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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, 

 chtěl bych Vám všem členům a příznivcům větrné energetiky připomenout, jak je pro nás rok 2014 významný. 
Letošní rok je totiž pro nás, příznivce větru, dvojnásobným 20. výročím.  

První výročí slaví Česká společnost pro větrnou energii, která byla založena v roce 1994 v Jihlavě a 10.5. téhož 
roku byla registrována u MV ČR. 

To je tedy datum narozenin.  

Druhé výročí slaví i některé větrné elektrárny. V roce 1994 byly uvedeny do provozu větrné elektrárny u Velké 
Kraše a Ostružné. Nebyly sice prvními, protože o rok dříve byla zprovozněna  elektrárna na  Hostýně, ale výročí 
mají. V letošním roce slaví 20 let úspěšného provozu!!!! GRATULUJME a zároveň tímto děkujeme jejich 
provozovatelům, kteří se při této příležitosti rozhodli zapojit do letošního „Dne otevřených dveří větrných 
elektráren“, který se bude konat v sobotu 14. 6. 2014, aby se podělili o své zkušenosti s větrnou energií. Kromě 
bohatého programu bude mezi těmito 2 lokalitami k dispozici pro návštěvníky minibus s výkladem o větrné 
energetice, který zájemce převeze z Ostružné na Velkou Kraš a zpět. Zajímavostí u lokality Velká Kraš je například 
to, že větrník zde vlastní přímo obec Velká Kraš. Návštěvníci zde proto mohou získat přímo od obyvatel obce a 
zástupců obce informace, jak se jim s větrnou elektrárnou 20 let žije a co jim její provoz přinesl. 

Tato slavnostní příležitost mi umožňuje poděkovat všem zakladatelům. Netroufám si je jmenovat, protože jsem u 
toho ještě nebyl osobně, a pravděpodobně bych na někoho zapomněl. A to by byla škoda. 

Dík patří všem, kteří byli u toho. Byli to jistě vizionáři a životní optimisté plni energie a chuti věnovat se u nás 
naprosto novému oboru.  Už proto, že v mladé porevoluční době mohli myslet, stejně jako spousta ostatních, jen 
na svoje kariéry, na svoje firmy, prostě jen na sebe! 

Dík patří všem, kteří byli dlouhá léta u toho, věnovali asociaci svůj čas, svoji energii. Nenechali se odradit ničím, co 
by mohlo znamenat konec asociace a možná i konec oboru. A že těch nástrah za ta léta asi bylo, to si umíme 
všichni představit. 

Dík patří všem, kteří byli dodnes u toho. Za ta dlouhá léta práce, za ten přetrvávající optimismus, za tu zarputilost.  

Dík patří rovněž těm, kteří jsou dnes u toho. Zde bych již mohl jmenovat, protože jsem u toho osobně, ale 
neudělám to, aby to nebylo líto zakladatelům. 

Dnešnímu týmu chci poděkovat za ohromné množství energie, kterou v sobě nachází, aby sváděli nekonečný boj 
s větrnými mlýny. Chci poděkovat za velké množství času, který to vyžaduje. Ten čas by mohli věnovat svým 
rodinám, svým koníčkům. Věnují ho práci pro obor.  

4-5/2014  
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A víte, co z toho vyplývá a co je na tom zajímavé? Že ten zápal pro obor je v některých případech dědičný nebo 
nakažlivý. Alespoň tak se to stalo v některých rodinách, kdy otcové přivedli do oboru svoje děti a ti jsou dnes těmi 
tahouny! Doufám, že naše děti budou mít rozum!  

Tolik tedy o lidech, kteří se věnují zvláštnímu oboru. Oboru, co má jistě budoucnost, co si zaslouží naši pozornost, 
co bude určitě potřebovat energii další generace. 

Podařilo se toho za dvacet let dost. Ano, mnozí jistě čekali víc. I já jsem si myslel, že to půjde rychleji. Jenomže 
žijeme v zemi, která je baštou klasické energetiky, se zbabělými politiky, ovzduším znečištěným korupcí, hloupostí 
a závisti. Přežít v tomto prostředí je velký úspěch! Když se podíváte se náš web, do statistik, na legislativu, všude 
tam je ta energie vidět. 

Větrná energetika není lehký obor, jistě jste poznali, že není pro netrpělivé. 

Přeji proto asociaci a všem lidem okolo ní hodně zdraví, osobního štěstí, spoustu optimismu a ten úspěch 
v podobě dalších elektráren, se dostaví. 

Bude to sice trvat, ale dostaví se! 

