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Regionálna rozvojová agentúra Senica a MAS Partnerství venkova sú zakladateľmi EZÚS Spoločný región. Zo spoločných stretnutí
zástupcov oboch partnerov aj samospráv v dotknutých 46 obciach ČR a SR vyplývala potreba komplexného, odborného a podrobného
zmapovania možností a potrieb regiónu v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a súčasne názorov obyvateľov na
využívanie obnoviteľných zdrojov a ďalšie otázky, ktoré boli počas prípravy základných dokumentov položené starostom dotknutých
obcí. Všeobecným záujmom bolo získavanie investorov do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia. Vypracovanie dokumentov
bolo nevyhnutným východiskom pre zmysluplné investície do využívania obnoviteľných zdrojov na tomto území. Do realizácie
aktivít projektu bolo zapojených 22 obcí na strane vedúceho partnera a 24 obcí
na strane hlavného cezhraničného partnera. Za odbornej pomoci externých
dodávateľov spoločný personál projektu vytvoril prehľadný komplexný materiál
o spôsoboch využívania alternatívnych zdrojov energie a predpokladoch
územia budúceho EZÚS Spoločný región na zmysluplné investície do tohto
odvetvia so širšou podporou obyvateľstva. Budovanie spoločného prístupu k
využívaniu obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutným predpokladom ďalšej
spolupráce v tejto oblasti v rámci budúceho EZÚS Spoločný región. Využívanie
výsledkov tohto projektu má neoceniteľný význam pre fyzické a právnické
osoby podnikajúce v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a tiež pre
samosprávy a ďalšie verejné a štátne inštitúcie pôsobiace v oblasti energetiky a
ochrany životného prostredia.

Realizáciou projektu boli spracované nasledovné štúdie:

Štúdia možného využívania energetického potenciálu slnečnej energie
Štúdia možného využívania energetického potenciálu vodnej energie
zz Štúdia možného využívania energetického potenciálu veternej energie
zz Štúdia možného využívania energetického potenciálu biomasy
zz Sociologický prieskum
zz
zz

Viac informácií na:
ww.spolocnyregion.sk
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Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu bolo v rámci cezhraničnej spolupráce podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tým výrazne
prispieť k zlepšeniu životného prostredia v predmetnom území a jeho okolí.

Špecifickými cieľmi projektu boli:

1. Prostredníctvom štúdie možného využívania energetického potenciálu veternej energie na území EZÚS Spoločný región, odborne
zmapovať súčasný stav využívania veternej energie na predmetnom území. Na základe odborných meraní vytypovať ďalšie vhodné
miesta a prostredníctvom podrobného a odborného sociologického prieskumu zistiť postoj dotknutej verejnosti k spôsobu
a miestu potencionálneho využívania veternej energie.
2. Prostredníctvom štúdie možného využívania energetického potenciálu slnečnej energie na území EZÚS Spoločný región, odborne
zmapovať súčasný stav využívania slnečnej energie na predmetnom území. Na základe odborných meraní vytypovať ďalšie vhodné
miesta a prostredníctvom podrobného a odborného sociologického prieskumu zistiť postoj dotknutej verejnosti k spôsobu
a miestu potencionálneho využívania slnečnej energie.
3. Prostredníctvom štúdie možného využívania energetického potenciálu vodnej energie na území EZÚS Spoločný región, odborne
zmapovať súčasný stav využívania vodnej energie na predmetnom území. Na základe odborných meraní vytypovať ďalšie vhodné
miesta a prostredníctvom podrobného a odborného sociologického prieskumu zistiť postoj dotknutej verejnosti k spôsobu
a miestu potencionálneho využívania vodnej energie.
4. Prostredníctvom štúdie možného využívania energetického potenciálu vodnej energie na území EZÚS Spoločný región, odborne
zmapovať súčasný stav využívania biomasy na predmetnom území. Na základe odborných zisťovaní vytypovať ďalšie vhodné miesta
produkcie a spracovania biomasy podľa spôsobov využívania ( spaľovanie, výroba etanolu, alkoholové kvasenie, metánové
kvasenie, esterifikácia a výroba bionafty) a prostredníctvom podrobného a odborného sociologického prieskumu zistiť postoj
dotknutej verejnosti k spôsobu a miestu potencionálneho využívania biomasy.
5. Prostredníctvom stratifikovaného prieskumu názorov obyvateľov všetkých 46 obcí územia EZÚS Spoločný región zistiť názory
obyvateľov na využívanie jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie.
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Sociologický prieskum
spracovaný Agentúrou MVK
Sociologický prieskum spracovala Agentúra MVK technikou zberu dát: štandardizovaný rozhovor. Metóda výberu bola
pravdepodobnostná (random walk). Základný subor výskumu tvorili dospelí obyvatelia obcí v Spoločnom regióne, ktorý tvorí zväzok
obcí Letovicko a zväzok obcí Malá Haná v okrese Blansko. Bolo to 24 obcí (ČR) a obce z okresu Senica v počte 22 (SR).

Výberový súbor: 		N=620
Výberový súbor v ČR:
n=310
Výberový súbor v SR:
n=310
Zber dát pre Sociologický prieskum sa usktočnil v mesiaci máj 2013
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Zľava: Ing. Stanislav Kamba,
RNDr. Pavel Haulík,
Ing. Jaroslav barcaj

Výsledky prieskumu
Za najdôležitejší zdroj energie v nasledujúcich rokoch vybrali účastníci výskumu jadrovú energiu: rozhodlo sa tak 42.1% z nich.

