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1. Zhrnutie súčasného stavu využívania veternej energie
Zmapovanie súčasného stavu zahŕňa prierez aktuálnou legislatívou so zameraním na energetiku,
rekognoskáciu terénu a prieskum iných dostupných zdrojov informácií ako sú lokálne verejnoprávne
média, úradné oznamy, územné plány obcí či web.
Prieskum bol vykonávaný v období od 15. mája 2013 do 30. augusta 2013. Treba mať na zreteli, že
najmä legislatíva podlieha v tomto období rýchlym zmenám.
Platnosť článku 1.1 Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností využívania
veternej energie v Českej republike je aktuálna ku dňu ukončenia vypracovania 30. augusta 2013
Kolektívu autorov nie sú známe zásadne zmeny v platnej legislatíve v Českej republike v období do
ukončenia prác. Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike došlo k výrazným zmenám legislatívy
týkajúcej sa podpory obnoviteľných zdrojov po tomto termíne, bol dopracovaný článok 1.4 Prehľad
základných legislatívnych podmienok a trhových okolností využívania slnečnej energie v Slovenskej
republike s platnosťou k termínu 9. november 2013. Všetky zmeny vyplývajúce zo schváleného
nového znenia dňa 22. októbra 2013 tretím čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky zákona č.
309/2009, ktoré vstúpili do platnosti dňom 1.1.2014, boli zapracované do viacerých článkov textu
štúdie, na ktoré majú relevantný vplyv. Novelizácia je vydaná v zbierke zákonov pod číslom 382/2013
Z.z.
V štúdii sú uvádzané web sídla kompetentných inštitúcií priamo v článkoch pri téme, kde sa rozoberá
zistený stav. Toto je robené s cieľom poskytnúť čo najjednoduchšiu možnosť aktualizovať zistenia
alebo konštatovania, ak bude štúdia čítaná aj v neskoršom období. Uvádzanie web sídiel v prílohe so
zoznamom použitej literatúry a zdrojov informácií by bolo menej prehľadné a náročnejšie na
pozornosť čitateľa. Priama možnosť navštíviť web sídlo zároveň dáva priestor čitateľovi štúdie získať
celý dokument z ktorého bolo čerpané, napríklad úplne znenie menovaného zákona a podobne.

1.1 Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností
využívania veternej energie v Českej republike (akt. 30.8.2013)
Tento článok poskytuje prehľad najmä právnych predpisov platných k 30.8.2013, ktoré je potrebné
zohľadňovať a v prípade realizácie projektu využívajúceho veternú energiu aj skontrolovať možné
novelizácie po tomto termíne ku dňu zahájenia projektu. Za názvom zákona sú zámerne menované
detailne všetky jeho novelizácie, ktoré boli uvažované v spracovaní celej štúdie. Viď napr. Zákon č.
458/2000 Sb., uvádzaný v článku 1.1.3. Ak bude v čase prípravy projektu existovať novšia novelizácia
tu neuvedená, je jej potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Čitateľ takto získava rýchly prehľad, či
pracuje v kontexte platnom v čase písania štúdie alebo už nie. Zvyk z praxe uvádzať za zákonom „v
platnom znení“ bol preto nahradený zámerne týmto detailným vymenovaním.

8

1.1.1 Strategické dokumenty Európskej únie
V členských štátoch Európskej únie základné smerovanie rozvoja sektorov hospodárstva koordinujú
centrálne orgány prostredníctvom nadriadenej legislatívy, ktorá je následne prijímaná na národnej
úrovni do legislatívneho rámca danej krajiny. Tieto dokumenty nadobúdajú strategický charakter,
nakoľko zásadne a dlhodobo ovplyvňujú prijímanie zmien a v konečnom dôsledku rozvoj alebo
stagnáciu niektorých odvetví. Ako je známe, obnoviteľné zdroje sa rozvinuli hlavne kvôli ich podpore
a v minulosti neboli trhovo konkurencieschopné konvenčným zdrojom energie. Preto ich podpora,
ktorá stála nemalé prostriedky celého spoločenstva je kľúčovým formujúcim faktorom tohto odvetvia
priemyslu. Do základných cieľov okrem energetiky ako takej patria aj ciele, ktoré zvyšujú
zamestnanosť v regiónoch, konkurencieschopnosť a hospodárky rast.
V rozvoji podpory obnoviteľných zdrojov medzi ktorými má využívanie veternej energie dôležité
miesto patria tieto dokumenty:
•

Smernica č. 2009/28/ES zo dňa 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z OZE

•

Smernica 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,
ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES

•

Smernica 2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o hospodárnosti budov

•

Smernica 2012/27/EU zo dňa 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti

Ich úplne znenie je dostupné na oficiálnych stránkach európskeho spoločenstva vo všetkých jazykoch
členských štátov ako aj na web sídlach kompetentných národných inštitúcií ako sú Ministerstvo
Průmyslu a Obchodu Českej republiky (ďalej „MPO ČR“) a Energetického Regulačného Úřadu (ďalej
„ERÚ“) a podobne, ktorých web sídla sú uvedené pri zákonoch v ich gescii.

1.1.2 Strategické dokumenty Českej republiky
Každý členský štát v zmysle smerníc uvedených v predošlom článku vypracováva svoj národný akčný
plán, kde sa podrobne zaoberá jednotlivými komponentmi energetiky a najmä určuje prioritné osi
rozvoja na národnej úrovni, na dosiahnutie cieľov požadovaných smernicami. Tieto akčné plány sú
aktualizované v predpísaných obdobiach. Najnovšia platná verzia akčného plánu v záujmovom území
je:
•

Národný akčný plán Českej republiky pre energiu z obnoviteľných zdrojov,
MPO, August 2012

Text dokumentu je možné nájsť na stránke Ministerstva Priemyslu a obchodu českej Republiky.
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/obnovitelne-druhotne-zdroje-energie/
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1.1.3 Prehľad zákonov a súvisiacich vyhlášok vzťahujúcich sa na
využívanie veternej energie a energetiku
V tomto článku bolo zvolené členenie po jednotlivých zákonoch a ako z ich plného názvu vyplýva, je
zrejmá ich pôsobnosť. Platné vykonávacie vyhlášky a smernice ktoré sa viažu na daný zákon sú pre
prehľadnosť uvádzané hneď pod jeho názvom. Ak si zákon vyžaduje ďalší komentár, ten je uvádzaný
za zákonom pred uvedením vyhlášok a smerníc naňho viazaných.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (zmena: 262/2002 Sb.,
151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb.,
124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 Sb.,
299/2011 Sb., 211/2011 Sb. (časť), 420/2011 Sb., 165/2012 Sb. a 407/2012 Sb.)
Vykonávacie predpisy k zákonu č 458/2000 Sb. vo vzťahu na obnoviteľné zdroje:
•

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro
regulaci cen

•

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti
operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických
odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie ve znění zákona č. 407/2012 Sb.
Dňa 16.8. schválila Poslanecká snemovňa novelu zákona o podporovaných zdrojoch energie, ktorá
zastavuje ďalšiu podporu OZE. Odôvodnením je zavádzanie opatrení v systéme podpory
obnoviteľných zdrojov energie na stabilizáciu vplyvov podpory na konkurencieschopnosť českého
priemyslu aj na obyvateľov Českej republiky. Jedná sa o zastavenie podpory pre nové výroby energie
z obnoviteľných zdrojov uvedené do prevádzky po 31. decembri 2013, teda pre elektrinu vyrobenú z
biomasy, biometánu, a biokvapalín, ďalej pre fotovoltické elektrárne a bioplynové stanice. Zastavená
bude aj podpora tepla vyrobeného z biomasy. Pre veterné elektrárne sa zachová podpora iba pre
zdroje uvedené do prevádzky do 31. decembra 2014 a pre vodné elektrárne uvedenej do prevádzky
do 31. decembra 2015 a to z dôvodu veľkej časovej náročnosti dokončenie rozostavaných projektov.
Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) navrhlo podporu zachovať iba pre výrobu elektriny z
vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Ďalšou časťou novely je fixácia príspevku na
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podporu OZE v cene elektriny pre konečného spotrebiteľa na úrovni roku 2013, to znamená na
hodnotu 583 Kč / MWh.

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) vydalo nasledujúce vykonávacie právne predpisy k zákonu č
165/2012 Z. z., O podporovaných zdrojoch energie a o zmene niektorých zákonov:
•
•
•
•

Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných
zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.
Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a
biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a
tepelné energie.
Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Všetky uvedené vyhlášky je možné získať na webových stránkach Ministerstva vnútra www.mvcr.cz
Aktualizáciu zoznamu je možné hľadať aj na stránkach Ministerstva priemyslu a obchodu:
http://www.mpo.cz
Vyhlášky Energetického Regulačného Úradu (ERÚ) k zákonu č. 165/2012 Sb.
•

Vyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za
přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s
podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

•

Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných
zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

•

Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech
registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů zeleného
bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační
vyhláška)

•

Cenové

rozhodnutí

Energetického

regulačního

úřadu

č.

4/2012

ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
Aktualizáciu zoznamu je možné hľadať aj na stránkach Energetického regulačného úradu:
http://www.eru.cz
Energetický regulačný úrad podľa zákona č 265/1991 Sb., o pôsobnosti orgánov Českej republiky v
oblasti cien a vyhlášky č. 140/2009 Sb., stanovuje výkupné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov.
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POZN: Zákonom č. 165/2012 Sb. bol s účinnosťou od 1.1.2013 zrušený Zákon č. 180/2005 Sb., o
podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Momentálne sú v legislatívnom procese
nové vykonávacie predpisy. K zákonu č. 180/2005 Sb. boli vydané tieto vykonávacie predpisy, ktoré
boli nahradené vyššie uvedenými vyhláškami:
•

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro
regulaci cen (zrušené od 1.1.2013)

•

Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
(zrušené od 1.1.2013)

•

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů (zrušené od 1.1.2013)

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
Novela bude riešiť zavedenie povinných školení pre osoby oprávnené inštalovať zariadenia
využívajúce energiu z OZE. Štatút „inštalatéra obnoviteľného zdroja“ sa legislatívne kreuje. Budú
vytvorené akreditované vzdelávacie programy a oprávnené inštitúcie (právnické osoby), ktoré budú
vykonávať skúšky pre takýchto inštalatérov.
K tomuto zákonu sa viažu tieto vykonávacie vyhlášky a nariadenia:
•

Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky
pro určení energetických zařízení

•

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

•

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické
koncepce

Legislatíva týkajúca sa ochrany prírody je detailne popísaná v článku 2.3.

1.1.4 Prehľad daňovej legislatívy
Prevádzkovanie veternej elektrárne je podnikaním podľa osobitného predpisu, ktorým je Energetický
zákon č.91/2005 Sb.. Pre túto činnosť je potrebná "licencia pre podnikanie v energetických
odvetviach", ktorá oprávňuje na podnikanie a nahrádza živnostenský list. Licencia je vydávaná
Energetickým regulačným úradom, prostredníctvom ktorého je pridelené aj identifikačné číslo
organizácie (IČO).
Prevádzkovanie veternej elektrárne generuje príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej
činnosti (§ 7 ZDP), ktoré sú predmetom dane z príjmu. Preto treba každý rok v stanovenej lehote
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podať daňové priznanie a zaplatiť vypočítanú daň. Pre príjmy z podnikania
predpisu je v daňovom priznaní vyhradená osobitné príloha.

podľa osobitného

Veterná elektráreň je ako celok zaradená do odpisové skupiny č.4 – Stavby elektrární (diela
energetické výrobné) SKP 2302 s dobou odpisu 20 rokov.
U veterných zariadení pre rodinné domy, podobne platí § 48 zákona o dani z pridanej hodnoty. Platí
tu znížená 14% sadzba DPH a to ako na montážne práce, tak na samotné technické prostriedky
elektrárne.
Okrem daňového priznania musí daňovník podať prehľad príjmov Okresnej správe sociálneho
zabezpečenia a na svoju zdravotnú poisťovňu. Tu sa rozlišuje postup podľa toho či sa jedná o hlavný
alebo vedľajší príjem.
Po získaní licencie na výrobu elektriny by sa mal podnikateľ zaregistrovať u týchto inštitúcií:
•

finančný úrad, do 30 dní

•

okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) , do 8 dní

•

zdravotná poisťovňa, do 8 dní

1.1.5 Trhové okolnosti využívania veternej energie v Českej republike
Trh z najvýznamnejšej časti formujú legislatívne podmienky v danej krajine. V prostredí krajín
Európskej únie sa trh v predošlých rokoch vyvíjal na základe rôznych podporných mechanizmov.
Míľnikom bolo prijatie dnes už zrušeného zákona č. 180/2005 Sb. o podpore výroby elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov. V prípade veternej energie sa sústreďuje podpora na výroby
elektriny, t.j. meradlom veľkosti podpory je príspevok na vyrobenú kWh elektrickej energie
nameranej na svorkách generátora a skutočne odovzdanej do distribučnej siete. Pokiaľ ide o podporu
veternej energie v kontexte veľkých veterných elektrární a veterných fariem, priame investičné
podpory v súčasnosti už nie sú známe ani nie je známe že by sa pripravovali.
Porovnaním výkupných cien elektriny z rôznych obnoviteľných zdrojov je zrejmé, že veterná energie
bola najmenej dotovaným spôsobom obnoviteľnej výroby. Preukazuje to jej možnú efektívnosť aj
v podmienkach Českej republiky. Cenové výkyvy výkupnej ceny elektriny z veternej energie za
posledných 7 rokov, t.j. v období 2007-2013 boli minimálne a kopírujú všeobecný svetový a najmä
európsky trend postupného znižovania podpory. Graf č. 1.1 ukazuje toto porovnanie v korunách
českých na jednu vyrobenú kilowatthodinu elektrickej energie.
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Graf č. 1.1: Dlhodobý vývoj cien elektriny z OZE
Zdroj: http://www.csve.cz/clanky/vyvoj-vykupnich-cen-vetrne-energie-a-ostatnich-obnovitelnychzdroju/278

Ak bola na zdroj poskytnutá investičná podpora v minulosti, má to na základe cenového rozhodnutie
č.4 / 2012 Energetického regulačného úradu vplyv na zníženie výkupnej ceny ako je uvedené
v tabuľke č. 1.1.

