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V rámci projektu: 
Inovace odborného vzdělávání na středních školách

zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století



 Člověk využíval větrnou 
energii již po staletí (na 
území ČR minimálně) ve 
formě větrných mlýnů





 Člověk využíval větrnou energii již po 
staletí (na území ČR minimálně) ve formě 
větrných mlýnů

 Na území ČR byly a jsou vhodnější pro 
použití vodní mlýny. Větrné se používaly 
na území Moravy

 Větrnými mlýny se např. mlelo obilí, 
čerpala voda, lisoval olej.





 větrná elektrárna potřebuje ke svému 
chodu stálý vítr. Ideálně vanoucí větší 
rychlostí než 5 m/s

P – reálný výkon
c – součinitel výkonu



Rychlost 
větru v 10 m 
nad zemí.







Výhody

bez škodlivin

na rozdíl od fosilních 
paliv je vítr zdarma

velká účinnost okolo 
43% (účinnsot
moderních TE 43%)

Nevýhody

Ne na všech místech je 
vhodné použití

malý výkon – nutný 
vysoký počet

změna větru = změna 
výkonu

hluk

„hyzdí“ krajinu

doba návratnosti roste



instalovaný výkon 781,5 MW (Temelín 2x1000 MW)

spuštěna 1. 10. 2009

je vybudována na pozemku o rozloze 400 km2

627 větrných turbín

pokryje spotřebu 230 000 domácností 

majitelem je E.ON –

investoval 1 miliardu dolarů





 Kryštofovy hamry

 rok uvedení do provozu: 2007

 instalovaný výkon: 42 MW

 počet turbín 21



 Horní Loděnice

 rok uvedení do provozu: 2009

 instalovaný výkon: 18 MW

 počet turbín 9



 Pchery – okres Kladno

 nejvýkonnější větrná elektrárna v ČR

 rok uvedení do provozu :2008

 instalovaný výkon: 6 MW

 počet turbín 2













1. Hlavní hřídel
2. Nosný rám 

strojovny
3. Převodovka 
4. Spojení mezi 

převodovkou      
s generátorem 
(také i brzda)

5. Generátor 
6. Systém natáčení 

strojovny
7. Hydraulické 

systémy 





1.stavba 
základů

2.stavba 
sloupu

3.vyzvednutí 
gondoly

4.vyzvednutí 
generátoru

5.sestavení 
rotoru s 
jednotlivými 
lopatkami a 
připevnění ke 
gondole
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