedy střídáním studených a teplých vzdušných proudů. Střídání větrů s různou 
teplotou může způsobit změnu výkonu až o ±8 %.

4.1.5 Pevný podklad pro stavbu větrné elektrárny 
V horský oblastech České republiky většinou panují dobré geologické podmínky pro základy 

větrné elektrárny. Jedná se především o únosnost podloží, které až na výjimky zvětralé opuky a 
slabých vrstev břídlice je dostačující. Pravděpodobnost seismických otřesů, které by mohly 
narušit podloží nebo stabilitu větrné elektrárny, je velmi malá, vzhledem k tomu, že Česká 
republika neleží v seismicky aktivní oblasti. Těmto problémům čelí převážně Itálie a Řecko, kde 
je nutnost zpevňovat základy elektrárny použitím většího množství litého betonu a samotný tubus 
elektrárny zpevnit flexibilními vzpěrami tlumícími otřesy. Nicméně v seismicky aktivních 
oblastech se s výstavbou větrných elektráren uvažuje minimálně.
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4.1.6 Dostupnost lokalit pro vjezd těžké techniky
Vysokohorský terén v méně dostupných oblastech ztěžuje dostupnost lokality pro vjezd 

těžkých strojů a mechanismů nutných jak pro stavbu větrných elektráren, tak jejich údržbou. 
Většinou je to dáno nevhodností terénu pro vybudování potřebné zpevněné komunikace nebo 
neekonomičnost projektu výstavby.

4.1.7 Vzdálenost od lidského obydlí – emise hluku
I když s výstavbou elektráren se většinou počítá v odlehlých horských oblastech, je třeba 

počítat s jejich umístěním v určité vzdálenosti od obydlí. Tato vzdálenost by měla být dostatečná, 
hlavně kvůli minimalizaci možného rušení obyvatel hlukem. Podle hygienických předpisů 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, vyhlášky č. 13/1977 Sb., je nejvyšší přípustná 
hranice hluku ve venkovním prostoru na obytném území příměstském u menších sídelních útvarů 
ve dne 50 dB a v noci 40 dB. V reálné praxi je tato podmínka splněna zhruba do 300 m do 500 m 
od obydlí podle výkonu elektrárny, ale většinou se výstavba provádí ve vzdálenosti 1,5 km a 
větší. Výjimkou jsou pouze místa, kde existuje jistá hluková bariéra jako například les nebo velké 
výškové převýšení. Problémy prvních elektráren na našem území v 90. letech s vysokou emisí 
hluku již byly z velké části vyřešeny. Ve strojovně se začaly používat materiály pohlcující zvuk 
na principu dutých vláken se speciální úpravou povrchu neutralizující hluk, přestává se používat 
hlučná převodovka a samotná konstrukce se vyvažuje, aby nedocházelo k nízkofrekvenčním 
vibracím. Jediný závažným problémem zůstává „hvízdání“ listů rotoru. [5]

4.1.8 Stavba v CHKO nebo národním parku
Nicméně většina vhodných lokalit, s dobrými podmínkami pro provoz leží v pohraničí, kde se 

ale zároveň vyskytuje mnoho CHKO a národních parků. Tato skutečnost snižuje využití větrného 
potenciálu České republiky. Stavba větrných elektráren negativně zasahuje do životního 
prostředí, jak svojí stavbou, budováním přípojky a zásahem do vzhledu krajiny. Proto je velmi 
obtížné a při dnešní složité legislativně vyřízení všech potřebných náležitostí před započetím 
stavby  takřka nemožné získat povolení pro stavbu elektrárny v CHKO nebo národním parku.

4.1.9 Minimální vzdálenost od elektrické přípojky
      Asi posledním důležitým předpokladem pro stavbu a provoz větrné elektrárny na našem 
území je blízká vzdálenost od přípojky VN nebo VVN s dostatečnou kapacitou. Nedostupnost 
těchto přípojek v horském terénu opět dělá z mnoha vhodných oblastí nedostupné pro stavbu 
větrné elektrárny. Realizace přípojky VN ve složitém horském terénu s velmi proměnným 
reliéfem povrchu je buď nemožná nebo ekonomicky nevýhodná. [16]

4.2 Matematické a měřené modely pro určení vhodnosti lokality
Posouzení, jestli je daná lokalita vhodná pro stavbu větrné elektrárny, se dá rozdělit na dvě 

úrovně. První úrovní je posouzení dané lokality na základě matematických modelů, jedná se o 
předběžné informace, jež jsou zatížené chybou a nejistotami. Velikost chyby odhadu se částečně 
dá vykompenzovat použitím více modelů a zprůměrňováním dosažených výsledků. Tento postup 
se dá použít při projektování malých větrných elektráren, jako základní informace o vhodnosti 
lokality pro stavbu elektrárny. V tomto případě by nějaká náročnější měření byla neadekvátně 
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drahá. U středních a velkých elektráren se jedná o předběžnou informaci o vhodnosti lokality pro 
stavbu elektráren. Posudek na základě matematických modelů standardně obsahuje průměrnou 
rychlost větru od 10 m do 140 m nad zemským povrchem a výsledky matematických modelů 
PIAP, VAS a VAS/WAsP. Ty obsahují větrnou růžici četností směru, rychlosti větru a rozdělení 
hustoty výkonu větru. Dále druhou úrovní posouzení je na základě měření větru v dané lokalitě. 
Zvláště ve velmi členitém povrchu je toto posouzení nezbytným předpokladem stavby střední 
nebo velké větrné elektrárny. Toto posouzení také slouží k ověření výsledků dosažených 
matematickými modely a ke zpřesnění finančního rozpočtu. Měření je prováděno dlouhodobým, 
ale některé parametry i krátkodobým měření v dané lokalitě. Pro velmi přesné měření rychlosti 
větru a jeho převážného směru se v daném místě používají meteorologické stožáry, kde se 
senzory umisťují do výše osy rotoru. Tato metoda je finančně velmi nákladná, proto se přechází 
na přepočet parametrů z menší výšky nad terénem. [17]    

4.3 Zásoby větrné energie na území ČR
Jak již bylo řečeno, tak Česká republika nemá příliš velké zásoby větrné energie po celý rok. 

Jistý vliv na tuto skutečnost je nevelká vzdálenost od Alp, která negativně ovlivňuje povětrnostní 
podmínky obzvláště na Šumavě. Kde i přes vysokou nadmořskou výšku a značnou otevřenost 
krajině nepanují tak dobré podmínky jako například v Krkonoších, Jeseníkách nebo v Krušných 
horách. Převládající jihozápadní, jižní a jihovýchodní směr větru během celého roku dělá v celku 
dobré podmínky pro umístění větrných elektráren jak na vysokých hřebenech Jeseníků, Krušných 
hor, ale i Českomoravské vrchovině, Moravskoslezských Beskydách a Orlických horách.      
Obr. 4-1 znázorňuje rozložení průměrných rychlostí větrů na území České republiky ve výšce  
10 m nad terénem. Pro přepočet na výšku osy rotoru větrné elektrárny je nutno užít vzorec (2.3). 

Obr. 4-1 Průměrná roční rychlost větru měřená 10 m nad terénem [21]
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4.3.1 Popis k Obr. 4-1 s uvedením realizovaných VE nad 100 kW do roku 2006
1) Krkonoše a Jizerské hory – vysoká průměrná rychlost větru, velká otevřenost terénu 
okolní krajině. Ale bohužel malá dostupnost lokalit, kde je možnost se dostat s technikou 
nutnou pro stavbu. A navíc většinu vhodných míst v Krkonoších tvoří Národní park 
Krkonoše, kde je jakákoli stavba větrných farem nemožná. Bohužel s větší výstavbou 
v oblasti Krkonoš nebo Jizerských hor se zatím neuvažuje, možnost nabízí i když méně 
větrné podhůří. 

Tab. 4.1 Instalované větrné elektrárny v Krkonoších a Jizerských horách [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Jindřichovice pod Smrkem 2x600 kW             2003

Lysý vrch 6x500 kW 2004

2) Jeseníky - v České republice tvoří asi nejvhodnější lokalitu pro stavbu větších větrných 
farem. Disponují celoročním silným větrem, ale opět kvůli velice zvlněnému terénu 
s velkým rozdílem nadmořských výšek, kam je nutnost dopravit těžkou techniku nutnou pro 
stavbu. Tudíž je počet vhodných míst také nízký. 

Tab. 4.2 Instalované větrné elektrárny v Jeseníkách [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Ostružná 6x500 kW 1994

Velká Kraš 225 kW 1995

Mladoňov 500 kW 2004

Mravenecník 220 kW, 315 kW, 630 kW 1996

3) Krušné hory – patři k nejdiskutovanějším lokalitám v ČR. Skrývají silný větrný potenciál 
spojený s poměrně dobrou dostupností. Jelikož podhůří Krušných hor je z minulých let 
velmi postižené rozsáhlou těžbou hnědého uhlí, nejsou zde takové problémy s ochránci 
životního prostředí jako v ostatních lokalitách. Navíc se objevuje názor, že možný přiliv 
investic do větrných elektráren v této oblasti může vyřešit problém s využitím jinak 
nehospodárně využitelných míst po těžbě. 

Tab. 4.3 Instalované větrné elektrárny v Krušných horách [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Petroviče 2000 kW 2005

Bouřňák 3x2000 kW 2006

Dlouhá Louka 310 kW 2001

Nová Ves 2x1500 kW 2004

Podmílesy 3x2500 kW 2006

Boží Dar 315 kW 2001

Boží Dar Neklid 2x330 kW 2006

Loučná 3x600 kW 2004

Nový Kostel 315 kW, 3x500 kW 2005
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4) Šumava - i když podle vysoké nadmořské výšky pohoří lze předpokládat několik 
vhodných lokalit pro výstavbu, opak je pravdou. Veliká členitost je nevhodná pro vjezd 
nutného zařízení pro stavbu. Větrné podmínky jsou až na výjimky nedostačující a navíc 
skoro celá oblast je tvořena Národním parkem Šumava, takže nějaká větší investice 
v budoucnosti do stavby větrných farem je nereálná.

5, 6, 7) Moravskoslezské Beskydy, střední a jižní Morava, Orlické hory a Českomoravská 
vrchovina – přestože tyto oblasti nedisponují příliš vysokou průměrnou rychlostí větru, ale 
jsou vhodné převážně kvůli své dostupnosti a otevřené krajině, která z nich dělá skutečně 
vhodná místa pro stavbu větrných elektráren nebo větrných parků. Navíc mnohé z lokalit 
v těchto pohoří (s výjimkou jižní Moravy) patří soukromníkům, tudíž nejsou takové 
problémy s výkupem nebo pronájmem vhodného místa.  

         Tab. 4.4 Instalované větrné elektrárny na severní a střední Moravě [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Veselí u Oder 2000 kW 2006

Hraničné Petroviče 2x850 kW 2005

Potštát 2x100 kW 2005

Hostýn 225 kW 1993

Drabant 2000 kW 2006

Protivanov I 100 kW 2002

Protivanov II 2x1500 kW 2005

Strabenice 315 kW 1998

 Tab. 4.5 Instalované větrné elektrárny na Českomoravské vrchovině [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Pohledy 250 kW 2004

Žipotín 2x600 kW 2006

Anenská Studánka 2x250 kW 2006

Pavlov 2x850 kW, 2x2000 kW 2006

Tab. 4.6 Instalované větrné elektrárny na jižní Moravě [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Boršice 400 kW 1998

Kuželov 150 kW 1999

Břeženy 5x850 kW 2006

Tab. 4.7 Instalované větrné elektrárny v Orlických horách [22]

Místo instalace Instalovaný výkon Rok výstavby

Nový Hrádek 4x400 kW 1995
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5 DALŠÍ OČEKÁVANÝ VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PRO VE
Očekávaným vývojem v následujících letech je nadále razantní rozvoj technologií a vyšší 

počet staveb větrných elektráren, u generátorů přechod na vyšší třídu napětí nad 1000 V. Velká 
výroba sníží cenu a bude nadále zvyšovat hospodárnost těchto zařízení. Při přenosech dat jsou 
nezbytné vysoké rychlosti, aby byly optimálně sladěny regulační obvody. Začnou se používat 
kabely s optickými vlákny. Bude třeba více vyvinout komunikační protokoly mezi kanceláří, 
dozornou a zařízením elektrárny, aby nedocházelo k chybám v přenosu informací a umožnilo 
možnost sledovat více parametrů elektrárny v reálném čase. Také bude třeba zvýšit odolnost 
kabelů při namáhání na tah, aby je bylo možno zavěsit do výšky až 200 metrů. Většinu dnes 
používaných komponentů pro stavbu větrných elektráren bude třeba upravit, snížit jim hmotnost, 
použít takové technologie při výrobě, které zvýší jejich životnost. [18]

5.1 Kabely a vodiče pro větrné elektrárny
Větrné elektrárny kladou vysoké požadavky na mechanické parametry kabelů a vodičů. 

