
Na zpřístupn ěné větrné elektrárny v Krušných horách se p řišly podívat stovky 
zvědavců 

15.6.2009    Chomutovský deník  str. 3  Chomutovsko 
(gav) 

 
Krušné hory/ V sobotu si mohli návštěvníci od deseti do čtyř hodin prohlédnout větrné  elektrárny  v 
Krušných horách. Vše se konalo v rámci světového Dne větru. 
Společnost Ecoenerg Windkraft zároveň v sobotu otevřela v Kryštofových Hamrech největší větrný 
park v republice. „Bylo se tu podívat kolem šesti seti lidí,“ odhaduje jednatel společnosti Ecoenerg 
Stanislav Buchta. „Přímo v elektrárn ě byla asi stovka lidí.“ 
Zpřístupněná byla také větrná farma na Rusové, kde má elektrárny  společnost GreenLines. 
Organizátoři chtěli lidem větrné  elektrárny  více přiblížit a vysvětlit jejich hlavní výhody, aby je 
nevnímali jen jako stroje, které hyzdí krajinu Krušných hor. 
Účastníci se dozvěděli vše o tom, jak funguje větrná energie a jak pracují větrné turbíny. Navíc dostali 
nové informační letáky. V Kryštofových Hamrech provozovatelé přichystali pro návštěvníky větrných  
elektráren  nejenom pohled do útrob věží, ale i kulturní program a občerstvení. 
 
Foto popis| POD VĚTRNÍKY. Krásné sobotní počasí přilákalo do větrného parku v Krušných horách 
stovky návštěvníků. 
Foto autor| Foto: Deník/Karel Pech 
Region| Severní Čechy 
 
 
 
 
 
 

UDÁLOSTI  
15.6.2009    Mladá fronta DNES  str. 1  Střední Čechy 

 

 
 
PCHERY 
 
Větrná  elektrárna  se otevřela turistům 
 
Větrnou  elektrárnu  Pchery na Kladensku navštívilo během víkendového dne otevřených dveří sto 
zájemců. Větrník se otevírá jen jednou za rok u příležitosti světového Dne větrné energie. Zájemci si 
letos mohli prohlédnout pouze spodní část 140 metrů vysoké elektrárny . Ke strojovně, kam se stoupá 
po 88 metrů vysokém žebříku, se nemohlo. (zik) 
 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední čechy (střed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Větrná elektrárna se na jeden den otev řela návšt ěvníkům 
15.6.2009    Mostecký deník  str. 3  Mostecko 

MIROSLAVA HULÁKOVÁ 
   
Zájemci měli výjimečnou možnost poznat funkce větrníku skrývající se v jádru stožáru 
 
Mostecko/ Pětaosmdesátimetrový větrník se o víkendu otevřel zvědavcům. Větrná  elektrárna  
nacházející se mezi Klíny a Mníškem, byla na seznamu šestnácti lokalit v České republice, kde se 
uskutečnil Den otevřených dveří. Návštěvníci měli výjimečnou možnost poznat funkce větrníku 
skrývající se přímo v jádru stožáru. Zvědavci také sledovali displej, který mimo jiného ukazoval 
rychlost větru, rychlost otáček nebo okamžitý výkon. 
Větrná  elektrárna , která je již v provozu třináct a půl tisíce hodin, ročně vyrobí pět milionů kWh. 
To by vystačilo na roční spotřebu pěti stovek domácností. Celkově již vyrobila, jak desítkám 
návštěvníkům ukázal displej, devět milionů kW. Vrtule, jejíž průměr činí sedmdesát metrů, díky 
silnému větru podávala výkon dvaadvacet otáček za minutu. 
„Aby se výkon vrtule v zimě nesnížil, je vyhřívaná,“ vysvětlil Jaromír Sigmond z České společnosti pro 
větrnou energii. 
„Obnovitelné  zdroje  jsou v jiných zemích naprostý standard. Tady na to lidé ještě nejsou tolik zvyklí,“ 
dodal Sigmond. 
Kam elektřina vede a kdo ji přijímá nejvíce, zajímalo návštěvnici Pavlínu Ševčíkovou z Hamru. 
„Pod zemí jsou kabely, těmi se energie z větrné  elektrárny  dostává do čtyři sta metru vzdáleného 
trafa, které měří skutečnou výrobu, která pak pokračuje do sítě ČEZ,“ vysvětlil Jiří Herzig z firmy 
Altenerg, která větrnou  elektrárnu  vlastní a provozuje. 
Návratnost z investice firma předpokládá za deset let. 
 
