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Na úvod

Eskalace klimatických změn v posledních letech, 
závislost na energetických zdrojích z Ruska a z nestabil-
ních oblastí Blízkého východu i nedořešená rizika jader-
ných elektráren jsou imperativem pro urychlený rozvoj 
obnovitelných zdrojů současně s prosazováním úspor 
energie. Navíc Česká republika neplní svoje mezinárod-
ní závazky ve zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
a hrozí nám za to ekonomické sankce.

Technologie obnovitelných zdrojů však také nejsou 
bez vlivu na životní prostředí a je nutno hledat rozumný 
kompromis mezi jejich nesporným přínosem a dopady 
na kvalitu prostředí místních obyvatel, ochranu přírody 
a krajiny.

Nejenom na jižní Moravě vyvolávají vášnivé diskuse 
zvláště záměry na výstavbu větrných elektráren a větr-
ných parků. Na jedné straně stojí velmi rychlé zdoko-
nalování technologií, zájem investorů, zájem některých 
obcí na projektech participovat i progresivní zákon 
motivovaný veřejným zájmem společnosti podporovat 
obnovitelné zdroje. 

Na druhé straně jsou obavy ornitologů z vlivu na 
ptačí populace a netopýry, ochránců přírody a krajinářů 
z negativního vlivu na krajinný ráz a zprostředkovaně 
i na rekreační potenciál některých území. Čeští ekolo-
gové, na rozdíl od většiny evropských kolegů,  nemají 
sami mezi sebou postoj k obnovitelným zdrojům stále 
prodiskutovaný. 

Tomuto sborníku předcházela dvě jednání jihomo-
ravských odborníků a neziskových ekologických organi-
zací, která formulovala potřebu zpracovat zonaci kraje 
a vymezit zejména oblasti, které jsou z hlediska ochrany 
krajinného rázu, ptáků a netopýrů pro lokalizaci větr-
ných parků zcela nevhodné, nevhodné či podmíněně 
vhodné.

Postoj Jihomoravského kraje k investičním záměrům 
větrných elektráren byl dosud spíše negativní a současná 
stanoviska vycházela mj. ze skutečnosti, že kraj nezařa-
dil rozvoj větrné energie do své energetické koncepce. 
Naštěstí se připravuje její aktualizace.

Investoři se tak ocitali ve velmi nejisté situaci, kdy 
není dopředu jednoznačně určeno, která území jsou pro 
rozvoj větrných farem z hlediska ochrany přírody a kra-

jiny nepřijatelná. I když z oblasti zájmu vyloučí území 
s legislativní ochranou, často tak prověřují lokality, 
k nimž dostanou až v poměrně pokročilé fázi zpracování 
dokumentace zásadní negativní stanovisko zdůvodněné 
narušením krajinného rázu nebo výskytem chráněného 
ptačího druhu. 

Ochránci přírody na druhé straně nedůvěřují objek-
tivnosti a nezávislosti zpracovaných dokumentací EIA, 
což je dáno i systémovým nastavením procedury EIA. 
Zvláště tím, že si zpracovatele vybírá investor a také že 
lze velkou stavbu rozdělit na posuzování dílčích kom-
plexů. 

Někdy jsou oběma stranami používány účelové argu-
menty a ve veřejnosti koluje řada nepravdivých mýtů 
o dopadech větrných elektráren. Chyběla nám věcná 
otevřená diskuse opřená o fakta a nezávislý monitoring. 

Naštěstí se i v tomto začíná situace zlepšovat. Je k dis-
pozici roční sledování úhynu ptáků a netopýrů na větr-
ném parku Břežany na Znojemsku zpracované Kočva-
rou a investoři významně doplnili poznatky o rychlosti 
větru ve větších výškách. Na území kraje a v jeho bezpro-
středním okolí jsou k dispozici údaje o výkonech větr-
ných elektráren různých výšek a technologií a nemusíme 
se už opírat jenom o výsledky ze sousedního Rakouska 
nebo Německa. Navrhovaná krajinářská zonace by také 
mohla pomoci alespoň ty největší nejistoty rozptýlit. 

Důležitým aspektem je zainteresování obcí na provo-
zu větrných parků. Dosavadní kompenzace obcím pro-
střednictvím ročních dotací se budou vyvíjet podobně 
jako jinde v Evropě. Obce se mohou stát spoluinvestory 
a profitovat z přímo z výnosů. Není třeba vysvětlovat, jak 
podfinancované jsou jejich rozpočty.

Věřím, že se i v Jihomoravském kraji podaří najít 
rozumný konsenzus mezi naší odpovědností za snižo-
vání emisí skleníkových plynů a zachováním cenných 
krajinných partií i druhové rozmanitosti a samozřejmě 
udržitelným rozvojem obcí a kvalitou života jejich oby-
vatel.

Věcná odborná diskuse je toho nezbytným předpo-
kladem.

RNDr. Miroslav Kundrata 
ředitel Nadace Partnerství 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ 
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný 

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Úvod
Systémová a strategická příprava projektů je význam-

nou fází životního cyklu každého investičního celku. 
Plánování a zahrnutí všech relevantních faktorů při 
výstavbě jakéhokoliv energetického zdroje představuje 
jednu z nejvýznamnější fází celého projektu. Bez náležité 
přípravy a vyhodnocení možných variant může celý pro-
jekt ztroskotat nebo se dostat do „červených čísel“.

Tento článek si klade za cíl seznámit odbornou veřej-
nost se dvěma projekty z oblasti obnovitelných zdrojů 
energie (dále také OZE), s projektem na výstavbu větrné 
elektrárny a s projektem na výstavbu fotovoltaické elek-
trárny, které byly řešeny v rámci níže popsaných přípa-
dových studií. 

V případových studiích jsou aplikovány metody pro 
systémovou a strategickou přípravou projektů a metody 
vícekriteriálního hodnocení variant pro rozhodování či 
výběr vhodných variant v oblasti strategického plánová-
ní v energetice. Moderní metody rozhodování lze rovněž 
použít např. pro řešení úloh přípravy státní energetické 
politiky, územních energetických koncepcí, akčních plá-
nů či energetických auditů a studií proveditelnosti.

Větrná farma
Stručná charakteristika projektu
Případová studie větrné farmy je uvažována v lokalitě 

umístěné v Krušných horách (1028 m n.m.). Projektový 
záměr uvažuje s jednou větrnou elektrárnou o výkonu 
2000 kW s osou rotoru ve výšce 75 m. Projekt je také 
ve fázi podnikatelského záměru a jeho realizace by měla 
proběhnout v roce 2007. Lokalita byla vybrána s ohle-

dem na vynikající větrné podmínky, které jsou v Kruš-
ných horách nejlepší v České republice. 

Investorem je společnost s ručením omezeným, 
jejímž cílem jsou investice v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie. Společnost klade důraz na relativně vysokou 
spolehlivost výnosu, ačkoliv se jedná o investice relativně 
dlouhodobé. Investice je uvažována s minimem vlastních 
prostředků, základem bude bankovní úvěr podpořený 
dotačními prostředky z fondů EU. 

Použité technologie jsou zcela běžné, byly srovnává-
ny tři varianty větrných elektráren, které se od sebe liší 
pouze použitou technologií a průměrem rotoru.

Základní technické parametry
Varianta A = Vestas V90-2,0 MW, 105,7 dB(A), prů-

měr rotoru 90 m. 
Varianta B = Vestas V80-2,0 MW, 101,0 dB(A), prů-

měr rotoru 80 m. 
Varianta C = Enercon E66-20.70, 103,0 dB(A), prů-

měr rotoru 70,0 m, bezpřevodovkový typ.

Ekonomické hodnocení projektu
Provoz větrné elektrárny je uvažován bezobslužný. 

Stav bude monitorován dálkově, systém bude vybaven 
automatickým hlášením poruch pomocí SMS. VE je nut-
no pojistit, zejména proti úderu blesku a jiným povětr-
nostním událostem. Ročně je nutno provádět pravidelné 
servisní prohlídky. Dále se uvažují běžné režijní výdaje 
související s provozem. Provozní náklady jsou u všech 
variant stejné, kromě pojistného, které závisí na celko-
vých investičních nákladech. 

Tabulka 1: Provozní náklady větrné elektrárny

Varianta A – Vestas V 90 Varianta B – Vestas V 80 Varianta C – Enercon

mzdy a pojištění 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč

opravy 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

údržba 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

pojištění VE 0,5% 405 889 Kč 337 207 Kč 313 317 Kč

režie 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

energie 90 000 Kč 36 000 Kč 22 500 Kč

CELKEM provozní náklady 1 475 889 Kč 1 353 207 Kč 1 315 817 Kč
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Ceny vycházejí z cen obvyklých na trhu v roce 2006 
a z nabídkové ceny dodavatele zařízení. Investor je plát-
ce DPH. Ceny investicí i elektřiny se proto uvažují bez 
DPH. Vzhledem k tomu, že významná část technologie 
se bude kupovat v jiné zemi EU, může být výsledná cena 
jiná vzhledem ke kursu Kč a €. Ve výpočtu se uvažoval 
kurs 28,44 Kč/€ s rezervou 5 % na změnu kursu. VE jako 
celek spadá do odpisové skupiny 4 „díla energetická“, 
doba odepisování 20 roků. 

Jako základní ekonomické vstupní parametry se 
berou obvyklé hodnoty. Délka hodnocení investice je 
20 roků (předpokládaná životnost), diskont se uvažuje 
ve výši 7 %. Růst výkupních cen se uvažuje nulový. Růst 
cen elektřiny pro vlastní spotřebu se uvažuje 2 %. Růst 
ostatních cen se uvažuje 2 %.

Platba daně z příjmu se uvažuje až po 5 letech od 
zahájení provozu. Podle § 19 odst. d) zákona č. 586/1999 
Sb. o dani z příjmů je zařízení osvobozeno od daně z pří-
jmu v roce uvedení do provozu a v následujících 5 letech. 
Sazba daně z příjmu se uvažuje 24 %. 

Základní vstupní ekonomické parametry

Diskont 7 %

Výkupní cena vyrobené energie 2,46 Kč/kWh

Průměrný růst výkupní ceny 0 %

Průměrný růst elektřiny pro vl. spotřebu 2 %

Průměrný růst ost. nákladů 2 %

Doba hodnocení 20 let

Daň z příjmu 24 %

Osvobození od placení daně z příjmu 5 let

Výroba ve variantě A – Vestas V90 5 186 MWh

Výroba ve variantě B – Vestas V80 3 965 MWh

Výroba ve variantě C – Enercon 3 742 MWh

Tabulka 3: Základní vstupní ekonomické parametry

Hodnocení se uvažuje bez státních dotací a podpor. 
Uvažuje se financování projektu v plné výši z vlastních 
prostředků investora, bez úvěru a bez dotace. Uvažují se 
odpisy zařízení, nikoli však reinvestice v průběhu život-
nosti zařízení. 

Varianta A – Vestas V 90 Varianta B – Vestas V 80 Varianta C – Enercon

Technologie (větrná elektrárna) 68 682 600 Kč 54 946 080 Kč 50 168 160 Kč

Připojení k síti VN/VVN (trafostanice, vedení) 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč

Stavební část (základy, přístupová cesta) 10 295 250 Kč 10 295 250 Kč 10 295 250 Kč

Režie 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč

Energetický audit 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč

CELKEM bez DPH 81 392 850 Kč 67 656 330 Kč 62 878 410 Kč

včetně DPH 96 857 492 Kč 80 511 033 Kč 74 825 308 Kč

Tabulka 2: Investiční náklady

Základní 
ekonomické 

vyhodnocení

Varianta 
A – Vestas 

V 90

Varianta 
B – Vestas 

V 80

Varianta C 
– Enercon

Investiční náklady 81 177,9 tis. 
Kč

67 441,0  
tis. Kč

62 663,0  
tis. Kč

Čistá současná 
hodnota NPV

23 544  
tis. Kč

9 573  
tis. Kč

9 521,63  
tis. Kč

Vnitřní výnosové 
procento IRR 10,45 % 8,71 % 8,83 %

Doba splacení 
(prostá) Ts 8 let 9 let 9 let

Doba splacení 
(diskontovaná) Tsd 13 let 16 let 16 let

Rok hodnocení 2008 2008 2008

Doba životnosti Tž 
(hodnocení) 20 let 20 let 20 let

Diskont 7,00 % 7,00 % 7,00 %

Tabulka 4: Výsledky ekonomického vyhodnocení variant

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejvýhodněj-
ší je varianta A – Vestats V90. Uvažovaná VE má díky 
většímu průměru rotoru výrazně větší výrobu elektřiny. 
Nevýhodou této technologie jsou vyšší investiční nákla-
dy o 13,7 mil. Kč (oproti variantě B), což může být pro 
investora rozhodujícím faktorem. Následující dvě vari-
anty B a C mají velmi podobné ekonomické parametry, 
výhodnější je varianta C - Enercon, která má nižší inves-
tiční náklady. 

Výstupem je elektřina, dodávaná do sítě za ceny pod-
le zákona č. 180/2005 Sb. o OZE. Tím je spolehlivě zajiš-
těn odběr. Elektřina bude dodávána místně příslušnému 
distributorovi za zákonem stanovených podmínek a cen, 
bez ohledu na to, kdo jím bude. 

Problémem může být výše výkupních cen v době 
spuštění VE. V roce 2007 je cena z VE 2,46 Kč/kWh. 
Podle zákona o OZE může být meziroční pokles max. 
5 %. V roce 2008, kdy má dojít ke spuštění VE, lze tedy 
čekat cenu minimálně 2,34 Kč/kWh. Při této ceně vzros-
te prostá návratnost na 8 let, což je ještě přijatelné. 

Z tohoto hlediska je projekt mimořádně stabilní. 
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Obrázek 2: Citlivostní analýza na změnu 
rychlosti větru pro uvažované elektrárny

Pro srovnání lze ukázat identický projekt realizovaný 
na jižní Moravě. 

Záměr výstavby větrné elektrárny Stálky (okr. Znoj-
mo)  uvažuje o výstavbě 1 kusu větrné elektrárny. Jedná 
se o strojní zařízení pro výrobu elektrické energie, které 
bude v majetku Sileka, s.r.o. 

Vyráběná elektrická energie bude dodávána do sítě 
spravované firmou E.ON, a.s.

Pro záměr a obě zamýšlené strojní technologie je 
známa výkresová a provozní dokumentace, technické 
a ekonomické podklady v kvalitě postačující pro rozbor 
jednotlivých variant řešení. Pro uvažované území jsou 
dostupné údaje o větrných podmínkách, které postačují 
pro kvalifikovaný výpočet výroby.

Zájmová oblast se nachází v okrese Znojmo nedale-
ko obce Stálky. Obec je od lokality vzdálená cca 1,4 km, 
nejbližší výstavba je cca 500 m od lokality – jde o země-
dělský podnik. Lokalita se nachází v prostoru Vranovské 
plošiny, která je součástí Bítovské pahorkatiny. 

Lokalita je na zemědělsky obdělávané ploše, na seve-
rovýchodě je les ve vzdálenosti cca 2 km. Převládající 
směr větru je severovýchod a jihozápad. 

Varianta 
A – Vestas 

V 90

Varianta 
B – Vestas 

V 80

Varianta  
C – Enercon

Roční výroba 
el. energie pro 
farmu VE (netto) 

MWh 4 244,2 3 115,0 2 665,6

Roční využití 
instalovaného 
výkonu 

hod 2 122,1 1 557,5 1 332,8

Tabulka 5: Srovnání variant podle produkce energie

Varianta 
A – Vestas 

V 90

Varianta 
B – Vestas 

V 80

Varianta C 
– Enercon

Technologie (větrná 
elektrárna) 58 800 000 52 164 000 47 628 000 

Připojení k síti VN/
VVN (trafostanice, 
vedení)

3 375 000 3 375 000 3 375 000 

Stavební část 
(základy, přístupová 
cesta)

7 210 764 7 210 764 7 210 764 

Projektová 
dokumentace 635 000 635 000 635 000 

Energetický audit 96 000 96 000 96 000 

CELKEM bez DPH 70 116 764 63 480 764 58 944 764 

včetně DPH 83 438 949 75 542 109 70 144 269 

Tabulka 6: Investiční náklady v korunách

Základní vstupní ekonomické parametry

Diskont 7 %

Výkupní cena vyrobené energie 2,46 Kč/kWh

Průměrný růst výkupní ceny 0 %

Průměrný růst elektřiny pro vl. spotřebu 4 %

Průměrný růst ost. nákladů 3 %

Doba hodnocení 20 let

Daň z příjmu 24 %

Osvobození od placení daně z příjmu 5 let

Tabulka 7: Základní vstupní ekonomické parametry

Tabulka 8: Výsledky ekonomického vyhodnocení variant

základní ekonomické vyhodnocení Varianta A – Vestas V 90 Varianta B – Vestas V 80 Varianta C – Enercon

Investiční náklady 70 116,8 tis. Kč 63 480,8 tis. Kč 58 944,8 tis. Kč

Čistá současná hodnota NPV 14 722  tis. Kč -4 441 tis. Kč -10 321 tis. Kč

Vnitřní výnosové procento IRR 9,62 % 6,09 % 4,66 %

Doba splacení (prostá) Ts 9 let 11 let 13 let

Doba splacení (diskontovaná) Tsd 14 let > Tž let > Tž let

Rok hodnocení 2008 2008 2008

Doba životnosti Tž (hodnocení) 20 let 20 let 20 let

Diskont 7,00 % 7,00 % 7,00 %
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že ekonomicky při-
jatelná je pouze varianta A – Vestas V90. Uvažovaná VE 
má díky většímu průměru rotoru výrazně větší výrobu 
elektřiny.  Nevýhodou této technologie jsou vyšší inves-
tiční náklady o 6,6 mil. Kč (oproti variantě B), což může 
být pro investora rozhodujícím faktorem. Následující 
dvě varianty B a C nejsou ekonomicky přijatelné, dis-
kontovaná návratnost je delší než doba životnosti inves-
tice. Varianta C – Enercon je nejméně výhodná. 

Fotovoltaická elektrárna
Stručná charakteristika projektu
V článku popisovaný projekt fotovoltaické elektrárny 

(dále také FVE) je uvažován v lokalitě Moravské Budě-
jovice. Projekt je zatím ve fázi podnikatelského záměru. 

Jeho realizace by měla proběhnout v roce 2007. Lokalita 
byla vybrána s ohledem na množství dopadající sluneč-
ní energie, která je například oproti lokalitě Praha o 7 % 
vyšší. Přitom největší rozdíl je v České republice cca 
17 %.

Investorem bude nevládní nezisková organizace, 
jejímž cílem je podpora obnovitelných zdrojů energie. 
Investice je uvažována s minimem vlastních prostřed-
ků, základem bude bankovní úvěr podpořený dotačními 
prostředky z fondů EU. 

Použité technologie jsou zcela běžné, byly srovnává-
ny tři varianty: pevné fotovoltaické panely bez natáčení, 
fotovoltaické panely natáčené ve dvou osách a fotovoltaic-
ké panely na naklápěcí ocelové konstrukci doplněné hře-
benovým zrcadlem s koncentračním faktorem cca 1,6, 
tzv. systém Traxle.

 945 - 972 kWh/m2

973 - 1000 kWh/m2

1001 - 1027 kWh/m2

1028 - 1055 kWh/m2

1056 - 1083 kWh/m2

1084 - 1111 kWh/m2

1112 - 1139 kWh/m2

Obrázek 2: Průměrný roční úhrn globálního záření v ČR. Pro 
změny slunečního záření na území ČR je určující zejména 
zeměpisná šířka, největší rozdíl je cca 17 %. Zdroj ČHMÚ
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Obrázek 3: Odhad produkce fotovoltaického panelu (účinnost 13 %)
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Základní technické parametry
Fotovoltaická elektrárna má uvažovaný nominální 

špičkový výkon 500 kWp, celkem se jedná o 250 modulů 
o výkonu 2 kWp. Horizontální natáčení se uvažuje podél 
osy uložené se sklonem 35°. Uvažovaná účinnost panelů 
je 15 % a účinnost DC/AC konvertoru 93,2 %. 

 [kWh/m2]
Varianta A –  FVE 

natáčecí ve 2 
osách

Varianta B 
–  FVE Traxle 

s koncentrátory

Varianta 
C –  FVE 
pevná

leden 47 55 35

únor 67 78 50

březen 126 147 94

duben 162 189 121

květen 212 246 158

červen 206 240 154

červenec 222 259 166

srpen 201 234 150

září 147 172 110

říjen 106 123 79

listopad 47 55 35

prosinec 38 44 28

CELKEM
1 580 1 841 1 179

134 % 156 % 100 %

Tabulka 9: Výroba energie pro jednotlivé varianty

Z uvedené tabulky 9 a grafu na obrázku 4 je vidět, 
že dvouosé natáčení fotovoltaických článků za Sluncem 
přinese asi 35 % energie navíc oproti pevné variantě. Jed-
noosé natáčení TRAXLE a koncentrátory přinesou asi 
56 % energie navíc díky zvětšení plochy o zrcadla. 

Obrázek 4: Srovnání výkonu FVE - Moravské Budějovice

Jednotlivé roky se od sebe liší počtem hodin skuteč-
ného slunečního svitu, jednotlivé roky se liší o ± 10 %. Ve 
výpočtech se uvažuje dlouhodobý průměr, tj. 1611 hodin 
ročně, výjimečně je to více. V posledních letech (1998–
2004) byla doba slunečního svitu nadprůměrná. 

Instalovaný výkon je ve všech případech téměř stej-
ný. Skutečný výkon kolísá podle okamžitého oslunění. 
Zásadní rozdíl je v tom, že při natáčení plochy foto-
voltaických článků za Sluncem je oslunění vyšší.

Ekonomické hodnocení projektu
Jako základní ekonomické vstupní parametry se 

berou obvyklé hodnoty. Délka hodnocení investice je 25 
roků (garantovaná životnost), diskont se uvažuje ve výši 
7 %. Růst výkupních cen se uvažuje nulový. Vliv poklesu 
výkonu FVE vlivem stárnutí se uvažuje 1 %. Růst cen 
elektřiny pro vlastní spotřebu se uvažuje 4 %. Růst ostat-
ních cen se uvažuje 2 %.

Základní vstupní ekonomické parametry

Diskont 7 %

Výkupní cena vyrobené energie 13,20 Kč/kWh

Průměrný růst výkupní ceny 0 %

Průměrný růst ceny elektřiny pro vl. spotřebu 4 %

Průměrný růst ost. nákladů 2 %

Doba hodnocení 25 let

Daň z příjmu 26 %

Osvobození od placení daně z příjmu 6 let

Výroba ve variantě A –FVE natáčecí ve 2 osách 726,2 MWh

Výroba ve variantě B – FVE Traxle 
s koncentrátory

845,5 MWh

Výroba ve variantě C – pevná FVE 542,0 MWh

Tabulka 10: Základní vstupní ekonomické parametry

  FVE natáčecí ve 2 osách
  FVE Traxle s koncentrátory
  FVE pevná
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Podle předpokladů dodavatele bude provoz FVE 
bezobslužný, pouze s občasným dohledem a umytím 
panelů. Náklady se tedy uvažují nulové. Uvažuje se však 
trvalý dohled v areálu FVE. Osobní náklady se odhadují 
na 12 tis. Kč/měsíčně na osobu při třísměnném provo-
zu, celkem 432 tis. Kč/ročně. Dále se uvažují náklady na 
pojištění a ostatní režijní výdaje související s provozem. 

náklady za rok [tis. Kč]

Obsluha a hlídání areálu (12 tis. 
měsíčně, 3 směny) 432

Pojištění (cca 0,5 % výše 
investice) 440

Ostatní režijní náklady 100

Celkem 972

Tabulka 11: Provozní náklady FVE

Ekonomické vyhodnocení je provedeno standardním 
způsobem, který předepisuje vyhláška č. 213/2001 Sb. 
Investor je plátce DPH. Ceny investicí i elektřiny se pro-
to uvažují bez DPH. FVE jako celek spadá do odpisové 
skupiny 4 „díla energetická“, doba odepisování 20 roků. 
Ceny vycházejí z cen obvyklých na trhu v roce 2006.

Toto hodnocení se uvažuje bez státních dotací 
a podpor. Uvažuje se financování projektu v plné výši 
z vlastních prostředků investora, bez úvěru a bez dota-
ce. Uvažují se odpisy zařízení, nikoli však reinvestice 
v průběhu životnosti zařízení. Uvažuje se pokles výroby 
v důsledku stárnutí (1 % ročně). Doba hodnocení je 25 
roků, což je garantovaná životnost zařízení.

Obrázek 5: Prostá návratnost podle výše výkupních cen - varianta 500 kW
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[tis. Kč] Varianta A –  FVE natáčecí 
ve 2 osách

Varianta B –  FVE Traxle 
s koncentrátory

Varianta C –  FVE 
pevná

Panely 50 855 50 855 50 855

Nosná konstrukce 43 800 14 600 5 840

Základová konstrukce 680 1 000 380

Střídač 9 860 9 860 9 860

Řídicí a měřicí systém 100 100 100

Elektroinstalace 2 600 2 600 2 600

Instalace zařízení 2 500 2 500 2 500

Pozemek 3 311 4 730 946

Oplocení, zabezpečovací systém 800 800 800

Režie 180 180 180

Energetický audit 35 35 35

CELKEM bez DPH 114 721 87 260 74 096

včetně DPH 136 518 103 839 88 174

Tabulka 12: Investiční náklady
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základní ekonomické vyhodnocení Varianta A – FVE natáčecí 
ve 2 osách

Varianta B – FVE Traxle 
s koncentr.

Varianta C – FVE  
pevná

Investiční náklady 114,721 tis. Kč 87,260  tis. Kč 74,096 tis. Kč

Čistá současná hodnota NPV -29 935 tis. Kč 11 250 tis. Kč -14 880 tis. Kč

Vnitřní výnosové procento IRR 3,55 % 8,63 % 4,34 %

Doba splacení (prostá) Ts 16 let 10 let 14 let

Doba splacení (diskontovaná) Tsd > Tž let 18 let > Tž let

Rok hodnocení 2006 2006 2006

Doba životnosti Tž (hodnocení) 25 let 25 let 25 let

Diskont 7,00 % 7,00 % 7,00 %

Tabulka 13: Základní ekonomické vyhodnocení

Výkupní ceny z obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE) 
jsou garantovány zákonem. Jejich změna je málo prav-
děpodobná. Přesto byla provedena citlivostní analýza na 
jejich změnu. Vyplývá z ní, že v případě získání dotace 
30 % bude prostá (přijatelná) doba návratnosti 7 let i při 
ceně 9,50 Kč/kWh. Bez dotace není projekt přijatelný ani 
při současné výkupní ceně 13,20 Kč/kWh. S vyšší dotací 
klesá citlivost na změnu výkupní ceny. 

Shrnutí k případovým studiím
Zákon č. 180/2005 Sb. o OZE sice garantuje výkup-

ní ceny v pevně stanovených cenách, nicméně platné 
znění uvažuje, aby „bylo při podpoře výkupními cena-
mi dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za 
podmínky splnění technických a ekonomických para-
metrů“. Cenové rozhodnutí ERÚ 10/2005 ze dne 18. lis-
topadu 2005 stanoví konkrétně příslušné výkupní ceny. 

Odpovídá však dikci tohoto zákona, který nebere v potaz 
skutečnost, že pro investora není důležité, aby se vložené 
vrátily, ale aby přinesly zisk. 

Výše uvedené případové studie nám ukazují, jak je 
důležitá velmi kvalitní předprojektová příprava. 
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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A JIHOMORAVSKÁ 
VENKOVSKÁ KRAJINA

Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. 
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská 

fakulta, Mendelova  zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Východiska posouzení
Při rozhodování o všech odvětvových a regionálních 

rozvojových záměrech je nezbytné zvažovat environ-
mentální i ekonomické účinky z hlediska základních 
principů trvale udržitelného rozvoje. Integraci environ-
mentální dimenze do rozhodování o rozvojových zámě-
rech je třeba důsledně založit  na aplikaci principů před-
běžné opatrnosti a  prevence, principu snižování rizika 
u zdroje a principu ekonomické odpovědnosti původců. 
V České republice i v Jihomoravském kraji existuje řa-
da příkladů ilustrujících, jak zanedbání těchto principů 
v minulosti vedlo nejen k narušení krajiny a životního 
prostředí, ale i k ekonomickým ztrátám (Buček 2005a). 
Důsledné uplatnění principu předběžné opatrnosti 
vyžaduje, aby byly odmítnuty i ty rozvojové koncepce, 
kde vznik budoucích nepříznivých účinků na krajinu 
a životní prostředí nelze zcela vyloučit. Je třeba si při-
tom uvědomit, že časový horizont negativních ekologic-
kých důsledků  může často mnohonásobně přesahovat 
případné krátkodobě dosahované ekonomické užitky. 
Proto nelze připustit žádný další ekonomicky problema-
tický velký investiční záměr, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit krajinu a životní prostředí.

