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Vážení čtenáři,  

v zářijovém vydání bychom Vás v úvodu rádi upozornili na aktuálně připravované akce, kterých se můžete 
zúčastnit a na které se můžete zaregistrovat.   

Vzhledem k tomu, že jsme se poslední dobou často setkávali s dotazy, a to především ze strany studentů, 
k tématu likvidace vysloužilých větrných elektráren, umístili jsme nově na webové stránky ČSVE do sekce 
Vzdělávání článek, který se této problematice věnuje. 
 

Díky úzké spolupráci ČSVE s EWEA můžeme členům 
ČSVE nabídnout výjimečnou možnost registrace na 
konferenci EWEA 2013, která se bude konat ve Vídni, 
ve dnech 4. - 7. února 2013 ZDARMA.  

Možnost registrace ZDARMA je jen v omezeném 
termínu prodlouženém do 14.10.2012. Více informací 
na www.csve.cz  

 

ČSVE pořádá v měsíci říjnu, ve dnech 24.- 25., tradiční 
podzimní seminář, letos v Bořeticích na Jižní Moravě. 

Pozvánku s programem a informace k registraci  
naleznete na www.csve.cz  

Registrujte se prostřednictvím emailu na adrese 
sekretariat@csve.cz nejpozději do 12.10.2012. 

  

Jednání 

� 4.9. – jednání předsednictva Komory OZE 

� 4.9. – diskusní seminář na téma OZE v ČR – Proč jsou pod tlakem a jkou mají budoucnost? (Společnost pro 
trvale udržitelný život) 

� 11.9. – tisková konference Komory OZE  

� 11.9. – panelová diskuse ke studii FINANČNÍ ŘEŠENÍ PRO ČISTOU ENERGII PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 
EVROPU 

� 24.9. – HBS - Lunch debate - Ceny elektrické energie a energetická politika Německa a ČR 
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Veletrh větrné energetiky v Husumu 

V letošním září ve dvouletém intervalu opět proběhlo největší setkání v oboru větrné energetiky na tradičním místě 
pořádání veletrhů v severoněmeckém Husumu. O tom, že zájem o větrnou energetiku neupadá, se mohl 
pravidelný návštěvník přesvědčit již zvenčí, díky navýšení počtu výstavních hal o další dva kusy, které byly plně 
zaplněny.  

Vzhledem k prostoru výstaviště tak opět vyvstala otázka, jestli je Husum vhodným místem pro takto velký veletrh a 
nebo jestli je lepší jej přesunout například do Hamburku, jak navrhují velcí vystavovatelé. Jednání o přesunu nebo 
rozdělení již probíhají. Každopádně tato jednání se nijak nedotkla ani 36 000 návštěvníků z 90 zemí, ani 1171 
vystavovatelů.  

Z České republiky letos mezi vystavovateli vzhledem k domácím problémům chyběl Pilsen Steel jako výrobce os 
rotorů, naopak se účastnil TES Vsetín jako výrobce generátorů. Velice pěknou expozici měla i skupina Wikov, 
výrobce českých větrných elektráren s výkonem 2 MW a dodavatel převodovek. Přibylo zastoupení polských firem 
a patrný byl naopak výrazně nižší zájem jak vystavovatelů, tak návštěvníků z Číny. 

Většina významných výrobců si na Husum ponechala oficiální představení svých novinek, které lze rozdělit do 
dvou základních kategorií. Offshorové elektrárny s výkony 5-8 MW, které nejsou pro náš trh upotřebitelné, a 
kategorii 1,8-3,6 MW s rozšířenými nabídkami průměrů rotorů, ale základním typem strojovny, které budou 
v budoucnu tvořit páteř onshorových projektů. Mezi takovéto novinky patří Vestas V126-3.0 MW, Enercon E-115 
2,5 MW, Siemens-2.3-108 a 113, REpower 3.0 M122, Nordex N117 2.4 či Fuhrlander FL 3000 s průměrem 120 m. 
Tyto typy v brzké budoucnosti nahradí již tradiční, i když modifikované typy stavěné i v ČR. Prakticky všichni 
výrobci se také zaměřili na větší spolupráci s operátory distribučních sítí a prakticky všichni již dnes využívají 
technologii s permanentními magnety, eventuelně bezpřevodovkouvou technologii. Daní za větší průměry rotorů 
elektráren je ovšem i nepatrně vyšší hlučnost zařízení (svist rotoru, nikoliv strojovna), kterou nastavení řídícího 
systému elektrárny umožňuje snížit, ale to za cenu někdy až citelného poklesu výkonu. 

Vzhledem k ekonomickému vývoji v Evropě byl z rozhovorů s výrobci patrný tlak na snižování nákladů na výrobu 
elektřiny a teprve budoucnost ukáže, jak se bude jednotlivým výrobcům v tomto dařit. Tlak na kompatibilitu s 
„tržními cenami“ je dobře znám i z ČR. 

Vzhledem k deštivému počasí byly venkovní atrakce velice omezené a prakticky také zmizela možnost nahlédnout 
do strojovny některé větrné elektrárny, což bylo v dřívějších letech tradičním lákadlem. Osobně mne velice mrzelo, 
že tradiční kniha se všemi vystavovateli již nebyla rozdávána každému návštěvníkovi, ale bylo nutno si ji koupit.  