Na otázku, ktoré zdroje energie sú, podľa Vás, z hľadiska budúcnosti pre Vašu krajinu
najdôležitejšie? Respondenti odpovedali nasledovne:

Grafické spracovanie odpovede na otázku za ČR a SR
Zdroj: Agentúra MVK
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Na atómové elektrárne vsádzajú výrazne častejšie respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike (54.8%), kým respondenti
zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (29.4%) im prisúdili až štvrté miesto (za fotovoltaickými, vodnými a veternými
elektrárňami).
O perspektívnosti jadrovej energie sú relatívne viac presvedčení riadiaci pracovníci a manažéri, vyššia stredná a najnižšia spoločenská
vrstva, odborní zamestnanci, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, nemanuálni zamestnanci, ženy v domácnosti alebo na materskej
dovolenke, obyvatelia mestečiek a študenti.
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Fotovoltaická energia sa medzi obyvateľmi Spoločného regiónu, zúčastnenými na výskume, ocitla na druhom mieste: medzi
najperspektívnejšie zdroje ju zaradilo 39.5% z nich. Aj tu sa prejavili značné názorové rozdiely medzi ČR a SR: kým z respondentov zo
Spoločného regiónu v Českej republike vidí perspektívu slnečníkov necelá tretina (30.3%), u respondentov zo Spoločného regiónu v
Slovenskej republike je to najvýznamnejší zdroj energie do budúcnosti (48.7%).
Slnečným elektrárňam najviac dôverujú samostatne zárobkovo činné osoby, ľudia so základným vzdelaním, veková kategória 18 až
30 rokov a nižšia stredná vrstva.
Budúcnosť vodnej energetiky preferuje 28.1% opýtaných vo výskume. Respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike sú v tejto
oblasti skeptickejší, kým respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike dávajú energii z vody viac šancí do budúcnosti.
Vodná energia ako významný energetický zdroj budúcnosti konvenuje najviac ľuďom so základným vzdelaním, študentom, najnižšej
vrstve, vekovej kategórii 31 až 45 rokov a robotníkom.
Vietor bude hrať v budúcnosti významnú úlohu v mixe energetických zdrojov podľa necelej štvrtiny účastníkov výskumu (24.2%).
Výrazne menej mu veria respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike, kým respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej
republike sú v názore na význam vetra oveľa optimistickejší. Šancu veternej energii dávajú predovšetkým samostatne zárobkovo činné
osoby, ľudia so základným vzdelaním, najstaršia veková kategória nad 60 rokov, resp. najmladší respondenti do 30 rokov, robotníci a
obyvatelia vidieckych sídiel.
Energiu z biomasy zaradila medzi najdôležitejšie zdroje budúcnosti necelá štvrtina opýtaných vo výskume (24.0%) Názory na
perspektívnosť tejto formy obnoviteľnej energie sa v ČR a v SR veľmi nelíšia: respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike
len o málo prekonali respondentov zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike. Budúcnosť energetiky si s biomasou relatívne
najčastejšie spájajú riadiaci pracovníci a manažéri, vyššia stredná a stredná spoločenská vrstva, odborní zamestnanci, samostatne
zárobkovo činné osoby, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, resp. s maturitou a stredné vekové kategórie: 31 až 45 rokov, resp. 46 až
60 rokov.
Tradičný energetický zdroj - uhlie - označilo za jeden z najperspektívnejších zdrojov energie v budúcnosti najmenej účastníkov
výskumu - 13.1%. Respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike aj v Slovenskej republike odpovedali prakticky rovnako
(12.3% ČR - 13.9% SR). Relatívne najviac veria uhliu ako energetickému zdroju budúcnosti respondenti vekovej kategórie 46 až 60
rokov, dôchodcovia, so stredným vzdelaním bez maturity, nezamestnaní, nižšia stredná vrstva a obyvatelia mestečiek.
Len zhruba každý 25. opýtaný (3.9%) vo výskume nemal na budúcnosť energetických zdrojov žiadny názor.
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Solárna energia
Súčasný stav využívania slnečnej energie na území EZÚS Spoločný región

V záujmovom území EZÚS ČR boli rozpoznané 2 termálne solárne systémy s plochou nad 10 m2 v obci Vanovice na hospodárskej
budove a v obci Letovice na domove dôchodcov. V lokalite sa nachádza i vyšší bližšie nešpecifikovaný počet termálnych systémov na
ohrev vody v domácnostiach.
Na území Spoločného regiónu v Českej republike je spolu 76 fotovoltaických zdrojov rôznej veľkosti. Z toho 67 je malých do 100 kWp
a 9 veľkých nad 100 kWp. Až 21 fotovoltaických systémov sa nachádza v obci Letovice,13 elektrární možno lokalizovať v obci Velké
Opatovice.
V záujmovom území EZÚS SR bol identifikovaný jeden veľký solárny systém v kúpeľoch Smrdáky a 45 malých termálnych solárnych
systémov na rodinných domoch . Ich primárnym využitím je ohrev teplej úžitkovej vody. Na slovenskej strane Spoločného regiónu je
dostatok inštalácií na to aby mohli byť medzi občanmi zdieľané praktické skúsenosti.
Veľké fotovoltaické elektrárne s výkonom nad 100 kWp sú v okolí mesta Senica, čo je dané aj vedením vysokonapäťovej trasy 110
kV. Jedná sa o 7 veľkých fotovoltaických elektrární pripojených do prenosovej sústavy s celkovým výkonom 6 567 kWp, z ktorých len
fotovoltaická elektráreň v katastrálnom území obce Rohov leží v záujmovom území. Menšie fotovoltaické elektrárne do 100 kWp
zistené v záujmovom území 22 obcí EZÚS SR boli len 2, a to v obci Koválov a Šaštín–Stráže.
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Fotovoltaická elektráreň v Rohove