Tab. 1.1: Znižovanie podpory v prípade, ak bola poskytnutá nenávratná investičná pomoc

V rámci jednej výrobne elektriny nemožno kombinovať režim výkupných cien a režim zelených
bonusov na elektrinu. Pre rok 2013 boli schválené výkupné ceny a zelené bonusy elektriny z veternej
energie ako je uvedené v tab. 1.2.
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Tab. 1.2: Výkupné ceny elektriny a zelené bonusy z veterných elektrární do konca roku 2013
Doteraz platnou legislatívou bola poskytnutá garancia výkupnej ceny na 20 rokov. Znamená to, že
cena platná v období uvedenia zdroja do prevádzky je zafixovaná prakticky počas celej
predpokladanej doby životnosti zariadenia.
Širšiemu využívaniu výroby elektrickej energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov však bránia
prekážky v rámci schvaľovacích procesov v oblasti územného konania a stavebného konania.
Prekážky v procesoch schvaľovania sú nasledovné:
•

Zložitá legislatíva. Je jedna z najkomplikovanejších v EÚ.

•

Zabezpečovanie záväzných stanovísk, stanovísk a podkladových rozhodnutí - v praxi môžu
nastať situácie, kedy sa za sebou zoradia správne konania a je nutné čakať na nadobudnutie
právoplatnosti jedného z nich. Až potom je možné pokračovať v inom získavaní rozhodnutia,
ktoré sú potrebné na vydanie jedného rozhodnutia (územného rozhodnutia alebo
stavebného povolenia) a v rámci tohto sú možno opakované prerokúvania v schvaľovacom
procese.
Stavebný zákon však tiež umožňuje podľa ustanovenia § 78 ods. 1 viesť aj spojené územné a
stavebné konanie, kedy je možné získať naraz územné rozhodnutie a súčasne stavebné
povolenie, čo z hľadiska časového predstavuje skrátenie lehôt. Podľa súčasnej legislatívy je
však možné spojené územné a stavebné konanie, ale u líniových stavieb to v praxi nie je
reálne.

•

Zložitá koordinácia zámerov jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy pri prerokúvaní,
schvaľovaní a aktualizácii koncepčných dokumentov rozvoja územia: Politika územného
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rozvoja ČR, Zásady územného rozvoja krajov, ktoré sú následne zákonným podkladom pre
umiestňovanie líniových stavieb do územia.
•

Nastavený proces prerokúvaní územných plánov môže trvať u líniových stavieb až 120
mesiacov, predtým než možno u konkrétnej stavby začať prípravnú fázu.

•

2 - stupňové riadenie v prípravnej fáze (územné konanie a stavebné konanie) zvyčajne trvá u
líniových stavieb až 52 mesiacov, u zdrojov závisí najmä na EIA procedúre, ktorá nemá jasné
pravidlá a lehoty.

•

Dnešné lehoty celkovej prípravy a realizácie u líniových stavieb sú od 122 do 196 mesiacov.

Tieto faktory a zložitá situácia neustále meniacej sa legislatívy formujú riziká investícií do veľkých
projektov využívania veternej energie. Zváženie realizovateľnosti zámeru v reálnom čase pre dlhú
viazanosť kapitálu potenciálneho investora je komplikované a ťažko je očakávať veľký tlak na využitie
lokalít v tomto období. Cieľom štúdie nie je len identifikovať legislatívne a trhové predpoklady
aktuálne práve v čase spracovania štúdie ale aj preskúmať technické a fyzikálne možnosti využitia
potenciálu niektorých vhodných lokalít v záujmovom území. Vzhľadom na značné bariéry vyplývajúce
zo súčasného spôsobu podpory a platnej legislatívy je pravdepodobné že k ich využitiu dôjde neskôr
ak nastane vhodnejšia situácia v podpore a procesoch prípravy fyzickej výstavby.
Dnešný podiel veternej energie na celkovom energetickom mixe českej republiky je uvedený
v tabuľke 1.3.
Rok:
Druh elektrárne:
Parná (PE)
Jadrová (JE)
Fotovoltická (PV)
Prečerpávacia
(PVE)
Vodná (VE)
Paroplynová (PPE)
Bioplynová (PSE)
Veterná (VTE)
Celkom:

Výkon
[MW]

31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
v Podiel v
Podiel v
Podiel v
%
Výkon v [MW] %
Výkon v [MW] %
10 769
53,6
10 788
53,3
10 644
51,9
3 900
19,4
3 970
19,6
4 040
19,7
1 959
9,8
1 971
9,7
2 086
10,2
1 147
1 056
591
434
215
20 073

Tab.
1.3.
Energetický
Zdroj: http://www.csve.cz

mix

5,7
5,3
2,9
2,2
1,1
100

1 147
1 055
591
511
217
20 250

Českej

republiky

5,7
5,2
2,9
2,5
1,1
100
v rokoch

1 147
1 069
520
750
260
20 520
2010

–

5,6
5,2
2,5
3,7
1,3
100
2012

Národný akčný plán českej republiky pre energiu z obnoviteľných zdrojov predpokladá už len
pozvoľný nárast využívania veternej energie bez boomu či exponenciálneho zrýchľovania
medziročných prírastkov.
Zo súčasných podmienok výstavby veľkých veterných zariadení a veterných fariem vyplýva, že záujem
o využívanie energie vetra sa môže presunúť do mikro zdrojov, kde by mohli procesy vybavovania
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a podpory byť výrazne jednoduchšie. V celej eurozóne dochádza k snahe definovať odlišné
podmienky pre mikro zdroje do výkonu 5 kW.
Novou hybnou silou sa stáva aj Smernica 2012/27/EU zo dňa 25. októbra 2012 o energetickej
efektívnosti. V kontexte energetickej efektívnosti sú perspektívne inštalácie spojené s energetickou
bilanciou budovy ako spotrebiteľa elektrickej energia v mieste výroby.

Obr. 1.1: Savoniusov rotor je vhodný aj do turbulentného prostredia so zástavbou
V malom a značne dislokovanom kontexte mnohých budov sa stáva mikro zdroj práve zaujímavým
a ekonomicky opodstatneným riešením. Budove samotnej môže pomôcť dosiahnuť lepšie
energetické hodnotenie. Náhrada spotrebovanej elektrickej energie z vlastnej výroby dáva aj vysokú
mieru istoty výkupnej ceny, ktorá je rovná nákupu energie. Nakupovaná energie môže byť pre
koncového spotrebiteľa dokonca drahšia ako doteraz dotovaná výkupná cena z veternej energie.
Riziko zásahov štátu pomocou legislatívy je menšie, nakoľko v prípade priamej spotreby bez dotácie
z externých prostriedkov nie je ani tlak na zmeny systémy z pohľadu úspor či snáh nezaťažovať
predajnú cenu elektriny doplatkami spôsobenými práve podporou obnoviteľných zdrojov. Pre tento
fakt je možné vnímať nasledujúce zistenia štúdie aj v kontexte malých a mikro veterných elektrární.
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1.2 Prehľad jestvujúcich veterných elektrární v záujmovom území Českej
republiky
Záujmové územie, ktoré bolo preskúmané tvorí všetkých 25 obcí EZÚS ČR. Územie 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. Mapa celého záujmového územia s obcami regiónu Malá Haná a Letovicko je
v prílohe č. 1.
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.

Obr. 1.2: Mapa jestvujúcich veterných elektrární v blízkom okolí záujmovej oblasti
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Postupne z juhu na sever sú to tieto parky:
Rozstání
Provozovatel:
Větrný park Drahany (Eldaco)
Typ: Vestas V100, 1x 1,8 MW
Celkový výkon 1,8 MW
Poloha: Drahanská vrchovina, jižne od obce
Rostání, okr. Prostějov

Obr. 1.3
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren

Drahany
Provozovatel: VĚTRNÉ FARMY, a.s.
Typ: Vestas V90, 1x 2 MW
Celkový výkon: 2 MW
Poloha: severní část Drahanské vrchoviny,
na sever od obce Drahany

Obr. 1.4
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren
Protivanov II
Provozovatel: Wind Invest, s.r.o.
Typ: REpower MD77, 2x 1,5 MW
Celkový výkon: 3 MW
Poloha: severní Drahanská vrchovina,
východně od obce Protivanov

Obr. 1.5
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren
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Protivanov I

Provozovatel:
Pravoslavná akademie Vilémov
Typ: Fuhrlander, 100 kW
Celkový výkon: 100 kW
Poloha: severní Drahanská vrchovina,
východně od obce Protivanov

Obr. 1.6
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren

Brodek u Konice

Provozovatel: S & M CZ, s.r.o.
Typ: DeWind D4, 2x 0,6 MW
Celkový výkon: 1,2 MW
Poloha: Drahanská vrchovina, jižně od obce
Brodek u Konice

Obr. 1.7
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren
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Pohledy u Svitav

Provozovatel: S & M CZ, s.r.o., Jaroslav Etzler
Typ: Fuhrlander FL250, 3x 0,25MW
Celkový výkon: 0,75MW
Poloha: jihovýchodně od Svitav, mezi obcemi
Pohledy a Sklené

Obr. 1.8
Zdroj: http://www.csve.cz/mapavetrnych-elektraren

1.3 Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností
využívania veternej energie v Slovenskej republike (akt 15.12.2013)
Tento článok poskytuje prehľad najmä právnych predpisov platných k 15.12.2013, ktoré je potrebné
zohľadňovať a v prípade realizácie projektu využívajúceho veternú energiu aj skontrolovať možné
novelizácie po tomto termíne ku dňu zahájenia projektu. Zahŕňa kľúčovú zmenu v podpore
obnoviteľných zdrojov, ktorá vyšla v zbierke zákonov pod číslom 382/2013 Z.z. a je už dostupná na
oficiálnej stránke:
•

http://www.zbierka.sk
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1.3.1 Strategické dokumenty Európskej únie
Zhodne platí všetko menované v článku 1.1.1 rovnako ako pre Českú republiku
Slovenská regulačná legislatíva v energetickom sektore sa opiera o tzv. tretí liberalizačný balíček
Európskej únie pre vnútorný trh s elektrinou a plynom.
Tretí balíček bol od 1. septembra 2012 prostredníctvom nových zákonov o regulácii v sieťových
odvetviach a zákona o energetike transformovaný do slovenskej legislatívy. Legislatívna úprava
regulácie sieťových odvetví v sebe zahŕňa široký okruh všeobecne záväzných právnych predpisov z
oblasti elektroenergetiky.

1.3.2 Strategické dokumenty Slovenskej republiky
„Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nerozvíja, ani nedefinuje spôsob dotačnej
politiky v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky.
•

Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, MHSR, Október 2010

Text dokumentu je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=135435
Tento akčný plán bol aktualizovaný v júni 2011 pod názvom:
•

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011-2013 – nové znenie, MHSR

Text dokumentu je možné nájsť na stránke Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry:
http://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/legislativa/akcne_plany/AKCNY_PLAN_SR_2011_20
13.pdf

1.3.3 Prehľad zákonov a súvisiacich vyhlášok vzťahujúcich sa na
využívanie veternej energie a energetiku
Legislatívny rámec pre podporu a výstavbu OZE je určený zákonom č. 309/2009 o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 o energetike. Zákon
o podpore OZE stanovil spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny. Podpora výroby
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti zabezpečená najmä prednostným
pripojením zariadenia na výrobu elektriny, prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou
elektriny a dodávkou elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je
zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty, doplatkom, prevzatím
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zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Podľa § 3 zákona o podpore OZE
je stupeň podpory ohraničený viacerými limitmi v závislosti od celkového inštalovaného výkonu
zdroja, pre všetky zdroje však platí prednostné právo na pripojenie.
V súčasnosti platný právny stav umožňuje prevádzkovateľovi malého zdroja využiť podporné nástroje
štátu, ktorými sú najmä prednostné pripojenie, povinný výkup vyrobenej elektriny na krytie strát
v distribučnej sústave a nárok na doplatok.
Malý výrobca, t.j. majiteľ zdroja s inštalovaným výkonom do 10 kW si môže zvoliť z dvoch možných
spôsobov.
1) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý si neuplatňuje podporu doplatkom. Potom je zaradený
ako „nepodnikateľ v energetike“. Tento stav bude legislatívne účinný od 1.1.2014.
2) Prevádzkovateľ zdroja, ktorý si uplatňuje podporu doplatkom alebo pevnú výkupnú cenu.
Potom je zaradený ako „podnikateľ v energetike“.
Významnou prekážkou takéhoto režimu je vysoká administratívna záťaž a výkazníctvo.
Schválená zmena filozofie podpory je zameraná na vlastnú spotrebu elektriny výrobcom. Cieľ
je legislatívne, organizačne aj finančne, podporiť výstavbu malých OZE. V legislatívnej oblasti
novelizácia zaviedla alternatívnu možnosť pre malý zdroj v prípade, že výrobca sa vzdá nároku na
doplatok a nároku výkupu na straty.
Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok má zaručené bezplatné
pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej
distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej
a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia
v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja je oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva
prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých
zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu.
Vyhláška ÚRSO č. 24/2013, § 12, ods. 7, už v intenciách idey Koncepcie odstránila povinnosť výrobcu
elektriny z malého zdroja odovzdávať údaje o pláne výroby na nasledujúci mesiac, o vlastnej spotrebe
elektriny.
Zásadná zmena zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená Národnou radou
Slovenskej Republiky dňa 22. októbra 2013 a je účinná od 1.1.2014.
Za názvom zákona sú zámerne menované detailne všetky jeho novelizácie, ktoré boli uvažované
v spracovaní celej štúdie. Viď napr. Zákon č. 309/2009 Z.z., uvádzaný v článku 1.4.3. Ak bude v čase
prípravy projektu existovať novšia novelizácia tu neuvedená, je potrebné venovať jej zvýšenú
pozornosť. Čitateľ takto získava rýchly prehľad, či pracuje v kontexte platnom v čase písania štúdie
alebo už nie. Zvyk z praxe uvádzať za zákonom „v platnom znení“ bol preto nahradený zámerne
týmto detailným vymenovaním.
•

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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o

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov

o

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.

o

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

o

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z.z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny

•

Zákon č. 309/2009 Z.z. z 19.6.2009, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a
vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
zákona č. 492/2010 Z.z., 558/2010 Z.z., 117/2011 Z.z., 136/2011 Z.z., 189/2012 Z.z., 250/2012
Z.z., 251/2012 Z.z., 373/2012 Z.z., 30/2013 Z.z. a 328/2013
V súčasnosti bola na rokovaní vlády schválená jeho ďalšia novelizácia, ktorá je v legislatívnom
procese. Novelizácia je zameraná ma podporu mikrozdrojov do 5 kW a tvorbu nového
systémy podpory, ktorý nezaťažuje finančne distribučné spoločnosti ani koncovú cenu
elektriny.
o

Rekonštruované znenie Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
490/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov
energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky
437/2011 Z.z.