Činností člověka ovlivňující krajinné složky vznikla 
krajina, kterou označujeme jako kulturní. Ne každou 
kulturní krajinu však můžeme považovat za harmonic-
kou. Harmonická je taková kulturní krajina, v níž jsou 
v souladu přírodní krajinotvorné prvky s prvky do růz-
né míry změněnými, resp. vytvořenými člověkem. Tako-
váto krajina je dobrým domovem nejen lidí, ale i rost-
lin a živočichů, žijících v rozmanitých společenstvech, 
propojených složitou sítí vzájemných vazeb a vztahů. 
Antropogenní vlivy v harmonické kulturní krajině nes-
mí překročit únosnou mez, jinak by přestala být nejen 
trvale úživnou, ale i psychicky libou (Buček, Lacina 1994, 
Buček 2005b).   Ochrana krajinného rázu, definovaného 
jako „přírodní, kulturní a historická charakteristika urči-
tého místa či oblasti“ byla prozíravě začleněna do zákona 
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto 
zákona je krajinný ráz  chráněn „před činností snižují-
cí jeho estetickou a přírodní hodnotu“. V roce 2000 byla 
členskými státy Rady Evropy včetně ČR přijata Evropská 
úmluva o krajině jako odpověď na „přání veřejnosti uží-
vat kvalitní krajinu“, neboť „krajina představuje důležitý 
prvek blahobytu jedince i společnosti“. Různé záměry 
využití krajiny ovšem mohou vyvolat jev,  který V. Cílek 
(2002) nazývá „krádež krajiny“: je privatizován a urba-

nizován veřejný prostor, jehož nezastavěnost je význam-
ná v hierarchii horizontů, je veřejným statkem a je sama 
o sobě dostatečnou hodnotou, zasluhující ochranu. 

Větrné elektrárny a krajina
Základní přínos větrných elektráren spočívá v mož-

nosti využití větru jako významného alternativního 
energetického zdroje pro výrobu elektřiny bez těch 
negativních důsledků, které vyvolává výroba elektřiny 
v tradičních elektrárnách, využívajících fosilní paliva  či 
jadernou energii. 

Naše republika nemá ovšem pro využití větrné ener-
gie tak výhodné podmínky jako přímořské státy. Pří-
hodné lokality se u nás téměř vždy nacházejí ve vyšších 
nadmořských výškách, obvykle nad 600 m n.m. Výhod-
nost výstavby větrných elektráren je v současné době 
v ČR založena na zákonem dlouhodobě garantované 
zvýhodněné výkupní ceně vyrobené elektřiny. Přitom 
energetická náročnost v České republice byla v roce 
2001 přibližně dvojnásobná oproti průměru zemí EU, 
a to jak u tuzemské spotřeby primárních zdrojů energie, 
tak i u elektrické energie. Tempo snižování energetické 
náročnosti se přitom v ČR pohybuje v rozmezí pouhých 
2-3 procent ročně. Nabízí se tedy otázka, jestli by nebylo 
užitečnější v současné době i blízké budoucnosti soustře-
dit veřejné prostředky na podporu snižování plýtvavé 
spotřeby.

O vlivu větrných elektráren a větrných farem na pří-
rodu a krajinu toho dosud známe málo. Pokud vím, na 
našem území nebyly dosud takové vlivy dlouhodobě 
a komplexně vyhodnoceny. Přitom je zřejmé, že může 
dojít např. k degradaci biotopů, k fragmentaci krajiny 
výstavbou cest a k šíření invazních neofytů, k vytvoření 
nebezpečné bariéry pro pohyb a migrace různých druhů 
fauny (viz např. Buček 2005c, Gaisler 2007, Horal 2005).     
Podstatný je také vliv na krajinný ráz. Současné typy 
větrných elektráren s výškou přesahující 100 m, budova-
né většinou v souborech větrných parků, zcela nesporně 
budou tvořit dominanty krajiny. Ve venkovské kultur-
ní krajině se staletími a někde i tisíciletími utvářeným 
využitím formujícím ráz krajiny to bude znamenat změ-
nu typu krajiny z krajiny zemědělské či zemědělsko-les-
ní na krajinu s dominantními industriálními prvky. Tím 
může dojít k narušení svérázu krajiny, k významnému 
ovlivnění pohody místních obyvatel či návštěvníků.  
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Větrné parky v Hustopečském 
bioregionu
Svéráz krajiny v území, kam jsou lokalizovány větr-

né parky Bošovice, Klobouky, Násedlovice, Nenkovice, 
Vrbice a Stavěšice, je významně ovlivněn polohou území 
na severním okraji panonské biogeografické provincie 
(Culek 1996). Celé území bylo součástí pravěké ekume-
ny, souvisle osídlené již neolitickými zemědělci, kteří 
zabránili nástupu souvislého lesa v době poledové. Díky 
pastvě dobytka vznikla a dodnes se zde vzácně udržela 
krásná  společenstva stepních lad připomínající konti-
nentální jihoukrajinské a jihoruské stepi (Buček, Lacina, 
Laštůvka 2006). Současná panonská krajina je převážně 
zemědělská, převažují pole, charakteristickým prvkem 
jsou sady s teplomilnými ovocnými dřevinami (meruň-
ky a broskvoně), vinice a akátové lesy. V České republice 
je takový ráz krajiny výjimečný, vždyť do panonské bio-
geografické provincie náleží pouhá 4 % státního území.

V dotčeném území převažuje členitá pahorkatina 
s mírně zvlněným reliéfem s plošinami, širokými roz-
vodními hřbety a mělkými, rozevřenými údolími. Jedná 
se o typickou panonskou venkovskou krajinu s naprostou 
převahou polí, s vinicemi a ovocnými sady s teplomilný-
mi ovocnými dřevinami. Sídla jsou situována v údolích, 
takže význačným rysem této krajiny jsou  horizonty 
bez sídelních či industriálních prvků. Plánované větrné 
parky jsou tedy situovány ve specifickém typu panon-
ské venkovské polní krajiny, jejíž současný krajinný ráz 
vznikl tisíciletou zemědělskou kultivací. K základním 
svébytným prvkům krajinného rázu patří volné, neza-
stavěné horizonty, velmi významné pro pohodu obyva-
tel i návštěvníků. Tyto horizonty současně tvoří bezba-
riérový prostor pro pohyby a migrace ptáků, netopýrů 
a hmyzu, včetně druhů velmi vzácných, vázaných často 
na  panonskou biogeografickou provincii.

Výstavbou větrných parků by došlo ke změně typu 
krajiny v dotčeném území z panonské venkovské polní 
krajiny, formované tisíciletým zemědělským využitím 
na krajinu agrárně-industriální, která se v současné době 
vyskytuje především v zázemí velkých sídelních aglome-
rací. Tuto změnu způsobí více než 100 m vysoké stožáry 
větrných elektráren, které jsou ve zdejší krajině s volný-
mi horizonty cizorodým prvkem. Panonská venkovská 
zemědělská krajina se všemi atributy je přitom obyvateli 
i návštěvníky vnímána jako prostředí pohody a důleži-
tá součást kvality života ve venkovských obcích. Volné, 
nezastavěné horizonty je nutno považovat za specifickou 
historickou strukturu této prastaré kulturní krajiny.

Srovnáme-li relativně malý energetický přínos navr-
hovaných větrných parků  v Hustopečském bioregionu 
s hodnotou krajinného rázu panonské venkovské kultur-
ní polní krajiny, po tisíciletí se vyvíjející s volnými hori-
zonty bez technických vertikálních prvků, docházíme 
k jednoznačnému závěru, že z hlediska ekologie krajiny 
výstavbu větrných parků v tomto území nelze doporučit. 

Rizika negativního ovlivnění rázu krajiny a také avifau-
ny a netopýrů jsou příliš velká.

Závěr
Je třeba varovat před překotnou výstavbou větrných 

elektráren a zvláště velkých větrných parků v jihomo-
ravské venkovské krajině. Výstavbu větrných elektráren 
je třeba zcela vyloučit tam, kde je chráněna biodiverzita 
a specifický krajinný ráz, tedy na území národních par-
ků, chráněných krajinných oblastí, národních přírod-
ních rezervací, přírodních rezervací, národních přírod-
ních památek, přírodních památek, přírodních parků, 
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů mezinárodního významu podle 
Ramsarské úmluvy a skladebných prvků územních sys-
témů ekologické stability krajiny (biocenter a biokorido-
rů). 

Považuji za velmi účelné zadat zpracování územní 
studie vhodnosti lokalizace větrných elektráren na úze-
mí Jihomoravského kraje, kde by byly diferencovány 
limity výstavby z hlediska ochrany biodiverzity a krajin-
ného rázu. Zpracování takové studie by pomohlo inves-
torům při hledání vhodných lokalit a mohlo by přinést 
nemalou úsporu soukromých i veřejných prostředků, 
které jsou vynakládány na přípravu výstavby větrných 
elektráren v nevhodných lokalitách.
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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY – POKRAČUJÍCÍ 
INDUSTRIALIZACE NAŠÍ KRAJINY

RNDr. Martin Culek, Ph.D. 
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 

Větrné elektrárny se staly symbolem výroby elektři-
ny z obnovitelných zdrojů energie. Po schválení garan-
tovaných výkupních cen elektřiny vyráběné z obnovitel-
ných zdrojů začal v ČR velký zájem investorů o jejich 
výstavbu. Dle prognóz Ministerstva životního prostředí 
ČR z r. 2004 mají být větrnými elektrárnami v ČR v roce 
2050 vyráběny 3,2 TWh elektrické energie ročně. Dle 
názorů nevládních organizací (např. Hnutí Duha) mají 
být větrnými elektrárnami vyráběny již před r. 2050 asi 
4 TWh elektrické energie ročně. Vzhledem k tomu, že 
menší typy větrných elektráren jsou v podmínkách ČR 
neekonomické, lze počítat s výstavbou především větr-
ných elektráren s výkonem 1,5–2 MW. Při očekávané 
výrobě elektřiny 3,2–4 TWh a předpokládané účinnosti 
větrných elektráren (v ČR na úrovni 20 %) lze dovodit, 
že na území ČR by mělo být instalováno asi 920–1520 
větrných elektráren. Tyto větrné elektrárny pravděpo-
dobně budou mít konzolu ve výšce 100–105 m a poloměr 
rotoru 45–50 m. Tedy listy rotoru v horní úvrati budou 
dosahovat výšky 150 m nad povrchem země. To je o 50 
m výše, než dosahuje Velká (zvonová) věž chrámu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a zároveň 
je to výše chladicích věží jaderné elektrárny Temelín. 
Jedná se tedy o mohutné stavby, o podstatně větší větr-
né elektrárny, než byly v ČR dosud většinou budovány. 
Zahraniční studie (Bishop 2002) dále uvádějí, že pohy-
bující se listy větrné elektrárny zvyšují vnímaný objem 
elektrárny o 10–20 %. Viditelnost takovýchto větrných 
elektráren tedy za vhodných atmosférických podmínek 
přesahuje 40 km. Při teoretickém rovnoměrném rozmís-
tění na území ČR by přitom bylo od jedné větrné elekt-
rárny k druhé jen 7–9 km. Tyto údaje jsou uvedeny jen 
pro ilustraci velikosti problému. 

Je třeba počítat s tím, že realizací větrných elektrá-
ren v uvedeném (ale i nižším) rozsahu by se naše kraji-
na radikálně proměnila. Krajina České republiky nemá 
monumentální rozměry. Není zde rozlehlá pláň, moře, 
velehory, veletoky, rozsáhlé nížiny. Pouze severočeské 
hnědouhelné doly mají monumentální rozměry. Zvlášt-
nost, přitažlivost a zajímavost naší krajiny vyplývá 
z jejího drobného měřítka, pestré mozaiky lesů a lesíků, 
rybníků a polí, vesnic a měst, pahorků a údolí, přehléd-
nutelných hor. Tato mozaika má malé zrno a to vede 
v naší krajině k pocitu intimity, zvládnutelnosti, domo-
va. Téměř všude se dá dojít nebo dojet na kole a o několik 
kilometrů dál jsme již v jiné krajině. Plošně v ČR pře-
važují členité pahorkatiny a ploché vrchoviny, které ma-
jí převýšení 75–200 metrů (Kudrnovská, Kousal 1971). 

Výška větrných elektráren (150 m) tedy bude konkuro-
vat většině našich kopců a hřbetů. Orientace v krajině se 
zásadně změní, menší kopce vedle větrných elektráren 
opticky zaniknou a přestanou být orientačními body. 
Místo kopců se budeme orientovat podle toho, kde bude 
mít která firma farmu větrných elektráren. Lze očekávat, 
že výstavba takovéhoto počtu větrných elektráren bude 
znamenat změnu krajiny ČR srovnatelnou s kolektiviza-
cí zemědělství a výstavbou za socialismu. 

Větrné elektrárny se staly symbolem výroby elektři-
ny z obnovitelných zdrojů energie, a to přesto, že nemají 
na území ČR nejlepší podmínky. Je to dáno polohou ČR 
ve středu kontinentu, chybějí zde stálé a poměrně silné 
západní větry vanoucí v západoevropských zemích od 
Atlantského oceánu. Směrem k jihovýchodu jsou pod-
mínky stále méně vhodné a zpravidla je nutné za lepšími 
podmínkami vystupovat do stále vyšších nadmořských 
výšek a stavět větší elektrárny. Podle informací, které jsou 
k dispozici, je účinnost větrných elektráren v Německu 
dle polohy (a typu elektrárny) 23–38 %, větrné elektrár-
ny na úpatí návětrného svahu Jizerských hor v Jindři-
chovicích pod Smrkem mají účinnost 17–18 % a farma 
5 elektráren v Břežanech na jižní Moravě měla v uply-
nulém období účinnost 12,7 % (jde ovšem o starší men-
ší typy). Pro dosažení stejného výkonu je tedy na jižní 
Moravě potřeba více větrných elektráren než na pobřeží 
Německa. Vzhledem k podstatně většímu výskytu tlako-
vých výší (provázených bezvětřím nebo slabými větry) 
nad střední Evropou než nad Evropou západní, je výro-
ba také méně spolehlivá, zvláště na jižní Moravě. 

Využitelný potenciál ostatních obnovitelných zdrojů 
energie pro výrobu elektřiny na území ČR je přitom dle 
prognózy MŽP ČR 6x vyšší než u větrných elektráren, 
i samotné spalování biomasy má využitelný potenci-
ál 2,25x vyšší. Ovšem zájem investorů do OZE se sou-
střeďuje téměř výhradně do větrných elektráren, které 
ovšem jsou nejnápadnější, způsobují velký zásah do kra-
jiny a z hlediska ochrany jejího rázu jsou nejproblema-
tičtější. 

Dále se budeme zabývat přínosem větrných elektrá-
ren pro energetickou bilanci ČR a pro omezení emisí ply-
nů vyvolávajících tzv. skleníkový efekt. Může se to zdát 
nepatřičné, ale hodnocení dopadu výstavby větrných 
elektráren na krajinný ráz od hodnocení jejich očekáva-
ného přínosu pro energetiku a prevenci globálního otep-
lování nelze oddělit. K tomuto názoru nás vede moder-
ní náhled na estetiku objektů, a to i krajiny. Podrobně 
tuto problematiku pojednává kniha Krajinný ráz (Lőw, 
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Míchal 2003). Zde autoři uvádějí (str. 83): „… estetická 
problematika krajiny podléhá poznatelným zákonitos-
tem, změna vkusu, estetických zálib, estetické normy 
apod. není nahodilá a má své racionální – koneckonců 
mimoestetické – příčiny, takže je dostupná racionální 
argumentaci. Pro takové náročné cíle se zdá perspektivní 
tzv. estetický teorém Bohuslava Dvořáka, který se opírá 
o tuto základní tezi: ´Podmínkou vzniku i vývoje estetic-
kých hodnot krajiny jako estetického objektu je séman-
tické zprostředkování struktury hodnot vnější podobou 
krajiny, a to hodnot mimoestetických (esteticky nespeci-
fických) i dříve osvojených hodnot estetických.́  (Dvořák 
1983)“. Zjednodušeně řečeno, vnímání estetiky větrných 
elektráren je zčásti (snad z větší části) podmíněno tím, 
jak vnímáme jejich možný přínos – přínos pro energetic-
kou bilanci státu a omezení rozvoje skleníkového efektu, 
případně jaký bude osobní finanční zisk. 

V případě, že by se podařilo udržet spotřebu elek-
trické energie v ČR díky úsporám a lepším technolo-
giím v následujících desetiletích na současné úrovni, 
bude uvedených 920–1520 větrných elektráren vyrábět 
5,5–6,9 % spotřeby elektrické energie v ČR. 

Velký význam má vyhodnocení pravděpodobné-
ho vývoje spotřeby elektřiny v ČR. Podle údajů MPO 
vzrostla spotřeba elektrické energie v ČR od r. 1993 do 
roku 2005 ze 47,8 TWh na 57,7 TWh, tj. o 21 %, v prů-
měru o 1,75 % za rok. Ovšem za léta 1999–2005 spotřeba 
elektrické energie vzrostla z 50,7 TWh na zmíněných 57,7 
TWh, tedy o 13,8 %, což činí téměř 2 % za rok. Za prv-
ních 9 měsíců r. 2006 vzrostla spotřeba elektrické ener-
gie o 3,9 %. Počátkem r. 2007 byl ovšem meziroční ná-
růst proti r. 2006 menší (1,6 %) vlivem velmi teplé zimy. 
Spotřeba elektrické energie tedy setrvale roste, a to přes 
to, že po r. 1999 již neprobíhala výstavba elektrických 
přímotopů v domácnostech a soukromé firmy i obča-
né začali mírně elektrickou energií šetřit. I přes úspory 
elektrické energie nelze v tomto trendu nárůstu spotře-
by elektrické energie očekávat žádný zlom směrem dolů. 
Naopak. Podle volebního programu SZ „Kvalita života“ 
(Kolektiv 2006) má někdy mezi lety 2006 a 2010 nastat 
ropný zlom – tedy prudce rostoucí cena ropy způsobe-
ná převýšením poptávky nad nabídkou. Podle podstatně 
optimističtějších odhadů světových organizací má při-
jít ropný zlom mezi léty 2016 a 2030. Každopádně tedy 
v blízké budoucnosti lze počítat s výrazným nárůstem 
cen ropy a přesunu zásobování energiemi z ropy (a plynu) 
na elektřinu. Lze očekávat elektrifikace dalších železnič-
ních tratí, podporu elektromobilů a obecný přechod, kde 
to jen trochu bude možné, z ropy na elektřinu. Je tedy 
důvodné předpokládat, že spotřeba elektřiny podstatně 
poroste, tím se možný přínos větrných elektráren pro 
spotřebu elektřiny v ČR dále zmarginalizuje. Podobný 
bude přínos i pro omezení skleníkových plynů. Je tedy 
otázka, zda rozsáhlé změny krajiny vyvolané výstavbou 
větrných elektráren budou vyváženy přínosem několika 
procent ekologicky relativně čisté elektrické energie. 

I přes očekávaný rozvoj OZE lze předpokládat, že ná-
růst spotřeby elektřiny si vynutí výstavbu dalších kapa-
citních zdrojů elektrické energie. Z hlediska potřeby 
ochrany klimatu před dalšími imisemi CO2 se nakonec 
může výstavba dalších jaderných bloků v Temelíně jevit 
jako nejméně špatné řešení. Ovšem budou-li se stavět 
v Temelíně nějaké další bloky, pak je otázka, zda nepo-
stavit takovouto elektrárnu kapacitnější, a ušetřit tak 
naši krajinu výstavby více než 1000 větrných elektráren. 
Nejpravděpodobnější scénář jinak bohužel je, že nako-
nec budeme mít krajinu poškozenou výstavbou tisíce 
větrných elektráren a v Temelíně další jaderné bloky. 

Při hodnocení dopadu větrných elektráren na kra-
jinu není možné pominout ani další fakt, který bývá 
v souvislosti s větrnými elektrárnami málo zmiňován. 
Ke každé jednotlivé větrné elektrárně je nutné vybudo-
vat příjezdnou komunikaci, a to zpravidla asfaltovou, 
a vykopat příkop pro položení elektrického kabelu. Tak 
dojde k zásahům zpravidla do vrcholových částí kopců, 
většinou dosud nenarušených. V krajině se místy pod-
statně rozroste síť komunikací, dojde k industrializaci 
dalších dosud nedotčených částí přírody. Po příjezdové 
silnici bude projíždět nejméně 1x týdně obsluha a kon-
trola. A je zde ještě další faktor. Vlivem polohy ČR ve 
středu kontinentu jsou místa vhodná pro výstavbu elekt-
ráren z hlediska síly větru prakticky výhradně ve vyšších 
polohách, v horách. Zde ovšem, na rozdíl od atlantského 
pobřeží, leží až několikametrová vrstva sněhu. V zimě se 
tak příjezdové komunikace budou muset nejspíše pluho-
vat, popř. se budou solit.

Ze všech uvedených důvodů lze z hlediska ochrany 
krajiny a krajinného rázu považovat rozsáhlou výstav-
bu větrných elektráren v České republice za škodlivý 
počin.
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Oddělení environmentální geografie Brno, Ústav geoniky AV ČR

Úvod
Reakcí na podporu státu v oblasti využívání obnovi-

telných zdrojů energie jsou intenzivnější aktivity směřu-
jící k využívání větrné energie. Výstavba větrných elek-
tráren (a jiných vertikálních staveb – stožáry mobilních 
operátorů) je však novým zásahem do krajiny, při kte-
rém musí být kladen důraz na respektování veškerých 
územních limit, zájmů ochrany přírody a krajiny, kul-
turních a historických souvislostí krajinného rázu atd. 
Trendem jsou snahy o interdisciplinární přístup k této 
problematice, který by kromě otázek technologie, ener-
getiky a ekonomiky zahrnoval a systematicky a komplex-
ně zhodnotil široký soubor všech souvisejících témat, 
zahrnující především aspekty geografické, ekologické 
a sociologické, ale i právní stránku věci a problematiku 
veřejného mínění. Některé ze zákonem chráněných kra-
jinných dominant získaly různě široké ochranné pásmo, 
které má zajistit jejich vazbu na přilehlou krajinu. Napří-
klad chráněná jádra historických měst mívají vyhláše-
né ochranné pásmo, sledující jejich vnější panorama, 
to znamená i uplatnění obrazu sídla v krajině (Kučová, 
2006). Obdobný princip bude využit při ocenění vhod-
nosti jednotlivých míst pro lokalizaci nově uvažovaných 
větrných elektráren.

Cílem našeho příspěvku je nastínění možné metodi-
ky preventivního hodnocení vlivu staveb s vertikálním 
akcentem na krajinu z hlediska ochrany krajinného rázu 
za současného nezanedbání sociálně psychologických 
aspektů a sociálních souvislostí. Aplikací metodiky ve 
vybraném území, s využitím nástrojů GIS, by měla být 
mapa vytvořená pomocí metody analýzy mezer (gap 
analysis) s lokalitami vhodnými pro výstavbu vertikál-
ních staveb, zejména větrných elektráren. Nově konstru-
ované větrné elektrárny se vzhledem k jejich charakteru 
(velké výškové rozměry, specifický design) stávají nový-
mi krajinnými dominantami. Je proto třeba lokalizovat 
je do míst, kde co nejméně naruší vnímání pozitivně 
hodnocených dominant stávajících, aby se staly doplňky 
krajiny, nikoliv novými vůdčími krajinnými elementy, 
a aby tak podstatný díl historické osobitosti české kraji-
ny s četnými harmonickými segmenty zůstal zachován.

Metodický princip hodnocení
Environmnetální aspekty (vliv na krajinný ráz, avi-

faunu)
Dílčí cíle ve vztahu k hodnocení vlivu větrných elekt-

ráren na krajinný ráz lze shrnout do následujících bodů: 
Stanovení jednotlivých typů krajinných dominant, 
které by výstavbou větrné elektrárny byly poškozeny 
z hlediska jejich vizuální i nevizuální percepce.
Zjištění prostorového rozšíření těchto typů krajin-
ných dominant v zájmové oblasti (vytvořená databá-
ze by rozlišovala objekty bodového, liniového a ploš-
ného charakteru). 
Definování kritérií (limit) pro vymezení ochran-
ných prostorových pásem v okolí krajinných domi-
nant a jejich aplikace na každý ze zahrnutých objek-
tů (vzniklé plochy vstoupí do výsledného modelu 
v GIS).
Určení míry vlivu potenciální větrné elektrárny na 
krajinný ráz pro každou z lokalit v několika katego-
riích (např. na škále: minimální, malá, střední, velká, 
zásadní); každé z kategorií bude přiřazena váha vstu-
pující do výsledného modelu v GIS.
Kromě krajinného rázu je nutno (jak již bylo zmí-

něno) vzít v potaz možný negativní vliv na obratlovce, 
zejména společenstva ptáků a netopýrů. Z hlediska vlivů 
větrných elektráren je možno uvažovat o třech výcho-
zích vlivech, tj. vizuálním rušení, akustickém rušení 
a usmrcování jedinců v důsledků kolize se zařízením 
větrných elektráren. V České republice probíhá zejména 
monitoring v rámci procesu posuzování vlivů na život-
ní prostředí (EIA). Mezi hlavní limitující faktory patří 
blízkost hnízdišť ohrožených druhů a kolize s hlavními 
tahovými trasami.

Obecně by měla výzkumná strategie zahrnovat fázi 
sběru empirických dat, parciálních analýz a ve finální 
fázi jejich kartografickou syntézu (pomocí metody ana-
lýzy mezer – „gap analysis“) (Spellerberg, Sawyer, 1999) 
provedenou na pozadí vybudovaného konceptuálního 
rámce. Pracovat je třeba jak s kvantitativními prekon-
struovanými daty z oficiálních zdrojů, tak s vlastní-
mi daty získanými z individuálně vedených výzkumů. 
Empirickou fázi výzkumu je třeba vést vedle dalších kla-
sických metod jednotlivých dílčích geografických disci-
plín (analýza literárních pramenů a dat, kartografická 
analýza apod.) metodami terénního výzkumu, mapová-
ní a dokumentace. 

•

•

•

•
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Následná část zpracování by měla spočívat ve vytvo-
ření databáze existujících prostorových a dalších rele-
vantních údajů o hlavních chráněných krajinných 
dominantách v řešené oblasti, jejich případnou korekci 
a doplnění tohoto souboru o další, dosud nechráněné 
významné krajinné objekty prostřednictvím vlastního 
terénního šetření. 

Výběr je třeba provádět na základě jednoznačně sta-
novitelných kritérií, aby byla zvýšena jeho objektivita. 
Rozlišovány musí být prvky bodového, liniového a ploš-
ného charakteru, definovány rozměry objektů. Každý 
objekt či jeho typ je třeba dále kategorizovat s ohledem na 
limitní minimální vzdálenost, do které od něho nemůže 
být z hlediska krajinného rázu větrná elektrárna umís-
těna. Tento parametr se stane jedním ze vstupních fak-
torů do GIS úloh řešících analýzy viditelnosti. Krajinné 
dominanty je třeba z hlediska vzdálenosti v základním 
kroku dělit na objekty, ze kterých větrná elektrárna být 
vidět nesmí, objekty, ze kterých vidět být může, ale musí 
být od nich situována až v určité vzdálenosti, objekty, 
které mají vzhledem k novým stavbám víceméně neu-
trální vztah a objekty, v jejichž blízkosti by lokalizace 
větrné elektrárny byla naopak žádoucí, neboť by při její 
konstrukci nedošlo k novému významnému zásahu do 
přírodního prostředí, např. jako součást stávajících ener-
getických staveb či těžebních oblastí – pokud však nepře-
vládnou negativní postoje místních obyvatel k výstavbě 
dalšího antropogenního prvku v jejich sousedství.

Sociálně-psychologické aspekty problematiky 
a sociální souvislosti (percepce, image, kvalita života, 
cestovní ruch)

Dílčí výzkumné problémy ve vztahu k sociálně-psy-
chologickým aspektům a sociálním souvislostem lze 
formulovat následovně: 

Jak jsou větrné elektrárny vnímány obyvateli dotče-
ných lokalit, jejich návštěvníky či obecně širší veřej-
ností a je tento fenomén nějak regionálně diferenco-
ván?
Do jaké míry se liší současné vnímání a postoje (actu-
al image) od předchozích očekávání (expected image) 
ve vztahu k větrným elektrárnám ze strany obyvatel 
obcí a měst, v jejichž lokalitách byla výstavba již rea-
lizována? 
Do jaké míry ovlivňuje zavádění větrných elektráren 
sídelní preference a preference z hlediska turistické 
návštěvnosti?
Jaké zdroje informací a které další faktory (sociodemo-
grafické /věk, vzdělání atd./ a psychografické /hodno-
tové preference, životní styl apod./ charakteristiky) se 
podílejí na utváření celkového image větrných elekt-
ráren v očích veřejnosti a jakou roli hraje v procesu 
formování názorů fenomén sousedství a názorových 
vůdců? 

•

•

•

•

Do jaké míry existují názorové rozdíly na tuto pro-
blematiku v tuzemských podmínkách ve srovnání 
s ostatními zeměmi západní či střední Evropy?  
Pro dosažení jednotlivých cílů budou proto zvoleny 

specifické postupy zahrnující kvantitativní i kvalita-
tivní metody sociologického a behaviorálně-geografic-
kého výzkumu (standardizovaná dotazníková šetření, 
hloubkové rozhovory, kognitivní mapování, obsahová 
analýza, statistické zpracování a analýza získaných dat 
atd.). Předběžné návrhy dotazníků a způsoby organizace 
šetření již byly předběžně testovány na vybraných přípa-
dech (Kallabová, Frantál, 2007). 

Komplexní výzkumná studie zaměřená na vnímá-
ní jednotlivých aspektů zavádění větrných elektráren 
z pohledu různých skupin veřejnosti ve vztahu k mož-
nostem rozvoje daných lokalit, kvalitě života obyvatel či 
rozvoje cestovního ruchu atd. by měla pomoci odhalit 
důležité informace, které mohou být úspěšně využity pro 
pochopení určitých problémů fungování měst a obcí, ale 
i širších územních celků (regionů), pro posílení komu-
nikace a vzájemných vztahů mezi různými skupinami 
veřejnosti, identifikování marketingových příležitostí 
a k tvorbě strategií jejich rozvoje. 

