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ABSTRAKT 
Práce se zabývá problematikou rozboru uplatn�ní v�trných elektráren na území �R, výb�rem 

vhodných lokalit a posouzení okolních vliv� na v�trné elektrárny. Práce obsahuje popis v�trných 

elektráren, jejich rozd�lení, výpo�et výkonu a ekonomické zhodnocení výstavby v�trných 

elektráren na území �eské republiky. 

KLÍ�OVÁ SLOVA:   

Vítr, v�trné elektrárny, v�trná energie, obnovitelné zdroje, v�trný potenciál 
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SUMMARY 
The bachelor paper is focused on the utilization of wind power plants in the area of the 

Czech Republic, a selection of favourable locations and an examination of it´s impact on the 

enviroment. The paper involves a description of the technology of wind power plant, it´s 

categorization,  a performance calculation and economics reviewed of Czech republic. 

 

KEY WORDS:   

Wind, wind power, wind energy, renewable resources, wind potential 
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1 CÍL BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 
 

Hlavním cílem bakalá�ské práce je zmapovat stávající v�trné elektrárny a vybrat vhodné lokality 

pro výstavbu v�trných elektráren na území �eské republiky podle v�trné mapy �R. Dále 

zhodnocení specifických problém� provozu v�trných elektráren, rizika a p�ínosy v�trných 

elektráren provozovaných na území �R z pohledu technického, ekonomického a ekologického.  

� Mezi technické cíle BP pat�í popis technologického schématu v�trných elektráren, jejich 

druhy a rozd�lení. 

� Ekonomickým cílem je zhodnotit problémy spojené se zálohováním v�trných elektráren. 

� Cíl poukázat na výhody a nevýhody v�trných elektráren. 
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2 ÚVOD  
 

V sou�astné dob� dochází k prudkému rozvoji výroby elektrické energie z ekologických �istých 

(obnovitelných) zdroj� energie. Na �eskou republiku je vyvíjen tlak jak ze strany ekologických 

aktivist� na výrobu elektrické energie z ekologicky �istých zdroj�, tak ze strany EU, že do roku 

2010 dosáhne 8% podílu obnovitelných zdroj�. 

U investor� roste zájem budovat v�trné parky v p�íhodných lokalitách na území �R. K výstavb� 

v�trných elektráren je vede podpora, která je z velké �ásti realizována dotovanými cenami 

vykupované energie a také z menší �ásti dotacemi z fond� EU. Musí však splnit následující 

požadavky: zajišt�ní ekonomické efektivnosti, zabezpe�ení technické stránky provozu a 

prosazení p�íslušné legislativy. 

Naše republika nemá tak výhodné podmínky pro využití v�trné energie, ale existují i u nás 

p�íhodné lokality s vyššími pr�m�rnými rychlostmi v�tru. Problémem však je, že jsou situovány 

ve vyšších nadmo�ských výškách, kde pak stavb� elektráren �asto brání p�edpisy o ochran� 

p�írody. 

Rozvojem �istých obnovitelných zdroj� zvýší �R svoji sob�sta�nost a bezpe�nost 

v zásobování energiemi, které p�isp�jí ke zmenšení závislosti na dovozu strategických surovin, 

jako je ropa nebo zemní plyn. Podle Evropské unie bude �R p�i zachování zdroj� stávající 

energetiky v roce 2030 závislá z více jak 70% na dovozu paliv a energie.  

V d�sledku výše zmín�ného bude význam obnovitelných zdroj� stoupat. Rozvoj v�trných 

elektráren, ale p�inese pravd�podobn� i velké technické potíže, a to se zálohami, na které se 

�eská republika bude muset p�ipravit. 
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3 VÝHODY A NEVÝHODY V�TRNÝCH ELEKTRÁREN 

3.1 Výhody VE 
- Ekologicky nezávadné 

- Žádná exhalace 

- Žádné odpady 

- Ekonomický p�ínos pro obce 

- Snadná likvidace 

3.2 Nevýhody VE 

3.2.1 Technicko provozní problémy 
Vítr - rychlost 

- nízká hustota výkonu 

- nestabilita výkonu 

- Nemožnost skladovat elekt�inu 

- Námrazy a blesky 

3.2.2 Ekonomické problémy 
- Koeficient využití 20-30% 

- Povinnost rozvodných za�ízení vykupovat za 3K�/ kWh 

- Nutno stav�t záložní zdroje, které dokáží vyráb�t energii b�hem n�kolika minut 

3.2.3 Ekologické problémy 
- Zásah do krajinného rázu – subjektivita (nutno provést posouzení na krajinný ráz) 

- Bariéra pro ptáky, p�edevším p�i p�eletech za zhoršeného po�así, v noci a v�trných farem 

- Snaha investor� o velké množství VTE na malém prostoru 

3.2.4 Nevhodné lokality pro výstavbu v�trných elektráren 
- chrán�ná území 

- prvky ÚSES 

- lesy, mimolesní zele� 

- vodní plochy, vodote�e, mok�ady a rašeliništ� 

- celoevropské významné biotopy (NATURA 2000) 
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- trasy tahu, místa odpo�inku a shromaždišt� velkých druh� chrán�ných pták�, pohledov� 

významné krajinné dominanty 

- archeologické památky, v�etn� historických cest 

- oblasti ochrany vod 

- dobývací prostory, poddolovaná a chrán�ná ložiska území 

- ochranná pásma sídel 

3.3 Shrnutí 

Z mnoha uvedených p�íklad� za�ízení na využití energie v�tru vyplývá, že jde v podstat� o velmi 

levný, i když pon�kud nestálý zdroj energie. Mezi hlavní výhody t�chto za�ízení pat�í p�edevším 

ekonomická stránka provozu, jejich údržba je minimální, takže získaná elektrická energie je 

tak�ka zdarma. Další velkou výhodou je, že neohrožují životní prost�edí, nebo
 nevytvá�ejí 

škodlivý odpad. Zna�n� však m�ní ráz krajiny a znamenají ur�ité nebezpe�í pro tažné ptáky, kte�í 

zase naopak mohou ohrozit jejich bezporuchový chod. Tato za�ízení na využití energie v�tru však 

mají i další negativní stránky. Po�izovací cena nosné konstrukce a v�trného motoru s generátorem 

je zna�n� vysoká. Nákladné je rovn�ž za�ízení na regulaci kmito�tu st�ídavého proudu, pokud se 

dodává do ve�ejné elektriza�ní soustavy. 