Zhodenotenie predpokladov územia na využívanie slnečnej energie

Pre zhodnotenie územia sa dnes používajú databázy údajov, ktoré sa zbierajú viac rokov, spravidla 5 až 10. Jednoročné pozorovanie
v konkrétnej lokalite nie je obvyklé, nakoľko nepresnosť spôsobená odlišnými klimatickými podmienkami v danom sledovanom roku
je vyššia ako použitie priemerných dát spracovaných na základe detailných heliometrických pozorovaní v prijateľnej vzdialenosti. Na
základe dlhodobých pozorovaní je možné vytvoriť tzv. „Solárne mapy“.
Základným parametrom na posúdenie vhodnosti územia je množstvo dopadajúcej energie slnečného žiarenia na vodorovnú plochu.

Z obrázku vidno, že na vodorovnú plochu dopadá cca 1050 kWh.m-2.rok-1 slnečného žiarenia.
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Z obrázku vidno, že na vodorovnú plochu dopadá
cca 1125 kWh.m-2.rok-1
slnečného žiarenia.
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Z praktického hľadiska sú podstatné mapové podklady pre ideálne orientovanú plochu. Pokiaľ sa uvažuje o solárnom systéme
s pevnou geometriou, je snaha umiestniť ho ideálne. Ak orientácie strechy alebo možnosti iného umiestnenia dovoľujú využiť ideálny
sklon a orientáciu na juh, dosahované výsledky v praxi pekne korešpondujú s teoretickými hodnotami získanými práve z týchto
mapových a dátových podkladov. Pri projekčnom návrhu solárnych systémov poskytujú tieto výpočtové modely dostatočne presnú
prognózu energetických ziskov systému.
Nadmorská výška a poloha lokality má vplyv najmä na využívanie slnečnej energie na energetické účely počas denného slnečného
svitu. Dôležite sú tiež ďalšie faktory a to: výskyt hmly, teplota vzduchu, zákal atmosféry, intenzita ultrafialového žiarenia.
Z pohľadu využívania slnečnej energie je najdôležitejším parametrom výskyt hmiel. Nevhodné sú lokality v údoliach riek, kde sa hmla
rozplýva ako posledná. Ak pôjde o fotovoltaický systém, vyššia nadmorská výška môže byť výhodou. Ak pôjde o termálny solárny
systém výhodnejšie sú teplejšie lokality, teda skôr miesta s nižšou nadmorskou výškou.

Solárne termálne aplikácie na výrobu tepla a chladu:

Veľké solárne systémy na ohrev teplej vody nad 20 m2
Zatiaľ je málo rozvinutá možnosť dodávok tepla do centrálneho zásobovania teplom (CZT) v letnom období. Takéto aplikácie by
najskôr mohli rozvíjať priamo dodávatelia tepla ale aj podniková sféra, kde je príprava teplej vody zabezpečovaná centrálne v kotolni.
Tento segment uplatnenia solárneho tepla je v Čechách ako aj na Slovensku málo rozvinutý.
Malé solárne systémy na ohrev teplej vody do 20 m2
Potenciál klasických solárnych systémov pre rodinné domy je veľký. Prieskumom bol zistený dostatok jestvujúcich inštalácií, ktoré
môžu svojou dobrou referenciou povzbudiť mnohých ďalších obyvateľov obcí ako aj to, že väčšina rodinných domov nevyužíva
termálny solárny systém ani fotovoltaický.
Malé solárne systémy na ohrev vzduchu
Ich potenciál je najmä tam, kde je potreba vysúšať. Môže ísť o rekreačné objekty kde je potreba temperovať ohriatym suchším
vzduchom alebo v rastlinnej a drevárskej výrobe na podporu vysúšania poľnohospodárskych produktov a dreva.

Solárne fotovoltaické a hybridné aplikácie:

Stredné a veľké fotovoltaické systémy nad 30 kWp
Fotovoltaické systémy majú v súčasných podmienkach ekonomický zmysel len do takého výkonu, aký je možné lokálne spotrebovať.
Vhodné na inštaláciu sú napríklad: priemyselné areály, nákupné centrá, veľkopredajne, sklady potravín, malopredajne, menšie výrobné
prevádzky s vysokou náročnosťou na energie, strechy bytových domov, nepriemyselných objektov.
Malé fotovoltaické systémy do 30 kWp
Vhodné sú pre: rodinné domy, menšie výrobné a obchodné
prevádzky, autoservisy, penzióny, ubytovne, športoviská,
telocvične.

Termálny solárny systém na Domove dôchodcov v Letoviciach
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Názory obyvateľov na prípadnú výstavbu fotovoltaickej elektrárne
V prípade rozhodovania o tom, či sa má v obci postaviť fotovoltaická elektráreň, by výstavbu v žiadnom prípade nepodporila viac ako
tretina (34.4%) reprezentatívnej výskumnej vzorky.
Kategorický odpor voči slnečným elektrárňam je výrazne vyšší u respondentov zo Spoločného regiónu v Českej republike (51.6%),
kým respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike sú v tomto ohľade oveľa prístupnejší (17.1%).
Súhlas so stavbou fotovoltaickej elektrárne len v prípade, ak by investorom bola samotná obec, vyslovila necelá štvrtina (24.0%)
účastníkov výskumu.
Obecná slnečná elektráreň je prijateľnejšia pre respondentov zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (29.0%), kým respondenti
v Českej republike sú v tomto ohľade rezervovanejší (19.0%).
Výstavba slnečníka miestnym podnikateľom alebo firmou je akceptovateľná pre cca každého jedenásteho respondenta (8.7%) z
výskumnej vzorky.
Podiel súhlasiacich je medzi respondentmi zo Spoločného regiónu v Českej republike zhruba polovičný (6.1%) oproti stavu v
Slovenskej republike (11.3%).
Akákoľvek investorská forma výstavby slnečnej elektrárne v obci je prijateľná
zhruba pre pätinu (20.8%) výskumnej vzorky.
Aj tu majú respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike výrazne nižší
podiel (12.6%), než respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike
(29.0%).
S problémom výstavby fotovoltaickej elektrárne v obci by sa nevedel vysporiadať
zhruba každý ôsmy (12.1%) účastník výskumu.
Pri odpovedi neviem sa respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike
(10.6%) aj respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (13.5%)
výraznejšie nelíšia.