Existující kabely, které již bezproblémově fungují v jiných aplikacích, ale v této oblasti narážejí 
na hranice svých možností. Například firma Lapp Group se zabývá řešením této problematiky. 
Nicméně se v této oblasti doposud používaly standardní produkty, stále více se stává, že tyto 
standardní kabely narážejí na hranice svých možností. Větrné elektrárny s výškou přes 100 metrů 
a výkonem okolo 1 MW mají silové kabely o hmotnosti okolo 15ti tun. Samozřejmě se 
vzrůstajícím výkonem vzrůstá výška větrné elektrárny, tím i délka kabelů a jejich průřez, tedy 
hmotnost. Navíc je třeba uvažovat s krutem vodičů vlivem natáčení strojovny. V extrémním 
případě jsou to tři otočky na jednu a tři otočky na druhou stranu. To v sobě skýtá velký problém, 
protože dochází k namáhání vodičů i na otáčivý pohyb. Nejen silové, ale i měřící, ochranné a 
datové kabely musí zajišťovat za všech provozních podmínek bezpečné spojení. Problém se 
doposud řešil speciálními úchyty, nebo nákladnými instalačními technikami, jako například 
kompenzací nevyhnutelného zmenšení délky kabelů při torzním namáhání přes vratné kladky. U 
speciálně řešených řídících, měřicích a ochranných kabelů jsou poměry trochu jiné. Tyto kabely 
tolik netrpí na namáhání v tahu, protože jejich jádro je zpevněno silikonovými a jinými 
plastovými a vláknovými jádry, které značně zvyšují pevnost v tahu. Problém opět vzniká při 
namáhání otáčivým pohybem, protože u mnohažilových kabelů dochází k posunu mezi vodiči 
blíže k jádru a blíže k povrchu. Je třeba zajistit jejich odolnost i pro miliony ohybových cyklů. 
Naštěstí poslední dobou přichází dánské firmy s možností využít pohyblivých kartáčů v oblasti 
mezi tubusem a strojovnou. Kabely poté volně, staticky visí v tubusu elektrárny bez nějakého 
jiného namáhání. Většinou je toto řešení vhodné pouze pro silové vodiče, protože pro řídící a 
ochranné nezajišťuje sto procentní spojení po dlouhou dobu. Nároky na tyto pohyblivé kartáče 
jsou značné nejen kvůli velkému přenášeného výkonu, ale i špatným klimatickým podmínkám, 
které v elektrárně panují. Díky tomuto řešení s sníží nároky na krut u silových kabelů. Jsou také 
vyvinuty mechanické systémy pomocí vzpěr na několika místech v tubusu pro odlehčení kabelů 
v tahu. Nesmí se zapomínat na kvalitní datové a sběrnicové tedy měřící a řídící kabely. Jedná se 
většinou o velmi tenké kabely a jsou citlivé na tah. Většinou jsou vyráběny pro takové síly v tahu, 
které vznikají při pokládání ve vodorovném kabelovém kanálu. Opět se realizuje uchycení kabelu 
na několika místech v tubusu stožáru, ale vzniká nebezpečí překročení příčného tahu, které 
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v kombinaci s výskytem tažných sil, torzního a ohybového namáhání způsobuje vysoké, často 
neslučitelné, nároky na mechanickou pevnost. Například společnost Lapp Group vyvinula 
unikátní sběrnicový kabel Unitronic CAN, který tyto požadavky splňuje. [18]

5.2 Vliv okolní teploty na provoz větrné elektrárny
Provozní stav větrné elektrárny je charakteristický vznikem tepelných ztrát a jelikož je 

většina zařízení elektrárny umístěna uvnitř krytu strojovny nebo uvnitř tubusu, dochází 
k oteplování jak silových částí, tak k oteplování mechanických částí. Silovou částí jsou myšleny 
přívodní silové vedení uvnitř tubusu a silové ochranné, transformační a regulační obvody uvnitř 
strojovny větrné elektrárny. U silových vodičů nejvíce trpí izolace, na které je kvůli 
nepřetržitému mechanickému statickému i dynamickému namáhání kladeno vysokých nároků. 
Jádra vodičů se nesmí oteplit na více jak 70°C a samotná izolace vyrobená z běžně používaných 
materiálů nesmí přesáhnout 60°C. Jsou vyráběny i zdokonalené izolace na bázi pryžové směsi, 
které odolávají teplotám až do 90°C. Odvod tepla silových vodičů je v tubusu realizován 
především sáláním a vznikem tzv. komínového efektu, kde prouděním vzduchu uvnitř tubusu 
dochází k výměně teplého vzduchu za chladný. V budoucnu se uvažuje o využívání přechodu 
tepla ze silových kabelů na kovový tubus věže větrné elektrárny. Co se týče chlazení ochranných, 
transformačních, regulačních obvodů a generátoru uvnitř krytu strojovny bylo dříve přistupováno 
instalovanými výkonnými ventilátory. Ty ale snižovaly účinnost výroby elektrické energie vlastní 
spotřebou a způsobovaly zvýšenou hladinu emisí hluku. Dnes se k tomuto problému přistupuje 
řešením tvaru krytu strojovny elektrárny, vytvořením profilu pro vhodné obtékání proudícím 
vzduchem, vytvořením četného žebrování pro zvýšení stykové plochy a hlavně umístěním 
zařízení produkujících teplo na kryt strojovny vytvořeným z tepelně vysoce vodivých materiálů, 
většinou z hliníku a jeho slitin. V budoucnu bude snaha zvyšovat účinnost elektrárny, jak 
účinnost samotného generátoru, tak regulačních obvodů nebo jejich umístění mimo strojovnu 
elektrárny, například ústředně v řídící budově. Nesmí se zapomenout na mechanické teplo 
vzniklé třením jak v ložiskách rotoru, tak třeba i v převodovce, spojce, brzdném systému nebo 
mechanických částech generátoru. Naštěstí většina této tepelné energie je odváděna kovovým 
rotorem ven z vnitřku strojovny. Větrnou elektrárnu je možné provozovat za běžných okolních 
venkovních teplot, mezní limity pro maximální teploty jsou okolo 30 až 35°C, což vyhoví pro 
většinu nastalých situací. Problémem jsou teploty pod -15°C, kdy dochází k nepřijatelnému pnutí 
mechanických částí větrné elektrárny převážně rotoru a jeho lopatek, tudíž v těchto extrémních
teplotách není doporučen provoz většiny větrných elektráren. Budoucí trend tkví ve výrobě 
mechanických částí z lehkých, pevných, mechanicky a před povětrnostními vlivy odolných 
matriálů s velkou tepelnou vodivostí a malou tepelnou roztažností.
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6 TECHNICKÉ MOŽNOSTI AKUMULACE
Jak již bylo v této práci napsáno, výstupní výkon elektrické energie větrných elektráren  

dodávaný do sítě má v čase velmi proměnnou hodnotu. Velikost těchto změn je se třetí mocninou 
úměrná změně rychlosti větru a rychlostí reakce regulačních a řídících systémů elektrárny na 
změny provozních parametrů, tím je například myšlena rychlost natočení strojovny a rotoru do 
správného směru po větru, natáčení lopatek rotoru pro nastavení optimálního výkonu, či reakce 
na změny parametrů okolní sítě na poruchový stav. Průběh dodávaného výkonu větrné elektrárny 
má většinou, v rámci několikahodinového pozorování, kdy vane vítr s potřebnými parametry pro 
chod (rychlost a směr), svoji střední (průměrnou) hodnotu. Okolo této hodnoty dodávaný výkon 
kmitá, jedná se o rychlé v řádu procent instalovaného výkonu větrné elektrárny kmity, kdy 
perioda změn těchto kmitů jsou sekundy nebo desítky sekund. Tyto změny většinou pokryjí 
regulační systémy elektrárny. Daleko horším případem jsou pomalejší kmity v řádu desítek 
procent instalovaného výkonu větrné elektrárny a periodou změn těchto kmitů v řádu od desítek 
sekund po minuty nebo desítky minut. Změny takového charakteru již negativně působí na 
elektrizační soustavu. Proto je nutné uvažovat o jistém akumulačním systému, s možností 
přidružení buď k jednotlivým větrným elektrárnám, větrnému parku o větším počtu instalovaných 
větrných elektráren, či centralizovanému akumulačnímu systému pro větší oblast s větrnými 
parky nebo celou elektrizační soustavu jednoho státu. 

6.1  Požadavky na akumulační systémy
Požadavky na decentralizované akumulační systémy jsou podloženy jejich uplatněním 

v přiřazení k jednotlivým větrným elektrárnám nebo větrným farmám. Tudíž vychází 
z předpokladu stejných větrných a provozních podmínek pro všechny jednotlivé větrné 
elektrárny. Akumulační systém musí mít dostatečný okamžitý výkon v řádu desítek procent 
instalovaného výkonu větrných elektráren, například anglické studie uvádějí 25 až 28 % 
instalovaného výkonu celku s možností dodávky podle stanovených parametrů (anglické studie 
uvádějí 20 minut až 3,6 hodiny). Jsou zde velké požadavky na rychlost rozběhu, tedy rychlost 
reakce na změnu. Z toho důvodu je většina decentralizovaných akumulačních systémů doplněna 
o jiné sice málo energeticky výkonné systémy, ale s velmi krátkou dobu náběhu, kterou většinou 
pokryjí regulační systémy větrné elektrárny. Takže u decentralizovaných akumulačních systémů 
mluvíme o dvojí akumulaci. Opět jiná situace je u centralizovaných akumulačních systémů. Zde 
již nejsou problémy s okamžitými změnami dodávaného výkonu do sítě, protože změny ve 
výrobě jednotlivých větrných elektráren nebo farem jsou díky své vzájemné vzdálené poloze, 
tedy vlivem různých provozních podmínek, mezi sebou částečně kompenzovány a parametry 
dodávaného elektrického výkonu do sítě zprůměrovány. Nastává tudíž situace, kde si musíme 
poradit se změnami velmi pomalého rázu, například změna fronty na celém území, která může
způsobit i dlouhodobou nemožnost výroby. Tudíž přicházejí k uplatnění přečerpávající 
elektrárny, nebo menší plynové elektrárny. Nejsou zde kladeny tak přísné nároky na rychlost 
reakce na změnu parametrů a rychlost najetí na požadovaný výkon jako u decentralizovaných 
systémů. Nicméně závažným problémem zde zůstává velikost možného okamžitého výkonu a 
celé energetické kapacity systému, tak aby byla schopna dodat požadovaný výkon pro potřebně 
dlouhou dobu. V neposlední řadě nesmíme ovšem zapomenout na fakt, že elektrickou energii, 
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nutnou pro uložení v akumulačních systémech, nikde zadarmo neseženeme, tudíž i tu je třeba 
vyrobit. Takže samotná výroba elektrické energie ve větrných elektrárnách je při použití 
akumulačních systémů vždy podmíněna odevzdáním určitého množství své energie na uskladnění 
v systémech. Snižuje se tím účinnost odevzdané energii vyrobené větrnými elektrárnami síti, také 
účinnost samotné přeměny energií, protože podle typu akumulačního systému je účinnost 
jednotlivých přeměn 40 až 95 %. [23, 26] 

6.2 Realizace akumulačních systémů
S ohledem na dělení akumulačních systémů na centralizované a decentralizované lze také 

realizovatelné možnosti rozdělit na dvě části. Některé druhy systémů lze s menšími či většími 
úpravami použít k obojím účelům. Při výběru vhodného řešení daného problému se nesmí 
zapomínat jak na samotnou funkčnost, plnění potřebných nároků s jistou rezervou, ale hlavně na 
životnost, náročnost na údržbu, vliv na životní prostředí, problematiku recyklace a náročnost 
ekonomického řešení, jak investičního, tak dodatečného provozního.

6.2.1 Decentralizované akumulační systémy
Nejprve je třeba rozlišovat systémy podle přidružení k jednotlivým větrným elektrárnám 

nebo celým větrným farmám, dále podle toho jaké jsou jejich statické a dynamické provozní 
parametry. Tím je myšlena jejich reakce na změnu, kolik energii jsou schopni akumulovat, jejich 
špičkový výkon a doba najetí na výkon požadovaný. V praxi bylo uskutečněno mnoho 
experimentů se snahou realizovat vhodný akumulační systém s potřebnými parametry, ale 
bohužel převážně z ekonomických a někdy z ekologický příčin je v dnešní době možnost 
využívat omezených řešení akumulačních systémů. Jedná se především o využití elektrochemické  
akumulace v akumulátorech s vhodnou ochrannou a řídící elektronikou, dále pak speciálních typů 
akumulátorů s průtočným elektrolytem. Jiným řešením je použití superkapacitorů 
(ultrakapacitorů, superkondenzátorů), tedy prvků, které jsou schopny přímo uložit elektrický 
náboj. Už trochu méně obvyklým řešením je použití palivových vodíkových regeneračních 
článků, které se v dnešní době těší čím dál větší oblibě, tudíž jejich výkon, účinnost stoupají a 
cena klesá. Daleko méně obvyklým řešením, hlavně v Evropě, je využití uložení elektrické 
energie do kinetické energie roztočeného hmotného setrvačníku na vysoké otáčky. Opět zcela 
odlišným řešením je akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu, tento systém má již vyšší 
pořizovací náklady, tudíž je s ním možno počítat pouze u velkým větrných farem nebo 
centralizovaných akumulačních systémech. Všechny tyto uvedené možnosti akumulace mají své 
výhody a nevýhody, takže v praxi velmi často dochází k jejich kombinování, ale vždy rozhodující 
faktorem při výběru a návrhu je po správné funkčnosti a bezpečnosti otázka finančních nákladů 
na realizaci a následný provoz. [23]

6.2.2 Centralizované akumulační systémy
Na tyto systémy je již pohlíženo jako na stále součásti elektrizační soustavy. Většinou se 

totiž jedná o akumulační systémy pro řešení nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou všech 
zařízení celostátní sítě. Chceme-li hovořit o akumulačních systémech pro větrné elektrárny, 
musejí být určeny pouze tomuto účelu. V České republice se nedá uvažovat o podobném zařízení 
kvůli malému počtu větrných elektráren, dokonce ani v Německu není tento problém řešen 
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centrálně. Jenom v Dánsku postupně dochází k úvahám o výstavbě takového zařízení. Na 
centrální akumulační systémy jsou kladeny vysoké požadavky, musejí mít velkou energetickou 
zásobu, špičkový výkon rovný alespoň 30 % (jiné prameny uvádějí až 60 %) instalovaného 
výkonu větrných elektráren. Navíc jako u všech strojů velkých výkonů nastává i zde problém 
s rychlostí najetí na požadovaný výkon. Realizace těchto systémů je omezena pouze na dva 
v praxi používané druhy, hlavním je čerpání vody, tedy využívání změny potencionální energie 
hmotné kapaliny a druhým řešením je použití stlačeného vzduchu. Existuje také centralizované 
systémy pro velké větrné farmy, u nich jsou ale požadavky na jejich provozní a startovací 
parametry shodné jako u decentralizovaných akumulačních systémů přidružených ke každé 
větrné elektrárně, tedy s rozdílem vyššího výkonu. Shodnost parametrů vychází z předpokladů 
stejných větrných podmínek u všech elektráren ve farmě, tudíž není zde využíváno principů 
akumulace z většího počtu větrných farem, kde často dochází ke sebekompenzačnímu jevu 
poptávky a výroby elektrické energie a k zrovnoměrnění rychlých změn mezi výrobou a 
poptávkou. Samozřejmostí je, že případné centralizované akumulační systémy mohou vyrovnávat 
pouze pomalé změny ve výrobě elektrické energie větrnými elektrárnami. Malé oscilace musejí 
být řešeny samotnou regulací větrných elektráren nebo dalšími přidruženými rychlými 
akumulačními systémy. Jelikož elektrizační soustava potřebuje mít při větších výkonech 
nainstalovaných ve větrných elektrárnách jistotu soustavné dodávky elektrické energie a ne pouze 
při dobrých větrných podmínkách, musejí být větrné elektrárny buď na úrovni jednotlivých farem 
či centralizovaně doplněny vhodným akumulačním systémem. Bohužel neexistuje vhodný cenově 
přijatelný systém, který by mohl dodávat elektrický výkon do sítě po delší dobu. Většinou se 
jedná o desítky minut nebo hodiny. Samozřejmě v praxi nastávají případy a to velmi často, že 
kvůli nepříznivým větrným podmínkám, poruše nebo třeba údržbě elektráren, jsou dodávky 
přerušeny nebo významně sníženy na delší dobu i několika dnů. Například v USA i Kanadě je 
tento problém řešen tzv. třístupňovou náhradní výrobou. Nejnižším stupněm je určité množství 
malých uhelných elektráren s výkonem do 100 MW. Protože je jejich rychlý rozběh 
komplikovaný a takřka nemožný, spouštějí se podle potřeby dvě až tři hodiny po obdržení 
požadavku. Jejich nespornou výhodou je nízká cena výroby elektrické energie, proto jsou do 
tohoto systému také zahrnuty. Vyšším stupněm jsou elektrárny s plynovými turbínami, pokrývají 
většinu výroby. Spalovanou látkou je podle možností a místa umístění zemní plyn nebo metan, 
tudíž jsou více šetrnější k životnímu prostředí než uhelné elektrárny, protože mají nižší emise 
CO2, sloučenin dusíku a síry. Mají velmi rychlý rozběh na požadovaný výkon, většinou do 10ti 
minut. Nejvyšším stupněm jsou špičkové elektrárny, jedná se většinou také o plynové turbíny, jež 
mají možnost takřka okamžitého startu. Odlišností od normálních plynových turbín je jejich nižší 
výkon, ale trvalý provoz na minimální výkon, tudíž proto možný tak rychlý start. Většinou se 
používají také jako záložní elektrárny pro dodávky elektrické energie do sítě při špičkovém 
nedostatku. Existují také varianty řešení těchto špičkových záloh pomocí dieselových generátorů. 
Při dobře navrženém akumulačním systému není nutné tento třetí stupeň realizovat. [23]   
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7 PRAKTICKÁ REALIZACE AKUMULAČNÍCH SYSTÉMŮ
Při výpočtu maximálního elektrického výkonu vhodného akumulačního systému je třeba 

uvažovat s poměrovým koeficientem výkonu kp , který se vypočítá podle vzorce (7.1)
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Kde:    Pa – průměrný výkon větrné elektrárny dodávaný do sítě [W]
    Pmax – maximální výkon větrné elektrárny dodaný do sítě za poslední dobu [W]