Další nevýhodou je pom�rn� nesnadná akumulace získané elektrické energie z v�trných 

elektráren. Jedním ze zp�sob� takové akumulace je, že v�trná za�ízení pohán�jí �erpadla, která 

p�e�erpávají vodu do výše položených nádrží a v dob� bezv�t�í pohání voda samospádem vodní 

turbínu spojenou s generátorem na výrobu stejnosm�rného nebo st�ídavého proudu. P�ebyte�nou 

elektrickou energií z v�trných za�ízení lze vyráb�t z vody elektrolýzou vodík a kyslík. 

Akumulovaný vodík by mohl v p�ípad� pot�eby pohán�t spalovací turbínu na vodíkové palivo, 

anebo by se mohl spalovat k výrob� páry, kterou by se pak vyh�ívaly budovy nebo pohán�la parní 

turbosoustrojí na výrobu elektrické energie. Vodík se m�že i slu�ovat s organickými látkami na 

methan, který m�že posloužit k va�ení místo svítiplynu nebo k pohonu automobil�. 

Elektrický proud získaný z v�trných elektráren lze použít i k vytáp�ní budov. Pomocí topných 

odpor� uložených ve vodních nádržích se voda oh�ívá a p�es vým�níky tepla se jí mohou vyh�ívat 

budovy. Byla vyvinuta i chladící za�ízení sklad� s ovocem, na výrobu ledu a k chlazení mléka. 

V�trný stroj m�že oh�ívat vodu p�ímo, aniž by se vyráb�l elektrický proud. Otá�í pádly 

pono�enými do vody, která se t�ením dokáže b�hem n�kolika minut oh�át až na 110°C. Horkou 

vodou se pak mohou vytáp�t budovy atd. 
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Elektrickou energii lze akumulovat pomocí akumulátorové baterie, obrovských setrva�ník�, 

stla�ováním vzduchu do podzemních nádrží a prostor, k výrob� vodíku apod. 

Podle úvah a propo�t� belgických odborník� by mohla být nejlevn�jší elektrická energie 

vyprodukována z elektráren postavených na výškových budovách, kde odpadají nákladné vysoké 

stožárové konstrukce. Mohla by být dokonce levn�jší než z klasických parních elektráren. Utrp�l 

by však op�t vzhled m�sta, krajiny a nežádoucí by byl i hluk a vibrace, které by se p�enášely na 

konstrukci budov. 

Výrobu elektrické energie, zejména u individuáln� pracujících v�trných elektráren, zna�n� 

prodražuje nezbytný akumula�ní systém, kterým se zajiš
uje energie pro dobu bezv�t�í. U v�tších 

objekt� musí být k dispozici i dieselové náhradní agregáty. Jsou však i situace, kdy je otázka 

náklad� pod�adnou záležitostí , jde-li o odlehlé oblasti, samoty, ostrovy, majáky, ropné vrtné 

plošiny v mo�ích, anebo o rozvojové zem�, kde dosud nejsou postaveny klasické elektrárny. 
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4 VÍTR 
Vítr je proud�ní vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi r�zn� zah�átými oblastmi 

vzduchu v zemské atmosfé�e. Rychlost v�tru, která je nejd�ležit�jším údajem p�i využívání jeho 

energie, je úm�rná velikosti tlakového rozdílu. Neboli vítr je horizontální složka proud�ní 

vzduchu. Proud�ní v�tru je ovlivn�no zejména �lenitostí povrchu. S rostoucí výškou se rychlost 

v�tru logaritmicky zv�tšuje. P�sobením aerodynamických sil na listy vrtule se p�evádí kinetická 

energii v�tru na rota�ní mechanickou energii rotoru. Ta je poté prost�ednictvím generátoru 

zdrojem elektrické energie (na podobném principu hydroalternátory nap�. vodní elektrárny). 

Proud�ním vznikají podél list� velké aerodynamické síly, a proto listy musejí mít speciáln� 

tvarovaný profil, velmi podobný profilu k�ídel letadla. 

 

 

 

Obr.1 Obtékání v�tru okolo list� rotoru elektrárny zp�sobuje tlak a tím i rota�ní pohyb rotoru 

 

 

Obr.2 V�trná elektrárna odnímá kinetickou energii vanoucího v�tru a p�evádí ji na energii elektrickou 
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4.1 Charakteristiky a základní termíny 
Vítr m�žeme ur�it dv�mi veli�inami a to je rychlost a sm�r. 

4.1.1 Sm�r v�tru 

Udává, ze které sv�tové strany vítr vane. Sledováním sm�ru v�tru a grafickým zaznamenáním 

výsledk� získáme tzv. v�trnou r�žici, v níž je p�íslušnému sm�ru p�i�azena také rychlost a 

procentuální �etnost v�tru vanoucího ur�itým sm�rem. 

 

 

Obr.3 V�trné r�žice 
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4.1.2 Rychlost v�tru 

Se sleduje pomocí anemometru. Rozložení rychlosti v�tru se vyjad�uje sloupovým grafem, kde je 

každé rychlosti v�tru p�i�azeno �íslo, vyjad�ující její procentuální podíl na celkové dob�, po 

kterou byl vítr sledován. Odhadem je možné rychlost v�tru stanovit vizuáln� a výsledky srovnat s 

Beaufortovou stupnicí síly v�tru. 

Tab.1 Beaufortova stupnice síly v�tru 

Beaufortovo 
�íslo 

Rychlost 
v�tru (m/s) 

Výška vln 
(m) Ozna�ení Popis 

0 0,0 – 0,4 - Klid Kou� stoupá kolmo vzh�ru 

1 0,5 – 1,5 - Lehký v�t�ík Sm�r v�tru vychyluje kou� 

2 2,0 – 3,0 0,15– 0,30 Lehký vítr Je cítit ve tvá�i, listí strom� šelestí 

3 3,5 – 5,0 0,60 – 1,0 Mírný vítr 
Vítr napíná praporky, �e�í hladinu 

vody 

4 3,5 – 5,0 1,0 – 1,50 St�ední vítr Zvedá prach a útržky papíru 

5 8,1 – 10,9 1,8 – 2,5 �erstvý vítr Ke�e se hýbou 

6 11,4 – 13,9 3,0 – 4,0 Silný vítr 
Pohybuje tlustými v�tvemi, dráty 

sviští, obrací deštník 

7 14,1 – 16,9 4,0 – 6,0 Tém�� bou�e 
Pohybuje celými stromy, nesnadná 

ch�ze 

8 17,4 – 20,4 5,5 – 7,5 Bou�e Ulamuje v�tve, znemož�uje ch�zi 

9 20,5 – 23,9 7,0 – 9,75 Silná bou�e 
Menší škody na stavbách, strhává 

st�ešní krytinu 

10 24,4 – 28,0 9,0 – 12,5 Vich�ice Vyvrací stromy, škody na obydlích 

11 28,4 – 32,5 11,3– 16,0 Prudká vich�ice Rozsáhlé škody 

12 32,6 – 35,9 13,7 Hurikán 
Odnáší st�echy, demoluje t�žké 

p�edm�ty 
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4.2 V�trný potenciál na území �R 

