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• Současnost: první větrné elektrárny – výstavba a uvádění do provozu

Obsah prezentace

• Projekty: aktuální projekty / možnosti dodávek větrných elektráren v ČR i 
zahraničí

• Převodovky Wikov
převodovky pro větrné elektrárny

• Budoucnost: potenciál ve vyšších výkonech - multi MW platforma



Současnost: projekt Janov

• Celkový instalovaný výkon 4MW (2 x 2MW)

• 2 x větrná elektrárna Wikov W2000SPG gen. 1, průměr 

rotoru 80m, výška osy rotoru 80m

• Průběh realizace:

01/2009 zahájení výstavby (stavební část),

05/2009 montáž větrných elektráren,

06/2009 ukončení elektrické montáže

od 07/2009 uvádění do provozu a testování větrných 

elektráren

• Spolupráce výhradně s českými firmami (stavební + 

elektročást, doprava, jeřáby + montáž)



• Testy: - Chování zařízení v rozsahu celé výkonové křivky

- „Ladění“ řídícího systému větrné elektrárny

- Měření výkonové křivky

- Měření akustických parametrů

• Komplikace: nedostatek větru ve fázi uvádění do provozu a pro testování

• Uvádění do provozu probíhá ve spolupráci s rakouským partnerem

Současnost: projekt Janov



• ČR

Omezený potenciál, problémy při získávání stavebního povolení

Wikov Wind ≠ provozovatel větrných elektráren, našim cílem je být dodavatel technologie 

větrných elektráren a služeb.

Zájem o spolupráci, akvizici projektů

Projekty

• Zahraničí

Francie (Criel), změna kontraktu, kompletní dodávka 4 VE, potenciál dlouhodobé spolupráce

Ukrajina (Azov), vlastní projekt 100MW

Bulharsko, akvizice projektů, celkem 24MW

Bosna a Hercegovina, v počáteční fázi projekt na 40MW



Převodovky Wikov

Přehled převodovek vyvinutých a vyrobených společnostmi Wikov, převodovky jsou 

určeny pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (větrné elektrárny, podvodní elektrárny) 

4customers cannot be disclosedDesign / Technology Licences provided

20SEWIND, China3,6MW gearbox2010

2INOX, India2MW gearbox DF2000 2010

2XJ, China2MW gearbox DF2000 2009

55Sinovel, China3MW gearbox SL3000 offshore turbine2009

3Doosan, Korea3MW gearbox W3000 with rotating casing2009

2Wikov Wind, Czech Republic2MW gearbox W2000spg2009

1TGL, Great Britain500kW tidal turbine gearbox2008

2Wikov Wind, Czech Republic2MW gearbox W2000spg2007

3MCT, Great Britain650 kW Tidal Turbine gearbox2006

1Scanwind, Norway3,4 MW VR demonstration turbine2004

> 50New ZealandWindFlow 650 kW2002

100MS3, 350kW1988

1OrkneyLS1, the first 3MW turbine in the world1987

kusůzákazníkTyp převodovky / projektrok



Budoucnost: Multi MW platforma

• Analýza trhu s cílem stanovit nejvhodnější segment, který očekává růst v příštích 

desetiletích a kde by se uplatnilo specifické technické řešení a konkurenční výhody 

s ním spojené

• Analýza dodavatelského řetězce

Vývoj větrné elektrárny pro Offshore aplikace o jmenovitém výkonu 5MW

Současný stav offshore

Vysoký potenciál segmentu

Zpomalení rozvoje (vysoká nákladnost, pomalejší vývoje technologie, základy, doprava, 

el. připojení)



Přínosy technologie Wikov pro Offshore aplikace:

• Vysoká spolehlivost,

• Nižší náklady na připojení do sítě (použití synchronního generátoru s VN 

výstupem,

• Nižší náklady na transport a instalaci plynoucí z nižší hmotnosti,

• Nižší náklady na údržbu&servis (absence transformátoru a silové elektroniky)

Budoucnost: Multi MW platforma

Rámcový časový harmonogram:

2010 dokončení návrhu elektrárny, objednávka komponent

2011 výroba dvou prototypů, příprava instalace

2012 instalace, zkušební provoz, certifikace

2013 zahájení sériové výroby



Děkuji za pozornost

Srdečně vás zveme do Wikovu Wind a na prohlídku 

montážního závodu v Hradci Králové

Kontakt:
Ing. Pavel Malík
tel.: +420 222 753 119
e-mail: pmalik@wikov.com