Poměrovým koeficientem kp se podle vzorce (7.2) podělí průměrný výkon Pa a tím se 
dostane skutečný maximální potřebný výkon akumulačního systému Pmp. Tento výkon je počítán 
jako řešení pro minimálně 90 % stavů, ve kterých se větrná elektrárna může nacházet při nutnosti 
dodávat elektrický výkon z akumulačního systému do sítě a ne ze své vlastní výroby. Není to sice 
zaručené řešení pro všechny možné nastalé stavy, kdy je potřeba akumulace, je ale třeba opět 
počítat s finanční náročností řešení. Dále se mohou vyskytovat takové mezní stavy, kdy i 
sebedražší systém by nebyl dostačující. Pro většinu navrhovaných akumulačních systémů je 
hodnota maximálního potřebného výkonu akumulačního systému od 20 do 30 % hodnoty 
instalované ve větrných elektrárnách, proto při orientačních návrzích bude uvažováno s hodnotou 
30 %. [26]
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Kde:    Pmp – maximální potřebný výkon akumulačního systému [W]

Zpravidla se výpočet provádí z dlouhodobých hodnot, například jednoho roku nebo 
zprůměrňováním několika let. Ale pro rychlost se dá výpočet provést z nasbíraných hodnot 
během jednoho dne, či 15ti minutového intervalu. Do velmi přesných výpočtů je třeba pomocí 
různých koeficientů uvést všechny změny dodávaného výkonu větrnou elektrárnou do sítě, i ty 
velmi rychlé (většinou kromě těch několikasekundových, se kterými si poradí regulační systémy 
elektráren). [26]

Doba nutného minimálního provozu akumulačního systému je odvozena z předpokladu 
dostatečné časové rezervy na najetí jiných zdrojů, vhodných k nahrazení dodávané elektrické 
energie větrných elektráren. Dalším předpokladem je vyčkávání na změnu nebo ustálení větrných 
podmínek v místě větrné elektrárny a další možné opětovné výroby větrnou elektrárnou. Tato 
doba je stanovena dlouhodobým pozorováním a měřením na 10 až 15 % dne, tedy 2,4 až 3,6 
hodin. Při návrhu akumulačních systémů bude uvažováno opět s horší variantou 3,6 hodin. Tato 
doba je navržena pro akumulační systémy, které mají vyřešit všechny možné změny 
v dodávaném výkonu do sítě, tedy jak rychlé krátkodobé, tak pomalé dlouhodobé. Tudíž pro 
rychlé a špičkové akumulační systémy, jejichž účelem je například čelit změnám dodávaného 
výkonu vlivem turbulence větru nebo rychlými změnami větru, tato časová hodnota neplatí. Je 



Praktická realizace akumulačních systémů 44

zde uvažováno podle účelu a dynamické rychlosti reakce na jednotky desítek sekund či minuty. 
[26]

Příkladem denní výroby větrné elektrárny může být graf 7-1, v němž část vyrobené 
elektrické energie putuje přímo do sítě. Další část vyrobené elektrické energie, která přesahuje 
střední výkon je akumulována vhodným akumulačním systémem. Tento střední výkon je určen 
z dlouhodobého pozorování a měření provozu větrné elektrárny. Jeho hodnota se v průběhu roku 
i během velmi krátkých časových obdobích může měnit. Na přesnosti nastavení této hodnoty 
závisí účinnost provozu větrné elektrárny s akumulačním systémem. Při jeho malé hodnotě není 
akumulační systém naplno využíván a dodávaná elektrická energie větrnou elektrárnou do sítě je 
velmi malá. Naopak při jeho příliš vysoké hodnotě dochází k přetěžování akumulačních systémů 
a dodávaný elektrický výkon do sítě může být v čase proměnný kvůli neschopnosti větrné 
elektrárny a akumulačního systému dosáhnout středního výkonu. Graf 7-1 obsahuje skutečně 
pouze orientační hodnoty, které se v praxi mohou o hodně lišit. Navíc je zde akumulační systém 
pokládán za 100 % účinné zařízení, kdy velikosti naakumulovaných energií a zpětně 
odevzdaných jsou si rovny. Skutečný akumulační systém má účinnost v rozmezí od 40 do 95 % a 
také se u jednotlivých systémů značně liší doba startu a najetí na jmenovitý výkon.

Graf 7-1 Denní výroba větrné elektrárny s akumulačním systémem
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7.1 Rozdělení akumulačních systémů

V současnosti se považuje za nejdůležitější 5 základních způsobů akumulace energie. 

1) Prvním nejčastěji využívaným je kvantitativní akumulace. Tvoří ji převážně zásoba 
pevných, kapalných a plynných paliv na zemském povrchu i v zemské kůře. Jednoduše řečeno, 
jedná se o zásobu paliv. Nejedná se o typickou akumulaci energie, tedy způsob který by se dal 
využít pro akumulaci elektrické energie. Ale jde o způsob, kdy se anorganické látky vlivem 
sluneční energie přeměnily na organické látky. U nichž po dlouhou dobu probíhaly chemické 
přeměny a v dnešní době dokážeme (většinou spalováním) tyto látky založené na uhlíku účinně 
rozkládat a uvolňovat z nich naakumulovanou energii. [24, 18]

2) Dalším způsobem akumulace je tepelná akumulace. Kdy zařízení, například dlouhé 
teplovody, dokážou akumulovat velké množství tepelné energie. Podmínkou je velký objem látky 
schopné akumulovat teplo a také vysoká tepelná kapacita dané látky. Nejčastěji těmto 
požadavkům vyhovují kovy a voda. Této akumulace využívají tepelné akumulátory, které 
představují běžné součásti technologických celků. Tyto celky dokážou využít akumulované 
tepelné energie pro přeměnu na jiný druh energie, například elektrické. [24, 18]

3) Chemickou nebo elektrochemickou akumulací dokážeme uchovávat elektrickou energii 
přímou přeměnou na chemickou energii. Tohoto děje se využívá u baterií a akumulátorů.
Akumulátory se od baterií liší přeměnou elektrické energie na energii chemickou, kterou je 
možno v případě potřeby transformovat zpět na elektrickou energii. U baterií tento děj není 
vratný a je u nich umožněna pouze přeměna z chemické na energii elektrickou. Tohoto typu 
akumulace se v dnešní době hojně využívá, hlavně v menší akumulačních systémech, většinou 
decentralizovaných. Existuje velké množství druhů akumulátorů vhodných pro realizaci těchto 
systémů. Pro nejmenší akumulační systémy je používáno průmyslově vyráběných akumulátorů, 
pracujících na stejném principu, jako akumulátory používané v běžných elektrických 
spotřebičích. Nejčastěji to jsou olověné, NiCd, Li-ion a Li-pol akumulátory. Pro nejvíce výkonné 
akumulační systémy je využíváno NaS akumulátorů a akumulátorů s průtočným elektrolytem.
[24, 18]

4) Mechanická akumulace využívá buď potenciální nebo kinetickou energii v zařízeních 
umožňujících přeměnu této energie na jinou formu vhodnější pro praktické využití, například 
tepelnou nebo elektrickou. Nejčastější formou využívání potenciální neboli gravitační energii je 
prostřednictvím akumulačních vodních elektráren a přečerpávacích vodních elektráren. V případě 
použití akumulačních vodních elektráren se jedná o prostou mechanickou akumulaci s následnou 
přeměnou mechanické práce na elektrickou pomocí turbíny a generátoru. Ale u přečerpávací 
elektrárny se využívá přeměny elektrické energie na změnu potenciální energie hmotného tělesa 
(vody v nádrži). Tato energie se v případě potřeby mění zpátky pomocí turbíny a generátoru na 
energii elektrickou. Mezi mechanickou akumulaci je také možné zařadit akumulaci stlačeným 
vzduchem, kdy jsou podzemní zásobníky plněny stlačeným vzduchem a při případné potřebě 
elektrické energie je vzduch z nádrží vypouštěn přes turbínu do vzduchu. Nejčastěji využívaným 
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případem akumulace ve formě kinetické energie jsou setrvačníky. U nichž se realizuje přeměna 
elektrické energie na rotační pohyb hmotného jádra setrvačníku. [24, 18]

5) Posledním technicky využitelným způsobem akumulace energie je elektromagnetická 
akumulace, která je založená na akumulování energie formou elektromagnetického pole kolem 
supravodivých materiálů. Tento systém akumulace je teprve ve vývoji a v budoucnu lze očekávat 
jeho bouřlivý rozvoj. [24, 18] 

Navrhované akumulační systémy je možné rozdělit podle jejich maximální možné kapacity 
energie, které si jsou schopny uchovat, a podle rychlosti tuto energii uvolnit. Dále pak dle 
snižování účinnosti na množství nabíjecích/vybíjecích cyklů neboli stárnutí, až po mez, kdy jejich 
životnost skončí. Z elektrotechnického hlediska a z hlediska návrhů akumulačních systémů je
nutné jednotlivé technologie porovnávat také podle velikosti akumulované energie na jednotku 
váhy a jednotku objemu. A v neposlední řadě je také důležité jejich rozdělení  podle pořizovací 
ceny na 1 kWh uložené energie, či náklady spojené s uložením 1 kWh energie. 

7.1.1 Shrnutí výhod a nevýhod používaných způsobů akumulace
Akumulace pomocí baterií a akumulátorů je založena na transformaci chemické energie na 

elektrickou a naopak. Technologií výroby je celá řada, takže podle způsobu aplikace lze vybrat 
vhodný typ akumulátoru nebo baterie. I přes zřetelný technologický pokrok mají tyto zdroje 
určité obtížně překonatelné nevýhody. Tím je myšlena krátká životnost a s tím u většiny 
používaných akumulátorů spojené náklady na údržbu a likvidaci. Závislost výkonu a životnosti 
na okolní teplotě a podmínkách nabíjecích, vybíjecích cyklů. A v neposlední řadě to jsou 
ekologická rizika. Schopnost akumulátoru dodat výkon je omezen vnitřním odporem, který se 
zvyšuje s tím, jak akumulátor stárne. Podobně je omezen i nabíjecí proud, z čehož vyplývá 
dlouhá nabíjecí doba. Akumulátory se příliš nehodí tam, kde se vyžadují velké nárazové proudy, 
jejich parametrům spíše vyhovuje konstantní zátěž. Z komerčně používaných akumulátorů mají 
nejmenší vnitřní odpor NiCd akumulátory a olověné akumulátory jsou spojené s nízkou 
pořizovací cenou. Za perspektivní pro velké UPS systémy jsou považovány průtokové 
elektrochemické akumulátory. Ve kterých se průběžně vyměňuje elektrolyt, takže je u nich 
zajištěn kontinuální provoz. Kromě přečerpávacích vodních elektráren, které většinou slouží jako 
centralizovaný akumulační systém pro celou elektrizační soustavu, ale jejich pořizovací cena je 
velmi vysoká, jsou v současnosti stále více uplatňovány návrhy akumulačních systémů 
využívající zásobníky stlačeného vzduchu. Tyto systémy jsou většinou přímo napojené do sítě a 
doplňují energii pro odběrové špičky. Jako vhodná tlaková nádrž se dá využít třeba opuštěný důl 
nebo jeskyně. Velmi sofistikovaný, ale zatím v praxi nepoužitelný a dosti drahý způsob 
akumulace je uložení energie do magnetického pole supravodivé cívky. Rychlý rozvoj a široké 
uplatnění zde čeká i na setrvačníky a superkapacitory. Nemají totiž zmíněné nedostatky baterií a 
akumulátorů, tedy především je překonávají ve schopnosti rychle vydat nebo naopak rychle 
akumulovat energii. Mohou tedy poskytnout mnohem větší výkon, i když jen na krátkou dobu. 
Dále k jejich přednostem proti akumulátorům patří mnohem delší životnost, nejsou tak citlivé na 
pracovní podmínky a téměř nevyžadují údržbu. Bohužel jejich pořizovací cena je o dost vyšší, 
avšak s růstem produkce rychle klesá. Zdroje na bázi těchto technologií jsou vhodné tam, kde je 
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nutné pokrýt velkou spotřebu po krátkou dobu. U větrných elektráren je většina velkých poklesů 
výkonu velmi rychlá, tudíž jsou tyto systémy vhodné právě pro decentralizované akumulační 
systémy přidružené k větrným elektrárnám nebo celým větrným farmám. [27] 

