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Zpravodaj ČSVE slaví dvouleté výročí

Vážení čtenáři,  

 

již druhým rokem se snažíme přinášet Vám v 

pravidelných měsíčních vydáních Zpravodaje 

komplexní přehled z oboru větrné energetiky jak v 

České Republice, tak v Evropě a také ve světě. 

Kromě přehledu aktuálních událostí a statistiky Vám 

pravidelně předkládáme také aktuální informace z 

legislativní oblasti, která je přímo či nepřímo 

propojena s oborem větrné energetiky především v 

ČR. Zpravodaj Vám také přináší přehled osvětových 

aktivit České společnosti pro větrnou energii, kterými 

se snažíme dlouhodobě a cíleně působit jak na 

širokou veřejnost, tak na studenty a odborníky. V 

neposlední řadě Vám zprostředkováváme informace 

o dění a akcích, které se týkají oboru a mohly by pro 

Vás být případně přínosem. 

 

Rádi bychom Vás také informovali, že po řádném 

Valném shromáždění ČSVE, kde bylo na další 

dvouleté funkční období zvoleno staronové 

předsednictvo, byl v souladu s platnými stanovami 

předsednictvem volen předseda a místopředseda 

ČSVE. Předsedou se znovu stal Michal Janeček. 

Změna je však na místě místopředsedy, kterým se 

stal nově Štěpán Chalupa. Pavlu Prchalovi, 

dosavadnímu místopředsedovi, patří velké 

poděkování za jeho spolehlivost a pracovitost. V 

předsednictvu zůstává nadále aktivním 

spolupracovníkem. 

 

Jak je Vám známo, veškeré důležité informace 

pravidelně aktualizujeme na webových stránkách 

ČSVE. Pro členy je zde speciálně vytvořena sekce 

„Aktuality pro členy“, která informuje o důležitých 

událostech, legislativních změnách a aktuálním dění 

v oboru. Tato sekce je neveřejná a je určena pouze 

členům. 

 

Pro velký zájem o konzultace bakalářských a 

diplomových prací na téma větrná energie jsme pro 

studenty a odbornou veřejnost zřídili pod sekcí 

VZDĚLÁVÁNÍ novou záložku Studijní materiály, 

kterou budeme postupně doplňovat o odkazy, které 

by mohly studentům pomoci s jejich odbornými 

pracemi na toto téma. 
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Jednání 

 9.5. – asociace OZE 

 17.5. – konzultace k připravovanému pořadu s redaktorem ČT  

 31.5. – asociace OZE 

 

Statistika 

Statistika VtE v EIA od roku 2005 do 29. května 2012 v MW 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zasláno do procesu EIA 246 439 227 591 600 90 30 24 

Z toho povoleno do 29.5.2012 142 126 110 154 145 32 0 0 

Zdroj: Informační systém EIA 

 

Česká republika - instalovaný výkon a výroba ve větru podle měsíců  

2012 Výroba v MWh Instalovaný výkon (MW) 

Leden 71897,8 217 

Únor 38974,4 223 

Březen 32553,9 223 

Zdroj: Energetický regulační úřad 

 

Legislativa 

Zákon č. 165/20012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

Jak jsme Vás již informovali na našich webových stránkách www.csve.cz, ve středu 9. května přehlasovali poslanci 

veto prezidenta a potvrdili tak schválení Zákona o podporovaných zdrojích energie. Ve středu 30. května 2012 pak 

vyšel zákon ve Sbírce zákonů pod č. 165/2012 Sb. Některá ustanovení zákona nabyla účinnosti rovnou dnem 

vyhlášení, ustanovení upravující fungování nového systému výkupu a podpory obnovitelných zdrojů nabydou 

účinnosti 1. ledna 2013, zároveň skončí platnost stávajícího zákona č. 180/2005 Sb. 

Zákon zveřejněný ve Sbírce zákonů si můžete stáhnout na www.mvcr.cz.   