A�koliv naše republika nemá tak výhodné podmínky pro využití v�trné energie jako p�ímo�ské 

státy, i u nás existují n�které p�íhodné lokality s vyššími pr�m�rnými rychlostmi v�tru. Ty jsou 

však situovány ve vyšších nadmo�ských výškách (obvykle nad 500 - 600 m n. m.), kde však 

stavb� v�trných elektráren �asto brání p�edpisy o ochran� p�írody. V energetické bilanci naší 

republiky nehraje proto vítr p�íliš významnou roli.  

Ve sv�t� se obvykle za minimální ekonomickou hranici pro využití v�trné energie považuje 

hodnota 5 m/s. Konkrétní hranici pr�m�rné ro�ní rychlosti v�tru nutné pro ekonomicky efektivní 

využití v�trné energie je vždy nutno ur�it pro každý p�ípad jednotliv�.  

Teoretickým výchozím parametrem pro hodnocení potenciálu v�trné energie v ur�itém bod� je 

hustota výkonu v�tru, což je výkon, který by bylo možno získat stoprocentním využitím kinetické 

energie v�tru proudícího jednotkovou plochou, kolmou na sm�r proud�ní. Zásadní význam p�i 

výpo�tu má rychlost v�tru díky váze ve t�etí mocnin�. Rychlost v�tru musí být ur�ena ve výšce 

osy rotoru, k �emuž se v�tšinou využívá p�edpoklad logaritmického tvaru rychlostního profilu. 

Samoz�ejm�, že p�i výpo�tech hustoty výkonu v�tru musí být zohledn�n úbytek hustoty vzduchu 

se vzr�stající nadmo�skou výškou. S postupem �asu se ustálily následující pojmy pro potenciál 

v�trné energie. 

Proud�ní vzduchu je vždy turbulentní, což se projevuje kolísáním rychlosti a sm�ru v�tru. 

Výsledky m��ení sm�ru a rychlosti v�tru jsou proto pr�m�rované za ur�itý �asový interval, tzv. 

vzorkovací dobu. V nejjednodušším p�iblížení je možno vertikální profil rychlosti v�tru p�iblížit 

následujícím p�íkladem.  

 

Obr.4 Schématizované vertikální profily rychlosti v�tru v p�ízemní vrstv� p�i r�zných parametrech drsnosti 
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Pro orienta�ní ur�ení vhodnosti lokalit slouží v�trná mapa �R. Ur�ování vhodnosti lokalit se 

provádí pomocí meteorologických stanic stani�ními p�ístroji tzv. anemometry (m��i�e rychlosti 

vzduchu), anemografy a v�trnými sm�rovkami. M��ení se provádí ve výšce 10 m nad zemí. Vítr 

v této výšce se nazývá metrologie p�ízemní. Nam��ené hodnoty jsou dále zpracovány nap�. do 

v�trných map obr.5. 

 

Obr.5 V�trná mapa �R 
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5 ENERGIE A VÝKON V�TRU 
Vítr vzniká tlakovými rozdíly mezi r�zn� zah�átými oblastmi vzduchu v zemské atmosfé�e. 

Rychlost v�tru, který je nejd�ležit�jším údajem p�i využití jeho energie, je úm�rná velikostí 

tlakového rozdílu. Poblíž zemského povrchu je toto proud�ní ovlivn�no �lenitostí povrchu, ale s 

rostoucí výškou se rychlost v�tru logaritmicky zvyšuje. Vlivem Coriolisovy síly zp�sobené rotací 

Zem� se proud�ní ustaluje do sm�ru zemských rovnob�žek. Pro orienta�ní výpo�et výkonu 

použijeme vzorec: 

32 vDkP ⋅⋅=      [ W; -,m, m.s-1 ]   (3.1) 

kde D je délka lopatky ob�žného kola [m], 

v je rychlost v�tru [m/s], 

k je koeficient závislí na typu krajiny a ú�innosti v�trné turbíny. 

Výkon roste s t�etí mocninou rychlosti v�tru, proto i malá chyba jejího stanovení má na odhad 

velký vliv. 

V�trnou energii m�žeme vyjád�it, jako kinetickou energii pohybujícího se t�lesa o 

definované hmotnosti m. Pohybující se rychlostí v a je p�ímo úm�rná hmotnosti a druhé mocnin� 

rychlosti v�tru. 

2

2
1

vmEK ⋅⋅=     [ J; kg, m.s-1 ]    (3.2) 

Vyjád�ení hmotností t�les (vzduchu)  pomocí objemu V a hustoty vzduchu ρV 

vv lSVm ρρ ⋅⋅=⋅=   [ kg; kg.m-3, m-3 , m2 , m]    (3.3) 

kde ρ je hustota vzduchu,  

S vyjad�uje plochu, kterou daný objem protéká,  

l je dráha, kterou urazí protékající vzduch. 

Výkon protékající jednotkovou plochou vyjád�íme podle následujícího vztahu: 
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2

2
1

v
tS
lS

tS
E

P vv ⋅
⋅
⋅⋅⋅=

⋅
= ρ  [ W.m-2; kg.m-3, m2, m, m.s-1, m2, s]   (3.4) 

kde t p�edstavuje dobu protékání t�lesa protékanou plochou. 

Do vztahu (3.4) dosadíme za l / t = v a dostaneme výraz: 

3

2
1

vP vv ⋅⋅= ρ   [W.m-2; kg.m-3, m.s-1]     (3.5) 

Ze vztahu (3.5) vyplývá, že výkon protékající jednotkovou plochou 1m2 je p�ímo úm�rný 

hustot� vzduchu a t�etí mocnin� rychlosti v�tru. Dosadíme-li rychlost v m.s-1, hustotu vzduchu v 

kg.m3, obdržíme výkon ve W.m-2. 