•

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
o

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

o

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z., o rozsahu cenovej
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

•

Zákon č. 69/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri
používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
•

Zákon č. 189/2012 Z.z. z 20.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej
dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení

Aktualizovaným zdrojom cenných legislatívnych informácií môžu byť aj oficiálne stránky
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky: www.economy.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: www.urso.gov.sk
Legislatíva týkajúca sa ochrany prírody je detailne popísaná v článku 2.4

1.3.4 Administratívne kroky pri výstavbe a prevádzke veternej elektrárne
podľa súčasnej legislatívy (august 2013)
Tento postup sa zhoduje aj podľa novej legislatívy účinnej po 1.1.2014 pre prípad, že sa
prevádzkovateľ malého obnoviteľného zdroja rozhodne požiadať o pevnú výkupnú cenu alebo
podporu doplatkom.
1. Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
• prikladá sa dotazník pre výrobne s podrobným opisom elektrických vlastností striedača,
typové listy VE, striedačov, prípadne transformátora a kompenzátora, plánik
s vyznačením susediacich objektov, výpis z listu vlastníctva k budove, jednopólová
schéma zapojenia a štúdia výroby elektriny. Obvyklé konanie trvá 20-30 dní.
2. Zmluva o pripojení výrobného zariadenia do distribučnej sústavy
• zmluvné podmienky sa líšia podľa distribučnej spoločnosti, ale väčšinou je povinný
prestup na podnikateľskú tarifu a úhrada poplatku za každý kW výkonu
3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizačný projekt
• dokumentáciu vypracuje kvalifikovaný stavebný inžinier a podľa veľkosti elektrárne sú
náklady na projekt 200 – 1000 eur. Dokumentáciu musí overiť technik distribučnej
spoločnosti a k dokumentácii sa prikladá ich stanovisko.
4. Stavebné konanie
• neexistuje usmernenie pre stavebné úrady, aby veterné elektrárne vybavili ako
jednoduché alebo drobné stavby. V praxi sa stáva, že stavebný úrad žiada stavebné
povolenie.
• predkladá sa: kolkovaný list vlastníctva z katastra 2 ks, kolkovaná mapa z katastra
s umiestnením budovy 2 ks, bloček o začatí stavebného konania, vyjadrenie inšpektorátu
práce, vyhlásenie o tom, že nie je potrebné EIA (zdroj je do 5 MW), plán likvidácie
stavebného odpadu, vyjadrenie krajského úradu životného prostredia, statický posudok,
súhlas susedov, zmluva s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a ďalšie.
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5. Realizácia stavby
6. Uzatvorenie zmlúv s distribučnou spoločnosťou a s dodávateľom elektriny
• výmena elektromera a prechod na podnikateľskú tarifu (čas potrebný na korešpondenciu
alebo osobnú návštevu obidvoch organizácií)
7. Funkčné skúšky pred uvedením do prevádzky
• technik distribučnej spoločnosti overí inštaláciu a vydá protokol o skúške. Prevádzkovateľ
elektrárne musí predložiť miestny prevádzkový predpis a revízne správy.
8. Kolaudácia stavby
• kolaudačné rozhodnutie nadobudne účinnosť až po stanovenej lehote podľa stavebného
zákona (asi týždeň po skončení stavby).
9. Doručenie dokumentácie ÚRSO (na odpoveď má úrad mesiac, ale pre zahltenie trvá konanie aj
pol roka)
• každoročne predkladaný cenový návrh spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia, že
všetci vlastníci súhlasia so stanovenou cenou
• žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľného zdroja
• žiadosť o potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti výrobcu
• ak chce výrobca elektrinu predávať na burze, musí požiadať aj o registráciu v databáze
pre vydávanie záruk o pôvode elektriny
10. Ohlásenie na colnom úrade ako platiteľ spotrebnej dane z elektriny (okrem oslobodených malých
výrobcov).
11. Registrácia v centrálnom dátovom sklade OKTE a. s.
• nová povinnosť účinná od 1. 1. 2014, preto OKTE od mája 2013 vyzýva výrobcov na
uzatvorenie zmluvy a registráciu v elektronickom systéme.
12. Každoročné daňové priznanie musí obsahovať aj údaje o výnosoch a nákladoch z elektrárne.
13. Povinnosť od 1.1.2013 platiť odvod do jadrového fondu, tarifu za systémové služby a tarifu za
prevádzku systému za objem elektriny, ktorá je zároveň vyrobená a spotrebovaná
prevádzkovateľom zdroja a do distribučnej sústavy sa nedostane.
14. Fakturácia za doplatok a dodanú elektrinu zvlášť distribučnej spoločnosti a zvlášť obchodníkovi
s elektrinou. Ku každej faktúre treba priložiť dotazník o výrobe.
15. Napriek zberu údajov z elektromerov distribučnou spoločnosťou, prevádzkovateľ distribučnej
sústavy ukladá povinnosť zaznamenávať hodnoty o výrobe elektriny v mesačných a u väčších
výrobcov v denných intervaloch. Zároveň žiada predpoveď výroby na mesiac dopredu. Je
neuskutočniteľná a navyše podľa zákona nie je vyžadovaná, keďže distribučná spoločnosť preberá
zodpovednosť za odchýlku.

1.3.5 Administratívne kroky pre malé zdroje do 10 kWp bez nároku na
podporu
Pre tento spôsob sa vzťahuje práve schválená novela zákona č. 309/2009 Z.z.. Základom je
definovanie takéhoto malého obnoviteľného zdroja už v platnom zákone č. 251/2012 a nadväznej
úprave zákone o podpore obnoviteľných zdrojov č. 309/2009 Z.z. v jeho účinnom znení po 1.1.2014.
Postup bude ešte spresnený vykonávacími predpismi. Zo zákona vyplývajú tieto základné povinnosti:
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•

Montáž vykonaná certifikovaným inštalatérom

•

Oznamovacia povinnosť na URSO (poplatok 100 €)

•

Oznámenie prevádzkovateľovi distribučnej siete (zdarma)

•

Výmena elektromeru (na náklady prevádzkovateľa distribučnej siete)

1.3.6 Trhové okolnosti využívania veternej energie v Slovenskej republike
Dnešný podiel veternej energie na celkovom energetickom mixe slovenskej republiky je tak
zanedbateľný, že sa oficiálnych vyhodnoteniach ani neuvádza. Jediná dnes prevádzkovaná veterná
farma na Slovensku v Cerovej vyprodukovala v roku 2012 - 5812,24 MWh elektrickej energie.

Graf č. 1.2: Podiel rôznych zdrojov elektrickej energie na pokrývaní slovenskej spotreby v roku 2012
Základný rámec, ktorý vymedzuje spôsoby podpory výroby elektrickej energie z veternej energie je
definovaný zákonom 309/2009 Z.z. v jeho platnom znení. Tento zákon ustanovuje povinnosť žiadať
súhlas Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky o zhode stavebného zámeru s energetickou
politikou štátu pre všetky zariadenia s inštalovaným výkonom väčším ako 1 MW. V kontexte
veľkých veterných zariadení sa jedná o proces už pri jedinom kuse veternej elektrárne, nakoľko dnes
ekonomicky optimálne veterné turbíny sa pohybujú vo výkonových rozsahoch od 2 MW do 3 MW na
jedno zariadenie.
Vzhľadom na potrebu pripájania väčších výkonov ako 1 MW je potrebný súhlas Slovenskej
elektrizačnej prenosovej sústavy - SEPS, a.s., ktorá posudzuje vplyv na stability distribučnej
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a prenosovej siete. Spoločnosť SEPS, a.s. nevydala súhlasné stanovisko na nijaký projektovaný
veterný park už niekoľko rokov. Týmto vzniká neprekonateľná bariéra v procese povoľovania
a pripojovania stavby veternej elektrárne či parku . Toto je dôvodom, že všetky dnes pripravené
projekty čakajú na realizáciu, nakoľko nemohli dosiahnuť stavebné povolenie.
Mnohé projekty úspešne prešli dôležité kroky legislatívneho postupu povoľovania, ako je súhlasné
stanovisko posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA).
V prípade menších zdrojov ako je 1 MW alebo zmeny stavu súčasných bariér širšieho rozvoja
využívania veternej energie sa uplatnia podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. v platnom znení, čo
by v praxi znamenalo garanciu výkupnej ceny elektriny na obdobie 15 rokov od dňa pripojenia zdroja
do siete. Vyhláškou URSO č. 221/2013 Z.z. boli v §10 stanovené pevné výkupné ceny pre rok 2014,
ako je uvedené v tab. č. 1.4.

Tab. 1.4: Pevná výkupné ceny elektriny z rôznych OZE pre rok 2014.
Najviac otvoreným segmentom, kde je potenciál využívania veternej energie bez týchto obmedzení
sú mikro zdroje veľkosti do 5 kW definované aj zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike.
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Obr. 1.9: Príklad aplikácie vetrených mikro-turbín na administratívnej budove v Nemecku

1.4 Prehľad jestvujúcich veterných elektrární v záujmovom území
Slovenskej republiky
Záujmové územie má 22 obcí. Prehľadná mapa katastrálnych území obcí je v prílohe č. 1.2.1
Mapa záujmového územia rozdelená po jednotlivých členských obciach EZÚS je uvedená v prílohách
č. 1.2.2 až 1.2.23 (s názvom obce v názve súboru). Ako zdroj mapových príloh bol použitý mapový
portál: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx?mapComposition=11689494-4557-4371-bdead459c9e7ee0f&lang=sk-sk

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.

Cerová

Prevádzkovateľ: Obec Cerová
Typ: Vestas 47/660, 4x 0,66MW
Celkový výkon: 2,64 MW
Poloha: južne od obce Cerová
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Obr. 1.10: Veterná farma Cerová
Veterná farma Cerová produkuje viac ako 5 000 000 kWh elektrickej energie ročne, čím pokryje
spotrebu 1 200 domácností za rok. Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500
ton CO2 za rok. Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003 ako prvý na Slovensku.
Zdroj: http://www.greenenergy.sk/sk/projekt/veterny-park-cerova
Vo veternom parku je pripravený zámer rozšírenia o dve nové veterné turbíny VESTAS V80/80
prípadne V80/100 čo predstavuje dve 2 000 kW zariadenia. Prvý variant predpokladá výšku stožiaru
80 m. Druhý variant predpokladá výšku stožiaru 100 m. V oboch prípadoch sa jedná o turbíny
s priemerom 80m. Bližšie informácie o zámere Cerová II. – Kopánky je možné vyžiadať od developera
alebo nájsť na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-cerova-ii-lokalita-kopanky
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2. Zmapovanie doterajších skúmaní možnosti využívania veternej
energie
Základné pojmy a parametre skúmania veternosti s ohľadom na využívanie veternej energie
Vietor je horizontálne prúdenie vzduchu v prízemnej vrstve. Vyvoláva ho nerovnomerné rozdelenie
tlaku vzduchu a smeruje z oblasti s vyšším tlakom vzduchu do oblasti s nižším atmosférickým tlakom.
Vietor je veľmi premenlivá meteorologická veličina , preto jeho meranie a vyhodnocovanie vyžaduje
vysokú odbornú znalosť . Určený je najmä smerom a rýchlosťou prípadne podružnými veličinami ako
je intenzita turbulencie a podobne.
Na pozorovacích staniciach SHMÚ sa meria a zaznamenáva prízemný vietor, pod ktorým sa rozumie
vietor meraný vo výške cca 10 m nad zemským povrchom. Pri pozorovaní vetra sa určuje jeho smer a
rýchlosť. Vietor však neprúdi rovnomerne, ale v rôzne silných nárazoch. Jeho smer tiež často kolíše.
Smer vetra sa vyjadruje svetovou stranou (N – sever. E – východ, S – juh, W – západ, bezvetrie Calm), odkiaľ vietor prúdi k pozorovateľovi. Rýchlosť vetra sa udáva v m/s. Premenlivým vetrom sa
nazýva taký vietor, ktorého smer výrazne kolíše v čase pozorovania (± 45°). Nárazový vietor je taký,
ktorého rýchlosť kolíše, pričom rozpätie kolísania je najmenej 5 m/s a priemerný čas medzi maximom
a minimom rýchlosti vetra nepresahuje 20 s. Na obrázku je ukázaná premenlivosť rýchlosti vetra
zaznamená meteorologickou stanicou.

Obr. 2.1: Meranie rýchlosti vetra meteorologickým prístrojom počas 7 dní
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Pre potreby veternej energetiky sa zaužíval medzinárodný štandard zaznamenávania údajov v 10
minútových priemeroch. Na grafe zobrazené červenou krivkou ako „Wind Velocity“. Okamžitá
rýchlosť vetra je tiež zaznamenávaná ako iná veličina. Najvyššia zistená okamžitá rýchlosť vetra za
meraný 10 minútový úsek je tzv. náraz vetra - anglicky „Gust Velocity“ označený zelenou krivkou.
Pri pohľade na detail priebehu rýchlosti vetra počas jedného dňa vidno denný chod rýchlosti vetra.
Obr. 2.2.

Obr. 2.2: Denný chod rýchlosti vetra

Štandardne vzniká 6 súborov údajov za každú meranú hodinu a je ich možné detailne zobraziť ako
krivku priemernej rýchlosti vetra ako je uvedené na obr. 2.3
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Obr. 2.3: Krivka priemernej rýchlosti vetra priemerovaná po 10 minútach

Úseky kde je zelená čiara vzdialená od červenej najviac , znamenajú silnejšie nárazy vetra spôsobené
nižšou rovnomernosťou prúdenia v danom 10 minútovom intervale. V skutočnosti vietor kolíše aj
v ďaleko kratších intervaloch, takže krivka nie je hladká ako je uvedené v grafe. Dôležité je, že
z pohľadu vyhodnocovanie energie vetra a v konečnom dôsledku výroby elektriny resp. zárobku
daným zariadením sú už nepodstatné, takže nemá zmysle ich vyhodnocovať práve takýmto
spôsobom. POZN: Sú zahrnuté v posúdení turbulentnosti meranej lokality.
Prúdenie vzduchu sa v prízemnej vrstve tiež prispôsobuje tvaru reliéfu a drsnosti povrchu. V dôsledku
trenia sa spodné vrstvy vzduchu pohybujú pomalšie. Tento nárast rýchlosti vetra s výškou je často
označovaný aj ako strih vetra. Zmena rýchlosti vetra s výškou je v praxi prepočítavaná najčastejšie
mocninovou funkciou, takže je možné odborne posúdiť rýchlosť vetra aj v inej výške ako bola
v skutočnosti meraná.
Drsnosť povrchu terénu sa menia s výškou vegetácie a snehom, čo znamená, že sa môžu meniť v
priebehu roka.

