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ABSTRAKT: 

Cílem této práce bylo přiblížení současného stavu poznání na poli hodnocení externalit větrné 

energie s ohledem na plánovaný rozvoj větrné energetiky na území České republiky. V práci 

je nastíněno chápání ekonomického fenoménu externality a zároveň jsou stručně popsány 

mimotržní metody jeho oceňování. Dále byly identifikovány a popsány hlavní dopady větrné

energie, přičemž ke každému dopadu pak byly vyhledány studie, které dané dopady 

kvantifikovaly. Nalezené studie ukazují, že dominantními dopady se jeví především vliv 

větrné energie na estetickou hodnotu krajiny a  produkce hlukových emisí. Ostatní dopady

byly hodnoceny jen zřídka. Výsledky těchto studií ukazují, že zmiňované dopady způsobují 

újmu na užitku spotřebitele a že s budoucím rozvojem větrné energetiky jsou tak 

nevyhnutelně spjaty dodatečné externí společenské náklady. Dalším dílčím cílem práce bylo 

zjištění, zda-li výsledky studií jsou relevantní pro území České republiky. Vzhledem k 

odlišným metodickým východiskům zkoumaných studií byla možná přenositelnost výsledků 

zamítnuta a zároveň byly z pohledu ČR navrženy prioritní oblasti budoucího výzkumu 

v oblasti hodnocení externalit větrné energie.   

ABSTRACT:

The aim of this work was to shed the lights on the current state-of-the-art on economic 

valuation of externalities of wind energy with respect to the planned wind energy 

development in the Czech Republic. The understanding of economic phenomenon of 

externality together with a brief description of non-market valuation methods is presented in 

the work. Further, the main impacts of wind energy are identified and described, afterwards 

the studies valuating these impacts were looked for. The found studies show that the impact 

on aesthetic value of landscape and impact of noise can be labeled as dominant. The rest of 

impacts are valued only seldom. The results of studies show that the mentioned impacts have 

a negative effect on the utility of individual so that the future development of wind power is 

inevitably linked with additional external social costs. Another particular goal was to 

determine whether the results of studies are relevant to the Czech Republic. With respect to 

the different methodological background of examined studies the transferability of results is 

rejected, simultaneusly the priority areas for future research in the fields of externalities of 

wind energy were identified.
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Seznam použitých zkratek:

AB – averting behavior (metoda obranných výdajů)

AV ČR - Akademie věd České republiky

CA – conjoint analysis (metoda výběrové analýzy)

CE – choice experiment (metoda výběrového experimentu)

COŽP – Centrum pro otázky životního prostředí

CR – contingent ranking (metoda podmíněného srovnání)

CVM – contingent valuation method (metoda podmíněného hodnocení)

CZK – Koruna česká

ČR – Česká republika

dB - decibel

DKK – Dánská koruna

EWEA – Evropská asociace pro větrnou energii

EU – Evropská unie

EVRI – Environmental valuation reference inventory

FF – Francouzský frank

HPM – hedonic price method (metoda hédonické ceny)

IPA – impact pathway analysis (analýza drah dopadu)

LCA – life-cycle analysis (analýza životního cyklu)

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MW – megawatt

MWh - megawatthodina

NOK – Norská koruna

OECD – Organization for economic cooperation and development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj)

OZE – obnovitelné zdroje energie

PTA – Španělská peseta

RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors

Sb. – Sbírka zákonů

SEK – Švédská koruna

TCM – travel cost method (metoda cestovních nákladů)

UN – United Nations (Organizace spojených národů)

USA – United States of America (Spojené státy Americké)
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VE – větrné elektrárny 

WTA – willingness-to-accept (ochota přijímat)

WTP – willingness-to-pay (ochota platit)
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1. Úvod

Počátek 21. století je možné charakterizovat jako období, kdy lidstvo začíná řešit zcela 

nové globální problémy. K nejvýznamnějším patří především perspektiva brzkého vyčerpání 

současných hlavních energetických zdrojů, zejména fosilních paliv. Dalším velmi 

kontroverzním tématem je hrozba globálních změn klimatu, která s sebou přináší ohrožení 

přírodních ekosystémů, ale i reálné riziko rychlého rozšiřování pouští, nedostatku vody a 

dalších druhotných dopadů (vznik nových epidemických onemocnění, původně vázaných 

pouze na tropické a subtropické oblasti atd atd). Pod vlivem těchto nových hrozeb byla ve 

vyspělém světě (Evropa, sev. Amerika) přijata koncepce  trvale udržitelného rozvoje, která je 

založena na zásadě, že rozvoj lidské společnosti je nutné vědomě řídit tak, aby se neodehrával 

na úkor příštích generací a nevytvářel předpoklad budoucího globálního kolapsu.

Řešení těchto globálních problémů je však ohrožováno současnými velkými 

ekonomickými disproporcemi mezi jednotlivými státy a kontinenty. Zatímco současné 

vyspělé ekonomiky jsou dnes schopné tyto globální problémy alespoň částečně reflektovat a 

řešit, ekonomiky rozvojových zemí se stále soustředí na řešení svých momentálních 

hospodářských problémů a v přijetí environmentálních regulativů vidí ohrožení svého 

rozvoje.  

Evropská unie patří v tomto kontextu k regionům, které si současné globální hrozby 

uvědomují nejvíce a snaží se přijímat opatření k jejich předcházení. Jedním z takových 

opatření je podpora využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie. Mezi tyto obnovitelné zdroje 

patří především vodní, sluneční a větrná energie, biomasa, bioplyn, palivové články či 

geotermální energie. Výzkum v této oblasti je dnes velmi rychlý a objevují se stále další 

alternativy, např. využívání vodíku jako zdroje energie (Island) apod.  

Zvláštní okruh problémů představuje atomová energie. Využití tohoto zdroje má 

nepochybně velký potenciál, v současné době je však atomová energie v mnoha zemích 

odmítána z důvodu rizik havárií a nedořešených otázek s ukládáním vyhořelého jaderného 

paliva. 

Energetická koncepce EU je dnes úzce spojená s využíváním obnovitelných zdrojů 

energie. Podíl těchto zdrojů na celkové produkci elektrické energie v EU by měl podle 
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závazků přijatých v roce 2007 stoupnout do roku 2020 na 20%. Dosavadní praxe však 

ukazuje, že i využívání obnovitelných zdrojů přináší s sebou rizika a má i jednoznačné 

negativní dopady.  Jejich využívání nemusí být navíc vůbec řešením problému globálního 

oteplování (emise vzniklé např. spalováním biomasy nejsou nižší než emise ze spalování 

uhlí). Využívání těchto zdrojů může být spojeno s řadou nových ekologických problémů, 

které mohou být srovnatelné s dopady globálního oteplování. Jako příklad lze uvést pěstování 

energetických plodin, které může přinést výrazné zásahy do ekologických poměrů současné 

zemědělské krajiny, může zde způsobit pokles biotopové i druhové pestrosti i přímé ohrožení 

existence druhů vázaných na původní pestrou zemědělskou krajinu. Nahrazení pěstování 

klasických zemědělských komodit energetickými plodinami může přinést výrazné zdražení 

potravin. Podle některých zdrojů (např: OECD, UN) může mít rozvoj pěstování energetických 

plodin dopad na celkovou světovou produkci potravin s katastrofálními důsledky pro oblast 

tzv. třetího světa, kam se současné přebytky potravin vyvážejí. 

Obecně je tedy při posuzování výhodnosti jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů 

(dále OZE) nutné vždy brát v úvahu i nepřímé dopady (tzv. externality) využívání těchto 

zdrojů.  

Jedním z široce podporovaných obnovitelných zdrojů energie je využití energie větru. 

V několika posledních desetiletích se v mnoha zemích (USA, státy západní Evropy) 

přistoupilo k široké podpoře tohoto zdroje, který na první pohled představuje zcela čistou 

energii navíc s předpokladem její „nevyčerpatelnosti“.  Zkušenosti z mnoha zemí a v poslední 

době i z ČR však ukazují, že i využití tohoto zdroje energie má svá rizika a negativa. 

         

Cílem této práce je přinést ucelený souhrn současného poznání externalit provozu 

větrných elektráren (dále VE) a pokusit se jednotlivé externality objektivně ekonomicky 

vyhodnotit. Vzhledem k tomu že ne vždy panuje shoda nad tím, co lze považovat za 

externalitu a co ne, budou v práci použity metody ekonomické teorie a dle definice 

externality, jak s ní pracuje ekonomická teorie, budou posouzeny jednotlivé dopady VE 

s cílem stanovit, zda se jedná o externalitu či nikoliv.

Jako podklady pro hodnocení dopadů jsou v práci použity případové studie, které se 

snaží jednotlivé dopady vyčíslit. Toto zhodnocení externích dopadů provozu větrných 

elektráren se děje na základě mimotržních metod hodnocení, které patří k hlavnímu proudu 
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neoklasické ekonomie. Nejužívanější metody jsou v práci představeny a s jejich pomocí bylo 

dosaženo vyčíslení jednotlivých externalit v rámci různých studií. U těchto hodnot je také 

posuzováno, zda-li je možná přenositelnost tohoto vyčíslení pro podmínky v ČR. 

Vzhledem k roli, která bude větrné energii v budoucnu přisuzována (součástí práce je 

pousouzení současné situace OZE na území ČR společně se zhodnocením potenciálů vývoje 

jednotlivých zdrojů do budoucna) si práce na základě výsledků rešerše také klade za cíl 

poukázat na potřeby budoucího výzkumu v jednotlivých oblastí externalit provozu VE pro 

Českou republiku. 
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2. Teorie externalit

2.1. Rešerše dosavadního poznání 

2.1.1. Historické chápání externality v rámci ekonomie blahobytu

Ekonomickým fenoménem externalit se lidstvo zabývalo již od dob Pigouových. Jak 

Holman (1999) uvádí, odlišením pojmů soukromých a společenských nákladů zároveň s 

odlišením soukromých a společenských užitků zavedl Pigou do ekonomické teorie pojem 

externality. Pozitivní externalita pak vzniká tehdy, pokud společenský užitek přesáhne 

soukromý užitek. Pigouova definice ovšem počítá s možností, že užitek je interpersonálně 

porovnatelný, což se v později ukázalo jako nepřijatelné. Při tomto chápání externality jako 

tržního selhání Pigou doporučil řešení pomocí státních intervencí, při negativní externalitě 

navrhoval uvalit regulační daň vyrovnávající společenské a soukromé náklady, při pozitivní 

externalitě doporučoval subvencovat. 

Vilfredo Pareto již odmítal interpersonální měření užitku, dospěl však k definici 

společenského optima, při kterém dochází k nejefektivnější distribuci dostupných zdrojů. Dle 

Pareta (1963) je společenské optimum situace, při které není možné zvýšit užitek 

kteréhokoliv jednotlivce, aniž by při tom nebyl snížen užitek jiného jedince (v obou případech 

jde o změnu indiferenční křivky). Externality pak můžeme chápat jako odchylky od bodu 

společenského optima, a proto jsou externality spojovány s pojmem tržního selhání. 

V návaznosti na Pigoua to byl Coasé, který posunul ekonomickou vědu v oblasti 

externalit dále. Odmítal podporu státních vyrovnávacích zásahů a přítomnost externalit 

vysvětloval existencí nejasně definovaných vlastnických práv a jejich obtížným 

vynucováním. Jak Coasé (1960) tvrdí, v přítomnosti externality jsou to soukromá jednání 

zúčastněných stran, která by při existenci nulových transakčních nákladů vedla k Pareto-

optimálním řešením. 

