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Miroslava Huláková 
 
Mostecko - V horách na mostecku je již necelá desítka větrných  elektráren . Malé horské obce z 
větrných  elektráren  profitují. 
 
Obce by jich chtěly i více. Podle Skupiny ČEZ, která v České republice vyrábí, obchoduje a rozvádí 
elektrickou a tepelnou energii v severočeském regionu strmě stoupají počty žádostí o připojení nových 
„zelených“ elektráren . 
 
Podle statistiky ČEZu jsou na Mostecku z obnovitelných  zdroj ů větrné  elektrárny  hned na druhém 
místě. Nejvíce větrných  elektráren  celkem šest stojí v katastru obce Nová Ves v Horách. 
Představitelé obce uvažují o dalších. Nyní probíhají schvalovací procesy na územní plán. 
 
Souhlas s výstavbou takových staveb je obvykle podmíněn uzavřením vzájemného smluvního vztahu 
mezi obcí a investorem. Na základě toho bude investor odvádět pravidelné finanční částky do 
obecního rozpočtu. Prostředky jsou následně použity na rozvoj obce. 
 
Obec Klíny má větrné  elektrárny  dvě. „Lidem to nevadí, kvůli výstavbě elektrárny  jsme v minulosti 
svolali mimořádné zastupitelstvo a přišlo devadesát procent obyvatel. S obyvateli jsme diskutovali pro 
a proti. Elektrárny  jsou umístěny na Mračném vrchu. S investorem máme smlouvu o spolupráci. 
Ročně máme z jedné elektrárny  statisíce korun. Nyní čekáme na územní plán a uvažujeme o 
výstavbě dalších. Pro obce je to výhodné. Klíny prošly viditelnou změnou. Máme nové autobusové 
zastávky, hasičskou zbrojnici. Nyní plánujeme koupaliště,“ sdělil starosta obce Klíny Jiří Matoušek. 
Den otevřených dveří 
 
Větrná  elektrárna  na Klínech je na seznamu šestnácti lokalit v České republice, kde se 13. června 
uskuteční Den otevřených dveří. Ten pořádá pořádá Česká společnost pro větrnou energii spolu s 
Evropskou asociací pro větrnou energii. Během Dne otevřených dveří se návštěvníci například mohou 
dozvědět pro kolik domácností vyrábějí v současnosti elektřinu větrné  elektrárny , kolik se u nás točí 
větrníků nebo jak efektivně pracují větrné  elektrárny  v Česku v porovnání se světovým lídrem, 
sousedním Německem. 
 
O větrné  elektrárn ě totiž uvažují i další města a obce. Osmdesátimetrový stožár, který ponese vrtuli s 
průměrem pětačtyřiceti metrů, by mohl vyrůst na Malém Háji v Krušných horách na Mostecku. Záměr 
postavit takto velkou větrnou  elektrárnu  se ale nelíbí některým lidem z okolí. „Uvažujeme o jedné 
větrné  elektrárn ě v oblasti Malý Háj. Investor by poté mohl pomoci třeba s místní školou,“ sdělil včera 
Petr Pakosta, místostarosta Hory svaté Kateřiny pod kterou Malý háj spadá. Lidem, kteří by měli v 
blízkosti elektrárny  svá sídla se hlavně nelíbí hluk. Strach mají také z narušení krajinného rázu. 
Stížnosti na hluk 
 
To, že si někteří obyvatelé, kteří u elektrárny  bydlí stěžují potvrdil i pracovník Ekologického  centra  
Most Petr Kyncl. „Ze začátku volalo pár obyvatel z Nové Vsi a stěžovali si na hlučnost. Časem si prý, 
ale dokázali zvyknout. V zimně hrozí také riziko, že lopatky namrznou a led zasáhne zvíře nebo 
běžkaře. To se nyní řeší vyhříváním. Dále obyvatele trápí narušenost krajiny, ale pořád je to lepší než 
kdyby tam stály komíny. Větrné  elektrárny  patří k obnovitelným  zdroj ům a nevypouštějí žádné 
škodliviny,“ sdělil Kyncl. 
 
O větrné  elektrárn ě před rokem uvažovávali také v Českém Jiřetítě. Tam se, ale ostře proti postavili 
chalupáři, kteří argumentovali tím, že by se snížila hodnota jejich pozemku. „I když víme, že by to obci 
mohlo přispět do kasy, chtěli jsme opravit silnice. Elektrárny  jsme definitivně zamítli i v územním 
plánu,“ řekl místostarosta obce Richard Sedláček." 
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