 

 

Obr.6 Prostorové rozložení hustoty výkonu v�tru [W/m2] na území �R ve výšce 40 m nad povrchem 
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6 VÝB�R VHODNÝCH LOKALIT 
Pro ur�ení vhodné lokality pro výstavbu v�trných elektráren na území �eské republiky vznikla 

mapa, která obsahuje zákres významných území, jež jsou klimatologicky vhodná pro umíst�ní 

velkých v�trných elektráren. Tato mapa vymezuje území vhodná jak z pohledu využití v�trné 

energie, tak z pohledu minimalizace negativního ovlivn�ní krajiny a v souladu s ochranou 

p�írody. Mapa obsahuje výsledek rozboru závažnosti st�et� zájmu na ochran� p�írody a krajiny se 

zájmy na využití klimatologického potenciálu území �R v�trnými elektrárnami. Podklad je tedy 

ur�en jak pro investory, tak pro ochrance p�írody. 

Pro umíst�ní VVE jsou považována za bezproblémová území s pr�m�rnými ro�ními rychlostmi 

v�tru p�es 5 m/s, kdežto s rychlostmi od 4 m/s do 5 m/s za podmín�n� vhodná. Zájmy ochrany 

p�írody a krajiny dokumentuje orienta�ní zákres chrán�ných území ochrany p�írody a krajiny 

podle zákona �. 114/1992 Sb. v rozsahu uvedeném v legend�. Barevná stupnice odlišuje chrán�ná 

území podle po�tu p�ekryv� shodných území r�znými formami ochrany. Shodnou barvou jako 

území s maximálním po�tem p�ekryv� (p�t a více) jsou vyzna�ena území s nejp�ísn�jší ochranou 

(NP, NPR, NPP, CHKO-I.). Z mapy lze orienta�n� odvodit minimální po�et výjimek �i souhlas� 

podle zákona �. 114/1992 Sb., které by bylo nutné získat v p�ípad� požadavku na umíst�ní v�trné 

elektrárny v konkrétní lokalit�. Informativn� byly vyzna�eny trasy dálkových tah� �áp�, na které 

by v�tší skupiny VVE, �asto nazývané jako farmy VVE, mohly mít vliv. 

Grafické výsledky z mapy jsme podrobili analýze, která zjistila, že z celkové vým�ry vhodných 

území pro umíst�ní v�trných elektráren (9560 km2) je ochranou p�írody a krajiny vázáno 53,2 % 

(5082 km2). Zbývá tedy necelých 47 % vhodného území (4478 km2). Pro umíst�ní v�trných 

elektráren s výrobou stanovenou ve Státní energetické koncepci k roku 2010 bude pot�ebné 

zajistit zhruba 350 km2 území. Je t�eba upozornit na to, že neobsahuje dlouhou �adu menších 

lokalit s vhodnými podmínkami pro umíst�ní v�trných elektráren, které nesporn� existují, ale lze 

je zjistit pouze detailním sledováním. V t�chto lokalitách však z�ejm� nebude možné umístit 

soustavy velkých v�trných elektráren. 
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Obr.7 Území vhodná pro výstavbu v�trných elektráren, závažnost st�et� s ochranou p�írody.  
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Obr.8 Schéma sít� elektriza�ní soustavy v �R 
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7 V�TRNÁ ENERGETIKA V �R 
Celkov� k datu 30. 10. 2006 bylo vybudováno na území �R 60 VTE se sumárním 

instalovaným výkonem 50,8 MW. Hodnotíme-li zastoupení jednotlivých výrobc� VTE, a to do 

1.7.2006, pak 32 % pokrývají VTE vyrobené firmou Vestas, 23 % VTE dodala firma Enercon, 15 

% firma REpower, v 11 % jsou to repasované stroje firmy Tacke a 7 % stroj� pochází od firmy 

DeWind. 

Tab.2 Instalovaný výkon postavených v�trných elektráren v �R 

 

Lokalita 

Oblast 

Kraj 

(okres) 

Majitel 
Provozovatel Typ 

Instalovaný 
výkon 

celkový 
(MW) 

Rok 
stavby 

Mravene�ník 
Jeseníky 

Olomoucký 
(Šumperk) 

�ES,a.s. 

Wind World 
W 2500 

Energavars 
EWT 35 

Energavar 
EWT 630 

1.17 1993 

Ostružná 
Jeseníky 

Olomoucký 
(Jeseník) 

VE Ostružná,s.r.o 
Vestas V 39-

500 
3 1994 

Hostýn 
Hostýnské vrchy 

Zlínský 
(Krom��íž) 

�ímskokatolická 
duchovní správa 

Svatý Hostýn 

Vestas V 27-
225 

0.225 1994 

Velká Kraš 
Podh��í Rychleb. 
Hor Olomoucký 

(Jeseník) 
Obec Velká Kraš 

Vestas V 27-
225 

0.225 1994 

Nový Hrádek 
Orlické hory 

Královohradecký 
(Náchod) 

�EY OZE,s.r.o. EKOV E 400 1.6 1995 

Boží Dar 
Krušné hory 
Karlovarský 

(Karlovy Vary) 
Projekty-elektro 

Energovars 
EWT 315 

0.315 11/2001 

Protivanov I 

Drahanská 
vrchovina 

Olomoucký 
(Prost�jov) 

Pravoslavná 
akademie 
Vilémov 

Fuhrlander 
FL 100 

0.1 12/2002 
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Jind�ichovice 
pod Smrkem 

Frýdlantský 
výb�žek 

Liberecký 
(Liberec) 

Obec 
Jind�ichovice p.S. 

Enecon E-40 1.2 5/2003 

Nová Ves v 
Horách 

Krušné hory 
Ústecký (Most) 

WIND Tech,s.r.o. 
Repower 
MD 77 

3 6/2003 

Lou�ná 
Krušné hory 

Ústecký 
(Chomutov) 

Green lines,s.r.o. DeWind D4 1.8 2004 

Albrechtice, 
Lysý vrch 

Jizerské hory Konotech,s.r.o. 
Tacke TW 

500 
2.5 2004 

�ižebná-
Nový Kostel 

Krušné hory 
Karlovarský 

(Cheb) 

Aleš Kastl 
D�evovýroba 

Vítkovice 
315/2 

Tacke 500 

1.82 2004 

Pohledy u 
Svitav 

Svitavská 
pahorkatina 
Pardubický 
(Svitavy) 

S+M CZ,s.r.o. 
Fuhrlander 

FL 250 
0.75 

2004 

2006 

Polštát 
Odérské vrchy 

Olomoucký 
(P�erov) 

VAPOL CZ,s.r.o. Bonus 0.3 2005 

Mlado�ov 
Jeseníky 

Olomoucký 
(Šumperk) 

Caurus,s.r.o 
Tacke TW 

500 
0.5 2004 

Petrovice u 
Chaba�ovic 

Krušné hory 
Ústecký (Ústí n.l.) 