33

Obr. 2.4: Prúdenie vzduchu sa v prízemnej vrstve je spomalené
V blízkosti hrebeňa sa vyskytuje lokálne zosilnenie rýchlosti vetra spôsobené zhusteným obtekaním
hrebeňa. Toto sa nazýva ako dýzové prúdenie alebo orografický efekt. V niektorých prípadoch sa pri
umiestňovaní vetrených turbín aj využíva, nakoľko výrazne zlepšuje návratnosť investície. Takáto
inštalácia pracuje so silnejším vetrom ako je priemerná hodnota v obdobných nadmorských výškach
iných rovinatejších lokalít.

Obr. 2.5. Zmena rýchlosti vetra nad hrebeňom – orografický efekt kopca
Smer vetra sa zaznamenáva súčasne s meraním jeho rýchlosti a vyhodnocuje sa do tzv. smerových
ružíc. Spravidla pre potreby veternej energetiky sa používajú presnejšie smerové ružice ako
v klasickej meteorológii kde bolo zaužívané pozorovanie s ôsmich smerov. Štandardné meranie pre
potreby zriadenia veterných fariem býva rozdelené na 16 smerov (napr. N, NNW, NW, NWW, W ...)
Príležitostne sa využívali aj 12 smerové ružice vetra, t.j. delenie po 30° uhlových. Presnejšie delenie
uhlov smeru vetra má svoje opodstatnenie pri umiestňovaní viacerých veterných elektrární do terénu
lokality, kde je snaha minimalizovať vzájomné si tienenie turbín v smeroch prevládajúcich vetrov. Ak
by boli v zákryte v smere prevládajúceho vetra, znížila by sa celoročná produkcia elektriny
záveterného radu turbín výrazne.
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Obr. 2.6: Príklad smerovej ružice vetra
Vzdialenosť od stredu ružice vyjadruje percentuálny výskyt daného smeru vetra. Súčet
percentuálneho výskytu zo všetkých smerov je 100%. Ružica na obrázku 2.6 vyjadruje prevládajúci
smer vetra zo západu (W=West) ako aj priľahlých segmentov WWN a WNN. Spolu tieto tri segmenty
predstavujú približne 13% W + 12,5%WWN + 12% WNN, teda dá sa povedať, že početnosť výskytu
vetra z týchto troch smerov je 37,5% zo všetkých smerov vetra. Opačne vidno, že zo
severovýchodného smeru sa vietor vyskytuje len veľmi zriedkavo. Ak by v takejto lokalite boli
umiestnené dve veterné elektrárne v smere severovýchodne od seba, tak si prakticky nebudú
„tieniť“, t.j. produkcia bude blízka súčtu produkcie oboch zariadení ako keby neboli umiestnené pri
sebe.

2.1

Približná mapa priemerných rýchlostí vetra nad záujmovou oblasťou
v Českej republike

Juhomoravský kraj predstavuje 4. najlepšie miesto v rebríčku vhodnosti lokalít na využívanie
veternou energiou v Českej republike. Stredný scenár odhadu realizovateľného potenciálu veternej
energie v Českej republike sa podľa štúdie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR zpracovanej pre
Českú společnost pro větrnou energii je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Potenciál veternej energie ČR po krajoch

kraj

výkon
počet VE [MW]

výroba
[GWh/rok]

Stredočeský

47

141

337

Juhočeský

52

156

398

Plzenský

30

90

226

35

Karlovarský

33

99

254

160

480

1361

16

48

126

9

27

67

34

102

253

140

420

1088

Juhomoravský

83

249

595

Olomoucký

46

138

360

Zlínsky

10

30

68

Moravskosliezsk

99

297

788

759

2277

5922

Ústecký
Liberecký
Královohradecký
Pardubický
Vysočina

ČR spolu:

Tab. 2.1: Využiteľný potenciál území ČR pre veternú energiu
zdroj: http://www.csve.cz/clanky/potencial-vetrne-energie-cr/495
Základným predpokladom pre určenie potenciálu veternej energie je výdatnosť tohto prírodného
zdroja. Na základe mnohých meracích bodov, t.j. siete meteorologických staníc a za pomoci
výpočtových metód sa zostavuje základná mapa veternosti vo výške 100 m nad terénom. Táto výška
zodpovedá výške osi veterných turbín súčasných veľkých veterných elektrární. Podľa štúdie Ústavu
fyziky atmosféry Akademie věd ČR bola spracovaná veterná mapa ako je zobrazená na obr. 2.7.

Obr. 2.7: Priemerná rýchlosť vetra v českej republike v m/s
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR
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Ak by sa pokračovalo realizáciou prevažne malých až stredne veľkých veterných fariem, t.j. fariem do
max. výkonu cca 10 MW, potom možno predpokladať vyvedenie ich výkonu predovšetkým do
miestnych vedení 22 (35) kV, v niektorých prípadoch potom do rozvodní 110 kV kde tento výkonový
limit nie je. Vedenia s kapacitou 22 (35) kV sú však limitované možnosťou pripojiť maximálne 6-10
MW výkonu. Dohromady možno preto v danej oblasti v závislosti na usporiadaní priepustnosti
elektrickej distribučnej siete očakávať len obmedzený počet pripojiteľných vetrených fariem či
elektrární.
Ďalším dôležitým kritériom sú obmedzenie zo strany ochrany prírody a ochranných pásiem iných
orgánov.

Obr. 2.8: Celková situácia vylúčených území pri spracovaní potenciálu veternej energie v ČR
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR
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Detail záujmovej oblasti Malá Haná a Letovicko:

Obr. 2.9: Zvýraznenie rýchlosti prúdenia vo výške 100 m nad záujmovou oblasťou

Hranice katastrálnych území obcí záujmovej oblasti sú uvedená na obrázku 2.10.

Obr. 2.10: Hranice katastrálnych území obcí záujmovej oblasti
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Obr. 2.11: 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 Křetinka 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.
Detailnejšie sú lokality a ich vzťah k prúdeniu energie vetra popísané v článku 3.1 a kapitole č. 4.

2.2 Približná mapa priemerných rýchlostí vetra nad záujmovou oblasťou
v Slovenskej republike
Celé záujmové územie slovenskej časti je situované na západe Slovenskej republiky a patrí k vhodným
územiam pre vyššie využitie veternej energie. Celkovo najvyšší potenciál má Trnavský kraj aj
vzhľadom na to, že prevládajúce severozápadné prúdenie nesie so sebou najvyššie množstvá veternej
energie. Prechodom vetra ponad územie Slovenskej republiky vietor postupne slabne, čo spôsobuje
znižovanie jeho energetickej hodnoty. Preto sa v týchto oblastiach sústreďuje aj záujem
potenciálnych investorov o veterná farmy, čo je prehľadne spracované v kapitole 5.2
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Obr. 2.12: Mapa priemernej ročnej rýchlosti vetra na území SR
zdroj: SHMÚ
Detail záujmovej časti územia je zväčšený na obrázku 2.13.
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Obr. 2.13: Mapa priemernej ročnej rýchlosti vetra nad oblasťou záujmového územia
zdroj: SHMÚ
Farebná škála podľa obrázku 2.12 znázorňuje interval rýchlostí vetra pre okolie mesta Senice
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 prieskumu spracovaného v článku 5.2 Zistené rozpracované projekty
využívania veternej energie v záujmovom území v Slovenskej republike sa preukázalo, že existuje
niekoľko aj vhodnejších lokalít na hrebeni nad obcou Štefanov, Smrdáky a Rybky, ktorý je orientovaný
prakticky kolmo na prevládajúci severozápadný smer vetra.
Pre odhad celkovej tendencie výškového vetra je možné získať mapové podklady z družicových
meraní, ktoré bývajú spracovávané v mesačných priemerných hodnotách. Ako bude vysvetlené
v kapitole č. 6 v článku 6.1 Vypočítanie energetického potenciálu v meranej lokalite s prepočtom do
výšky osi turbíny za merané obdobie podstatnejšie je zimné obdobie, ktoré nesie vyššiu energiu vetra
ako letné mesiace.

Obr. 2.14: Príklad družicových meraní veternosti s prepočtom do výšky 80 m nad povrchom
Zdroj: http://windtrends.meteosimtruewind.com
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2.3 Obmedzenia niektorých lokalít v záujmovom území Českej republiky
a ochrana prírody

V Čechách je základným zákonom v oblasti ochrany prírody a krajiny zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ktorý má 2 vykonávacie vyhlášky č. 395/1992 Sb. a č. 64/2011 Sb.. Ochrana
prírody je po legislatívnej stránke zložitá, navyše pre uplatnenie ustanovení zákona je často potrebné
posúdenie špecialistom. Pre konzultácie je veľmi dobré osloviť pracoviská Agentúry ochrany přírody a
krajiny České republiky: Správu CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod, ktoré
zabezpečujú ochranu prírody ako po odbornej stránke, tak aj po stránke štátnej správy (kontaktné
údaje sú na : http://www.ochranaprirody.cz/).
Pri uplatňovaní zákona v praxi môže budovanie veterného parku ovplyvniť :
1.
2.
3.
4.

územná ochrana,
druhová ochrana,
ochrana drevín,
všeobecná ochrana.

2.3.1 Územná ochrana
V záujmovom území EZÚS ČR sa nachádzajú maloplošná zvláště chráněná území z kategórie přírodní
památka a přírodní rezervace, zo sústavy Natura 2000 európsky významné lokality. Velkoplošné
zvláště chráněná území a ptačí oblasti (soustava Natura 2000) neboli na území EZÚS ČR vyhlásené, čo
z hľadiska výstavby veterného parku predstavuje menej komplikácii.
obec

PP

PR

EVL

Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
x

Křetín
Lazinov
Letovice

x

Míchov
Pamětice
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Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová

x

Borotín

x

Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov

x

Uhřice
Úsobrno

x

Vanovice
Velké Opatovice

Tab. 2.2: Prehľad jednotlivých kategórií chránených území v obciach ( PP - Přírodní památka, PR Přírodní rezervace, EVL - Evropsky významná lokalita)
V chránených územiach platia tzv. základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií zvlášť
chránených území, ktoré vyplývajú zo zákona č. 114/1992 Sb. a tzv. bližšie podmienky ochrany
prírody, ktoré sú ustanovené v predpisoch, ktorými sa jednotlivé zvlášť chránené územia vyhlasujú.
Základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií zvlášť chránených území predstavujú zákazy,
ktorých „prelomenie“ je možné, len ak iný verejný záujem prevažuje nad záujmom ochrany prírody
alebo v záujme ochrany prírody alebo ak povoľovaná činnosť významne neovplyvní zachovanie stavu
predmetu ochrany zvlášť chráneného územia, t. j. svojím charakterom nepoškodzuje predmet
ochrany. Napr. v prírodnej pamiatke je zakázaná jej zmena alebo poškodzovanie, alebo jej
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hospodárske využitie vedúce k jej poškodeniu. Bližšie podmienky ochrany prírody predstavujú
súhlasy, t. j. na vykonanie činnosti je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody = Správu
CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod.
V sústave Natura 2000, v území EZÚS len v európsky významných lokalitách sú zadefinované činnosti
na ktoré je potrebný súhlas. Na to, aby súhlas mohol byť uvedený, podobne ako vo zvlášť chránených
územiach nesmie dôjsť k závažnému alebo nezvratnému poškodeniu, prípadne až k zničeniu biotopov
a ani biotopov druhov rastlín a živočíchov (predmet ochrany) a rovnako nesmie dôjsť k narušeniu
celistvosti európsky významnej lokality.
Pri plánovaní veterného parku, ktorý by mohol ovplyvniť Naturu 2000 je potrebné požiadať o
stanovisko k zámeru z hľadiska jeho vplyvu na európsky významnú lokalitu príslušnú správu - Správu
CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod. Ak v stanovisku orgánu ochrany prírody sa
významný vplyv nevylúči je potrebné posudzovanie. Posudzovanie vykonávajú len autorizované
osoby v zmysle zákona 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny podľa schválených postupov.
Pre plánovanie veterného parku je dôležité zistiť, či vytypované územie môže byť v rozpore so
záujmami zvlášť chráneného územia alebo európsky významnej lokality v EZÚS. Najvhodnejšia je
samozrejme čo najväčšia vzdialenosť od takýchto území, minimálne vyhnúť sa hraniciam chráneného
územia. Na posúdenie sú dobré rôzne tematické mapy, napr. na webstránke: mapy.nature.cz , je
možné vytvoriť si takú tému mapy, aká je potrebná.
Maloplošná zvláště chráněná území v EZÚS ČR:
•
•
•
•

Přírodní památka Babolský háj, obec Letovice
Přírodní památka Park Letovice, obec Letovice
Přírodní památka Horní Bělá, obec Šebetov
Přírodní rezervace Durana, obec Usobrno

sústava Natura 2000 - Evropsky významná lokalita – EZÚS ČR
• 3086 Křetín – zámek, obec Křetín
• 3114 Nad kapličkou, obec Vranová
• 3040 Borotín – zámek, obec Borotín
Podrobné informácie o maloplošných zvlášť chránených územiach ako aj o európsky významných
lokalitách je možné získať na webstránke: http://drusop.nature.cz/ napr. predmet ochrany,
vyhlasovací predpis a v ňom bližšie podmienky ochrany prírody, vymedzenie územia.
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Obr. 2.15: Výsek z tematickej mapy so zakreslenými hranicami maloplošných zvlášť chránených území
a európsky významných lokalít.