7.1.2 Rozdělení používaných systémů podle kapacity a rychlosti činnosti
Pro návrh je nutné uvažovat jak s okamžitým výkonem navrhovaného akumulačního 

systému, který musí být vyšší nebo rovný maximálnímu potřebnému výkonu akumulačního 
systému. A spočítá se podle vzorce (7.1) a (7.2). Z pohledu použití akumulačního systému jako 
špičkový systém nebo systém pro uložení celého výkonu po dobu potřebnou pro najetí 
náhradního zdroje energie se určuje doba nutného minimálního provozu akumulačního systému. 
Pro centralizované systémy a systémy s možností řešit jak krátkodobé rychlé, tak dlouhodobé 
pomalé výpadky je stanovena doba nutného minimálního provozu akumulačnímu systému pro 
vyřešení všech situací na 3,6 hodin. Pro špičkové systémy je tato doba řádově kratší, většinou 
v minutách. Proto je nutné znát místo použití a nároky na akumulační systém. Samozřejmostí je, 
že nelze energii ze systémů čerpat rychleji, než je to technologicky umožněno, proto byl stanoven 
vybíjecí (nabíjecí) čas. Takže doba nutného minimálního provozu musí být delší nebo rovna 
vybíjecímu času jednotlivých použitých technologií v akumulačních systémech. Kapacita 
takového systému je poté dána součinem průměrného odebíraného výkonu a dobou minimálního 
provozu akumulačního systému. Graf 7-2 zobrazuje jednotlivé nejčastěji používané technologie 
v závislosti na minimálním vybíjecím času a maximálním výkonu systému. [28]  

Graf 7-2 Používané technologie a jejich rozdělení podle kapacity a rychlosti činnosti  [28]
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7.1.3 Rozdělení používaných systémů podle účinnosti a množství cyklů
Tyto dva parametry akumulačních systémů mají převážně ekonomický vliv. Účinností 

přeměny energii se myslí účinnost transformace elektrické energie na vnitřní energii 
akumulačního systému a zpět na energii elektrickou. V této účinnosti jsou zohledněny všechny 
ztráty, jak ztráty tepelné při transformaci, ale i ztráty například samovybíjením. Jak je patrno 
z grafu 7-3, z tohoto pohledu je na tom nejhůře většina průmyslově používaných akumulátorů, 
jelikož přeměna elektrické energie na chemickou vazbu je vždy ztrátová. Výjimku tvoří Li-ion
akumulátory s velmi vysokou účinností a NaS akumulátory, kde převážnou většinu ztrát tvoří 
unik tepelné energie ze systému. Z ostatních používaných technologií jsou na tom nejlépe 
superkapacitory s účinností mezi 95 a 99,5 %. Jejich vysoká účinnost je dána jejich principem 
akumulace, tedy přímým uložením elektrického náboje. Všechny ztráty způsobují neefektivnost 
akumulačních systémů a tedy zároveň snižují množství vyrobené energie větrnými elektrárnami, 
které se dostane až do sítě.  [28]   

Graf 7-3 Používané technologie, jejich rozdělení podle účinnosti a množství nabíjecích cyklů [28]

Množství nabíjecích/vybíjecích cyklů je úzce spojeno s životností akumulačních systémů.
Životnost systémů je dána dobou, kdy vlivem stárnutí a opotřebení systém ztratí své technické 
parametry nebo se stane nefunkčním. Jelikož má každý systém svým konstrukčním řešením a 
samotným principem akumulace stanoveno množství nabíjecích/vybíjecích cyklů, dochází po 
jejich překročení většinou k ukončení živnosti daného systémů. Proto je opět nutné volit takový 
systém, který je vhodný pro konkrétní řešení situace. Například pro činnost systém na bázi 
akumulátorů, který se spustí jenom několikrát do roka jsou vhodné olověné akumulátory, ale pro 
kontinuální systémy, kdy k cyklu dochází třeba i několikrát každý den, je nutné použít NaS 
akumulátory nebo zvolit úplně jinou technologii. Tudíž opět ze samotného elektrochemického 
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principu akumulace energie pro akumulátory vychází počet možných cyklů nejnižší. Graf 7-3
znázorňuje používané technologie v závislosti na jejich účinnosti a na maximálním množství 
cyklů nabití a vybití, jež jsou schopny realizovat. [28]

7.1.4 Rozdělení používaných systémů podle uložené energie na jednotku váhy
Tyto parametry jednotlivých používaných technologií jsou důležité hlavně z hlediska 

konstrukční realizace budov pro akumulační systémy nebo přímo z hlediska jejich možného 
umístění například v patě stožáru větrné elektrárny nebo v gondole její strojovny. Celkem logicky 
pro technologie s malým jmenovitým objemem je potřeba většího prostoru a u technologií s 
malou jmenovitou hmotností je třeba uvažovat s vysokou hmotností celého systému. Graf 7-4
znázorňuje používané technologie pro realizaci akumulačních systému s rozdělením dle jejich 
jmenovité hmotnosti a jmenovitého objemu. [28]

Graf 7-4 Používané technologie a jejich rozdělení podle jmenovitého objemu a hmotnosti [28]

7.2 Popis jednotlivých principů vhodných pro akumulační systémy
Následující rozdělení popisuje jednotlivé průmyslově používané technologie pro akumulační 

systémy hlavně ohledně jejich výhod a nevýhod použití, konstrukčního řešení, principu činnosti a 
provozních parametrů.

7.2.1 Olověné akumulátory
PbA akumulátory (angl. lead acid battery), jedná se o jednu z prvních technologií 

používaných pro zálohování elektrické energie. Historie používání těchto akumulátorů je zhruba 
sto padesát let. Nejprve se jednalo o olověné desky ponořené do elektrolytu z kyseliny sírové a 
vody. Postupně se začala zvyšovat kapacita akumulátorů zvyšováním velikosti aktivní plochy, 
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přibližováním desek a používáním velmi čistých materiálů. Důsledkem vývoje byl také přechod 
od údržbových akumulátorů, s potřebou často doplňovat destilovanou vodu a tím udržovat 
elektrolyt ve správné koncentraci, přes nízkoúdržbové, kde se dolévání destilované vody provádí 
za rok a déle, až po moderní, bezúdržbové, gelové, s délkou životnosti přes 15 let. Bohužel i dnes 
mají tyto akumulátory a akumulační systémy z nich vytvořené význam využití pouze 
v automobilovém průmyslu. Je to kvůli levné výrobě, ale pro velké akumulační systémy 
použitelné například pro větrné elektrárny jsou z mnoha důvodů nevhodné a nevýhodné. [29]

7.2.1.1 Výhody a nevýhody olověných akumulátorů

Mezi hlavní problémy výroby, údržby a následném zpracování je ekologické zatížení 
životního prostředí. Již na výrobu je třeba velké množství kyseliny sírové a olova, i následná
potřebná údržba spočívá ve výměně použitého elektrolytu. Životní prostřední nejvíce zatěžuje 
samotná recyklace, technologie znovupoužití olova není dokonalá a mnoho olova se dostává do 
metabolismu živých organismů, kde se na dlouhou dobu ukládá a páchá nenávratné škody. 
K dalším problémům patří samovybíjení. Konstrukce akumulátorů i samotný fyzikální princip 
činnosti způsobuje tok i když velmi malého proudu řádově stovky μA až jednotky mA vnitřkem 
akumulátoru, který ho vybíjí. Proto se tyto akumulátory musí dobíjet a nesmí dojít k úplnému 
vybití. Další nevýhodu je snížení akumulované kapacity při snížení teploty. U většiny 
akumulátorů při teplotě okolo -20ºC klesá kapacita až na jednu polovinu. Už sice méně závažným 
problémem je vysoká hmotnost (nejvyšší ze všech akumulátorů), průměrně dosahuje 25 až 30 kg 
na instalovanou kWh. Tento fakt znemožňuje použití těchto akumulátorů v akumulačních 
systémech přímo v gondolách větrných elektráren. Také musejí být uloženy ve speciálních 
místnostech s odvětráváním a s zařízením zhotoveným pro agresivním prostředí, protože při 
provozu dochází elektrolýzou vody ke vzniku výbušného vodíku a úniku agresivních výparů 
kyseliny sírové. Ale k nedůležitějším charakteristickým vlastnostem těchto akumulátorů patří 
velmi dlouhá doba nabíjení i vybíjení. U většiny typů je v řádu hodin, což z nich dělá vhodnou 
alternativu pro akumulační systémy s dlouhou dobou běhu. Jejich velmi malý vnitřní odpor
zaručuje vysokou proudovou tvrdost a možnost vysokého krátkodobého přetížení. Takže je 
omezeně možné jejich použití ve špičkových a krátkodobě vysoce výkonných systémech. Ovšem 
se musí dávat velký pozor na jejich časté přetěžování, protože každá větší odchylka od ustálených 
provozních parametrů rychle snižuje jejich životnost. [29]

7.2.1.2 Provozní parametry akumulačních systémů s olověnými akumulátory

Napětí na jednom článku akumulátoru je 2,105 V, proto jsou zpravidla vyráběny celé 
akumulátory o jmenovitém napětí 6, 12, 24, 48 a 60 V. Pro výkonové aplikace (akumulační 
systémy) jsou tyto akumulátory spojovány do série, protože paralelní chod těchto akumulátorů
není možný. Napětí tohoto sériového spojení akumulátorů většinou dosahuje 60, 240 nebo 600V. 
Paralelní provoze je umožněn pouze s použitím vhodných polovodičových oddělovačů, většinou 
diod, nebo obousměrných  DC-DC  měničů pro každou sérii zvlášť. Jednotlivé akumulátory jsou 
realizovány s kapacitou desítek Ah až jednotek kAh. A celkové realizované akumulační systémy 
jsou o výkonu až 10 MW a maximální dobou dodávky 3 hodiny. V poslední době se od realizace 
akumulačních systémů z již zmiňovaných důvodů upouští, i když poskytují stále velmi výhodou 
cenu za instalovanou kWh kapacity akumulačního systému. Také je výhodou dlouhá životnost a 
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dlouhá bezúdržbová doba 8 až 15 let. U dnešních moderních staničních akumulátorů, například  
firma PEG s.r.o nabízí velký výběr bezúdrzbových olověných staničních akumulátorů EnerSys 
vhodných pro realizaci výkonných akumulačních systémů. Nicméně maximální počet nabíjecích 
cyklů je u těchto akumulátorů 500 až 800. Elektrická efektivnost nabíjení a vybíjení je od 70% do 
92 %. Samovybíjení je podle stáří akumulátoru mezi 3% až 20% uložené energie za měsíc. [29]

V praxi jsou akumulační systémy s těmito akumulátory používány pouze výjimečně, 
většinou v Kalifornii v USA, Jižní Americe nebo Austrálii, a to centralizovaně pro celé větrné 
farmy. Příkladem může být akumulační systém Microchip plant na King Island v Tasmanii o 
výkonu 200 kW poskytovaným po dobu minimálně 4h. [29]         

7.2.1.3 Konstrukční řešení a princip činnosti olověných akumulátorů

Tyto akumulátory mají celkem jednoduchou konstrukci, jedná se o jednotlivé články 
v nádobě většinou z kyselině odolného plastu. Z každého článku jsou vyvedeny olověné vývody, 
které jsou přímo napojené na olověné pláty – elektrody. Elektrolytem je směs kyseliny sírové 
H2SO4 a čisté, destilované vody H2O. Tudíž se v elektrolytu volně pohybují ionty H+ a SO4

2-, 
které umožňují jak jeho velmi dobrou vodivost, tak možnost dobíjet a vybíjet akumulátor. 
Samotný olověný akumulátor se skládá z několika článků, které jsou sériově propojeny a krajní 
dva vyvedeny nad vnější kryt akumulátoru. Dále jsou u většiny akumulátorů otvory pro odvod 
plynů, vznikající při chemických procesech, a u akumulátorů potřebujících údržbu otvory pro 
kontrolu stavu elektrolytu, jeho doplnění nebo pro případ jeho výměny. Kryt baterie a izolační 
přepážky si musí udržet svůj charakter neprodyšnosti i za vyšších provozních teplot. Typické 
konstrukční řešení je na znázorněno na obr. 7-1. [31]

Obr. 7-1Konstrukční řešení olověného akumulátoru [31]
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Proces vybíjení je založen na chemické reakci, kdy se olovo na záporné elektrodě 
přeměňuje na síran olovnatý, který se rozptyluje do elektrolytu, podle rovnice (7.3). Na kladné 
elektrodě zase dochází ke sloučení oxidu olovničítého a kyseliny sírové na síran olovnatý a vodu, 
podle rovnice (7.4). Proces vybití je  v ideálním případě indikován přeměnou elektrolytu na vodu
a usazeniny síranu olovnatého. Proces nabíjení je přesně opačný procesu vybíjení. [31] 

4
2
4

2 PbSOSOPb   (7.3)

OHnPbSOSOHPbO 24422 . (7.4)

7.2.2 Akumulátory NiCd a Li-ion
V průběhu vývoje, snaze miniaturizovat a zefektivnit akumulaci elektrické energie na 

chemickou vazbu byla v 70.letech 20.století navrhnuta koncepce výroby NiCd článků 
akumulátoru. Od běžných PbA akumulátorů se liší jak svoji konstrukcí, tak svými parametry. 
Kapalný elektrolyt byl nahrazen látkami v pevném skupenství a celý článek je plně hermeticky 
zapouzdřen. Ve snaze odstranit i některé nevýhody NiCd akumulátorů, zvláště pak snížení 
hmotnosti, zvýšení kapacity, životnosti a zlepšení provozních parametrů, byly zhotoveny 
akumulátory na bázi lithia Li-ion a Li-pol. [32]

7.2.2.1 Výhody a nevýhody NiCd a Li-ion akumulátorů

U NiCd akumulátorů patří mezi hlavní výhody oproti PbA akumulátorům nižší hmotnost na 
instalovanou kWh, možnost dynamičtějšího provozu, protože nejsou kladeny tak vysoké 
požadavky na velikost a směr výstupního proudu. Další výhodou je rychlejší nabíjení, zhruba 5 
až 10x rychlejší než u běžných PbA akumulátorů. Díky uzavřené konstrukci bezúdržbový provoz. 
Nicméně následuje větší množství nevýhod a problémů při používání těchto akumulátorů 
v akumulačních systémech. Stejně jako u PbA akumulátorů je při výrobě a následné recyklaci 
velmi silně zatěžováno životní prostředí, protože i kadmium je silně toxické pro živé organismy, 
ukládá se v tkáních a působí karcinogeně. I co se týče provozních stavů mají tyto akumulátory 
řadu nevýhod, převážně pak samovybíjecí jev, kdy je opět nutno akumulátory pravidelně dobíjet, 
protože při absolutním vybití dochází ke krystalizaci elektrolytu a galvanickému spojení elektrod. 
Naopak výhodou je velmi malý vnitřní odpor článku, který umožňuje krátkodobé přetížení. Při 
provozu může dojít k přehřátí, které je nežádoucí a výrazně zkracuje životnost a parametry 
akumulátorů, takže se musí eliminovat klimatizací nebo ventilací. Co je ale hlavní nevýhodou 
oproti PbA akumulátorům je vysoká pořizovací cena, která i při dnešních vysoce zdokonalených 
technologiích výroby vzhledem k pořizovací ceně kadmia nelze snížit. Také z důvodů toxicity se 
s masovým započetím výstavby velkých akumulačních celků na bázi NiCd článků nikdy 
neuvažovalo a pravděpodobně díky vhodnějším alternativám uvažovat nebude. [32] 

Co se týče akumulátorů a z nich sestavených akumulačních systému na bázi lithia, přicházejí 
v úvahu dnes již vcelku běžné 2 varianty Li-ion a Li-pol. Hlavní předností je diky velmi lehkému 
lithiu velmi malá hmotnost na instalovanou kWh. Zůstává také bezúdržbový provoz a je u nich 
možné uložit větší množství energie na jednotku obsahu oproti předchozím typům. Problém 
samovybíjení je takřka odstraněn a samotné články je možné skoro úplně vybít bez ztráty 
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následné kapacity nebo snížení životnosti. Je umožněno rychlé nabíjení i vybíjení, tudíž jsou 
vhodné pro dynamické akumulační systémy. I se svojí dlouhou životností jsou srovnatelné 
s předchozími typy. Z pohledu zatížení životního prostředí jsou, jak výrobou, tak následnou 
recyklací, daleko více ohleduplnější. Bohužel i přes stále nové a efektivnější technologie výroby 
je pořizovací cena těchto akumulátorů a akumulačních systémů z nich sestavených neúměrně 
vysoká, tudíž jejich použití je v dnešní době takřka vyloučené. Pravděpodobně se pořizovací ceny 
v následujících letech značně sníží a tyto akumulátory bude možné použít jak centralizovaně, tak 
decentralizovaně přímo v jednotlivých gondolách větrných elektráren díky jejich velmi nízké 
hmotnosti. [32]

Existují i jiné akumulátory na principech niklu nebo lithia, jako například akumulátory 
NiMH, které sice mají potřebnou kapacitu, i cenově jsou daleko šetrnější oproti Li-ion 
akumulátorů. Ale jejich špatné parametry, malý výstupní proud, velký vnitřní odpor je 
nepředurčují k masovějšímu použití v akumulačních systémech.