Informace k legislativě jsou aktualizovány ke dni 30-05-2012 

  

http://www.csve.cz/
http://www.mvcr.cz/
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Připravované akce 

Exkurze k výrobcům větrných elektráren – VESTAS a ENERCON 

 

  

Ve spolupráci s předními výrobci větrných elektráren, společnostmi Vestas a Enercon, jsme pro Vás připravili 

nevšední zážitek, a to dvoudenní výlet s návštěvou a prohlídkou výrobních závodů obou firem v Německu ve 

městech Lauchhammer (Vestas) a Magdeburg (Enercon), který se uskuteční ve dnech  

17. – 18. července 2012 (úterý, středa) 

Cena zájezdu pro členy ČSVE:  2.900,- Kč / os. 
Cena zájezdu pro nečleny:   3.900,- Kč / os. 
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu na sekretariat@csve.cz. Uzávěrka přihlášek je 10. června.  

Další podrobnosti včetně programu naleznete v pozvánce na homepage www.csve.cz v sekci NOVINKY. 

Den otevřených dveří 2012 

 

Více na: WWW.CSVE.CZ   

http://www.csve.cz/
http://www.csve.cz/
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Veletrh HUSUM WindEnergy.

Ve dnech 18. – 22. září 2012 se v Německu 

uskuteční tradiční veletrh HUSUM WindEnergy. 

S více než 36.000 návštěvníky z 90 zemí a přibližně 

1.200 vystavovateli naváže HUSUM WindEnergy 

2012 plynule na řadu veletrhů předchozích let a 

slibuje, že i tentokrát bude bavit všechny zúčastněné. 

Zahájení prodeje vstupenek na veletrh HUSUM 

WindEnergy bylo posunuto na červen 2012.  

 

Společnosti Messe Husum & Congress a Deutsche 

Messe AG vypsali „Cenu Větrné aliance“ (Windallianz 

Award) – technologické ocenění pro inovativní firmy 

z větrné branže. O cenu se mohou ucházet národní i 

mezinárodní podniky, které se podílejí na procesu 

vytváření hodnot v průmyslovém oboru větrné 

energetiky, ať už jako výrobci celých zařízení, 

poskytovatelé služeb nebo dodavatelé jednotlivých 

komponent či systémových řešení. Vítěz bude vybrán 

mezinárodní porotou složenou z expertů 

z Fraunhofer-Institut für Windenergie und 

Energiesystemtechnik, Energy Research Centre of 

the Netherlands, EWEA a CEwind. Více informací 

k ceně i celému veletrhu naleznete na 

www.husumwindenergy.com.

 

Vzdělávací projekt ČSVE 

V průběhu celého roku 2012 pokračujeme v realizaci projektu „Komplexním 

vzděláváním zaměstnanců členských organizací ČSVE ke zvýšení jejich 

adaptability“ – reg. č. CZ.1.04./1.1.06/52.00167, který je financován z prostředků ESF 

ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. 

Ve spolupráci se společností Tempo Training & Conuslting, a.s. se od začátku roku, i přes 

drobnou organizační přestávku v měsíci únoru, uskutečnilo dalších 17 školení v jedno- i 

dvoudenní formě, která jsou určená pro zaměstnance našich členských firem zapojených 

do projektu. Současně v některých firmách probíhá také pravidelná výuka jazyků. 

Průběžně pracujeme na aktualizaci harmonogramu školení a plánování dalších, abychom 

ve prospěch našich členů využili prostor, který nám realizace vzdělávacího projektu nabízí 

a přispěli tak k větší konkurenceschopnosti firem i samotných jejich zaměstnanců. 

  

http://www.husumwindenergy.com/
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Pořádané vzdělávací akce

Přednáška na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku 

15. května náš lektor Ing. Špičák přednášel o větrných 

elektrárnách na  Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku. 

Přednášky byly hned tři za sebou a uskutečnily se díky 

aktivitě profesorky gymnázia Mgr. Hilské.   

Vše začalo v zimě jedním nenápadným emailem. 

Nenápadným, ale zvláštním. Paní profesorka se dotazovala 

na výrobu větrných elektráren. Ale ne tak, jak je to ve všech 

dalších příchozích emailech „potřebuji, pošlete ta a ta čísla…“ 

V emailu stálo, že slyšela o podílech jednotlivých typů 

elektráren na výrobě elektřiny.  Sama si pak dohledala na 

statistickém úřadě čísla a počítala využitelnost zdrojů 

atd. V emailu pak chtěla výsledky konzultovat.  Tedy úplně 

jiný přístup, než jen „ já chci…“ 

Paní profesorka dostala nejen požadované informace o tom, 

kde může dohledat data o výrobě z větrných elektráren, ale 

také s Ing. Špičákem postupně došla k tomu, že by bylo 

zajímavé o větrné energetice přednášet studentům.  

