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Věc:    Otevřený dopis představitelům Libereckého kraje: Návrh zadání 10. změny 
územního plánu města Hrádek nad Nisou. Seznámení s projektem výstavby 
větrných elektráren v Hrádku nad Nisou katastrální území Václavce – Uhelná. 
 
     Vážený pane Hejtmane, Vážená rado, Vážené zastupitelstvo Libereckého kraje. 
 
     Vzhledem k faktu, že společnost G.D.S.cz.s.r.o. rozvíjí aktivity  v oblasti výstavby a 
provozování větrných elektráren, dovoluji si Vás oslovit jako nejvyšší krajský orgán 
v souvislosti s plánovanou výstavbou větrných elektráren v lokalitě Václavce – Uhelná. 
Kolem plánované výstavby se již delší dobu rozvíjí negativní kampaň, která mnohdy užívá 
zavádějících argumentů. Předkládám Vám tímto stručné shrnutí projektu včetně uvedení 
na pravou míru některých technických dat, která jsou Vám předkládána jako součást této 
kampaně. 
 
     Na základě jednání se starostou města Hrádek nad Nisou panem Martinem Půtou naše 
společnost koncem roku 2004 rozhodla o výběru lokality pro výstavbu 16. kusů stožárů 
větrných elektráren (dále jen VE).  
 
Výsledkem jednání bylo dále toto: 
 
ü Společnost bude napomáhat městu Hrádek nad Nisou při schvalování návrhu 

zadání 10. změny územního plánu města Hrádek Nad Nisou. 
ü Na základě výše uvedené změny bude založena společnost EEH s.r.o. se sídlem 

v Hrádku nad Nisou, která zažádá o stavební povolení a bude jeho nositelem. Tím 
že společnost bude podléhat finančnímu úřadu v Liberci, bude přinášet nemalé 
prostředky prostřednictvím daní také do krajského rozpočtu. 

ü Společnost bude s městem Hrádek nad Nisou dále spolupracovat na rozvojových 
programech dotčených oblastí a pro tyto programy bude vytvářet finanční kapacity. 

ü Společnost svým působením v oblasti vytvoří nová pracovní místa zejména pro 
pracovníky s úplným středním či vyšším vzděláním. 

 
     K negativní kampani bych poznamenal následující: 
 
ü Námi zamýšlená výstavba VE je situována do prostoru konce Žitavské pánve 

z polské strany na okraji uhelné sloje a z prostoru SRN plynule navazující na již 
vybudované VE v prostoru přilehlé Žitavy. Oblast dále není situována v Jizerských 
horách jak je často poukazováno, nýbrž na východním okraji Lužických hor mimo 
CHKO. Vzhledem k přítomnosti výše zmíněných staveb jistě pochopíte, že nemůže 
být řeč o panenské přírodě, ale naopak již dnes můžeme hovořit o průmyslové 
oblasti. 

Odbor regionálního rozvoje  
Krajský úřad Liberec 
U Jezu 642/2a 
461 80  Liberec 1   
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ü Společnost nezamýšlí výstavbu 16. kusů VE jako celku na hřebeni kopcovitého 
terénu, kterým Žitavská pánev končí, ale jako výstavbu jednotlivých stožárů 
rovnoměrně rozprostřených na. 905.747 m2 s umístěním v návětrné ploše kopce 
z důvodu směrově stabilního proudění vzduchu, který tento terén obtéká. Při 
takovém proudění vzduchu je též nesmysl provádět výstavbu na hřebeni 
kopcovitého terénu, protože zde je toto proudění funkcí více veličin a je nejméně 
využitelné z hlediska poměru převáděných energií. 

ü Výška zamýšlených stožárů se pohybuje v maximu do 85 m na střed rotoru a rozpětí 
vrtulí se podle použitých technologií pohybuje do 60 m, z čehož vychází celková 
maximální možná výška stožárů včetně vrtulí na 115 metrů a ne jak je dnes 
oponenty uváděno 123,5 m. Tyto výškové hodnoty jsou však v uvedeném projektu 
maximální. Současným technickým trendem je osazování rotátorů větších průměrů, 
úměrně k výšce tubusu. Toto řešení zlepšuje hned několik parametrů sledovaných 
na VE. Větší plocha vrtulových listů umožňuje vyšší účinnost. Efektivní režim 
provozu počíná tak u menšího proudění vzduchu a zároveň postačuje i lokální 
proud, který je zachytitelný v akčním rádiu rotoru. Vzhledem k potlačení 
aerodynamických turbulencí vlivem vysoké obvodové rychlosti na koncích listů 
rotoru jsou potlačeny a permanentně regulovány otáčky. To zaručuje obtékání listů 
převážně laminárním prouděním (pro lidské ucho neslyšitelné) a snižuje tak hlučnost 
VE. Co se týká otázky hlučnosti, je u soudobých typů rozhodujícím hlediskem právě 
podíl zbytkového turbulentního proudění. Jinými slovy: energoblok není limitním 
zdrojem hluku a slyšitelné jsou právě a pouze turbulentní složky aerodynamického 
rozkladu proudnic vzduchu. Rovněž je lépe využitelný větší kroutící moment jako 
nositel příkonu pro energoblok. 