7.2.2.2 Provozní parametry NiCd a Li-ion akumulátorů

Napětí na jednotlivých NiCd článcích je okolo 1,2 V, což tyto články předurčuje opět 
k sériovému řazení, za účelem zvýšit výstupní napětí bloku. Většinou se pohybuje do 100 V. 
Průmyslově se vyrábějí celé akumulátory s výstupním napětím většinou 7,2 , 12 a 24 V. 
Jednotlivé články jsou realizovány s kapacitou několika stovek Ah. Paralelní provoz sice u 
běžných NiCd akumulátorů není umožněn, ale za použití speciálních akumulačních bloků 
s integrovaným měřicím systémem je možný. Nebo je opět možný provoz v sériovém zapojení a 
s dalšími řetězci paralelně propojenými polovodičovými oddělovacími prvky nebo DC-DC a DC-
AC obousměrnými měniči. Existují akumulační systémy o výkonu několika desítek MW, ale ty 
jsou spíše výjimkou, většinou pro malé decentralizované stanice. Průměrná životnost článku se 
pohybuje okolo 2000 nabíjecích cyklů. Elektrická efektivnost nabíjení a vybíjení se pohybuje 
mezi 70 % a 90 %. Samovybíjení je do 10 % uložené energie za měsíc. [32] 

U Li-ion a Li-pol článků je řešení spojování za účelem zvýšení výstupního napětí a výkonu 
obdobné s tím rozdílem, že napětí jednotlivých článků je u Li-ion akumulátorů okolo 3 V a                
u Li-pol se pohybuje od 1,8 po 3,3 V podle použití elektrolytu a katody. Tyto akumulátory mají 
vysokou životnost, až 3000 nabíjecích cyklů, se skoro bezztrátovou efektivitou nabíjení.  

Příkladem použití může být oblastní akumulační stanice ve Fairbanks, Alaska, USA, kde je 
instalovaný výkon 40 MW v NiCd článcích. [33]

7.2.2.3 Konstrukční řešení NiCd a Li-ion akumulátorů

Konstrukce průmyslově vyráběných NiCd článků se stejně jako u olověných článků provádí 
jak do plastových, tak do kovových, hermeticky uzavřených nádob. Katoda je tvořena niklovou 
elektrodou a anoda kadmiovou, u prvních akumulátorů železnou, elektrodou. Dále je akumulátor 
tvořen vrstvou elektrolytu se separátorem a vratným pohlcovačem vlhkosti. Elektrolyt je ve 
většině akumulátorů tvořen jednoduchým hydroxidem alkalického prvku, většinou hydroxidem 
draselným KOH nebo hydroxidem sodným NaOH.

Vnitřní struktura u Li-ion článků je podobná NiCd článkům. Konstrukční řešení průmyslově 
vyráběného Li-ion článku je znázorněno na obr. 7-2. Rozdíl je v použití elektrod, katoda je 
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tvořena oxidem lithia a jiného kovu, většinou LiNiO2, LiCoO2 nebo LiMoO2. Vhodnost použití 
jednotlivých materiálů pro elektrody katod jsou současně ve výzkumu. Anoda je tvořena
porézním uhlíkem a elektrolyt je vyroben z lithiových solí například LiPF6, rozpuštěných 
v organických karbonátech. [34] 

Obr. 7-2Konstrukční řešení Li-ion článku [34]

Nabíjecí cyklus u NiCd článků spočívá ve vytvoření vrstvy oxidu nikelnatého na niklové 
katodě a zvýšení koncentrace odvodněním elektrolytu, většinou z hydroxidu draselného. Proces 
vybíjení je charakteristické řidnutím hydroxidového elektrolytu a usazováním niklu na niklové 
katodě. U těchto akumulátorů je třeba hlídat přebíjení, protože se při chemických reakcích tohoto 
procesu vylučuje hodně vody do elektrolytu a následně dochází buď k poškození pohlcovače 
vlhkosti nebo rychlému snižování životnosti.

Princip činnosti nabíjení je založen na vytvoření iontu z atomu lithia na katodě, který nadále 
putuje přes elektrolyt a separátor až k uhlíkové anodě, kde se spojuje s externím elektronem a 
podílí se na uzavřením proudové smyčky nabíjecího okruhu. Proces vybíjení je založen na 
stejném, ale opačném principu.

7.2.3 Akumulátory NaS
Jedná se o sodno-sirné akumulátory (angl. Sodium-Sulfur Battery). Tyto akumulátory byly 

vyvinuty z důvodu náhrady těžkých, toxických olověných akumulátorů s nízkou životností a s 
velkými problémy s provozem. Dají se celkem snadno zapojovat do sério-paralelních zapojení a 
tím zvýšit výsledný dodávaný výkon až na několik MW. Hlavní vývojová centra technologií 
těchto akumulátorů jsou v USA a Japonsku. Jsou vyráběny přímo jako řešení pro zařízení, 
vyžadující akumulaci elektrické energie a tím časového zrovnoměrnění výstupního výkonu, jako 
jsou větrné elektrárny.   
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7.2.3.1 Výhody a nevýhody NaS akumulátorů

Tyto akumulátory zabírají menší, zhruba 3x menší, prostor jak olověné akumulátory. Je 
možné je snadno zapojovat do různých kombinací a tím určovat výstupní výkon i celkovou 
akumulovanou energii. Vyhovují požadavkům pro špičkové odběry, tedy možnost jejich 
vysokého krátkodobého přetížení. Umožňují také velmi rychlé dobíjení. Nedochází u nich 
k samovybíjení ani paměťovému efektu. Svým provozem neznečišťují životní prostředí, 
nevypouštějí do svého okolí žádné znečišťující látky, nezpůsobují hluk, ani vibrace. Jediným 
problémem jsou vyšší teploty vnitřku akumulátoru, tudíž před jejich startem je nutný provést 
ohřev na zhruba 300 ºC, dokud se sodík i síra neroztaví a membrána pracující jako elektrolyt 
zůstane v pevném stavu. Nicméně tyto akumulátory jsou vyrobeny z levných materiálů a jsou 
převážně určeny pro trvalý provoz nabíjení/vybíjení. Nevýhodou zůstává nemožnost transportu 
nebo provozu s vibracemi kvůli vnitřním roztaveným složkám, které musejí během provozu 
zůstat v klidu. [36]

7.2.3.2 Provozní parametry NaS akumulátorů

Jednotlivé články akumulátoru produkují napětí stejně jako olověné akumulátory okolo 2 V. 
Kompletují se do velkých 50 kW, 360 kWh celozapouzdřených modulů s uvnitř vyčerpaným 
vzduchem – vakuem nebo argonem pro nižší tepelné ztráty. Akumulační systémy a akumulační 
centrály jsou používané převážně v Japonsku, kde zhruba na 30ti místech dokážou dodávat 20 
MW po dobu 8 hodin. V USA je jejich používání teprve na začátku. Vyznačují se také značnou 
přetížitelností, je zde umožněn špičkový odběr až 6ti násobku normalizovaného po dobu 
minimálně 30 sekund. Elektrická efektivnost těchto akumulátorů je mezi 80 % až 90 %. Životnost 
přes 15 let a 2500 nabíjecích cyklů z nich dělá spolu s nízkými náklady na jejich výrobu jednu 
z nejvhodnějších dnes používaných řešení pro akumulační systémy. [36, 37]   

Jak již bylo napsáno, jejich současné nejčastější použití je v Japonsku a v USA, například 
součástí elektrárny Appalachian Power Substation v Charlestonu, která do sítě může dodávat          
1,2 MW pod dobu 6 hodin. [35, 36]

7.2.3.3 Konstrukční řešení NaS akumulátorů

Články jsou usazeny do hermeticky uzavřených obalů, které musejí odolávat vysokým 
provozním teplotám a tlaků. Tak kvůli bezpečnosti má vnější obal zesílenou stěnu, někdy 
realizovanou dvojitě s inertním plynem nebo vakuem uvnitř, kvůli snaze snížit tepelné ztráty do 
okolí. Katoda je tvořena roztavenou sírou a anoda roztaveným sodíkem. Sodík má teplotu tání 
okolo 80 ºC a síra okolo 120 ºC, tudíž pro započatí reakce stačí dosáhnou teploty jen o trochu 
vyšší než teplota tání síry, ale ve snaze dosáhnout co největšího výkonu a bezztrátového provozu 
se teplota elektrod článku pohybuje mezi 300 ºC a 350 ºC. Elektrolyt je zde realizován jako pevná 
struktura z keramiky s přídavkem hliníku a oxidu hlinitého. Příkladem konstrukce průmyslově 
vyráběných sodno-sirných článků může být obr. 7-3. [36, 37]   

Během vybíjení se ze sodíkové anody uvolní do vnější proudové smyčky elektrony, reakcí na 
to v roztavené anodě vzniká sodíkový iont Na+, který se dostane skrz pevný elektrolyt až do síry, 
kde se díky němu vytvoří kladnější náboj – kladná elektroda, která po uzavření proudové smyčky 
přijme elektron. Tento děj je vratný, tudíž tím samým způsobem ale opačně dochází k nabíjení. 
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Obr. 7-3 Konstrukční řešení NaS článku [37]

7.2.4 Akumulátory s průtočným elektrolytem ZnBr, VBr, NaBr
Ve snaze zvýšit životnost a akumulovanou energii byly v 80. a 90. letech 20. století 

navrhnuty a zrealizovány akumulátory s průtočným elektrolytem. Dva odlišné elektrolyty jsou ve 
vlastním článku od sebe odděleny iontovou membránou. Každý elektrolyt má svůj zásobník, 
kudy neustále pomocí malých čerpadel koluje ze článku, čistí se a mísí. Tím je dosaženo dlouhé 
životnosti a hlavně možnosti uložit velké množství energie. Svoji konstrukcí a samotným 
principem se tyto akumulátory blíží palivovým článkům. S takovouto strukturou a principem 
existuje mnoho druhů akumulátorů. Mezi nejpoužívanější podle druhu elektrolytu patří zinko-
bromidové (ZnBr zinc bromide battery), sodno-bromidové (NaBr sodium bromide battery) a 
vanad-bromidové (VBr vanadium bromide battery, vanadium redox battery - VRB). Pro nejvyšší 
výkony jsou v současné době dělány experimenty s kombinací jednotlivých elektrolytů, 
výsledkem jsou PSB akumulátory, kde jeden elektrolyt tvoří bromid sodný a druhý sulfid sodný 
(polysulfide bromide battery). [38, 39]

7.2.4.1 Výhody a nevýhody akumulátorů s průtočným elektrolytem

Jak již bylo napsáno jejich hlavní výhodou je uložení velkého množství energie. Vysoká 
životnost je zajištěna neustálým koloběhem elektrolytu, jeho čištěním, promícháváním a 
neustálou kontrolou parametrů. Akumulátor pracuje při pokojové teplotě. Mezi nevýhody patří 
poměrně velký prostor pro uložení jednotlivých článků. Každý se skládá, jak ze samotné hlavní 
(spalovací) části, kde skrze iontovou membránu dochází k elektrochemickým procesům –
nabíjení/vybíjení, tak ze dvou nádob na elektrolyt, soustav potrubí, čerpadel, čidel, pojistných 
ventilů a ochranné schránky, jelikož sloučeniny bromu i případný vyloučený tekutý brom jsou 
velmi nebezpečné pro životní prostředí. Tudíž je nutné dodržet přísné bezpečnostní předpisy při



Praktická realizace akumulačních systémů 57

práci s těmito akumulátory. Dále je nutné neustále mísit elektrolyt v nádobě s vyloučeným 
bromem, protože čistý brom je za pokojové teploty v podobě těžké olejovité kapaliny, takže se 
usazuje na dně nádoby. [38, 39]    

7.2.4.2 Provozní parametry akumulátorů s průtočným elektrolytem

Napětí jednoho ZnBr článku je zhruba 1,8 V, akumulátory s tímto elektrolytem dosahují 
elektrické účinnosti přeměny maximálně 75 %. Umožňují sériové i paralelní spojení a maximální 
dosahovaný výkon jednotek MW po dobu několika (až 6ti) hodin. U VBr článků se napětí článků 
pohybuje mezi 1,4 a 1,6 V, dosahují vyšší účinnosti, až 85 %. Umožňují též paralelní i sériové 
spojování článků a celé akumulační systémy se většinou vyrábějí s výkonem do 1 MW, ale 
možností čerpat tuto energie po dobu i několik desítek hodin. Samozřejmě nabízejí využití i pro 
aplikace potřebující vysoký výkon pro krátkou dobu. PSB články mají jmenovité napětí                                   
1,5 V s elektrickou účinností přeměny 75 %. Akumulační systémy s těmito články jsou vyráběny 
s výkony desítek MW a kapacitou stovek MWh. [38]