SVEP,a.s. 
Enercon E-

70 
2 2005 

Protivanov II 

Drahanská 
vrchovina 

Olomoucký 
(Prost�jov) 

Wind incest,s.r.o. 
Repower 
MD 77 

3 11/2005 

B�ežany 

Dyjsko-svratecký 
úval 

Jihomoravský 
(Znojmo) 

WEB V�trná 
energie,s.r.o. 

Vestas V52 4.25 2005 

Hrani�né 
Petrovice I 

Nízký Jeseník 
Olomoucký 
(Olomouc) 

APB-Plze� Vestas V52 0.85 2005 

Hrani�né 
Petrovice II 

Nízký Jeseník 
Olomoucký 
(Olomouc) 

Haná Metal 
Wind,s.r.o. 

Mordec N54 0.85 2005 
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Gruna-
Žipotín 

Záb�ežská 
vrchovina 

Pardubický 
(Svitavy) 

S+M CZ,s.r.o 
De WIND 

D4 
1.2 5/2006 

Nové M�sto-
Vrch T�í 

pán� 

Krušné hory 
Ústecký (Teplice) 

WINDTEX,s.r.o. 
Enercon E-

70 
6 6/2006 

Pavlov 

�eskomoravská 
vrchovina 
Vyso�ina 
(Jihlava) 

APB-Plze� 
VESTAS 

V 90 
4 7/2006 

Anenská 
studánka 

Svitavská 
pahorkatina 
Pardubický 
(Svitavy) 

S+M CZ,s.r.o 
Fuhrlander 

FL 250 
0.5 9/2006 

Rusová 
Podmilevská 

výšina Ústecký 
Green lines, s.r.o. Mordec N80 7.5 9/2006 

Drahany 

Drahanská 
vrchovina 

Olomoucký 
(Prost�jov) 

ELDACO,s.r.o Vestas V 90 2.0 10/2006 
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Obr.9 P�ehled v�trných elektráren s výkon nad 100 kW 
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 Pro p�edstavu stávající v�trné elektrárny (Obr 9. a Obr.11) a rozvoj v�trných elektráren se 

projeví z následujícího obrázku (Obr.11). Symbolem v�trné elektrárny jsou v n�m nazna�eny 

stávající v�trné elektrárny a zvýrazn�né modré symboly elektrárny, je zám�r výstavby do roku 

2009.  Zám�r výstavby v�trných elektráren by se m�l nacházet v t�chto oblastech: VP Chomutov 

I II, Moldavan, Lou�ná, VP M�d�nec I II, Království, VP západní �echy, Kyžlí�ov, VP 

Rýžovišt�, Kozlov, Otro�ín, VP Nízký Jeseník, VP Oderské vrchy. Na Obr.11 jsou znázorn�ny t�i 

r�zné odhady instalovaného výkonu ve v�trných elektrárnách a v elektriza�ní soustav� �R do 

roku 2010. Odhad podle ekolog�. P�edpoklady investor� a odhad považovaný za vysoce 

pravd�podobný. Tento odhad byl sestaven na základ� prognózy sekcí rozvoje jednotlivých 

REAS. 

 

1200 MW
odhad energetického potenciálu v�tru v �R
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Obr.10  Odhady vývoje instalovaného výkonu ve VTE v �R 
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Obr.11 V�trné elektrárny na území �R 
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Tab.3 V�trné elektrárny podle kraj� (stav k 1.10.2007)  

 

Kraj  Po�et Instalovaný výkon (kW) 

Jiho�eský 0 0 

Jihomoravský 5 4250 

Karlovarský 6 2475 

Královehradecký 4 1600 

Liberecký 8 4300 

Moravskoslezský 3 6000 

Olomoucký 16 10825 

Pardubický 9 6450 

Plze�ský 0 0 

St�edo�eský 0 0 

Ústecký 14 25300 

Vyso�ina 4 5700 

Zlínský 1 225 

Celkový po�et 70 67125 

 

Kraje podle instalovaného výkonu

Karlovarský
4%

Královehradecký
2%

Liberecký
6%

Moravskoslezský
9%

Olomoucký
16%

Pardubický
10%

Ústecký
39%

Vyso�ina
8%

Zlínský
0%

Jihomoravský
6%

 

Obr.12 Kraje podle instalovaného výkonu 
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8 POPIS A ROZD�LENÍ V�TRNÝCH ELEKTRÁREN 

8.1 Popis VE 

 

Obr.13 Schéma zobrazení VE 

 

 

Popis: 1 - rotor s rotorovou hlavicí, 2 - brzda rotoru, 3 - planetová p�evodovka, 4 - spojka, 5 - 

generátor, 6 - servopohon natá�ení strojovny, 7 - brzda to�ny strojovny, 8 - ložisko to�ny 

strojovny, 9 - �idla rychlosti a sm�ru v�tru, 10 - n�kolikadílná v�ž elektrárny, 11 - betonový 

armovaný základ elektrárny, 12 - elektrorozvad��e silnoproudého a �ídícího obvodu, 13 - 

elektrická p�ípojka. 
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8.2 Druhy a rozd�lení VE 

• mikroelektrárny - pro napájení jednotlivých za�ízení - nedodávají energii do sít� - výkon 

do cca 1 kW 

• malé elektrárny - pro napájení velkých za�ízení nebo stavení - obvykle nedodávají 

energii do sít� - výkon do cca 15 kW 

• st�edn� velké elektrárny - pro napájení n�kolik stavení - obvykle dodávají energii do el. 

sít� - výkon do cca 100 kW 

• velké elektrárny - pro napájení vesnic a m�st - vždy dodávají energii do sít� - výkon 

stovky kW až jednotky MW 

Podle aerodynamického principu d�líme v�trné elektrárny na: 

• Vztlakové s vodorovnou osou otá�ení - vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké 

vrtuli. Na podobném principu pracovaly již historické v�trné mlýny, nebo tak pracují 

v�trná kola vodních �erpadel (tzv. americký v�trný motor). P�i stejném pr�m�ru rotoru v 

zásad� platí nep�ímá závislost po�tu list� a frekvence otá�ení. Moderní elektrárny mají 

obvykle t�i listy, byly však vyvinuty i typy s jediným nebo se dv�ma listy. 