2.3.2 Druhová ochrana
Podľa zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny sú všetky druhy rastlín a živočíchov, ktoré
sa vyskytujú na území Českej republiky chránené (časť zákona o všeobecnej ochrane), z nich sú
najohrozenejšie druhy zaradené medzi zvlášť (osobitne) chránené a ich zoznam je uvedený v
prílohách č. 2 a 3 vo vyhláške č. 395/1992 Sb..
Všeobecná ochrana obsahuje aj špeciálnu časť, ktorá sa týka ochrany vtákov, ktoré podľa jej
jednotlivých ustanovení zakazuje usmrcovanie a v podstate aj akékoľvek negatívne zasahovanie do
ich životného cyklu.
Zvlášť (osobitne) chránené druhy rastlín a živočíchov sa delia na 3 skupiny podľa stupňa ohrozenia.
Na rozdiel od všeobecnej ochrany, ktorá chráni druh ako taký, u zvlášť chránených druhov je
chránený každý jedinec pre poškodením, ktoré je rozpracované na zákázané činnosti v
ustanoveniach. Samozrejme, že okrem samotných jedincov sú chránené aj ich biotopy (zjednodušene
miesta výskytu).
Určiť lokalitu výskytu zvlášť chráneného druhu vyžaduje odborné vedomosti, preto po vytipovaní
miesta na výstavbu veterného parku je vhodné poradiť sa so špecialistami, najjednoduchšie na vyššie
odporúčanej Správe CHKO Žďárské vrchy a na krajskom stredisku Havlíčkův Brod. V prípade stretu
záujmov s ochranou prírody, zvlášť v prípade výskytu kriticky ohrozených druhov (väčšina
významných lokalít je územne chránená) je lepšie prehodnotiť lokalitu.
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Obr.2.16: Mlok škvrnitý - zvlášť chráneného druhu - druh silne ohrozený

2.3.3 Ochrana drevín
Osobitne chránené sú „dreviny rastúce mimo les“. Jedná sa o stromy, skupiny stromov, stromoradia,
kroviny ktoré rastú na nelesných pozemkoch (pozemok, ktorý v katastri nehnuteľností nemá uvedený
druh pozemku „lesný pozemok“) .
Ak je potrebné z pozemku odstrániť pred vybudovaním veterného parku dreviny je potrebné
požiadať o súhlas, ak obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou dosiahne a presiahne 80 cm,
tak isto je potrebné požiadať o povolenie, ak súvislé porasty krovín zaberajú plochu väčšiu ako 40 m2.
Odstraňovanie drevín z pozemku sa vykonáva spravidla v období vegetačného kľudu (neskorá jeseň
až skorá jar), požiadavka je súčasťou rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia môže byť aj uloženie
náhradnej výsadby vrátane starostlivosti o sadenice za zmiernenie ekologickej ujmy, ktorá
odstránením drevín vznikla, ak orgán ochrany prírody (spravidla obec) neuloží náhradnú výsadbu a
odstránenie sa vykoná z dôvodu výstavby platí povinnosť zaplatiť odvod do rozpočtu obce.
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2.3.4 Všeobecná ochrana
Krajinný ráz
Krajinný ráz predstavuje významnú hodnotu zachovalého prírodného a kultúrneho prostredia a je
chránený pred znehodnotením. Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a povolovanie
stavieb, môžu byť povolené len s ohľadom na významné krajinné prvky, zvlášť chránené územia,
kultúrne dominanty krajiny, harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Ak by sa stavbou, napr.
veterným parkom mohol zmeniť krajinný ráz je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (Správu
CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod), v tomto prípade už z povahy veterného
parku ako úplne nového prvku v krajine, navyše silne dominantného vyplýva, že súhlas bude
potrebný vždy.
Hodnotenie krajinného rázu pozostáva vo všeobecnosti z opisu a vyhodnotenia znakov a hodnôt. V
zákone je to zadefinované pomerne široko a nie je k tomu žiaden záväzný vykonávací predpis, ktorý
by riešil detaily. Je možné použíť vypracované metodiky, prípadne ich kombinácie: Hodnocení
krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení). Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 1999, Míchal, I. et al.; Metodický podklad hodnocení krajinného rázu v
chráněných krajinných oblastech. SCHKO ČR 1997, Bukáček, R.; Matějka, P. a kol.; Hodnocení
krajinného rázu představované Doc. Ing. arch. I. Vorlem, Csc.; Hodnocení krajinného rázu
představované Doc. Ing. arch. J. Löwem; Löw, J. a Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec nad
Černými lesy 2003. (Publikace); Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz – metodický postup. ČVUT. Praha 2004. I. Vorel; R. Bukáček; P. Matějka; M.
Culek; P. Sklenička.
ÚSES
Územný systém ekologickej stability je sieť navzájom prepojených prírodný lokalít, ktoré zabezpečujú
ekologickú rovnováhu v krajine. Existuje niekoľko hierarchických úrovní – od najpodrobnejších
miestnych (lokálnych) ÚSESov až po provinciálne a biosférické ÚSESy. Skladajú sa z biocentier,
biokoridorov a interakčných prvkov.
Údaje z ÚSESov sa preberajú do rôznej dokumentácie, ktorá rieši usporiadanie územia, kde sú potom
zohľadňované, čiže chránené. Ochrana ÚSESu je verejným záujmom.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky sú chránené pred poškodzovaním a ničením, ak by k ničeniu alebo
ohrozeniu, prípadne oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie mohlo dôjsť je potrebné získať záväzné
stanovisko ochrany prírody. Medzi takéto zásahy podľa zákona patrí mimo iného umiestňovanie
stavieb.
Významné krajinné prvky zo zákona sú všetky lesy, rašeliniská, vodné toky, rybníky, jazera a údolné
nivy. Okrem toho poznáme aj registrované významné krajinné prvky, ktorými môžu byť mokrade,
medze, trvalé trávne porasty a iné. Zapisuje sa na základe podnetu po splnení aspoň jednej z troch
požiadaviek – vytvára typický vzhľad krajiny a/alebo prispieva k jej estetickej hodnote a/alebo
prispieva k udržaniu ekologickej stability. Registráciu je možné zrušiť len v prípade verejného záujmu.
47

Orgánom ochrany prírody sú obce, kde je možné zistiť, aké významné krajinné prvky sú v
katastrálnom území evidované.

2.4 Obmedzenia niektorých lokalít v záujmovom území Slovenskej
republiky a ochrana prírody
Na Slovensku je ochrana prírody zakotvená v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Vykonávacou vyhláškou je vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o pomerne zložitý zákon, ktorý odráža zložitý vývoj ochrany
prírody ako takej, hlavne od roku 1989.
Z hľadiska obmedzenia plánovania veterného parku, ktorý sa vždy viaže na jedno konkrétne miesto je
najjednoduchšie informovať sa na príslušnej správe chránenej krajinnej oblasti (Záhorie alebo Biele
Karpaty) aké chránené záujmy eviduje na danej parcele a získané informácie si následne preveriť. Pri
plánovaní veterného parku sa najpravdepodobnejšie bude jednať o ochranu vtákov. V riešenom
území sa nachádza chránené územie, ktoré je špecializované na ochranu vtáctva: Chránené vtáčie
územie Záhorské Pomoravie.
Z pohľadu ochrany prírody investičný zámer – vybudovanie veterného parku môže obmedziť až
znemožniť:
1.
2.
3.
4.

územná ochrana
druhová ochrana
všeobecná ochrana
ochrana drevín

3.4.2 Územná ochrana
Na území EZÚS SR sa nachádzajú tieto kategórie chránených území: chránená krajinná oblasť,
chránené vtáčie územie, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná
pamiatka. V území sa nachádzajú aj navrhované územia európskeho významu, ktoré ešte nie sú
vyhlásené za chránené územia, do ich vyhlásenia v nich platí režim ako vo vyhlásenom chránenom
území.
obec

CHKO

Bílkové Humence

x

Borský Mikuláš

x

Borský Svätý Jur

x

MCHÚ

CHVÚ

x

x
x

Čáry
Častkov

x
x

ÚEV

x
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x

Dojč
Hlboké

x

x

Koválov
Kuklov

x

Kúty

x

Lakšárska Nová Ves

x

Moravský Svätý Ján

x

Podbranč

x

x

x
x

x
x

x
x

Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

x

x

Smrdáky
Sobotište

x

Šajdíkové Humence

x

Šaštín - Stráže

x

x

x

Štefanov

Tab.2.3: Obce a kategórie chránených území, ktoré sú v ich katastrálnom území vyhlásené (CHKOchránená krajinná oblasť; MCHÚ-maloplošné chránené územie; CHVÚ – chránené vtáčie územie; ÚEV
– územie európskeho významu)
V chránených územiach, ako aj v navrhovaných územiach európskeho významu, okrem chránených
vtáčích území, sa ochrana zabezpečuje obmedzovaním ľudskej činnosti, rozdeľuje sa do piatich
stupňov. So zvyšujúcim stupňom ochrany sa ochrana sprísňuje, t. j. v prvom stupni ochrany je
najmenšia, má najmenej obmedzení (voľná krajina) a v piatom stupni ochrany najprísnejšia, je najviac
obmedzení (bezzásahové územia). Chránené územia, ktoré sa prekrývajú s územím EZÚS majú
ochranu ustanovenú od 2. až po 5. stupeň ochrany. Chránené vtáčie územie má obmedzenia
zadefinované vo vyhláške, ktorou bolo vyhlásené.
Pre plánovanie investície je teda dôležité vedieť, či sa vytipovaná lokalita nachádza v chránenom
území. Rovnako dôležité je určiť, či sa jedná o územie z európskej sústavy chránených území,
predovšetkým v chránenom vtáčom území.
Európska sústava chránených území je známa sústava NATURA 2000, no slovenský právny systém
termín NATURA 2000 nepozná, nie je v zákone zadefinovaný. Do európskej sústavy chránených území
patria chránené vtáčie územia, navrhované územia európskeho významu (nevyhlásené za chránené
územie, no s režimom chráneného územia) a chránené územia európskeho významu (vyhlásené v
kategórii chránených území, napr. prírodná rezervácia). V území EZÚS sú všetky tri tipy naturových
území. Naturové územia vyžadujú posúdenie investičných zámerov v zmysle smernice o biotopoch
(SMERNICA RADY 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
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živočíchov a rastlín), nejedná sa vždy o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), no môže aj
pri zámeroch, ktoré nemajú technické kritéria na povinné hodnotenie v procese EIA, túto povinnosť
určiť.
Ako zistiť, či sa parcely, v ktorých je naplánovaná investícia nachádzajú v chránenom území, alebo
nie?
Ak sa jedná o chránené územie, ktoré nie je naturovým je údaj uvedený na liste vlastníctva daného
pozemku. Pre naturové územia tieto údaje zatiaľ nie sú na katastri zapísané. Najjednoduchšie je
opýtať sa na Štátnej ochrane prírody, územne príslušnej organizačnej jednotke, ktorými sú v tomto
prípade Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Kontakty sú uvedené na websídle Štátnej ochrany prírody (http://www.sopsr.sk). Komplexné
databázy má aj Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, Obvodný úrad životného
prostredia v Senici, Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava.
Informácie o chránených územiach, okrem chránených krajinných oblastí sú na web-stránke štátneho
zoznamu (http://uzemia.enviroportal.sk/), ktorý vedie Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši. Múzeum vedie aj archív dokumentácie, ktorou bolo chránené územie vyhlásené
(hranice územia, stupne ochrany a ďalšie údaje).
Údaje o naturových územiach sú na web-stránke Štátnej ochrany prírody v časti Natura 2000
(http://www.sopsr.sk/natura/), jedná sa o aktuálne záväzky SR voči EÚ. Právne záväzné údaje o
chránenom vtáčom území sú vo vyhláške MŽP SR č. 202/2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie
územie Záhorské Pomoravie. Právne záväzný predpis, v ktorom sú ustanovené navrhované územia
európskeho významu je Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu, údaje sa môžu mierne líšiť od údajov na web-stránke, je to dané postupným
plnením si záväzkov SR voči EÚ a málo pružnými zmenami legislatívy. Chránené územia európskeho
významu sú vyhlásené v niektorej z kategórii chránených území a teda sú aj na stránke štátneho
zoznamu aj na stránke Štátnej ochrany prírody v časti Natura 2000. Zvláštnu časť území európskeho
významu tvoria územia, ktoré boli schválené Uznesením vlády SR č. 577 z 31.8.2011 k aktualizácii
národného zoznamu území európskeho významu (č. materiálu 27812/2011) a následne zaslané
7.10.2011 zaslané Európskej Komisii. Uvedené územia mali byť vydané všeobecne záväzným právnym
predpisom podľa § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z., no dodnes nie sú. Jedná sa o lokality, v
ktorých je vyžadované posudzovanie ako v územiach európskeho významu (v texte nižšie), aj keď nie
sú ustanovené vo všeobecne právnom predpise (v národnom právnom systéme „nepatria“ medzi
naturové územia). Ich zoznam je dostupný v materiály, ktorý bol predložený na rokovanie vlády,
alebo na uvedenej webstránke Štátnej ochrany prírody. Odlíšiť sa dajú kódom, ktorý má číslo vyššie
ako 500 (SKUEV05xx, SKUEV1xxx).
Chránená krajinná oblasť Záhorie je zadefinovaná vo vyhlasovacom predpise, ktorým je Vyhláška
MKSSR č. 220/1988 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele
Karpaty je zadefinovaná vo Vyhláške MŽP SR 396/2003 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele
Karpaty.
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Pre rýchlu orientáciu môžu pomôcť aj rôzne tematické mapy, v ktorých sú hranice jednotlivých
chránených území zakreslené. No reálny stav je veľmi dobré preveriť v právne záväzných právnych
predpisoch, hlavne ak sa jedná o znemožnenie výstavby veterného parku z titulu ochrany prírody.
Územia sa rôzne prekrývajú, napr. na tej istej parcele môže byť chránené územie s obmedzeniami
podľa stupňa ochrany a súčasne aj chránené vtáčie územie s obmedzeniami uvedenými vo vyhláške.
Obmedzenia sa rozdeľujú na zákazy (zakázané činnosti) a súhlasy (činnosti na vykonanie ktorých je
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody). Vo vyhláške chráneného vtáčieho územia sú uvedené
činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany.
Pri obmedzeniach je takmer jedno, či sa jedná o zákaz alebo súhlas, vo výsledku konania sa v praxi
výrazne neodlišujú, lebo zo zákazu je možné udeliť výnimku (nie je to bežné) a pri súhlasoch je možné
súhlas neudeliť, t. j. činnosť zakázať. Záleží od posúdenia konkrétnej situácie. Ak je investícia v
chránenom území a jej charakter vyžaduje výnimku alebo súhlas, je nutné o rozhodnutie požiadať
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava. Pri rozhodovaní v chránených územiach
sa berú do úvahy všetky druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia a všetky druhy, ktoré sú
chránené a v území sa vyskytujú. Zoznamy sú prílohami vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z..
Hodnotí sa aj vplyv na biotopy, ktoré sa v území vyskytujú. Ďalej sa pri stavbách posudzuje aj vplyv na
krajinu, ktorý má často znaky subjektivity, keďže zákon č. 543/2002 Z. z. sa krajine venuje len
okrajovo. No v EZÚS sa nachádzajú 2 územia, ktoré sú vyhlásené aj na ochranu krajiny: Chránená
krajinná oblasť Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. Pri hodnotení veterných parkov sa
používa Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu,
ktorá je dostupná na websídle Slovenskej agentúry životného prostredia. Metodika sa využíva hlavne
v procese EIA. Pri hodnotení investičného zámeru sa môže investor stretnúť aj s hodnotením vplyvu
na neživú prírodu. Všetky hodnotenia vykonáva Štátna ochrana prírody správa CHKO Záhorie, alebo
Štátna ochrana prírody správa CHKO Biele Karpaty (okrem hodnotení v procese EIA, pripravuje
odborné podklady pre rozhodovanie štátnej správy) podľa územnej príslušnosti na základe výzvy
Obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja Bratislava. Úrad koná – rozhoduje len na základe
žiadosti investora.
Obvodný úrad životného prostredia Senica a Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja
Bratislava sú dotknutými orgánmi a ich vyjadrenie je záväzné aj pri územnom a stavebnom konaní, t.
j. ich vyjadrenie je záväzné aj keď sa investícia plánuje v území, ktoré nie je chránené. Podklady pre
vyjadrenie rovnako pripravujú správy CHKO.
V naturových územiach sa hodnotí vplyv na predmet ochrany, ktorý je jednoznačne vymedzený tým,
že je vymenovaný vo výnose (je uvedený aj na stránke http://www.sopsr.sk/natura/) a vo vyhláške
chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Tvoria ho biotopy a druhy. Predmetom ochrany
chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie sú: chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového,
haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika močiarneho, kane močiarnej,
kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho, rybárika riečneho, muchárika
bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice
poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového, lelka obyčajného,
ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimovísk divých husí.
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Ak sa zámer plánuje v naturovom území, alebo v jeho blízkosti je investor povinný predložiť ho na
posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ak stavba nepolieha posudzovaniu v procese EIA. V
prípade, ak podlieha posudzovaniu v procese EIA vplyv na predmet ochrany je posúdený vo vlastnom
procese EIA. Ak sa má vykonať posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., predkladá investor žiadosť a
podklady v zmysle zákona na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava, tento v
odbornom stanovisku rozhodne, či je potrebné ďalšie posudzovanie v procese EIA (predpokladá sa
vplyv na predmet ochrany), alebo nie (vplyv sa nepredpokladá).
Ak zámer podlieha procesu EIA, či už na základe svojich parametrov priamo, alebo na základe
odborného stanoviska je dôležité, aby v správe o hodnotení vplyvov, ktorú si zabezpečuje investor
sám, sa pri dotknutých naturových územiach jednalo o samostatné, dobre odlíšiteľné posúdenie, aby
nevznikli pochybnosti, že toto posúdenie bolo opomenuté. Je nutné zhodnotiť každý predmet
ochrany, t. j. každý biotop a druh, aj keď je jasné, že investícia napr. z priestorových dôvodov naň
nemôže mať vplyv, minimálne jednoduchým skonštatovaním, že vplyv sa nepredpokladá a prečo.
Takto je možné predísť mnohým nedorozumeniam. Na vykonanie hodnotení existujú metodiky.
O tom, či je investor povinný žiadať o súhlas alebo výnimku v chránenom území, či má podať žiadosť
o odborné stanovisko sa dozvie najneskôr v územnom konaní, kde na to bude upozornený
prostredníctvom záväzného vyjadrenia orgánov životného prostredia. Investor však musí podať
žiadosť, aby orgány začali konať o povolení výnimky, udelení súhlasu, aby vydali odborné stanovisko.
Je nutné skonštatovať, že výnimočne sa v územnom konaní o povinnosti investor nedozvie, preto je
dobré vyhodnotiť, či sa veterného parku týkajú obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny, keďže sa jedná o samostatné konania, t. j. konania sa navzájom
nepodmieňujú a chýbajúce príslušné rozhodnutie je porušením ochranných podmienok.