ü Starosta města Hrádek nad Nisou již oslovil orgány sousedního Polska 
reprezentované starostou města Bogatynia panem Gerhardem Swistulskim a 
požádal je o písemné vyjádření k zamýšlené výstavbě, tak aby byly naplněny 
všechny  zákonné podmínky pro zamýšlenou výstavbu. Zatimní stanovisko polské 
strany není negativní a dále zůstáváme prostřednictvím pana strarosty města 
Hrádku nad Nisou v přímém kontaktu s polskými orgány. Jak jsem již výše zmínil 
jediným sousedem zamýšlené výstavby z polské strany je hnědouhelný povrchový 
revír. 

ü Jelikož se naše společnost nepodílí na dalších projektech v oblasti Libereckého 
kraje, zadává zpracování dokumentace E.I.A. samostatně na tento projekt, sama ho 
financuje a nevidíme žádný důvod neplatnosti takto zpracované dokumentace, 
jelikož tento postup je v celé EU standardní. 

ü Posouzení argumentu přirozeného dosídlení v této lokalitě si nedovoluji hodnotit 
vzhledem k pokračující povrchové těžbě uhlí na polské straně hranice a nechám tyto 
argumenty na Vašem rozumném uvážení s tím, že pochybuji o záměru města 
Hrádek nad Nisou povolit v této lokalitě jakoukoli bytovou či rekreační výstavbu 
z důvodů patrných.  

ü Společnost při záměru výstavby aktivně spolupracuje s majitelem pozemku 
(soukromě hospodařícím zemědělcem) a všechny kroky jsou směřovány tak, aby 
došlo k co nejmenšímu dotčení zemědělské půdy. Pro výstavbu VE se počítá 
s vybudováním páteřní komunikace, která bude zároveň přínosem pro majitele 
pozemku a usnadní mu obhospodařování půdy – dle jeho vlastního vyjádření. Tato 
komunikace může být samozřejmě zahrnuta do systému cyklostezek s tím, že 
veškerou údržbu samozřejmě zajistí společnost v rámci provozu VE. 
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ü Konstatuji, že hnědouhelný důl na polské straně, který se mimochodem dále rozvíjí 
zasazuje krajinnému rázu daleko větší ránu než 16. kusů stožárů VE, které budou 
ve svém důsledku přinášet prostředky také městu Hrádek nad Nisou a Libereckému 
kraji k jejich dalšímu rozvoji a investicím. 
 
 

     Věřím že výše uvedené skutečnosti vnesou do projednávání našeho projektu nové  
skutečnosti a bude k nim přihlédnuto při Vašem posuzování celého projektu. Pro možnost  
dalších dotazů k celému projektu uvádím níže kontakt na vedení společnosti. 
 
 
 
 
 
 
                                                             S pozdravem Jan Červeň – jednatel společnosti. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Jan Červeň               +420 606669181 
Ing. Vladimír Novák  +420 606669180 (ve věcech technických) 
 
 
 
Kopie:  
ü Krajský úřad Liberec, Odbor regionálního rozvoje 
ü Krajský úřad Liberec, Odbor životního prostředí 
ü Krajský úřad Liberec, Odbor územního plánování a stavebního řádu 
ü Magistrát statutárního města Liberec 
ü Město Hrádek nad Nisou 

 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 10. března 2005. 
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Věc:    Vyjádření k pracovnímu materiálu energetické koncepce Libereckého kraje 
zpracovaného odborem hospodářského a regionálního rozvoje 
 
 
 
 
     Vážený pane radní 
 
     po pečlivém prostudování materiálu Územně energetické koncepce Libereckého kraje 
(ÚEKLK) dospěla naše společnost k nutnosti vyjádření se k tomuto materiálu. 
 