Příkladem už realizovaných akumulačních systémů s použitím ZnBr článků může být systém 
japonské společnosti Kyushu Electric Power company, který dosahu výkonu 1 MW s kapacitou  
4 MWh. V Případě použití VBr článků je většina dnes nainstalovaných systémů také v Japonsku, 
kde asi největší má výkon 500 kW s kapacitou 5 MWh. Nicméně největší oblibě se dnes těší PSB 
články jak v Japonsku, tak v USA, ale třeba i ve Velké Británii. Největší systémy jsou ve Velké 
Británii, například ho vlastní elektrárna Innogy's Little Barford Power Station, kde firma
Regenesys Technologies postavila 15 MW akumulační systém s kapacitou 120 MWh. Příkladem 
může být také 12 MW s kapacitou 120 MWh v USA. [38]     

7.2.4.3 Konstrukční řešení akumulátorů s průtočným elektrolytem

Obr. 7-4 Konstrukční řešení ZnBr průtočných článků [38]
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Elektrody článků jsou většinou uhlíkové, nebo z porézního uhlíku s příměsí plastu. Iontovou 
mikroporézní polyolefinovou membránu je třeba vyrábět velmi tenkou, aby docházelo 
k snadnému průchodu iontů, ale zároveň je třeba zaručit její vysokou pevnost, aby nedošlo 
k promísení jednotlivých elektrolytů, mohlo by dojít k velmi bouřlivé reakci a následné explozi 
článku. Příklad realizace ZnBr článku je vidět na obr. 7-4. [38]   

Princip činnosti u ZnBr akumulátorů je založen na zvyšování volných iontů Zn+2 a Br-

v obou náhodách s elektrolytem, tedy přeměna pevného zinku a olejovitého bromu na bromid 
zinečnatý ZnBr2. Tudíž je nutné během vybíjení elektrolyt s obsahem olejovitého bromu 
promíchávat. Při nabíjení opět dochází k usazování kovového zinku na záporné elektrodě a 
bromu na kladné elektrodě, ale díky jeho tekutosti je rozptýlen v celém obsahu elektrolytu a má 
snahu usazovat se na dně nádoby. [38]

7.2.5 Zinko-vzduchové akumulátory
Tyto akumulátory jsou teprve na počátku svého vývoje. Ve snaze vyvinout akumulátory za 

velmi nízké pořizovací náklady s zároveň vysokou kapacitou možné akumulovatelné energie byl 
využit kyslík obsažený ve vzduchu, který přes vhodný elektrolyt způsobu oxidaci kovu, tedy tok 
elektronů mezi dvěma elektrodami. Bohužel se v současnosti tyto akumulátory potýkají 
s velkými problémy, jak v samotné realizaci, ale spíše ve špatných provozních parametrech a 
nízké životnosti. Zinkovou elektrodu může také u některých modelů nahradit hliníková, jinak se 
tyto akumulátory řadí mezi vzdušno-metalické (z angl. Air Battery Metal). 

7.2.5.1 Výhody a nevýhody zinko-vzduchového akumulátorů

K hlavním přednostem patří velmi nízké náklady na jejich realizaci ku možnému vysokému 
odebíranému výkonu oproti ostatním průmyslově vyráběným akumulátorům. Vysoké kapacity 
dosahují, protože u jedné elektrody dochází k akumulaci pomocí oxidace a redukce zinkové nebo 
hliníkové elektrody. U druhé elektrody se používá porézní uhlíková elektroda, kterou je umožněn 
průnik kyslíku. Ze kterého se stává v elektrolytu nosič náboje. Jak již bylo napsáno, tyto 
akumulátory umožňují pouze několik desítek nebo stovek nabíjecích cyklů. Je to způsobeno 
chemickými nečistotami v elektrodách a také problematické čištění vstupního vzduchu a z něho 
separování kyslíku. Také méně účinnou a neefektivní oxidací zinkové elektrody. Elektrická 
účinnost nabíjení a vybíjení těchto akumulátorů je menší než 50 %. U průmyslově vyráběných 
akumulátorů s těmito články by napětí jednoho článku mělo být okolo 1,3 V, nicméně kvůli 
velmi rozdílným parametrům jednotlivých článků (vnitřní odpor) pravděpodobně nebude možný 
paralelní, ale pouze sériové spojování jednotlivých článků. Až se podaří vývoj dotáhnout 
k dokonalosti, stanou se jistě velmi levným řešením v akumulačních systémech, tedy                           
v akumulačních systémech vhodných pro větrné elektrárny. [40]    

7.2.5.2 Konstrukční řešení zinko-vzduchového akumulátorů

Co se týče konstrukce, jsou tyto akumulátory vcelku složité, nicméně suroviny, ze kterých 
jsou vyrobeny, jsou velmi levné a při provozu nebo případné následné recyklaci nezatěžují 
životní prostředí. Anoda může být realizována buď pouze zinková (hliníková) a nebo uhlíková 
s nanesenou vrstvou kovu, který se účastní reakce. Katoda má sběrné uhlíkové elektrody, ale její 
vnitřek je většinou z porézního uhlíku, který svým velkým povrchem a množstvím kanálků 
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umožní vstup kyslíku až k elektrolytu. Elektrolytem je většinou vodní emulze běžného 
hydroxidu, například KOH, který má volné OH - , umožňující vést elektrický proud vnitřním 
obvodem akumulátoru. Konstrukci zinko-vzduchového článku je možné vidět na obr. 7-5 se 
zobrazením toku částic při vybíjení a nabíjení. [40] 

Obr. 7-5 Konstrukční řešení zinko-vzduchového akumulátoru [40]

Při nabíjení se ze zinkové anody, která je zoxidovaná na oxid zinečnatý ZnO, uvolňuje kyslík 
a na elektrodě je usazován čistý zinek. Kyslík dále putuje přes elektrolyt jako hydroxyl OH - až 
k uhlíkové katodě, kde se uvolňuje a je vypouštěn do okolního vzduchu nebo sběrné nádoby. Při 
vybíjení je proces stejný, akorát kyslík prochází přes polopropustné, čistící a separační filtry 
k uhlíkové katodě. V podstatě princip je podobný jako u běžných zinko-uhlíkových baterií, kde 
ale není umožněn nabíjecí chod, protože se vyloučený kyslík ihned váže ve vrstvě chloridu 
amonného s vodíkem na vodu. [40]     

7.2.6 Setrvačníky
Způsob akumulace energie pomocí setrvačníků je naprosto odlišný od elektrochemické 

akumulace v bateriích a akumulátorech. Jedná se o přeměnu elektrické energie na rotační 
kinetickou hmotného jádra setrvačníku. Energie takto uložená je charakteristická možností jejího 
velmi rychlého nebo pomalého odběru. Dále tento systém vyniká dlouhou životností a vysokou 
účinností přeměny elektrické energie.

7.2.6.1 Výhody a nevýhody setrvačníků

Především dlouhá životnost, možnost dodávat vysoký špičkový výkon a vysoká účinnost 
přeměn energií dělají z tohoto (kinetického akumulátoru) nenahraditelný člen v používaných 
akumulačních systémech. Vysoká spolehlivost, bezúdržbový provoz bez zatěžování životního 
prostředí a malé rozměry jednotlivých jednotek dělají systémy používající setrvačníky použitelné 
v mnoha aplikacích. Většinou se používají v kombinaci s jinými systémy, jako například 
dieselagregátem, pro pokrytí rychlých změn a k překlenutí rozběhového zpoždění. Mezi jeho 
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největší nevýhody patří složitá konstrukce, vysoké nároky na pevnost materiálů a rozměrovou
přesnost jednotlivých částí. Provozem vznikají vibrace a gyroskopický efekt.    

7.2.6.2 Provozní parametry setrvačníků

Provozní parametry setrvačníků jsou velmi závislé na konstrukci, principu přeměny energií, 
ale hlavně na provozních otáčkách. Existují nízkootáčkové setrvačníky s rotační rychlostí do 
10000 ot/min, realizované většinou s ocelovým rotorem, a vysokootáčkové s rotační rychlostí až 
100000 ot/min. Efektivnost přeměny elektrické energie na kinetickou a obráceně záleží na 
účinnosti motoru/generátoru realizovaného buď statickými cívkami a rotujícím permanentním 
magnetem nebo externím většinou synchronním (stejnosměrným) motorem. Ve většině případů 
tato účinnost je vyšší jak 90 %. Ale je třeba počítat se skutečností, že u setrvačníku je umožněno 
přeměňovat kinetickou rotační energii zpět na elektrickou pouze v určitém rozmezí otáček. 
Zpravidla od maximálních asi do 30 %, tudíž při rozběhu je nutné do setrvačníku vložit určité 
množství energie, které se již nevrátí. Velikost uložené energie v setrvačníku je možné určit ze 
vzorce (7.5). [40, 41] 
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Kde:    E – kinetická energie vázaná v rotujícím setrvačníku [J]
J – moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení [kgm2]
ω – úhlová rychlost, s kterou je jádro setrvačníku otáčí [rads-1]
m – hmotnost jádra setrvačníku [kg]
r – vzdálenost hmotného těžiště jádra setrvačníku od osy otáčení [m]

Ze vzorce (7.5) je patrné, že velikost uložené kinetické energie v setrvačníku je přímo
úměrná hmotnosti jádra setrvačníku a druhé mocnině rychlosti otáčení. To je také důvod proč je 
snaha dosahovat tak vysokých otáček. Ale kvůli obrovským nárokům na vysokootáčkové 
setrvačníky jsou průmyslově vyráběny pouze nízkootáčkové s rotační rychlostí do 10000 ot/min   

a hmotností jádra setrvačníku řádově od desítek, stovek kg až jednotek tun. Průmyslově vyráběné 
modely mají výkony v desítkách kW a kapacitou několik desítek kWh. Umožňují paralelní 
spojení, tudíž mohou vzniknout i několika MW bloky. [42]

Například firma Phoenix-Zeppelin vyrábí setrvačníkové bloky o jmenovitém výkonu 200 
kW, pracující s otáčkami 7700 – 4000 ot/min. Americká firma Beacon Power vyrábí modely o 
výkonu 2 kW/6 kWh a 25 kW/25 kWh, umožňující dodávat špičkový výkon několik stovek kW.

7.2.6.3 Konstrukční řešení setrvačníků

Setrvačník se skládá z vlastní nádoby, která má za úkol chránit rotační části, mechanicky 
udržovat jednotlivé komponenty na správném místě a hlavně udržovat vnitřní vakuum, které 
snižuje tření jádra setrvačníku na minimum. Dříve používaná kluzná ložiska pro uchycení 
hlavního nosného hřídele jsou postupně nahrazována supravodivými magnetickými ložisky 
ze supravodivých materiálů, pracujících za vysokým (pokojových) teplo. Příkladem takového 
materiálu může být nehomogenní supravodič YBaCuO od firmy Can Superconductors. Hmotné 
jádro setrvačníku musí být vyvážené a uchycené k hlavnímu nosnému hřídeli. Jeho hmotnost 
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musí být co nejvíce rozložena od osy otáčení. Při samotné funkci motor/generátor existují dvě 
varianty řešení. První variantou je použití statických cívek mechanicky připevněných ke krytu 
setrvačníku a permanentních magnetů spojených s rotačním jádrem setrvačníku. Princip motoru 
je následně založen na průchodu proudu statickými cívkami, vytvoření pohyblivých 
magnetických pólů a zpětnou reakcí mezi magnetickými póly cívek a permanentních magnetů 
roztočení jádra setrvačníku. Princip generátoru je obdobný, kdy permanentní magnety indukují 
napětí v pevně uloženém vinutí. Druhou variantou řešení je připojení na vnější hřídel setrvačníku 
stejnosměrný nebo synchronní motor, který pracuje obdobně jako v první variantě. Na            
obr. 7-6 je znázorněno konstrukční řešení setrvačníku s vnitřním vakuem a supravodivými 
ložisky. [42] 

Obr. 7-6 Konstrukční řešení setrvačníku [42]

Při realizaci akumulačních systémů s použitím setrvačníků u jednotlivých větrných 
elektráren je možné použít konstrukci, kdy veškerá energie vyrobená generátorem větrné 
elektrárny bude přivedena na měnič, který bude napájet sériový motor umístěný na stejném
hřídeli jako setrvačník. Setrvačník by byl v tomto případě umístěn přímo v patě tubusového 
stožáru větrné elektrárny. Na druhé straně je na setrvačník připojen obvod hydromotorů, které 
dovedou velmi flexibilně převádět širokou škálu otáček zdroje na potřebné synchronní otáčky pro 
výstupní generátor. Takto vybavená větrná elektrárna by pak nebyla závislá na rychlých změnách 
rychlostí větru, navíc by bylo schopna dodávat energii pouze v době spotřební špičky. Také by se
elektrárna stala tvrdším zdrojem, protože čím intenzivněji setrvačník brzdíme, tím větší 
okamžitou energii z něho dostaneme.
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7.2.7 Superkapacitory
Superkapacitory, někdy také označovaný jako superkondenzátory, ultrakapacitory, dokážou 

akumulovat elektrickou energie ve formě náboje mezi elektrodami. Stejně jako setrvačníky jsou 
superkapacitory nenahraditelnou součástí jistých akumulačních systémů spolu v kombinaci 
například s akumulátory, dieselagregáty, kde dokážou velmi efektivně dodávat obrovský výkon 
na krátkou dobu. Svými vlastnostmi se pohybují někde mezi obyčejným kondenzátorem a 
elektrochemickým akumulátorem. Čím dál více, hlavně kvůli jejich klesajícím pořizovacím 
nákladům, se stávají součástí spotřební elektroniky jako náhrada baterie, součástí UPS stanic a 
také velkých akumulačních systémů s výstupním výkonem přes 1 MW.