Přeji další kulaté výročí.  

Michal Janeček 
předseda ČSVE 
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Statistika 

 

 

   

Celkový přehled 

  

Podpora  

OZE 

(ZB+PV) 

Podpora  

druhotné 

zdroje 

Podpora  

KVET 

Podpora  

decentrální 

výroba 

Celkem 

Vykázané množství (GWh) 7494 712 8387 24410 41004 

Vyplaceno (mil. Kč) 34922 126 1970 310 37329 

  

Obnovitelné zdroje - podpora formou zeleného bonusu 

Typ zdroje GWh mil. Kč 

Bioplyn 1745 5296 

Skládkový plyn 177 347 

Důlní plyn 162 264 

Biomasa 1512 2400 

Sluneční elektrárna  616 6927 

Malá vodní elektrárna 1112 1661 

Větrná elektrárna 264 548 

CELKEM 5590 17442 

Obnovitelné zdroje - podpora formou výkupní ceny 

Typ zdroje GWh mil. Kč 

Bioplyn 156 493 

Skládový plyn 8 14 

Biomasa 32 90 

Sluneční elektrárna  1396 16352 

Malá vodní elektrárna 104 142 

Větrná elektrárna 209 388 

CELKEM 1905 17480 

      

      
Druhotné zdroje 

     
Typ zdroje GWh mil. Kč 

   
Důlní a degazační plyn 113 99 

   
Druhotné zdroje 600 27 

   
CELKEM 712 126 

   
    

    

      

      



5 
 

© Česká společnost pro větrnou energii  

 

Podpora KVET 
     

Typ zdroje GWh mil. Kč 

   
Bioplyn 226 10 

   
Skládový plyn 55 6 

   
Biomasa 3033 586 

   
Důlní a degezační plyn 67 6 

   
Druhotné zdroje 1357 177 

   
Ostatní zdroje 3649 1184 

   
CELKEM 8387 1970 

   
  

     

      
Decentrální výroba 

     
Typ zdroje GWh mil. Kč 

   
Bioplyn 1652 23 

   
Skládový plyn 108 2 

   
Biomasa 9042 111 

   
Sluneční elektrárna  487 8 

   
Malá vodní elektrárna 1045 17 

   
Větrná elektrárna 264 4 

   
Důlní a degazační plyn 242 3 

   
Druhotné zdroje 2486 31 

   
Ostatní zdroje v DS 9085 112 

   
CELKEM 24410 310 
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Pozvánky na veletrhy a workshopy 

 

 

 

 

 

 

 

EWEA workshopy: 

�  Analýza a provoz větrných farem 2014 
� Zvuk větrných elektráren 2014 

Oba workshopy se konají 9.-10. prosince, 2014 ve Švédsku 

Více informací na tomto odkazu: http://www.ewea.org/events/workshops/  
 

 

 

 

Analysis of Operating Wind Farms 2014Analysis of Operating Wind Farms 2014Analysis of Operating Wind Farms 2014Analysis of Operating Wind Farms 2014 

Abstract Abstract Abstract Abstract submission formsubmission formsubmission formsubmission form 

 

Keep me informed about 
Analysis of Operating Wind Farms 2014 

Wind Turbine Sound 2014Wind Turbine Sound 2014Wind Turbine Sound 2014Wind Turbine Sound 2014 

Abstract submission formAbstract submission formAbstract submission formAbstract submission form 

 

Keep me informed about 
Wind Turbine Sound 2014 
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Zajímavosti – technické novinky zahraničních partnerů ČSVE 

Balení místo lepení 

ENERCON představuje novou výrobní balící technologii používanou u 
lopatky větrné elektrárny typu E-115. Nová továrna na výrobu lopatek, 
KTA, připravila vlastní výrobní prostor pro tuto pracovní technologii. 

ENERCON spustil novou technologii výroby lopatek. Lopatky nového 
typu VTE E-115, navržené pro vnitrozemské instalace, jsou nově 
rozděleny na dva díly. Pro výrobu vnitřní části lopatky byla navržena 
nová balící technologie.  Nový postup snižuje výrobní náklady a 
rozdělení lopatky na díly zjednodušuje dopravu dílů na místo výstavby 
VTE. 

Předmáčená skelná vlákna jsou mechanicky namotávána kolem jádra 
lopatky a společně tak vytvoří nosnou konstrukci 12 m velkého vnitřního 
dílu lopatky modelu E-115. Charakteristický profil lopatky se vytvoří v 
druhé fázi, kdy se aerodynamický kryt spojí s plastem vyztuženými 
skelnými vlákny. S ohledem na skutečnost, že celý postup je 
automatizován, ušetří se tím manuální práce – vede to k výraznému 
zjednodušení výrobního procesu. Samotná výroba lopatky je dosud 
jedna z nejnáročnějších pasáží výroby dílů na větrnou elektrárnu s 
ohledem na nutnost použití manuální práce. 