1. Zpracování ÚEKLK jako celku působí v mnoha bodech velice nevyváženým 
dojmem. V několika bodech si tento dokument zcela protiřečí a jeho aplikace 
v reálné praxi může v budoucnu způsobit dvojí výklad celého dokumentu. 

2. Za celou dobu veřejného připomínkování prostřednictvím internetu, nebyla 
k dispozici k nahlédnutí oponentní zpráva k ÚEKLK, která je v celém procesu 
projednávání celkem zásadním dokumentem. V žádném případě se nedá v tomto 
směru hovořit o svobodném přístupu k informacím, navíc tak zásadního charakteru 
pro celý Liberecký kraj. 

3. Souhlasíme se stanoviskem, že je třeba legislativní vymezení aplikace využití 
obnovitelných energetických zdrojů (OEZ) tak, aby byla dodržena Státní 
energetická koncepce jako již schválený materiál včetně procentuální aplikace OEZ 
tak jak byla schválena vládou ČR ve znění pozdějších zákonů a nařízení.  

4. Zpracování celkového předpokládaného využití zdrojů OEZ dle tabulky na str. 23 
pracovního dokumentu ÚEKLK, které je zpracováno v jednotkách TJ/r 
(terrajoulů/rok) Fyzikálně tedy práce za čas, což je výkon. Pokud takto stanovený 
výkon převedeme do základních jednotek SI tedy  W [J/s] , dostáváme se 
k hodnotám v řádu desítek MW. Výkon energetických zařízení se udává 
v násobcích Wh. (např. MWh)  Není tedy jasné jaký instalovaný výkon je skutečně 
uvažován. Vzhledem k uváděným hodnotám, lze vystopovat poměrně nízké využití 
ve všech uvedených oblastech OEZ. Realizace roční spotřeby musí být vymezena 
vlastním výkonem zařízení ve kterých bude energie vyrobena, nikoli ročním 
souhrnem. Stručně řečeno kdybychom uváděné hodnoty brali jako limity, nastane 
technicky velice pravděpodobná situace, kdy se roční úhrn vyrobí za daleko kratší 
časový úsek. Provozovatel se takto dostává do rozporu s touto koncepci. A to nejen 
v případě nových projektů. Již instalované výkony by se schválením této koncepce 
dostaly do rozporu rovněž. Pakliže jsou uvedená čísla zároveň limitní, jsou 

RNDr Vít Příkaský 
člen rady kraje  
Krajský úřad Liberec 
U Jezu 642/2a 
461 80  Liberec 1   
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nastavené parametry extrémě nízko. Myslíme si, že právě ÚEKLK by měla extrémy 
v zásadě vyloučit a nastartovat v Libereckém kraji udržitelný rozvoj OEZ. 

5. Pakliže by mělo dojít k předložení tohoto dokumentu ke schválení radě a 
zastupitelstvu kraje, dovolujeme si doporučit, aby již v tomto dokumentu byly určeny  
konkrétní lokality určené pro rozvoj konkrétních OEZ s nastavením parametrů 
v jednotkách běžně užívaných pro energetická zařízení. 

 
 
     Z výše uvedených důvodů nemůže naše společnost s navrženým dokumentem ÚEKLK 
souhlasit a domníváme se, že by bylo dobré otevřít novou diskusi o tomto dokumentu a 
zejména pak o oponentní zprávě, která jak jsem již uvedl nebyla na webových stránkách 
kraje vůbec k dispozici a tudíž nemohla být vedená plnohodnotná diskuse k této koncepci. 
Věřím že naše stanovisko pochopíte a před předložením tohoto dokumentu radě a 
zastupitelstvu Libereckého kraje tuto diskusi znovu otevřete. 
 
 
 
 
                                                             S pozdravem Jan Červeň – jednatel společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Jan Červeň               +420 606669181 
Ing. Vladimír Novák  +420 606669180 (ve věcech technických) 
 
 
 
Kopie:  
ü Krajský úřad Liberec, Ing. Jiří Bezouška – vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 29. dubna 2005. 
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Značka spisu: ZP/Pi/EC 235672/2005-51006 
 

Zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou – záměr změny 
 
 

Věc: Doplnění dokumentace dle požadavku vyplývajícího ze 
stanoviska MML OŽP ze dne 14.12.2005 k bodu č. 1 – Ochrana 
přírody a krajiny. 
 