Chápání příčiny vzniku externalit jako nejasně definovaných vlastnických práv je 

motivací pro rozvoj environmentální ekonomie. Kvalita poskytovaných environmentálních 

služeb je typickým příkladem, kde vlastnická práva nejsou jednoznačně vymezena. Pro tyto 

služby neexistují klasické trhy, na nichž je hlavním nositelem informace cena. Pro takovéto 
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účely mohou být utvářeny trhy hypotetické a v kapitole 3 budou představeny jednotlivé 

mechanismy, pomocí kterých dochází k oceňování různých dopadů v rámci těchto trhů. 

2.1.2. Definiční exkurz v oblasti externalit

V této části jsou uvedeny různé novodobé definice externalit tak, jak s nimi pracuje 

ekonomie hlavního proudu. Využitím dílčích částí definic a jejich syntézou bude sestavena 

obecná definice externality, dle které budou posuzovány jednotlivé dopady větrné energie 

v této práci. Analýza těchto dopadů následně bude využita k identifikaci, popř. kvantifikaci 

jednotlivých externalit provozu VE. Jako podklady pro zkoumání definic externalit poslouží 

studie Centra pro otázky životního prostředí (COŽP) v rámci řešení projektu MŽP 

VaV/320/1/03 – „Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich 

internalizace“.

V tomto projektu Ščasný et al. (2005) citují Verhoefa, který externalitu chápe takto: 

„externí efekt existuje, jestliže hráčova (příjemcova) užitková (nebo produkční) funkce 

obsahuje reálnou proměnnou, jejíž současná hodnota závisí na chování jiného hráče 

(dodavatele), který efekt jeho chování nebere v úvahu v procesu rozhodování“. Tato definice 

vypovídá o vzniku externality a ukazuje, že se jedná o nezamýšlený efekt dodavatele 

externality. 

Na neúmysl a náhodnost jednání dodavatele externality autoři poukazují také citací 

Mishana (1971), který tvrdí, že: „..zásadním znakem externího efektu je, že vyprodukovaný 

efekt není zamýšleným výtvorem, ale nezamýšleným a náhodným vedlejším produktem 

nějakých jiných legitimních aktivit“. 

Baumol a Oates (1988) přicházejí se dvěma podmínkami, za kterých je možné 

skutečnost nazývat externalitou. 

 Externalita je přítomna, kdykoliv užitková (produkční) funkce jedince (A) zahrnuje 

reálnou proměnnou, jejíž hodnota závisí na chování jiného jedince (B), kde (B) 

nezahrnuje efekt svého chování v procesu rozhodování. 

 Tato změna blahobytu jedince (A) není kompenzována jedincem (B) v její plné výši.  
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Tyto definice postupně utváří obraz, dle kterého jsme schopni objektivně usuzovat, 

zda-li se v daném případě jedná o externalitu. Je třeba však také vnímat rozdíly v charakteru 

různých externalit pro volbu správného způsobu jejich internalizace1.  

2.1.3. Kategorizace externalit

Na tomto místě rozdělíme externality do dvou kategorií. Do první kategorie jsou 

řazeny technologické externality. Tyto externality působí přímo mezi dodavatelem a 

příjemcem. Ščasný et al. (2003) poznamenává, že externality se objevují tehdy, pokud 

spotřeba či produkce jednoho subjektu přímo ovlivňuje úroveň spotřeby či produkce jiného 

subjektu. Jedná se o přímý efekt, který není zprostředkovaný trhem.  

Do druhé kategorie pak spadají peněžní (pekuniární) externality. Tyto externality 

působí prostřednictvím cenového mechanismu. Peněžní externalitou lze označit situaci, kdy 

v důsledku aktivity jednoho subjektu (A) dojde ke změně ceny nějakého zboží (služby), což 

se odrazí ve změně užitku jiného subjektu (B)2. 

Předmětem dalšího zkoumání zůstávají především externality technologické, zatímco 

nazývání pěněžních efektů externalitou je přinejmenším sporné. V rámci ekonomie hlavního 

proudu panuje shoda, že peněžní externality nemají vliv na celkovou efektivitu. To však platí 

za podmínek dokonalé tržní konkurence (nutné pro dosažení Pareto-optima), kde jsou vždy 

přítomny blízké substituty produktu, u kterého se cena změnila. V takovém případě jsou tyto 

ceny pouhým mechanismem, co uvádí do rovnováhy nabídku a poptávku. Avšak jak uvádí 

např. Vítek (2004), tyto modelové předpoklady jsou v reálném světě splněny zřídka a 

v takovém případě mají peněžní externality vliv na efektivní alokaci zdrojů. K této 

skutečnosti bude později přihlédnuto. 

Obecná definice externality – shrnutí 

Na tomto místě jsou shrnuty různé aspekty definice externalit a později budou 

jednotlivé dopady VE posuzovány dle těchto aspektů, jedná-li se skutečně o externalitu. Tato 

                                                
1 Internalizací je rozuměno zahrnutí externích efektů jednání dodavatele externality do jeho nákladů (a tím i do 
procesu rozhodování).
2 Podrobnější diskusi se věnuje Haddock (2004).
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identifikace je důležitá, aby bylo možné navrhnout, jakým způsobem by mělo být 

přistupováno k její internalizaci.

 příjemcova užitková nebo produkční funkce obsahuje reálnou proměnnou, jejíž 

současná hodnota závisí na chování jiného hráče (dodavatele externality)

 vzájemná závislost užitkových a produkčních funkcí není zprostředkována obchodem 

(trhem) a cenami, ale naopak efekt působí přímo

 dodavatel externality nebere v úvahu efekt svého chování na druhého v procesu 

rozhodování, efekt je nezamyšleným nebo náhodným vedlejším produktem nějakých 

jiných legitimních aktivit dodavatele externality

 změna blahobytu příjemce externality není kompenzována

 technologické („skutečné“) externality jsou potencionálně Pareto efektivní, odrážejí 

tržní selhání - absenci přesného vymezení a vynucení vlastnických práv

 předpokladem identifikace externalit je nalezení příčinného vztahu mezi vznikem 

efektu a jeho dopadem; to znamená identifikace producenta externality, jako i 

příjemce externality

Zdroj: Ščasný et al. (2005)

2.2. Dosavadní výzkum v oblasti energetických externalit

První studie, které se začaly zabývat tématem externalit v oblasti energetiky, pocházejí 

z konce 80. let 20. století. Nastínily tak problematiku vzniku a působení externalit v oblasti 

výroby energie. Důvodem jejich vzniku byl rostoucí zájem světové veřejnosti o životní 

prostředí a znepokojení nad stavem jeho znečištění. Tyto studie se snažily o vyčíslení 

jednotlivých dopadů. V zásadě však dospěly k závěru, že toto zkoumání je teprve v počátcích 

a že v této oblasti je zapotřebí rozsáhlého koordinovaného výzkumu. Tohoto úkolu se chopila 

Evropská komise. Ta počátkem 90. let zadala skupině vědců sérii projektů se souborným 

názvem ExternE (External Costs of Energy), které posuzují externí náklady vznikající při 

výrobě energie. Výsledkem bylo vypracování komplexní metodiky pro posuzování externích 
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nákladů při výrobě energie. Tento nový metodický přístup spočíval v zapojení konceptu 

analýzy drah dopadu (Impact-pathway approach - IPA) spojeným s analýzou životního cyklu 

(Life-cycle analysis - LCA) zkoumaného energetického zdroje. 

Postup dle analýzy drah dopadu byl rozvinut v rámci projektu ExternE a jedná se o 

jeho klíčovou část. Jde o přístup „zdola-nahoru“ (bottom-up-approach), pomocí kterého 

dochází k posuzování všech environmentálních dopadů daného zdroje. Identifikace těchto 

dopadů je dosažena sledováním separovaných vlivů, které působí na okolí. Takto určená pole 

působnosti zdroje jsou následně priorizována a seřazena tak, aby odrážela závažnost daných 

dopadů dle dostupných vědeckých informací. Takto identifikované dopady jsou následně 

vyjádřeny v monetárních jednotkách za pomoci dostupných metod oceňování. (Více 

v kapitole 3 – Oceňování externalit).

Posuzování vlivů na základě analýzy celého palivového cyklu, jak je provedena 

v rámci projektu ExternE, tedy zahrnuje i dříve opomíjené významné dopady energetického 

sektoru. Jak uvádí Ščasný et al. (2005) jedná se např. o dopady vyskytující se během těžby, 

úpravy a dopravy jednotlivých paliv a také při likvidaci odpadů při jejich zpracování. 

Mezi další metodický posun projektu ExternE oproti dřívějším výzkumům lze zmínit 

pokus o zavedení statistické hodnoty života (Value of statitistical life) do hodnocení externích 

dopadů výroby energie, které bylo v další fázi projektu nahrazenou statistickou hodnotou roku 

života (Value of life year), dle které je možno numericky vyjadřovat dopady na zdraví 

jedince. 

Jedním z dílčích výsledků projektu ExternE byly vypracované studie, které hodnotily 

externality jednotlivých zdrojů elektrické energie. Mezi nimi také figuruje studie, která 

zkoumá externí dopady energie získané z větru. Tato studie pochází z roku 1995 a byla 

publikována Evropskou komisí. Vzhledem k masivnímu rozvoji větrné energie během 

poslední dekády (parametry dnes instalovaných elektráren jsou mnohonásobně vyšší 

v porovnání s těmi na počátku 90. let), lze její výsledky brát spíše jako informativní. Přiřazení 

priorit různým dopadům provozu větrných elektráren však zůstává a při kategorizaci různých 

vlivů VE k němu v této práci bude přihlédnuto.
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3. Oceňování externalit

V reálném ekonomickém prostředí jsou to trhy, jejichž prostřednictvím dochází 

k tvorbě ceny prostřednictvím střetávání nabídky s poptávkou. Ceny s sebou přinášejí 

informace o směnné hodnotě statku (služeb) a na jejich základě se pak spotřebitel rozhoduje o 

spotřebě daného statku. Problém nastává tehdy, pokud pro statek trh neexistuje. V takovém 

případě je třeba hledat alternativní metody, pomocí kterých je možné hypotetické trhy 

simulovat, a tím i přicházet s přiřazením monetární hodnoty k daným statkům. Těmto 

metodám k jejichž masivnímu rozvoji dochází od konce 80. let a které vznikají především 

díky rozvoji environmentální ekonomie, je věnována tato kapitola.  

Typickým příkladem služeb, pro které trh není vytvořen, jsou služby poskytované v 

rámci životního prostředí. Ve vědecké obci panuje všeobecná shoda nad tím, že tržní síly 

(v důsledku přítomnosti tržních selhání) samy o sobě podceňují hodnoty environmentálních 

statků. Jak dodává Markandya (2004), při jejich přítomnosti se pak hodnota přiřazená těmto 

statků rozchází od společenských mezních nákladů na daný statek3. Mezi nejčastějšími 

příklady těchto tržních selhání ve vztahu k životnímu prostředí bývají uváděna selhání 

producenta vinternalizaci externích efektů jeho chování (externality). 