Foto popis| DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Desítky lidí o víkendu navštívily větrnou  elektrárnu  
nacházející se mezi Klíny a Mníškem. Den otevřených dveří větrných  elektráren  se konal na 
šestnácti lokalitách v ČR. Zájemci poznali, co se nachází uvnitř pětaosmdesátimetrového stožáru. 
Foto autor| Foto: Deník/ M. Huláková 
Region| Severní Čechy 
 
 
 
 
 

NÁVŠTĚVNÍCI SI MOHLI PROHLÉDNOUT VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY  
15.6.2009    Novojičínský deník  str. 1  Titulní strana 

 

 
 
Foto popis| DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ větrných  elektráren  ve Veselí, místní části Oder, využila 
řada obyvatel k tomu, aby se seznámili s chodem těchto gigantů. Správci elektráren  vysvětlili 
návštěvníkům, jaké jsou technické parametry jednotlivých dílů věže a vrtulí, a odpovídali na otázky. 
Ani jednomu z příchozích však nebylo dovoleno dostat se až na vrchol věže. (ver) 
Foto autor| Foto: Deník/Věra Růčková 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
 
 
 
 



Větrná elektrárna otev ře své dve ře 
13.6.2009    Znojemský deník  str. 3  Zpravodajství 

(spa) 
 
Bantice/Nahlédnout a dozvědět se zajímavosti o výrobě elektřiny si mohou lidé přijít poslechnout v 
sobotu od desíti dopoledne do čtrnácti hodin k větrné  elektrárn ě blízko Bantic. Koná se tu den 
otevřených dveří. Podle společnosti pro větrnou energii je zajímavostí, že v České republice se točí 
přes sto vrtulí s aktuální nízkou výkupní cenou 2,34 Kč/kWh. Větrná energie je nejlevnějším 
obnovitelným  zdrojem , který začíná konkurovat starším uhelným  elektrárnám . 
 
Region| Jižní Morava 
 
 
 
 

Větrné parky dnes lákají k návšt ěvě 
13.6.2009    Sokolovský deník  str. 2  Sokolovsko 

(mih) 
 
Horní Částkov/ Udělejte si výlet k moderním větrným  elektrárnám . Tak láká veřejnost Česká 
společnost pro větrnou energii, která u příležitosti Světového dne větru otevírá lidem větrné parky a 
chystá se je informovat o jejich smyslu a využití. Mezi lokalitami,kamje možné na den otevřených dveří 
vyrazit, je i Horní Částkov u Habartova, kde jsou v provozu dvě větrné  elektrárny . Akce  potrvá v 
sobotu od 10 do 16 hodin. 
 
Region| Západní Čechy 
 
 
 
 

Jind řichovice zvou na v ětrné elektrárny  
13.6.2009    Mladá fronta DNES  str. 3  Kraj Liberecký 

(os) 
 
Jindřichovice pod Smrkem - Větrné  elektrárny  si mohou dnes prohlédnout lidé v Jindřichovicích. Den 
otevřených dveří proběhne mezi 10 až 16 hodinou. „Jsou zde dvě elektrárny  od roku 2003,“ informuje 
Michal Janeček z České společnosti pro větrnou energii. „Byly jedny z prvních v České republice,“ 
konstatuje. Tuto akci organizují při příležitosti Světového dne větru, který připadne na pondělí 15. 
června. „Loni větrné  elektrárny  navštívilo při této příležitosti dva a půl tisíce lidí, letos jich čekáme 
ještě více.“ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj 
 