7.2.7.1 Výhody a nevýhody superkapacitorů

Výhodou použití superkapacitorů je velmi dlouhá životnost, odhaduje se na několik desítek 
let. Ale hlavní výhodou, která ze superkapacitorů dělá nenahraditelnou součást akumulačních 
systémů, je velmi rychlý nabíjecí a vybíjecí proces. Což umožňuje jejich přímé připojení ke 
stejnosměrné spojce mezi generátorem, usměrňovačem a měničem ve větrné elektrárně. Také 
díky jejich nízké hmotnosti je možné počítat s jejich umístěním přímo do strojovny větrné 
elektrárny. Takto umístěné superkapacitory by v určité míře minimalizovaly kolísání výstupního 
výkonu větrné elektrárny při rychlých změnách větru nebo náhlých změnách provozních 
parametrů. K nevýhodám používaní superkapacitorů kromě jejich zatím vyšší ceny, která se 
neustále snižuje, patří malé množství energie uložené na jednotku váhy oproti všem ostatním 
principům akumulace. K dalším nevýhodám patří fakt, že se jejich napětí mění v závislosti na 
množství uložené energie a ze všech kondenzátorů mají největší dielektrickou absorpci. [44]      

7.2.7.2 Provozní parametry superkapacitorů

Napětí jednotlivých superkapacitorů je kvůli specifickým parametrům své konstrukce velmi 
nízké, většinou 2,3 až 2,6 V. Toto napětí je velmi mále, proto se provádí jejich sériové spojení, za 
účelem zvýšit výstupní napětí. Bohužel kvůli velmi rozdílným parametrům, zvláště pak 
rozdílnému vnitřnímu odporu a kapacitě, by bylo napětí na jednotlivých superkapacitorech 
nerovnoměrně rozložené. Z tohoto důvodu sériové spojení přináší nutnost použít odporový dělič 
nebo elektronický dělič napětí. Účinnost nabíjení a vybíjení je vyšší jak 95 %. Nabíjecí a vybíjecí 
doba je v řádů sekund nebo desítek sekund a garantovaný počet nabíjecích cyklů je vyšší jak 
500000. Měrná energie je 1 až 10 Whkg-1 a měrný výkon okolo 10000 Wkg-1. Jednotlivé 
superkapacitory dosahují kapacity 100 až 1000 F. [43, 44] 

Například firma Epcos vyrábí superkondenzátorovou baterii s parametry 56 V / 100 F. Ta je 
řešena sériovým spojením 27 superkapacitorů 2,3 V / 2700 F s elektronickým děličem napětí. 
Tato baterie má vnitřní odpor menší než 0,15 Ω a specifický výkon 80 Wkg-1, dokáže dodávat 
výkon 12,5 kW po dobu 5 s. Dalšími největšími výrobci jsou Maxwell a Siemens. Druhá 
generace superkapacitorů bude dosahovat až 15 Whkg-1 s výkonovou hustotou do 4000 Wkg-1.
Největší dosud postavený akumulační systém využívající superkapacitory vyrobený firmou 
Maxwell EC capacitors se nachází v The Palmdale v USA a jeho okamžitý výstupní výkon může 
být až 425 MW.
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7.2.7.3 Konstrukční řešení superkapacitorů

Konstrukcí se velmi podobá elektrolytickým kondenzátorům, akorát místo hliníkových 
elektrod, kde vlivem oxidace vznikal oxid hlinitý s velkým povrchem, je zde využíváno aktivního 
uhlíku. Tento aktivní uhlík se nachází na vnitřní straně kontaktních elektrod, vyrobených buď 
z pevného uhlíku nebo hliníkové fólie. Aktivní uhlík se může skládat ze tří dnes používaných 
struktur. První strukturou je uhlíkový aerogel. Je to pevný materiál s nízkou hustotou vzniklý 
z normálního gelu náhradou kapalné složky. Poskytuje extrémně velkou povrchovou plochu od 
400 do 2000 m2g-1. Další strukturou jsou uhlíkové polymery a uhlíkové nanotrubice, které mají 
výbornou pórovitost s póry o velikosti několika nm. Navíc poskytují miniaturní prostory uvnitř 
trubic, fungujících jako dielektrikum. 

Obr. 7-7 Konstrukční řešení superkapacitoru [44]

V současných moderních superkapacitorech jsou elektrody většinou vyrobeny z netkaného 
papíru vyrobeného z uhlíkových vláken a pokrytý aerogelem. Uhlíková vlákna poskytují 
strukturální integritu a aerogel požadovaný velký povrch. Kapacita kondenzátorů je úměrná 
velikosti plochy elektrod, tedy plochy pro uložení náboje, a nepřímoúměrná vzdálenosti elektrod. 
Velmi vysoká kapacita, která je o několik řádu vyšší než kapacita běžných kondenzátorů, je dána 
velkým povrchem elektrod (až několik tisíc m2g-1) a malou vzdáleností elektrod v řádu nm. 
Elektrolyt, nacházející se mezi elektrodami, je buď tekutý nebo gelový. V nenabitém stavu jsou 
částice s nenulovým nábojem rovnoměrně rozloženy v elektrolytu. Po přiložení napětí na 
elektrody se začnou záporné ionty pohybovat ke kladné elektrodě a kladné ionty k záporné 
elektrodě. Na obou elektrodách se tak vytvoří dvouvrstva se zrcadlovým rozložením elektrického 
náboje. Použitelné napětí je omezeno průrazným napětím elektrické dvouvrstvy, a proto je velmi 
nízké. Na obr. 7-7 je znázorněna struktura superkapacitorů s rozložením nábojů na elektrodách 
po připojení napětí. [43, 44]
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7.2.8 Palivové články
Na světě již existuje několik elektrických sítí, využívající k výrobě elektrické energie větrné 

elektrárny, u kterých řeší problém proměnného výstupního výkonu přeměnou elektrické energie 
elektrolýzou vody na vodík. Ten skladují v ohromných zásobnících v podzemí. Při nedostatku 
elektrické energie využívají palivové články pro její výrobu. Výhodou palivových článků je, že 
výstupním produktem je čistá voda. Ale bohužel nízká účinnost při přeměně elektrické energie 
elektrolýzou vody na vodík a zpětně pomocí palivových článků z nich dělá řešení pouze 
v mezních případech, kdy se nenabízí jiná alternativa. Zatím vysoká pořizovací a poměrně malý
výkon z nich v současné době dělají nepříliš vhodné řešení pro akumulaci elektrické energie.   

7.2.8.1 Výhody a nevýhody palivových článků

Hlavní výhodou vodíkových palivových článků je vysoká šetrnost k životnímu prostřední 
díky své velmi nízké emisi škodlivin a skleníkových plynů. Podle druhu paliva je výsledkem 
reakce buď čistá vodní pára při spalování kyslíku s vodíkem nebo vodní pára a oxid uhličitý při 
nahrazení vodíku vhodným plynným uhlovodíkem. Mezi další výhody patří nehlučný a 
bezúdržbový provoz. K nevýhodám kromě zatím velmi vysoké pořizovací ceně patří nízká 
životnost, pokles účinnosti s dobou provozu a vysoká citlivost k některým příměsím v palivu 
nebo okysličovadlu. Při využití palivových článků v akumulačních systémech pro větrné 
elektrárny odpadá spousta problémů, protože palivem i okysličovadlem bude vždy pouze čistý 
vodík a kyslík vzniklý elektrolýzou vody. Zde ale narůstá problém se zpracováním produktů po 
elektrolýze vody. Jsou problémy jak s jejich skladováním, tak s úpravou na vhodnou formu, 
potřebnou pro efektivní uložení v tlakových nádobách. Skladuje se pouze vodík, protože kyslík je 
možné snadno dostat ze vzduchu. Bohužel vodík je pro skladování velmi problematické médium. 
K jeho zkapalnění je třeba vynaložit velké množství dodatečné energie, což snižuje účinnost 
samotných akumulačních systémů na maximálně 60 %. A jeho samotné skladování provází 
vysoké nároky jak na samotnou těsnost svárů, ventilů, trubek, nádob, protože díky svým malým 
molekulám proniká všemi netěstnostmi. Ale hlavním problémem jsou podmínky uskladnění, plyn 
je možné skladovat pouze v silnostěnných nádobách nebo nádobách s velmi silnou vrstvou 
tepelné izolace, jelikož vodík je možné skladovat při normálním atmosférickém tlaku v kapalné 
formě při teplotě do 20 K. I přes současné nevýhody bude jistě možné tento způsob akumulace 
elektrické energie ve velkém měřítku využít. [45]   

7.2.8.2 Provozní parametry palivových článků

Napětí jednoho vodíkového palivového článku je teoreticky 1,23 V, ale v praxi je maximálně 
do 1 V. Z tohoto důvodu ve snaze zvýšit výstupní napětí jsou jednotlivé palivové články 
spojování do tzv. palivových souborů. [45]

I když je princip palivových článků znám přes 160 let, nastává jejich rozvoj v současnosti, 
jelikož jejich cena klesla na hranici průmyslového využití. Největší vyrobené palivové články 
mají výstupní výkon v řádech MW, příkladem může být 11 MW palivový článek v Japonsku.
Nebo regenerativní palivový článek v USA o celkové kapacitě 120 MWh a trvalém špičkovém 
výkonu 15 MW. 
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7.2.8.3 Konstrukční řešení palivových článků

Jednotlivé palivové články se mohou lišit materiálem elektrod, použitý elektrolytem, 
provozní teplotou a možností zpracovávat i jiné palivo, než je vodík. V palivovém článku probíhá 
inverzní děj k elektrolýze vody. Nároky na elektrody jsou velmi vysoké, protože musejí vyvolat 
reakci mezi palivem, elektrolytem a okysličovadlem, aniž by se samy účastnily reakce nebo 
korodovaly. Také musejí být dobrými vodiči elektrického proudu s nízkým odporem, zároveň 
musejí mít pórovitou strukturu, aby po nich mohla kapalina snadno vzlínat a tvořit tak co největší 
stykovou plochu. Používaný elektrolyt má tendenci vytvářet tenký film na elektrodách a 
umožňuje tak difundovat molekulám plynů, v elektrolytu nerozpustných, až k elektrodě, kde 
dochází k reakci kapalin a plynů. Nejčastěji používaným palivem je vodík. U nízkoteplotních 
palivových článků může být palivem i například zemní plyn, který je ale nutný předem tepelně 
rozložit na vodík a oxid uhelnatý při teplotě 800ºC. Výsledkem spalovacího procesu je pak vodík 
a oxid uhličitý. Ale samotné reakce, která má za následek elektrický proud, se účastní pouze 
vodík. U vysokoteplotních palivových článků dochází díky vysoké teplotě k tepelnému rozkladu 
zemního plynu, ten se pak ve formě oxidu uhelnatého a metanu částečně účastní elektrochemické 
reakce. Existují palivové články, kde palivem může být i metanol. Podle provozní teploty se 
palivové články dělí na nízkoteplotní s vnitřní teplotou od 60 do 130 ºC, středoteplotní s teplotou 
od 160 do 220 ºC a vysokoteplotní s teplotou od 600 do 1050 ºC. Podle druhu elektrolytu lze 
palivové články rozdělit na palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC), u kterého je jako 
okysličovadlo používán kyslík nebo vzduch, ze kterého je nutné odstranit oxid uhličitý, který by 
reagoval s elektrolytem, většinou hydroxidem draselným. Palivem je čistý vodík. Od palivových 
článků s tímto elektrolytem se v dnešní době kvůli nízké životnosti upouští. Dalším řešením 
elektrolytu se nabízí polymerní elektrolytická membrána (PEM), které se vyznačují vysokou 
proudovou hustotou, tudíž velmi malými rozměry. Pracují při nižších teplotách, což dovoluje 
rychlejší reakce a rychlejší najíždění. Jiným řešením je použití kyseliny fosforečné jako 
elektrolytu (PAFC), tyto palivové články jsou nejčastěji používaným typem. Pracovní teplota 
těchto článků se pohybuje okolo 200ºC. Elektrolytem může být také tavenina alkalických 
uhličitanů nebo pevných oxidů, určených pro vysoké provozní teploty. Principiální a konstrukční 
schéma vodíkového palivového článku je znázorněno na obr. 7-8. Pro akumulační systémy jsou 
vhodné především regenerativní palivové články, jež umožňují jak přeměnu vodíku a kyslíku na 
elektrický proud, tak jeho zpětnou přeměnu na výchozí komponenty pomocí elektrolýzy vody. 
[45, 46]

Princip činnosti je založen reakcí paliva (vodíku) na anodě, to je katalyticky přeměněno na 
kationy ve formě vodíkového iontu H+. Uvolněné elektrony jsou vychytávány anodou a vytvářejí 
elektrický proud, který teče přes elektrický spotřebič ke katodě. Na katodě se oxidační činidlo 
(kyslík) redukuje na aniony kyslíku O2- a ty pak reagují s H+ ionty na vodu.  
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Obr. 7-8 Konstrukční řešení vodíkového palivového článku [46]  

7.2.9 Čerpání vody – přečerpávací elektrárny
S myšlenkou akumulovat elektrickou energie změnou potenciální energie vody bylo 

uvažováno již koncem 19. století. Dnes jsou vodní přečerpávací elektrárny určené převážně jako 
regulační, akumulační a stabilizační člen celých elektrizačních soustav. Ale je samozřejmě možné 
je použít jako centralizované akumulační systémy pro větrné elektrárny. Nicméně kvůli velmi 
vysoké pořizovací ceně zůstanou přečerpávací elektrárny řešením pouze pro celé elektrizační 
soustavy, kde hrají svoji nenahraditelnou roli. V elektrizační soustavě plní několik významných 
funkcí. První je statická funkce, kterou se rozumí přeměna nadbytečné elektrické energie 
v soustavě na energii špičkovou, když je jí nedostatek. Druhá funkce je dynamická, kdy 
přečerpávací elektrárna plní funkci výkonové rezervy systému, vyrábí regulační výkon a podílí se 
na řízení kmitočtu soustavy. A třetí funkcí je funkce kompenzační. Kompenzační provoz slouží 
k regulaci napětí v soustavě. [47]

7.2.9.1 Výhody a nevýhody přečerpávacích elektráren

Asi hlavní nevýhodou přečerpávací elektráren jsou obrovské pořizovací náklady, jak na 
zařízení, ale hlavně na výrobu hrází, nádrží, rozměrných podzemních prostorů a nespočet 
podpovrchových šachet. Také výběr vhodné (horské) lokality s velkým převýšením není snadný. 
Extrémním řešením v tomto případě se nabízí využít nepoužívaný starý důl s velkými 
podzemními prostory. Výhodou je velký výstupní výkon, který je možné elektrárnou do sítě 
dodávat nebo z ní odebírat. Také rychlé najetí na požadovaný výkon a poměrně slušná účinnost 
těchto elektráren jim přidává na prestižnosti. Samozřejmě výhodou přečerpávacích elektráren 
jsou všechny funkce, jež plní jako stabilizační člen elektrizačních soustav, které již byly shrnuty a 
popsány v úvody kapitoly 7.2.9. [47]
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7.2.9.2 Provozní parametry přečerpávacích elektráren

Přečerpávací elektrárny jsou zpravidla připojeny (přes transformovnu) přímo na vedení     
400 kV. Provoz těchto elektráren je většinou plně automatizován, z klidu do plného turbínového 
výkonu dokážou elektrárny přejít do 100 sekund, do čerpadlového provozu za 400 sekund a 
z čerpadlového do turbínového provozu za 150 sekund. Což oproti najetí na požadovaný výkon u 
uhelných elektráren je zanedbatelně krátká doba, která u těchto elektráren zaručuje rychlou reakci 
na změny parametrů sítě nebo na rychlé požadavky z dispečerovny řídící provoz elektrizační 
soustavy. Účinnost těchto elektráren je závislá na výkonu, druhu turbíny a účinnosti generátoru. 
U běžných přečerpávacích elektráren se pohybuje do 70 %. Výkony těchto elektráren jsou 
většinou ve stovkách MW. Například naše největší přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně má 
instalované dvě reverzační turbíny o výkonu 2x325 MW, které umožňují turbínový provoz při 
plně naplněné horní nádrži až na 5 hodin. Objem horní nádrže je zhruba 2,7 miliónů m3 a 
výškový rozdíl mezi horní a dolní nádrží je 534 m. [47]

Ve světě, převážně v Japonsku a USA, je nainstalováno přes 30 přečerpávacích elektráren 
s výkonem vyšším jak 1 GW. Z nichž největší spád 714 m má přečerpávací elektrárna v Japonsku 
– Kazunogowa s instalovaným výkonem 1,6 GW. Ale největší výkon a kapacitu má elektrárna 
Lewinston v USA s instalovaným výkonem 2,88 GW a možností dodávat elektrickou energii do 
sítě přes 20 hodin.