3.1. Rozdělení metod oceňování

Zde přistoupíme k představení nejpoužívanějších metod oceňování tak, jak s nimi 

pracuje ekonomická teorie. V zásadě lze najít několik přístupů, pomocí kterých je možné 

v monetárních jednotkách odhadovat externí efekty. Ščasný et al. (2004) mezi jinými 

identifikoval tyto 2 možné přístupy: 

 pomocí tržních a kvazi-tržních cen

 vyčíslením ochoty platit/přijímat pomocí některých z mimotržních metod oceňování

Metoda (kvazi)tržních cen vychází z informací poskytovaných existujícími trhy. Na 

základě vazby mezi externím efektem a existujícími trhy je efektu přiřazena monetární 

hodnota. Příkladem může být metoda změny produktivity. Změna výstupu v důsledku 

přítomnosti externího efektu vynásobená jeho cenou pak odráží hodnotu újmy/zisku 

                                                
3 Společenskými mezními náklady je myšlena hodnota, na kolik si společnost cení daného zboží (služby).
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způsobené jeho přítomností. Více o těchto valuačních metodách založených na principu 

(kvazi)tržních cen lze nalézt např. v Ščasný et al. (2004). 

V této studii bude pozornost věnována především druhému zmiňovanému přístupu, na 

základě kterého je možné využívat metod mimotržního oceňování. Tento přístup vychází 

z předpokladu neexistence trhu pro daný statek. Vychází z ekonomie blahobytu a odráží 

změny v užitku jedince v důsledku výskytu externího efektu. Tyto externí efekty se dále dělí 

na pozitivní a negativní. V další části textu se budu zabývat negativními externalitami.

Při stavu zhoršení environmentální kvality (přítomnost negativní externality) je pak 

předmětem zkoumání kompenzační přebytek jedince, tj. minimální kompenzace vyjádřená 

jako „ochota přijímat“ (willingness-to-accept WTA) za zhoršení užitku (stejná indiferenční 

křivka) a dále také ekvivalentní přebytek, tj. maximální „ochota platit“ (willingness-to-pay 

WTP), aby jedinec předešel zhrošení environmentální kvality45

Zajímavou a mnoha studiemi empiricky ověřenou skutečností je, že dosažené hodnoty 

WTP a WTA se při oceňování veřejných a netržních statků mohou značně lišit. Horowitz and 

McConnell (2002) při své rozsáhlé rešerši studií, které se zabývaly odlišnostmi mezi 

WTP/WTA, dochází k závěrům, že poměr mezi získaným empirickým pozorováním 

WTA/WTP pro netržní statky je 10.41. Naproti tomu pro tržní soukromé statky je tento poměr 

2.92. Dalším ze závěrů této studie bylo, že podíl WTA/WTP se významně neliší pro reálné i 

hypotetické experimenty.

Tento přístup tak budí v ekonomické obci rozruch. Jak ukazuje Ščasný et al. (2004), 

toto pojetí je založeno na principu metodologického individualismu, který se snaží přiřadit 

monetární hodnoty statkům na základě subjektivního vnímání a posuzování hodnoty statku 

jedincem. To ukazuje na antropocentrický původ teorie hodnoty a s tím se ekonomie, 

vystupující jako věda hodnotově neutrální, těžko vypořádává. Na druhou stranu, Tannsjo 

(1990) dodává, že společenský fenomén lze správně vysvětlit jen z pohledu jedince, a tím 

ukazuje metodologickou shodu neoklasické ekonomie s mimotržními metodami oceňování. 

Závěrem lze dodat, že moderní ekonomická věda není schopna poskytnout alternativní přístup 

                                                
4 V případě zlepšení environmentální kvality (pozitivní externalita) jsou pak předmětem zkoumání: 1. 
kompenzační přebytek, tj. maximální WTP za zlepšení, (stejná úroveň užitku) 2. ekvivalentní přebytek, 
minimální WTA jako vzdání se kompenzace za zlepšení, nová úroveň užitku.
5 Na poli ekonomické teorie se při změně ceny užívá terminologie: kompenzační a ekvivalentní variace.
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pro hodnocení statků, které nejsou trhem oceněny, a tak tyto kritické hlasy v čase oslabují a 

dochází k obecnému přijímání tohoto přístupu.

3.2. Mimotržní metody oceňování

Jak již bylo řečeno, mimotržní metody oceňování jsou zaměřeny na přiřazení 

monetárních hodnot statkům (službám), které nejsou oceněny trhem. Tyto metody jsou dále 

děleny do dvou kategorií podle přístupu k jedinci. Do první kategorie spadají metody 

založené na  odhalených preferencích jedince („revealed preference“). Vychází z pozorování 

situace, kdy pozorovatel zkoumá minulé chování jedince v reakci na výskyt nějaké vnější 

události. Naproti tomu metoda vyjádřených preferencí („stated preference“) staví jedince 

před hypotetický problém výskytu vnější události a pozorovatel pak zkoumá jeho reakce na 

tuto událost. Obrázek 1 nabízí možné rozdělení mimotržních metod oceňování dle Pearce and 

Howart (2002)

Obrázek 1:  Typologie metod mimotržního oceňování 

Zdroj: Pearce and Howart (2002)
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3.2.1. Přístup odhalených preferencí „Revealed Preference“ 

Metoda hédonické ceny (Hedonic Price Method - HPM)

Metoda HPM staví na analýze existujících trhů. Vychází z  klasické teorie spotřebitele, 

že cena daného statku není dána statkem jako takovým, nýbrž je určena jeho jednotlivými 

charakteristikami. Předpokladem tohoto modelu je oddělitelnost jednotlivých charakteristik 

statku ve vlivu na jeho cenu. Dalším předpokladem pro získání přiměřených výsledků je 

správně a efektivně pracující trh pro daný statek, kde jednotlivé charakteristiky statku jsou za 

pomoci cenového mechanismu přenášeny v jeho cenu. Pokud jsou splněny předpoklady 

modelu, pak na základě dostatečně velkého vzorku je za pomoci ekonometrických metod 

možno určit váhy jednotlivých charakteristik na cenu statku. Vzhledem k tomu, že tato 

metoda staví na reálných tržních cenách, dá se předpokládat, že výsledky dosažené aplikací 

metody HPM budou přiměřené reálné situaci.

Ščasný et al. (2004) uvádí postup, dle kterého lze aplikovat HPM na oceňování 

environmentálních dopadů. Zde (po určitých úpravách hédonické cenové funkce) dochází 

k odvození implicitní cenové funkce, na základě které je možné spočítat spotřebitelský 

přebytek daného statku. Environmentální dopady pak lze měřit změnami ve spotřebitelského 

přebytku.  

Tato metoda nachází tradiční využití v oblasti trhů s nemovitostmi. Díky její aplikaci 

lze porovnávat vlivy jednotlivých environmentálních dopadů na ceny jednotlivých 

nemovitostí. Díky své univerzálnosti však lze této metody využívat ve více oblastech jako 

např. při hodnocení znečištění ovzduší, znečištění vody či nadměrného hluku. Tuto metodu 

lze také využívat ve spojitosti s estetickou hodnotou obytných rekreačních oblastí.

Metoda cestovních nákladů  (Travel Cost Method - TCM)

Tato metoda je často užívána za účelem zhodnocení rekreačního potenciálu daného 

území. Metoda vychází z předpokladu, že ve většině případů návštěva daného území jedincem 

je spojena s investovanými časovými a finančními prostředky. Tato metoda zkoumá vztah 

návštěvníků k danému území a jejich ochotu platit za jeho návštěvu. Na základě sumy 

finančních prostředků vynaložených za účelem jeho návštěvy (včetně nákladu příležitosti v 
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podobě času stráveného na cestě) poté dochází k odvození poptávkové funkce po službách 

sledovaného území (Markandya 2004). 

Ve vědeckých kruzích panuje všeobecná shoda nad tím, že TCM je jedním 

z nejefektivnějších přístupů, jak hodnotit rekreační služby (Markandya 2004). Je třeba si však 

uvědomit, že tato metoda hodnotí pouze to, co Pearce and Howarth (2000) označují jako 

užitná hodnota („use-value“) území. Dle jejich terminologie je celková ekonomická hodnota 

složena z hodnoty užitné a neužitné (mezi neužitné hodnoty patří např. existenční hodnota 

biologických druhů). Metoda TCM tedy hodnotí dané území jen z hlediska jeho rekreačního 

potenciálu, stanovení celkové hodnoty daného území převyšuje rámec této metody. Výhodou 

této metody je (stejně jako u HPM) skutečnost, že pracuje s reálnými informacemi získanými 

pozorováním skutečného chování jedinců. 

Metodou jí podobnou je metoda náhodného užitku (Random Utility Method - RUM). 

Zatímco TCM je užívána k měření celkového rekreačního potenciálu území, metody RUM je 

užíváno k oceňování jednotlivých charakteristik či aktiv daného místa6.  

Metoda obranných výdajů (Averting Behavior - AB)7

Tato metoda spočívá v analýze chování spotřebitele a vychází z předpokladu, že do 

určité míry lze nacházet substituty environmentálních statků/služeb mezi tržními 

statky/službami (Aravossis and Karydis 2004). WTP je odvozena z jeho výdajů na tržní statky 

za účelem předejití či zmírnění environmentálních dopadů. Jedná se o ochotu připlatit si za 

zmírněné pociťování změn v kvalitě poskytovaných environmentálních služeb. Jak Ščasný a 

Melichar (2004) uvádí, tyto výdaje na zmírnění pouze napravují určité škody vzniklé 

poklesem úrovně poskytovaných environmentálních škod, ale v zásadě většinou nevedou 

k úplnému odstranění takto vzniklých škod. Mezi hlavní výhody této metody patří relativně 

nízká datová náročnost a také založení WTP na reálných výdajích.

                                                
6 Více o této metodě lze nalézt např. v Parsons and Kealy (1994), Haab and Hicks (1998). 
7 Pozn autora: metoda Averting Behavior také bývá často řazena pod přístup získávající monetární hodnoty 
z produkčních/spotřebních funkcí jedince (např: Aravossis and Karydis 2004).
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3.2.2. Přístup vyjádřených preferencí „Stated Preference“ 

Metoda podmíněného hodnocení (Contingent Valuation Method - CVM)

V případě mimotržního oceňování projektů a jejich environmentálních dopadů je 

metoda podmíněného hodnocení metodou nejhojněji užívanou. U této metody dochází k 

nástinu hypotetických trhů („contingent market“). V rámci těchto trhů je pak vyjádřena 

WTP/WTA jedince za daný environmentální dopad8. Součtem všech hodnot WTP/WTA 

vyděleným počtem jedinců v reprezentativním vzorku je dosaženo střední hodnoty 

WTP/WTA. Střední hodnota vynásobená počtem jedinců zasažené populace pak odráží 

celkovou hodnotu daného dopadu. Za základní kámen této metody je považována přesnost 

konstrukce hypotetické situace (dostatečný informační základ) a zvolený platební 

mechanismus WTP/WTA („payment vehicle“). Nedostatečný informační základ ohledně 

hypotetického trhu se může projevit v neracionalizaci jedince při přiřazování monetární 

hodnoty danému dopadu. Různě volené formáty vyjádření WTP/WTA pak také mohou vést 

k odlišným hodnotám, proto je při sestavování průzkumů zapotřebí inter-disciplinární dialog 

(ekonomie, sociologie, psychologie, ekologie), aby k možným vychýlením docházelo 

minimálně.  

I v případě dodržení postupu popsaného výše je metoda CVM podrobena silné kritice. 