Kartografická syntéza a GIS
Programovými prostředky pro GIS budou řešeny 

2 typy úloh analýzy viditelnosti: viditelnosti na paprs-
ku (line of sign) a viditelnost oblasti z místa (viewshed), 
které pracují s digitálním modelem reliéfu reprezento-
vaným GRIDem. Tyto obrazově orientované algoritmy 
pracují s promítnutými a poté rasterizovanými objekty 
a jsou méně citlivé na chyby než objektově orientované 
algoritmy. Pro realistické znázornění vstupních podmí-
nek bude do analýz zahrnuta i výška aktivního povrchu, 
který bude modelován na základě vlastních šetření. Tyto 
analýzy budou probíhat oběma směry. Budou zjišťová-
na jak místa, odkud budou větrné elektrárny vidět, tak 
místa, kde vzhledem k přítomnosti limitního faktoru 
být vidět nesmí. 

Dílčími výstupy všech dílčích výzkumných problémů 
by měly být vektorové mapy vyjadřující míru vhodnos-
ti lokality pro stavbu elektráren z hlediska jednotlivých 
faktorů, kterým bude přiřazena váha dle důležitosti 
v rozhodovacím procesu. V prostředí GIS lze násled-
ně provést syntézu těchto vrstev, jejímž výstupem bude 
mapa lokalit.

•
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Závěr
Geograficko-sociologické pojetí výzkumu hodnoce-

ní vlivu staveb s vertikálním akcentem na krajinu nabízí 
komplexní přístup a umožňuje syntézu environmen-
tálních a sociálních aspektů, která je nezbytná pro šir-
ší hodnocení vhodnosti konkrétních lokalit z hlediska 
využívání větrné energie. Návrh na podrobný interdis-
ciplinární výzkum problematiky využívání větrné ener-
gie v teoretické i aplikační rovině je zařazen v grantové 
soutěži Grantové agentury Akademie věd České repub-
liky. V případě jeho přijetí se bude řešitelský tým věno-
vat tomuto výzkumu, jeho publikační a popularizační 
činnosti v letech 2008–2010. Nad rámec dosavadních 
zkušeností by měl zahrnovat pojetí vlivu na životní pro-
středí v nejširším slova smyslu, tj. reálně spojovat zákon-
né limity území s abstraktnějším vnímáním krajinného 
rázu a specifickými sociálně psychologickými aspekty.
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PROBLEMATIKA KOLIZÍ NETOPÝRŮ S VĚTRNÝMI 
ELEKTRÁRNAMI V AMERICE A EVROPĚ

prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. 
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Asi první zpráva o negativním vlivu větrných elekt-
ráren na ptáky byla předložena v roce 1989 v Holandsku 
(Winkelmann 1989). V Evropě se tyto elektrárny zpr-
vu budovaly na pobřeží moře, kde je obvykle silný vítr 
a pravděpodobnost letové aktivity netopýrů poměrně 
malá. Nicméně už za 10 let byly publikovány dvě studie 
o možném negativním vlivu větrných elektráren na neto-
pýry v severním Německu (Bach a spol. 1999, Rahmel 
a spol. 1999). Skutečné nebezpečí se ukázalo, když byly 
vybudovány rozsáhlé parky větrných turbin hluboko ve 
vnitrozemí, jako tomu bylo ve státě Minnesota v USA. 
Tam, na lokalitě Buffalo Ridge, začal monitoring usmr-
cených ptáků a netopýrů v polovině 90. let minulého sto-
letí a výsledky čtyřletého výzkumu byly předloženy ve 
formě více než dvousetstránkové nepublikované zprávy 
(Johnson a spol. 2000). V této a v dalších publikovaných 
i nepublikovaných studiích američtí autoři jednoznač-
ně ukázali, že pravděpodobnost zranění a následujícího 
úhynu je největší při přímém střetu s rotujícími lopatami 
větrných elektráren a že počet usmrcených netopýrů je 
v některých případech větší než počet usmrcených ptá-
ků (Johnson a spol. 2003, 2005, Kerns a Kerlinger 2004, 
Johnson 2005). 

Do současné doby bylo této problematice, včetně sna-
hy zpřesnit monitoring netopýrů usmrcených větrnými 
elektrárnami a navrhnout možnosti jak zabránit těm-
to fatálním střetům, věnováno kolem 40 sdělení. Jejich 
počet může být ještě vyšší, protože mnohdy se přísluš-
né studie týkají ptáků i netopýrů, ale v jejich názvu jsou 
zmíněni jen ptáci. Na americkém kontinentu byl kromě 
USA prováděn výzkum v Kanadě, v Evropě se touto 
problematikou zabývali zejména v Irsku, Velké Britá-
nii, Španělsku, Francii, Holandsku, Švédsku, Dánsku, 
Estonsku, Rakousku a hlavně v Německu, kde byla mor-
talita netopýrů monitorována i nedaleko našich hranic 
v Horní Lužici. 

Ve Spojených státech byla z inciativy Dr. Merlina D. 
Tuttlea před 25 lety založena nezisková organizace Bat 
Conservation International (BCI), která sdružuje 11 500 
členů z 60 států, přičemž USA jsou počítány jako jeden 
stát. Je to tedy největší spolek lidí zajímajících se o neto-
pýry na světě a zároveň jedna z největších nevládních 
organizací zaměřených na ochranu zvířat. Vliv větrných 
elektráren na netopýry znamenal pro BCI velkou výzvu. 
Nejprve sám Tuttle v časopisu BATS informoval o nále-
zech mrtvých netopýrů v parku 44 obřích větrných tur-
bin v Západní Virginii v létě 2003. Bylo zjištěno sedm 
druhů zabitých netopýrů a celkový počet obětí odhad-

nut asi na 2000 jedinců za rok. Následně byla v srpnu 
2004 podepsána smlouva mezi BCI a několika další-
mi organizacemi a založeno družstvo Bats and Wind 
Energy Cooperative (BWEC). BWEC je aliance státních 
agentur, soukromých firem, univerzit a nevládních orga-
nizací, jejímž cílem je nalézt způsob, jak zabránit maso-
vé mortalitě netopýrů způsobené provozem větrných 
elektráren. Koordinátorem výzkumného projektu se stal 
Ed Arnett, který od roku 2004 do současnosti s týmem 
spolupracovníků a dvěma vycvičenými psy monitoru-
je dvě velké skupiny větrných elektráren v Pensylvánii 
a Západní Virginii. Průběžným výsledkem je nepubli-
kovaná zpráva o 187 stranách (Arnett a spol. 2005) a tři 
publikace (Arnett 2006a, b, Arnett & Tuttle 2004). Ame-
ričtí badatelé mimo jiné za použití termovize sledovali, 
jak netopýři aktivně naletují na vrtule větrných elektrá-
ren, přičemž někdy se jim obratně vyhýbají, jindy však 
jsou usmrceni. Netopýři přistávali dokonce i na nepo-
hyblivých vrtulích, když bylo bezvětří. Bylo zjištěno, že 
k usmrcení dochází nejčastěji při rychlosti 17 otáček za 
minutu a v době od konce července do konce září. Statis-
tickými metodami byl počet netopýrů usmrcených v té-
to době, tj. za pouhých šest týdnů, odhadnut na 1364–
1980 ve Virginii (44 turbin) a na 400–660 v Pensylvánii 
(20 turbin). Experimentálně bylo zjištěno, že cvičení psi 
plemene labradorský retriever najdou 71–81 % mrtvých 
netopýrů, kdežto lidé jen 14–42 %. Na tomto místě však 
nutno poznamenat, že podle evropské rezoluce, o kte-
ré se zmíním dále, jsou pro hledání mrtvých netopýrů 
vhodnější pointři, např. ohaři, kteří mrtvou zvěř vysta-
vují, než retrieveři, kteří ji přinášejí.  

Američtí autoři také srovnávali efekt větrných elekt-
ráren podle jejich umístění a snažili se o prevenci budo-
vání těchto zařízení na nevhodných místech, přičemž se 
ovšem nesetkali vždy s pochopením příslušných firem. 
Větrné elektrárny jsou totiž zvlášť efektivní na hřebenech 
hor, kde dochází k velkému proudění vzduchu, zároveň 
však tato místa mohou být vyhledávána lovícími nebo 
migrujícími netopýry. Aktivita netopýrů byla monitoro-
vána detektory ultrazvuku instalovanými různě vysoko 
nad zemí. Teleskopické stožáry umožnily monitorovat 
echolokační signály do výšky 22 m, meteorologické věže 
až do výšky 44 m, která je už v dosahu rotorů větrných 
turbin. Např. při výšce turbiny 67 m od země po osu 
vrtule a délce jednoho listu 22 m je nejmenší vzdále-
nost špičky vrtule od země 45 m. Získaná data upřesnila 
poznatky o stupni aktivity netopýrů nejen podle biotopů, 
ale také podle výšky letu. Ta je samozřejmě ovlivňována 
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mnoha faktory, ale přibližně platí, že netopýři vysílající 
signály o nižší frekvenci létají výše než ti, kteří vysílají 
signály s vyšší frekvencí. Kromě hledání „bezpečných“ 
lokalit se američtí zoologové zaměřili také na možnosti 
ochrany netopýrů před stávající větrnými elektrárnami. 
Jednoduchým řešením se zdá odstavení zařízení v přípa-
dě slabého větru, což lze provést nastavením listů vrtule 
tak, aby se netočila. Bohužel se nepodařilo získat souhlas 
žádné z firem provozujících elektrárny k testování této 
metody v potřebném rozsahu. V laboratorní fázi je tes-
tování odstrašujícího efektu ultrazvuku na létající neto-
pýry, na němž se podílí fyzik Joe Szewczak a neuroložka 
Cindy Mossová. Definitivní a obecně použitelné řešení 
celého problému však zatím nalezeno nebylo a výzkum 
pokračuje.

Vraťme se nyní do Evropy. Mortalita netopýrů jako 
důsledek kolize s otáčejícími se vrtulemi větrných elek-
tráren byla zatím prokázána u 22 z celkového počtu 40 
druhů evropských netopýrů. Nejčastějšími oběťmi jsou 
rychle létající netopýři jako netopýr rezavý (Nyctalus 
noctula), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a neto-
pýr pestrý (Vespertilio murinus), někde i netopýr večerní 
(Eptesicus serotinus). Ohroženy jsou ale všechny dru-
hy. Podrobný rozbor problematiky netopýří mortality 
v důsledku provozu větrných elektráren v Evropě podal 
Hensen (2004). K vysvětlení dosud nerozřešené záhady, 
proč netopýři na větrné elektrárny naletují, a to nejen 
za provozu ale i mimo provoz, vyslovil pět hypotéz. 
Netopýři mohou např. hledat potenciální úkryty, což 
by vysvětlilo jejich přistávání na nepohybující se vrtule, 
kromě toho v oblasti tzv. gondoly, kde se vyrábí elektři-
na, úkrytové možnosti skutečně existují. Velmi pravdě-
podobná je potravní atraktivita prostoru kolem větrných 
elektráren pro lovící netopýry. Ze teplých letních nocí 
tam hmyz létá již z přirozených důvodů, kromě toho se 
uvnitř gondoly generuje teplo, jehož vyzařování do pro-
storu nad větrnou elektrárnou přetrvává i za bezvětří, 
kdy se lopaty netočí. Pokud pak proudění vzduchu zesílí, 
takže se vrtule začnou otáčet, ale rotují pomalu, dochází 
k častým střetům s létajícími netopýry. Shodně s ame-
rickými autory navrhuje Hensen za této situace nastavit 
vrtule tak, aby se neotáčely, protože produkce elektřiny 
je stejně mizivá. Netopýři také mohou být usmrcováni 
během migrační aktivity, kdy skupina elektráren přetíná 
jejich tahovou cestu. Ve hře může být samozřejmě kom-
binace různých faktorů. Dřívější domněnky, že netopýry 
přitahují nějaké fyzikální, např. zvukové efekty spojené 
s provozem elektráren, se nezdají pravděpodobné. 

Stejně jako v Americe se různí evropští autoři zamýš-
leli nad možností použít ultrazvuk k odhánění netopý-
rů. Přesto, že ultrazvuk už byl s úspěchem použit při 
zaplašování delfínů, Nicholls a Racey (2007) z univerzi-
ty v Aberdeenu tuto možnost zamítli. Poukázali na to, 
že na rozdíl od vodního média ve vzduchu ultrazvuk 
rychle vyhasíná a s rostoucí frekvencí se jeho dosah 
výrazně zmenšuje. Na základě zjištění malé až nulové 

aktivity netopýrů v okolí radarových vysílačů ve srov-
nání s podobnými biotopy ale bez radaru navrhují, aby 
se negativní účinky větrných elektráren snižovaly nebo 
docela eliminovaly instalací radaru. Citacemi litera-
tury dokládají, že elektromagnetické vlny resp. mikro-
vlny frekvence 300 MHz–300 GHz mají termální efekt 
v savčích tkáních a mohou být netopýry vnímány. Práci 
však uzavírají konstatováním, že k ověření odstrašova-
cího účinku radarových vln na netopýry je třeba provést 
terénní testy s mobilním radarem, který bude instalován 
na lokalitách, kde byla prokázána vysoká aktivita létají-
cích netopýrů.

Závěrem je nutno se zmínit o dokumentu, který vze-
šel z  5. zasedání nadnárodní organizace EUROBATS, 
která se věnuje ochraně populací evropských netopý-
rů. Toto zasedání se konalo 4.–6. září 2006 ve slovinské  
Lublani a účastnili se ho i dva čeští zástupci, Mgr. Libuše 
Vlasáková a Dr. Josef Chytil. Z tohoto zasedání vzešlo 
několik dokumentů, z nichž problematice větrných elek-
tráren a netopýrů je věnována rezoluce 5.6 (Rodrigues 
a spol. 2006). Kromě krátké historie obsahuje dokument 
podrobné směrnice pro výzkum předcházející výstavbu 
větrných elektráren, monitoring jejich vlivu na popula-
ce netopýrů a priority dalšího výzkumu. Developerské 
firmy by se měly vyhýbat takovým prostředím, jako 
jsou všechny typy lesních porostů, vodní toky, plochy 
a mokřady, aleje, větrolamy, živé ploty i jednotlivé stro-
my. Otevřené biotopy, jako jsou pole a louky, mohou být 
vhodnější, pokud ovšem neslouží jako migrační cesty 
netopýrů. Rezoluce konstatuje, že při soustavném den-
ním až týdenním monitoringu se nejvíc mrtvých neto-
pýrů najde koncem léta a na podzim, přičemž se často 
jedná o druhy migrující do značných vzdáleností. Na 
lokalitách vyhlédnutých pro stavbu větrných elektrár-
nách se doporučuje sledovat aktivitu netopýrů do vzdá-
lenosti 1 km a vyhledávat sezonní úkryty do vzdálenosti 
10 km. Na lokalitách, kde turbiny už stojí, by měla být 
prohledávána plocha, přednostně čtvercového tvaru, 
jejíž vnější strany jsou od turbiny vzdáleny tak, jak je 
turbina vysoká, ne však méně než 50 m. Plochu je tře-
ba označit v rozích tyčemi a prohledávat při chůzi po 
transektech rovnoběžných s jejími vnějšími okraji při 
pátrání po kadaverech v pruhu širokém 5 m, tj. na kaž-
dou stranu 2,5 m. V nepřehledném terénu se doporuču-
je zapojit do hledání psy, případně prohledávat jen část 
plochy a výsledky přepočítat na celou. Priority výzkumu 
jsou rozděleny do šesti oblastí: (1) vypracování metodi-
ky, (2) mortalita jedinců případně vliv na celou populaci, 
(3) migrace, (4) kolize, (5) rušení a bariérový efekt a (6) 
zmírnění nebo odstranění negativních účinků. Závěrem 
se konstatuje, že problematika vlivu větrných elektráren 
na netopýry a jejího zmírnění nebo odstranění není zda-
leka dořešena a je třeba zintenzivnit výzkumné úsilí. 

V češtině vyšla už řada článků o větrné energetice. 
Některé z nich připouštějí její vliv na ptáky, ale nezmi-
ňují se o negativních dopadech na netopýry. Cílem mého 
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sdělení je vyprovokovat zájem o sledování mortality 
netopýrů u konkrétních skupin větrných elektráren na 
našem území. Kdybych byl o dvacet let mladší, zapojil 
bych se do tohoto výzkumu sám. Protože nejsem, vyzý-
vám k tomu mladší kolegy i laické zájemce z řad přá-
tel přírody, zejména ty, kteří bydlí nebo pracují poblíž 
fungujících větrných parků. Pokud se týče metodiky, 
odkazuji na publikaci Kočvary (2007) a návod, který při-
pravuje Ministerstvo životního prostředí ČR (kontakt: 
libuse_vlasakova@env.cz).
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KLIMATICKÝ POTENCIÁL VĚTRNÉ ENERGETIKY
Mgr. David Hanslian 

Oddělení pro větrnou energii, Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Jako většina využitelné energie na Zemi má i vítr svůj 
původ na Slunci. Sluneční záření dopadá na zemský povrch 
a vzduch nad ním se nerovnoměrně zahřívá a v důsledku 
toho vznikají rozdíly v tlaku vzduchu (teplý vzduch je leh-
čí). Vítr je pak projevem vyrovnávání těchto rozdílů.

Lze vyčlenit více principů vzniku proudění:
globální cirkulace – jedná se o vítr vznikající v důsled-
ku různého zahřívání velkých celků (polární oblasti 
vs. rovníkové, různé chování kontinentů a oceá-
nů). V mírných a chladných šířkách se tak vytvářejí 
výrazné tlakové útvary (výše, níže). Rychlost větru 
je přibližně úměrná velikosti gradientu mezi těmito 
útvary. Tento typ proudění je rozhodující pro větrnou 
energetiku.
místní cirkulace – vzniká v důsledku místních roz-
dílů (např. bríza  – rozdíly mezi pevninou a vodními 
plochami; horské, svahové, údolní větry – rozdílné 
teplotní poměry v členitých oblastech). Zpravidla se 
jedná o pravidelné, ale relativně slabé proudění.
termická turbulence a konvekce – vzniká v důsledku 
velkého zahřívání zemského povrchu a nižších vrstev 
atmosféry vůči vyšším vrstvám atmosféry. Termická 
turbulence je malého rozměru a zvyšuje nárazovi-
tost proudění. Konvekce může být i velkého rozsahu 
(bouřky) a může způsobovat náhlé krátkodobé zesí-
lení větru. Větrným elektrárnám obojí spíše škodí.
zvláštní efekty (bóra, fén ap.) – vyskytují se při urči-
tých situacích v místech se specifickým orografickým 
uspořádáním. Mohou být dosti intenzivní, ale bývají 
prostorově a časově omezené. Jen ojediněle hrají ve 
větrné energetice významnější roli.
Větrné poměry (větrné klima) jsou statistickým sou-

hrnem větrných podmínek v určitém místě za klimato-
logicky významné období. Zpravidla se vztahují k ose 
rotoru větrné elektrárny. Jsou dány četnostním rozdě-
lením rychlostí větru v prostoru rotoru a větrnou růži-
cí směrů větru. Reálné (naměřené) četnostní rozdělení 
rychlostí větru bývá pro potřeby výpočtů často nahrazo-
váno teoretickým Weibullovým rozdělením.

Větrné poměry daného místa vznikají jako výsledek 
společného působení vlivů velkého rozměru a místních 
vlivů. Vlivy velkého rozměru souvisejí především s glo-
bální cirkulací atmosféry a formují nenarušené proudění 
ve velkých výškách nad zemským povrchem. V menších 
výškách se začínají projevovat místní vlivy a se snižující 
se výškou nad zemským povrchem jejich význam roste. 
Jedná se především o:

tření o zemský povrch – závisí na drsnosti zemského 
povrchu (je dána tzv. parametrem drsnosti z0). Čím 
vyšší je drsnost povrchu, tím více je rychlost větru 

•

•

•

•

•

v menších výškách nad zemí tlumena. Krajina s vel-
kým zastoupením lesů či osídlení má drsnost povr-
chu vysokou, holá zemědělská krajina či vodní plo-
chy naopak nízkou.
vlivy orografie – vítr přetéká či obtéká terénní nerov-
nosti. Dochází pak (zjednodušeně) k zesílení větru 
nad výšinami a k jeho zeslabení nad sníženinami 
a současně i k modifikaci směru proudění v důsledku 
obtékání nejrůznějších terénních prvků.
vlivy jednotlivých velkých překážek (budovy, větrola-
my ap.) specificky deformují proudění v jejich okolí 
(tj. opět spíše v menších výškách).
S rostoucí výškou nad zemí tedy zpravidla roste prů-

měrná rychlost a klesá nárazovitost větru a postupně se 
vyrovnávají rozdíly mezi různými pozicemi. Větší výška 
větrné elektrárny je proto téměř vždy výhodou.

Výkon a energie větru
Kinetická energie větru = energie pohybující se hmoty 

vzduchu (Ek = ½ mu2, m – hmotnost; V – objem; u – 
rychlost větru)

Hustota výkonu větru [W/m2] = výkon, který by bylo 
možno získat stoprocentním využitím kinetické energie 
větru proudícího jednotkovou plochou kolmou na směr 
proudění (P=½ ρu3, ρ – hustota vzduchu)

Výkon větrné turbíny [W]   (P=½ cpSρu3 ; S – plocha 
opisovaná rotorem; cp - součinitel výkonu: teoretická 
maximální hodnota cpmax = 0,593, reálně do 0,5 )

Výroba elektrické energie [kWh, MWh, GWh] – zpra-
vidla se vztahuje k období 1 roku (potom jednotky MWh/
rok apod.). Závisí na větrných poměrech v prostoru roto-
ru, výkonové křivce větrné elektrárny a technických 
a dalších okolnostech (poruchy, údržba, námraza ap.).

Závislost výroby elektrické energie na rychlosti větru 
určuje výkonová křivka. Typická elektrárna začíná vyrá-
bět při rychlostech kolem 4 m/s, pak výkon prudce roste 
až do dosažení plného (jmenovitého) výkonu mezi 10 
a 15 m/s. Při rychlostech nad 25 m/s (které však nastávají 
velmi zřídka) se větrná elektrárna odstavuje. Poměr mezi 
množstvím skutečně vyrobené energie a teoretickou 
výrobou elektrické energie v případě, že by elektrárna 
vyráběla nepřetržitě na plný výkon se nazývá kapacitní 
faktor. Jeho hodnoty se v našich podmínkách pohybují 
nejčastěji mezi 20 a 25 %, v případě moderních větrných 
elektráren ve větrnějších lokalitách i 30 % a více.

Měření větru je při správném provedení přesná, ale 
nákladná a časově náročná metoda zjištění větrných 
poměrů. Je prováděno různými způsoby a za různým 
účelem.

•

•
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Standardní meteorologické a klimatologické stanice na 
našem území zajišťuje většinou meteorologická služba 
(ČHMÚ). Jedná se o dlouhodobá systematická měření 
ve výšce 10 m. Měření nejsou primárně určena pro účely 
větrné energetiky, proto jejich umístění obvykle nebývá 
příliš optimální.

Stožárová měření jsou prováděna účelově v blízkosti 
plánovaných větrných elektráren. Měření probíhá stan-
dardně 1 rok (možno i déle), poté je prodlouženo na 
dlouhodobý normál. Měření bývají obvykle prováděna 
ve více úrovních na stožárech 30–70 m vysokých. Do 
výšky větrných elektráren jsou výsledky extrapolová-
ny pomocí modelů. Vyšší stožáry bývají výjimkou, jsou 
totiž extrémně nákladné.

Měření dopplerovským sodarem využívá odrazu zvu-
kových vln od atmosféry. Měří se tak profil větru až do 
výšky několika stovek metrů. Jedná se o velmi nákladné 
a provozně náročné zařízení, proto tak bývají provádě-
na spíše krátkodobá doplňující měření. Existují i další 
distanční metody (balony, lidar ap.).

Měření větru bývá prováděno i na strojovnách větr-
ných elektráren, to však slouží především pro regulaci 
provozu elektrárny. Využití těchto dat pro vyhodnocení 
větrných poměrů je problematické.

Pro potřeby větrné energetiky jsou extrémně přísné 
požadavky na přesnost a odolnost přístrojů. Existují růz-
né typy přístrojů na měření větru, například:

robinsonův kříž – standardně používaný přístroj, 
měří pouze rychlost větru
akustický anemometr – využívá vlastností šíření zvu-
kových vln
vrtulka (propeller) – „větrná elektrárnička“
tlakové čidlo (Pitotova trubice), žhavený drát a jiné 
– používány spíše v laboratorních podmínkách
směrovka – na určení směru větru
Modelování větru je mnohem operativnější ve 

srovnání se zdlouhavým měřením a navíc umožňuje 
výpočet v místech, kde měření není možné. Na druhou 
stranu jsou jeho výsledky méně přesné než dobře pro-
vedené měření, neboť možnosti modelů jsou limitová-
ny složitostí reálných podmínek a kapacitou výpočetní 
techniky. Výpočetní modely se používají například pro 
předběžné určení větrných poměrů lokality, vytváření 
plošných „větrných map“, zjišťování větrného potenciálu 
území nebo přesné výpočty v rámci větrné farmy (pře-
počet z místa stožárového měření na jednotlivé elektrár-
ny, určení výroby). Existuje řada modelů, každý má své 
výhody/nevýhody. Na ÚFA AV ČR jsou používány tyto 
modely:

Statistický model VAS pouze interpoluje měření větru 
v síti meteorologických stanic v závislosti na nadmořské 
výšce.

Dynamický model proudění PIAP je numerický model 
mezní vrstvy atmosféry. Dobře vystihuje vliv terénu, ale 
je náročný na výpočet.

•

•

•
•

•

Model WAsP je model a program vyvinutý v Dán-
sku pro potřeby větrné energetiky. Mimo jiné umožňuje 
vyhodnotit vlivy nejbližšího okolí či ztráty způsobené 
vzájemným stíněním větrných elektráren, vyžaduje však 
existenci blízkého měření.

Hybridní model VAS/WAsP kombinuje výhody mode-
lů VAS (schopnost kvalitní velkoprostorové interpolace) 
a WAsP (vyhodnocení místních podmínek).

Hlavnímí problémy, se kterými se výpočetní modely 
potýkají, jsou:

Použitelnost referenčních stanic: Většina používaných 
modelů vychází z měření na meteorologických stani-
cích. Ta však bývají často problematická, což bývalo dří-
ve podceňováno. Velkou roli hrají například překážky 
v okolí stanice, jejichž vliv dokáže eliminovat pouze 
model WAsP, a to jen do určité míry. U modelu WAsP 
však dochází ke zkresleným výsledkům, pokud je pro 
výpočet použito měření ze vzdálené stanice.

Výpočetní náročnost složitějších modelů, která nedo-
voluje provádět výpočty v dostatečně husté síti výpočet-
ních bodů. Lokální rozdíly jsou těmito modely shlazeny 
(např. u modelu PIAP). Výpočetní náročností je limito-
vána i úplnost fyzikálního popisu reality v modelech. 
Některé zákonitosti tak musí být zanedbávány, což také 
vede k nepřesnostem v modelových výpočtech.

Potenciál větrné energetiky se rozlišuje na
klimatologický (teoretický) potenciál – v celosvětovém 
měřítku řádově převyšuje energetickou potřebu lid-
stva (to nejspíš v menším platí i pro území ČR),
technický potenciál – kolik energie by bylo možno zís-
kat za současných technických a legislativních pod-
mínek,
realizovatelný potenciál – jaký potenciál lze reálně 
očekávat k realizaci.
Velikost technického, resp. realizovatelného poten-

ciálu je problematické odhadovat, neboť silně závisí na 
řadě parametrů, jako jsou výkupní cena elektřiny, tech-
nický vývoj větrných elektráren, zahrnutí či nezahrnutí 
možnosti větrných elektráren v lese, v přírodních par-
cích ap. Podle autorova subjektivního odhadu se tech-
nický potenciál větrné energie v České republice pohy-
buje v řádu 5–10 GW instalovaného výkonu. V současné 
době je zpracovávána studie mající za cíl objektivnější 
stanovení technického potenciálu. Realizovatelný poten-
ciál větrné energetiky však bude z nejrůznějších důvodů 
podstatně nižší. Lokality vhodné pro výstavbu větrných 
elektráren se vyskytují především v oblastech plochých 
pohoří a pahorkatin s rozlehlými nelesními plochami 
(např. Krušné hory, Nízký Jeseník, Vysočina či pahorka-
tiny jižní Moravy), které jsou často postiženy i nedostat-
kem rozptýlené vegetace – což je ovšem z hlediska větrné 
energetiky skutečnost příznivá.

•

•

•
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NOČNÍ VLIV VĚTRNÝCH TURBÍN NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A MOŽNOSTI JEHO OMEZENÍ

RNDr. Jan Hollan 
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně

Větrné turbíny s výkony nad jeden megawatt, dosa-
hující svými křídly vysoko nad sto metrů, jsou novým 
fenoménem. Při pohledu zblízka svými rozměry krajině 
dominují, zdáli pak se liší od bližších, menších artefaktů 
tím, že se jejich rotory ve větru zvolna otáčejí. Vzhled 
krajiny se tím mění – zda k lepšímu či horšímu, je otázka 
preferencí pozorovatele. Podobně jako jiné stavby, tur-
bíny jsou překážkami pro létající živočichy; nebezpeč-
nější než sloupy jsou zřejmě listy rotorů, pohybující se na 
konci značnou rychlostí.  Na druhé straně, turbíny mají 
malý průřez a pravděpodobnost kolize s nimi je proto 
mnohem menší než s jinými artefakty takových rozmě-
rů. 