Zdroj: Agentúra MVK
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Vodná energia
Súčasný stav využívania vodnej energie na území EZÚS Spoločný región
Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región je tvorené na území SR 22 obcami regiónu. Najvýznamnejšími vodnými
tokmi tečúcimi vo vymedzenom regióne sú rieky Myjava, Teplica a Chvojnica.
Rieka Myjava pramení v Bielych Karpatoch a ústí v obci Kúty do rieky Morava. Je súčasťou povodia Dunaja. Na slovenskom území
preteká okresmi Myjava a Senica. Dĺžka toku je 79 km. Priemerný prietok je cca 2,6 m3s-1. Plocha povodia je 806 km2 a hydrologické
poradie je 4-13-03-001. Na rieke Myjava je v riečnom kilometri 40,2 km vybudovaná malá vodná elekráreň v profile Gavora-Osuské
s inštalovaným výkonom 20 kW.
Druhým najvýznamnejším tokom v záujmovom území je Teplica. Teplica je pravostranným prítokom Myjavy, do ktorej sa vlieva
neďaleko Senice. Tak ako Myjava, aj Teplica preteká cez okresy Myjava a Senica. Priemerný prietok je okolo 1,2 m3s-1 .Číslo hydrologického poradia je 4-13-03-001. Na rieke Teplica neďaleko Senice je vybudovaná vodná nádrž Kunov, ktorej súčasťou je malá vodná
elektráreň (názov profilu Kunov) s inštalovaným výkonom 40 kW.
Tretím významným tokom z hľadiska možného využitia potenciálu vodnej energie je Chvojnica. V záujmovom území je celá časť toku
chráneným územím – prírodná pamiatka Chvojnica so 4. stupňom ochrany. S jej hydroenergetickým využitím sa z tohto dôvodu
v záujmovom území nepočíta. Hydrologické poradie je 4-13-02-077. Na vodnom toku na riečnom kilometri 9,8 km je vybudovaná
malá vodná elektráreň v profile Chvojnica s inštalovaným výkonom 50 kW.
Ani jedna z vyššie uvedených malých vodných elektrární nie je vybudovaná v EZÚS „Spoločný región“ SR.
Hydroenergeticky zaujímavým vodným tokom je určite aj rieka Morava, ktorou sa v štúdii nezaoberáme, pretože nové hydroenergetické využitie v regióne EZÚS SR by bolo veľmi ťažko presaditeľné z dôvodu záujmov ochrany prírody – celé územie je chránené
viacerými typmi chránených území. Navyše, rieka Morava je hraničným tokom, čo by vyžadovalo v prípade investičného zámeru
cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (cezhraničná EIA).
Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú energiu.
Tok:

Typ:

Prevádzkovateľ:

Katastrálne územie:

Stará Myjava

Nezistené

Ivan Thebery - Mlyn Thebery
Dojč 342, 906 02 Dojč

Dojč
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Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný region na Morave je tvorené 24 obcami regiónu Letovicko a Malá Haná.
Najvýznamnejšími vodnými tokmi tečúcimi vo vymedzenom regióne sú rieky Svitava, Křetínka a Úsobrnský potok.
Rieka Svitava pramení v Javorníku a ústí pri Brne do rieky Svratky a teda patrí do jej povodia. Okrem Juhomoravského kraja preteká aj
Pardubickým krajom. Dĺžka toku je 98,39 km. Priemerný prietok je cca 5 m3s-1. Plocha povodia je 1149,43 km2 a hydrologické poradie
je 4-15-02-001. Na vodnom toku Svitava je vybudovaných niekoľko vodných diel, aj v EZÚS ČR, ako je uvedené aj v tabuľke nižšie.
Druhým najvýznamnejším tokom v záujmovom území je Křetínka. Křetínka je pravostranným prítokom Svitavy, do ktorej sa vlieva
v Letoviciach. Tak ako Svitava, aj Křetínka preteká cez Juhomoravský a Pardubický kraj. Priemerný prietok pri obci Prostřední Poříčí je
cca 1,2 m3s-1. Hydrologické poradie je 4-15-02-020. Na rieke Křetínka bola postavená vodná nádrž Letovice, ktorá sa okrem iného
využíva aj na hydroenergetický účel s inštalovaným výkonom 212 kW.
Tretím významným tokom z hľadiska možného využitia potenciálu vodnej energie je Úsobrnský potok s priemerným prietokom okolo
0,1 m3s-1. Hydrologické poradie je 4-10-02-090. Existencia malej vodnej elektrárne na toku sa počas rekognoskácie záujmového
územia nepotvrdila.
Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú energiu
Malá vodná elektráreň Křetínka,
pohľad z priehradného múra
na strojovňu

Tok:

Typ:

Prevádzkovateľ:

Katastrálne územie:

Křetínka

hrádza (priehrada)

Povodí Moravy a.s.
Dřevařská 11, 602 00, Brno

Letovice
(Letovická vodná nádrž)

Svitava

hrádza stavidlá, prepad

Ludvík Jaroš, 679 61, Zboněk 12
tel.: 516 475 269, v objekte píly

Letovice
(Zboněk)

Svitava

náhon dlhý cca 10m

skupina občanov - zastupujúci: Míroš Hejl
Na vyhlídce 22, 679 61, Letovice

Letovice
(Meziříčko. Kolářuv mlýn)

Svitava

náhon

Areál Ekoterm, spol. s r.o.
Pražská 870 Letovice, 679 61 Letovice

Letovice

Svitava

náhon

Súkromný areál bez označenia

Stvolová

SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost
Úsobrno č. pop. 79, 679 39 Úsobrno

Úsobrno

Úsobrnský potok náhon, vyústenie
z vodnej nádrže
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Lokality vhodné na výstavbu malej vodnej elektrárne
Na základe rekognoskácie záujmového územia EZÚS SR môžeme povedať, že je vhodné, aby sa prípadný investor zameral na toky
s dostatočným prietokom, ktorými sú Myjava, Teplica a Chvojnica. Profil Sobotište na toku Teplica je teda v záujmovom území
„Spoločný región“ najvhodnejšou lokalitou na výstavbu malej vodnej elektrárne aj preto, že námietky voči prípadnej výstavbe MVE
nemajú príslušné orgány ochrany prírody a ani Slovenský rybársky zväz. Nesúhlas s využitím hydroenergetického potenciálu zo strany
príslušných orgánov je možné očakávať najmä na toku Chvojnica z dôvodu vysokého stupňa ochrany prírody a tiež na toku Myjava,
Šaštínsky profil, pre nesúhlas ŠOP SR (Štátna ochrana prírody SR).

Umiestnenie SR profilov vhodných na výstavbu MVE z ekonomického hľadiska:
1.) profil Kuklov
							2.) Šaštínsky profil
							3.) profil Sobotište.
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Na základe rekognoskácie záujmového územia EZÚS ČR môžeme povedať, že je vhodné, aby sa prípadný investor zameral na toky
s dostatočným prietokom, a to: Svitava, Křetínka a Úsobrnský potok. Z hydroenergetického hľadiska je zaujímavý aj tok Semič. Investícia
do výstavby na tomto toku je vzhľadom na malý prietok otázna. Vhodná len na privátne využitie, resp. iba ako doplnkový zdroj.

Umiestnenie ČR profilov vhodných na výstavbu MVE z ekonomického hľadiska: 1.) profil Prostřední Poříčí
						2.) profil Telúria
						3.) sútok Svitavy a Křetínky
						4.) profil Usobrno
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Názory obyvateľov na prípadnú výstavbu malej vodnej elektrárne
Kategorických odporcov malých vodných elektrární, ktorí na otázku, v akom prípade by podporili výstavbu malej vodnej elektrárne v
obci, uviedli odpoveď »v žiadnom prípade«, bolo vo výskumnej vzorke 15.0%.
Respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike (14.2%) aj respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (15.8%)
uviedli túto odmietavú odpoveď prakticky v zhodnom pomere.
Podmienku, aby investorom výstavby malej vodnej elektrárne bola samotná obec, by si položila viac ako štvrtina (28.7%) účastníkov
výskumu.
Mierne viac ich bolo medzi respondentmi zo Spoločného regiónu v Českej republike (30.6%), než v Slovenskej republike (26.8%).
Výstavbu malej vodnej elektrárne by za podmienky, že investorom je miestny podnikateľský subjekt, podporilo 8.4% účastníkov
výskumu.
Výrazne lokálpatriotickejší sú v tejto súvislosti respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (11.9%), kým respondenti
zo Spoločného regiónu v Českej republike s takouto podmienkou operujú zriedkavejšie (4.8%).
Bezpodmienečne pozitívny postoj k výstavbe malej vodnej elektrárne v obci prejavila viac ako tretina (34.7%) účastníkov výskumu.
S výstavbou bez ohľadu na investorskú schému by častejšie súhlasili
respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike (38.4%), zriedkavejšie
respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (31.0%).
Svoj postoj k prípadnej stavbe malej vodnej elektrárne v obci nevedelo vyjadriť
13.2% účastníkov výskumu.
Respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike (11.9%) sa v tomto
ohľade významnejšie nelíšia od respondentov zo Spoločného regiónu v
Slovenskej republike (14.5%).

Zdroj: Agentúra MVK
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Veterná energia
Súčasný stav využívania veternej energie na území EZÚS Spoločný región

Územie EZÚS ČR bolo preskúmané rekognoskáciu terénu a prieskumom iných dostupných zdrojov informácií ako sú lokálne
verejnoprávne média, úradné oznamy, územné plány obcí, registre osôb oprávnených podnikať v energetike či web.V záujmovom
území sa nenachádzajú veľké veterné elektrárne pracujúce do distribučnej siete.
V prípade záujmu o stavbu veterných parkov alebo jednotlivých veterných elektrární môžu cenné skúsenosti ponúknuť dnes jestvujúce
prevádzky veterných zariadení, ktoré sú v blízkom okolí záujmovej oblasti. Jedná sa o tieto lokality: Rozstání, Drahany, Protivanov I a
II, Brodek u Konice a Pohledy u Svitav.
Na území EZÚS SR sa nenachádza žiadna veterná elektráreň.
V prípade záujmu o stavbu veterných parkov alebo jednotlivých veterných elektrární môže cenné skúsenosti ponúknuť jediný dnes
existujúci a kontinuálne prevádzkovaný slovenský veterný park Cerová , ktorý je v blízkom okolí záujmovej oblasti.
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Veterný park Cerová

Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie veternej energie na českej strane
záujmového územia

Zvýraznenie rýchlosti prúdenia s označením polohy obcí
Lokality s vyššou veternosťou vhodnejšie na energetické využitie v rámci záujmovej oblasti sa dajú predpokladať na vyvýšených
pahorkoch južne od Veľkých Opatovíc, ako aj smerom k Hornímu Poříčí. Oblasť mesta Letovice a jeho bezprostredného okraja, ako aj
údolie riek Svitava a Křetínka sú nevhodné na využitie pre veľké veterné elektrárne. Málo pravdepodobné sú aj lokality severovýchodne
od Letovíc smerom na Novičí a Kochov, ktoré spadajú tiež do správneho územia Letovíc.
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Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie veternej energie na slovenskej strane
záujmového územia

Mapa priemernej ročnej rýchlosti vetra nad oblasťou záujmového územia
Farebná škála podľa obrázku znázorňuje interval rýchlostí vetra pre okolie mesta Senica v rozsahu 2-3 m.s-1 čo sa potvrdilo aj
meraniami a výpočtami pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš. Vyššiu veternosť vykazuje pohorie Malých Karpát južne od mesta Senica,
kde sú vrchy najvyššie.
Mapové podklady nedokážu zachytiť jemné detaily lokálnych podmienok, najmä ak sa vyskytujú na malých plochách. Na základe
spracovaného prieskumu sa preukázalo, že existuje niekoľko aj vhodnejších lokalít na hrebeni nad obcami Štefanov, Smrdáky a Rybky,
ktorý je orientovaný prakticky kolmo na prevládajúci severozápadný smer vetra.
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Pri výbere lokalít treba zohľadniť viaceré podmienky. Ako prvá základná podmienka sa javí dostatočná veternosť lokality pre
dosiahnutie priaznivej ekonomiky prevádzky veterného zariadenia. Túto podmienku nespĺňajú lokality v závetrí kopcov v smere
prevládajúceho prúdenia vzduchu. Ďalšou podmienku výberu lokalít je dostupnosť infraštruktúry, najmä distribučnej siete elektriny.
Podľa plánovaného výkonu veterného zariadenia je nutné posudzovať aj napäťovú hladinu. Pre výkony do 1 MW sa dá uvažovať s
pripojením do napäťovej hladiny 22 kV. Pre väčšie výkony ako sú veterné farmy je nutná blízkosť vysokého napätia 110 kV, ideálne
rozvodnej stanice. Takéto vedenie bolo identifikované napríklad severne od obce Chlum, kde sú spojené viaceré kritériá, ako je aj
nadmorská výška.
Ďalším kritériom je otvorená krajina podľa možností bez lesného porastu, ktorý zvyšuje drsnosť zemského povrchu. V prípade
umiestnenia veternej turbíny za takýmto porastom, treba počítať nulovú výšku terénu do hladiny, kde sú vrcholce stromov. Toto
znamená výrazne vyšší stožiar, čo by investíciu predražovalo.
Jedným z dôležitých kritérií je aj dostupnosť lokality stavebnou technikou. Lokalita by mala byť dostupná aspoň nespevnenou
komunikáciou s polomermi zákrut, ktoré sú prejazdné súpravou prepravujúcou vetrené zariadenia, čo záleží aj od jeho veľkosti.
Jedným z najdôležitejších kritérií začína byť ekonomická potreba spotrebovávať elektrinu priamo v mieste výroby. Tento fakt nie je
možné externe posúdiť. Detaily vlastnej spotreby pozná len potenciálny investor sám.

Umiestňovanie mikro zdrojov

Umiestňovanie veterných mikro turbín si vyžaduje voľný priestor v náveternej strane budovy. Ak by
došlo k zámeru umiestniť os turbíny v záveternej oblasti budovy, malo by to za následok zníženie
jej výkonu a tiež vážne ohrozenie jej životnosti. Turbulentné prúdenie vzduchu spôsobuje nežiaduce
vibrácie turbíny a môže dochádzať až k nebezpečným únavovým lomom na rotore alebo iných
častiach.

Príklad aplikácie veterných mikroturbín
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Názory obyvateľov na prípadnú výstavbu veternej elektrárne
Kategorických odporcov výstavby veterných elektrární je medzi účastníkmi výskumu necelá tretina (31.5%).
Výstavbu veterníka v svojej obci by za žiadnych okolností nepodporili častejšie respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike
(35.8%) než ich kolegovia zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (27.1%).
Viac ako štvrtina (28.5%) opýtaných vo výskume podmieňovala svoj súhlas s výstavbou veternej elektrárne skutočnosťou, že
investorom by bola samotná obec.
Rozdiely medzi respondentmi zo Spoločného regiónu v Českej republike (30.6%) a respondentmi zo Spoločného regiónu v Slovenskej
republike (26.5%) nie sú v tomto ohľade výrazne odlišné.
Výstavba veterníka je v obci možná, ak je investorom miestny podnikateľský subjekt. S takýmto názorom sa stotožnilo 7.1% účastníkov
výskumu.
Respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike takto uvažujú častejšie (9.0%), než obyvatelia Spoločného regiónu v
Českej republike (5.2%).
Úplne bez výhrad k akejkoľvek investorskej schéme slnečnej elektrárne v obci bola vo výskumnej vzorke necelá pätina (18.9%)
interviewovaných.
Nepodmienenú dôveru voči výstavbe veterníkov majú o čosi častejšie
respondenti zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (21.0%) a
respondenti zo Spoločného regiónu v Českej republike sú v tomto rezervovanejší
(16.8%).
Indiferentný postoj k výstavbe veterných elektrární prejavilo vo výskume 14.0%
opýtaných.
Zastúpenie respondentov zo Spoločného regiónu v Českej republike (11.6%)
aj respondentov zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (16.5%) bolo
medzi váhajúcimi veľmi podobné