Jak Venkatachalam (2004) ukazuje, tato kritika na základě výsledků studií zpracovaných 

pomocí CVM zpochybňuje vypovídací schopnost metody („validity“)9. Přesněji, kritika 

směřuje na schopnost WTP/WTA (vyjádřené na základě hypotetických trhů) odrážet reálnou 

ochotu platit10. Ahlheim (1998) však ukazuje, že metoda CVM ve skutečnosti nevede ke 

stanovení WTP/WTA, nýbrž k určení tzv. stínové ceny („shadow price“). Při stínové ceně 

jedinec nebere v úvahu své aktuální rozpočtové omezení. Tento argument se opírá o tvrzení, 

že hodnocení environmentálních dopadů jednotlivci by nemělo být omezeno jeho rozpočtem 

ve smyslu, že jedinci ve skutečnosti za toto zboží neplatí.

Metoda výběrové analýzy (Conjoint analysis - CA)

Metoda výběrové analýzy je souborným názvem pro několik různých technik. Pro tyto 

techniky je charakteristické představení zkoumaného produktu formou atributu. Na rozdíl od 
                                                
8Environmentálním dopadem je myšlena změna v kvalitě poskytovaného toku environmentálních služeb (více 
v Hanemann 2002).
9 Validitou je myšlena vypovídací schopnost modelu reálně odrážet danou situaci.
10 Hodnota dosažená dle CVM studie dle této kritiky bývá vyšší než reálná hodnota, jakou je jedinec schopen 
plati na základě svého rozpočtového omezení.
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metody podmíněného hodnocení však metoda výběrové analýzy nedochází k monetárnímu 

ocenění prostřednictvím vyjádření WTP/WTA. Jak Pearce and Howart (2000) uvádí, tak v 

rámci této metody dochází na základě rozhodnutí jednotlivce k seřazení možných alternativ 

budoucích scénářů, dle jeho preferencí. Jednotlivým takto seřazeným scénářům jsou od 

počátku přiřazeny dílčí náklady a tím umožňují převedení do monetárního vyjádření. 

V tabulce 1 jsou uvedeny různé typy monetárních metod mimotržního oceňování 

s návrhem co je/není možné těmito metodami hodnotit. Tato tabulka bude sloužit k předběžné 

orientaci, pomocí jakých metod budou jednotlivé dopady provozu VE hodnoceny. 

Tabulka 1: Kombinace monetárních způsobů oceňování s jejich potenciální aplikací na 
relevantní receptory.

Přístupy k monetárnímu 
hodnocení a užívané techniky

Receptory environmentální změny

Přístupy Techniky Lidské 
zdraví

Nemovitosti / 
Budovy

Akustické 
zdroje

Kvalita 
ovzduší

Krajina

Hédonická cena N A A A A

Cestovních nákladů N N N N A

Odhalené 
preference

Náhradní cena N A N A A

Podmíněné hodnocení A N N A AProjevené 
preference Výběrová analýza A N N A A

Obranných výdajů A A A A NProdukční 
funkce Dávka-odpověď A A A A N

Použité symboly: A - doporučené užití metody, N – užití metody se nedoporučuje 

Převzato a upraveno z  Aravossis and Karydis (2004)
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4. Současný stav větrné energie na území ČR

Pro nastínění současného stavu VE v ČR je provedeno porovnání výkonu VE 

s ostatními obnovitelnými zdroji energie. Na základě tohoto porovnání a predikcí budoucího 

vývoje odvětví zjistíme, že mezi OZE je to právě VE, která má v budoucích letech projít 

nejmasivnějším vývojem. V důsledku této skutečnosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

potenciálnímu vzniku externích efektů vyskytujícím se díky novým instalacím VE. Rešerše 

současného poznání v oblasti externích efektů VE, které vyčíslují jednotlivé dopady provozu 

VE, bude provedena v části 5. 

4.1. Porovnání výkonu VE s ostatními OZE

Jak již bylo nastíněno v úvodní kapitole, současná strategie EU  udržitelného rozvoje 

staví do popředí zájem o využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů11. Každá 

z těchto alternativ má při plnění závazků ČR vůči EU různé zastoupení a výhledový potenciál. 

Současná skladba jednotlivých obnovitelných zdrojů na území České republiky vypadá takto.  

Tabulka 2 - Vývoj hrubé výroby elektřiny podle jednotlivých typů OZE v letech 2003 – 2006 

(MWh) 

2003 2004 2005 2006 

Vodní elektrárny 1 383 467 2 019 400 2 379 910 2 550 700 

Biomasa celkem 372 972 564 546 560 252 731 519 

Bioplyn celkem 107 856 138 793 160 857 174 694 

Tuhé komunální odpady (BRKO) 9 588 10 031 10 612 11 264 

Větrné elektrárny 3 900 9 871 21 442 49 400 

Fotovoltaické systémy (odhad) b.d. cca 300 390 540 

Celkem 1 877 783 2 742 941 3 133 463 3 518 117 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

                                                

11
Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme takové zdroje, které se díky slunečnímu záření a dalším procesům 

neustále obnovují – Energetický zákon č. 458/2000 Sb definuje obnovitelné zdroje energie jako nefosilní 
přírodní zdroje energie, což vyhláška vyhláška č. 214/2001 Sb. upřesňuje – obnovitelnými energetickými 
zdroji pro výrobu elektřiny jsou: vodní energie do výkonu zdroje 10 MWe, sluneční energie, větrná energie, 
biomasa v zařízeních do 5 MWe, bioplyn, palivové články, geotermální energie; Obnovitelné zdroje energie 
pro výrobu tepelné energie jsou: sluneční energie, geotermální energie, biomasa v zařízeních do 20 MWt, 
bioplyn, palivové články.
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Nyní budou sledovány jednotlivé komponenty mixu obnovitelných zdrojů vyskytující 

se na území ČR a zkoumán jejich potenciál v rámci zvyšování podílu výroby elektrické 

energie z OZE na celkové výrobě elektrické energie. 

Data v tabulce 1 ukazují, že nejvýznamnějším OZE na území ČR jsou v současnosti 

vodní elektrárny. V roce 2006 byl podíl vodních elektráren na OZE více než 70ti procentní. 

Mezi výhody energie získané z vodních elektráren můžeme řadit stabilitu dodávky elektrické 

energie do přenosové sítě. Nutno však podotknout, že potenciál stavby nových vodních 

elektráren na našem území je téměř vyčerpán a že vyšší hodnoty vyrobených MWh za rok 

2006 jsou dosaženy při stejném instalovaném výkonu jako v roce 2005, a to zejména díky 

dobrým hydrologickým podmínkám, které způsobily nárůst výrobní kapacity vodních 

elektráren v roce 2006.

Biomasa, která pro ČR představuje druhý nejvýznamnější OZE byla v roce 2006 

zastoupena 21,8%. Její přesný potenciál využití na území ČR je momentálně analyzován a při 

zachování současné energetické politiky se jedná o nejperspektivnější OZE v dlouhodobém 

časovém horizontu. Rovněž u bioplynu, který dnes zastupuje zhruba 5% celkové produkce 

OZE, se dá předpokládat produkční nárůst, který ovšem v porovnání s biomasou nebude tak 

dramatický. 

Vítr v České Republice ještě donedávna patřil ke zdrojům, kterých k výrobě elektrické 

energie užíváno nebylo. Při pohledu na Tabulku č.1 zjistíme, že v roce 2003 bylo vyrobeno  

3900 MWh energie, tedy zhruba tolik, co je dnes schopna vyrobit jedna větrná elektrárna o 

instalovaném výkonu 2 MW při průměrné účinnosti provozu činící cca 22%. Údaje za rok 

2007 již však hovoří o instalovaném výkonu 116 000 MWh, což řadí VE v rámci OZE těsně 

za bioplyn. 

Prozkoumáme-li odhady některých institucí, které predikují budoucí vývoj OZE v ČR, 

zjistíme, že je to právě biomasa a vítr, se kterými se nejvíce počítá při postupném zvyšování 

podílu OZE na celkové výrobě elektrické energie. Například dle státní energetické koncepce 

představené MPO ČR je zřejmé, že větrná energie by měla hrát klíčovou roli v dosažení 

podílu 8 % OZE na celkové výrobě elektrické energie. 
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4.2. Potenciál ČR pro využití energie větru (mapy)

Ačkoliv dnešní podíl větrné energie na výrobě OZE v roce 2007 nepřesáhl 4% (EWEA 

2007), jedná se o dynamicky se rozvíjející zdroj elektrické energie s významným růstovým 

potenciálem. Dle odhadů různých institucí a scénářů se tento výkon bude pohybovat okolo 

1000 MWh (EEA, MPO)  – tedy zhruba desetinásobku dnešního instalovaného výkonu. 

K teoretické instalaci takovéhoto výkonu je třeba zkoumat, zda-li je na území ČR 

dostatek potenciálních ploch vhodných pro instalaci VE. Přesněji, je třeba zkoumat 

povětrnostní a klimatické podmínky na území ČR. Jako vstupní data pro toto pozorování je 

v práci použita větrná mapa zpracovaná Ústavem fyziky a atmosféry AV ČR12.

Pohled na větrnou mapu ČR ukazuje, že místa vhodná pro instalaci nových VE (jedná 

se o taková místa, na kterých průměrná rychlost větru dosahuje alespoň 5 m/s) jsou ve většině 

případů místy se zvýšenou vlnitostí krajinného reliéfu a ve vyšších nadmořských výškách. Při 

využití všech lokalit s rychlostí větru vyšší než 4,8 m/s by bylo možné vyrobit 5 TWh 

elektrické energie, což v současné době představuje 8,5% celkové výroby elektrické energie 

na území ČR (energetický informační server ČR).  

4.3. Hlavní limity pro umísťování VE 

Data v předchozí části ukazují na celkový potenciál využití vhodného území pro 

instalaci VE a nereflektují současně technická omezení, která brání možnému umístění. Místa 

vhodná k výstavbě VE  zároveň svým charakterem často odpovídají místům, která se považují 

za krajinářsky hodnotná. Tato myšlenka vede zákonitě k úvaze, že tato místa mohou současně 

požívat nějaký stupeň územní ochrany bránící možné instalaci. 

Zkoumejme tedy vzájemné průniky území vyhovujících výstavbě VE s územími, která 

disponují určitým stupněm územní ochrany. Pro tento účel jsou dále použita data 

Energetického regulačního úřadu ČR13. 

                                                
12 Obrázek větrné mapy ČR je k dispozici v příloze č. 2.
13 Mapa průniků těchto území je vyobrazena v příloze č. 3.
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Jak je z přílohy 3 patrné, vzájemné průniky těchto území jsou časté. Z toho lze 

usuzovat, že s přibývajícími novými instalacemi VE na našem území bude přibývat 

potencionálních střetů zájmů mezi různými zájmovými skupinami. 

Mezi další technická omezení lze uvést  minimální vzdálenost VE od lidských obydlí, kde 

např. Francouzská akademie lékařství stanovuje minimální doporučenou vzdálenost mezi 

větrnou elektrárnou a obytnou zónou 1500 m14.  V ČR sice neplatí v tomto směru žádná 

jednoznačná zákonná omezení, přesto je vzdálenost od obydlí jedním z nejčastěji 

diskutovaných dopadů větrných elektráren a s omezeními  tohoto typu je nutné do budoucna 

počítat.   

Dalším limitem technického charakteru, kterému VE při zapojení do rozvodné sítě 

čelí, je častá nedostatečná kapacita přenosové soustavy v místech obvyklé instalace větrných 

parků. Navíc je třeba počítat s tím, že k vybudování větrného parku je zapotřebí zhruba 5 let, 

zatímco pro vybudování potřebného vedení je to až 10 let.

Tím, že bude těchto pravděpodobných „třecích ploch“ v budoucnu přibývat, je tudíž 

důležité soustředit pozornost na dosavadní poznatky z míst, kde s VE (a tím i s jejími dopady) 

mají více zkušeností. Tyto poznatky by pak měly být brány v potaz jednotlivými zájmovými 

skupinami a tím přispět k řešení potenciálních konfliktů. 