Veľkoplošné chránené územia v EZÚS SR:
•

Chránená krajinná oblasť Záhorie bola vyhlásená v nasledujúcich katastrálnych územiach
EZÚS: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves,
Moravský Svätý Ján, Šajdíkové Humence, Šaštín – Stráže.

•

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty bola vyhlásená v katastrálnych územiach EZÚS:
Častkov, Podbranč, Sobotište.

V oboch platí 2. stupeň ochrany.

Maloplošné chránené územia v EZÚS SR:
•

Prírodná pamiatka Chvojnica, k. ú. Častkov, 4. stupeň ochrany

•

Chránený areál Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 3. - 5. stupeň ochrany

•

Národná prírodná rezervácia Červený rybník, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany

•

Prírodná rezervácia Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. - 5. stupeň ochrany
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•

Chránený areál Jubilejný les, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. stupeň ochrany

•

Chránený areál Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. - 3. stupeň ochrany

•

Prírodná pamiatka Rieka Myjava, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany

•

Národná prírodná rezervácia Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže),
3. - 5. stupeň ochrany

Európska sústava chránených území (NATURA 2000) v EZÚS SR:
•

Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, k. ú. Borský Svätý Jur, Čáry, Kúty, Moravský
Svätý Ján, Sekule.
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Obr.2.17: Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie,
54

zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/img/chvu/mapy/SKCHVU016.jpg

Územia európskeho významu:
•

SKUEV0113 Dlhé lúky, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0115 Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. - 5. stupeň ochrany

•

SKUEV0120 Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2., 4., 5. stupeň ochrany

•

SKUEV0162 Grgás, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0165 Kútsky les, k. ú. Kúty, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0166 Ciglát, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0171 Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 3. - 5. stupeň
ochrany

•

SKUEV0173; SKUEV1173 (3. stupeň ochrany) Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0179 Červený rybník, k. ú. Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany

•

SKUEV0213 Gazarka, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0220 Šaštínsky potok, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň
ochrany

•

SKUEV0226 Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0311; SKUEV1311 (2. stupeň ochrany) Kačenky, k. ú. Moravský Svätý Ján, Sekule, 2.
stupeň ochrany

•

SKUEV0314 Morava, k. ú. Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0520 Horný tok Myjavy, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany

•

SKUEV0523 Lakšárska duna, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0526 Kalaštovský potok, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. stupeň ochrany

•

SKUEV0527 Gachovec, k. ú. Borský Mikuláš, 2. stupeň ochrany

•

SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany

Medzi chránené územia európskeho významu patria:
•

SKUEV0113 Dlhé lúky = CHKO Záhorie

•

SKUEV0162 Grgás = CHKO Záhorie

•

SKUEV0166 Ciglát = CHKO Záhorie
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•

SKUEV0171 Zelienka = Národná prírodná rezervácia Zelienka

•

SKUEV0179 Červený rybník = Národná prírodná rezervácia Červený rybník

Medzi územia európskeho významu, ktorých časť sa prekrýva s chráneným územím patria:
•

SKUEV0115 Bahno - Chránený areál Bahno

•

SKUEV0120 Jasenácke - Prírodná rezervácia Jasenácke

•

SKUEV0213 Gazarka – CHKO Záhorie

•

SKUEV0220 Šaštínsky potok - CHKO Záhorie

•

SKUEV0226 Vanišovec - CHKO Záhorie

•

SKUEV0311; SKUEV1311 Kačenky - CHKO Záhorie

•

SKUEV0314 Morava - CHKO Záhorie

•

SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy - CHKO Záhorie

Niekoľko príkladov na ktoré činnosti sú potrebné súhlasy, prípadne výnimky v 2 stupni ochrany,
keďže sa jedná o rozsiahle územia, ktoré často prekrývajú celé katastre. Vyšším stupňom ochrany (od
3. stupňa) je jednoduchšie sa vyhnúť a pre investíciu hľadať inú lokalitu. V 4. a 5. stupni ochrany sa
investičné zámery presadzujú len veľmi ťažko a tvoria skôr výnimku. V zákone č. 543/2002 Z. z. sa
jedná o §§ 13 – 16, kde sú všetky obmedzované činnosti podľa jednotlivých stupňov vymenované.
Podľa charakteru plánovanej činnosti je potrebné posúdiť, či z uvedených činnosti bude potrebné
niektoré vykonávať a na vybrané si potom vyžiadať potrebný súhlas, prípadne požiadať o udelenie
výnimky.
Príklady:
2. stupeň ochrany – je zakázaný vjazd a státie motorových vozidiel mimo ciest, čo môže byť problém
ak sa medzi staveniskom a cestou nachádzajú ďalšie parcely, pričom vybudovanie prístupovej cesty
nie je nutné;
2. stupeň ochrany – súhlas sa vyžaduje na:
•

oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, napríklad pri oplotení staveniska

•

vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom – niektoré stavebné postupy sa zaraďujú medzi činnosti vykonávané banským
spôsobom

•

umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami
zastavaného územia obce – niektoré investície spolufinancované z fondov EÚ vyžadujú
označenie tabuľami

•

budovanie mototrasy – termín mototrasa nie je zadefinovaný, no môže súvisieť so
sprístupňovaním pozemku
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•

umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na osvetlenie budov, za hranicami zastavaného územia obce – môže byť potrebné
pre vybavenie staveniska.

3.4.3 Druhová ochrana
Je ochrana chránených druhov rastlín a živočíchov, ktorá sa uplatňuje na celom území SR, t. j. aj v tzv.
voľnej krajine, teda aj tam, kde nie sú vyhlásené chránené územia. Obmedzenia, ktoré sú
zadefinované v zákone sa uplatňujú na miestach výskytu chránených druhov. Z hľadiska zámerov a
plánov je dôležité, či sa vplyvy, ktoré činnosťou vzniknú zaradia medzi tie, ktoré majú negatívny vplyv
na chránené druhy. Zjednodušene sa jedná o poškodzovanie a ničenie rastlín a zraňovanie až
usmrtenie živočíchov, pričom u živočíchov sú zakázané aj činnosti, ktoré by ich mohli vyrušovať. Pre
úplnosť uvádzame, že na Slovensku sú chránené všetky druhy vtákov. Je preto dôležité, aby sa
veterný park neplánoval v migračnom koridore (ťah vtákov), pretože toto by bolo vyhodnocované
ako negatívny vplyv na chránené druhy a investíciu by pravdepodobne nebolo možné presadiť. O
odbornú konzultáciu ohľadom migračných koridorov je možné požiadať aj Slovenskú ornitologickú
spoločnosť / BirdLife Slovensko, ktorá sa venuje ochrane vtáctva. Je potrebné upozorniť, že
budovaniu veterných parkov nie je naklonená.
Ak sa jedná o lokalitu výskytu chránených druhov a činnosť by na ne mala negatívny vplyv, je dôležité
prehodnotiť zámer, napríklad jeho lokalizáciu. Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 40 taxatívne stanovuje
podmienky za ktorých je možné zo zákazu udeliť výnimku, investičné zámery tam uvedené nie sú.
Chránené druhy sú vymenované v prílohách vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. Vzhľadom na rozsah
príloh, obsahujú niekoľko 100 druhov, je pre laika veľmi ťažké posúdiť lokalitu. Údaje o výskyte
chránených druhov nie sú verejne prístupné. V podstate sú 2 riešenia, nechať urobiť prieskum lokality
špecialistom, alebo sa informovať na Štátnej ochrane prírody, či eviduje v lokalite chránené záujmy.
Prieskum územia mimo chránených území nie je podrobný, údaje nie sú systematicky zbierané, skôr
majú náhodný charakter. Je vysoko pravdepodobné, že bez rekognoskácie územia sa nebude nikto
vedieť od stola vyjadriť.
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Obr.2.18: lokalita chráneného druhu rastliny, pre ktorú sa vyhlasujú chránené územia kolenec jarný v k. ú. Borský Svätý Jur

3.4.4 Všeobecná ochrana
Ustanovenia v úvode zákona sú zaradené do všeobecnej ochrany, patrí medzi ne mimo iné ochrana
biotopov a územného systému ekologickej stability.

•

Ochrana biotopov

V územnom a stavebnom konaní môže orgán ochrany prírody upozorniť vo vyjadrení, že činnosťou,
ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu
alebo biotopu národného významu a vtedy je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas
obvodného úradu životného prostredia v Senici. Zoznam biotopov je uvedený v prílohe vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z.. Udelenie súhlasu sa opiera o ustanovenie: orgán ochrany prírody a krajiny taký
súhlas vydá, ak sa v konaní preukáže, že činnosťou nedôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu
európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktoré je v rozpore s požiadavkou ochrany
týchto biotopov, ktorou je obmedzovanie alebo regulovanie zásahov, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na priaznivý stav biotopu. V uvedenom je dôležité, že sa jedná o stav z hľadiska
biogeografického regiónu (podľa usmernenia MŽP SR) a nie jednotlivej dotknutej lokality. V SR sú 2
biogeografické regióny: alpský a panónsky, čiže sa jedná o pomerne rozsiahle územia. To znamená, že
by sa muselo jednať o činnosť s veľmi veľkým rozsahom, prípadne o výskyt mimoriadne vzácneho
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biotopu (tieto sú zvyčajne územne chránené), aby bolo nutné žiadať súhlas obvodného úradu
životného prostredia v Senici. Investor je povinný žiadať o súhlas, len ak ho na to orgán ochrany
prírody upozorní.
•

Ochrana územného systému ekologickej stability

Tvoria ho biokoridory, biocentrá a interakčné prvky. Vypracovávajú sa v rôznej hierarchickej úrovni
od miestnych až po KURS. Sú zapracované do územných plánov. Biocentrá sú často súčasne
chránenými územiami. Pri plánovaní sú investori, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu
ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Pri budovaní veterných parkov je potrebné zohľadniť, či sa
vybraná lokalita nenachádza v trase migračného koridoru.

3.4.5 Ochrana drevín.
Jedná sa o ochranu stromov a kríkov, ktoré rastú mimo lesných pozemkov (ostatné plochy, trvalé
trávne porasty). V tomto prípade rozhoduje stav evidencie pozemku v katastri nehnuteľností a nie
skutočný stav. Napríklad, ak sa jedná o porast, ktorý má charakter lesa, no rastie na pozemku, ktorý
je evidovaný ako trvalý trávnatý porast, jedná sa o ochranu drevín. Ak je potrebné pripraviť pozemok
vyrúbaním drevín a krovín je potrebné požiadať obec o súhlas. Súhlas sa vyžaduje na stromy, ktoré
majú vo výške 130 cm nad zemou obvod kmeňa väčší ako 40 cm (priemer necelých 13 cm). Pri
krovitých porastoch je potrebný súhlas, ak zaberajú výmeru väčšiu ako 10 m2. Obec v súhlase buď
nariadi náhradnú výsadbu, alebo finančnú náhradu až do výšky spoločenskej hodnoty drevín.
Spoločenská hodnota drevín sa počíta podľa príloh vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. V území s
druhým a tretím stupňom ochrany sa takýto súhlas vyžaduje vždy (neplatí výnimka o hrúbke a
ploche), koná obvodný úrad životného prostredia v Senici a v území so 4. a 5. stupňom ochrany sú
výruby zakázané. Vzhľadom na pomerne vysoké sumy spoločenských hodnôt drevín, uprednostňujú
investori náhradnú výsadbu, ak ju majú kde uskutočniť.
Výnimočne je možné stretnúť sa aj s uplatnením iných častí zákona pri obmedzovaní
hlavne vtedy, ak tieto najbežnejšie neumožňujú plánovaný zámer zakázať.