 
I. Projektový záměr společnosti EEH s.r.o. 
 
     V lokalitě Václavice – Uhelná, k. ú. Václavice – Hrádek nad Nisou, parcely 840/1; 
1137/1 a 1137/6 je v souladu s projednávanou změnou č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad 
Nisou vymezena technická plocha s podmínečně vhodnou lokalitou pro vybudování 
energetické soustavy – Větrných elektráren (dále jen VE). 
 
     Nově upravený projektový záměr vychází z jednání se zástupci samosprávy 
města Chrastavy a obce Vítkov. Součástí těchto jednání byla otázka umístění 
projektu mimo hřeben kopce, tak aby bylo v co největší míře eliminováno narušení 
horizontu a zároveň byl celý projekt umístěn tak, aby od  krajních větrných elektráren 
byly ke všem obydleným oblastem zhruba stejné vzdálenosti. Rozhodnutím 
přepracovat umístění projektu dle výše uvedených dohod jsme museli řešit hned 
několik problémů, které Vám zde níže popíši a zároveň věřím, že tímto popisem bude 
smysluplně zdůvodněna potřeba zmíněných 120 ha pozemků k realizaci tohoto 
projektu.  
 
a) Vytipování jiných vhodných lokalit  
 
     Fakt, že moderní technologie používané dnes k výrobě elektrické energie pomocí 
energie větru zaměřené na maximální využití větrného potenciálu dosahují takových 
parametrů výroby elektrické energie, které udávají výrobci u jednotlivých typů VE 
znamená také to, že každé umístění věže do krajiny musí být provedeno uváženě 
tak, aby byla umístěna přesně dle parametrů uváděných výrobci větrných elektráren. 
Z tohoto důvodu byly vytipovány pozemky u kterých byla zaručena větrnost rovnající 
se větrnosti na lokalitě Zittau – Görlitz, kde jsou s tímto druhem ekologické výroby 

 
    Magistrát města Liberce 
    Odbor životního prostředí 
    1.máje 108 (budova "URAN") 
    461 71  Liberec 1 

 



elektrické energie dobré zkušenosti a toto odvětví energetiky se zde nadále rozvíjí 
což dokladuje v letošním roce stavba dalších dvou kusů VE v katastru města Zittau 
(Radgendorf). Tyto pozemky byly shledány jako vhodné k naplnění dohod se 
samosprávou města Chrastavy a obce Vítkov. 
 
b) Umístění věží na jednotlivé parcely 
 
     Umístění věží podléhá podrobnému studiu terénu a jeho reliéfu. Vzhledem k faktu, 
že původní záměr města Hrádku nad Nisou byl situován zejména na hřeben kopce 
na parcele 840/1, jednalo se v tomto smyslu o výstavbu VE v linii bez omezení 
sklonem terénu. Rozhodnutím učiněným naší společností o přemístění VE do nižších 
partií krajiny a mimo hřeben kopce vyvstala potřeba větších odstupových vzdáleností 
mezi jednotlivými věžemi VE z důvodu umístění do svažitého terénu. Podrobný popis  
viz. Příloha č. 37 b dodané průvodní dokumentace. Tyto vzdálenosti se pohybují 
v rozmezí mezi 320 – 500 metry vzájemných odstupů VE tak aby nedocházelo 
k vzájemnému stínění větrných proudů.  
     Vzdálenosti pokud nedojde ke zdokonalení technologií jsou pro danou lokalitu 
limitní a jsou li k nim přičteny odstupové vzdálenosti dané dle platných stavebních 
předpisů je k výstavbě těchto moderních technologií zapotřebí daleko větších parcel 
při menším počtu věží VE s vyšším nominálním výkonem. 
 
c) Dodržení dohod o odstupech od zastavěných oblastí  
 
Součástí dohody se samosprávou města Chrastavy a obce Vítkov je ujednání, že 
projekt bude na parcele 840/1 zasahovat cca polovinu parcely tak, aby byla zajištěna 
vyváženost odstupových vzdáleností od zastavěných oblastí. 
 