• Odporové - pracují na vztlakovém principu, kdy existují také elektrárny se svislou osou 

otá�ení, n�které pracují na odporovém principu (typ Savonius, jako misky anemometru) 

nebo na vztlakovém principu (typ Darrieus). Výhodou elektráren se svislou osou 

pracujících na vztlakovém principu je, že mohou dosahovat vyšší rychlosti otá�ení a tím i 

vyšší ú�innosti; není je t�eba natá�et do sm�ru p�evládajícího v�tru. Elektrárny se svislou 

osou otá�ení se v praxi p�íliš neuplatnily, nebo
 u nich dochází k mnohem vyššímu 

dynamickému namáhání, které zna�n� snižuje jejich životnost. Nevýhodou je malá výška 

rotoru nad terénem, tj. i menši rychlost v�tru. V praxi se tém�� nepoužívají.  

Systém natá�ení do sm�ru v�tru používá se n�kolik zp�sob�: 

• Ocasní plocha - hlavn� u mikroelektráren, p�íp. malých elektráren - jednoduché 

mechanické �ešení 

• Bo�ní pomocné rotory - malé a st�ední elektrárny 

• Natá�ení pomocnými motory - st�ední a velké elektrárny 
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K p�em�n� kinetické energie v�tru na elektrickou energii slouží generátory. Používají se tyto 

druhy: 

• Stejnosm�rné – jsou vhodné pouze pro mikroelektrárny, které produkují stejnosm�rné 

nap�tí 12 nebo 24 V. 

• Asynchronní – produkují st�ídavý proud a nap�tí => jsou p�ipojitelné k síti. Nevyžadují 

složitý p�ipojovací systém - pouze se sledují otá�ky a rozhoduje o okamžiku p�ipojení k 

síti. 

• Synchronní – jsou vhodné pro malé, st�ední i velké v�trné elektrárny - mají velkou 

ú�innost. Mnohapólové generátory jsou schopny pracovat s velkým rozsahem rychlostí 

v�tru i bez p�evodovky.  

V sou�asné dob� p�evládají dva typy regulace výkonu v závislosti na rychlosti v�tru: 

• Regulace Stali (pasivní) - rotor elektrárny má pevné listy a pro regulaci využívá odtržení 

proudnice vzduchu od listu rotoru p�i ur�ité rychlosti v�tru. Po odtrženi dojde ke snížení 

výkonu. Výhody jsou o n�co vyšší výroba elektrické energie p�i vyšších rychlostech v�tru 

s v�trnými nárazy a nižší po�izovací náklady. V sou�asné dob� se používá i aktivní 

varianta regulace typu Stali, která spo�ívá v mírném pomalém aktivním natá�ení list� v 

závislosti na okamžitých klimatických podmínkách, nap�. hustot� vzduchu.  

• Regulace Pitch (aktivní) - využívá natá�ení celého listu rotoru podle okamžité rychlosti 

v�tru tak, aby byl celkový náb�h v�trného proudu v daném okamžiku optimální (dosažení 

nejvyšší výroby). Výhodou je vyšší výroba elektrické energie zejména p�i nižších 

rychlostech v�tru, kdy se optimalizace projeví nejvíce. Nevýhodou jsou vyšší po�izovací 

náklady. 
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9 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
Budoucí rozvoj v�trných elektráren v �R bude vyžadovat náklady v elektriza�ní soustav�, 

které do roku 2010 mohou dosáhnout až 11 miliard korun.  Vyplývá to ze záv�r� odborné studie 

spole�nosti EuroEnergy, která se zabývá finan�ními dopady rozvoje v�trných elektráren v �R.  

Z ekonomického hlediska p�edstavuje zna�ný problém vysoká cena energie z VTE  (cca 

trojnásobná proti klasickým zdroj�m), která musí být z tohoto d�vodu dotována. 

Mezi hlavní trendy v oblasti vývoje v�trných elektráren a jejich investi�ních náklad� pat�í 

zejména r�st pr�m�rného výkonu za�ízení, r�st jejich efektivnosti v d�sledku zdokonalených 

sou�ástí a lepší umíst�ní a v neposlední �ad� pokles investi�ních náklad� na instalovaný výkon 

v kW. V �eské republice p�edstavují odhadované investi�ní náklady dosud realizovaných 

projekt� zhruba 50–70 tis.K�/kW. U nov� plánovaných projekt� se o�ekává významný pokles 

investi�ních náklad� na úrove� srovnatelnou se zahrani�ím, p�ibližn� 32 – 38 tis. K�/kW a podíl 

technologie asi 85% na celkových nákladech. 

Výše provozních náklad� siln� koreluje se stá�ím za�ízení. Na základ� zahrani�ních 

zkušeností se provozní náklady pohybují okolo 12–15 €/kWh (cca 380 – 470 K�/MWh) vyrobené 

energie v pr�b�hu celé životnosti elektrárny. �tvrtinu tvo�í náklady na opravy, údržbu a náhradní 

díly, menší podíly tvo�í administrativní náklady, náklady na pozemek a pojišt�ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 Rozbor uplatn�ní v�rných elektráren na území �R 

 

 

41 

9.1 Výkupní ceny a zelené bonusy v�trných elektráren 
 

Na základ� rozhodnutí Regula�ních ú�ad� (URE) vyplývá, že výkupní cena elekt�iny 

z nových v�trný elektráren postavených v roce 2008 �iní 2,46K�/kWh. Pro d�íve postavené 

elektrárny budou platit ceny v závislosti na inflaci. 

Vedle pevných výkupních cen existuje alternativní možnost využití tzv. zelených bonus�, jejichž 

hodnota pro v�trné elektrárny bude v roce 2008 p�ibližn� o 0.60 K�/kWh nižší než hodnota pevné 

výkupní ceny. 

Zelený bonus je p�íplatek k tržní cen� elekt�iny, který m�že získat výrobce elekt�iny 

z obnovitelných zdroj� elekt�iny. V p�ípad�, že si výrobce elekt�iny z obnovitelných zdroj� zvolí 

režim podpory výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� ve form� zelených bonus� a prodá vlastní 

elekt�inu za tržní cenu jakémukoliv kone�nému zákazníkovi �i obchodníkovi s elekt�inou, má 

právo inkasovat od provozovatele regionální distribu�ní spole�nosti na základ� p�edloženého 

výkazu zelené bonusy. Výkaz, který výrobce elekt�iny z obnovitelných zdroj� p�edkládá 

provozovateli regionální distribu�ní soustavy, je sou�ástí vyhlášky �. 541/2005 Sb., o Pravidlech 

trhu s elekt�inou, zásadách tvorby cen za �innosti operátora trhu s elekt�inou a provedení 

n�kterých dalších ustanovení energetického zákona. Výše zeleného bonusu v K�/MWh je pro 

každý druh obnovitelného zdroje stanovena Energetickým regula�ním ú�adem a zve�ej�ována 

v cenovém rozhodnutí Energetického regula�ního ú�adu.  