Z debaty nakonec vyplynula dohoda tří přednášek pro skoro 

všechny ročníky.  Každé přednášky se účastnilo od 40 do 90 

studentů. Pro mladší studenty byla přednáška upravena a 

věnovala se spíše energii všeobecně. Došlo i na praktické 

případy.  Starší ročníky vyslechly přednášku zaměřenou 

trochu více odborněji.   

Obdiv patří především přístupu paní profesorky, že se snaží 

studentům do výuky zařazovat praktické příklady ze života, 

protože to je dnes velice řídký jev. 

 

Přednáška na Vysoké škole ekonomické 

v Praze 

Přednáška o větrných elektrárnách a Vysoká škola 

ekonomická. Byť se může zdát, že se jedná o zdánlivě 

neslučitelná témata, přesvědčili jsme se, že je tomu právě 

naopak. Abychom byli přesnější, přednáška probíhala na poli 

Institutu energetické ekonomie při VŠE.  Institut je již 

respektovaným místem setkávání energetické a akademické 

sféry. 
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Česká společnost pro větrnou energii byla pozvána, aby 

v cyklu přednášek, který Institut pořádá, zaznělo i téma 

obnovitelné zdroje energie – větrná energie.  Termín 

přednášky byl určen na 15. 5. 2012. Pro přednášku na 

půdě této instituce si Ing. Špičák přizval ještě odbornou 

pomoc, a to Mgr. Pavlu Smolovou z  ČSVE, která je 

přední odborník na povolovací proces z pohledu práva, 

energetický zákon  a předpisy o podpoře obnovitelných 

zdrojů energie, a Moniku Zitterbartovou z firmy NIKO 

spol. s r.o., zástupce výrobce větrných elektráren 

VESTAS.  

Ing. Špičák zahájil přednáškový blok první přednáškou 

v délce asi 60 min., obsahem přednášky byly základní 

principy VtE a praktické informace z jejich  provozování. 

Následovala zhruba půlhodinová přednáška Mgr. 

Smolové ohledně povolovacího procesu a systému 

výkupu elektřiny z OZE.  Následně se rozproudila 

debata s posluchači. K těm je ještě nutno dodat, že i 

přes  pokročilou hodinu přednášky a její dobrovolnost, 

se sešlo publikum početné a informací chtivé.   

Dle vyjádření zúčastněných se provedení přednášky 

velmi líbilo a dle debaty, která se na konci rozproudila, 

byly sdělené informace pro posluchače velice podnětné. 

Debatu nakonec ukončil školní gong, který oznamoval 

blížící se 22.hodinu, kdy se škola zavírá a je třeba ji tedy 

opustit. Na prezentaci kolegyně Zitterbartové se proto již 

bohužel z časových důvodů nedostalo, nicméně alespoň 

v rámci krátké volné debaty byly posluchačům 

poskytnuty informace a odpovědi na jejich dotazy. 
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Připravované přednášky 

Jestliže máte zájem o přednášku na Vaší škole nebo na škole ve Vašem okolí, pište prosím na e-mail 

vzdelavani@csve.cz. Ozveme se Vám. V případě Vašeho zájmu o účast na některé připravovaných 

přednášek nás kontaktujte na uvedené adrese. Rádi Vám poskytneme přesné informace o místu konání 

přednášky. 

 

 

Vážení čtenáři, 

děkujeme za pozornost, kterou našemu Zpravodaji věnujete. Rádi bychom znali Vás názor na jeho kvalitu. Pokud máte nějaké 

návrhy na případné vylepšení nebo doplnění chybějících témat, která by Vás mohla zajímat a která bychom byli schopni pro 

Vás formou Zpravodaje k oboru větrné energetiky zprostředkovat, pokusíme se vyhovět. 

Připomínky a reakce prosím zasílejte na adresu web@csve.cz. 

 

 

 

 

Novým partnerem ČSVE se stala Česká spořitelna 

mailto:vzdelavani@csve.cz
mailto:web@csve.cz