Závěr: Při dodržení všech požadavků projektu výstavby 16 ti kusů VE v lokalitě 
Václavice –  Uhelná a při současném vnímání požadavků samosprávy sousedního 
katastru, byl projekt upraven tak, že dnes lze říci, že byly splněny všechny požadavky 
samosprávy, které bylo možné v rámci umístění projektu splnit. Tím pádem vyvstaly 
nové požadavky na velikost území pro umístění projektu v lokalitě Václavice – 
Uhelná. Výstavba a instalace zcela nových nejmodernějších technologií VE je 
prakticky výstavbou bodových staveb náročných na velikost území v němž jsou 
nainstalovány. Věřím, že výše jmenované důvody plně vysvětlí potřebu zmiňovaných 
120 ha ucelených parcelních čísel pro cca 3000 m2 ploch přímo využitých k instalaci 
a provozování 16-ti ks VE a odstraní tímto pochybnosti o velikosti nepoměrů ploch 
nutných pro změnu územního plánu města Hrádku nad Nisou.  
     Pakliže by bylo nutné dodat další informace k daným technickým parametrům a 
ještě podrobněji vysvětlit potřebu výše jmenovaného rozsahu změny ÚP pro daný 
projekt, navrhuji osobní jednání, které jak věřím může jedině prospět naší společné 
věci, kterou je ve svém důsledku zlepšování životního prostředí a prohlubování 
ekologického myšlení obyvatel i v kraji, který je plně zasažen těžbou nekvalitního 
hnědého uhlí. 
 
                                           
 
 
 
 



II. Charakteristika projektu společnosti EEH s.r.o. 
 
Společnost EEH s.r.o. vznikla v roce 2005 za účelem výstavby a provozování 
Větrných elektráren v lokalitě Václavice – Uhelná v katastrálním území města Hrádek 
nad Nisou. Záměrem projektu je vybudování 16. ti kusů VE v příhraniční lokalitě 
přímo sousedící s Polskou republikou a nepřímo sousedící se Spolkovou republikou 
Německo, mimo území chráněných krajinných oblastí (CHKO Jizerské hory a CHKO 
Lužické hory) a oblastí NATURA 2000 v bezprostřední blízkosti rozvíjejícího se 
hnědouhelného povrchového dolu a aktivní tepelné elektrárny Turów na Polské 
straně hranice ve vzdálenosti cca 1.500 – 2.000 m od nejbližších VE na České straně 
a dále pak jako volné pokračování výstavby již instalovaných VE, které jsou součástí 
v tvz. Görlitzkého větrného pole na území Spolkové republiky Německo ve 
vzdálenosti cca 3.500 – 5.000 m od nejbližších VE na České straně.  
 
Každá z věží VE která je součástí projektu je v souladu se standardy EU pro větrnou 
energii a v lokalitě je uvažována instalace pouze nových unifikovaných technologií 
dle platné legislativy ČR a projednávané EKLK v řadách V 80; 85; 90; 100, 
s průměrem rotorů od 70 m do 90 m a s výkony energobloků od 1,5 MW do 3,0 MW 
dle konkrétního výrobce. Vhodnost osazení jednotlivých typů věží v dané lokalitě 
závisí na digitalizovaném modelování větrnosti dané lokality a určení výšky a výkonu 
každé věže VE samostatně.  
 
Od počátku roku 2005 bylo zástupci naší společnosti konzultováno umístění věží VE 
do krajiny s osadním výborem ve Václavicích zřízeným městem Hrádek nad Nisou 
(jednání vedená přímo či prostřednictvím zastupitelstva města) a osadním výborem 
ve Vítkově zřízeným městem Chrastava (jednání vedená přímo či prostřednictvím 
starosty a místostarosty města), tak aby umístěním VE v dané lokalitě došlo 
k maximální eliminaci negativních vlivů souvisejících s výstavbou VE. Vzdálenost VE 
je cca 1.000 – 1.500 m od nejbližší zástavby a to ve všech směrech – Vítkov, 
Václavice, Uhelná, Polsko.  
 
Dále pak jsou patky VE umístěny ve spodních a středních partiích hřebene mezi 
Kamenným vrchem a Výhledy tak, aby v případě že dojde k narušení horizontu 
hřebene byl tento co nejmenším způsobem překračován. 
 
 
Přínos vybudování a provozování VE pro životní prostředí: 
 
a) Každý zdroj ekologické energie byť malého výkonu svým dopadem přispívá ke 
snižování emisí v globálním měřítku. 
 
b) Budováním těchto zdrojů na bázi větru, biomasy, geotermiky, fotovoltaiky a 
dalších dojde časem k jevu, který se dá nazvat návratem k rozumu jenž je 
specifikován maximálním využitím přirozených zdrojů energií a útlumem odběrů 
energií z velkých zdrojů, které zatěžují životní prostředí nejen primárně, ale i 
sekundárně. 
 
c) Omezením tepelných a jaderných elektráren docílíme nejenom snížení 
produkce skleníkových plynů a nebezpečných jaderných odpadů, ale také konce 



rozmachu uhelných a uranových dolů, které naší přírodu devastují v daleko větší 
míře nežli samotné zdroje energií. 
 