7.2.9.3 Konstrukční řešení přečerpávacích elektráren

Podle způsobu realizace lze přečerpávací elektrárny rozdělit na dva druhy. Tím prvním a ve 
světě nejpoužívanějším je systém dvou povrchových vodních nádrží v různý nadmořských 
výškách. V turbínovém režimu voda protéká z horní nádrže přes potrubí a turbínu do dolní 
nádrže, odevzdává při tom energii úměrnou rozdílu potenciálních energií vody podle vzorce 
(7.6), v čerpadlovém režimu je voda pomocí reverzní turbíny nebo výkonných čerpadel 
přečerpávána z dolní do horní nádrže. Jiným řešením přečerpávací elektrárny je vytvoření horní 
nádrže jako povrchové a dolní nádrž tvoří podzemní prostory buď starého dolu nebo jeskyně. 
Princip je stejný jako u předchozího typu s tím rozdílem, že je nutné pomocí redukční vzduchové 
stanice kompenzovat změnu objemu vody dolní uzavřené nádrže. Tento druh přečerpávacích 
elektráren umožňuje jejich umístění i v oblastech bez vhodného převýšení. U většiny elektráren je 
využíváno vysokotlaké Francisovy turbíny. Tato turbína může být buď jednosměrná, tudíž je ji 
využíváno pouze v turbínovém režimu a pro čerpadlový režim jsou využívány výkonná čerpadla. 
Nebo je turbína reverzní, pak zastává oba dva režimy. Konstrukční řešení je na obr. 7-9. [48] 

hgVE p  ... (7.6)

  Kde: Ep – potenciální energie vody [J]
V – užitečný objem vody [m3]
ς – hustota vody [kgm-3]
g – gravitační zrychlení [ms-2]

Δh – výškový rozdíl obou nádrží [m]
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Obr. 7-9 Konstrukční řešení přečerpávací elektrárny [48]

7.2.10 Stlačený vzduch
 Akumulační systémy založené na stlačeném vzduchu plní stejný účel jako vodní 

přečerpávací elektrárny s tím rozdílem, že většinou nedosahují takových výkonů. Také se 
používají na stabilizaci a regulaci elektrizační soustavy a je možné je také využít jako možný 
centralizovaný nebo decentralizovaný akumulační systém přidružený k větrným farmám. Jejich 
pořizovací cena je při využitý starých dolů a štol méně ekonomicky náročnější řešení oproti 
přečerpávacím elektrárnám. Existují dva základní typy, jeden využívající pouze akumulaci na 
principu stlačeného vzduchu a druhý ve spojení s plynovou turbínou.  

7.2.10.1 Výhody a nevýhody akumulačních systémů na principu stlačeného vzduchu

K výhodám využívání tohoto akumulačního systému patří možnost využití všudypřítomných 
hlubokých dolů, většinou solných s nízkým množstvím podzemních vod. Také zásah do okolní 
krajiny je daleko šetrnější, jelikož většina zařízení je ukryta v podzemí. Další výhodou je využití 
pro životní prostředí neškodného média. Bohužel při stlačování vzduchu dochází k velkým 
ztrátám energie vlivem přeměny na teplo. Tudíž teoretická účinnost těchto systémů je mezi 60 a 
70 %, ale v praxi je dosahováno maximálně 50 %. Což je hlavní nevýhoda, proč jsou většinou 
doposud tyto akumulační systémy ve stádiu zkušebního provozu za účelem zvýšit jejich účinnost.   

7.2.10.2 Konstrukční řešení akumulačních systémů na principu stlačeného vzduchu

Základním principem, se kterým se uvažovalo již v 19. století jako s řešením akumulace 
energie, je založen na izotermické kompresi a adiabatické expanzi v turbíně. Bohužel v dnešních 
kompresorech se místo izotermické komprese, kdy by nedocházelo k tak vysokým tepelným 
ztrátám, daří realizovat adiabatickou kompresi, takže tepelné ztráty jsou obrovské. Proto je nutné 
chladit kompresní aparaturu a tím je účinnost tohoto akumulačního systému tak nízká. 
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Nejjednodušším principem je využití vysokotlaké plynové turbíny, která při uskladňování energie 
provádí kompresi filtrovaného vzduchu přímo do podzemního zásobníku a při potřebě energie 
stlačený vzduch proudí z podzemního zásobníku, v turbíně expanduje a následně je uvolněn 
zpátky do životního prostředí. Turbína je spojena většinou se synchronním generátorem, 
připojeném na síť. Druhá složitější metoda spojuje tento akumulační systém s plynovou spalovací 
turbínou turbinou většinou na zemní plyn nebo metan. Kde při fázi uskladňování energie dochází 
shodně s předešlým principem ke kompresi vzduchu ve vysokotlaké turbíně. Přes jednosměrný 
ventil je stlačený vzduch vháněn do podzemního zásobníku. Pro případ energetické potřeby je 
stlačený vzduch vháněn z podzemního zásobníku spolu se zemním plynem do plynového kotle.
Spaliny pokračují do expanzní turbíny a následně do odvodu spalin. Tento systém má několik 
nesporných výhod. Oproti první metodě jsou využívány dvě turbíny, jedna kompresní a druhá 
expanzní, tudíž jsou na ně kladny nižší mechanické nároky. Další výhodou je vysoká účinnost 
této plynové elektrárny, zhruba o 20 až 30 % vyšší, než kdyby se spaloval plyn se vzduchem o 
atmosférickém tlaku. Ale je třeba podotknout, že se již nejedná o čistý akumulační systém 
elektrické energie. Nicméně je to vhodná varianta záložního zdroje, který je možné mít v síti jako 
zálohu výkonu větrných elektráren. Obr. 7-10 znázorňuje  konstrukční řešení jak samotného 
akumulačnímu systému založeném na stlačeném vzduchu, tak systému s plynovou turbínou a 
přívodem plynu. [49]

Příkladem je 200 MW akumulační systém v Iowě v USA. Zvláštním řešením je návrh 
německých odborníků. Kteří chtějí již do roku 2012 sestrojit a zprovoznit záložní zdroj poháněný 
stlačeným vzduchem. Zařízení bude v době přebytku elektrického proudu vyrobeného větrnými 
elektrárnami stlačovat vzduch do podzemních zásobníků a v době, kdy vítr nefouká, bude 
stlačený vzduch pohánět plynovou turbínu. Příkladem může být akumulační systém v německém 
Unterweseru, u kterého kompresory stlačují vzduch pod tlakem 5 až 7 MPa do dvou podzemních 
válcovitých zásobníků umístěných v hloubce 650 m. Zásobníky mají průměr 70 a výšku 200 m, 
ve špičce může tento záložní zdroj prakticky okamžitě dodat do sítě výkon 290 MW.
V alabamské McIntoshi jsou podzemní zásobníky s kapacitou 538 000 m3 a jejich špičkový 
výkon 110 MW může tento systém dodávat do dobu až 26 hodin. Nové zařízení vyvíjené ve 
spolupráci s německým RWE a americkým General Electric má za úkol zvýšit účinnost této 
technologie ze součastných 45 na 70 %. Bude se totiž využívat i teplo vznikající při provozu 
plynové turbíny.  [49, 50]   
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Obr. 7-10 Konstrukční řešení elektrárny na stlačený vzduch

7.2.11 Supravodivá magnetická akumulace
Využívat tento princip akumulace je zatím pouze v laboratorním provozu a v teoretických 

úvahách. Zatím kvůli velmi vysoké ceně supravodivých materiálů a okolním velmi energeticky 
náročným chladicím aparaturám není možná průmyslová výroba akumulačních principů na tomto 
principu. Ale s rychlým rozvojem této vědní oblasti lze očekávat masivní využití. Princip je 
založen na fyzikální vlastnosti supravodivých materiálů bezztrátově vést elektrický proud a 
v okolí vytvářet velmi silné magnetické pole. Tudíž velké množství elektrické energie se přemění 
na kolující proud v supravodivém obvodu a následné získání elektrické energie bude 
z magnetického pole. Výhodou bude vysoká účinnost, ale vysoké nároky na supravodivé 
materiály, aby byly funkční i za pokojové teploty bez nutnosti chlazení. [25]
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8 ZÁVĚR
V práci byly popsány jednotlivé části a funkční celky velkých větrných elektráren se 

zaměřením na ty části, které je nutné znát z hlediska návrhu vhodného akumulačního systému.
Zhodnocen byl také vývoj samotných elektráren ohledně konstrukčního řešení jednotlivých 
funkčních bloků, jako například převodovky, ventilátorů a moderních regulačních obvodů. 
Současný vývoj směřuje ke stavbě vyšších, výkonnějších a ekonomicky méně náročnějších řešení 
větrných elektráren. Což sebou přináší řadu zásadních změn, hlavně v používání nových, 
pevnějších a lehčích materiálů. Evropský trend směřuje ve zvyšování počtu nově instalovaných 
větrných elektráren a z toho plynoucích podmínek pro jejich připojení do elektrizační soustavy. 
Primárně se musí zabránit kolapsu elektrizační soustavy a dále udržení provozuschopných 
parametrů jak jednotlivých větrných elektráren, tak i celých větrných farem za současných co 
nejmenších finančních nákladů. Výskyt problémů při provozu větrných elektráren, hlavně
s přihlédnutím na jejich časovou nestálost v dodávkách elektrické energie do sítě. Způsob 
částečného řešení je v přesnější meteorologické předpovědi, nicméně tato metoda je velmi 
náročná a ne vždy funguje bezchybně. V praxi slouží spíše jako orientační ukazatel. Takřka 
naprosto účinné řešení časové nestálosti v dodávkách elektrické energie do sítě je založené na 
používání dobře navržených akumulačních systémů s ohledem na jejich možnost provozu 
v podmínkách České republiky a v ekonomické náročnosti řešení. Nabízí se možnost budovat 
centralizované nebo decentralizované akumulační systémy. Decentralizované pouze jako 
přidružené k jednotlivým větrným elektrárnám nebo menším větrným farmám. Jejich 
charakteristickou vlastností je relativně malá akumulační kapacita, ale možnost rychlého 
dynamického provozu, možnosti vyrovnávat jak rychlé, tak pomalé změny v dodávce výkonu do 
sítě a také vyrovnávat napěťové kolísání. Naopak centralizované akumulační systémy se budují 
pro větší oblasti nebo pro elektrizační soustavy celých států. Zpravidla oplývají jak větším 
výkonem, tak vyšší akumulační kapacitou. Nicméně jejich provoz není stavěn na rychlé změny, 
které zpravidla při velkém počtu větrných elektráren nejsou tak značné. Slouží spíše jako záložní 
zdroj elektrické energie při náhlých poruchách, změnách počasí nebo postupném vypínaní a 
zapínání jednotlivých větrných parků. Tudíž pro návrh vhodného akumulačního systému je nutné 
znát jak dobu minimálního provozu, střední okamžitý výkon, ale i další podmínky včetně 
rychlosti reakce systému na změnu parametrů větrné elektrárny, popřípadě dobu najetí 
akumulačního systému na potřebný výkon. K praktickému použití jednotlivých akumulačních 
technologií pro akumulační systémy se hodí jenom velmi málo, opět především z ekonomických 
důvodů. Mezi nejdůležitější parametry jednotlivých technologií se řadí efektivita přeměny 
energií, životnost, rychlosti ukládání a čerpání energie, hmotnost a celkové pořizovací a provozní 
náklady. Jednotlivé principy jsou založeny na mechanické, elektrochemické, elektrické a 
elektromagnetické akumulaci. Každý princip má své výhody i nevýhody a hodí se pro jiné účely. 
Nejčastějším představitelem elektrochemického principu akumulace jsou olověné akumulátory, 
které jsou poslední dobou pro svou toxicitu a vysokou hmotnost nahrazovány NiCd akumulátory. 
Pro výkonnější aplikace byly navrženy tavné NaS akumulátory a akumulátory s průtočným 
elektrolytem. Ty vynikají vysokou životností a také vysokým okamžitým výstupním výkonem. 
Takřka všechny technologie akumulace na elektrochemickém principu jsou použitelné pouze pro 
decentralizované akumulační systémy. Na elektrickém principu fungují superkapacitory, které 



72

umožňují přímou akumulaci elektrického náboje, proto také dosahují takřka 100 % účinnosti. 
Jsou vhodné pro vyrovnání velkých rychlým změn elektrického výkonu, protože nedisponují 
příliš velkou energetickou kapacitou, ale umožňují veškerou svoji energii uvolnit ve velmi 
krátkém časovém okamžiku. Opět jsou vhodné pouze pro decentralizované systémy, ale díky své 
nízké hmotnosti umožňují instalaci přímo do strojovny větrné elektrárny. Převážně vždy se 
používají v kombinaci s jinými systémy. Také v dnešní době se kvůli neustálému snižování cen 
dere do popředí využívání regenerativních palivových článků. K mechanickému principu patří 
uložení elektrické energie do rotační kinetické energie hmotného setrvačníku. A jako jediné 
řešení pro centralizované akumulační systémy se nabízí možnost využívat stlačitelnost vzduchu 
do ohromných podzemních zásobníků nebo používání vodních přečerpávacích elektráren. 
Realizace těchto systémů je zatížena velmi vysokými vstupními náklady, i když bezkonkurenčně 
disponují největšími energetickými kapacitami a špičkovými výkony ze všech možných 
používaných technologií. V podstatě žádná akumulační technologie nepřináší veškeré potřebné 
parametry pro univerzální akumulační systém, tudíž velmi často dochází ke kombinaci 
jednotlivých druhů, za účelem zvýšení účinnosti a snížení pořizovacích nákladů. Práce dále 
popisuje problémy, se kterými je třeba uvažovat při výběru vhodných lokalit, zhodnocení jejich 
využitelnosti pro stavbu nových větrných elektráren a větrných farem. Především ve výběru 
vhodné lokality s dobrými a celoročně stálými větrnými vlastnostmi a dobrou přístupovou 
komunikací nutnou jak pro samotnou výstavbu, ale i pro údržbu a provozní kontroly.
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