Zdroj: Agentúra MVK
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Súčasný stav využívania energie biomasy na území EZÚS Spoločný región
Hoci charakter pôdy a rozloha katastrov obcí patriacich do záujmového územia„Spoločný región“ na slovenskej strane dáva predpoklad
využitia biomasy na energetické účely, je energetické využitie biomasy v priemyselnom meradle situované mimo záujmového regiónu.
Výnimku tvorí obec Podbranč, ktorá ako jediná v záujmovom území nie je plynofikovaná. Biomasu na výrobu tepla využíva miestne
poľnohospodárske družstvo. Obecné zastupiteľstvo predpokladá vo vypracovanom územnom pláne s ďalším rozvojom využitia,
najmä drevnej biomasy na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v obecných budovách. V záujmovom území sa nenachádza
žiadna prevádzka bioplynovej stanice. V tesnej blízkosti záujmového územia sa nachádza bioplynová stanica v Smolinskom.
Na českej strane záujmového územia sa biomasa ako obnoviteľný zdroj energie využíva najmä v katastroch obcí Horní Smržov,
Míchov, Pamětice, Velké Opatovice, Vanovice, Roubanina, Malá Roudka. V prevažnej miere sa využíva na výrobu tepla. Bioplynová
stanica sa nachádza v obciach Velké Opatovice a Šebetov. V záujmovom území sa nachádzajú dve prevádzky, ktoré spotrebúvajú
vyprodukovanú biomasu a zároveň získané teplo využívajú. Jednou z nich je stolárska prevádzka firmy Ledeko a.s. v Letoviciach na
zámku, druhou prevádzkou je kotolňa v poľnohospodárskom stredisku v obci Malá Roudka.

Bioplynová stanica v obci Šebetov
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Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie biomasy na slovenskej strane
záujmového územia
Súhrnná plocha lesov v katastroch obcí predstavuje 12 127,68 ha, pričom počet obhospodarovateľov na uvedenej lesnej ploche je
v úhrne 71 (stav k 31.12.2013). Iba katastre obcí Rovensko a Rybky nedisponujú lesnou plochou a zároveň tu nie sú ani registrovaní
žiadny obhospodarovatelia lesa. Najväčším lesným obhospodarovateľom v záujmovom území sú Lesy SR, š.p. B.Bystrica. Druhou
dôležitou informáciou je rozloha poľnohospodárskej plochy a informácia o existencii poľnohospodárskych podnikateľských subjektov.
Celkový počet agrosubjektov evidovaných na slovenskej strane záujmového územia je 85, z toho je 15 právnických subjektov vo forme
poľnohospodárskych družstiev a fariem. Tieto subjekty hospodária na ploche 27 600 ha, čo je dvakrát väčšia plocha ako plocha lesnej
pôdy. Vzhľadom na to, že obce záujmového regiónu na slovenskej strane sú vybavené čističkami odpadových vôd, ale žiadna z nich
nevyužíva na dopracovanie vzniknutého produktu bioplynovú stanicu, dá sa očakávať, že výstavba bioplynových staníc by mohla byť
vhodným doplnkom technológie čističiek. V záujmovom regióne sa nachádzajú lokality, ktoré spĺňajú predpoklady pre pestovanie
rýchlorastúcich drevín v katastroch obcí Moravský Svätý Ján, Štefanov, Koválov, Smrdáky, Sobotište, Lopašov a Podbranč.

Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie biomasy na energetické využitie na českej strane záujmového územia
Väčšina rastlinnej výroby je sústredená do pestovania zemiakov a repy, čo dáva predpoklad na využitie
prebytkov týchto plodín na energetické účely, resp. výrobu biopalív. V mikroregióne Letovicko je
registrovaných 116 podnikateľských subjektov so zameraním na „zemědělství, lesnictví, rybářství“.
Z uvedeného počtu je 22 prevádzok charakterizovaných ako „zemědělští podnikatelé“. V mikroregióne
Malá Haná je evidovaných 91 podnikateľských subjektov so zameraním na „zemědělství, lesnictví,
rybářství“, pričom z uvedeného počtu je 24 subjektov v kategórii „zemědělští podnikatelé“. Z vyššie
uvedených údajov je možné usudzovať, že v záujmovom území existuje dostatočný počet pracovných síl,
ktoré môžu odborne produkovať a po zaškolení efektívne spracovávať biomasu.
Porast agátu bieleho
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Strediská spracovania biomasy pre energetické účely v záujmovom regióne na slovenskej
strane záujmového územia.
Slovenská strana záujmového územia pozostáva z katastrov 22 obcí. Najväčšia vzdialenosť medzi obcami po miestnych komunikáciách
je 44,9 km. Je vhodné rozdeliť záujmové územie na slovenskej strane na 2 samostatné celky, ktoré biomasu využívajú s cieľom
zníženia nákladov na dopravu biomasy do strediska spracovania. Jeden spracovateľský celok môže pozostávať z obcí Bílkove Humence,
Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Dojč, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šajdíkove Humence, Šaštín
– Stráže a Štefanov so spracovateľským centrom v obci Šaštín – Stráže. Druhý spracovateľský celok môže pozostávať z obcí Častkov,
Hlboké, Podbranč, Rohov, Koválov, Rovensko, Rybky, Smrdáky a Sobotište so spracovateľským centrom v obci Rybky.
Rozdelenie do vyššie uvedených spracovateľských stredísk biomasy bolo uskutočnené na základe vzdialeností obcí do spracovateľského
strediska biomasy po miestnych komunikáciách tak, aby táto vzdialenosť bola v rámci spádového územia spracovateľského strediska
najmenšia. Inými faktormi okrem vzdialenosti, ktoré ovplyvnili výber umiestnenia spracovateľského centra, je prítomnosť vhodného
areálu, ktorý čaká na využitie a dobrovoľnícka činnosť v obci. Vhodným areálom v obci Šaštín-Stráže je nevyužívaný a spustnutý
priemyselný areál v západnej časti mesta. V obci Rybky je faktorom, ktorý zavážil pri výbere umiestenia spracovateľského strediska
biomasy, prítomnosť dobrovoľníckej činnosti obyvateľov a plán zriadiť zberný dvor.