d) Budováním menších ekologických zdrojů energií dojde automaticky ke vzniku 
nových pracovních příležitostí nejenom při samotné obsluze těchto zdrojů, ale již 
v samotné výrobě a přípravě jak zdrojů samotných (větrná energetika) tak v přípravě 
médií pro tyto zdroje (biomasa). Tyto obory díky svému zaměření na malé zdroje 
budou schopny pojmout jak nové pracovní síly, tak rekvalifikované pracovníky ze 
stávajících energetických profesí a svou četností a mnohostranným zaměřením 
nabídnou daleko větší škálu odborností než stávající energetické obory. 
 
e) Dodávkami malých ekologických energetických zdrojů do sítí, by zákonitě 
mělo dojít ke snižování potřeby vytváření záloh, jelikož zálohovat se musí pro případ 
výpadku každý zdroj energie. Z tohoto důvodu je daleko lepší mít četnější menší 
zdroje u nichž je výhodou, že pakliže dojde k výpadku třeba větrného parku o výkonu 
40 MWe, dá se tento v síti nahradit daleko jednodušším způsobem, nežli výpadek 
bloku JE Temelín o výkonu 2 GWe čehož jsme v poslední době často svědky. 
Položíme li si tedy otázku zda je ekonomičtější zálohovat malé zdroje nebo velké 
zdroje logickým porovnáním zjistíme, že v případě malých zdrojů a jejich různorodosti 
dosáhneme daleko větších úspěchů v ochraně životního prostředí. V první fázi 
procesu tím, že nebudeme muset vyrábět a zálohovat dvakrát více energie nežli je 
výkon každého velkého zdroje, tak aby v případě jeho výpadku mohl být okamžitě 
nahrazen zdrojem jiným. Zbavíme se tím zbytečné nadvýroby energií, rádoby 
obchodování s nimi, které by se dalo úspěšně nazvat spíše kšeftováním a 
v neposlední řadě se těmito kroky konečně nastartují relevantní programy vedoucí 
k šetrnému zacházení s energiemi, kdy se budou energie vyrábět opravdu ke 
skutečné potřebě daného území. 
 
f) Jedním z posledních aspektů hovořících ve prospěch malých energetických 
zdrojů je jev o němž se dnes tolik nehovoří, ale s postupující globalizací dnešního 
světa a nástupem radikálního terorismu, který již několikrát zasáhl i území EU nám 
vyvstává aspekt bezpečnosti. Při teroristickém útoku se cíle vždy vybírají podle toho, 
jak mnoho lidí zasáhnou a jaký budou mít dopad na ekonomiku dané oblasti. 
Dokážete si jistě jen velmi chabě představit jak je podniknut teroristický útok proti 
věžím VE o jmenovitém výkonu 2 – 3 MWe při kterém dojde maximálně k pádu věže 
a poškození ornice, v horším případě zásahu kolem orajícího traktoru. Dále pak si 
jistě jen velmi chabě dokážete představit teroristický útok na spalovnu biomasy, 
jejímž zásahem, zbavíme tepla či elektřiny několik domácností a jejíž výpadek hravě 
nahradíme záložními lokálními topeništi a záložními zdroji elektrické energie. Co si 
však dokážeme jistě všichni velmi živě přestavit je teroristický útok na velké a 
v případě jaderných elektráren také velmi nebezpečné zdroje energie, při jejichž 
zásahu dojde k nemalým ekonomickým ztrátám, ale zejména ke ztrátám na lidských 
životech. Eliminací těchto velkých zdrojů se tedy přímou úměrností snižuje riziko 
teroristických útoků na tyto zdroje a množství finančních prostředků a sil potřebných 
k zajištění jejich bezpečnosti. 
 