4.4. Hlavní dopady provozu VE 

V této části budou na základě obecné definice externality (kapitola 2.1.3) 

identifikovány nejvýznamnější externality provozu VE. Pro připomenutí uvádím její hlavní 

charakteristické znaky: Příjemcova užitková (produkční) funkce obsahuje reálnou proměnnou, 

jejíž současná hodnota závisí na chování jiného hráče; dodavatel externality nebere v úvahu 

efekt svého chování na druhého v procesu rozhodování; změna blahobytu příjemce externality 

není kompenzována. Jednotlivým externalitám provozu VE pak bude věnována 5. kapitola. 

Dopad na estetickou hodnotu krajiny - Výstavba nových větrných turbín s sebou 

vždy přináší zásah do  dosavadního rázu krajiny. Přitom je zřejmé, že hodnocení ovlivnění 

krajinného rázu bude záviset zejména na vertikální členitosti terénu a dosavadní míře 

                                                
14 Podobná doporučení zaznívají i z jiných institucí
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antropického ovlivnění krajiny (v rovinatých průmyslových aglomeracích bude dopad 

kvalitativně odlišný od dopadů na přírodně zachovalou horskou krajinu). Stavby VE jsou 

viditelné až na vzdálenost několika desítek kilometrů a stávají se tak umělými dominantami 

krajiny. Panují různé názory na jejich estetickou působivost, avšak bývá to právě tento 

argument, který je často užíván při zmiňování negativních dopadů VE na okolí.

Dopad hluku – Během procesu tvorby energie z VE dochází k produkci hlukových 

emisí. Tyto emise se na základě jejich zdroje dělí do dvou kategorií. Jde o mechanický hluk, 

vznikající zejména díky operaci převodky, společně s dalšími částmi strojního zařízení (např. 

generátorem). Tento hluk je nejvýraznější při frekvencích zvuku nižších než 1000Hz 

(Lowson, 1996). Díky technologickému vývoji mechanický hluk nepředstavuje hlavní zdroj 

hluku VE (nové bezpřevodovkové turbíny produkují výrazně méně hluku než dosavadní 

zařízení). Ten tvoří hluk vznikající na aerodynamickém základě. Aerodynamický hluk je 

širokopásmové povahy a vzniká prouděním větru okolo jednotlivých částí vrtule. Při zvýšení 

rychlosti větru tedy dochází ke zvýšení hlukových emisí. Tento hluk je navíc umocňován 

většími rozměry nových turbín. 

Dopad na ceny nemovitostí – Vliv předem oznámené výstavby VE a její následné 

realizace na ceny okolních nemovitostí je aktuálním tématem. Tento dopad vzniká na základě 

zásahu VE do krajiny a také hlukem produkovaným za jejího provozu. Kombinace těchto 

faktorů může odrazovat některé potenciální zájemce od koupě nemovitosti a tím se snižuje její 

tržní poptávka. V důsledku toho pak klesá cena nemovitosti. 

Dopad na přenosovou síť – Fluktuace výkonu VE způsobuje (díky špatné 

predikovatelnosti síly a směru větru) nedokonalé využití jejího instalovaného výkonu. Tato 

obtížná předvídatelnost pravidelnosti dodávek energie do soustavy s sebou přináší problémy s 

regulací v rámci elektrizační soustavy. Společně s vyšším kapacitním výkonem soustavy, je 

na hladký chod soustavy zapotřebí zajištění „podpůrných služeb“, což vyžaduje dodatečné 

externí náklady provozovatele přenosové soustavy. Energetický zákon 458/2000 Sb. však 

ukládá provozovateli přenosové a distribuční soustavy povinnost přednostního připojení a 

distribuce energie vyrobené z obnovitelných zdrojů15.

                                                
15 Odchylky výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny z důvodu přirozené povahy těchto zdrojů dle zákona nesmí 
být důvodem odmítnutí práva výrobce energie z OZE na přednostní připojení a distribuci takto vzniklé energie.
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Dopad na volně žijící živočichy – Rozvoj větrné energie nastoluje debatu o 

potenciálním vlivu větrných parků na volně žijící živočichy, zvláště ptačí populace. Provozem 

VE mohou být ptačí populace ovlivněny v zásadě třemi různými způsoby. Jak Drewitt and 

Langston (2006) tvrdí, jedná se zejména o přímé usmrcování ptáků zapříčeněné kolizemi 

s vrtulemi, dále jde o rušení ptáků způsobené provozem elektrárny a také o ztrátu přirozených 

ptačích biotopů. Míra, do jaké jednotlivé faktory ovlivňují ptačí populace, je odvozena z 

různých okolností, mezi nimiž lze jmenovat např. skladbu ptačí populace v oblasti, velikost a 

množství instalovaných elektráren, členitost terénu či rozdílné podmínky klimatu. Mimo vlivu 

na ptactvo se poslední dobou také rozvíjí diskuze pojednávající o možném vlivu VE na 

vysokou zvěř.

Další dopady VE – Mezi dalšími dopady lze zmínit např. dopad produkovaných emisí 

či tzv. „stroboskopický efekt“ VE. Ten vzniká v případě, že dochází k periodickému 

zastiňování slunečních paprsků pravidelně se pohybujících listů větrné elektrárny. Tento efekt 

může mít potenciální negativní vliv na fotosensitivní jedince16 vyskytující se v blízkosti 

elektráren.  

                                                
16 Výskyt fotosensitivních jedinců v celkové populaci se pohybuje v řádu několika procent. 
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5. Jednotlivé externality provozu VE – rešerše provedených 
studií 

V hlavní části své bakalářské práce se budu zabývat hodnocením jednotlivých 

externalit provozu VE. Motivací rešerše je skutečnost, že v nejbližší budoucnosti lze 

předpokládat rychlý rozvoj větrné energetiky na území ČR. Ten s sebou potenciálně přináší 

řadu negativních dopadů, které by měly být podrobeny důkladné vědecké analýze. V zemích 

s delší historií větrné energetiky vznikla řada vědeckých prací, které se zabývají jak 

kvantitativním, tak i kvalitativním hodnocením jejích dopadů. Smyslem rešerše je 

systematicky utřídit a vyhodnotit závěry těch vědeckých prací, které přinášejí tyto dopady a 

kvantifikují je, a to s ohledem na jejich využitelnost v podmínkách ČR. Vyvozené závěry by 

měly pomoci řídit rozvoj větrné energetiky v ČR tak, aby nedocházelo ke stejným chybám 

jako v zemích s delší historií větrné energetiky.

Kapitola pracuje s rozdělením dopadů provozu VE, tak jak byly popsány v kapitole 

4.4. Dopady jsou podrobněji diskutovány a na základě valuačních studií je utvořen obraz 

současného vývoje v oblasti monetární valuace dopadů provozu větrných elektráren. 

Monetární závěry, kterých je užitím těchto metod dosaženo, jsou zpracovány za pomoci 

Excelového souboru „Currency Conversion Tool“17 (Walton 2005), verze pro rok 2005. Tento 

soubor umožňuje převod různých měnových hodnot v čase. Převod je proveden paritou kupní 

síly, výsledné hodnoty jsou uvedeny v českých korunách a odráží ceny roku 2005. Tyto 

získané hodnoty mohou být důležité v rámci benefit-transfer analýzy18. 

Cílem této rešerše je vytvoření uceleného přehledu jednotlivých dopadů VE, který 

bude odrážet současné poznání na poli externalit VE. Tohoto cíle by mělo být dosaženo 

pokrytím následujících oblastí:

1) Jaký je současný stav poznání v oblasti hodnocení dopadů provozu VE?

2) Jaké dopady byly v této oblasti monetárně hodnoceny a kterých metod bylo 

k jejich hodnocení užito?

3) Jsou existující odhady jednotlivých externalit vhodné pro užití v České republice?

4) V jakých oblastech externalit větrné energie je nejvíce třeba dalšího výzkumu?

                                                
17 Currency Conversion Tool – Excelový sešit poskytnutý Harrym Waltonem, umožňující převod mezi měnami 
v čase za užití různých deflátorů a směnných kurzů (včetně PPP).
Volně ke stažení na http://people.bath.ac.uk/hlw20/.
18 Metoda benefit-transferu je metoda hojně užívána k přenosům dostupných ekonomických odhadů z jednoho 
místa pozorování do druhého (více o této metodě např: v Navrud (2002)).
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Odpovědím, které pokrývají tyto zkoumané oblasti jsou věnovány jednotlivé 

následující subkapitoly.  

5.1. Současný stav poznání v oblasti hodnocení dopadů VE

Proto, aby bylo možné získat ucelený přehled v oblasti hodnocení dopadů VE na 

okolí, byla prohledána EVRI databáze, která slouží jako inventář pro obsah 

environmentálních valuačních studií. Při prohledání této databáze bylo nalezeno celkem 12 

studií, které se zabývaly oceňováním různých atributů větrné energie. Celkem 9 z těchto studií 

hodnotí estetické dopady VE, dvě z nich hodnotí pouze VE instalované v moři („off-shore“)19. 

Celkem 3 studie hodnotí problematiku hluku VE, další 2 studie (z nichž 1 není umístěná 

v EVRI) zkoumají vliv přítomnosti VE na cenu přihlehlých nemovitostí. V rámci jedné studie 

pak byl hodnocen i dopad na volně žijící živočichy. 

Místa původů studií i období, ve kterém vznikají, vcelku korespondují s postupným 

rozvojem větrné energie v daných státech. Dvě studie vznikly v Dánsku, další dvě studie 

pocházejí z Norska. Švédsko, Španělsko, Francie, USA a Skotsko jsou zastoupeny pouze 

jednou studií. Zajímavostí je, že z Německa (země s nejvyšším světovým instalovaným 

výkonem VE) nepochází žádná studie20.

5.2. Hodnocení jednotlivých externalit VE

V rámci této podkapitoly bude pozornost věnována současnému poznání v oblasti 

jednotlivých externalit provozu VE. Dle obecné definice externality (tak jak byla 

prezentována v kapitole 2) budou posouzeny jednotlivé dopady a bude rozhodnuto zda-li 

je/není možné daný dopad označit za externalitu. Mezi hlavní atributy definice negativní 

externality patří: příjemcova užitková hodnota obsahuje reálnou proměnnou, jejíž současná 

hodnota závisí na chování jiného hráče (dodavatele externality); újma na blahobytu příjemce 

externality není kompenzována; externí efekt působí přímo (nikoliv prostřednictvím tržního 

mechanismu). 

                                                
19 Jde o studie Ladenburg et al. (2005), Krueger (2007).
20 Vysvětlením pro tuto skutečnost může být omezení jak databáze EVRI, tak i mého dalšího vyhledávání,  které 
bylo soustředěno  na anglicky a francouzsky psanou literaturu.
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Při porovnávání dopadů VE s definicí externality bylo zjištěno, že externalitou lze 

označit dopad na estetickou hodnotu krajiny, dopady hluku a také dopad na volně žijící 

živočichy. Z ostatních dopadů VE lze stejně tak externalitou označit stroboskopický efekt. 