Jednotlivé turbíny a celé větrné farmy omezují i letec-
ký provoz, zejména vrtulníky. Aby je  letci ve dne nepře-
hlédli, stačí, jsou-li bílé. Pokud jsou vlivem jiného nátěru 
méně nápadné, doplňují se kvůli pilotům ve dne bílými 
zábleskovými světly. Ta mají naplno svítit jen do úzkého 
prstence šířky tří stupňů nad vodorovnou rovinou. Již 
deset stupňů šikmo dolů nesmí jejich intenzita převyšovat 
tři procenta maximální svítivosti, ideálně odtud nemají 
být vidět vůbec. Toto omezení je v leteckých standardech 
uvedeno již dávno proto, aby si lidé na světelné značení 
pokud možno nestěžovali.  Bohužel, pro červené zábles-
kové světlo užívané v noci takový požadavek nesvítit 
dolů v pokynech pro leteckou signalizaci stanoven není, 
asi vlivem primitivní technologie dosud užívané (žárov-
ky opatřené jednoduchou optikou). Přesto se uvádí, že 
lidé stojící na zemi by žádná světla neměli vidět. To, že 
je vidí, je jen důsledkem nevědomosti či nedbalosti těch, 
kteří takovou signalizaci instalují.

Opakovaně se rozsvěcující červená světla (v případě 
větrných farem celé řady synchronizovaných světel) jsou 
nápadnou změnou krajiny, mnohem větší, než je ta, kte-
rou působí stálá slabší světla na nepohyblivých vysokých 
stavbách. Jsou-li záblesková světla vidět podobným smě-
rem jako červená světla automobilů či silniční značení, 
jde navíc i o změnu nebezpečnou (to je případ hlavní 
silnice Brno–Vídeň na rakouském území). Se situací ve 
dne, tedy nápadností či případnou rušivostí samotných 
turbín to nesnese srovnání. Pokud se o turbínách někdy 
mluví jako o problému z hlediska vzhledu krajiny, pak je 
v první řadě potřeba věnovat se krajině noční. To pravdě-
podobně platí i pro nebezpečnost turbín pro létající živo-
čichy: světla je zpravidla přitahují, a svou přerušovanou 
povahou navíc matou. Pravděpodobnost fatálních srážek 
živočichů s těmito pohyblivými strukturami vinou pri-

mitivní světelné signalizace roste (v případě hmyzu to 
má i technické důsledky, totiž snížení hladkosti rotoru 
a účinnosti turbíny, viz Patterson 2005, str. 15).

Prioritou ochrany prostředí, pokud jde o využití vět-
ru pro výrobu elektřiny, by proto mělo být řádově potla-
čit zbytečné světelné projevy turbín v noční době. 

Existuje naděje, že o jeden řád se to podaří i tak 
prostým způsobem, jako je zeslabení signálních světel. 
Doposud je u nás předepsána svítivost dva tisíce kandel, 
v Německu se ale již začínají používat světla s intenzitou 
„jen“ sto padesát kandel (Pěnkava, 2007). Je naléhavé, 
aby taková možnost byla nejen přípustná, ale i povinná 
i u nás. Skutečná svítivost světelné soustavy nad gondo-
lou turbíny je přitom dvojnásobná, až na krátké momen-
ty, kdy je jedno z dvojice světel při pohledu zepředu pře-
kryto rotorem (světla se montují nad boky zadní části 
gondoly).

Již dávno použitelnou metodou je ale lepší směrová-
ní světla. Předepsaná svítivost se týká maxima intenzity 
a jejího dodržení v rozmezí plus mínus jeden a půl stup-
ně od daného směru nad vodorovnou rovinu. Svícení 
dolů nikdo nepožaduje. Zabránit takovému svícení lze 
i u starých typů světel doplněním clony. V podstatě jde 
o přidání zrcadla, vodorovného nebo formy mělké mísy, 
pod samotné červené signální světlo. Nové typy signál-
ních světel jsou realizovány jako soustavy svíticích diod 
vybavených patřičnou optikou, která neužitečnými smě-
ry pustí jen velmi málo světla; i ty ale je vhodné doplnit 
vnější přídavnou clonou. Samozřejmě, LED svítidla vel-
kých svítivostí jsou dražší než žárovková, a k rozšíření 
signalizace pomocí LED by pomohlo, kdyby požadavky 
na maximální svítivost klesly na oněch 150 cd. Taková 
slabší červená světla mohou mít velmi malé rozměry 
(i když i svícení dvěma kilokandelami se zvládá pomo-
cí diod mnohem menšími svítidly než při užití žárovek) 
a umožňují levné a trvanlivé dodatečné clonění.

Na rozdíl od intenzity svícení směrem vzhůru (kde 
je nutné, aby hodnota 150 cd byla nejprve prohlášena za 
dostatečnou z hlediska letectví) je stanovení povinnosti 
clonit červenou signalizaci vůči všem pozorovatelům hle-
dícím odspodu možné již nyní, v rámci povolování tako-
vých staveb. V povolení lze snad specifikovat i povinnost 
snížit maximální svítivost nad horizont na 150 cd, jak-
mile to umožní změna leteckých předpisů.
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ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM KRAJINNÉHO RÁZU PRO 
ZÁMĚRY VÝSTAVBY A PROVOZU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Mgr. Pavlína Linhartová 
Odborný pracovník pro environment, zpracovatel EIA  

a krajinných studií, Ekoaudit, spol. s r.o. Brno

Absence jakékoliv koncepce ohledně umisťování 
VE v Jihomoravském kraji s přihlédnutím ke krajinné-
mu rázu (dále také KR) způsobila a pravděpodobně ješ-
tě způsobí investorům hodlajícím podnikat ve větrné 
energii v této oblasti výrazné problémy. Pokud by nějaká 
koncepce, nebo alespoň metodický pokyn nebo pravidla 
existovaly, nepouštěli by se investoři do marných snah 
o umístění VE v těchto lokalitách a neztráceli by tak čas 
ani finanční prostředky na záměry, které se zdají pově-
řeným pracovníkům státní správy neproveditelné. Toto 
se v minulých letech stalo mnohokrát. Pokud měl odbor 
životního prostředí KÚ JmK pochybnost o významném 
narušení krajinného rázu výstavbou a provozem VE, 
měly být projekty ve fázi prvotní přípravy nedoporučeny. 
Bohužel se výše uvedený odbor ŽP odvolával při konzul-
tacích pouze na energetickou koncepci, nikoliv na závaž-
né poškození krajinného rázu. Vzhledem k tomu, že stu-
die EIA prokázaly sice vliv na KR, ale ne tak závažný, aby 
nemohly být stavby realizovány, jsou závěrečná stanovis-
ka podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
ŽP, pro zpracovatele EIA i pro investory překvapující. Jak 
to, že není přihlédnuto k odbornému hodnocení? Proč ve 
stanovisku není například uvedeno, že změna KR je sice 
velká, ale vliv je snesitelný, protože VE přímo neovlivní 
žádné kulturně-historické nebo přírodní objekty, stavba 
se však nedoporučuje vzhledem k výraznému tlaku veřej-
nosti, která odmítá větrné elektrárny v okolí svých obcí?  
Takto specifikovaný závěr by byl pravdivý. 

Bohužel se často setkáváme i s problémem, že vlast-
ní názor úředníků státní správy převládá nad názorem 

objektivního posouzení. Tento jev je obvyklý na všech 
úrovních státní správy v celé ČR. Taková rozhodnutí 
jako: „V našem okrese (kraji), žádné VE stát nebudou, 
protože jsou to monstra a jsou vidět z velké dálky...(a 
vůbec se mi nelíbí)“, tak takto by se osoba s rozhodova-
cím právem asi chovat neměla. Právě proto je zde proces 
EIA, který by vhodnost lokality a záměru měl posoudit.

Neustále se zapomíná na to, že VE jsou v jedné lokali-
tě díky své životnosti umístěny na dobu cca 25 let. Samy 
nebudou krajinu ničit, jejich blízké i široké okolí zůstává 
po celou dobu stejné. Zábor ZPF je vzhledem k rozsa-
hu polí minimální (cca 1000 m2 na jednu elektrárnu). 
Veškeré okolní funkce krajiny jsou výstavbou a provo-
zem nedotčeny. Jak je možné, že Panonikum v Dolním 
Rakousku je zastavěno elektrárnami a u nás být nemo-
hou?  Vím zcela jistě, že žádná z plánovaných VE na 
hustopečsku a kloboucku nebyla situována do blízkosti 
vinných sklepů ani jiných historicko-kulturních objek-
tů. Žádná z plánovaných elektráren nebyla umístěná do 
ZCHÚ podle zákona č. 114/1992 Sb., ani do významných 
krajinných prvků (VKP), tak jak o tom hovořila Doc. Dr. 
Salašová, nebo Doc. Ing. Buček. Tak o jak významný vliv 
na krajinný ráz se tedy jedná?

Odpověď je nejasná. Držme se tedy alespoň jednoho 
pravidla v umisťování VE. V chráněných územích podle 
zákona č. 114/1992 Sb. a jejich ochranných pásmech se VE 
stavět nebudou! V ostatních místech je to již věc odbor-
ného posouzení a ne nátlakových akcí nebo direktivních 
rozhodnutí pověřených úřadů. Mysleme alespoň trochu 
na možnost udržitelného rozvoje obcí a České republiky.

Obr. Vizualizace větrných 
elektráren pro Větrný 

park Násedlovice (použito 
v Dokumentaci EIA 05/2006, 

materiál EKOAUDIT, spol. s r.o.) 
– 6 VE VESTAS V90 - 2,0 MW 

(celková výška 150 m), pohled 
ze silnice I/51 křižovatka pod 

Kašnicemi směrem na Krumvíř. 
Znázornění zastavění volných 

horizontů v Panoniku.
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VĚTRNÁ ENERGETIKA A ČESKÝ VENKOV 
Ing. Lubomír Nondek, CSc. 

Nezávislý konzultant v oblasti ochrany životního prostředí

Tento přehled vychází z obdobného textu „Problémy 
s větrnou energetikou“ (rok 2005), který je doplněn no-
vými poznatky z odborné literatury. Jeho účelem je dát 
občanům a veřejné správě nezkreslené informace o mož-
ných dopadech provozu větrných elektráren na lidské 
zdraví a životní prostředí. Přes nesporné klady není 
využití větrné energie tak bezproblémové, jak tvrdí něk-
teré nevládní organizace, zahraniční výrobci větrných 
elektráren, jejich dovozci do ČR a především podnikatelé 
v této rychle se rozvíjející oblasti. Znalosti veřejné správy 
a občanů, zejména v malých obcích, jsou omezené, šíří se 
různé nepodložené informace a dochází ke konfliktům 
občanů s potenciálními provozovateli. Navíc v ČR nee-
xistuje právní rámec využití větrné energie srovnatelný 
s USA nebo některými zeměmi EU.

V mnoha průmyslově vyspělých zemích probíhá 
intenzivní výstavba větrných elektráren (VE). Z insta-
lovaných 40 000 MW je 75 % v zemích EU, které chtějí 
v roce 2010 vyrábět 10 % své elektrické energie z obno-
vitelných zdrojů. Významným obnovitelným zdrojem 
je také energie větru. Přes nesporné celkové klady, např. 
snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě 
nebo snížení emisí skleníkových plynů (zmírnění globál-
ní změny klimatu), přináší výstavba větrných elektráren 
řadu problémů, a to zejména v místech jejich provozu. 

Spory mezi investory a místními obyvateli v UK cha-
rakterizuje článek briského listu Independent (1. září, 
2001) o výstavbě velké farmy větrných turbín ve Skotsku: 
„Obvinění z nečisté hry, dezinformace a špinavé triky se 
hojně objevily při jednáních o umístění 21 větrných tur-
bín, které jsou vysoké jako 30-ti patrové budovy“. Obavy 
ze znehodnocení nemovitostí a zhoršení kvality života 
byly podle listu hlavním argumentem proti výstavbě.

V SRN, Dánsku, Nizozemí, ale také ve Francii, UK 
a Španělsku byly postaveny tisíce velmi nákladných větr-
ných turbín vysokých až 150 m, často i přes odpor obyva-
tel dotčeného území. Vznikají farmy o desítkách turbín, 
jedná se o obrovské konstrukce s rotorem o váze přes 30 
tun a průměrem až 70 m. Větrné elektrárny v Dánsku 
vyrábějí kolem 25 % elektrické energie a analýza situace 
v této zemi ukazuje, že vznikají problémy se stabilitou 
energetického systému a neúměrně vysokými cenami 
elektřiny pro malodběratele. 

Existuje řada odborných studií, které se zabývají 
působením větrných elektráren na ekonomiku a životní 
prostředí, analyzují stížnosti občanů nebo doporuču-
jí, jak by mělo vypadat posuzování vlivu VE na životní 
prostředí (známé jako EIA). Protože se chystá masivní 
výstavba větrných turbin v Čechách a na Moravě, je jistě 

nutné se zabývat i negativními aspekty využívání větrné 
energie. Autorovým cílem není snášet argumenty proti 
větrné energetice, ale napomoci české veřejnosti a veřej-
né správě v realistickém posuzování různých investič-
ních záměrů, které mohou v některých případech vést 
i k výstavbě větrných elektráren na zcela nevhodných 
místech. Není důvod, aby se v ČR opakovaly stejné pří-
běhy jako v UK, Nizozemí, Dánsku, Španělsku a všude 
tam, kde ideologicky motivovaná výstavba větrných 
elektráren vyvolala pro nevhodný výběr lokality nega-
tivní reakce místních obyvatel.

Hluk
Větrné elektrárny vydávají nejen mechanický hluk 

(ložiska, převodovka, servomotory a pod.), ale hluk 
aerodynamický, který působí lopatky rotoru prorážející 
vzduch. Tento hluk závisí na konstrukci rotoru, rychlosti 
otáčení, síle a směru větru a dalších proměnlivých fak-
torech. Hluk větrných turbín je slyšitelný zejména v noci 
a ve venkovské krajině, kdy hladina okolního hluku je 
velmi nízká. 

Nízkofrekvenční hluk (méně než 150 Hz) je ve volné 
krajině pohlcován méně než hluk o vyšší frekvenci, a je 
tedy slyšitelný více jako hučení, v některých případech 
až na vzdálenost překračující 2 km. Vysoké konstrukce 
stožárů, velké průměry rotorů a výškový gradient pří-
zemního větru, který je podle odborné literatury výrazný 
zejména v noci (také nízký hluk pozadí), působí ve vzdá-
lenosti ca 500 m hluk s intenzitou o 15–20 dB vyšší, než 
předpovídají matematické modely šíření hluku o běžných 
frekvencích (hlukové studie). Interference hluku dvou 
a více turbín pak vytváří hlukové rázy s dvojnásobnou 
a vyšší frekvencí (vyšší harmonické frekvence). Měření 
nízkofrekvenčního hluku běžnými metodami poskytuje 
nižší hladiny hluku a tedy vede k optimističtějším závě-
rům. Dnes již existují různé standardní metody měření 
hluku větrných elektráren předepsané v národních tech-
nických normách (národně závazné metody), a to včetně 
speciálních matematických modelů (hlukové mapy). 

Přibývající stížnosti iniciovaly řadu studií vlivu VE 
na lidské zdraví. Trvalý nízkofrekvenční hluk vyvolává 
podle dostupných informací stress, který se projevuje 
poruchami spánku, bolestmi hlavy, únavou, závratěmi, 
náladovostí a agresivitou. Nízkofrekvenční hluk vní-
mají zejména lidé ve věku 50–70 let, především ženy. 
Byly pozorovány poruchy kortizolového denního cyklu, 
což souvisí s hormonální regulací spánku. U dětí může 
nastávat ztráta pozornosti při učení.
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Citlivost na nízkofrekvenční hluk je velmi individu-
ální, asi 1 % populace je velmi vnímavé, zejména oso-
by trpící migrénami. Kromě hučení mohou tito lidé 
cítit celým tělem také tlakové rázy nebo vibrace budov 
(pod mezí slyšitelnosti pro lidské ucho, což je asi 20 Hz), 
drnčení oken nebo nábytku. Vnímavost vůči nízkofre-
kvenčnímu hluku je proto obecně větší uvnitř budov 
než venku, takže někteří postižení mají doma potíže se 
spánkem. Krom toho jim vadí také blikající rudá světla 
a stroboskopický efekt otáčejících se lopatek („diskoté-
kový efekt“).

Co se týče nízkofrekvenčního hluku mimo oblast 
slyšitelnosti (pod 20 Hz), tyto tlakové rázy působí na 
vnitřní ucho a vyvolávají u lidí ztrátu orientace, poruchy 
rovnováhy a nevolnost, tedy příznaky odpovídající moř-
ské nemoci. Působení krátkodobého nízkofrekvenčního 
hluku na lidský organismus bylo testováno například 
při vývoji nových prostředků k rozhánění demonstrací 
nebo paralyzování nepřátelských vojáků. Intenzita byla 
během takových testů podstatně vyšší; nelze však baga-
telizovat trvalý vliv tohoto hluku působeného VE tak, 
jako se to dříve uvádělo v propagační literatuře jejich 
výrobců. Nízkofrekvenční vibrace z velkých VE se šíří 
i horninovým prostředím a působí rušení seismografů 
na vzdálenost desítek kilometrů.

Pedersen a Person Waye z University of Goteborg 
(Švédsko) zveřejnili výsledky statistické studie vlivu 
větrných elektráren na okolní populaci. Kolem 13 % 
respondentů mělo k elektrárnám silně záporný vztah, 
40 % vadil zejména vliv na krajinný ráz. Ti, kteří na elek-
trárny viděli ze svého bytu, byli rušeni hlukem v míře 
překračující obvyklou citlivost na dopravní nebo prů-
myslový hluk. Ve studii jsou uvedeny výpočetní vzorce 
pro šíření hluku z větrné elektrárny. 

Hlukové studie dodávané v ČR investorem jako 
součást dokumentace EIA často neodpovídají reali-
tě a pro orgán veřejné správy nebo laickou veřejnost je 
téměř nemožné tyto mapy nebo výpočty překontro-
lovat. K tomu je především nutné, aby technické pod-
klady obsahovaly hlučnost zařízení v závislosti na síle 
větru a údaje o dlouhodobém měření směru a síly větru 
v navrhované loklitě. Hlučnost VE musí být pro nové 
zařízení uváděné na trh měřena výrobcem. U starších 
turbín (repase), může být hluk o několik decibelů větší. 

Na webové stránce UK National Physical Laborato-
ry, oddělení akustiky (http://www.npl.co.uk/acoustics/
techguides/), jsou dostupné výpočetní pomůcky, které 
mohou být použity pro laickou kontrolu hlukových map 
pro bodové (turbíny) nebo liniové (silnice) zdroje hluku. 
V nejnovějších studiích se jako bezpečná vzdálenost od 
trvale obydlených sídel, zejména od objektů, jako jsou 
školy, nemocnice nebo domovy důchodců, pokládá 1,5 
km (viz přehled Frey a Hadden, 2007).

Firmy, které vyrábí, instalují nebo provozují větrné 
turbíny, většinou uvedené problémy zlehčují. Turbíny 
formálně splňují hlukové normy, které neberou v úvahu 

nízkofrekvenční složky hluku. Zejména na venkově jsou 
větrné elektrárny mnohem slyšitelnější než v oblastech 
s vyšší hladinou pozaďového hluku (např. u dálnic, na 
kraji měst apod). Je poněkud paradoxní, že Státní politi-
ka životního prostředí České republiky vyhlašuje zřizo-
vání a ochranu „oblastí ticha“ a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu spolu s Ministerstvem životního prostředí 
současně připravují rozvoj větrné energetiky v klidné 
venkovské krajině. 

Ochrana přírody
Větrné elektrárny podle některých ornitologů nega-

tivně působí na ptáky, a to zejména na chráněné nebo 
ohrožené druhy citlivé na různé rušivé vlivy. Vliv VE na 
avifaunu lze rozdělit na usmrcení nebo zranění při kolizi 
s lopatkami rotoru, vytváření překážek při volném letu 
a konečně plašení a rušení při hnízdění (hluk, výstraž-
ná světla, pohyb lopatek). Kolize jsou velmi nebezpečné 
zejména pro větší ptáky (čáp, dravci, kachny, husy, labutě 
apod.) a skutečné škody jsou pravděpodobně vyšší, než 
odpovídá počtu usmrcených ptáků nalezených v bezpro-
střední blízkosti větrných turbín. Část ptáků umírá na 
následky zranění až později, ve větší vzdálenosti. Napří-
klad americká společnost na ochranu přírody Audubon 
Society uvádí, že v důsledku provozu větrných turbín 
v průsmyku Altamont Pass, Kalifornie, bylo každoroč-
ně usmrceno téměř 40 horských orlů z populace ca 500 
hnízdících párů, což by dlouhodobě mohlo tuto popu-
laci zdecimovat. V Německu a Dánsku bylo pozorová-
no přemnožení hlodavců na přilehlých pozemcích, a to 
kvůli usmrcení nebo plašení dravců. 

Rada Evropy nechala ve spolupráci s několika nevlád-
ními organizacemi připravit studii, ze které vyplývá:

povinnost zpracovat EIA (Směrnice 85/337/EEC ve 
znění Směrnice 97/11/EC) také vzhledem k možnému 
narušení života ptáků,
vyloučení stavby těchto zařízení v územích důležitých 
pro život vzácných a ohrožených druhů ptáků,
vyloučení VE v koridorech, kde dochází k pohybu 
tažných druhů ptáků.
Před zpracováním EIA by mělo být proto provedeno 

nejlépe několikaleté odborné ornitologické pozorování 
v dané lokalitě a posudek by měl by připraven skutečně 
nezávislými odborníky, aby nedocházelo k bagatelizo-
vání vlivu VE na ptáky a jejich přírodní prostředí. EIA 
musí vzít přirozeně v úvahu také ostatní možné vlivy. 

Negativní zprávy byly publikovány i o usmrcení neto-
pýrů. V nedávné odborné studii (Arnet 2005) byla pro-
kázána vysoká četnost fatálních kolizí netopýrů s VE. 
Netopýři následují hmyz, který je přitahován výstražný-
mi světly (bezpečnost leteckého provozu). Chování neto-
pýrů v blízkosti lopatek rotoru i kolize byly zachyceny 
termovizí.

Ministrstvo životního prostředí (MŽP ČR) vydalo 
metodický pokyn, který je určen pracovníkům orgánů 

•

•

•
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ochrany přírody jako návod k postupu při vydávání roz-
hodnutí dle zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
souvisejících s výstavbou vysokých větrných elektráren  
nebo soustav větrných elektráren. Pokyn je ke stažení na 
internetu (www.env.cz). Pokyn vyžaduje, aby příslušný 
orgán ochrany přírody u každého konkrétního záměru 
posoudil a zvážil všechny rozhodné skutečnosti z hledis-
ka možného ovlivnění zájmů chráněných zákonem. Na 
základě tohoto posouzení pak vydává k předmětnému 
záměru rozhodnutí (bezpodmínečný souhlas, souhlas 
s podmínkami či nesouhlas). 

Občané by se měli přesvědčit, zda příslušné orgány 
veřejné správy postupovaly při povolování stavby VE 
podle zákona a výšeuvedené směrnice MŽP ČR a zda 
pozorování avifauny včetně netopýrů bylo provedeno 
autorizovaným odborníkem (autorizace pro posuzování 
dle NATURA 2000). Domníváme se, že situace, kdy toto 
pozorování objednává a platí potenciální investor, vede 
k výběru odborníků, kteří se snaží investorovi vyhovět. 
Vzhledem k tomu, že biodiverzita je veřejný statek, měl 
by odborníka (je nutná dobrá znalost situace v rámci 
bioregionu) určit příslušný orgán ochrany přírody. Při-
pomínáme jen, že pozorování avifauny musí být celo-
roční a nestačí jen krátká, jednorázová a formální náv-
štěva. Pozorování musí být řádně dokumentováno. Řada 
zahraničních studií může sloužit za vzor.

Rušení televize a mobilních 
telefonů, bezpečnostní aspekty
Rotující lopatky turbín ruší krátkovlnná zařízení, 

takže se VE například nesmí stavět poblíž letišť, pří-
stavů a vojenských radarových stanic. Proto švédská 
armáda blokovala provoz 15 turbín ve Norrtalje a nedo-
volila stavbu dalších VE na pobřeží mezi Stockholmem 
a Uplandem. Vzhledem k rušení radarového signálu 
(letecký provoz, obrana území) by při územním plá-
nování měly být vymezeny i oblasti, které jsou důležité 
z telekomunikačního, vojenského nebo letového hledis-
ka, v nichž se VE nemohou stavět. VE ruší i příjem TV 
a mobilních telefonů. V literatuře (New Scientist, 1994) 
lze nalézt zprávu o tom, že k rušení televizního obrazu 
dochází až na vzdálenost 10 km zejména u TV přijíma-
čů, které se nacházejí na přímce spojující televizní vysí-
lač a rotor VE. 

Vážné zájemce upozorňujeme na zprávu zveřejně-
nou americkou firmou Comsearch (Polisky 2005), která 
pomocí mapových podkladů a terénního měření odha-
duje možné rušení signálu ještě před stavbou VE. Aby 
nedošlo k rušení mikrovlnných spojů (wireless internet, 
GSM), turbíny nesmí být umístěny v tzv. Fresnelově 
kanálu, tedy v linii mezi vysílačem a přijímačem. Co se 
týče rušení TV signálu, byly zaznamenány případy ztrá-
ty až 85 % signálu (ztráta 8 dB), a to zejména v bezpro-
středním okolí VE. 

TV obraz ztrácí v těchto případech ostrost a barvy, 
do zvuku se mísí hučení a v některých případech byly na 
obrazovce pozorovány reflexy pulzující ve frekvenci otá-
čení rotoru (duchy). Vzhledem k tomu se provozovatelé 
větrných elektráren v některých zemích musí zavázat 
k odstranění těchto případných poruch příjmu TV 
např. rozvodem kabelové televize nebo výstavbou dal-
ších retranslačních stanic.

Krajinný ráz, hodnota nemovitostí
Hodnocení krajinného rázu je velmi subjektivní, pro-

tože bere v úvahu estetické faktory. Zájemce o českou 
metodiku tohoto hodnocení odkazujeme na studii zpra-
covanou firmou Teren Design (2004). Pro území Kruš-
ných hor se stává jejich větrný potenciál atraktivní pro 
podnikatelské zájmy, jejichž cílem je umístit zde farmy 
VE. Dle údajů Územního plánu VÚC Ústeckého kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje eviduje, ve formě záměrů, 
žádostí a dokumentací EIA, více než 1 000 MW insta-
lovaného výkonu na území kraje,  a to pouze v prostoru 
Krušných hor (tj. cca 650 jednotek VE o instalovaném 
výkonu 0,6 až 2,2 MW). 

Uvedená severočeská studie se zabývá nejen hodno-
cením vhodnosti lokalit navržených v podnikatelských 
záměrech, ale i hledisky ochrany ohrožených dru-
hů, bezpečnosti provozu (odstup od sídel, komunikací 
apod.). Studie konstatuje, že větrná energetika v oblasti 
Krušných hor může přinášet konflikty s ochranou příro-
dy a krajiny, a je tedy nutné pro jednotlivé projekty velmi 
objektivně posuzovat ekonomický přínos i možné nega-
tivní vlivy. Studii doporučujeme jako zdroj informa-
cí a objektivních kritérií pro posuzování kvality před-
ložených EIA dokumentací.

I v ostatních evropských zemích jsou v diskusích 
o větrných elektrárnách zmiňovány krajinné aspekty, 
kdy si občané stěžují na estetické znehodnocení své kra-
jiny, a to hlavně tam, kde se původně jednalo o nedotče-
nou nebo po staletí kultivovanou venkovskou krajinu. 
Roste veřejná kritika výstavby velkých farem větrných 
turbín jako bezohledného ničení krajiny, které nemá 
obdoby v historii Evropy. Britská Konzervativní strana, 
němečtí umělci, nevládní organizace ochránců přírody 
ve Francii, Španělsku a dalších zemích protestují proti 
ničení venkova, pobřeží a hor. V létě 2002 protestovaly 
stovky Irů proti výstavbě farmy větrných turbín poblíž 
Portstewart a Donegal v obavě, že scénicky nejkrásněj-
ší část irského pobřeží bude trvale znehodnocena pro 
turismus. Zájemci mohou najít informace na webovém 
serveru nevládní organizace Country Guardian (www.
countryguardian.net). 

Obliba volné krajiny je zřejmě i důvodem poklesu 
cen pozemků a nemovitostí v blízkosti větrných elek-
tráren. Ve studii, kterou zveřejnila na svém webu A&C 
Society (www.aandc.org/index.html) k výstavbě farmy 
větrných turbín v Prince Edward County, Kanada, se 
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cituje zpráva realitní kanceláře FP Savills z května 1998, 
která uvádí, že velké technické struktury bránící ve 
výhledu do krajiny, jako jsou stožáry, obilná sila, radary 
nebo větrné turbíny, mají škodlivý vliv na cenu nemovi-
tostí. Cena venkovského domu může klesnout až o 30 %. 
Ve vzdálenosti do 500 m od VE, kde je již trvale slyšet 
hluk, je nemovitost většinou obtížně prodejná. Změna 
ceny nezáleží jen na vzdálenosti od VE a její viditelnosti, 
ale na celkovém charakteru lokality a funkci nemovitos-
ti. Největší změny obvykle nastávají u drahých rekreač-
ních nemovitostí v nedotčené krajině.