 
 
 
 



Srovnávací tabulka  emisí škodlivin 
 
 

Porovnání roční produkce emisí škodlivin spalováním tradičních paliv s roční 
produkcí Větrné elektrárny o výkonu 2 MWe 

 

Tab.1 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren 

  
kg 

CO2  
kg 

SO2  
kg 

NO2  
kg 
CO 

kg 
popela 

kg 
popílku 

Při spálení 1 toe uhlí vzniká 4 800 6 11 4,5-
20 220 1,4 

Při spálení 1 toe topného oleje vzniká 3 100 20 6 6-30 0 0 
Při spálení 1 toe zemního plynu (1120 m3) 

vzniká 2 300 téměř 
0 4 0,5-3 0 0 

Větrná energie 0 0 0 0 0 0 

1 tuna olejového ekvivalentu (toe) = 1,48 tuny měrného paliva (tmp) 
 

 

 

 

Tab.2 : Porovnání spotřeby paliva a produkce odpadů při provozu větrné a uhelné elektrárny o 
stejném výkonu 

    Větrná elektrárna 
2 MWe 

Uhelná elektrárna 
2 MWe 

Spotřeba paliva za rok (t)  0 4 000 * 
Potřeba kyslíku při spalování (t)  0 12 400 
Emise NOx (t)  0 56 
Emise CO2 (t)  0 13 200 
Emise SO2 (t)  0 114 
Ostatní plyny (t)  0 4 
Pevné odpady (t)  0 830 

*černé uhlí.  
Pozn.: Výkon uhelných elektráren se pohybuje většinou kolem 800 MWe a uvedený přepočet je 
tedy pouze pro matematické znázornění ke stejnému výkonovému tělesu. Tabulky nezahrnují 
potřeby stavby zařízení a jeho obsluhy. 

Tab.3 : Emise škodlivých exhalací vypouštěných ročně elektrárnami o výkonu 2 MWe 
  elektrárna Oxid uhličitý Oxidy síry Oxidy dusíku 
uhelná 3,2 0,14 0,05 
plynová 1,84 0 0,03 
olejová 2,6 0,064 0,028 
spalující dřevo 2,64 0,002 0,014 
větrná  0 0 0 

 



 
Porovnání roční produkce emisí škodlivin spalováním tradičních paliv s roční 
produkcí Větrných elektráren ve Větrném parku o celkovém výkonu 32 MWe 

 
 

Tab.1 : Porovnání spotřeby paliva a produkce odpadů při provozu větrné a uhelné elektrárny o 
stejném výkonu 

    Větrný park 
32 MWe 

Uhelná elektrárna 
32 MWe 

Spotřeba paliva za rok (t)  0 64 000 * 
Potřeba kyslíku při spalování (t)  0 198 400 
Emise NOx (t)  0 896 
Emise CO2 (t)  0 211 200 
Emise SO2 (t)  0 1 824 
Ostatní plyny (t)  0 64 
Pevné odpady (t)  0 13 280 

*černé uhlí.  
Pozn.: Výkon uhelných elektráren se pohybuje většinou kolem 800 MWe a uvedený přepočet je 
tedy pouze pro matematické znázornění ke stejnému výkonovému tělesu. Tabulky nezahrnují 
potřeby stavby zařízení a jeho obsluhy. 

 

 

 

Tab.2 : Emise škodlivých exhalací vypouštěných ročně elektrárnami o výkonu 32 MWe 
  elektrárna Oxid uhličitý Oxidy síry Oxidy dusíku 
uhelná 51,2 2,24 0,8 
plynová 29,44 0 0,48 
olejová 41,6 1,024 0,448 
spalující dřevo 42,24 0,032 0,224 
větrná  0 0 0 

 

 
Z této tabulky jasně vyplývá přínos VE pro životní prostředí a snižování emisí tak jak 
se k němu náš stát zavázal přístupem ke Kjótskému protokolu.  
 
Tabulka dále nezahrnuje nejen potřeby stavby a jeho obsluhy, ale také: 
- produkci škodlivin při dopravě paliv ke zdrojům přepracování na energie 
- produkci škodlivin, prašnost a zamoření krajiny při dobývání zdrojů 
- produkci škodlivin při dopravě paliv ke zdrojům přepracování na energie 
- produkci škodlivin při následných sanacích a rekultivacích vytěžených ložisek 
 
 
 
 
 



Přínos 16 ks Větrných elektráren pro region Hrádek nad Nisou – Chrastava: 
 