V případě dopadu na přenosovou soustavu je situace poněkud složitější. Novými instalacemi 

VE sice provozovateli elektrizační soustavy vznikají dodatečné náklady, ale ty se v konečném 

důsledku projeví ve výkupních cenách elektřiny. Tedy tato potenciální externalita (nyní jde o 

externí efekt působící na produkční funkci provozovatele soustavy) je prostřednictvím 

zvýšené výkupní ceny elektřiny (trhem) plně internalizována. Nejproblematičtějším úkolem 

se zdá být klasifikace potenciálního dopadu VE na ceny okolních nemovitostí. Jedním 

z argumentů, který mluví pro zařazení tohoto efektu do skupiny negativních 

(technologických) externalit je tvrzení, že již určitou dobu před zahájením výstavby jsou ceny 

nemovitostí ovlivněny tím, že schválený záměr je již zahrnut do formování očekávání, která 

současně ovlivňují budoucí cenu nemovitosti. 

5.2.1. Dopady na estetickou hodnotu krajiny

V práci bylo identifikováno a zkoumáno celkem 7 studií, které se zabývají 

hodnocením vlivů větrných elektráren na estetickou hodnotu krajiny. Ve studiích bylo užito 

několik různých metod oceňování - metoda podmíněného hodnocení byla užita čtyřikrát, 

metoda výběrového experimentu byla aplikována třikrát. Při jedné studii, bylo vedle 

výběrového experimentu, navíc užito metody podmíněného srovnání (contingent ranking).

V zásadě existují dva přístupy, které jsou užívány při oceňování vlivu VE na 

estetickou hodnotu krajiny. Tyto přístupy spočívají ve způsobu zkoumání daného dopadu, 

konkrétně závisí na cílovém populačním vzorku. První přístup se zabývá kvantifikací 

celkových společenských preferencí vůči tomuto dopadu v rámci určitého území (cílovou 

skupinu tvoří zpravidla větší skupina např. celá populace ČR) a druhý přístup je založen na 

zkoumání lokálních preferencí vůči jednotlivým záměrům (př. obyvatelé přímo ovlivněni 

daným záměrem). Z celkového počtu 7 studií celkem 3 hodnotí celkové společenské 

preference vůči dopadům VE na hodnotu krajiny, 4 studie jsou pak věnovány jednotlivým 

záměrům. Pozornost pak bude věnována výsledným hodnotám WTP za předejití dopadům VE 

na estetickou hodnotu krajiny.

První ze studií hodnotící celkové společenské preference vůči dopadům VE na 

hodnotu krajiny pochází z roku 1996 a vznikla v Dánsku. V tomto pilotním projektu 
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nazvaném „Social Costs of Windpower“ (Jordal-Jørgensen, 1996) autor za pomoci metody 

CVM zkoumá vizuální dopady VE na okolní domácnosti. Studie předkládá 3 varianty počtu 

VE v jejich blízkosti (1 VE, klastr VE, větrný park – obvykle více než 10) a z nich odvozuje 

WTP za jejich odstranění. Celkem 13% domácností uvedlo, že vnímají VE jako obtíž. 

Průměrná WTP z celého vzorku za odstranění větrného mlýnu pak byla vyčíslena na 120 

DKK  (269 CZK21) na 1 domácnost ročně. Při podrobnějším zkoumání dosažených výsledků 

zjistíme (jak bylo očekáváno), že nejvíce jsou ovlivněny domácnosti situované v nejmenší 

vzdálenosti od VE. 

Další ze studií, která zkoumá celkové environmentální dopady užití větrné energie, 

pochází ze Švédska. V této studii (Ek, 2002) autorka za pomoci výběrového experimentu 

zkoumá postoje švédské veřejnosti k různým atributům větrné energie. Nejdůležitější 

získanou informací bylo, zda-li majitelé švédských domácností vnímají různé alternativy jako 

zlepšení/zhoršení dané situace. Na základě 547 pozorování bylo zjištěno, že oproti 

současnému stavu další rozvoj větrné energie ve vnitrozemí by byl vnímán jako zhoršení, 

naproti tomu další výstavba VE v moři (kde jsou vizuální dopady VE minimální) byla 

vnímána jako zlepšení environmentální situace. Rozdíl hodnot WTP promítnutý do zvýšení 

ceny energie, který vyjadřuje maximální ochotu platit za snížení negativního vlivu VE na 

hodnotu krajiny, byl stanoven na 450 SEK (735 CZK). 

Poslední z tohoto typu studií (Bergmann et al., 2004) pochází ze Skotska. Autor za 

užití výběrového experimentu stanovuje roční implicitní cenu (WTP), kterou je domácnost 

ochotna platit ve formě zvýšení ceny energie, aby byl vliv VE na hodnotu krajiny snížen z 

„velkého“ na „žádný“ na £ 8.10 (190 CZK). 

Společnou stranou mince těchto studií je charakter zkoumaného vzorku. Jedná se o 

náhodně vybraný vzorek z celé populace a tedy výsledky studií postavené na tomto typu 

vzorků mají v porovnání se studiemi zabývajícími se konkrétními projekty „univerzálnější 

charakter“. Je logické předpokládat, že výsledky získané studiemi hodnotícími konkrétní 

záměry budou dosahovat rozdílnějších hodnot WTP v závislosti na lokálních krajinných 

charakteristikách. 

První dvě ze studií, které se zabývají dopady jednotlivých projektů na krajinu, pochází 

ze Španělska a Francie. V těchto dvou studiích (Alvarez and Hanley, 2002; Scherrer, 2003) 

                                                
21 Všechny údaje jsou přepočtené paritou kupní síly na korunu českou (CZK) v cenách roku 2005. 
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jsou zkoumány potenciální dopady plánovaných projektů na krajinářsky hodnotná místa. 

V prvním případě jde o vápencovou oblast na severu Španělska s výskytem vzácné fauny a 

flory, v druhém případě se jedná o oblast na jihozápadě Francie se zvýšeným turismem.

Pro studii Alvarez nad Hanley (2002) byly užity dvě metody výběrové analýzy 

(výběrový experiment - CE, metoda podmíněného srovnání - CR) a porovnány jejich 

výsledky. Aby bylo možné rozdělit celkové dopady instalace, byly určeny celkem tři atributy, 

na které má VE v daném místě největší dopad (skály, fauna a flóra, krajina). V souvislosti 

s estetickou hodnotou krajiny je důležitý zejména atribut krajina. Výsledky ukazují, že 

respondenti preferují zachování původního stavu (oproti zamýšlené stavbě). Jedním ze závěrů 

studie je, že metoda CR soustavně udává nižší hodnoty než CA. Pro atribut krajiny docházíme 

k vyčíslení marginálních hodnot WTP22 na 6161 PTA (852 CZK) dle CE, resp. 3378 PTA 

(467 CZK) užitím CR. 

Ve studii Scherrer (2003) byly zkoumány dopady právě postaveného větrného parku 

na okolí. Pomocí otevřeného formátu metody CVM autorka zjišťovala WTA (roční snížení 

místních daní) jako kompenzaci za vizuální dopady a hluk VE23 a také WTP (odvodem částky 

do zřízeného fondu) za deinstalování a implantaci větrných turbín do moře. V tomto scénáři 

byla střední hodnota WTP při započtení všech osob včetně „protest zeros“24 vyčíslena na 369 

FF (940 CZK). 

Poslední dvě studie, pocházejí z Norska a zabývají se problematikou možného rozvoje 

VE v konkrétních lokalitách na příbřežních ostrovech. U obou studií byla použita otevřená 

forma metody podmíněného hodnocení. Studie Nordal (2000) - pojednává o preferencích 

obyvatelstva ohledně plánované stavby největšího norského větrného parku na příbřežním 

ostrově Smøla. Na základě několika atributů zkoumá vyjádřenou WTP/WTA za (ne)realizaci 

projektu. Výsledky ukazují, že WTP za nerealizaci projektu byla vyčíslena mezi intervalem 

271 – 742 NOK (440 – 1203 CZK) / rok. Naopak pro variantu realizace byla WTA jako 

kompenzace vyčíslena na 887 NOK (1439 CZK) za rok. 

Gjøsund (2003) ve své studii zkoumá, jaké jsou preference obyvatelstva ostrova 

Harøy vůči rozšíření větrného parku tak, aby se ostrov stal energeticky nezávislý (tj. rozšíření 
                                                
22 Jako ochota platit za předejití jednotkové změny daného atributu.
23 U této studie nedochází k oddělení hodnocených atributů vizuálních dopadů a hluku, je tedy hodnocen jejich 
společný vliv na užitek jedince.
24 Za „protest zero“ jsou považovány odpovědi respondentů, kteří z etických či jiných důvodů přiřadí danému 
statku nulovou hodnotu, ačkoliv ve skutečnosti tento statek oceňují jinak (např: Halstead et al., 1992).
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ze současných 5 na 17 turbín). V této studii dochází k závěrům, že míra WTP za vyhnutí se 

rozšíření větrného parku v navrhované podobě značně roste s proměnnou „poškozený“, která 

koreluje s mírou expozice domácnosti větrnému parku (zásahům VE do krajiny). Střední 

hodnota této WTP byla vyčíslena na 236 NOK (358 CZK). Tato studie ukazuje, že WTP za 

umístění VE do moře dosáhla 630 NOK (956 CZK), což současně ukazuje na pozitivní 

preference domácností vůči VE, zároveň však ale dávají přednost mořské lokalizaci. (Hodnota 

WTP za umístění v moři téměř trojnásobně převyšuje hodnotu WTP za vyhnutí se stavbě).

Význam studií zabývajících se dopady na estetickou hodnotu krajiny z pohledu 

jednotlivých projektů spočívá především v jejich informační hodnotě. Ta ukazuje na 

skutečnost, že energie takto získaná je přijímaná pozitivně, naproti tomu výstavba elektrárny 

v blízkosti obydlí respondenta je vnímána spíše negativně. 

V tabulce 3 je uvedeno shrnutí výsledků valuačních studií hodnotících dopad na 

estetickou hodnotu krajiny. Studie jsou seřazeny v chronologickém pořadí. Je vidět, že 

hodnoty WTP za vyhnutí se negativnímu environmentálního dopadu v podobě vizuálních 

externalit se pohybují mezi 190 – 1203 CZK, tedy dosažené výsledky jasně ukazují na 

skutečnost, že VE má negativní vliv na estetickou hodnotu krajiny. Dle počtu studií 

hodnotících vizuální dopady VE lze také usuzovat, že právě tato externalita budí ve vědecké 

obci nejvyšší zájem. Pro tuto skutečnost se nabízejí dvě vysvětlení. Vliv VE na estetickou 

hodnotu krajiny lze označit jako „dominantní“, a proto je častým předmětem zkoumání. 

Dalším vysvětlením může být  skutečnost, že aplikací mimotržních metod oceňování lze 

relativně snadno dojít k požadovaným výsledkům. 

Tabulka 3: Shrnutí výsledků studií hodnotících dopad na estetickou hodnotu krajiny, uvedené 

hodnoty WTP jsou vyjádřeny v cenách roku 200525

Studie Užitá metoda Místo původu studie WTP (CZK)

Jordal-Jorgensen 1996 CVM Dánsko 269

Nordal 2000 CVM Norsko 440 – 1203

Ek 2002 CE Švédsko 735

Scherrer 2003 CVM Francie 940

Alvarez-Hanley 2002 CR, CE Španělsko 467 – 852

Gjosund 2003 CVM Norsko 358

Bergmann 2004 CE Skotsko 190

                                                
25 U studií Jordal-Jorgensen (1996), Scherrer (2003) hodnota WTP vyjadřuje společné vizuální a hlukové 
dopady. 
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5.2.2. Dopady hluku

Hluk a jeho vliv na okolní obyvatelstvo bývá (vedle vizuálních dopadů) uváděn jako 

jeden z nejvýznamnějších dopadů provozu VE. Jak je popsáno v kapitole 4.4., hluk je 

produkován jednak mechanikou zařízení elektrárny (převodovky, rotor turbíny apod.), jednak 

aerodynamickými procesy, tj. třením vzduchu s vrtulovými listy elektrárny. Oba typy hluku se 

šíří směrem od elektrárny a s přibývající vzdáleností (v závislosti také na směru větru, 

krajinném reliéfu, celkové hlukové zátěži, atd.) jejich intenzita (měřeno v dB) klesá. Intenzita 

hluku však udává pouze hladinu zvukové zátěže v daném místě. Faktorem ovlivňujícím 

subjektivní pocit při vnímání hluku je jeho vlnová délka. Pro objektivní závěry by pak měly 

být posuzovány právě kombinace vlnové délky zvuku a celkové hlukové zátěže. 