9.1.1 Hlavní rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou 

V p�ípad� podpory výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� ve form� výkupních cen má 

provozovatel regionální distribu�ní soustavy nebo provozovatel p�enosové soustavy povinnost od 

výrobce elekt�iny z obnovitelných zdroj� vykoupit veškerý objem vyrobené elekt�iny z daného 

zdroje. P�i podpo�e formou zelených bonus� si musí výrobce najít sám svého odb�ratele 

elektrické energie. Výkupní ceny i zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální 

distribu�ní soustavy nebo provozovatel p�enosové soustavy podle toho, ke které soustav� je 

p�ipojen. Výkupní ceny a zelené bonusy nelze mezi sebou kombinovat! 

Povinná výkupní cena energie z v�tru je v sou�asné dob� nejnižší ze všech obnovitelných zdroj� 

energie, což dokládá, že se nyní v našich podmínkách jedná o nejlevn�jší a nejmén� dotovaný 

zdroj obnovitelné energie. 
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Tab.4 Výkupní ceny a zelené bonusy 

Datum uvedení do 
provozu: 

Výkupní ceny elekt�iny 
dodané do sít� v K�/MWh 

Zelené bonusy 
v K�/MWh 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu po 1. ledna 2008 

v�etn� 
2460 1870 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu od 1. ledna 2007 do 

31. prosince 2007 
2520 1930 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu od 1. ledna 2006 do 

31. prosince 2006 
2570 1980 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu od 1. ledna 2005 do 

31. prosince 2005 
2820 2230 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu od 1. ledna 2004 do 

31. prosince 2004 
2960 2370 

V�trná elektrárna uvedená 
do provozu p�e 1. lednem 2004 

3280 2690 
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9.2 Vliv v�trné elektrárny na zálohy 

V�trné elektrárny na rozdíl od klasických zdroj� energie nemají zaru�ený výkon. Množství 

vyrobené energie p�ímo závisí na rychlosti v�tru v míst� v�trné elektrárny. 

Prakticky po celou dobu provozu VE její produkce energie siln� kolísá až desítky procent 

instalovaného výkonu v �ádu n�kolika hodin. Navíc toto kolísání je dlouhodob�ji 

nep�edvídatelné. Tato nepravidelnost a nep�edvídatelnost v dodávkách energie v�trnými 

elektrárnami má vliv na fungování elektroenergetické soustavy a tedy i na velikosti držených 

záloh a jejich �erpání. 

Výstavbu v�trných elektráren ovliv�ují následující 3 typy záloh: 

� Sekundární regulaci výkonu 

� Terciární regulaci výkonu 

� Dispe�erská záloha 

Sekundární regulace výkonu: 

Bloky zapojené do sekundární regulace b�žn� dodávají elektrickou energii o ur�itém výkonu 

se schopností zm�ny sm�rem nahoru a dol� v ur�itém intervalu. Ke zm�n� dochází na pokyn 

dispe�era �EPsu a tato zm�na spadá do sekundární regulace. Elektrárenský blok musí být 

schopný m�nit výkon o stejnou hodnotu sm�rem nahoru a dol� a ke zm�n� výkonu na 

požadovanou hodnotu musí dojít do 10 minut od p�íkazu regulátora. Sou�astná hodnota pro 

držení sekundární zálohy �iní 320MW. 

Terciální regulace výkonu: 

Terciální regulace má za úkol podporovat udržení pot�ebné sekundární regula�ní zálohy. 

Krom� blok� zapojených do terciální regulace se na celkové výši terciální zálohy také podílí 

rychle startující 30-ti minutová záloha (v�tšinou plynové a vodní elektrárny), sjednaná regulace 

spot�eby do 30-ti minut a sjednaná zahrani�ní výpomoc do 30-ti minut. Terciální regulaci výkonu 

m�žeme rozd�lit na kladnou a zápornou. Kladná regulace zvyšuje dodávky výkonu do sít� a 

záporná snižuje. V sou�astné dob� je držení terciální regulace kolem 350MW. 

Dispe�erská záloha: 

Ú�elem dispe�erské zálohy je dlouhodob�jší nahrazení blok�, které vypadávají v pr�b�hu 

provozu energetické sít� a
 již z d�vodu náhlé poruchy nebo plánované odstavky. Dalším 

využitím dispe�erské zálohy je dokrytí zatížení sít� v p�ípad� velkých chyb. Tyto zálohy tvo�í 
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bloky elektrárny odstavené do zálohy schopné najet do provozu nejpozd�ji do 6-ti hodin. 

Sou�astná hodnota dispe�erské zálohy je 200MW. 

9.2.1 Navýšení záloh 

�eská republika bude muset s rostoucí výstavbou v�trných elektráren zvýšit držbu záloh, 

které budou v podstat� ve v�tší mí�e využívány, jelikož v�trné elektrárny jsou velice nestabilní, 

ne�iditelné a nespolehlivé zdroje. �EPS plánuje celkové navýšení záloh kv�li v�trným 

elektrárnám o 20% jejich instalovaného výkonu. Ke zvyšování nebo snižování záložních zdroj� 

se ukáže v budoucnu na základ� praktických zkušeností. Celkové navýšení se skládá ze 

sekundární, terciární a dispe�erské zálohy. Plán navyšování zásob je následující: 

Tab.5 Navýšení záloh z d�vodu výstavby v�trných elektráren 

Rok 

Celkový 
instalovaný 
výkon VE 

[MW] 

Sekundární 
záloha 
 [MW] 

Terciární 
záloha 
[MW] 

Dispe�erská 
záloha 

[MW] 

Celkový 
záložní 
výkon 

[MW] 

2007 180 10 13 13 36 

2008 520 30 37 37 104 

2009 720 42 51 51 144 

2010 800 50 60 60 170 

 

Tab.6 Ceny za držení záloh 

Typ zálohy: Cena (K�/MW/h) 

Sekundární 900 

Terciální  500 

Dispe�erská 400 
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Tab.7 Zvýšení náklad� z d�vodu výstavby v�trných elektráren 

Rok Celkový 
instalovaný 
výkon VE 

[MW] 

Sekundární 
záloha  [mil 

K�/rok] 

Terciární 
záloha 

[mil 
K�/rok] 

Dispe�erská 
záloha 

[mil 
K�/rok] 

Celková 
cena  

[mil 
K�/rok] 

2007 180 78,84 56,94 45,55 181,33 

2008 520 236,52 162,06 129,65 528,23 

2009 720 231,13 223,38 178,70 733,21 

2010 800 394,20 262,80 210,24 867,24 

 

Z tabulky uvedené výše vyplývá, že v�trné elektrárny jsou velice nákladné na zálohování. 