činnosti,

2.5 Dotazníkový prieskum
V záujmovom území v Českej republike bol vykonaný dotazníkový prieskum. Respondenti prieskumu
boli zástupcovia obecných a mestských úradov všetkých 25-tich miest a obcí v regióne Letovicko
a Malá Haná . Cieľom bolo zistiť skutočnosti ohľadom týchto skupín tém:
•

Informovanosť o platnej legislatíve či podpore, ktorá by sa dotýkala využitia tohto zdroja
Otázky č. 1, 3, 4, 5, 6

•

Existencia skúsenosti s využívaní veterných elektrární na území katastra obce
Otázky č. 2, 7, 8, 15

•

Znalosť záujmu a prekážok potenciálneho využitia vhodných lokalít
Otázky č. 9, 14, 16
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Dotazníkový prieskum pozostával z nasledujúcich otázok:
Veterná energia – nad 1 MW
1. Poznáte štátnu politiku ohľadom budovania veterných elektrární a parkov
(ďalej len „VE“) ?
a. Áno
b. Nie
2. Sú v katastri Vašej obce VE alebo park VE s výkonom nad 1 MW vrátane,
a.
Áno
b.
Nie
Ak áno, uveďte prosím počet VE a ich výkon:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y prevádzkovateľa pre prípadnú
spoluprácu? Adresa:
3. Poznáte právne predpisy, ktoré upravujú povoľovanie veterných elektrárni
a. Áno
b. Mám predstavu o regulatívach, ale konkrétne právne predpisy nepoznám.
c. Nie
4. Poznáte právne predpisy, ktoré upravujú postavenie obce v povoľovacom procese?
a. Áno
b. Mám predstavu o regulatívach, ale konkrétne právne predpisy nepoznám.
c. Nie
5. Poznáte možnosti podpory pre VE?
a. poradenskej:
i. Áno
ii. Nie
b. finančnej (investičné dotácie):
i. Áno
ii. Nie
c. nepriamej (zvýhodnený výkup elektriny):
i. Áno
ii. Nie
Ak poznáte iné možnosti, uveďte prosím:
6. Poznáte štátnu politiku ohľadom budovania VE ?
a. Áno
b. Nie
7. Evidujete prínosy z prevádzky VE?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad:
8. Evidujete problémy s prevádzkou VE?
a. Áno
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b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad:
9. Mali by Ste ako obec záujem o VE – byť jej prevádzkovateľom?
a. Áno
b. Nie
10. Sú v katastri Vašej obce miesta vyslovene vhodné na vybudovanie VE,
(napr. veterné miesta, miesta blízko el. vedení, holé vyvýšené lokality)
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet, prípadne ich pomenujte:
15. Je v katastri Vašej obce miesto kde bola meraná veternosť?
(napr. veterné miesta, miesta blízko el. vedení)
c. Áno
d. Nie
Ak áno, pomenujte prosím lokality:
Tušíte s akým výsledkom (priaznivý, nepriaznivý)?
16. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu VE nad 1 MW?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu? Adresa:
Ak o prekážke prečo zatiaľ VE nepostavili (napr. nedostatok finančných zdrojov, veľká
vzdialenosť na pripojenie do elektrickej siete, nesúhlas prevádzkovateľa elektrickej siete
s pripojením, iné problémy s infraštruktúrou, nesúhlas občanov, prekážky zo strany ochrany
prírody a pod.):
17. Je plánovaná výstavba VE v katastrálnom území obce?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím počet a plánovaný výkon?
18. Pôsobí vo Vašej obci občianske združenie, aktivisti, ktorí sú proti výstavbe VE?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím, či je ich vplyv na verejnú mienku ohľadom výstavby VE v katastri obce
veľký.
a. Áno, výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.
b. Nie, majú malý, alebo takmer žiadny vplyv na názory občanov.
19. Poznáte dostupné technológie VE na trhu?
a. Áno
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b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad, ktorú by Ste v katastri Vašej obce odporúčali vybudovať:
Rovnako uveďte prosím príklad technológie, ktorú považujete za neprijateľnú:
20. Poznáte obmedzenia z pohľadu ochrany prírody alebo iné?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ktoré by mohli brániť vybudovaniu VE
Veterná energia – do 1 MW
21. Evidujete problémy s prevádzkou malej VE?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad:
22. Sú v katastri Vašej obce malé VE s výkonom do 1 MW,
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím počet VE a ich výkon
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y prevádzkovateľa pre prípadnú
spoluprácu? Adresa:
23. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu malej VE?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet a odhadovaný výkon:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu? Adresa:
Ak o prekážke prečo zatiaľ VE nepostavili (napr. nedostatok finančných zdrojov, veľká
vzdialenosť na pripojenie do elektrickej siete, nesúhlas prevádzkovateľa elektrickej siete
s pripojením, iné problémy s infraštruktúrou, nesúhlas občanov, prekážky zo strany ochrany
prírody a pod.):
Vyhodnotenie prvej skupiny tém
Informovanosť o platnej legislatíve či podpore ktorá by sa dotýkala využitia tohto zdroja.
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Graf č. 2.1: Odpoveď na otázku č. 1

Graf č. 2.2: Odpoveď na otázku č. 3

Graf č. 2.3: Odpoveď na otázku č. 4

Graf č. 2.4: Odpoveď na otázku č.6

Graf č. 2.5: Odpoveď na otázku č.5
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že je vhodné venovať sa zvyšovaniu informovanosti o štátnej
politike podpory obnoviteľných zdroj na báze využitia veternej energie a platnej legislatíve, ktorá má
dôležitú úlohu pri procesoch povoľovania výstavby takýchto zdrojov.
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Graf č. 2.6: Percentuálne rozdelenie všetkých odpovedí v prvej skupine otázok zameraných na
informovanosť o legislatíve a podpore veternej energie

Vyhodnotenie druhej skupiny tém
Existencia skúsenosti s využívaní veterných elektrární na území katastra obce

Graf č. 2.7: Odpoveď na otázku č.2

Graf č. 2.8: Odpoveď na otázku č.7

Graf č. 2.9: Odpoveď na otázku č.8

Graf č. 2.10: Odpoveď na otázku č.15
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Graf č. 2.11: Odpoveď na otázku č.17

Graf č. 2.12: Odpoveď na otázku č.18

Celková neprítomnosť ako veľkých veterných elektrární, tak aj malých či mikro zdrojov spôsobuje
nedostatok praktických skúseností s prevádzkou takýchto zariadení aj nižšiu informovanosť o ich
technológii.

Graf č. 2.13: Percentuálne rozdelenie všetkých odpovedí v druhej skupine otázok zameraných na
existenciu skúsenosti s využívaním vetrených elektrární v katastri obce
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Vyhodnotenie tretej skupiny tém
Znalosť záujmu a prekážok potenciálneho využitia vhodných lokalít

Graf č. 2.19: Odpoveď na otázku č.9

Graf č. 2.20: Odpoveď na otázku č.14

Graf č. 2.21: Odpoveď na otázku č.16

Graf č. 2.22: Odpoveď na otázku č.19

Pri percentuálnom spracovaní tejto skupiny tém bola vylúčená otázka č. 14, nakoľko existencia
aktivistov proti využívaniu veternej energie neprispieva k možnostiam pozitívne. Znalosti takýchto
skupín občanov sú spravidla skreslené a založené viac na emocionálnom vnímaní, ako na technických
faktoch či skúsenostiach, kde veterné zariadenia reálne pracujú v prevádzke. Z praxe je známy jav, že
percento nesúhlasiacich občanov s projektom veternej elektrárne prudko klesne práve po jej
realizácii. Toto je spojené s ich neskreslenou skúsenosťou, ktorú prinesie až zdarná prevádzka
veterných zariadení. Znalosť prekážok výstavby zo strany záujemcu sa dá hodnotiť skôr pozitívne,
nakoľko každá reálna stavba prináša ich prekonávanie, či triezve zváženie už v prípravnej fáze.
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Graf č. 2.23: Percentuálne rozdelenie všetkých odpovedí v štvrtej skupine otázok zameraných na
znalosť záujmu i prekážok využívania veternej energie
Záver vyhodnotenia dotazníkového prieskumu v záujmovom území v Českej republike
Z dotazníkového prieskumu ďalej vyplynulo, že prekážkou využitia veternej energie v Obci Vanovice
bol nesúhlas občanov, ktorý súvisí aj s existenciou aktivistov proti takejto výstavbe.

V záujmovom území v Slovenskej republiky nebol vykonaný dotazníkový prieskum vzhľadom na
skúsenosť s prieskumom v Českej republike.
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3. Vytipovanie ďalších lokalít s predpokladmi na výstavbu
veterných elektrární
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 závetrí kopcov v smere prevládajúceho smeru prúdenia vzduchu.
Prevládajúce smery prúdenia vzduchu sú vysvetlené v článku 6.3.1 Prevládajúce smery vetra v
lokalitách na záujmovom území EZÚS ČR a 6.3.2 Prevládajúce smery vetra v lokalitách na záujmovom
území EZÚS SR.
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 pripojení 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 umiestnenie 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
s vetreným zariadením, čo záleží aj od jeho veľkosti.
Jedným z dnes 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.
Prekážka v zastavanej zóne – umiestňovanie mikro zdrojov
Charakteristický tvar takejto ovplyvnenej oblasti za prízemnou budovou je na obr. 3.1.

Obr. 3.1: Veľkosť ovplyvnenej oblasti za prízemnou budovou
Ak by došlo k zámeru umiestniť os turbíny v záveternej oblasti budovy, malo by to následok zníženie
jej výkonu a tiež vážne ohrozenie jej životnosti. Turbulentné prúdenie narušeného prúdu vzduchu
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spôsobuje nežiaduce vibrácie turbíny a môže dochádzať až k nebezpečným únavovým lomom na
rotore alebo iných častiach.

Obr. 3.2: Umiestňovanie mikro-zdroja na voľnom teréne nad prekážkami
Zdroj: http://www.ibd-cleantech.com

3.1 Lokality v záujmovom území v Českej republike
Lokalita Horní Poříčí – oblasť „Na rovinách“

Obr. 3.3: Vyznačenie lokality pri obci Horní Poříčí
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Lokalita Horní Poříčí – oblasť „Na hornopříčských rovinách“

Obr. 3.4: Vyznačenie druhej lokality pri obci Horní Poříčí
Lokalita Prostrední Poříči - Bučí

Obr. 3.5 Vyznačenie druhej lokality pri obci Prostrední Poříčí
Lokalita Rozhraní

Obr. 3.6: Vyznačenie lokality pri obci Rozhraní
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Tri lokality v okolí obce Chlum

Obr. 3.7: Vyznačenie lokalít pri obci Chlum
Lokalita Bezdečí – Na údolí

Obr. 3.8 Vyznačenie lokality pri obci Bezdečí – Na údolí
Lokalita za obcou Korbelova Lhota
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Obr. 3.9 Vyznačenie lokality za obcou Korbelova Lhota
Lokalita pri obci Úsobrno smerom k obci Uhřice - Vrchhora

Obr. 3.10 Vyznačenie lokality pri obci Úsobrno

Obr. 3.11: Pohľad z rozhľadne Zelenkúv kopec smerom na vytipované lokality nad Horním Poříčím
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Obr. 3.12: Pohľad smerom na Prostřední Poříčí - Bučí

Obr. 3.13: Pohľad smerom na Dolní Poříčí
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Obr. 3.14: Pohľad na lokalitu pri obci Horní Poříčí – Na rovinách

Obr. 3.15: Pohľad na pole nad cestou Roubanina – Slatina (potenciálna ďalšia lokalita)
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Obr. 3.16: Pohľad na pole nad cestou Roubanina – Slatina (potenciálna ďalšia lokalita)

Obr. 3.17: Pohlad z cesty Roubanina – Slatina na Vlkov (potenciálna ďalšia lokalita)
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Obr. 3.18: Pohľad na ceste z Malej Roudky do Skočovej Lehoty (potenciálna ďalšia lokalita)

89
Obr. 3.19: Pohľad na Smržovec z Brťova pri družstve (potenciálna ďalšia lokalita)
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Obr. 3.20: Pohľad Na údolí z cesty pred odbočkou na Bezděčí

Obr. 3.21: Pohľad Na údolí z cesty pred odbočkou na Bezděčí
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Obr. 3.22: Pohľad na lokalitu pri obci Chlum s vysokým napätím

Obr. 3.23: Pohľad na hrebeň nad obcou Chlum
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Obr. 3.24: Pohľad na lokalitu „Na Zbytcích“ - fotografované z obce Chlum

Obr.3.25: Pohľad na Vrchhoru z cesty Veľké Opatovice – Cetkovice (potenciálna ďalšia lokalita)
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Popis najzaujímavejších lokalít ako i detailné družicové snímky sú uvedené v článku 4.2 Náhrada
priameho merania v teréne modernými matematickými modelmi prúdenia za použitia svetových
databáz korigovaných hodnotami zo siete národných meteorologických staníc. Tam sú bližšie
rozobraté z pohľadu veternosti.

3.2 Lokality v záujmovom území v Slovenskej republike
Situácia v záujmovom území v Slovenskej republike je komplikovanejšia, nakoľko nižšie položené časti
územie nevykázali dostatočnú veternosť. Vhodné lokality sa preto nachádzajú na vyvýšenom hrebeni
od obce Štefanom smerom k Sobotišťu ponad obec Rybky. Vzhľadom na fakt, že v týchto lokalitách
boli identifikované viaceré podnikateľské zámery na výstavbu veterných fariem, štúdia sa zamerala
na hľadanie iných nových lokalít.
Ďalšia vyvýšenina prechádza zo severu na juh Východne od obce Borský Mikuláš.
Bola preskúmaná veternosť pre rovinatú otvorenú krajinu pri meste Kúty, preto túto lokalitu je nutné
spomenúť. Po zistení jej veternosti, ktorá je spracovaná v v článku 4.2 Náhrada priameho merania v
teréne modernými matematickými modelmi prúdenia za použitia svetových databáz korigovaných
hodnotami zo siete národných meteorologických staníc sa dospelo k názoru, že nie je dostatočne
veterná na dosiahnutie priaznivých ekonomických ukazovateľov prevádzky veterného zariadenia za
súčasných podmienok.

Obr. 3.26: Vyznačenie lokality pri Meste Kúty.
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Zámerom tejto lokality bolo aj potenciálne umiestnenie veterného zariadenie v blízkosti diaľnice D2,
mimo zastavanú oblasť obcami a mestom Kúty, s možnosťou spotreby elektrickej energie v blízkosti
zdroja, čo by potenciálne mohol byť Motel u Janíčkov.
Lokalita iného typu bola zvolená južne od obce Borský Mikuláš.

Obr. 3.27: Vyznačenie lokality pri obci Borský Mikuláš
Cieľom tejto lokality, bolo navrhnúť umiestnenie pre malú až stredne veľkú veternú elektráreň
s výkonom do 250 kW v blízkosti obytnej zóny, kde je predpoklad dosiahnutia lokálnej spotreby
v súlade s výrobou elektriny. Táto lokalita preukázala oveľa vhodnejšie parametre ako otvorený terén
pri meste Kúty.