Studie A&C Society také uvádí, že větrné elektrárny 
mohou mít negativní vliv na místní zaměstnanost, pro-
tože přímo nezvyšují počet pracovních míst v postižené 
obci (nevyžadují obsluhu, předpokládá se v průměru 
pouhý jeden den v roce na údržbu), zato však snižují 
turistický ruch, protože lidé z měst obvykle nejezdí na 
dovolenou do míst s takovými technickými zařízeními. 
Podle průzkumu britské National Tourist Board až 90 % 
výletníků se chce těšit z volné krajiny a nemíní jezdit 
tam, kde jsou postaveny velké farmy větrných turbín. 

Novější studie (The Royal Institution of Chartered 
Surveyors, březen 2007) byla zpracována pro venkovské 
oblasti UK, kde se ukazuje, že neexistuje jednoduchá 
závislost poklesu ceny na vzdálenosti obytného domu 
od VE. Roli hraje i charakter, cena a stáří stavby, její ori-
entace v terénu, příp. to, zda se jedná o solitérní objekt, 
či nikoliv. Studie uvádí výrazný pokles ceny nemovitosti 
ve vzdálenosti ca 0,5 míle (800 metrů), který činí až 1/3 
původní ceny. Tato vzdálenost se zhruba shoduje s výraz-
nou slyšitelností a viditelností VE. Proto se např. v USA 
vyžaduje souhlas okolních majitelů pozemků a staveb.

Vzhledem k rizikům souvisejícím s možnou havá-
rií nebo odletováním ledu (námrazy) od listů rotoru je 
v některých zemích regulována vzdálenost VE od hra-
nic pozemku. Odletující námraza dopadá do ca dvoj-
násobku celkové výšky VE (včetně rotoru). Vzhledem 
k možnému pádu nebo odlomení listu rotoru musí být 
VE vzdálena od okraje pozemku více než je její celková 
výška. Z toho vyplývá, že provozovatel nemůže koupit 
nebo pronajmout pozemek o rozloze pouhých několika 
set m2, umístit VE v blízkosti veřejné cesty apod. V USA 
jsou práva majitelů sousedních pozemků chráněna i tak, 
že hluk VE na hranicích pozemku, na kterém zařízení 
stojí, nesmí překročit 55 dB. Při rozvoji VE v ČR nejsou 
vlastnická práva majitelů nemovitostí ani pozemků, 
které se nacházejí v sousedství VE, odpovídajícím způ-
sobem chráněna, zcela chybí legislativní rámec výstav-
by velkých VE a jejich soustav (farem).

Větrná energetika ve světě a ČR
Větrná energetika se u nás bouřlivě rozvíjí po vstupu 

ČR do EU, ač s mnohaletým zpožděním za zeměmi, jako 
je Dánsko nebo Německo. Podpora státu v oblastech 
využívání alternativních zdrojů podnikatelské záměry 

využití větrné energie dále umocňuje. Zásadním nástro-
jem je vyhláška č. 252/2001 Sb. Ministerstva průmyslu 
a obchodu, ze dne 28. června 2001 o způsobu výkupu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výro-
by elektřiny a tepla a cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003, 
ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují ceny elek-
třiny a souvisejících služeb, které stanovuje cenu pro 
VTE na 2,70 Kč za 1 kWh dodanou do rozvodné sítě. 
U VTE uvedených do provozu k 1.1.2004 je zachována 
původní výkupní cena 3 Kč za 1 kWh. 

S větrnými elektrárnami přicházejí investoři domá-
cí ale i výrobci ze zemí EU (Dánsko, Německo), a to 
ne z nějakého zeleného altruismu, ale protože se jedná 
o jejich vládami subvencovaný vývoz drahého zařízení. 
Roli může hrát i nasycení trhu v těchto zemích a přísněj-
ší regulace výstavby (u nás dosud chybí právní rámec). 
Veřejnost v těchto zemích se již začala stavět proti 
masivní výstavbě dalších větrných elektráren, kterých 
bylo počátkem roku 2003 uvedeno do provozu 12 001 
v Německu, 4 830 ve Španělsku, 2 880 v Dánsku, 785 
v Itálii, 688 v Nizozemí, 552 v UK a tak dále. Nejméně 
vykázalo Finsko (41) a Belgie (44). V Norsku a Švýcar-
sku, které jsou mimo EU, nebyla do roku 2003 dle statis-
tiky European Wind Energy Association postavena ani 
jedna větrná elektrárna. Je tedy vidět, že jde také o lob-
bing výrobců zejména z Německa (udržení 100 tisíc pra-
covních míst) a Dánska (největší exportér VE). 

Tlak na investice do větrných elektráren v ČR přichází 
jednoznačně ze zahraničí a má získat na důvěryhodnosti 
tím, že se za něj staví některé domácí ekologické organi-
zace. Tyto vydávají za přispění zahraničních sponzorů 
propagační brožurky na recyklovaném papíře, kde mezi 
lučními květy nebo za skupinkou šťastně se pasoucích 
krav stojí v dáli neškodně vypadající větrné elektrárny. 
Jsou menší než ty kopretinky na titulní stránce publi-
kace „Větrné elektrárny: Mýty a fakta“, kterou vydalo 
Sdružení Calla a Hnutí Duha, prosinec 2004.

V kritické studii, kterou v roce 1998 zpracovala nor-
ská agentura pro vodní zdroje a energii (NVE) se dán-
ská podpora větrné energii charakterizuje jako „masivní 
a neomezené státní dotace vedoucí k vážným environ-
mentálním problémům, rizikovým investicím, vysokým 
výrobním nákladům elektrické energie a ke stavbě VE 
i na místech s nízkou intenzitou větru“. Studie uvádí, že 
hlavní výsledek takové podpory ze strany dánské vlády 
bylo „položení základů průmyslové výroby větrných tur-
bin“, jako důležitého vývozního artiklu. 

Nicméně v následujícím desetiletí se větrná energe-
tika v Norsku dynamicky rozvíjela jako doplněk využití 
vodní energie. Výkon hydroelektráren byl v roce 2003 
ovlivněn nízkými srážkami, takže norská vláda rozhod-
la o výstavbě doplňkových kapacit větrných elektráren. 
V lednu 2004 mělo Norsko 55 VE o instalované kapacitě 
100 MW, koncem roku 2004 již 85 VE o kapacitě 160 
MW. Vláda podporuje výstavbu dotacemi do výše 25 % 
investičních nákladů, přičemž dotaci získají jen projekty, 



��

Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji

které splňují přísná kritéria energetická i environmen-
tální.

V USA, zejména v Kalifornii, probíhal tři desetiletí 
masivní vývoj větrné energetiky, který federální vláda 
od 70. let podpořila dotacemi ve výši téměř 2 miliardy 
USD. Přesto byla energie vyrobená větrnými elektrárna-
mi minimálně o 50 % dražší, a to přes různá zvýhodnění, 
např. výhodnější odpisy nebo daně. Celková dlohodobá 
účinnost VE se pohybovala kolem 25 % instalovaného 
výkonu a po dlouhých letech státních dotací předsta-
vovalo v polovině 90. let vyrobené množství elektrické 
energie pouhou 0,1 % národní spotřeby (viz např Court-
ney, 2006). V podmínkách ČR mají větrné elektrárny 
ještě nižší průměrnou účinnost. Zpráva o životním 
prostředí ČR, 2004 (str. 139) uvádí, že „průměrné 
využití větrných elektráren s instalovaným výkonem 
nad 100 kW, které byly po celý rok 2004 v provozu, 
dosáhlo pouze 12 %.”

V druhé polovině 90. let po zastavení dotací v USA 
zkrachovalo několik významných amerických operá-
torů, např. kalifornské firmy Kenetech, WindMaster 
a FloWind, jak uvádí R.L. Bradley v přehledné stati 
„Renewable Energy Not Cheap, Not Green“ (Obnovitelná 
energie ani laciná ani zelená) z konce 90. let. Ze srovnání 
zpracovaného britskou Royal Academy of Engineering 
(2004) vyplývá, že nejlevnější elektrická energie je vyrá-
běna plynovými a jadernými elektrárnami a to včetně 
„decommisioning”, tj. odstranění elektrárny po uplynutí 
životnosti. Cena energie z větrných elektráren je takto 
o 50 až 120 procent vyšší, než jsou obvyklé tržní ceny, 
takže by jejich provozovatelé byli na volném trhu s ener-
gií neschopni konkurence. Stát jim proto zaručuje vyšší 
výkupní ceny, což pochopitelně vede k vyšším cenám 
elektrické energie pro konečného spotřebitele. 

Je otázka, zda na výstavbu VE v České republice, kte-
ré jsou již zvýhodněny výkupními tarify, mají být navíc 
užity nenávratné dotace ze Státního fondu životního 
prostředí, Energetické agentury a nebo z Operačních 
programů (Životní prostředí, Podnikání a inovace). Pak 
se bude skutečně jednat o podnikání bez rizika, kdy ani 
ti podnikatelé, kteří naprosto nevhodně umístí větrnou 
elektrárnu tak, že půjde o ztrátovou investici, nepříjdou 
o vlastní kapitál. Ztrátu ponese veřejnost. Lze očekávat, 
že při přidělování takových „zelených trafik“ se uplat-
ní korupce, která ČR výrazně negativně odlišuje nejen 
od vyspělých demokracií, ale i od mnoha rozvojových 
zemí.

Krom toho musí být kolísající výkon větrných turbín 
kompenzován dostatečnou kapacitou záložních zdrojů 
s krátkou dobou náběhu, např. uhelnými elektrárnami 
nebo speciálními plynovými turbínami (open-cycle gas 
turbines), které za kolísavého provozního režimu samy 
mají vyšší provozní náklady a nižší energetickou účinost 
než např. vysoce efektivní kogenerovaná výroba ener-
gie a tepla. K náhradě 1000 MW uhelných elektráren by 
v ČR bylo nutno postavit více než tři až čtyři tisíce (!) 

velkých větrných turbin po 2 MW a vybudovat dostečný 
záložní výkon plynových turbin – to vše propojené sběr-
nou sítí s regulačním systémem reagujícím na momen-
tální sílu větru.

V Dánsku se provozovatelé rozvodných sítí potýkají 
s vyrovnáváním nárazových dodávek elektrické energie 
z větrných elektráren a malých kogeneračních jedno-
tek, což vede ke snížení účinnosti celého systému. Pod-
le důvěryhodného zdroje (Krogsgaard 2001; viz Mason 
2004) dánská vláda před deseti lety nejprve vysoce doto-
vala vývoj a výstavbu VE a dnes poskytuje další dotace 
provozovatelům tepelných elektráren, aby kompenzo-
vala jejich nemalé ekonomické ztráty. Celkové dotace 
související s provozem VE dosahují ročně 1 mld DK (1 
DK je asi 4 Kč) a to při dvojnásobných maloobchodních 
cenách elektrické energie pro dánské odběratele ve srov-
nání s UK. 

Negativní dopad VE na dánskou ekonomiku je ovšem 
vyvážen vývozy zařízení VE, protože dánští výrobci 
ovládají asi 50 % světového trhu a výroba VE zaměst-
nává 20 tisíc pracovníků. V ČR ovšem taková kompen-
zace nepřichází v úvahu. Studie OECD (O´Brien P a Hoj 
J. 2001), která analyzuje mj. rozvoj větrné energetiky 
v Dánsku, konstatuje, že systém dotací VE je naprosto 
netransparentní. Dánští výrobci VE jsou navíc závislí na 
dotovaných cenách i v jiných zemích, a proto podporují 
tamní nevládní organizace a zájmové skupiny, které jim 
pomáhají udržovat export. 

Lze se domnívat, že spojení dánského Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva pro energetiku vedlo 
k oslabení nezávislé kontroly užívání dotací na výstavbu 
VE. Krom toho byly zaznamenány korupční aféry, kdy 
místní politici byli osobně zainteresováni ve výstavbě VE 
a pomáhali investorům s vyřizováním žádostí o dotace 
nebo stavebního povolení. Navíc, oblíbený argument, že 
VE snižují emise skleníkových plynů a tím napomáha-
jí boji s globálním oteplováním, vyvrací fakt, že emise 
oxidu uhličitého v Dánsku rostou bez ohledu na rostoucí 
podíl větrné energie. Dánsko není schopno bez masivní-
ho nákupu povolenek splnit svůj kjótský závazek. Důvo-
dy jsou zřejmé (Mason 2006), dánský hybridní systém 
VE a uhelných (plynových) elektráren je neefektivní, při 
nárazově vysoké intenzitě větru dochází k nadprodukci 
elektrické energie, kterou za velmi malé ceny (give-away 
price) odebírá Švédsko a Německo. 

Ani v podmínkách ČR, kde intenzita větru je pod-
statně nižší než v severním Dánsku (Jutland), není 
větrná energetika ekonomicky výhodná (viz článek I. 
Ryvolové) např. ve srovnání s využitím biomasy. Navíc 
z předkládané veřejně dostupné dokumentace (EIA) 
vyplývá, že mnohé naše projekty by nesplnily podmínky 
obvyklé v zahraničí (chybí seriózní hodnocení vlivu na 
avifaunu, hlukové mapy jsou chybné, hodnocení krajin-
ného rázu je na velmi nízké úrovni). Nejvážnější ale je, že 
projekty, které se ucházejí o veřejnou podporu (dotované 
ceny, příp. investiční dotace), neobsahují roční hodno-
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cení lokality z energetického hlediska. Přitom je známo, 
že modelování pomocí větrných map je pouze přibližné 
a seriózní zahraniční investoři měří celý rok energii vět-
ru ve 20 a více metrech. Pokud by naši „zelení investoři“ 
museli užívat především své vlastní peníze a nemohli 
by rozhazovat veřejné prostředky (např. dotace z fondů 
EU), pak by návratnost takových investic zvažovali jistě 
pečlivěji. 

Existuje však část nevládních organizací a „zelené 
veřejnosti“ (většinou dobře situovaní mladí idealisté 
z měst), pro které VE jsou symbolem budování nové, 
lepší ekologické společnosti. Stejně tak kouřící tovární 
komíny a těžní věže byly symbolem budování socialismu 
a ocelová sila a ohyzdné velkokravíny symbolem družs-
tevního zemědělství. Podobně jako opěvovatelé socia-
lismu viděli novou poezii a krásu v komínech a těžních 
věžích, zelení vizionáři vidí krásu ve VE, které podle nich 
dají české krajině nové estetické kvality. Většina obyvatel 
na venkově na to má poněkud střízlivější názor.

Hledači renty
Před zhruba 50 lety formuloval americký ekonom 

a nositel Nobelovy ceny James Buchanan spolu s Gordo-
nem Tullockem teorii veřejné volby (public choice theo-
ry), která se mimo jiné zaměřuje i na zneužívání veřej-
ných statků a ovlivňování veřejného rozhodování těmi 
ekonomickými subjekty, které je možno charakterizovat 
jako „hledače renty“ (rent seekers). Buď chtějí pomocí 
spojenců ve veřejné správě a mezi poslanci získat pro 
sebe výhodný monopol, anebo chtějí prosadit nějakou 
„korekci trhu“, která by je ochránila od tržní soutěže. 
Buchanan a Tullock tak ukázali, že vedle „selhání trhu“ 
existuje také neméně časté „selhání veřejné správy“. 

Aby bylo možno korekce trhu odůvodnit, zájmo-
vé skupiny (lobby) a spříznění politici se odvolávají na 
veřejný zájem, ochranu zdraví, ochranu životního pro-
středí, kulturního dědictví apod. Jde jim při tom nikoliv 
o „veřejné blaho“ samo, ale o získání ekonomické výho-
dy a snížení rizik podnikání, které s sebou přináší tržní 
konfrontace. Nemluvíme zde o neziskových organiza-
cích, ale o investorech a podnikatelích, kterým jde o zisk. 
Bohužel, také ochrana životního prostředí je oblastí, kde 
lze takové cynické chování očekávat a skutečně existu-
je celá řada příkladů, kde se veřejné mínění manipuluje 
pomocí etických argumentů. Buchananovými slovy, teo-
rie veřejné volby „nahrazuje romantické iluze o činnosti 
veřejné správy pohledem mnohem skeptičtějším“.

Ke zřizování „zelených rent“ se velmi dobře hodí 
bohatě dotované programy na využívání obnovitelných 
zdrojů. Při tom stejně tak, jako u ostatních způsobů 
výroby elektrické energie vznikají negativní externality, 
tj. škody a dodatečné náklady, které ponesou jiní. V  pří-
padě VE to jsou spotřebitelé elektrické energie, majitelé 
pozemků, podnikatelé v oblasti turistického ruchu, kra-
jina, příroda i místní obyvatelé postižení např. zvýšeným 

hlukem. Zejména, když se větrné elektrárny staví někde 
daleko, kde to samotným investorům a jimi placeným 
agitátorům nepůsobí problémy, pokud možno v jiné 
zemi nebo alespoň v jiné vesnici.

Závěr
VE, zejména velké s výkonem 2 MW, představují 

výrazný zásah do okolní krajiny a přírody a mají v okru-
hu ca 1–2 km objektivně prokázaný negativní dopad na 
kvalitu života obyvatel a tedy i cenu pozemků a obyt-
ných budov. 

Proto je nutno zdůraznit, že:
V souladu s Aarhuskou úmluvou, která zaruču-
je občanům spolurozhodovat o věcech týkajících se 
životního prostředí, největší váhu při rozhodování 
o využití větrné energie by měl mít hlas těch, kte-
ří budou muset vedle větrných elektráren trvale žít 
nebo tam mají majetek. Všechny fyzické i právnické 
osoby dotčené výstavbou VE by měly v místním refe-
rendu řádně zvážit všechna „pro“ a „proti“ a nerozho-
dovat se pouze na základě jednostranných informací 
a nezaručených slibů, které dostanou od investorů. 
V této souvislosti je znepokojující prohlášení součas-
né vlády, která „Zjednoduší povolovací proces pro 
zařízení využívající obnovitelné zdroje energie” – viz 
Programové prohlášení vlády, odst. Energetika a kli-
ma, z ledna 2007. Doufejme, že se to netýká zjedno-
dušení procesu EIA nebo změkčení jiných zákonných 
povinností. Naopak by měl být urychleně vytvořen 
právní rámec využívání větrné energie v ČR, tak 
jako tomu je v ostatních rozvinutých demokraciích.
Vládní dotační a další podpora výstavby VE by 
neměla vést k výstavbě těchto zařízení na nevhod-
ných místech, kde VE budou mít nízké využití insta-
lovaného výkonu, takže negativní dopady (externa-
lity) nebudou vyváženy dostatečným energetickým 
ziskem. Navíc při masivních dotacích dojde k plýt-
vání veřejnými prostředky, korupci a bezprecedent-
nímu ničení české krajiny a přírody. Záleží proto na 
důsledném uplatnění EIA a současně pečlivém umís-
tění VE do vhodných lokalit, kde bude dosaženo nej-
méně 20 % využití instalovaného výkonu.
Ti, kteří se dobrovolně rozhodnou žít v okolí větrné 
elektrárny by měli počítat i s možným poklesem ceny 
nemovitostí a rušivými vlivy. Měli by předem vyjed-
nat kompenzace, které se týkají nejen jejich obce, ale 
všech dotčených obyvatel, vlastníků domů a pozem-
ků. Jak správně radí zmíněná propagační brožurka 
„Větrné elektrárny: mýty a fakta“ každá obec má 
právo rozhodovat o umístění větrných elektráren na 
svém území a může si s investorem dojednat výhodné 
podmínky.

•

•

•

•
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OZE – PROBLEMATIKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ 
REPUBLICE A SPECIFICKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

RNDr. Jiří Procházka 
Ředitel společnosti Ekoaudit, spol. s r.o., Brno

Obecné teze
Více než 90 % elektřiny je vyrobeno v ČR v uhelných 

a jaderných elektrárnách.  Výroba a spotřeba energie 
v Česku se vyrovná v letech 2009–1012 (MPO, Energe-
tický kongres  IIR Čepkon, Praha, 2007). Energetických 
zdrojů v nejbližší budoucnosti ČR bude nedostatek, 
dosavadní řešení jsou nedostatečná. Výhody vlastních 
energetických kapacit jsou nejen ekonomické, ale i poli-
tické.

Obnovitelné energetické zdroje budou vždy pouze 
doplňujícím energetickým zdrojem, se kterým ale bude 
třeba stále více z několika důvodů i u nás počítat.

Větrná energetika je dynamicky se rozvíjejícím obo-
rem z  tzv. obnovitelných zdrojů energií s ročním růstem 
světového instalovaného výkonu asi 25 až 30 %. V sou-
časné době je světová produkce elektrické energie z větru 
okolo 15 tisíc MW, když instalovaná kapacita větrných 
elektráren je cca 75 tisíc GW; v roce 2010 můžeme očeká-
vat růst této hodnoty asi do úrovně 160 GW.

Situace ve využívání větrné energie v Česku je 
ve  srovnání s evropským trendem neporovnatelná a spí-
še tristní. Je pravda, že vládní orgán se zásadně přihlásil 
Bruselu, v souvislosti s trendem omezování využívání 
neobnovitelných zdrojů energií a s tím souvisejícím ome-
zováním emisí zejména CO2, k postupnému zvyšujícímu 
se plnění limitů ve využívání OZE, a to včetně větrné 
energie. Avšak další, konkrétnější instrukce směřované 
k plánovité realizaci – získávání energií z obnovitelných 
zdrojů, zde větru – cestou například zainteresování kraj-
ských úřadů, prakticky dosud nejsou realizovány.

Výchozím materiálem pro řešení řady otázek se moh-
la stát již dříve řada dokumentů, týkající se obnovitel-
ných zdrojů energie a úspor energií, například „Národní  
program hospodárného nakládání s energií a využí-
vání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 
2006–2009“, „Státní program na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů, část A, B“ nebo „Státní 
energetická koncepce České republiky“ (schválena usne-
sením vlády dne 16.03.2004). 

V posledním dokumentu byly všechny typy obno-
vitelných zdrojů, včetně větru, podřízeny cílům Politi-
ky s „velmi vysokou prioritou“; současně byla navržena 
řada nástrojů k zabezpečení požadovaných cílů, včetně 
legislativních.

Uvedená Státní energetická koncepce současně 
akceptovala příslušné požadavky EU ve smyslu „vypra-
cování, přijímání a zveřejňování transparentních, 

nediskriminačních dlouhodobých dokumentů v rám-
ci energetických koncepcí“. K tomu byl přijat požada-
vek o provázání Státní energetické koncepce s územ-
ními energetickými koncepcemi, které podle zákona 
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií z ní vycházejí. 
Ty kraje, které již měly dříve schválenou  svou územní 
energetickou koncepci, i ty, u kterých je tato v procesu 
zpracování měly, požadované provázání a přizpůsobe-
ní zajistit.

Současný stav
Zkušenosti investorů, zpracovatelů projektů i osob 

oprávněných k posuzování vlivů větrných elektráren 
(VE) na životní prostředí, v současném právním prostře-
dí České republiky a specificky v Jihomoravském kraji 
však zatím nejsou s uvedenými prioritami v souladu. 
V dalším textu je uveden výběr nejdůležitějších aspektů 
vztahujících se k praktickým otázkám využívání větrné 
energie:

Legislativní zázemí – proces posuzování environ-
mentálních vlivů VE

Pokud akceptujeme věcnou část závazku ČR jako 
členské země EU o využití OZE, absentují zde k jeho 
naplnění účinné legislativní  nástroje. Legislativa je v řa-
dě případů nepřesná, případně neakceptuje současné 
vnímání posuzování OZE, a dává prostor úředníkům 
pro její nestejný výklad. Dochází často k nadbytečným 
požadavkům (extrém například filmová vizualizace 
točících se VE včetně simulace světelného překážkového 
značení! – Moravské Budějovice, MÚ). 

Zákon č. 100/2001 Sb. nastavuje na jedné straně přís-
né limity pro posuzování VE (výška, elektrický výkon);  
řízení procesu posuzování vlivů na straně druhé se neří-
dí jednotnými ukazateli, které by respektovali   všichni 
úředníci, příslušní pro posuzování vlivů VE na život-
ní prostředí. Cílem by mělo být zjednodušení procesu 
posuzování a požadavků.

Citovaný zákon není důsledně v závěru hodnocení 
ve více případech akceptován – oznámení, dokumenta-
ce, posudek  jsou doporučující, přesto stanovisko kraj-
ského úřadu je nesouhlasné s obvyklými formulacemi 
– lidé jsou proti (poslední oficiální průzkum pro lokalitu 
Bošovice měl jiný závěr), záměr nevyhovuje z hlediska 
krajinného rázu, není v souladu s energetickou koncepcí 
kraje etc.). Většinou je dopřáno slyšení „křičícím men-
šinám“ než reálnému vzorku  dotčeného obyvatelstva. 
V této souvislosti zůstává otázkou, proč záměry investo-
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rů podléhají náročnému procesu posuzování vlivů, když 
závěry zvláště některých krajských úřadů (zde například 
Jihomoravského) se řídí jinými premisami. Mnozí účast-
níci procesu se ptají, zda by úřady neměly být více zain-
teresovány na  aktivnějším a konstruktivnějším vnímání 
problematiky využívání větrné energie ve vztahu k plat-
né Státní energetické koncepci a povinnostem ČR jako 
členské země Evropské unie.

Nejenom Krajské úřady zabředávají ve svých stano-
viscích k VE, kde často nerespektují dosažené změřené 
výsledky větrných  poměrů v konkrétních lokalitách, 
ale projednávání projektů ztěžují investorům i tím, že  
nadbytečně vymezují území nevhodná pro případnou 
stavbu VE (například neodůvodněná  šíře ochranných 
pásem území lesa, přírodního parku, nadregionálního 
biokoridoru etc.). Paradoxem v hodnocení vlivů jsou 
například situace, když krajský úřad požaduje po inves-
torovi dopracování oznámení do dokumentace, když 
již dopředu v podstatě ví, že jeho závěrečné stanovisko 
nebude pozitivní.

V procesu zjišťování vlivů VE někdy zjišťujeme, že 
stanovisko určitého úředníka k VE je zásadně negativní. 
Zde vzniká problém, když svůj osobní názor (bohužel 
většinou záporný) promítá do názoru pozice úředníka, 
kterou navenek zastává. Dále v této souvislosti je zřejmé, 
že i informovanost příslušných úředníků je různá. Z toho 
plyne i úroveň jeho posouzení  a schopnost se s posouze-
ním problému vyrovnat. Zcela související je i informo-
vanost občanů, jejich ochota se projektem vůbec sezná-
mit a akceptovat souvislosti následných změn. V těchto 
vztazích  je důležitá i schopnost komunikace investora.

Není dobré, když Krajský úřad Jm kraje vydal sou-
hlasné stanovisko například ke 2 VE v lokalitě Stavěši-
ce, když místě příslušný úřad bojoval tak dlouho a vše-
mi prostředky proti záměru (důvody „potencionálně 
zasažené území, překročení zákonného limitu a naruše-
ní harmonického měřítka a harmonických vztahů v kra-
jině) až nadřízený krajský úřad svoje původní stanovis-
ko přehodnotil a vydal nové, zamítavé. Toto potvrdilo 
bohužel i MŽP, odbor výkonu státní správy VII v Brně).

Z hlediska hodnocení krajinného rázu se nabízí 
v uvedených souvislostech více otázek. Jednou z nich je 
i nedostatečně diskutovaná otázka vývoje krajiny v sou-
časných a budoucích podmínkách s ohledem na otáz-
ky industriálního a technicistního vývoje společnosti 
v kontextu Evropy (nejen střední a jižní Moravy) prá-
vě ve vztahu k využívání obnovitelných energetických  
zdrojů, včetně větru. Domnívám se, že vývoj i této sou-
vislosti nelze v žádném případě zastavit; týká se to nejen 
přístupu k technickým řešením, energetickým požadav-
kům doby a očekávaným požadavkům a přínosům, ale 
jde současně o změny v myšlení lidí. Základem pro napl-
nění uvedených tezí je i naplňování racionálních a smys-
luplných koncepcí. K tomu mají však současné přístupy 
orgánů a celková osvěta problematiky poměrně velmi 
daleko. Je zajímavé, že toto se týká i zmíněného orgánu 

Ministerstva životního prostředí, od kterého by se dal 
očekávat zcela jiný přístup k věci.

Vztah k územním plánům, 
stavební zákon
Stavební zákon – § 18 a následující: tam, kde není 

zpracován územní plán, kde tedy není definované zasta-
vitelné území obce (platí to i o 1 VE) nelze nic stavět. 
A to ani meteorologický stožár, který má sloužit k získání 
měřených dat k tomu, zda je místo vhodné pro výstavbu 
VE. Proces tvorby ÚPD trvá dva i více roků. Nelze tedy 
připravovat stavbu VE, nelze ani měřit skutečné parame-
try větru v dané lokalitě. Změna legislativy je nutná, ale 
současně příliš časově náročná. Snad  by pomohl výklad 
stavebního zákona, zda VE do technické infrastruktury 
patří, či ne (odst. 5, 6 cit. §). Nedávný výklad MMR, Ing. 
Tunka, se tomu přibližuje.

Při tvorbě územních plánů se objevují požadavky na 
vymezení území, kde by mohly být (nebo naopak) sta-
věny větrné elektrárny. Toto hodnocení, nebo studie, 
často nezohledňují další okolnosti, důležité pro posou-
zení možnosti výstavby a bývají zaujaté. Pokud není 
smyslem omezení dobře odůvodněná ochrana některé-
ho konkrétního území (například národní park), pak jde 
o „politická“, odborně nepodložená rozhodnutí. Toto 
stanovisko se netýká pouze větrné energetiky.