Jde o to, že musí být n�kde postavena záložní elektrárna, která ani nemusí být uvedena do 

provozu. Zákazníci na poplatcích zaplatí poskytovatel�m podp�rných služeb uvedený obnos. 
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10 ZÁV�R 
Práce p�ináší rozbor uplatn�ní v�trných elektráren na území �R. V práci jsou popsány klady 

a zápory v�trných elektráren projevující se ve výstavb� a jejich provozu a to z hlediska 

technického, ekonomického a provozního. Poukazuje rovn�ž na problémy zp�sobené 

zálohováním v�trných elektráren a s tím spojenou jistou ekonomickou nevýhodnost. Mezi hlavní 

�ásti mé práce pat�í zhodnocení výstavby VE, výb�r vhodných lokalit a zamyšlení nad problémy, 

které jsou s tím spojeny.  

Záv�ry k jednotlivým �ástem: 

Zhodnocení VE 

Mezi hlavní výhody výstavby v�trných elektráren pat�í ekonomická stránka provozu, minimální 

údržba a to, že  neohrožují životní prost�edí, nebo
 nevytvá�ejí škodlivý odpad a po jejich 

životnosti jsou snadno nahraditelné. Nevýhodou je, že m�ní ráz krajiny a znamenají ur�ité 

nebezpe�í pro tažné ptáky, kte�í zase naopak mohou ohrozit jejich bezporuchový chod. Mezi 

další nevýhody pat�í po�izovací cena nosné konstrukce a v�trného motoru s generátorem, jež je 

zna�n� vysoká. Nákladné je rovn�ž za�ízení na regulaci kmito�tu st�ídavého proudu pokud se 

dodává do ve�ejné elektriza�ní soustavy. Mezi další nevýhody pat�í nesnadná akumulace získané 

energie. Výrobu elektrické energie, zejména u individuáln� pracujících v�trných elektráren, 

zna�n� prodražuje nezbytný akumula�ní systém, kterým se zajiš
uje energie po dobu bezv�t�í. 

V�trný potenciál: 

Na území �eské republiky jsou vhodné lokality pro výstavu v�trných elektráren v�tšinou ve 

vyšších nadmo�ských výškách (500-600 metr� nad mo�em), kde však stavb� v�trných elektráren 

�asto brání p�edpisy o ochran� p�írody. V energetické bilanci naší republiky nehraje proto vítr 

p�íliš významnou roli. Výchozím parametrem pro hodnocení potenciálu v�trné energie v ur�itém 

bod� je hustota výkonu v�tru. Pro ur�ení vhodné lokality nám slouží v�trná mapa �R, která 

obsahuje nákres významných území, jež jsou klimaticky vhodná pro umíst�ní velkých v�trných 

elektráren. Tato mapa vymezuje území vhodná jak z pohledu využití v�trné energie, tak 

z pohledu minimalizace negativního vlivu na krajinu v souladu s ochranou p�írody. Mapa 

obsahuje výsledek rozboru závažnosti st�et� zájm� na ochran� p�írody a krajiny se zájmy na 

využití klimatologického potenciálu na území �R k výstavb� v�trných elektráren. Podklad je tedy 

ur�en jak pro investory, tak pro ochránce p�írody. 
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Ekonomické zhodnocení: 

Budoucí rozvoj v�trných elektráren v �R bude vyžadovat náklady v elektriza�ní soustav�, které 

do roku 2010 mohou dosáhnout až 11 miliard korun.  Vyplývá to ze záv�r� odborné studie 

spole�nosti EuroEnergy, která se zabývá finan�ními dopady rozvoje v�trných elektráren v �R. 

Mezi hlavní trendy pat�í pokles investi�ních náklad� na instalovaný výkon v kW.  

Podpora pomocí výkupních cen a zelených bonus�: 

V p�ípad� podpory výkupních cen má provozovatel p�enosové soustavy povinnost od výrobce 

elekt�iny z obnovitelných zdroj� vykoupit veškerou vyrobenou elekt�inu z daného zdroje. P�i 

podpo�e zelených bonus� si musí výrobce najít sám svého odb�ratele elektrické energie. Výkupní 

ceny a zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribu�ní soustavy nebo 

provozovatel p�enosové soustavy podle toho, ke které soustav� je p�ipojen. Výkupní ceny a 

zelené bonusy nelze mezi sebou kombinovat. 

Výkupní ceny a zelené bonusy jsou na jednu stranu výhodné pro majitele v�trný elektráren ve 

form� dotací, ale na druhou stranu se projeví cena u spot�ebitele, který všechny tyto dotace 

zaplatí na poplatcích. 

Vliv v�trných elektráren na zálohy: 

V�trné elektrárny na rozdíl od klasických zdroj� energie nemají zaru�ený výkon. Množství 

p�enesené energie p�ímo závisí na rychlosti v�tru v míst� v�trné elektrárny, proto je nutné tento 

nespolehlivý zdroj energie, který nep�edvídateln� kolísá, zálohovat rychle nabíhajícími 

elektrárnami (nap�. vodní p�e�erpávací). Zálohy m�žeme rozd�lit do t�í skupin: 

Sekundární regulace výkonu, terciální regulace výkonu a dispe�erská záloha. Rozdíl mezi t�mito 

t�emi druhy záloh je závislá na rychlosti zálohování a na velikosti pot�eného výkonu. 

P�ínosy bakalá�ské práce: 

Mezi hlavní p�ínosy bakalá�ské práce pat�í zmapování postavených v�trných elektráren a 

možnost další výstavby na území �R. Práce popisuje problémy spojené jak z hlediska technicko 

provozního, ekologického, ekonomického tak s problémy se zálohami. Na druhou stranu mezi 

jejich hlavní výhody pat�í jejich ekologi�nost a údržbová nenáro�nost. 
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