Spracovateľské centrá biomasy a ich spádové územie:
Spracovateľské centrum Šaštín – Stráže (1- Kúty,
2- Čáry, 3-Stráže, 4-Štefanov, 5-Sekule, 6-Moravský
Svätý Ján, 7-Borský Svätý Jur, 8-Kuklov, 9-Šaštín,
10-Lakšárska Nová Ves, 11-Bílkove Humence,
12-Šajdíkove Humence, 13-Dojč, 14-Borský
Mikuláš). Spracovateľské centrum Rybky (15-Koválov,
16-Smrdáky, 17-Rybky, 18-Rohov, 19-Rovensko,
20-Častkov, 21-Sobotište, 22-Podbranč, 23-Hlboké).
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Strediská spracovania biomasy pre energetické účely v záujmovom regióne na českej
strane záujmového územia.
Česká strana záujmového územia pozostáva z katastrov 24 obcí. Región záujmového územia na českej strane pozostáva z niektorých
obcí dvoch mikroregiónov, a to Letovicko a Malá Haná. Najväčšia vzdialenosť po miestnych komunikáciách medzi obcami patriacimi
do záujmového územia v Letovicku je 20,5 km. Najväčšia vzdialenosť po miestnych komunikáciách medzi obcami patriacimi do
záujmového územia na Malej Hanej je 15,1 km. Vzhľadom na vyššie uvedené informácie nie je potrebné ďalšie rozdelenie regiónov na
menšie celky. S ohľadom na dopravné náklady je vhodné stanoviť lokalitu spracovateľských centier v rámci jestvujúceho zoskupenia
obcí. Spracovateľské centrá biomasy boli umiestnené do Letovíc na Letovicku, kde existuje plán využiť biomasu na vykurovanie sídliska
a domova dôchodcov, a do Cetkovíc na Malej Hanej, kde by mohla byť užitočná spolupráca so spoločnosťou Lescus Cetkovice, ktorá
poskytuje lesnícke služby a predaj paliva z lesnej dendromasy.

Spracovateľské centrá biomasy a ich spádové územie: Spracovateľské centrum Letovice (1-Horní Poříčí, 2-Prostřední Poříčí, 3-Křetín,
4-Petrov, 5-Stvolová, 6-Skrchov, 7-Lazinov, 8-Vranová, 9-Letovice, 10-Deštná, 11-Horní Smržov, 12-Roubanina, 13-Míchov, 14-Vísky,
15-Pamětice). Spracovateľské centrum Cetkovice (16-Vanovice, 17-Malá Roudka, 18-Velké Opatovice, 19-Borotín, 20-Uhřice,
21-Úsobrno, 22-Cetkovice, 23-Světlá, 24-Šebetov).
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Názory obyvateľov na prípadnú výstavbu bioplynovej stanice
V prípade rozhodovania o tom, či sa má v obci postaviť bioplynová stanica, by výstavbu v žiadnom prípade nepodporila menej ako
tretina (30.3%) reprezentatívnej výskumnej vzorky.
Kategorické odmietanie bioplyniek je silnejšie u respondentov zo Spoločného regiónu v Českej republike (33.9%), kým u respondentov
zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike sa vyskytuje zriedkavejšie (26.8%).
Súhlas so stavbou bioplynovej stanice len v prípade, ak by investorom bola samotná obec, vyslovila viac ako štvrtina (26.0%)
účastníkov výskumu.
Obecná bioplynka je prijateľnejšia skôr pre respondentov zo Spoločného regiónu v Slovenskej republike (31.3%), respondenti zo
Spoločného regiónu v Českej republike sú rezervovanejší (20.6%).
Zhruba každý desiaty (10.8%) opýtaný by nemal námietky, ak by v obci postavil bioplynovú stanicu miestny človek alebo domáca
firma.
Tento postoj má takmer rovnakú frekvenciu medzi respondentmi zo Spoločného regiónu v Českej republike (11.6%) i v Slovenskej
republike (10.0%).
Takmer pätina (18.7%) opýtaných pokladá bioplynové stanice za natoľko prínosné,
že by s ich výstavbou vo vlastnej obci súhlasili v každom prípade.
S takýmto postojom sme sa častejšie stretli medzi respondentmi zo Spoločného
regiónu v Českej republike (21.9%), kým respondenti zo Spoločného regiónu v
Slovenskej republike súhlasia s bioplynkami bez výhrad menej (15.5%).

Zdroj: Agentúra MVK
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