Úředníci některých pověřených úřadů požadují, aby 
investoři zajistili nejprve změnu územního plánu obce. 
To však zároveň znamená, že podle zákona č. 100/2001 
Sb. je u každé změny územního plánu nutné provedení 
tzv. zjišťovacího řízení, a pokud přijde nesouhlasný názor, 
musí následně proběhnout i další etapy procesu hod-
nocení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). To je, 
zejména z časového hlediska, velmi náročný proces – SEA 
a změny územního plánu totiž běží déle než rok.  Povolo-
vací procedura se tak neúměrně zbytečně protahuje.

Před vydáním územního rozhodnutí musí investor 
projít procesem hodnocení vlivů projektu VE na životní 
prostředí (EIA). Je otázkou, zda v případě větrných elek-
tráren, posuzovaných jako stavby dočasné s životností 
20–25 let, je samotný požadavek na změnu ÚPD smyslu-
plný. Ani nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním pláno-
vání a stavebním řádu toto neřeší. Pozn.: životnost větr-
ných elektráren lze chápat skutečně jako stavby dočasné 
s.s., a to v souvislosti s vývojem nových, energeticky efek-
tivnějších a ekonomicky výhodnějších zařízení.

Zvláštní duplikace procesu hodnocení nastává, když 
z důvodu změny územního plánu je vyžadováno na VE 
i hodnocení SEA. Investor potom absolvuje oba procesy, 
aby byly naplněny požadavky zákonů.

Při srovnání stavby stožáru VE se stavbami stožárů 
mobilních operátorů se nabízí porovnání: obě stavby mají 
téměř identické nároky na zabrané území. Skutečnost, že 
druhé nemají pohyblivý rotor, je bohatě nahrazena emi-
semi mikrovlnného záření, kvůli kterým jsou zřizována 
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po instalaci uvedených těchto stožárů ochranná pásma 
o průměru 150–500 m. Přesto byly k dnešnímu dni na 
území ČR realizovány tisíce stožárů mobilních operáto-
rů  beze změn územních plánů.

Ve věci posuzování vlivů větrných elektráren dochá-
zí běžně k tomu, že i když je vydáno souhlasné stano-
visko úřadu se stavbou, jsou využívány nástroje zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které umožňuji záměr 
znovu hodnotit, zkomplikovat až znemožnit (viz případ 
Stavěšice). 

Vztah větrných elektráren 
k energetickým koncepcím
Zveřejněné energetické koncepce krajů jsou většinou 

zpracovány v letech 2001–2005. Hlásí se sice k využívání 
OZE, ale příslušná opatření, způsoby podpory jak pro-
klamovaných, tak požadovaných cílů dosáhnout, jsou 
dokladována na nedostatečné úrovni. V těchto koncep-
cích bylo počítáno s dnes již dávno překonanými typy 
větrných elektráren (nižší instalovaný elektrický výkon, 
vyšší hlučnost etc.). Krajské koncepce se opírají většinou 
o údaje ČHMÚ, odpovídající především potřebám hyd-
rometeorologického ústavu, a již ne správně aplikované 
pro účely větrných elektráren. Mnohdy jsou v koncep-
cích nabízeny lokality vhodné pro stavu VE pouze od 
nadmořských výšek 600 m. Nižší polohy nejsou uvádě-
ny jako vhodné, a to ani jako alternativní území, i když 
přímým měřením (s matematickým dopočtem) byla 
prokázána ekonomická využitelnost lokality. Krajské 
koncepce případně slouží i jako obrana pro politická 
rozhodování krajů (například Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje).

Pokud chceme orientovat českou energetiku ke zvý-
šení nezávislosti na importovaných palivech a na maxi-
malizaci využívání místně dostupných zdrojů ener-
gií – zejména z obnovitelných zdrojů – je nezbytné se 
zaměřit na obecní (případně regionální) politiku. Zna-
losti na obecní úrovni však nejsou dostatečné ani uce-
lené, často jsou ovlivněny firemními zájmy na tu či onu 
realizaci. Chybí informace o energetických konceptech 
obcí, o dostupných technologiích a technikách získávání 
energií z místně dostupných zdrojů, o finančních mož-
nostech podpory a podobně.

Významným daňovým nástrojem, podporujícím 
výstavbu VE, by mohlo být zahrnutí příspěvků do obec-
ních rozpočtů, do skupiny daňově uznatelných nákladů. 
Tím by se přímo posílil rozpočet obcí, které jsou jedním 
z příjemců státního rozpočtu, a umožnil by větší rozvoj 
investičních záměrů jednotlivých akcí.

Vztahy s vojenským 
a civilním letectvem
Problémem při posuzování možnosti stavby VE, 

zejména v posledních měsících, jsou ochranná pásma 

vojenských radarů, nejen tzv. naváděcích pro letištní 
provozy, ale zejména radarů pro protivzdušnou obranu. 
Ty v mnoha případech blokují využití větrných lokalit 
pro stavbu VE. Ochranná pásma radarů jsou 36, resp. 46 
km bez ohledu na fakt, že větrné elektrárny jsou v tako-
vé vzdálenosti již dostatečně kryty morfologickým čle-
něním krajiny. Je třeba využít pozitivní zkušenosti ze 
zahraničí v obdobné problematice, kdy ochranná pásma 
radarů jsou považována do vzdálenosti 15–20 km za 
zcela dostatečná, bez rizika funkčnosti radiolokačních 
zařízení. I do těchto vzdáleností lze umisťovat VE, a to 
na základě speciálních studií vlivů na předmětná zaříze-
ní (Pozn.: radary lze vybavit zařízením, které umí dete-
kovat VE).

Dosud chybí  sjednocení požadavků na překážkové 
značení sloupů VE pro vojenské i civilní letectvo tak,  
aby větrné elektrárny zbytečně nerušily tímto světelným 
značením okolní obyvatelstvo a nepůsobily jako pouťové 
atrakce. Čím víc je větrná elektrárna osvětlená a pruho-
vaná, tím více může v krajině rušit.

Obecné souvislosti s přípravou 
staveb větrných elektráren
Hledisko významu VE jako vysoce ekologického 

zdroje elektrické energie a jejich přínos k životnímu 
prostředí (úspory C02, NOx, SOx, TČ) není patřičně pre-
zentováno ve vztahu k veřejnosti obecně i jako mediální 
podpory závazku České republiky dosáhnout postupně 
8 a více % podílu využití OZE na hrubé domácí spotřebě 
elektřiny do roku 2010, ke kterému se ČR zavázala v pří-
stupové smlouvě k Evropské unii jako dodatku Směrnice 
2001/77/ES. Ta navíc ukládá členským státům zjedno-
dušení povolovací legislativy, související s obnovitelný-
mi zdroji energií. Připomínám, že Směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady  nebyla aplikována do českého 
právního řádu v plném rozsahu. Ani v nejmenším 
totiž nebyl k dnešnímu dni  aplikován článek 6 Směr-
nice, který členským státům ukládá odbourat právní 
a jiné překážky, které brání výstavbě výroben elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, včetně zjednodušení a urych-
lení řízení na odpovídající správní úrovni s cílem pro-
veditelnosti  rychlého plánovacího, a tedy povolovací-
ho řízení.

Větrné elektrárny tvoří nový technicistní prvek 
v krajině, odrážející současné a zejména  budoucí problé-
my s energií a ochranou životního prostředí. K tomu ale 
chybí organizovaná účinná osvěta, podpora příslušných 
projektů, vzdělávacích programů. Současná „hospod-
ská a bulvární osvěta“ včetně určitých televizních pořa-
dů jsou v této věci  mimořádně škodlivé. Jde zejména 
o potvrzení obecné potřeby významu OZE včetně VE, 
o potření mýtu masového zabíjení ptáků, škodlivosti 
hluku včetně infrazvuku, snížení turistického ruchu etc. 
Přitom nejde pouze o kvalifikované informace k veřej-
nosti, ale též k úředníkům, kteří posuzují dokumenty 
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a vydávají stanoviska (často prezentují své soukromé 
názory jako názor úřadu, který je zaměstnává).  Prospěš-
né by bylo vydání jednotného metodického pokynu, kte-
rý by platil napříč resorty ochrany přírody (MŽP), prů-
myslu (MPO) a regionálního rozvoje  (MMR) a byl by 
závazný pro podřízené úřady. Totéž se týká i stavebních 
úřadů, posuzujících VE (OZE). K tomu znovu konstatuji, 
že příslušným úředníkům chybí často ve věci i principi-
ální informace. Jejich následným počínáním jsou takto 
zásadně  zpochybňovány potřeby využívání a přínosů 
OZE, včetně větrné energie.

K prospěchu věci dávám ke zvážení přehodnoce-
ní Metodického pokynu MŽP č. 8 z roku 2005, zejmé-
na v oblasti role AOPK. Skutečnost, že stavba větrných 
elektráren leží v blízkosti chráněného krajinného území, 
biosférické rezervace, NATURY 2000 etc., je  důvodem 
ke zpravidla nekompromisním negativním stanoviskům 
ze strany Agentur, CHKO, či dokonce  ČIŽP.

Ve zmíněných souvislostech se rovněž doporučuje 
sblížení stanovisek MŽP a MMR.

Konstatuji nejednotný postup a v některých přípa-
dech vlastní výklady krajských úřadů k využívání obno-
vitelných zdrojů energií, zejména větrné. Jde i o malou 
spolupráci některých úředníků krajských a nižších orgá-
nů v odborném dialogu s investory. Práce odborných 
pracovníků, včetně osob oprávněných k posuzování 
vlivů, není vždy respektována, případně je jim vytýká-
na jejich neobjektivita až závislost na investorech. Čas-
to jsou upředňostňovány názory laiků nebo účelových 
sdružení, čímž pozbývá proces EIA smysl, pro který je 
určen; v některých případech evidentně chybí vůdčí role 
zodpovědného úřadu, kterému přísluší vedení procesu, 
a jeho aktivní pozitivní role  při posuzování záměru. 
Celkový proces  se tak stává nedostatečně objektivní, 
zpochybňována je práce posuzovatelů, jsou poškozová-
ny zájmy investorů, obcí a ve svém důsledku i politika 
státu vůči EU.

Hlavní závěry a doporučení
Česká republika proklamuje ve vztahu k Evropské 
unii zásadní souhlas s využíváním obnovitelných 
zdrojů pro výrobu energií, včetně větrných. V prosto-
ru dovnitř země je však podpora organizační, meto-
dická a osvětová slabá.
Legislativní nástroje nejsou návazné a umožňují 
i velmi znesnadnit až znemožnit posuzování vlivů 
na životní prostředí. Obdobně lze charakterizovat 
i postupy dle stavebního zákona.
Energetické politiky (státní a většinou i krajské) ne-
jsou aktuální a uvedenou problematiku zcela nedo-
statečně stimulují. Opírají se o jiné zdrojové oblasti, 
málo respektují nové trendy, potřeby a závazky ČR 
z hlediska využívání větrné energie.

•

•

•

Poměrně velká část úředníků nemá patřičné tech-
nické informace a nedostatečně obhajuje zájmy ČR 
v obecné poloze vzhledem k potřebě  využívání OZE 
(větrné energie) – k interní energetické politice ČR 
a závazkům ČR vůči Evropské unii.
Gramotnost občanů ve věci pochopení významu 
využití OZE včetně větrné energie a související 
ochrany životního prostředí je nedostatečná. Chybí 
pozitivní a technicky věrohodné informace z důvěry-
hodných médií, ústředních i místních orgánů; orgány 
činné ve věci – zejména některé krajské úřady prezen-
tují ve svých stanoviscích víceméně negativní názory 
až konstruktivní odpor vůči OZE – projektům větr-
ných elektráren.
Krajský úřad Jihomoravského kraje nemá k dispozici 
aktuální, konkrétně, objektivně a technicky zdůvod-
něné a  všem přístupné materiály, které by investo-
rům umožnily snadnější orientaci v možnostech pro-
jektování větrných elektráren.
Obecně chybí rozvinutá informační osvěta a osvě-
tové kampaně zaměřené nejen na větrné elektrárny, 
ale vůbec na využití obnovitelných zdrojů energií. 
Pomocí profesionálů je třeba realizovat promyšlenou, 
moderní informační kampaň, zaměřenou na obnovi-
telné zdroje energií. Doporučuje se rovněž ve spolu-
práci s ministerstvem školství zpracovat, vydat a do 
škol distribuovat publikaci k uvedeným tématům.

Závěr
Shora uvedené náměty byly zpracovány na základě 

vyhodnocení dosavadních našich zkušeností s posuzo-
váním celé řady projektů větrných elektráren v ČR. Byla 
konstatována značná složitost problematiky hodnocení, 
nejednoznačnost přístupů a výkladů řady dotčených 
orgánů, a tím vznikající nutnost problémy řešit.

O stanovisko k uvedeným tématům požádal návaz-
ně autor ministra životního prostředí a místopředsedu 
vlády pana Bursíka. Ten uvedenou žádost akceptoval 
a pověřil podrobnějším projednáním svého náměst-
ka pro OZE pana A. Kutáka. Jednání se uskutečnilo na 
MŽP dne 5. června 2007.

Tam byly diskutovány některé konkrétní aktuál-
ní problémy s tím, že velká část návazných úkolů bude 
řešena cestou již předtím ministrem ustavené pracovní 
metodické skupiny pro využití OZE, kterou vede pan 
Ing. P. Holub. Některé další otázky budou řešeny dalšími 
cestami.

•

•

•

•



��

Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji

KDY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ŠKODÍ A KDY JSOU PROSPĚŠNÉ?
Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

Centrum pro krajinu, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze 

Větrné elektrárny (VE) se dnes spolupodílejí na 
zásadní změně charakteru české krajiny. Spolu se sub-
urbanizací, výstavbou nových úseků dálnic, tisíců 
stožárů mobilních operátorů, rozsáhlých skladových, 
obchodních a průmyslových areálů jsou VE příčinou 
největších změn vizuálních kvalit krajiny od období 
průmyslové revoluce. Mezi dva nejvýznamnější negativ-
ní vlivy výstavby a provozu VE lze zařadit vliv na krajin-
ný ráz, resp. jejich vliv na společenstva ptáků, případně 
netopýrů. Z hlediska vlivů na estetické hodnoty krajiny 
si zde dovolím tvrdit, že VE smazávají veškeré dosavadní 
konvence v hodnocení krajinného rázu. 

Šetří větrné elektrárny 
životní prostředí?
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, neboť 

se vše odvíjí od dalších dvou okolností: První z nich je 
celkový energetický rámec, ze kterého se naše úvahy 
budou odvíjet. Zcela zásadní otázkou totiž je, zda nové 
VE nahradí některý ze stávajících konvenčních zdrojů 
energie. Pokud ne, pak můžeme výstavbu VE považo-
vat pouze za hru na ochranu životního prostředí a jejich 
přínos bude asi stejný, jako kdybychom nechali po Praze 
jezdit nové autobusy na „ekologické“ palivo, které ovšem 
nebudou smět nikoho vozit. Jediným výsledkem takové-
to akce bude další zhoustnutí dopravy v Praze. Budou-
li VE vyrábět elektřinu jaksi navíc, naroste jen položka 
vývozu elektrické energie do zahraničí, která je v sou-
časné době již neúměrně vysoká. 

Druhou okolností je umístění a forma VE. Vlastní for-
mu jen zdánlivě můžeme považovat za danou. O uplat-
nění VE ve vizuální scéně rozhodují především výška, 
počet a vzájemné uspořádání VE. Daleko podstatnějším 
faktorem je ovšem vlastní lokalita umístění a její kontext 
s okolní krajinou. Tento činitel největší měrou rozhoduje 
o výsledném efektu. Zda nové VE poškodí estetické a jiné 
hodnoty krajiny, či ne. Pokud poškodí, a pokud se navíc 
bude jednat o hodnoty zásadní či jedinečné, nelze VE 
považovat za přínos životnímu prostředí, ale za příčinu 
jeho vážného narušení. Vždyť estetické hodnoty stejně 
jako například kvalita ovzduší jsou atributy životního 
prostředí. Na základě čeho pak zastánci VE v esteticky 
hodnotných lokalitách preferují ochranu jedné složky 
životního prostředí na úkor jiné?

A co další obnovitelné zdroje?
Častým argumentem zastánců VE je náš závazek vůči 

EU týkající se dosažení 8 % podílu obnovitelných zdro-
jů do roku 2010. Nedávný summit EU se shodl, že unie 

do roku 2020 závazně zvýší podíl obnovitelné energie na 
celkové energetické spotřebě EU na 20 %. Je charakteris-
tické, že se nehovoří o náhradě, nýbrž o podílu, které-
ho může být teoreticky dosaženo i při dalším zvyšování 
produkce elektrické energie z konvenčních zdrojů. V ČR 
se navíc úsilí investorů soustředilo takřka výhradně na 
větrnou energii, jako by se pozapomnělo na další formy. 
Sami zastánci obnovitelných zdrojů rekrutující se (kro-
mě vlastních investorů) především z ekologických ini-
ciativ pak v mnoha případech dělají stejné chyby, které 
oprávněně kritizují u nejrůznějších investičních lobby 
v případech výstaveb velkých přehrad, dálnic, průmyslo-
vých areálů aj. V zájmu prosazení vlastního pohledu na 
svět nevidí argumenty druhých. Neprosazují se stejnou 
vervou diverzifikaci onoho podílu obnovitelných zdro-
jů ve smyslu posílení role těch, které si nežádají oběti 
v podobě devastace vizuálních kvalit krajiny. „Zvenku“ 
to vypadá, jako by sami tentokrát podlehli lobby pro-
sazující jednu formu nad ostatními, bohužel právě tu 
s fatálními dopady na krajinu. 

Tak například výsledkem přiměřené podpory 
a uváženého využívání biomasy by mohla být upravená 
krajina. Proč nejsou více slyšet hlasy zastánců této formy 
výroby elektrické energie? Jeden z předních představitelů 
skupiny ČEZ v médiích prohlásil, že kdyby stát podporo-
val stejnou měrou biomasu jako větrnou energii, dávno 
by jejich tepelné elektrárny nahradily část hnědého uhlí 
touto obnovitelnou surovinou. Podlehl i sám stát jedné 
lobby na úkor jiných?

Německo jako vzor?
Velmi často se zmiňuje příklad sousedního Němec-

ka, které patří mezi přední producenty elektrické energie 
větrnými elektrárnami. Skutečně, například cestou mezi 
Drážďanami a Roztokem nebo Drážďanami a Frankfur-
tem jich lze vidět podél dálnice stovky. Jsou umístěny 
v drtivé většině v rovinaté krajině, kterou nelze pokládat 
za esteticky výjimečnou. Navíc jsou VE takto umístěny 
v územích již narušených negativními dominantami 
dálnice, průmyslových areálů apod. Oproti tomu v Čes-
ku se zatím VE plánují i realizují takřka výhradně na 
relativně nejvýše položených místech, která jsou velmi 
často esteticky vysoce hodnotná. 

Proč ale nejít na věc z druhého konce? Kdyby se v ČR 
vymezily oblasti, kde z hlediska především ochrany pří-
rody a krajiny nedojde k výraznějšímu poškození život-
ního prostředí, dalo by se diskutovat o výši státní podpo-
ry, která by zaručila návratnost investic i přiměřené zisky 
investorům. Ano, řada právě těch nejvhodnějších míst 
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z hlediska potenciálu větru by vypadla. Naopak by se 
jako vhodné ukázaly oblasti, kde by si investice vyžádala 
větší dotace a záruky státu. Nestálo by to však za to? 

Jedu-li například po dálnici z Prahy do Liberce nebo 
po dálnici D1, vidím některá místa, kde by VE prav-
děpodobně mohly stát. Otevřená krajina na obě strany 
a občasné poryvy větru cloumající projíždějícími auty 
naznačují, že by to tu, z pohledu laika, možná i foukalo. 
O tyto lokality se ovšem nikdo nezajímá, protože inves-
toři zcela logicky nejdříve míří do oblastí, kde jim inves-
tice vynese větší zisky. To jim věru nelze vytýkat. Vytý-
kat to ovšem můžeme těm propagátorům větrné energie 
a státním úředníkům, kteří nejsou schopni rozlišit dia-
metrálně rozdílné vlivy VE v různých krajinách. 

Shlédl jsem v Německu stovky VE a mohu říci, že 
ačkoliv se mezi nimi také objevují některé nevhodné pří-
pady, jejich podstatná část je realizována v místech, kde 
k větším střetům s krajinou nedochází. Teď je potřeba 
podobná místa nalézt i v Česku a provést jejich průzkum 
z hlediska charakteru cirkulačních poměrů v přízemní 
vrstvě atmosféry. Je snadné spočítat dobrou návratnost 
investice v krajinářsky citlivých územích, pokud vlast-
ní výpočet nezahrnuje i poškození krajiny. Skutečnost, 
že estetickou hodnotu neumíme vyčíslit v korunách, 
nemůže vést k tomu, že ji zanedbáme. Naopak, musíme 
hledat místa, kde bude újma minimální či žádná, a ta 
podrobit exaktnímu testování z hlediska fyzikálního 
a posléze i ekonomického.

Nebýt příznivcem větrných elektráren v místech, kde 
se dnes převážně navrhují, ještě nemusí nutně znamenat, 
že je člověk jejich zapřísáhlým odpůrcem v každém pří-
padě.  

Jaké jsou hlavní vlivy větrných 
elektráren na krajinu?
Větrné elektrárny se převážně stávají pohledově 
dominantní v rámci dotčeného krajinného prosto-
ru. Do značné míry tak mohou potlačovat současné 
dominantní rysy tohoto krajinného prostoru.
VE vnesou do krajiny nové (nepůvodní) geometrické 
tvary. 
Záměr v některých případech může způsobit rele-
vantní změnu ve vnímání poměru charakteristik pří-
rodních, resp.  přírodě blízkých a umělých (kultur-
ních) ve prospěch umělých.  
Větrná elektrárna se stává velmi často spoluurčují-
cím, někdy zásadním znakem, který dokáže změnit 
pořadí charakteristik v rámci místa krajinného rázu. 
Dynamický charakter VE se stane v krajině rysem 
upoutávajícím pozornost, který přispívá k potlačení 
současných znaků a hodnot krajiny. 
Vlivem realizace záměru může dojít k narušení jedi-
nečných nebo zásadních znaků a hodnot krajinného 
rázu s pozitivním projevem. 

•

•

•

•

•

•

VE velmi často změní vizuální projev reliéfu dotče-
ného krajinného prostoru. 
Realizací dochází k přímé likvidaci některých stáva-
jících ekosystémů v rozloze cca stovek m2. Z hledis-
ka vlivu na krajinný ráz nebývá však tato skutečnost 
limitující. 
Vlivy na obyvatelstvo je v kontextu krajinného rázu 
třeba chápat ne jako přímé vlivy, nýbrž jako smyslo-
vé zprostředkování těchto vlivů vzniklých realizací 
záměru. Vizuální vliv na obyvatelstvo je zásadním 
vlivem, který zprostředkovává estetické působení. 
V tomto smyslu právě vizuální vlivy hrají klíčovou 
roli v narušení estetické a přírodní hodnoty krajin-
ného rázu dotčeného krajinného prostoru. 
Negativní akustický vliv na obyvatelstvo se u jednot-
livých elektráren předpokládá pouze v jejich blízkosti. 
Negativním akustickým vlivem ve smyslu hodnocení 
krajinného rázu přitom nerozumíme dosažení limit-
ních hladin hluku, ale časté či téměř permanentní 
rušení faktorů pohody nižšími úrovněmi hluku, kte-
ré se však mohou stát v určitém prostoru dominant-
ními a přispět tak ke změně charakteru celé krajiny. 
Snížení obytné a rekreační atraktivity oblasti – výstav-
ba VE jako důsledek již zmíněných vlivů může snížit 
rekreační atraktivitu především v rámci zóny inten-
zivní a silné viditelnosti. Snížení hodnoty objektů pro 
trvalé bydlení bývá v případě VE nižší nebo žádné.

Přinášejí větrné elektrárny 
i další negativní vlivy?
VE přinášejí i některé další, nepřímé dopady na kraji-

nu. Po roce 1992 je součástí české environmentální legis-
lativy i institut krajinného rázu, který má krajinu chránit 
před aktivitami snižujícími její estetické a přírodní hod-
noty. Záměry, které se z tohoto pohledu vyhodnocují,  
představují různou míru ohrožení. Billboardy počínaje 
a otevírkami povrchových lomů konče. Každý záměr 
se liší svým významem, projevem, ale také dosahem. 
A především větrné elektrárny v tomto smyslu bourají 
veškeré dosavadní konvence svou formou, vertikálním 
akcentem, dosahem, ale i dynamickým charakterem. 

Specialista posuzující vliv na krajinný ráz, úředník 
vydávající ve věci rozhodnutí, ale i obyvatel dotčené 
oblasti, ti všichni jsou VE, ať chtějí nebo nechtějí, ovlivně-
ni ve svém úsudku. Jsou-li VE stavěny i přes značný vliv 
na krajinný ráz, budou ještě někomu vadit „maličkosti“, 
jakými jsou billboard uprostřed polí, kreace architekta 
samouka na vizuálně exponovaném horizontu, stožár 
mobilního operátora na vrcholu krajinné dominanty či 
transformátor umístěný v průhledu na barokní památ-
ku? A má ještě smysl při ochraně krajiny zaobírat se tak 
abstraktním fenoménem jakým je genius loci? 

Dalším vedlejším efektem větrných elektráren je 
skutečnost, že jejich přítomnost v krajině přitahuje dal-

•

•

•

•

•
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ší aktivity s negativním vizuálním projevem. V praxi 
to velmi často funguje tak, že první takováto negativní 
dominanta „načíná“ území. Posuzovatelé dalších zámě-
rů jsou tak nuceni objektivně konstatovat existenci nega-
tivních vizuálních projevů v krajině před realizací dal-
ších staveb. 

Stačí jen ochrana již vyhlášených 
chráněných území?
Ani sebelepší úmysly investorů nemohou ospravedl-

nit poškození cenných či dokonce jedinečných krajin-
ných partií. Častým argumentem je fakt, že se investoři 
a priori vyhýbají již vyhlášeným zvláště chráněným úze-
mím (ZCHÚ) či přírodním parkům (PP), přičemž tyto 
jejich „ústupky“ mají být považovány za dostatečné. ZC-
HÚ a PP však byly vyhlašovány ze zcela jiných důvodů 
a při definování jejich hranic se nebraly v úvahy případ-
né vlivy staveb s takto vizuálně výjimečnými vlastnost-
mi. Současné hranice ZCHÚ a PP, ale ani ochranné zó-
ny chráněných území a jednotlivých objektů ve smyslu 
zákona o státní památkové péči, neberou v úvahu stavbu 
s takto intenzivními vizuálními vlivy. Je proto neprofesi-
onální tvrdit, že vliv na ně je minimální či dokonce žád-
ný v případech, kdy se stavba VE plánuje bezprostředně 
za jejich hranicemi. 

Kromě toho existuje velké množství dalších krajin, 
které jsou velmi cenné, a přesto nejsou ošetřeny žádným 
z uvedených institutů. Máme na ně rezignovat? Kraji-
nářské vyhodnocení  území Plzeňského kraje prokázalo, 
že oproti současně vyhlášeným ZCHÚ a PP tento kraj 
disponuje dalšími 24 % území s parametry vhodnými 
pro územní legislativní ochranu.  

Závěrem 
Šest otázek zformulovaných do názvů jednotlivých 

částí tohoto příspěvku vyplynulo z nejčastějších otázek 
či argumentů, které jsem zaznamenal při zpracování 
studií hodnotících více než 300 větrných elektráren v ČR 
a několika v USA. 

Možnost umístění větrných elektráren musí být vždy 
zkoumána ve vztahu k typu krajiny a k jejím estetickým, 
přírodním, kulturním i historickým charakteristikám. 
Existují krajiny, které jejich výstavbou a provozem utrpí 
minimálně. Je proto potřeba nasměrovat úsilí investorů 
nikoli tam, kde to nejvíc fouká, ale tam, kde to ještě dost 
fouká, a přitom nedochází k větším újmám na přírodě, 
krajině a lidech. Pokud takových míst nenajdeme dosta-
tek, nevadí. Využijme jiné zdroje, kterými naše země dis-
ponuje. Snaha za každou cenu implantovat tuto techno-
logii v malé zemi, kde to málo fouká, až příliš připomíná 
úmysly přizpůsobit naši krajinu v 70. letech velkoplošné 
mechanizaci a technologiím ze Sovětského svazu.

Nejdříve je ovšem třeba si odpovědět na otázku, zda 
nějaké to procento na trhu s elektrickou energií, který 
má dnes výrazný převis výroby nad tuzemskou spotře-
bou, stojí za tak závažné poškození české krajiny. 
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§ 12 ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY PŘI 
POSUZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

– „SUMMA INIURIA“ PRO INVESTORY NEBO „ULTIMA 
RATIO“ PRO ZÁCHRANU NAŠÍ KRAJINY? 

JUDr. Roman Slouka 
Odbor životního prostředí, Krajský úřad kraje Vysočina

Poměrně stručný text § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, vzbuzuje v posledních 
letech novou vlnu emocí – tentokrát v souvislosti se 
záměry vysokých větrných elektráren. Jedni totiž nabý-
vají dojmu, že § 12 zákona o ochraně přírody byl stvo-
řen k tomu, aby bezbřehým a neuchopitelným způsobem 
bránil podnikatelským aktivitám, druzí v něm spatřují  
poslední záchranu před pronikavými změnami kraji-
ny.  Tento příspěvek si neklade za cíl uceleně popisovat 
rozhodovací praxi orgánů ochrany přírody při vydávání 
závazných stanovisek podle § 12 zákona o ochraně pří-
rody,  chce pouze stručně (a snad poněkud nesourodě) 
vyjmenovat některé problémy spojené s aplikací jmeno-
vaného zákonného ustanovení:    

1. Krajinný ráz není primárně právním pojmem.1 Jak-
mile byl ovšem tento pojem vtělen do zákona, je třeba 
vycházet ze zákonného znění. Byť pole posuzovaných 
skutečností je podle § 12 zákona o ochraně přírody širo-
ké a definice krajinného rázu neurčitá a neúplná, není 
možno se od zákonného znění odchylovat. 