Jelikož jsem spíše pro tradičnější pojetí tohoto veletrhu, tak preferuji jeho zachování v Husumu, ale nelze si 
nevšimnout, že akce takové velikosti je již dnes za hranicí kapacit výstaviště i celého okolí, především z důvodů 
ubytovacích kapacit a infrastruktury celkově. V tomto ohledu Husumu pomohl fakt, že je sice stále hlavním městem 
větrné energetiky, ale expanze v Číně a také v USA umožnila rozmělnit zájem výrobců na více lokalit ve světě a 
díky tomu si může uchovat svoji domáckost, pro kterou je tradičně velmi oceňován. Tady opět můžeme říci: „Vítejte 
v Husumu 2014“ a pokud máte zájem se zúčastnit jako vystavovatel, tak si již zarezervujte místa – na místě to šlo 
u slečen oděných do námořnického. Otázka, kde se bude veletrh konat příště, však stále zůstává nezodpovězená 
a tak pořád platí, že: 

V Husumu je vítr opravdu doma. 

Mgr. Jiří Přikryl, OSTWIND CZ s.r.o. 
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Statistika 

Instalovaný výkon a výroba z větrné energie v ČR v období 1-7/2012 

2012 Česká republika 
Výroba v MWh Instalovaný výkon v MW 

1 71897,8 217 
2 38974,4 223 
3 32553,9 223 
4 30364,6 223 
5 31238,1 223 
6 26083,1 223 
7 27714,9 223 

Zdroj : Energetický regulační úřad a Česká společnost pro větrnou energii www.csve.cz  

Legislativa 

Před měsícem jste měli možnost seznámit se s přehledem nových prováděcích předpisů připravovaných v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu k provedení zákona č. 165/2012 Sb. o 
podporovaných zdrojích energie. Tento přehled je nutné doplnit ještě o následující: 

� návrh vyhlášky o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu 
plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny 
a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška 
o zúčtování) – připomínkové řízení ERÚ 12.9. – 4.10.2012 
Obsah vyhlášky je uveden v samotném názvu, jedná se zejména o problematiku účtování jednotlivých složek 
cen elektřiny a plynu, tedy finančních prostředků plynoucích do systému podpory nejen obnovitelných zdrojů 
energie, a vyrovnávání a zúčtování podpory mezi některými subjekty, které jsou do systému v rámci trhu 
zapojeny. 

� novela vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora 
trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů – připomínkové řízení ERÚ 12.9. – 4.10.2012. 
Novela mj. vypouští z uvedené vyhlášky úpravu týkající se předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z 
obnovitelných zdrojů a účtování podpory elektřiny. Vykazování údajů pro úhradu podpory podle ZoPOZE 
(zákona č. 165/2012 Sb.) má být řešeno samostatnou vyhláškou, jejíž návrh nebyl dosud předložen. Podle 
zmocňovacích ustanovení ZoPOZE má tuto problematiku nově upravit Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Prováděcí vyhlášky k ZoPOZE jsou dosud v legislativním procesu, nebyly dosud zveřejněny ve Sbírce zákonů, 
tudíž se podle nich zatím nelze řídit a nelze podle nich jednat a postupovat. 

Pro stávající provozovatele přitom budou nejdůležitější vyhlášky upravující migraci dat a informací z informačních 
systémů distribučních společností do jednotného systému OTE a další předání dat a informací povinně 
vykupujícím, kteří budou novým partnerem provozovatelů využívajících podporu výkupními cenami, a dále úprava 
postupu volby formy podpory, pokud se provozovatelé rozhodnout přejít např. od výkupních cen k podpoře formou 
zeleného bonusu. Předpokládaný nejzazší termín pro změnu je přitom 30. listopad, celý nový systém by měl být 
plně funkční od 1.1.2013. 

Informace k legislativě jsou aktualizovány ke dni 04-10-2012 
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Pořádané akce 

V úterý 11. září 2012 se v Českých Budějovicích uskutečnil odborný kongres „Obnovitelné zdroje energie“ 
konaný v rámci projektu „Efektivní energetický region Jižní Čechy, Dolní Bavorsko“. Na kongresu zazněly 
prezentace na téma role obnovitelných zdrojů v rámci české energetiky, byly představeny možnosti využití 
jednotlivých druhů OZE a nejrůznějších technologií ať už pro komerční nebo ryze soukromé účely vedoucí ke 
snižování energetické náročnosti domácností. Svojí „troškou do mlýna“ přispěl i náš lektor Jiří Špičák, který 
přítomné seznámil s konstrukcí moderních větrných elektráren a jednotlivých součástí, jejich fungováním a 
některými aspekty provozu větrných elektráren. Jeho přednášku pak doplnila o právní aspekty Pavla Smolová, 
která přítomným vysvětlila podrobnosti a souvislosti povolovacího procesu předcházejícího výstavbě větrných 
elektráren a objasnila také fungování stávajícího a nového systému podpory OZE, který bude platit od začátku roku 
2013. 

 

 

Drakiáda 

Za ideální kombinace slunečného a 
větrného počasí zavítala do Věžnic u Polné 
v sobotu 6.10. po roce opět Drakiáda – 
soutěž o nejlepšího létajícího draka pod 
větrnými elektrárnami. 

Akci, na níž dorazilo z širokého okolí 
zhruba 200 obdivovatelů draků a větrných 
elektráren, pořádala Česká společnost pro 
větrnou energii ve spolupráci se Skupinou 
ČEZ a obcí Věžnice. 

Celodenní program s občerstvením, které 
bylo připraveno za spolupráce s místní 
obcí, obohatila také prohlídka zdejších 
moderních větrných elektráren s 
kompletními informacemi o jejich výstavbě 
a fungování. Děti se dosyta pobavily na 
skákacím hradě nebo při soutěžích o 
zajímavé ceny. 
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Aktuálně připravované vzdělávací akce

Máte-li 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 přednášek uvedených na našich stránkách www.csve.cz nás 
kontaktujte na uvedené adrese. Rádi Vám poskytneme přesné informace o místu konání přednášky. 


