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Přes 4 500 lidí se zapojilo do akcí konaných po celém Česku v rámci Dne větrné 
energetiky. Mohli se přesvědčit, jak obyčejným lidem, obcím a farmářům mohou malé, 
decentralizované zdroje energie usnadnit život: dodat levnější elektřinu, být novým 
zdrojem příjmu, či posílit nezávislost na velké energetické trojce – ČEZu, E.ONu a PRE. 
Akci organizovali Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), Hnutí DUHA a Komora 
obnovitelných zdrojů energie společně s dalšími partnery.  
 

V centru Brna děti nakreslily 302 malých větrníků a vytvořily tak český rekord. Malováním 
větrníků děti znázorňovaly, že větrné elektrárny mohou občané, obce, farmáři a malí 
podnikatelé společně vlastnit a těžit z výhod malých decentralizovaných zdrojů . Není to 
tak, že by mohly mít tyto výhody pouze energetické společnosti a investiční skupiny. Hnutí 
DUHA v tomto duchu připravuje novelu zákona, která by obnovila podporu pro obecní a 
občanské projekty obnovitelných zdrojů. Více o ní zde. [1] 
 

Přes 3 000 lidí se přišlo dozvědět na brněnské náměstí Svobody, jak konkrétně mohou 
větrné elektrárny usnadnit každodenní život. K vidění byl model chytré domácnosti a 
22metrová lopatka větrné elektrárny. V chrudimském SIAGu, kde 200 zaměstnanců v 
nepřetržitém dvousměnném provozu ročně vyrobí obří stožáry pro 100 větrných 
elektráren, napočítali přes 200 návštěvníků. 
 

Akce se konala u příležitosti světového Dne větrné energie (11. červen). V Česku se Den 
větrné energetiky slavil podvanácté. Záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek (ČSSD) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Brněnské akci 
záštitu poskytl primátor Petr Vokřál (ANO). 
 
Výběr fotografií ve vysokém rozlišení: 

 fotografie z akce v centru Brna a z výroby větrných elektráren v Chrudimi najdete 
zde. Autorem fotografií je Petr Vozák. 

 fotografie vyhlídky z obřího jeřábu z lokality Zlatá Olešnice najdete zde. Autorem je 
Martin Franc. 

Všechny fotografie mohou být zveřejněny, jen prosím uveďte patřičného autora. 
 

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme 

rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom 

nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy. 

http://www.hnutiduha.cz/vitr/
http://in.hnutiduha.cz/photo/#!Albums/album_7564616c6f7374695f766572656a6e65/album_7564616c6f7374695f766572656a6e652f32303136/album_7564616c6f7374695f766572656a6e652f323031362f30365f64656e566574726e65456e6572676574696b795f666f746f50657472566f7a616b
http://www.uschovna.cz/zasilka/JPD55745KIA9J9G5-ZBT


 
 
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl: 
„V sobotu se podařilo lidem ukázat, že obnovitelné zdroje, konkrétně výroba větrných 
elektráren, může zaměstnat mnoho lidí v Česku v tradičních strojírenských i jiných 
oborech. Provozem větrných elektráren se každý z nás může stát malým výrobcem 
elektřiny. “ 
 
Martin Mikeska, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl: 
„Na Západě je běžné, že malé, čisté zdroje patří obyčejným lidem, farmářům, obcím a 
místním podnikatelům. Nejen investorům a energetickým společnostem. Sobotní akce 
měla lidem ukázat, že by to tak mohlo fungovat i v Česku. Že i veřejnost v Česku může 
profitovat z výhod čistých zdrojů: díky levnější elektřině, větší energetické nezávislosti 
anebo získat nový zdroj příjmu. Přesně toto bude obsahovat návrh novely zákona, který 
společně s partnery připravujeme.“ 
 
Kontakty: 
 
Štěpán Chalupa, Komora obnovitelných zdrojů energie, 603 420 387, 
stepan.chalupa@komoraoze.cz 
Martin Mikeska, energetický expert Hnutí DUHA, 603 780 670, 
martin.mikeska@hnutiduha.cz  

Poznámky: 
 
[1] Víc o návrhu novely zákona, která by obnovila podporu pro obnovitelné zdroje 
spoluvlastněné obcemi, občany, farmáři a malými podnikateli najdete na 
http://www.hnutiduha.cz/vitr/  
 

http://www.hnutiduha.cz/vitr/