2. Text § 12 zákona o ochraně přírody  je možno 
označit jako příklad „otevřené struktury práva“ (v pří-
padě rozhodování potom jako „otevřený rozhodovací 
proces“).2  § 12 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody má 
několik typických znaků neurčitých právních norem:

hodnotově určené pojmy (např. „snížení krajinného 
rázu“, „harmonické měřítko v krajině“, „estetická 
hodnota krajinného rázu“ apod.),
určení některých prvků demonstrativním způsobem 
– a to i u definiční normy („Krajinný ráz, kterým je 
zejména…“),
možnost výkladu obsahu neurčitých právních pojmů  
bez stanovení konkrétních limitních znaků či čísel-
ných hodnot.
Krajinný ráz je definován  pomocí  neurčitých pojmů 

(§ 12 odst. 1 věta první zákona  o ochraně přírody) jako 
„… zejména přírodní, kulturní a historická charakte-
ristika určitého místa či oblasti…“, z další části definice 
vyplývá, že krajinný ráz se vyznačuje určitou estetickou 
a přírodní hodnotou. Tato hodnota je chráněna před 
jejím snížením, přičemž některé vyjmenované složky 
(hodnoty) krajinného rázu  musí být při zásazích do kra-
jinného rázu zachovány (§ 12 odst. 1 věta druhá zákona 
o ochraně  přírody).    § 12 odst. 2 určuje, za jakých pod-

•

•

•

mínek  rozhoduje orgán ochrany přírody a krajiny – jed-
ná se o činnosti „…které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz…“.  

3.  Vágní termíny § 12 zákona o ochraně přírody 
sestávají z „pojmového jádra“ – skutečností posuzova-
ných vždy a „pojmového okruží“ – skutečností, k nimž 
se přihlíží ad hoc, popřípadě s nižší vahou důležitosti.3 
Např. je jisté, že přírodní, kulturní, historická popřípa-
dě jiná charakteristika místa či oblasti je přítomna vždy, 
vnímatelná je ovšem nejčastěji pouze charakteristika 
přírodní (některé složky fyzickogeografické sféry) a kul-
turní (způsoby využívání krajiny člověkem). Historickou 
charakteristikou lze rozumět zejména dlouhodobý vývoj 
přírodních a kulturních charakteristik krajiny zname-
nající např. možnost trvale udržitelného rozvoje daného 
místa či oblasti. Obecně se rozhodovací proces orgánů 
ochrany přírody bude zabývat pouze  charakteristikou 
přírodní a kulturní, z hodnot vyplývajících z těchto cha-
rakteristik určitého místa či oblasti by měla být před-
mětem posuzování dle § 12 zákona o ochraně přírody 
především hodnota estetická. Hodnoty přírodní jsou 
totiž dostatečně chráněny konkrétnějšími ustanoveními 
zákona o ochraně přírody (v části  druhé, třetí a čtvrté 
tohoto zákona).  § 12 zákona o ochraně přírody je pokud 
jde o přírodní hodnoty k ustanovením v části druhé, třetí 
a čtvrté  zákona o ochraně přírody v postavení „lex gene-
ralis“ a nebude se vždy  aplikovat. „Jádro“ hodnocených 
skutečností definovaných § 12 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody je žádoucí konkretizovat vždy vzhledem k urči-
tému typu stavebních záměrů. Vysoké větrné elektrárny 
patří právě  k takovým typizovaným záměrům – jejich 
rozměry, nároky na umístění a technické parametry 
jsou ve všech případech v podstatě totožné. Ze znaků 
krajinného rázu jmenovaných v  § 12 odst. 1 věta dru-
há zákona o ochraně přírody je třeba vysokou váhu při 
hodnocení záměrů větrných elektráren přisoudit přede-
vším harmonickému měřítku v krajině a harmonickým 
vztahům v krajině, přičemž je na místě zdůraznit, že 
zákon např. na rozdíl od významných krajinných prvků 
či krajinných dominant nepožaduje jejich úplné zacho-
vání. K výslovně nezmíněným znakům krajinného rázu, 
jejichž důležitost nelze v případě záměrů větrných elekt-
ráren opomenout, bych přiřadil krajinný typ, v němž má 
být stavba realizována (krajina příměstská, venkovská, 
industrializovaná, rekreační...). 
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4. Je možno v rozhodovacím procesu přihlížet i k jiným 
skutečnostem, než které výslovně či „mlčky“ obsahuje § 
12 zákona o ochraně přírody?4   Nepochybně ano. Bylo 
tak tomu již před účinností novely zákona o ochraně 
přírody (zákon č. 218/2004 Sb.). Tehdy se veřejný zájem 
ochrany krajiny vždy poměřoval veřejným zájmem na 
realizaci zamýšleného záměru. Tato povinnost orgánu 
ochrany přírody trvá i nadále, přistupuje k ní však navíc 
ještě povinnost zohlednit hospodářské, sociální a kul-
turní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.   

5.  Poměr § 12 k jiným ustanovením zákona o ochraně 
přírody.5 Řízení o zásahu do krajinného rázu se nevede 
tehdy, je-li předem zřejmé, že realizací stavby či jiné čin-
nosti bude krajinný ráz narušen nepatrně nebo vůbec. 
Taková situace je ovšem v případě větrných elektráren 
krajně nepravděpodobná. Častěji nastane případ, že se 
některé složky krajinného rázu nebudou v řízení o umís-
tění větrné elektrárny podle § 12 zákona o ochraně pří-
rody posuzovat, protože se o nich povede samostatné 
řízení. Zejména se jedná o již zmiňované přírodní hod-
noty – ty se stanou předměty řízení o ochraně ptáků či 
zvláště chráněných živočichů, popřípadě rostlin. Zákon 
předvídá i situaci  opačnou, kdy určitý prvek krajinné-
ho rázu má být posuzován z různých aspektů tak, že se 
musí hodnotit podle § 12 i podle jiných ustanovení záko-
na o ochraně přírody. Především jde o kolizi záměrů 
s významnými krajinnými prvky nebo zvláště chráněný-
mi částmi přírody. Vzhledem k lokalizačním faktorům 
větrných elektráren jsou obavy před jejich umisťováním 
do významných krajinných prvků ze zákona většinou 
zbytečné, problémy mohou nastávat u registrovaných 
významných krajinných prvků, u nichž bývá podstat-
ným důvodem registrace jejich estetická hodnota (aleje, 
soustavy mezí, skalní výchozy).   

6. Výsledek rozhodovacího procesu podle § 12 záko-
na o ochraně přírody – závazné stanovisko.6 Po účinnosti 
nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění 
zákona č. 413/2005 Sb.) a především po účinnosti záko-
na č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvise-
jících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlast-
nění, získal na důležitosti dříve okrajový právní institut 
závazných stanovisek. Účel úpravy závazných stanovi-
sek ve správním řádu je zřejmý – má se tak odstranit 
nadbytečné řetězení správních řízení týkajících se téhož 
předmětu řízení (především staveb) a přispět k rychlej-
šímu dosažení konečného cíle – vydání rozhodnutí ve 
věci, aniž by utrpěly zájmy hájené na základě zákona 
dotčenými správnímu orgány. Aplikace institutu závaz-
ných stanovisek je spojena s řadou úskalí – především 
jde o identifikaci závazných stanovisek, jejich právní 
povahu, průběh řízení, odvolací a přezkumné říze-
ní a koordinaci postupů při jejich vydávání. V případě 
větrných elektráren nemohou o identifikaci závazných 
stanovisek nastat pochybnosti, protože po vyhodnoce-
ní krajinného rázu bude vždy následovat rozhodnutí 
stavebního úřadu. Postup při vydávání závazného sta-

noviska se od běžného správního řízení bude odlišovat 
především v „přesunutí“ procesních účastníků (např. 
občanských sdružení či obcí) do územního řízení. Pře-
zkum závazných stanovisek bez ohledu na to, zda již 
vyvolávají právní účinky, je sice jen stěží pochopitelnou 
novinkou, u záměrů větrných elektráren však může být 
zárukou možných změn závazného stanoviska poté, 
co by se závěry posuzování vlivu na životní prostředí 
odchylovaly od „výroku“ závazného stanoviska. Skuteč-
ně slabým místem právního institutu závazných stano-
visek se jeví odvolací řízení. Potíž nespočívá v tom, že 
se proti obsahu závazného stanoviska poté co se stane 
součástí územního rozhodnutí bude moci odvolat širší 
počet účastníků než doposud – tuto skutečnost je tře-
ba s ohledem na účast veřejnosti v řízeních spíše uvítat. 
Ze nešťastný považuji zejména nejasný popis postupu 
druhoinstančních orgánů (stavebního úřadu a orgánu 
ochrany přírody). Velmi svízelná procesní situace totiž 
nastane poté, co orgán ochrany přírody bude považovat 
za nutné obsah závazného stanoviska změnit. To se může 
stát například zpřísněním podmínek (modů), za nichž je 
umístění větrné elektrárny v krajině přípustné. Potom 
bude  nutné, aby stavební úřad II. instance vracel zce-
la formálně věc k prvoinstančnímu stavebnímu úřadu, 
čímž dojde nejen k prodloužení celého procesu, ale též 
k možnosti nového odvolání jinými účastníky z jiných 
důvodů. Praxe tyto situace zajisté vyřeší (především zde 
je otázkou právní povaha podmínek u deklaratorní-
ho aktu, kterým je vydání závazného stanoviska podle 
§ 12 zákona o ochraně přírody), prozatím však nabývám 
dojmu, že zákonodárce sice institutem závazných stano-
visek odstranil nežádoucí „řetězení“ správních řízení, 
avšak nahradil jej jejich „zacyklením“. 

7. Vydávání závazných stanovisek podle § 12 zákona 
o ochraně přírody a proces posuzování vlivů na životní 
prostředí.7 Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby 
závazná stanoviska podle § 12 zákona o ochraně přírody 
byla vydávána před procesem posuzování vlivu na život-
ní prostředí. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzová-
ní vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí),  je účelem posuzování získání  podkladu pro  
řízení podle zvláštních předpisů, čímž jsou míněna řízení 
územní a stavební. Pro investora může být tedy vydané 
závazné stanovisko podle § 12 zákona o ochraně přírody 
základním vodítkem pro jeho další kroky – především 
pro úvahu, zda má proces posuzování vlivů na životní 
prostředí vůbec podstupovat. Skutečně by se jednalo jen 
o „ukazatel směru“ – je třeba mít na mysli, že závazné 
stanovisko se stává právně účinným až po jeho zahrnutí 
do územního rozhodnutí a změna závazného stanoviska 
v procesu územního rozhodování (eventuelně i nezávisle 
na něm) není proto vyloučena – podnětem pro takové 
změny by byly především výsledky posuzování vlivů na 
životní prostředí. Naznačená možnost vztahu závazných 
stanovisek a posuzování vlivů na životní prostředí je 
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zákonným kompromisem mezi úplnou právní jistotou 
investora a nákladností  procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

V příspěvku naznačené otázky vidím jako nejčastější 
právní problémy, s nimiž jsou  orgány ochrany přírody 
při řízeních podle § 12 zákona o ochraně přírody kon-
frontovány. Zdaleka se ovšem nejedná o úplný výčet. 
Úkolem rozhodovací praxe a možná i právní nauky bude 
přesněji rozpracovat vzájemný poměr právních norem 
obsažených v ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody, 
vyjádřit se k účelnosti institutu přírodních parků a jejich 
bližších ochranných podmínek, vyhodnotit vztah ochra-
ny krajinného rázu a územního plánování...  
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dy, Praha, ČVUT , Vorel, I. /ed./ (2003): Hodnocení 
navrhovaných staveb a využití území z hlediska zása-
hu do krajinného rázu I., Praha, ČVUT a Vorel, I., 
Sklenička, P. /eds./ (2006): Ochrana krajinného rázu, 
Praha, Naděžda Skleničková.

2) Boguszak, J., Čapek, J., Berlích, A. (2001): Teorie práva, 
Praha, EUROLEX Bohemia, s. 250 – 251.

3) Weinberger, O. (1995): Norma a instituce, Brno, MU, s. 
170.

4) Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem (§ 58 
odst. 1 zákona o ochraně přírody), o stavbě vysokých 
větrných elektráren to zákon výslovně nestanoví. 
K obtížnosti „vážení“ veřejných zájmů srov. Dudo-
vá, J.: Poznámky k prosazování veřejných zájmů při 
ochraně životního prostředí, České právo životního 
prostředí 2/2005, s. 63–66.  Pro větrné elektrárny jako 
typizované záměry by bylo vhodné stanovit „seznam“ 
vlivů, které by se při jejich realizaci podle § 1 věta dru-
há zákona o ochraně přírody  měly ať už v kladném či 
záporném smyslu zohledňovat. 

5) Literatura se prozatím podrobně nesoustředila na 
vztah § 12 k ostatním ustanovením zákona o ochraně 
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Melantrich 1934, s. 330–331.

7) Srov. § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvi-
sejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) ve znění novel včetně poznámky pod čarou 
1a.
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VIZUÁLNÍ PŮSOBENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN: 
PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

Ing. Jiří Stiborek 
Katedra biotechnických úprav krajiny, Fakulta lesnická 

a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 

Úvod
Zakotvit ochranu charakteru krajiny v legislativě je 

značně komplikované. Dá se velmi těžko kvantifiko-
vat a jeho chápání je do jisté míry subjektivní. Vizuál-
ní působení větrných elektráren ovlivňují subjektivní 
i objektivní faktory, jako vzdálenost pozorovatele od 
turbín, jejich velikost a počet, barva, počasí ve vztahu 
k viditelnosti a vnímanému pozadí turbín, jak často, jak 
dlouho a kde se s nimi setkáváme či do jaké míry jsou 
pozorovatelem vnímány. Přestože je vliv větrných elekt-
ráren právě na charakter okolní krajiny mnohdy jedinou 
vážnou překážkou k jejich realizaci, existuje pouze málo 
studií, které se touto problematikou zabývají.

Větrná krajina
Větrné turbíny se bezesporu staly významnou sou-

částí dánské krajiny. Tento stav je výsledkem dlouhodo-
bého rozvoje větrné energetiky postaveného především 
na místními lidmi provozovaných a z dnešního pohle-
du menších turbínách. Omezená viditelnost starších 
a nižších elektráren a převážně kladný přístup veřejnosti 
k větrné energii stojí dle Möllera (2006) pravděpodob-
ně za tím, že v Dánsku nebyla zpracována žádná studie 
zabývající se vizuálním vlivem větrných elektráren na 
regionální úrovni. Po 25 letech vývoje však čekají „větr-
nou krajinu“ změny. Budování nových pevninských elek-
tráren se takřka zastavilo a jedním z faktorů bránících 
v dalším rozvoji je vizuální dopad na krajinu. Vzhledem 
k životnosti turbín zmizí do roku 2020 z dánské krajiny 
tři čtvrtiny jejich současného počtu s více než polovinou 
instalovaného výkonu. 

Příklad ze severní části Dánska (Northern Jutland 
County) ukazuje, jakým způsobem by mohlo dochá-
zet k náhradě vyřazených strojů novými. Dobré větrné 
podmínky zde v prvních letech rozvoje stály za větším 
počtem turbín než v ostatních částech země. Řada z nich 
se však již blíží hranici životnosti. Jejich obnova by pod-
le pravděpodobného scénáře měla spočívat v instalaci 
menšího počtu výkonnějších elektráren na místě původ-
ních turbín nebo v jejich blízkosti s cílem vytvářet větrné 
parky, odstraňovat z krajiny nevhodně umístěné turbíny 
a citlivé krajiny nechat nedotčené. Na základě použití 
experimentální metody dle Shanga (2000), která pracuje 
s tzv. vizuální velikostí, by náhrada stávajících 400 tur-
bín 50 novými o výkonu 3 MW a výšce přesahující 100 
m neznamenala nárůst absolutní viditelnosti větrných 
elektráren, ale zvětšila relativní vliv vysokých turbín 

v krajině (Möller, 2006). Přestože většina vysokých elek-
tráren by měla být umístěna ve třech lokalitách blízko 
pobřeží, jejich viditelnost by sahala daleko do vnitroze-
mí. 

Se stále rostoucí velikostí větrných elektráren se otáz-
ka vizuálního vlivu na krajinné prostředí, které v Dán-
sku nebyl doposud přikládán takový význam, dostává 
do popředí. Spolu se zmenšujícím se počtem a rostoucí 
velikostí turbín dojde ke změnám ve význačnosti kraji-
ny a vizuální dopad větrných elektráren bude znatelný. 
Turbína s rotorem usazeným ve stometrové výšce dělá 
v krajině s průměrnou nadmořskou výškou 24 m (Nor-
thern Jutland County) z většiny okolních kopců trpaslí-
ky (Möller, 2006). Rovnoměrné rozložení mírného vlivu 
větrných elektráren v dánské krajině se patrně změní 
v intenzivnější vizuální vliv pouze v některých částech 
země. Shang (2000) uvádí, že viditelnost je ovlivněna 
nejen intenzitou podnětu, ale také citlivostí pozorovate-
le k podnětu. Ta může narůstat, neboť tradiční způsob 
družstevního vlastnictví a provozování turbín místními 
obyvateli jako významný faktor podílející se na kladném 
vztahu dánské veřejnosti k větrné energii je v případě 
velkých projektů těžko realizovatelný.

Španělská metoda hodnocení
Ve španělské legislativě je vliv větrných elektráren na 

životní prostředí právně ošetřen především s ohledem 
na chráněné rostliny a živočichy a na produkovaný hluk. 
Hlavní účel španělské metody hodnocení vizuálního vli-
vu větrných farem (Hurtado, 2004) je vliv na obyvatele 
trvale žijící v jejich okolí. 

Základem pro hodnocení je 3D model terénu se 
zohledněním prvků vystupujících nad terén (lesy, budo-
vy apod.). Výpočet pro určení vizuálního vlivu větrné 
farmy spočívá v násobení dílčích koeficientů týkajících se 
viditelnosti farmy ze sídla (a), viditelnosti sídla z větrné 
farmy (b), počtu turbín a natočení farmy ve vztahu k síd-
lu (c), vzdálenosti farmy od sídla (d) a počtu dotčených 
obyvatel (e). Koeficienty jsou vypočteny jednoduchými 
vzorečky, případně zjednodušovány pomocí intervalů, 
do kterých příslušné hodnoty spadají. Metoda dále zavá-
dí koeficient celkového počtu stálých obyvatel dotčených 
větrnou farmou, který se ovšem v konečném hodnocení 
neobjevuje. Výsledkem výpočtu je číslo mezi 0 a 1 odpo-
vídající hodnocení, ve kterém se mezi minimální (0–0,1) 
a zásadní (0,9–1) mírou vizuálního vlivu nacházejí kate-
gorie nízká (0,1–0,3), střední (0,3–0,5), podstatná (0,5–
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0,7) a velmi podstatná (0,7–0,9) míra vizuálního vlivu. 
Od hodnoty 0,3 doporučuje metoda přemístit některé 
turbíny položené blíže k sídlu, v případě podstatné-
ho vlivu pak upravit lokaci části, případně celé farmy. 
Vyhodnocení velmi podstatného vlivu naznačuje opravu 
umístění až přemístění farmy a konečně konstatováním 
zásadní míry vizuálního vlivu farmy není ospravedlni-
telného důvodu k její výstavbě.  

Metoda je transparentní, objektivní a umožňuje 
kvantifikovat vizuální vliv větrných farem na přilehlé 
osídlení. Je použitelná na vzájemné vzdálenosti farmy 
a sídla do 6 km, nad tuto hranici je dle autorů vizuální 
účinek větrných farem na obyvatele minimální. Popsa-
ná metoda nezohledňuje přímý vliv turbín na charakter 
krajiny, ale popisuje jejich vliv na osídlení. Okolní kraji-
na se promítá do výpočtu pouze nepřímo, a to reliéfem, 
což ovlivňuje viditelnost turbín. 

Řecká zkušenost
Přestože se řecká veřejnost staví k větrné energii pře-

vážně pozitivně, značná část obyvatel se v okolí svého 
bydliště staví proti větrným elektrárnám. Průzkum pro-
bíhal na několika ostrovech v Egejském moři s instalova-
nými turbínami (Kaldellis, 2004). V dotčených lokalitách 
se pohled veřejnosti na vizuální vliv větrných elektráren 
liší podle jejich množství a velikosti. Na ostrově Euboea 
s největším zastoupením větrných parků převládá nega-
tivní stanovisko nad pozitivním, téměř polovina dotáza-
ných se zde vyjádřila k vizuálnímu vlivu turbín v nega-
tivním smyslu, další část dotázaných uvedla, že nejsou 
s krajinou v harmonickém vztahu. Na dalších ostrovech 
s menším využitím větrné energie zastává negativní 
názor pouze 16 % dotázaných, dalších 16 % se domní-
vá, že turbíny nejsou v harmonickém vztahu s krajinou. 
Zajímavé je zjištění, že 40 % stoupenců větrných elek-
tráren na ostrově Euboea shledává vizuální vliv turbín 
jako negativní, z toho 32 % silně negativní a 8 % mírně 
negativní. Kaldellis (2006) uvádí, že ve většině zkouma-
ných lokalit koresponduje názor veřejnosti s expertním 
názorem znalců.

Některé další postřehy
Krohn (1999) uvádí výsledky americké a švédské 

studie, ze kterých vyplývá, že přijatelnost rotujících 
turbín je vyšší než přijatelnost nefunkčních elektráren. 
Podobně vyplývá z řeckého průzkumu (Kaldellis, 2006) 
negativní stanovisko k nedbale udržovaným větrným 
farmám, které vyvolávají dojem opuštěnosti. Patrně nej-
významnější z příčin tohoto jevu popisuje Bishop (2007). 
Točící se turbína pracuje, produkuje elektřinu, na rozdíl 
od turbíny nečinné, která působí rušivě a její smysl navíc 
není zřejmý. 

Bishop (2007) obdobně jako Kaldellis (2004) uvádí, 
že obyvatelé oblastí s plánovanou či schválenou výstav-
bou jsou méně nakloněni větrným elektrárnám než oby-
vatelé oblastí bez turbín. Nejodmítavější stanovisko však 
zastávají lidé žijící v oblastech s instalovanými turbína-
mi. Naopak Krohn (1999) na základě zkušeností z Dán-
ska tvrdí, že vzdálenost turbín od obydlí postoj jejich 
obyvatel neovlivňuje. Navíc uvádí, že obyvatelé žijící do 
500 m od elektráren jsou vůči větrné energii vstřícněj-
ší než ti, kteří žijí ve větších vzdálenostech. Tento názor 
patrně ovlivňuje v Dánsku velmi rozšířený model družs-
tevního vlastnictví turbín a s ním spojený pozitivní vliv 
ekonomického přínosu (Bishop, 2007).

Dle Bishopa (2002) jinak působí větrná turbína či 
farma na místní obyvatele, kteří ji vídají denně, než na 
turisty, kteří projedou kolem jen jednou. Krohn (1999) 
popisuje negativnější přístup k větrným elektrárnám 
ze strany obyvatel městských zón než ze strany obyva-
tel venkova. Jako možné vysvětlení tohoto jevu uvádí 
autor rozdílné úhly pohledu na krajinu, kdy lidé z města 
pohlíží na krajinu romantičtějšíma očima než lidé z ven-
kova. Toke (2005) podobně poukazuje na fakt, že z ana-
lýz zpráv plánovacích úřadů v Anglii a Walesu vyplývá 
téměř jisté negativní stanovisko k projektům větrných 
farem umístěných v turistických zónách.

Závěr
Dynamický prvek typu otáčejícího se rotoru větrné 

elektrárny je v krajině viditelnější a nápadnější než srov-
natelně velký prvek statický (Bishop, 2002). V oblastech 
s výbornou viditelností dále Bishop (2002) uvádí jako 
opodstatněnou vzdálenost pro posuzování vizuálního 
vlivu 45 m vysokých větrných elektráren (poloměr roto-
ru 50 m) 20–30 km. Ze studie vyplývá, že nad 20 km se 
vliv u staveb této výšky projevuje zřídka a za „normál-
ních“ podmínek ve vzdálenosti 10 km může klesnout 
počet pozorovatelů, kteří rozpoznají turbíny v krajinné 
scéně, až na 20 %. Je ovšem třeba si uvědomit, že experi-
ment probíhal s turbínami poloviční velikosti dnes běž-
ně navrhovaných strojů!

Kaldellis (2006) hovoří o „vizuálním rušení“ větr-
ných elektráren jako o hlavním faktoru určujícím nevoli 
k větrným elektrárnám v Řecku. Toke (2005) ve stejném 
duchu uvádí, že důvod zamítnutí projektů větrných elek-
tráren v Anglii a Walesu byl pravidelně postaven na vli-
vu na krajinu.
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Expertś Opinion“. Frasenius Environmental 
Bulletin. 2006, vol. 15, no. 11, s. 1419-1426.

Kaldellis, J. K., Kavadias, K. A. Evaluation of Greek 
Wind Parks Visual Impact : „The Public Attitude“. 
Frasenius Environmental Bulletin. 2004, vol. 13, 
no. 5, s. 413-423.

Hurtado, Juan Pablo, et al. Spanish method of visual 
impact evaluation in wind farms. Renewable & 
Sustainable Energy Reviews. 2004, vol. 8, is. 5, s. 
483-491.

Bishop, Ian D., Miller, David R. Visual assessment 
of off-shore wind turbines : The influence of 
distance, contrast, movement and social variables. 
Renewable Energy. 2007, vol. 32, is. 5, s.814-831.

Bishop, Ian D. Determination of tresholds of visual 
impact: the case of wind turbines. Environment and 
Planning B: Planning and Design. 2002, vol. 29, no. 
5, s. 707-718.

Toke, D. Explaining wind power planning outcomes: 
Some findings from a study in England and Wales. 
Energy Policy. 2005, vol. 33, is 12, s. 1527-1539.

Krohn, S., Damborg, S. On Public Attitudes Towards 
Wind Power. Renewable Energy. 1999, vol. 16, is. 
1-4, s. 954-960.

Shang, H., Bishop, I.D. Visual tresholds for detection, 
recognition and visual impact in landscape settings. 
Journal of Environmental Psychology. 2000, vol. 20, 
is. 2, s. 125-140.



��

Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji

VĚTRNÁ ENERGIE V ENERGETICKÉM MIXU 
Začlenění výkonu do evropské sítě

Ing. Pavel Šolc 
Ředitel sekce strategie ČEPS, a.s.

V posledních letech vyvolává větrná energetika dis-
kuse také u nás – jak mezi odborníky, tak na veřejnosti. 
Její expanzivní rozvoj je jasně viditelný v severních oblas-
tech Německa, ale i každý, kdo jede z Bratislavy či z Brna 
do Vídně, je překvapen lesy nových stožárů sdružených 
do desítek větrných farem. Hlavní příčinou takové náh-
lé expanze jsou velké podpory poskytované na výstavbu 
i na provoz větrných elektráren. Podpora, která je posky-
tována různými způsoby na úrovni vlád členských stá-
tů EU, vyplývá ze strategických cílů Unie. Jednak je to 
zdroj neprodukující žádné emise (kromě hluku a vibra-
cí), takže hraje roli zejména ve strategii snižování emisí 
CO2, a zároveň je to zdroj obnovitelný, který může snížit 
závislost na dovozu primárních zdrojů energie, a tedy 
pozitivně ovlivnit energetickou bezpečnost Evropy.

Veřejnost zatím větrnou energetiku většinou pod-
poruje, s výjimkou obyvatel žijících v bezprostřední 
blízkosti větrných parků. Ti se stále častěji snaží další 
výstavbě zabránit.

Podle posledních analýz se očekává k roku 2008 
v celé Evropě 66 400 MW instalovaného výkonu (což 
představuje asi desetinásobek výkonu velkých uhelných 
elektráren v ČR). Rozdělení instalovaného výkonu v jed-
notlivých evropských zemích a hlavní toky elektřiny 
vyvolané rozdělením výroby analyzovali provozovatelé 
přenosových soustav v rámci projektu EWIS. To je dlou-
hodobý projekt, který má analyzovat potenciál rozvoje 
větrných elektráren v Evropě i jeho dopady na energe-
tickou síť a také navrhnout opatření nezbytná k tomu, 
aby síť byla schopna nový výkon integrovat, aniž bude 
ohrožena bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny.

Samotná dodávka do sítě však bude tvořit pouze něco 
přes 100 TWh elektřiny, tedy přibližně dvaapůlnásobek 
dodávky uhelných elektráren v ČR. Větrná elektrár-
na dodává elektřinu jen tehdy, když fouká vítr. I když 
nové technologie umožňují vyrábět i při slabším větru, 
využití instalovaného výkonu je nanejvýš 20 %, kdežto 
uhelná elektrárna využije okolo 60 % (u levnějších zdro-
jů okolo 75 %). V tom tkví také jeden z prvních energe-
tických problémů této technologie. Protože výroba větr-
ných elektráren není dostupná vždy v době, kdy je po ní 
poptávka, je k větrným elektrárnám třeba postavit téměř 
ještě jednou tolik klasických elektráren, které dodáva-
jí elektřinu v době, kdy nefouká. Lze tedy říci, že nám 
větrná energetika ušetří primární palivo odpovídající 
objemu dodané elektřiny, ale v podstatě vůbec neušet-
ří výkon existujících ani nových klasických elektráren. 
Udržování a výstavbu klasických elektráren musí samo-
zřejmě někdo zaplatit.