Pro hodnocení hlukových emisí produkovaných VE lze hledat inspiraci v měření 

hluku způsobeném dopravou. Ke kvantifikaci hlukových emisí v dopravě (silniční, železniční 

i letecké) Navrud (2002) uvádí dva přístupy. Jde o metodu hédonické ceny a o metodu 

podmíněného hodnocení. Metoda hédonické ceny umožňuje zahrnout více faktorů (např. 

úroveň hluku, rostoucí vzdálenost, členitost terénu apod.), avšak k tomu, aby podávala 

věrohodné odhady, je třeba velkého počtu pozorování. V posledních letech tak bývá stále více 

protěžována metoda podmíněného hodnocení, která je méně náročná na sběr dat. Lze 

usuzovat, že při hodnocení hluku produkovaném VE by mohlo být užito těchto přístupů.

V rámci této práce jsou popsány celkem 2 studie, které hodnotily dopady hluku VE. V 

obou studiích – Jordal-Jorgensen (1996) a Scherrer (2003) – byl zvuk sledován současně 

s vizuálními efekty VE. Obě studie již byly popsány v části vizuálních dopadů VE a jejich 

výsledky jsou uvedeny níže v tabulce 4. Jediná studie, která hodnotila zvukové dopady 

samostatně byla ExternE (1995) Evropské komise (Více o ExternE v kap. 2.2). 

Tabulka 4: Shrnutí valuačních studií hodnotících dopady hluku, uvedené hodnoty WTP jsou 

vyjádřeny v cenách roku 2005

Studie Užitá metoda Místo původu studie WTP (CZK)

Jordal-Jorgensen 1995 CVM Dánsko 269

Scherrer 2003 CVM Francie 940
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Mimo studie zaměřující se na kvantifikaci zvukových externalit dále vznikají studie, 

které zkoumají vnímání hluku jedincem v reakci na různé zvukové hladiny v důsledku 

přítomnosti VE (zkoumají vztah dávka – odpověď). Za nejrozsáhlejší a nejkomplexnější 

studii v této oblasti jsou považovány studie Pedersen (2004, 2007). V obou studiích autorka 

zkoumá, jak lidé vnímají a pociťují různou zvukovou zátěž způsobenou přítomností VE 

v okolí jejich obydlí. Na základě naměřených úrovní hluku VE (v decibelech - dB) pak 

rozděluje území v okolí VE, na plochy s různými intenzitami hlukových emisí. Výsledky 

v obou studiích ukazují na  existenci korelace mezi procentem respondentů obtěžovaných 

hlukem z větrných elektráren a územím s vyššími plošnými dB hodnotami. Dalším zjištěním 

těchto pozorování je také skutečnost, že poměr lidí obtěžovaných zvukem větrných turbín 

bývá vyšší v porovnání s jinými skupinami, které jsou vystavené stejné dB úrovni hluku 

pocházející z jiného zdroje (např. z dopravy). Poměr obtěžovaných navíc roste s přibývající 

dB hladinou hluku.

5.2.3. Dopady na ceny nemovitostí

V široké vědecké obci existuje mnoho názorů ohledně toho, zda-li (popř. do jaké míry) 

přítomnost větrných elektráren ovlivňuje ceny nemovitostí v jejich okolí. U obou valuačních 

studií bylo k hodnocení tohoto dopadu užito metody hédonické ceny. 

První z těchto studií byla již zmiňovaná práce Jordal-Jørgensen, (1996). Tato studie 

zkoumala ceny 74 nemovitostí, z nichž celkem 14 se v okamžiku prodeje vyskytovalo 

v blízkosti VE. Výsledky ukazují, že s rostoucí vzdáleností nemovitosti od VE negativní vliv 

na cenu nemovitosti klesá. Nemovitosti situované v blízkosti 1 VE jsou v průměru o DKK 16 

200 (59 300 CZK) levnější, zatímco nemovitosti v blízkosti větrného parku (12 elektráren) 

jsou levnější o DKK 94 000 (465 000 CZK). 

Mezi nevaluačními studiemi, které svými závěry potvrzovaly negativní vliv 

přítomnosti VE na cenu nemovitostí, lze jmenovat studii Haughton (2004) a výzkum 

provedený britským RICS26. Tento průzkum nesledoval dopady na ceny nemovitostí přímo, 

ale zkoumal je prostřednictvím názorů 405 realitních expertů, kteří se s prodejem nemovitostí 

v blízkosti VE setkali. Celkem 60% dotázaných (kteří se setkali s prodejem nemovitosti v 

okolí VE) tvrdí, že přítomnost VE v okolí residenčních staveb má negativní vliv na jeho cenu. 

                                                
26 The Royal Institution of Chartered Surveyors
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Působení na cenu je však závislé na konkrétních lokálních podmínkách, které je obtížné 

generalizovat.

Na opačné závěry ukazuje pro změnu studie Sterzinger (2003) a zejména pak Hoen 

(2006). Metodou hédonické ceny autor na prodejích 280 nemovitostí zkoumal, zda-li efekt 

viditelnosti a celkové vzdálenosti residenčních staveb od VE má vliv na jejich cenu 

v porovnání se stavbami, v jejichž blízkosti se větrný park nenachází. Při zkoumání výsledků 

zjistíme, že v průměru nebyly nalezeny žádné měřitelné efekty cenových změn působením 

viditelnosti VE (p-hodnota 0.410) a vzdáleností VE od obydlí (p-hodnota 0.679). 

 K jasnější odpovědi na tuto problematiku by posloužil výzkum zásadnějšího rozsahu, 

který by monitoroval prodeje nemovitostí v blízkosti VE v několika oblastech najednou. Tím 

by mohlo být riziko spojené s „lokálním vychýlením“ odhadů eliminováno a dosaženo 

univerzálnějších – obecně využitelnějších výsledků. 

5.2.4. Další dopady

V rámci této práce byly identifikovány pouze dvě studie, které by hodnotily některé 

z dalších dopadů rozvoje větrné energetiky (tj. dopad na přenosovou síť, dopad na volně žijící 

živočichy, dopady stroboskopického efektu, dopady emisí VE). Jedná se o vliv VE na volně 

žijící živočichy a také o celkovou kvantifikaci emisí produkovaných VE. Emise spojené s VE 

byly na základě LCA kvantifikovány a komplexně zhodnoceny v rámci projektu Evropské 

komise ExternE (1995). 

 Dopady VE na volně žijící živočichy se zabývala již zmiňovaná studie Alvarez and 

Hanley (2002). Autoři v této studii z krajinářsky hodnotného prostředí ze severu Španělska 

zkoumali za pomoci metody výběrové analýzy (výběrový experiment - CE, metoda 

podmíněného srovnání - CR) dopady potenciálního rozvoje větrné energetiky na různé 

atributy daného území, jedním z nich byla také fauna a flóra.27

Zajímavostí je, že atribut fauna a flóra byl respondenty ceněn více, než zbylé atributy 

krajina, skála. Jedním ze závěrů studie je, že metoda CR soustavně udává nižší hodnoty než 

                                                
27 Více informací ohledně problematiky dopadů VE na volně žijící živočichy,  např. Drewitt and Langston 
(2006) 
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CA. Pro atribut fauna a flóra docházíme k vyčíslení marginálních hodnot WTP28 na 6290

PTA (770 CZK) dle CE, resp. 3978 PTA (487 CZK) dle CR. 

Z výsledků této studie (stejně jako z ostatních studií) lze usuzovat, že s rozvojem 

větrné energie jsou spojeny značné společenské náklady ve formě negativních 

environmentálních dopadů. Jak Alvarez and Hanley (2002) tvrdí, hodnota krajiny je tvořena 

v závislosti na přírodních, kulturních a socio-ekonomických faktorech a ty jsou odlišné pro 

různé lokality. Tím se generalizace závěrů stává minimálně problematická.

Další studie založené na mimotržních metodách oceňování, které by hodnotily 

stroboskopický efekt či dopady na přenosovou síť, nebyly v rámci této práce identifikovány. 

Problematika dodatečných externích nákladů spojených s rozvojem VE v důsledku posílení 

elektrizační soustavy na území ČR je však komplexně zpracována studií společnosti 

EuroEnergy (2005). Tato studie ukazuje, že vedle nákladů investora na rozvoj VE, které se u 

plánovaných projektů pohybují okolo 32 – 38 mil. Kč/MW, je rozvoj VE spojen s 

dodatečnými společenskými náklady dosahujícími výše 22 - 31 % z celkových investičních 

nákladů. Tyto dodatečné náklady se pak plně promítnou do spotřebitelských cen energie. 

5.3. Možnost převodu získaných dat pro území ČR

Většina z provedených studií zkoumala dopad VE na estetickou hodnotu krajiny . 

Hluk byl studiemi vždy hodnocen společně s vizuálním dopadem, a tak bude pozornost 

věnována zejména přenositelnosti odhadů získaných studiemi v oblasti dopadů na estetickou 

hodnotu krajiny. Při vyčíslování těchto (stejně tak i dalších dopadů) je nutné se vypořádat 

s řadou metodických otázek, mezi nimiž najdeme i tyto následující.  

1. Studie hodnotící dopad na krajinu pocházejí ze zcela rozdílných oblastí 

s diametrálně odlišným typem krajiny. Je zřejmé, že dopad na estetické funkce krajiny bude 

zcela odlišný v nížinách, v průmyslových oblastech, v pahorkatinách, v horských oblastech, 

na mořském pobřeží atd.(oblast viditelnosti, míra narušení krajinných struktur). Lze proto 

předpokládat, že závěry z jednotlivých oblastí budou jen velmi obtížně využitelné v oblastech 

s jiným typem krajiny.  

                                                
28 Za předejití jednotkové změny daného atributu
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2. Studie hodnotící různé vlivy VE pocházejí z různých časových období a zaobírají se 

tedy hodnocením různých typů VE. Z hlediska dopadů na krajinu je rozhodující zejména 

výška stožárů, délka lopatek a způsob osvětlení. Zatímco v počátcích rozvoje této technologie 

byly používány stožáry o výšce kolem čtyřiceti metrů (tedy srovnatelné s výškou stromů), 

jsou dnešní moderní zařízení vysoká až 150m. Je zřejmé, že tyto stavby nemají v krajině 

žádné rozměrové ekvivalenty a narušení prostorových vztahů v krajině je řádově jiné, než u 

původních typů. U moderních vysokých stožárů (které nebyly předmětem zkoumání studií) je 

dalším faktorem také osvětlení vrcholu stožáru z důvodu bezpečnosti letového provozu. Při 

rostoucí délce listů vrtulí (u našich běžných typů již dosahuje kolem 50m) připadá v úvahu  

také osvětlení koncových bodů těchto prvků. Je zřejmé, že noční vjem osvětlených elektráren 

(v případě osvětlení konců vrtulí by šlo o svítivá kola na noční obloze) bude zcela odlišný od 

dřívějších menších neosvětlených typů.