Kromě snížení nákladů na výrobu, umožňuje balící technologie také zvýšit kvalitu výroby. “Průměr našich 
dosavadních lopatek na jejím konci dosahuje až 2,7 m,” říká Alexander Hoffmann, ředitel oddělení  Competence 
Center Rotor Blade patřící pod výzkumnou a 
vývojovou firmu ENERCONu, Wobben 
Research & Development (WRD). Z 
ergonomického hlediska by se výroba 
lopatky typu E-115 použitím dvou půl 
skořepin (později slepených dohromady) 
blížila ke svým limitům. Druhá výhoda balící 
technologie se projeví díky tomu, že v 
blízkosti příruby lopatky je vyžadována určitá 
tloušťka materiálu. Stovky vrstev skelného 
vlákna se musí přesně umístit, napustit 
pryskyřicí a slepit. Při manuální výrobě je 
větší riziko chyby v postupu, která musí být 
draze a časově náročně odstraňována. 
“Naštěstí, při použití balící techniky je kvalita 
výroby stále stejná,” říká pan Hoffmann. 

ENERCON nadále používá vakuově infuzní metodu slepování dvou poloskořepin k sobě při výrobě delší vnější 
části lopatky (u typu E-115 dosahuje asi 44 m). Po skončení výroby jsou obě části lopatky samostatně dovezeny 
na místo výstavby VTE, kde jsou smontovány k sobě. Podobně jako  u lopatek modelu E-126 jsou jednotlivé díly 
spojeny pomocí příčných a podélných šroubů. 
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U stávajících lopatek je pro ENERCON charakteristický TES-spojler montován až na místě výstavby VTE. U 
modelu E-115 je na lopatku připevněn již z výroby. “Znamená to míň práce při výstavbě a její urychlení,“ říká 
Alexandr Hoffmann. Pro usnadnění dopravy dílu lopatky s již upevněným spojlerem, byl profil spojleru zploštěn 
směrem k přírubě lopatky. Takzvaný “flatback” profil je prvním svého druhu v designu lopatek firmy ENERCON. 
Kromě části “flatback” byl i zbytek profilu lopatky kompletně přepracován. Podobně jako u nového modelu E-92 se 
lopatka směrem ke své špičce mnohem vice zužuje. Zvyšuje se tím yield a snižuje zátěž lopatky. Dále se zlepšila 
ochrana proti opotřebení, snížila hmotnost špičky lopatky a zároveň vylepšila ochrana proti blesku. 

“Jednou z hlavních výhod nového výrobního postupu je, že se díly vyrábějí rychleji a levněji,“ zdůrazňuje Arno 
Hildebrand, ředitel oddělení Competence Center Nacelle u WRD. Požadavku na zajištění konkurenceschopnosti 
německé výroby se ENERCON snaží dosáhnout zautomatizováním výroby kde se dá. Více příkladů optimalizace 
výroby je k vidění ve slévárně firmy ENERCON Gusszentrum Ostfriesland (GZO) a samozřejmě ve výrobnách 
lopatek pro typ E-101 v Harenu a Aurichu. 

 

 

Legislativa  

 

V minulém čísle Zpravodaje ČSVE jsme informovali o projednávání návrhu novely energetického zákona a zákona 
o podporovaných zdrojích energie. V mezidobí byl tento návrh projednán také Senátem, podepsán prezidentem a 
21. května 2014 vyšla novela jako zákon č. 90/2014 Sb. ve Sbírce zákonů ČR. Účinnosti nabyla dnem vyhlášení, 
pouze pár vybraných ustanovení nabude účinnosti 1.7.2014. 

Připomínáme, že se jedná o technickou novelu, která v obou zákonech upřesňuje: 
� podmínky účtování ceny na úhradu nákladu spojených s podporou elektřiny, 
� osvobození od povinnosti zaknihování akcií u provozovatelů akciových společností a jejich obdoby, jako 

podmínky získání podpory výroby elektřiny z OZE, pro zemědělské bioplynové stanice, 
� osvobození od povinnosti zaknihování akcií u provozovatelů akciových společností a jejich obdoby, jako 

podmínky získání podpory výroby elektřiny z OZE, druhotných zdrojů a KVET, výroby tepla a decentrální 
výroby, pro výrobny, které jsou výlučně ve vlastnictví obce. 