16 ks větrných elektráren o celkovém výkonu mezi 32 – 48 MWe, tak jak je počítáno 
v projektu výstavby v lokalitě Václavice – Uhelná, je schopno v dané oblasti zásobit 
elektrickou energií 9 300 – 13 900 domácností, dle stavu osazení konkrétních věží 
energetickým zdrojem. Jednoznačným cílem výstavby parku v této lokalitě je 
nastartování využívání tvz. „Zelené energie“ v praxi a její rozšíření do všech oblastí 
našeho života. Projekt zahrnuje stoprocentní  využití stávajících zpevněných 
komunikací a pro přímou obsluhu věží vzhledem k sídlu společnosti ve Václavicích 
počítáme s využíváním terénních a sněžných vozidel, tak aby nevyvstávala potřeba 
budování nových komunikací na úkor životního prostředí. S vybudováním menšího 
množství mobilních panelových komunikací se počítá pouze ve fázi výstavby pro 
přístup těžké techniky, tak aby nedošlo ke zbytečnému znehodnocení půdy. Položení 
sítí plánujeme do takové hloubky, aby v žádném případě nenarušily následné 
obdělávání polí přes která jmenované síťové trasy povedou. Samozřejmě v průběhu 
výstavby počítáme se zvýšenou zátěží životního prostředí, ale domníváme se, že 
společenský přínos stavby bude většího rozsahu nežli krátkodobá omezení. Přístupy 
na pozemky a k samotným věžím VE má naše společnost zajištěny Rezervační 
smlouvou se smlouvou o smlouvě budoucí nájemní uzavřené mezi společností EEH 
a majitelem nemovitostí.  
 
Jako každá stavba vykazující jakoukoli produkci zatíží také provoz VE okolní krajinu 
hlukem o jehož úrovních slyšitelnosti a dopadu na životní prostředí pojednává 
samostatná studie zapracovaná do tohoto představení projektu jako samostatný 
materiál. 
 
V rámci spuštění VE do provozu počítá společnost EEH s vytvořením  cca deseti 
nových pracovních míst pro pracovníky s úplným středním a vysokým vzděláním 
v oborech energetika, elektrotechnika, ekonomika a management. Počítáme také 
s možností spolupráce se všemi vzdělávacími institucemi v kraji, které projeví zájem 
o vzdělávání se v oblasti ochrany životního prostředí a aplikace OZE v praxi 
s možností přímé konfrontace teorie s praxí a to jak předvedením systému řízení, tak 
samotnou návštěvou větrného parku.  
 
Přímo pod instalovanými věžemi bychom chtěli ve spolupráci s vlastníkem pozemků 
obnovit a udržovat cyklostezku, která by měla napomoci rozptýlit obavy z VE. Dalším 
krokem společnosti po spuštění VE je zapojení EEH do programu zpracování 
biomasy.  
 
Sídlo společnosti EEH je umístěno v prostorách mateřské školy ve Václavicích 
z několika důvodů. 
 
1. Společnost má zájem na aktivním přístupu k dění v obci a na napomáhání 
řešení problémů jejích obyvatel. Touto cestou chce společnost svým působením 
v objektu zajistit setrvání mateřské školy ve Václavicích tím, že bude objekt náležitě 
spravovat. 
 
2. Na příkladu budovy mateřské školy chce společnost ukázat možnosti úspor 
energií a nakládání s nimi. Rekonstrukcí budovy chceme docílit maximální 



nezávislosti na centrálních zdrojích energií a to konkrétně využitím geotermálních 
vrtů, instalací solárních a fotovoltaických článků. 
 
Spolupráci společnosti EEH a města Hrádek nad Nisou lze demonstrovat vznikající 
smlouvou o spolupráci v daném projektu jejíž obsah odsouhlasili zastupitelé města 
na svém zářijovém zasedání drtivou většinou hlasů a na základě které bude plynout 
zisk z výnosů jedné věže VE do městského rozpočtu. Dále pak se společnost hodlá 
angažovat v oblasti bezpečnosti a to konkrétně podporou Sborů dobrovolných hasičů 
spadajících pod patronát města Hrádek nad Nisou. 
 
Dále pak společnost EEH na základě jednání se zástupci města Chrastava a 
obyvateli obce Vítkov vytvořila program podpory obce Vítkov, který zahrnuje podporu 
využívání OZE v obci a podporu organizací a zájmových sdružení, které mají zásadní 
vliv na dění v obci a její život. Tento program byl předložen městu Chrastava a nyní 
se nachází ve stadiu schvalování osadním výborem Obce Vítkov. 
 
V dlouhodobém horizontu společnost EEH plánuje rozvoj zdrojů OZE také v jiných 
krajích České republiky na principech spolupráce s obcemi a městy a hodlá tak jejich 
zapojením do programových projektů v ještě větší míře propagovat využívání OZE 
v praxi a následně tak přispívat k ochraně přírody a krajiny, která v současné době 
naší pomoc opravdu potřebuje. 
 
 
 
 
                                              S pozdravem Jan Červeň – jednatel společnosti EEH s.r.o. 
 
 
V Liberci dne 20. prosince 2005. 
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