3. Při hodnocení dopadů na krajinu je nutné brát v úvahu i skutečnost, že toto 

hodnocení je výrazně subjektivní, a to jak na úrovni jedinců (v řadě lokalit jsou názory 

obyvatel 1:1, přičemž převažují spíše extrémní vyhraněné postoje než neutrální), tak na 

úrovni lokálních, či národních komunit (i v našich podmínkách jsou některé obce zcela „pro“, 

jiné zcela „proti“, na úrovni národů pak mohou být v důsledku odlišné kultury a hodnotových 

priorit rozdíly ve vnímání dopadů VE ještě větší).  

Vzhledem k tomu, že hodnocené dopady jsou výrazně lokálně specifické, se 

generalizace výsledků, která by umožňovala jednodušší přenos dosažených hodnot, stává 

přinejmenším problematická. Navíc při pokusu o takovou generalizaci není zcela jasné, 

jakých chyb bychom se při přenosu získaných hodnot mohli dopustit. 

5.4. Návrhované oblasti budoucího výzkumu

V rámci práce byly identifikovány některé mezery ve výzkumu, které by měly být 

v blízké budoucnosti zaceleny. Tyto mezery jsou popsané a diskutované v následující části (v 

prioritním pořadí).

Navzdory tomu, že vizuální efekt VE je relativně nejvíce prozkoumaným dopadem, 

problematická přenositelnost výsledků získaných studiemi ukazuje na silnou potřebu 

výzkumu na národní úrovni (s ohledem na plánovaný budoucí rozvoj VE), která by věrně 

reflektovala společenské preference obyvatel České republiky vůči této problematice. Ze 



40

zkušenosti z již provedených studií zkoumajících celkové preference vůči tomuto dopadu se 

nabízí použití metody výběrového experimentu či metody podmíněného hodnocení. 

Další z prioritních oblastí budoucího výzkumu se zdá být studie, která by hodnotila 

zvlášť působení hluku VE. V již provedených studiích popsaných v této práci (kromě 

ExternE) byl dopad hluku vždy hodnocen společně s vizuálním dopadem VE. Studie založená 

na HPM (jako podklad může sloužit studie založená na metodě dávky-odpovědi29) / CVM by 

výrazně osvětlila vědecké poznání v oblasti hluku větrných elektráren. Otázkou zůstává, zda-

li je pro účely hodnocení hluku VE vhodné užívat stínových hodnot korespondujících 

hlukových hladin vycházejících z hodnocení hluku v jiných odvětvích (př. doprava). Zjištění 

studie Pedersen (2004), že poměr lidí „obtěžovaných“ hlukem větrných turbín je vyšší 

v porovnání se skupinami vystavenými stejné úrovni hluku (měřeno v dB) pocházejícím z 

jiných zdrojů, tak ukazuje na nedostatky tohoto přístupu. Jako východisko se zdá být 

vypracování nového metodického přístupu k hodnocení hluku VE. 

V současné době je k dispozici minimální množství studií založených na zkoumání 

realizovaných majetkových transakcí, které by hodnotily potenciální dopad VE na cenu 

nemovitostí. Ty,  které jsou k dispozici, navíc poskytují rozporuplné výsledky. Tyto okolnosti 

tak přímo vybízejí k dalšímu zkoumání, aby bylo možno učinit nějaké vědecky podložené 

závěry. Ze současného stavu poznání lze pouze usuzovat, že pokud je cena rezidenčních 

obydlí ovlivňována přítomností VE v jejich blízkosti, děje se tak nerovnoměrně v důsledku 

rozdílnosti lokálních podmínek realizovaných projektů. 

Z dlouhodobého hlediska bude také zapotřebí rozsáhlejšího výzkumu, zabývajícím se 

vlivem VE na volně žijící živočichy či působení stroboskopického efektu. Dnes jsou 

k dispozici jen útržkovité informace, které nedovolují utvoření celistvého přehledu o 

potenciálním vlivu VE.

Tabulka 5: Navrhovaná pole budoucího výzkumu z pohledu ČR

Navrhované pole výzkumu Navrhovaná metoda oceňování Priorita
Hodnocení vizuálních dopadů VE na území ČR CVM / CE vysoká

Samostatné hodnocení dopadu hluku VE HPM spojená s metodu dávka-odpověď vysoká
Studie hodnotící dopady VE na cenu nemovitostí HPM střední
Další dopady VE (vliv na volně žijící živočichy, 

stroboskopický efekt, atd.)
CVM / CE / HPM střední/

nízká

                                                
29 např. Pedersen (2007)
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6. Závěr

Podnětem této práce byla současná situace na domácím energetickém trhu odrážející 

(v důsledku evropských regulativů) stále významnější roli OZE v energetické koncepci České 

republiky. V rámci práce byla analyzována situace na domácím energetickém trhu, součástí 

analýzy bylo také posouzení potenciálu využití jednotlivých zdrojů do budoucna. Větrné 

energii byl v této analýze přidělen status dynamicky se rozvíjejícího OZE s výrazným 

růstovým potenciálem (odhady hovoří o potenciálním instalovaném výkonu 1000MW). 

Dosavadní praxe však ukazuje, že i využívání obnovitelných zdrojů s sebou přináší

určitá rizika a řadu negativních dopadů. V rámci této práce byly identifikovány jednotlivé 

dopady VE a k jednotlivým dopadům pak byly vyhledány studie, které (na základě 

odhalených / vyjádřených preferencí) těmto dopadům přiřazují monetární hodnoty. Cílem této 

práce bylo utvořit ucelený přehled v oblasti monetárního hodnocení jednotlivých dopadů VE, 

který bude odrážet současné poznání na poli externalit30 větrné energie. 

Na základě valuačních studií byly identifikovány celkem 2 hlavní dopady VE. Jde o 

dopad na estetickou hodnotu krajiny a dopad hluku produkovaného elektrárnou. Dopad na 

hodnotu krajiny byl hodnocen celkem 7 studiemi, přičemž výsledná hodnota ochoty platit 

(WTP) za předejití újmě na svém užitku v důsledku zhoršení environmentální kvality se 

pohybovala mezi 190 – 1203 CZK31. Pro účely hodnocení hluku byly identifikovány pouze 2 

valuační studie a hodnoty jimi získané dosahovaly 269 – 940 CZK32. Výsledky těchto studií 

tak ukazují na skutečnost, že zmiňované dopady způsobují újmu na užitku spotřebitele a že 

s budoucím rozvojem větrné energetiky jsou tedy nevyhnutelně spojeny dodatečné 

společenské externí náklady.

Mezi ostatními dopady byl hodnocen vliv přítomnosti VE na cenu okolních 

nemovitostí (2x), vliv na volně žijící živočichy (1x) a také emise produkované VE (měřeno 

pomocí LCA) (1x). Přínos těchto studií však spočívá pouze v poskytnutí útržkovité 

informace, která upozorňuje na reálnou přítomnost dalších dopadů VE. 

                                                
30 V rámci práce byly nejdůležitější dopady VE posouzeny s definicí externality – označení dopadu externalitou 
je důležité zejména z ekonomického hlediska, aby mohlo dojít k potenciální internalizaci dopadu
31 Měřeno paritou kupní síly v CZK – hodnoty jsou vyjádřeny cenách roku 2005
32 Tyto hodnoty zahrnují také vizuální dopady, tj. WTP je společnou hodnotou pro hluk a vizuální dopad
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Dalším dílčím cílem práce bylo posouzení, zda-li výsledky poskytnuté studiemi jsou 

relevantní pro území České republiky. Toto zjištění je důležité zejména z hlediska metody 

benefit-transferu. Pro existující studie nicméně platí, že oblasti zkoumané studiemi disponují 

diametrálně odlišnými typy krajiny; dále hodnocené dopady VE pocházejí z různých 

časových období (tj. v porovnání se současností jsou hodnoceny dopady výrazně odlišných 

typů elektráren); navíc hodnocení je značně subjektivní, jak na individuální úrovni, tak i na 

úrovni lokálních, či národních komunit. Ve světle těchto metodologických neshod mezi 

studiemi lze označit případný transfer hodnot jimi získaných za velmi riskantní a 

problematický.

Posledním cílem této práce byla identifikace současných mezer ve vědeckém poznání 

na poli externalit VE. Vztaženo na Českou republiku jsou navrženy prioritní oblasti 

budoucího výzkumu. Vzhledem ke zmiňované riskantnosti a problematičnosti transferu 

hodnot je nejvyšší priorita přiřazena výzkumu v oblasti celkových preferencí české populace 

ohledně vizuálních dopadů větrné energie. Současně je v rovině světového výzkumu nejvyšší 

priorita udělena samostatnému hodnocení dopadu hluku VE, včetně vytvoření nových 

metodických pojetí pro jeho měření a následnou kvantifikaci. Střední prioritou pak zůstává 

výzkum v oblasti vlivu VE na ceny nemovitostí, stejně tak jako zkoumání dalších vlivů VE 

spojených s jejím případným rozvojem (vliv na volně žijící živočichy, stroboskopický efekt 

apod.). 
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Příloha č. 1: Rozvržení skladby OZE k dosažení hranice 8 % OZE na primárních 
energetických zdrojích

Zdroj: Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR
Příloha č. 2: Větrná mapa ČR (obrázek)

Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR
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Příloha č. 3: Území vhodná pro umístění VE + území s různým stupňem ochrany

Zdroj: Energetický regulační úřad ČR
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Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování tématu:
Vydáním zákona 180/2005, pojednávajícím o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
současně s politickým závazkem České Republiky vůči EU, kde se zavazujeme, že do roku 2010 bude podíl 
výroby energie z obnovitelných zdrojů na celkovém množství produkce zastoupen 8%, byly nastaveny 
podmínky pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů. Dle názorů odborné veřejnosti se lze na našem území k 
dané hranici přiblížit jen za pomoci výstavby větrných elektráren (dále jen VE). Samotná výstavba VE přináší 
řadu různých dopadů (externalit), které je třeba dále zkoumat. V současné době existují různé metody 
(tržní/netržní) oceňování dopadů a na základě těchto metod bylo ve světě zpracováno několik valuačních studií, 
které se snaží tyto zásahy kvantifikovat. Věřím, že shrnutí výsledků těchto studií přispěje k řešení komplexního 
problému koncepce výstavby VE v ČR. V současné době ucelená studie, která by sumarizovala provedené 
evaluační studie externalit provozu VE, chybí. 
Dalším cílem této práce je také ověřit a zároveň předložit argumenty, zda-li výsledky těchto studií jsou 
přenositelné pro případ ČR. V případě, že tomu tak nebude, kladu si za cíl přijít s návrhem dalšího výzkumu 
v této oblasti, jenž by vycházel z předpokladů lokální charakteristiky území a současně poskytoval podklady pro 
řešení této problematiky.

Struktura BP:
1) Úvod do problematiky VE + vymezení pojmu externalita

2) Rešerše valuačních studií na zásah výstavby VE do krajiny 

 Krajinný ráz
 Rekreační potenciál
 Ceny nemovitostí
 Zdravotní rizika (hluk, stroboskopický efekt atd.)
 Další vlivy

3) Na závěr BP bude proveden kvalitativní výzkum v podobě rozhovorů se starosty vybraných obcí, zda-li (a 
pokud ano, tak jakým způsobem) byly tyto zásahy (externality) kompenzovány. 
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