V návaznosti na zmíněnou novelu bychom rádi připomněli provozovatelům nejen větrných elektráren, ale i 

ostatních OZE, kteří mají formu akciové společnosti nebo obdobnou formu, že od 1.7.2014 nabydou 

účinnosti tzv. ustanovení o transparentnosti ZoPOZE. Podle těchto ustanovení budou mít tito 

provozovatelé nadále nárok na podporu pouze v případě, že má společnost zaknihované akcie, a to ve výši 

100 % základního kapitálu. Výjimku dostaly pouze výše zmíněné zemědělské bioplynové stanice a 

společnosti, které jsou výlučně ve vlastnictví obce. 

OTE, a.s., který podporu zúčtovává a vyplácí, již upozornil, že zaknihování akcií bude kontrolovat přímo 

v systému Centrálního depozitáře cenných papírů. 

 

V dubnu zveřejnil Energetický regulační úřad návrh změn č. 01/2014 až 04/2014 Pravidel provozování distribuční 
soustavy - PPDS (do data zpracování článku nebylo připomínkové řízení ukončeno).  

Změna č. 03/2014 se týká Přílohy 4 PPDS – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční 
soustavy. Navrhované změny by se měly dotknout mj. úpravy nastavení ochran, chování výroben v síti ad. 
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Další navrhované změny se pak týkají Fakturačního měření. 

Po vypořádání připomínek a nabytí účinnosti těchto změn budou platné PPDS zveřejněny na webových stránkách 
jednotlivých distribučních společností, tedy ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s. 

Zpracováno podle aktuálního stavu k 27-05-2014 

 

Přednášky a exkurze k větrným elektrárnám 

 
2.5.2014 proběhla u větrných elektráren v Kryštofových Hamrech, 
díky ochotě provozovatele, exkurze, na kterou se  přijelo podívat  
kolem 30 dětí a dvě paní učitelky. Děti se ptaly na zajímavé otázky 
typu: 

� Proč větrná elektrárna má jen 3 listy a ne třeba 4 listy 
� Proč jsou ty listy tak tvarované 
� Kolik váží větrná elektrárna 

 

Paní učitelky spíše zajímaly výkupní ceny, které pak porovnávaly 
s fotovoltaikou. Dále se zajímaly o otázku hluku  z VTE a dotaz padl 
i na mortalitu ptáků. 
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Přednášky lektora ČSVE Ing. Špičáka 

Již v lednu jsem měl letošní první přednášku o VtE. Uskutečnila se na Střední průmyslové škole elektrotechnické 
v Mohelnici.  Přítomno bylo na 40 studentů z různých středních škol. Přednáška totiž byla v rámci přípravného 
období pro soutěž Enersol.  

Další přednáška byla trošku specifická. Uskutečnila se 29. dubna na Základní škole v Trstěnicících. Blízko Svitav a 
ještě blíže větrným elektrárnám stojících u obce Ostrý Kámen. Začínal jsem asi hodinovou přednášku pro žáky 
druhého stupně. Po krátké přestávce jsem žákům předvedl model větrné elektrárny a vyzval je k soutěži, kdo 
vyrobí nejvýkonnější rotor. Žáci byli rozdělení do 4 skupin a opravdu předvedli velký souboj. 

Tím moje přednášková činnost skončila. Ale žáci pokračovali dále. Moje přednáška totiž byla jen součástí většího 
projektu výroby modelů větrných elektráren. Žáci si již dopředu měli po skupinách vyrobit modely větrných 
elektráren a po mojí prezentaci mezi sebou soupeřili. Opravdu předvedli  tvůrčí myšlení, jak je vidět na přiložených 
fotografiích. 
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Zatím poslední přednáška se uskutečnila 28. května v Přerově na tamní Střední škole technické. Přednáška byla 
jak pro studenty střední školy, tak pro vybrané žáky základních škol.  Jedná se totiž o dlouhodobější spolupráci 
střední a základních škol. Tomuto záměru jsem musel formu přednášky přizpůsobit, aby zaujala, a snad se i 
povedlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jestliže máte zájem o přednášku na Vaší škole, pište prosím na e-mail vzdelavani@csve.cz. Ozveme se Vám. V 
případě Vašeho zájmu o účast na některé z připravovaných přednášek nás kontaktujte na uvedené adrese. Rádi 
Vám poskytneme přesné informace o místu konání přednášky. Informace o připravovaných přednáškách pak 
naleznete na www.csve.cz.  

 

 

 