V současném systému záložní výkony v rozsahu 
a struktuře potřebné pro spolehlivé provozování elek-
trizační soustavy nakupuje provozovatel přenosové sou-
stavy (ČEPS, a. s.) a náklady rozpočítá do regulovaných 
tarifů za systémové služby. Znamená to, že čím více větr-
ných elektráren bude instalováno, tím více rezervního 
výkonu bude třeba dokupovat a tím více vzrostou ceny 
za systémové služby, jež platí v ceně elektřiny koncoví 
zákazníci. Je to určitá daň, kterou platíme spolu s pří-
mými dotacemi na výstavbu samotných větrných elekt-
ráren. Díky nastavenému mechanismu však představuje 
dotaci zcela skrytou. Nebyl by problém – a v Německu 
to tak již udělali – oddělit náklady na opatření záloh 
vyžadovaných pro spolupráci synchronně propojených 
soustav v rámci sdružení UCTE od nákladů na opatření 
rezervních výkonů potřebných pro regulaci výroby větr-
ných elektráren, a potom každou část nákladů vykazovat 
zvlášť.

Rizika při zajištění záložních zdrojů spočívají v tom, 
že tempo výstavby větrných zdrojů je mnohem rychlej-
ší než tempo výstavby klasických elektráren. Při určité 
výši instalovaného výkonu ve větrných zdrojích je již 
dostupný rezervní, respektive regulační výkon existují-
cích elektráren vyčerpán a pro další růst již není zálož-
ní výkon k dispozici. To při kolísání výroby elektřiny 
z větru představuje riziko nedostatku elektřiny, poruch 
a prudkého růstu špičkových cen elektřiny na trhu.

Pro každou národní soustavu lze dnes spočítat urči-
tou mezní hodnotu instalovaného výkonu větrných zdro-
jů, která odpovídá dostupnému výkonu záloh. Nad tuto 
hodnotu by již další nárůst měl být limitován a vázán na 
výstavbu nových záložních zdrojů. Příkladem může být 
Německo, které v roce 2008 očekává 25 800 MW „větr-
ného“ výkonu a již nyní má s regulací své soustavy vážné 
problémy.

Druhý problém, který je nutno řešit v souvislos-
ti s nárůstem větrných zdrojů, opět souvisí s rychlostí 
jejich rozvoje. Výstavba nových sítí, které zajistí dopravu 
výkonu z „větrných“ oblastí ke spotřebitelům, je – jako 
každá liniová stavba – nesmírně komplikovaná, hůře se 
získávají pozemky, sjednává průchod či získávají různá 
povolení (často síť prochází desítkami katastrů různých 
obcí). Pak se snadno může stát, že výkon nových větr-
ných parků připojovaný do distribučních soustav způso-
bí za určitých klimatických podmínek přetížení v nadřa-
zené přenosové soustavě. Kvůli fyzikálním vlastnostem 
elektřiny může dokonce přetížit sousední přenosové sou-
stavy, které jsou zatěžovány kruhovými toky. To se děje 
ve značném měřítku již dnes, například naše přenosová 
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soustava je zatěžována toky větrné elektřiny ze severní-
ho Německa (kde jsou pro větrné parky příznivé pod-
mínky) na jih Německa a dále do jižní Evropy. Přitom 
další rozvoj větrné energetiky je spojován s takzvanými 
off-shore větrnými parky, tedy parky stavěnými v moři 
20 až 100 km od pevniny na plošinách podobných, jako 
jsou ropné. Vhodné lokality jsou v Baltském a Severním 
moři a jejich výstavba bude znamenat další nárůst toků 
elektřiny ze severu Evropy na jih. To není myslitelné bez 
významného posílení přenosových tras nejen v Němec-
ku, ale i v sousedních státech. A k tomu je potřeba – kro-
mě značných finančních prostředků – urychlit schvalo-
vací procesy nových energetických staveb.

Paradoxně právě ekologické skupiny, které se nejvíce 
zasazují o rozvoj zelené elektřiny, často brání výstavbě 
nových sítí, potřebných k tomu, aby se větrná elektři-
na mohla využívat. Pro další rozvoj větrné energetiky 
je tedy nezbytné uvést do souladu tempo rozvoje těchto 
zdrojů a tempo rozvoje sítí. Pokud není možné urychlit 
schvalovací procesy, musí být pro připojování větrných 
parků do distribučních sítí definovány alespoň dočasné 
regionální limity, které zajistí bezpečný a spolehlivý pro-
voz celé elektrizační soustavy.

Náklady na výstavbu sítí jsou podle dnešního mecha-
nismu regulace síťových provozovatelů pokryty z regu-
lovaných tarifů za přenos (a distribuci) a opět představu-
jí, podobně jako v případě rezervních výkonů, skrytou 

dotaci. Problém přitom není v dotaci samotné, ale v tom, 
že politické rozhodnutí o podpoře větrných zdrojů je 
postaveno na neúplných informacích a skutečný rozsah 
nákladů a dotací je významně vyšší. První část dotace 
je poskytována na výstavbu (nikoliv plošně, ale podle 
jednotlivých projektů) a je obvykle hrazena ze státního 
rozpočtu. Druhá forma dotace je v podobě regulované 
minimální výkupní ceny a představuje jedinou přímo 
viditelnou formu podpory. Hradí se ve zvláštním tarifu 
na podporu obnovitelných zdrojů a je součástí účtu za 
elektřinu každého spotřebitele. Třetí forma dotace pak 
představuje náklady na zajištění dodatečných rezervních 
výkonů a síťových investic vyvolaných rozvojem větrné 
energetiky. Pro transparentní rozhodování a vědomou 
podporu by bylo lepší sjednotit všechny formy dotací 
přímo do tarifu za obnovitelné zdroje.

V každém případě musí být rozvoj větrné energetiky 
(pokud bude s vědomím všech ekonomických souvislos-
tí přijímán jako rozhodnutí podporující udržitelný roz-
voj) harmonizován s rozvojem celé energetické soustavy. 
V elektroenergetickém systému více než jinde platí, že 
každý prvek je ovlivňován a zároveň sám ovlivňuje oko-
lí, a platí to i o větrné energetice jako novém zdrojovém 
článku elektráren. Pro integraci tohoto typu zdroje je 
zapotřebí provést soubor opatření a legislativních změn 
tak, aby byl využit jeho maximální potenciál a posílila se 
jeho role v celkovém zdrojovém mixu.
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KONKRÉTNÍ PROBLÉMY PŘI POVOLOVÁNÍ 
VĚTRNÝCH PARKŮ

Ing. Iva Šťastná  
ELDACO, s.r.o.

Stav na trhu dle podílu 
firem na oznámení EIA 
Projektů na stavbu větrných elektráren, které pro-

šly minimálně zjišťovacím řízením podle zákona č. 
100/2001 Sb. od roku 2003, kdy se začaly připravovat 
první projekty, až do konce roku 2006, bylo na území 
České republiky 118. Takřka dvě třetiny všech projektů 
vzniká u firem, pro které oblast větrné energetiky není 
nosným programem podnikání. Oznamovatelé vidí ve 
větrných elektrárnách možnost diverzifikovat rizika 
podnikání, nebo jen prosté uložení financí. Tyto osoby 
zpravidla pracují na jednom až dvou projektech. V grafu 
patří do největší části koláče.

Na třetině všech projektů v ČR pak pracují firmy, kte-
ré se oboru věnují výhradně. Společnost ELDACO patří 
mezi ně, do skupiny „Velké pětky“ –  pěti nejsilnějších 
projekčních firem, které vytvářejí na území našeho státu 
projekty na stavbu VE v největší míře. ELDACO má na 
trhu pozici lídra, samo odevzdalo oznámení na 15 pro-
jektů. 

Při popisu hlavních problémů ve schvalovacím pro-
cesu staveb větrných elektráren můžeme období rozdělit 
na fázi do roku 2006 a poslední rok.

Hlavní námitky při povolování 
VE, rok 2002–2006:
V procesu EIA vyjadřovali obavy hlavně místní lidé.

Hluk 
Nikdo neměl zkušenosti, neexistovali čeští investoři, 

v médiích i na internetu si tedy mohl každý psát, co ho 
napadlo, nebyly studie ze zahraničí.

Ekonomické aspekty provozu 
Ekonomické aspekty provozu – stejné, nikdo neměl 

zkušenosti, neexistovali čeští investoři, odpůrci používa-
li data z elektráren z devadesátých let, které byly v něko-
lika kusech u nás postaveny, šlo však většinou o prototy-
py, vyrobené českými firmami na koleně bez jakéhokoliv 
vývoje, nefungovaly a byly poruchové.

Vliv na turismus a sociální pohodu 
Vliv na turismus a sociální pohodu – zcela opačný 

názor než, je ve skutečnosti. VE turisty přitahuje (viz 
den otevřených dveří v roce 2006 a 2007, loni 3500 turis-
tů u desíti elektráren). Názor na odliv lidí z místa stavby 
– zjevný důkaz můžou podat Jindřichovice pod Smrkem, 

kde došlo k masivnímu nárůstu návštěvníků obce díky 
větrným elektrárnám. Snížení ceny pozemků v okolí 
20–50 km se nepotvrdilo. 

Vliv na avifaunu 
Vliv na avifaunu – znovu málo zkušeností s tímto vli-

vem.

Vliv na krajinný ráz 
Vliv na krajinný ráz – v tu dobu to nebyl ten nejhlav-

nější problém.

Hlavní námitky při 
povolování VE, rok 2007:
V procesu EIA  uvádějí své obavy již majitelé okolních 

obcí, místní lidé již takové problémy se stavbou nemají. 
Důvod? Obce jsou daleko lépe informované, investo-
ři můžou zájemcům ukázat první fungující elektrárny 
u nás. Body 1–3 z předešlé strany jsou již zcela potlače-
ny. Pouze Jihomoravský kraj zůstává u názoru, že sou-
lad s energetickou koncepcí kraje je důležitý, což většina 
investorů není ochotna akceptovat z oprávněných obav, 
že koncepce je nedotažená, protože vychází z nedosta-
tečných podkladů. 

Názor občanů okolních obcí 
Neznamená to, že najednou začaly okolním obcím 

projekty větrných elektráren vadit. To jen krajské úřa-
dy začaly obesílat oznámení více okolním obcím. Obce 
někdy reagují negativně (často z důvodu malé infor-
movanosti, protože investor se věnuje nejvíce katastru, 
kde je umístěna stavba) a jako důvod uvádějí naruše-
ní krajinného rázu.  Stává se, že sousední obec vyjádří 
holý nesouhlas bez uvedení důvodů. To je pro investora, 
který spolupracuje s experty na krajinný ráz a často má 
zpracováno i několik odborných posudků, těžká situa-
ce. Krajský úřad pro vyhodnocení vlivu na krajinný ráz 
porovnává odborné posudky na jedné straně s názory 
laické veřejnosti na straně druhé. A ač se to může zdát 
nemožné, existují i rozhodnutí, kdy kvalifikovaná studie 
vyškoleného odborníka nemá váhu vyjádření obce, kte-
rá pouze konstatuje, že stavba naruší krajinný ráz, nebo 
jen, že se stavbou nesouhlasí, a přitom ani nemusí být tím 
nejbližším katastrem. Podle našeho názoru jde o jedno 
z největších nebezpečí pro investory z důvodu nadřaze-
nosti laického názoru nad odborným posudkem. Inves-
tor se většinou už při výběru lokality radí s odborníky, 
zda míra ovlivnění krajinného rázu nepřekročila únos-
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nou mez. To, že tak činí, dokazuje výběr lokalit na stavbu 
VE. Dodnes prošlo procesem EIA více něž 130 projektů, 
ale střet VE s územími, které mají zvýšený režim ochra-
ny  životního prostředí, jako NP, CHKO, PP, se objevují 
zcela sporadicky. Krajský úřad podle nás pak mylně bere 
tento názor jako důležitý, ač by měl patřit do územního 
řízení. Zákon č. 100/2001 Sb. byl schválen kvůli tomu, 
aby se zjistil vliv stavby na životní prostředí, a obecné 
vyjádření nesouhlasu do tohoto procesu nepatří. 

Strach dotčených úřadů z nekontrolovatelného ná-
růstu počtu VE

Všichni, kdo se účastní procesu povolování staveb 
VE, jsou v dnešní době zaskočeni počtem projektů, 

Oznámení EIA podaná od roku 2003 - firmy (celkem 118 ks)

které vznikají. Na tom není nic špatného, při srovnání 
s Německem by mohlo být na našem území okolo 4000 
VE. Odborné studie hovoří o 1000–1500 VE. Když sečte-
me všechny projekty, které se dostaly do pokročilejšího 
stavu, jde dnes asi o 600 VE.  Proč počet projektů roste 
geometrickou řadou, je jasné. Systém využití větrné ener-
gie je velice propracován, větrné elektrárny jsou vysoce 
moderní zařízení, která bezchybně pracují, pokud je 
na místě vítr. A ten se dá různými způsoby zjistit. Také 
v ČR existuje platná legislativa, která formou pevných 
výkupních cen zajišťuje vhodné prostředí pro podniká-
ní. Projekty však mají v Česku několik výrazných ome-
zení, kvůli kterým se nakonec postaví daleko méně sta-
veb. Jedním z nich jsou vojenské radary (viz obrázek).

Ukázka velikosti ochranného pásma radaru 
v okolí letiště v Náměšti nad Oslavou

ELDAKO  
15 ks (13 %)

S+M 9 ks 
(7,5 %) Ventureal + VE 

Morava 10 ks (8,5 %)

WEB 4 ks (3,5 %)

Viventi  
5 ks (4 %)

Ostatní 75 ks 
(63,5 %)
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Ochranné pásmo má poloměr 30 km a zabírá přes 
2 800 km2. Uvnitř pásma je až na výjimky zakázáno sta-
vět větrné elektrárny. Tyto radary jsou na patnácti mís-
tech. Jejich ochranná pásma zabírají více než 70 % území 
státu!

Dalším omezením je omezená kapacita v elektrické 
síti. Investoři se často pouštějí do přípravy projektu bez 
získání souhlasu o připojení od místní energetické spo-
lečnosti.

Vliv na krajinný ráz 
Stále se požaduje výškové omezení staveb – málokdo 

z úředníků si neuvědomuje, že obnovitelné zdroje jsou 
závislé na systému výkupních cen. Ty jsou ale vypočí-
távány vždy na nejmodernější VE o největší velikosti 
a největší výšce. Pokud se budou povolovat pouze men-
ší stavby, nebudou ekonomicky životaschopné, budou 
mít problémy se splácením úvěrů a závazků vůči obcím, 
a hlavně, kvůli čemu se stavějí – vyrobí velice málo eko-
logické elektřiny (viz obrázek níže).

Využitelnost různých druhů elektráren

Břežany Veselí Drahany

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Graf prezentuje využitelnost větrných elektráren 
u tří různých projektů. V Břežanech je postaveno pět 
větrných elektráren VESTAS V52–850 kW se stožárem 
74 m vysokým, ve Veselí dvě větrné elektrárny VESTAS 
V90–2,0 MW s výškou stožáru 80 m a v Drahanech jed-
na větrná elektrárna  VESTAS V90–2,0 MW s výškou 
tubusu 105 metrů. Protože ELDACO provádělo u všech 
tří projektů před samotnou stavbou dlouhodobé měření 
větru, může zodpovědně prohlásit, že větrný potenciál 
je u všech lokalit srovnatelný. Co však srovnatelné není, 
je efektivita jednotlivých elektráren. I když se elektrárny 
v Břežanech spustily do provozu jen rok před ostatními 
dvěma projekty, byla použita technologie staršího data. 
Investor totiž prošel zjišťovacím řízením se stavbou na 
tento typ elektrárny, ale v momentě, kdy začal uvažovat 
o výměně za moderní technologii, byl úředníky upo-
zorněn, že s novou podobou již řízením neprojde. Tato 
obava byla natolik silná, že investor nakonec realizoval 
projekt s původním typem strojů. A „výsledky“ se dosta-
vily. Díky tomu, že větrné elektrárny stojí na nízkých 
stožárech, a je použita dnes již zastaralá technologie, 
využitelnost se pohybuje okolo 13 %. Daleko lépe je na 

tom projekt ve Veselí, kde byla použita poslední tech-
nologie. Bohužel výškové omezení ze strany civilního 
letectví vedlo k tomu, že stožáry nedosahují dnešních 
maximálních výšek 105 m, ale pouze 80 metrů. I tato 
zdánlivá maličkost, kdy se sníží výška stožáru o 25 m, 
vede k prudkému propadu výroby a k využitelnosti 
kolem 28 %. 

K daleko nejlepšímu využití větrného potenciálu na 
špičkové úrovni dochází u projektu v Drahanech. Ničím 
neomezená stavba využívá nejmodernější technologii 
a není výškově limitována. Výsledky podle toho vypada-
jí – využitelnost kolem 35 %!

Čím větší a modernější elektrárny se budou povolo-
vat, tím s menším počtem elektráren můžeme také splnit 
závazky plynoucí z energetické politiky státu. Na obráz-
ku je možné porovnat počet elektráren, kterými musí-
me splnit závazky z energetické koncepce. Pokud budou 
stavby větrných elektráren úřady výškově omezovány 
a bude požadována instalace menší elektráren, jaké jsou 
například v Břežanech, pak ke splnění limitů bude Česká 
republika potřebovat okolo 960 kusů strojů. Pokud by-
chom použili nejmodernější technologii, ale s výškovým 
omezením, jako je u projektu ve Veselí, pak je zapotřebí 
ke splnění limitů 189 věží, s použitím větrných elektrá-
ren, jako je v Drahanech, pak můžeme počítat jen se 151 
stroji! Pro ukázku je uveden čtvrtý sloupec, který počí-
tá s využitím technologie zítřka – typ větrné elektrárny 
VESTAS V100–2,75 MW, která se začne používat zřejmě 
od roku 2009. Pokud by se tento stroj stavěl na lokalitách 
podobných v Drahanech, může být v Česku instalováno 
pouze 109 těchto strojů, a závazky k energetické koncep-
ci budou splněny. 

Počet VE potřebný ke splnění cílů energetické politiky ČR
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Ze zkušeností při plánování staveb vyplývá, že dotče-
né úřady často poukazují také na blízkost území se zvý-
šenou ochranou životního prostředí a stavbu z tohoto 
důvodu nechtějí povolit. Jde o argument, že např. 5 km 
od stavby je přírodní park. To, jak bude park pohledově 
ovlivněn stavbou, již úřady nezkoumají. 
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Vliv na avifaunu 
Vliv na avifaunu – z obav z velkého konfliktu větr-

ných elektráren s ptáky vznikl požadavek České společ-
nosti ornitologické na roční pozorování každé lokality. 
Dnes však již známe druhy ptáků, které se mohou dostat 
do konfliktu s VE, ale požadavek na pozorování zůstal. 
V zahraničí, v Rakousku a Německu jsou nutná při pro-
cesu EIA pozorování, ale je nutné si uvědomit, že proce-
sem EIA musí procházet pouze větrné parky o instalova-
ném výkonu nad 20 MW, což je velký počet VE. U těchto 
staveb se samozřejmě mohou narušit tahové cesty ptáků, 
ale u jedné VE se o tom dá pochybovat.

Návrhy na odstranění námitek
Názor občanů okolních obcí
pokud jde o obecný nesouhlas bez udání důvodů, 
pak pouze doporučit obci, aby se účastnila územního 
řízení a zde námitku uplatnila,
nedopustit, aby názor odborníků či dokonce soud-
ních znalců v oboru krajinné ekologie byl znevažo-
ván tím, že bude mít podřadnější vliv než názor laic-
ké veřejnosti,
nutnost komunikace investora s větším okruhem 
dotčených obcí, a to již v začátcích vývoje projektu.

•

•

•

Strach orgánů z nekontrolovatelného nárůstu 
počtu VE

vyžadovat informaci o povolení stavby ze strany 
ÚCL,
vyžadovat informaci o povolení stavby ze strany 
VUSS z důvodu konfliktu s leteckými koridory,
vyžadovat informaci o povolení stavby ze strany 
VUSS z důvodu konfliktu s radary,
vyžadovat informaci o povolení stavby ze strany 
energetiky.

Vliv na krajinný ráz
nepožadovat výškové omezení staveb, naopak 
požadovat použití posledních modelů VE,
striktně nezakazovat stavby v blízkosti oblastí se zvý-
šenou ochranou životního prostředí, stanovit obecně 
uznatelná ochranná pásma. V kraji Vysočina jsou při-
jata pravidla – vzdálenost stavby např. od přírodního 
parku musí být větší než 10-ti násobek výšky VE,
u JM dopracovat energetickou koncepci kraje.

Vliv na avifaunu
nepožadovat roční studii paušálně, ale až po zhodno-
cení předběžného průzkumu v lokalitě.

•

•

•

•

•

•

•

•
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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI  
– POZNÁMKA K SEMINÁŘI

Ing. Pavel Šupka  
Vedoucí oddělení územního plánování, Městský úřad Uherské Hradiště

V diskusi k problematice umisťování větrných elek-
tráren (VE) v nezastavěném území zaznělo na tomto 
semináři tvrzení, že dle metodického sdělení Minister-
stva pro místní rozvoj (MMR) pro umisťování VE není 
třeba pořizovat změnu územního plánu. S tímto tvrze-
ním si dovoluji nesouhlasit hned dvakrát:

Nesouhlasím s umisťováním VE v nezastavěném 
území bez řádně projednané a vydané změny územ-
ního plánu.
Nemyslím si, že by zmíněné metodické sdělení MMR 
takovýto postup paušálně zavádělo (a doufám, že to 
ani nebylo cílem!?).
Na úvod ryze osobní názor – velké větrné elektrár-

ny, tak jak se jejich podoba ustálila v našich krajích (tzn. 
třílistý rotor na štíhlé věži s celkovou výškou cca 150 m), 
považuji za velmi zdařilý, ba dokonce krásný výrobek. 
Elegantní, výrazně funkcionalistický, zdrženlivě barev-
ný, ohromující svým odvážným vzepětím k obloze. Stej-
ně tak fascinující je pro mne princip získávání energie 
z přirozených přírodních jevů a souhlasím s podporou 
výzkumu a ověřování využití takovýchto principů.

„Duch zákona“
Předesílám, že nejsem právník, nicméně česky umím, 

takže se pokusím přečíst text metodického sdělení doslo-
va – selským rozumem. Nejprve ale pokus o odhadnutí 
příslovečného „ducha zákona“. 

Duch toho textu je celkem zřetelný (a jeho prvoplá-
nové užití jsme si vyslechli na semináři) – je to snaha 
„ulevit“, zjednodušit proces povolení stavby za cenu 
nestandardního postupu. Pro potřeby mé úvahy před-
pokládejme, že skutečně jediným motivem této snahy je 
pokus o podporu bohulibé činnosti – výstavby zařízení 
na využití obnovitelných zdrojů energie. Přesto jsem pře-
svědčen, že se jedná o významné „nabourání“ základ-
ních principů územního plánování – zejména principu 
ochrany nezastavěného území a principu spoluúčasti 
občanů obce a zástupců sousedních obcí na rozhodová-
ní o změnách v území. 

Jakákoliv výjimka přináší chaos a pocit nesprave-
dlnosti. Jak vysvětlíme občanovi, že přístavek garáže 
k jeho rodinnému domku (pokud přesáhne hranici 
zastavitelného území) bude vyžadovat změnu územního 
plánu (cca 20 000–30 000 Kč, cca 1,5 roku projednává-
ní a nejistý výsledek + řádné územní či stavební řízení) 
a VE postavená na horizontu jeho výhledu z obýváku se 
povolí bez změny územního plánu a bez vyslechnutí jeho 
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názoru (neboť bude umístěna na katastru sousední obce 
a on se o ní dozví, až se bude instalovat rotor mamutím 
jeřábem)?!

„Selský rozum“
Druhá varianta vnímání textu metodického sdělení 

je doslovný význam – překvapivě (pro některé čtenáře 
a možná i pro autory?) jsou v textu takováto fakta (zcela 
ve shodě s příslušným § 18 zákona č. 183/2006 Sb. – sta-
vebního zákona):

Výčet „staveb, zařízení a jiných opatření“, které lze 
umisťovat v nezastavěném území v režimu uvede-
ného § 18, zcela jistě neobsahuje stavbu „elektrár-
ny“, rozuměj – zařízení na výrobu elektrické energie. 
Pouze ekologičtí extrémisté by mohli namítnout, že 
se jedná o „technické opatření či stavbu pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof“ (rozu-
měj – nebezpečí vyčerpání ropných zásob).
Cituji text metodického sdělení: „…umístění zaříze-
ní jako, jsou např. malé vodní elektrárny nebo větrné 
elektrárny totiž, nemusí vždy vyžadovat zastavění 
dané lokality a změnu charakteru nezastavěného 
území“ (zvýrazněno dodatečně). 
„Teoreticky“ nezbývá než souhlasit, čili opravdu „ne 

vždy“ dojde umístěním VE ke změně charakteru neza-
stavěného území. „Prakticky“ se však domnívám, že na 
území České republiky je možno (bez změny charak-
teru území) umístit VE pouze tam, kde už nějaká sto-
jí (zřejmě v rozporu s územním plánem), případně kde 
stojí obdobná stavba – napadají mě pouze chladicí věže 
velkých elektráren tepelných a jaderných – jak taktéž 
zaznělo v diskusi na semináři.

Charakter nezastavěného území
Charakter nezastavěného území v ČR je specifický 

rozmanitostí a zejména drobným měřítkem krajinných 
prvků. Velikost běžných přírodních i stavebních „objek-
tů“ v krajině se dá zařadit do kategorie mohutných soli-
térních stromů, tzn. max. výšky 30–40 m. VE s výškou 
150 m v horní úvrati rotoru je proto zcela mimo zažitá 
měřítka zdejší krajiny, a tím pádem vždy naruší charak-
ter nezastavěného území. 

Jinak bude zřejmě vnímána větrná farma na pobřeží 
moře – moře bude vždy větší než jakýkoliv lidský výro-
bek a zachová si svůj charakter a důstojnost i v sousedství 
desítek větrníků. Ale nejsme u moře a já si ani netroufám 
předjímat názor obyvatel mořského pobřeží.
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Proč se netočí? (osobní vsuvka)
Ačkoliv se mi VE jako výrobek líbí, nesmířím se 

s tím, že bych se měl dívat na točící se obry na těch nej-
krásnějších obzorových liniích – rozčilují mě tam. Ale 
ještě horší varianta nastane v okamžiku, kdy se přestane 
vrtule točit – PROČ SE NETOČÍ, KDYŽ UŽ TAM STO-
JÍ? – a jsem rozčilen ještě víc.

Limity území
Opominul jsem oblast „vyhledávání“ vhodných 

lokalit pro umístění VE z hlediska technického – větr-
nost lokality, konflikty s různými ochrannými pásmy 
atp. – jedná se o typickou úlohu z oblasti geografických 
informačních systémů a přimlouvám se hlasitě za poří-
zení takové dokumentace (např. v rámci tvorby územně 
analytických podkladů). 

Závěr
Předpokládám s velkou pravděpodobností, že „tech-

nicky vhodných“ lokalit je v ČR překvapivě málo a jsem 
přesvědčen, že při započtení vlivu na charakter nezasta-
věného území lze „s čistým svědomím“ povolit stavbu 
VE pouze zcela výjimečně. Jsem upřímně zvědav, jak to 
v praxi dopadne.
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Ekologický institut Veronica byl ustaven v roce 1999 jako profesionální 
pracoviště ZO ČSOP Veronica. Naším posláním je podpora šetrného vztahu 
k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
Navazujeme na tradici časopisu Veronica, který vznikl v roce 1986 jako 
regionálně zaměřený časopis se záměrem spojovat kulturu s ochranou 
přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se 
činnost rozrostla a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem 
širokému spektru ekologických programů zaštiťovaných základní organizací 
ČSOP Veronica.
Naše činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, pro představitele 
a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní ekologické 
organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední 
podniky.

Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna
poskytuje veřejnosti bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se 
životního prostředí. Nejčastěji kladené otázky nás přivedly k otevření 
specializovaných poraden: úspory energií v domácnostech, alternativní 
zdroje energie a ekologické stavitelství, poradenství o ekologickém 
zemědělství a biopotravinách, spotřebitelská poradna a studánky v Brně 
a okolí a kvalita vod.
Návštěvníkům poradny je k dispozici rozsáhlá knihovna se studovnou 
a videotéka.
K přírodě šetrné projekty jako obecní výtopna na dřevní štěpku, energeticky 
pasivní dům, instalace solárních systémů na ohřev vody, moštárnu, sušíru 
ovoce, bio-sad a další vám naši poradci rádi představí v Centru modelových 
ekologických projektů pro venkov v Hostětíně v Bílých Karpatech.

Vítáme Vaši finanční, materiálovou i osobní pomoc.

Kontakt:
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
fax: 542 422 752
veronica@veronica.cz
www.veronica.cz

ZO ČSOP Veronica je součástí Sítě ekologických poraden STEP.
Tištěno na recyklovaném papíru.

Centrum Veronica Hostětín: 
Hostětín 86 
687 71 Bojkovice 
tel.: 572 630 670 
fax: 572 641 854 
e-mail: hostetin@veronica.cz 
http://hostetin.veronica.cz/