Obr. 3.28: Motorest „u Janíčkov“ v blízkosti lokality pri meste Kúty
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Obr.3.29: Pohľad na vyvýšený hrebeň z cesty za obcou Štefanov – Unín smerom na severovýchod.
Tento hrebeň predstavuje najväčší potenciál a je aj zaujímavý pre investorov, ktorí boli identifikovaní
v prieskume jestvujúcich zámerov v EZÚS SR v článku 5.2

Obr.3.30: Pohľad na pahorky nad obcou Smrdáky. V diaľke je viditeľné vedenie vysokého napätia
vedúce poza obec Rybky smerom na Oreské.
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Obr.3.31: Pohľad na pahorky na Rovenskom smerom na Sobotište z cesty č. 51 Senica-Lopašov

Obr.3.32: Pohľad n pahorky za obcou Borský Mikuláš a Laškárska Nová Ves smerom na juh.
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4. Vykonanie meraní na vybraných miestach
Priame meranie charakteristík vetra v teréne je náročné najmä na výstavbu meracieho stožiaru.
Výstavba stožiaru si vyžaduje stavebné povolenie, vyjasnené majetko-právne vzťahy k pozemku.
Prívod elektriny nie je nutný, nakoľko je možné prístroje prevádzkovať aj z batérií prípadne doplniť
o malé fotovoltické zariadenie na ich dobíjanie. Bezdrôtový prenos údajov je dnes tiež dostupný
a stáva sa už štandardom aj napojenie na GSM bránu pre on-line prístup k údajom cez internet.

Obr. 4.2: Meracie snímače rýchlosti a smeru vetra

Obr. 4.1: Merací stožiar pre prístroje na
meranie charakteristík vetra vo výške osi
turbíny. Zdroj: www.smewind.com

Obr. 4.3: Dataloger na zapisovanie
nameraných údajov

Detailné energetické meranie veternosti, ktoré sa vykonáva v projektovej fáze prípravy výstavby
veľkých veterných elektrární (s výkonom 1 MW a viac) alebo celej veternej farmy sa vykonáva vo
výške osi budúcej turbíny, čo je dnes 70-100 m. Okrem tohto sa používa aj doplnkové merania
v menšej výške, spravidla 30 m nad zemou, aby bolo možné čo najpresnejšie určiť výškový profil
vetra, viď obr. 2.4 v kapitole 2. Cena jedného takéhoto ročného merania veternosti v teréne spravidla
prekračuje 500.000 Kč (25 000 €), preto sa vykonáva až keď je stavebný zámer vo vysokom štádiu
rozpracovanosti a iné možnosti merania naznačujú, že veterné podmienky sú vhodné.
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Pre spracovanie tejto štúdie boli využité jestvujúce merania a profesionálne zdroje meteorologických
údajov o veternosti:
1) Českého hydrometeorologického ústavu (ďalej ČHMÚ), merania sa vykonávajú vo výške 10
m nad povrchom.
2) Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej SHMÚ), merania sa vykonávajú vo výške
10 m nad povrchom.
3) Štúdie Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied ČR so sídlom v Prahe (ďalej UFA)
4) Družicové merania NASA spracované do databázy spoločnosti Vortex Factoria de Calculs, S.L.
(ES)
5) Výpočtové modely používané spoločnosťou EOL energie-online.de GmbH (DE)

4.1 Meranie v teréne
V štúdii boli využité reálne merania veterných údajov v teréne vykonané prostredníctvom ČHMÚ
a SHMÚ.
Pre oblasť záujmového územia EZÚS ČR bola vybraná ako referenčná meteorologická stanica
Turany, ktorá je v blízkosti mesta Brno. Jej umiestnenie je na letisku a spĺňa čo najmenšie
ovplyvnenie mestskou zástavbou, tým že je umiestnená v otvorenom teréne. Cieľom získania údajov
z referenčnej stanice nie je priamo vypočítať veternosť v neďalekých lokalitách obcí EZÚS ČR, ale
poznať ročný a denný chod rýchlosti vetra aby sa dali posúdiť iné typické charakteristiky vplývajúce
na energiu vetra. Jedným z dôležitých údajov je aj posúdenie veternosti daného meraného roku voči
dlhodobým priemerom. Táto situácia by bola rovnaká aj pri priamom meraní v lokalite, nakoľko
korekcia na dlhodobý priemer sa nedá urobiť bez poznanie vzťahu medzi daným rokom a minimálne
desaťročným obdobím z minulosti.

Graf č.. 4.1: Priemerné ročné rýchlosti vetra pozorované na stanici Turany (rok 1961-2010)
Zdroj: ČHMU, meteorologická stanica Turany
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V prípade záujmu o stavbu malej či mikro elektrárne je doporučené použiť meranie vlastnou malou
meteorologickou stanicou priamo v mieste zamýšľaného umiestnenia veternej elektrárne. Pre
korekciu následne získať údaje z meteorologickej stanice Turany a porovnať si pomer daného
ročného obdobia k dlhodobému priemeru. Týmto pomerom následne upraviť namerané hodnoty.
Dnes sú už dostupné aj malé meteorologické stanice, ktoré merajú rýchlosť vetra s presnosťou lepšou
ako +/- 5% s možnosťou exportovania údajov do PC, resp. pre spracovanie v tabuľkových procesoroch
, napríklad EXCEL. Tieto jednoduché meracie prístroje sú dostupné v cenách cca 5000 Kč až 35.000 Kč
(200 € - 1400 €). V prípade potreby odbornej konzultácie alebo využitia softwarových nástrojov je
možné spolupracovať s odborníkmi prostredníctvom Českej společnosti pro větrnú energii
(www.csve.cz) resp. Slovenskej asociácie pre veternú energiu (www.save.szm.com )
Ak by meranie bolo vykonávané za kratšiu časť roka ako je 12 mesiacov, nutné je zohľadňovať aj
ročný chod priemernej rýchlosti vetra v jednotlivých mesiacoch ako je bližšie vysvetlené v kapitole 6.
Vyhodnotenie meraní. Pre pochopenie fenoménu premenlivosti vetra ešte je na Grafe č. 4.2 uvedený
denný chod priemernej rýchlosti vetra na stanici Turany, pre jednotlivé mesiace roka.

Graf č. 4.2: Denný chod rýchlosti vetra na stanici Turany v rokoch 2008-2011
Zdroj: ČHMU, meteorologická stanica Turany
Z grafu je vidno, že najvyššie rýchlosti vetra sa dosahujú v 3. a 4. mesiaci (marec, apríl - označené
červenou a zelenou čiarou) a to v obedných až poobedných hodinách. Mesačné kolísanie priemernej
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rýchlosti vetra je podrobnejšie vysvetlené v článku 6.2 Prognóza energetického potenciálu v meranej
lokalite s prepočtom do výšky osi turbíny za ročné obdobie.
Pre oblasť záujmového územia EZÚS SR pripadá do úvahy ako referenčná meteorologická stanica
Senica. Táto stanica má údolnú polohu v meste, takže hodnoty sú posunuté k nižším priemerom ako
sa predpokladá v lokalitách, kde by sa zvažovala stavba veternej elektrárne. Táto referenčná stanica
bola zvolená z dôvodu najbližšej vzdialenosti k záujmovému územiu EZÚS SR, aj keď nie je z pohľadu
relevantnosti úplne vhodná. Priemerné rýchlosti vetra zistení na stanici Senica za obdobie 1991-2006
sú uvedené v tabuľke č. 4.1.
mesiac:
-1

priemerná rýchlosť v ms

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

2,3

2,4

2,8

2,6

2,4

2,1

2,0

1,7

2,0

2,4

2,7

2,3

2,3

Tab.
4.1:
Priemerné
Zdroj: SHMÚ – stanica Senica

rýchlosti

vetra

na

stanici

Senica

V neďalekej veternej farme Cerová – lokalita Kopánky vzdialenej cca 12 km od mesta Senica bola
zistené výrazne vhodnejšie veterné pomery pre využívanie energie vetra. Priemerná ročná rýchlosť
vetra vo výške 50 m nad povrchom bola stanovená na 5,96 ms-1.

Graf č. 4.3: Početnosť priemernej ročnej rýchlosti vetra v neďalekej lokalite Cerová s nadmorskou
výškou cca 500 m.
Zdroj: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-cerova-ii-lokalita-kopanky
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V záujmovej oblasti EZÚS SR bolo vykonaných viacero podrobných meraní rôznymi metódami
presne v lokalitách vhodných na využitie veternej energie veľkými veternými elektrárňami
zoskupenými do veterných fariem. Prehľad identifikovaných podnikateľských zámerov je podrobne
popísaný v článku 5.2 Zistené rozpracované projekty využívania veternej energie v záujmovom území
v Slovenskej republike.
Vzhľadom na vysokú hodnotu meraní a reálny záujem investorov o výstavbu veterných fariem
v týchto lokalitách sú ich údaje obchodným tajomstvom a nie je možné ich získať. Samotný fakt, že
všetky lokality sú situované na pahorkoch v širšom okolí mesta Senica, je zrejmé, že veterné
podmienky v záujmovej oblasti EZÚS SR sú vhodné. Dá sa predpokladať, že budú podobné ako
v neďalekej lokalite Cerová, ako je uvedené na grafe č. 4.3.

Najmodernejšou metódou meranie veternosti lokality sú prístroje využívajúce technológiu LIDAR.
Tieto prístroje merajú trojrozmerné rýchlostné pole na podobnom princípe ako meteorologické
radary. Môžu byť umiestnené na zemi. Takéto merania patria k vôbec najpresnejším, nakoľko mapujú
priamo výškový profil vetra. Dávajú aj najpresnejší obraz o turbulencii, nakoľko môžu zmerať rýchlosť
aj trojrozmerný vektor smeru vetra vo viacerých bodoch. Takto je možné mapovať vietor vo veľa
výškových hladinách prakticky v jednom čase.

Obr. 4.4: Meranie charakteristík vetra prístrojom LIDAR bez použitia stožiaru
Zdroj: www.lidarwindtechnologies.com
Tieto prístroje dokážu merať údaje naraz v cca 10-12 výškach v rozsahu cca 40-200 m nad povrchom
zeme, čo je presne vhodné pre veľké veterné elektrárne. Meracia presnosť môže dosahovať 0,1 ms-1
takmer v celom meracom rozsahu , t.j. do rýchlosti cca 60 ms-1.
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Porovnanie presností rôznych metód meranie rýchlosti a smeru vetra je uvedené podľa údajov
výrobcu zariadenia v grafe č. 4.4

Graf č. 4.4: Presnosť merania prístrojov na princípe LIDAR je vyššia ako klasické meranie prístrojmi
umiestnenými na stožiari. Najlepšie výsledky dosahuje kombinácia oboch spôsobov alebo viacero
umiestnení prístroja.
LEGENDA vľavo zhora: 3. LIDAR premiestňovaný po mieste, 2. LIDAR nasledujúci po meraní na
stožiari, 1. LIDAR samostatne, Meteorologické meranie na stožiari, Klimatologický prepočet.
LEGENDA vpravo zhora: Veterné štatistické dáta, Vertikálny profil vetra, Horizontálna extrapolácia,
Dlhodobá predpoveď.
Zdroj: Propagačné materiály k zariadeniu WindCube (www.lidarwindtechnologies.com)

4.2 Náhrada priameho merania v teréne modernými matematickými
modelmi prúdenia za použitia svetových databáz korigovaných
hodnotami zo siete národných meteorologických staníc.
Pre odhad veternosti vo vybraných lokalitách boli použité dnes dostupné najkvalitnejšie dátové
zdroje. Popredným expertným systémom disponuje španielska spoločnosť Vortex, ktorá svoje údaje
poskytuje pre potreby výpočtov veterných charakteristík na celom svete. Spolupracujú s ňou
najvýznamnejšie skupiny investorov v oblasti veternej energetiky. Pri spracovaní tejto štúdie boli
použité údaje, ktoré sú relevantné v predpokladanej výške 100 m nad povrchom a následne
extrapolované aj do menších výšok 80 m a 10 m nad povrchom.
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Spoločnosť Vortex spracovala špeciálne výpočtové postupy. Na vstupe sú dva rozsiahle súbory dát:
súčasnosť a minulosť, extrahované z NCEP a NASA reanalysis databáz. Sú to dve najvýznamnejšie
databázy meteorologických dát z gigantických projektov, ktoré združujú meteorologické merania na
celom svete. Merania sa vykonávajú družicovo i klasicky - národnými meteorologickými stanicami .
Modelovanie využíva reťazové hniezda „Vortex“. Je niekoľko rozmerových domén rastra údajov,
pričom na mikroúrovni sa používajú stále jemnejšie informácie. Konečné výsledky sú k dispozícii
v rozlíšení rastra cca 100m x 100m. Riešenie využíva orografie databázy reliéfu krajiny SRTM.
Hodnoty terénnych nerovností sú extrahované zo satelitného územného zmapovania zemského
povrchu ESA.
Zdroj: http://www.vortex.es/about/technology
Súčasná dátovej sada využíva merania z obdobia rokov 2007-2012. Keď sa vyberú konkrétne lokality
a spustí sa výpočet cez Vortex rozhranie, tieto súbory dát sú prepočítané modelom WRF pre dané
lokality. Výpočet sa vykoná na superpočítačovom klastri v spoločnosti Vortex. Dôležitou
charakteristikou tejto výpočtovej metódy zmenšovania rastra „down-sixze“ čo umožňuje použitie
nelineárneho modelovania všetkých fázach procesu. To je dôvod, prečo Vortex neponúka vopred
vypočítané mapy, ktoré by sa dali stiahnuť z webových stránok. Toto metódou je však
prostredníctvom spoločnosti EOL energie-online.de GmbH získať všetky základné charakteristiky
vetra prepočítané na zvolenú lokalitu.
V nasledujúcich grafoch sú zobrazené výstupy postupne pre 11 typických lokalít z oboch záujmových
území EZÚS. S použitím odborného odhadu je možné usúdiť na správanie sa veternej energie aj
mnohých podobných lokalitách v ich blízkosti. Dôležité je zachovať kritériá podobnosti, najmä kritériá
ako nadmorská výška, či podobné orografické pomery v smere zo strany prevládajúceho vetra.
V prípade potreby odbornej konzultácie alebo využitia softwarových nástrojov je možné
spolupracovať s odborníkmi prostredníctvom Českej společnosti pro větrnou energii (www.csve.cz)
resp. Slovenskej asociácie pre veternú energiu (www.save.szm.com ).

4.3.1 Veternosť pre lokalitu pri obci Chlum a popis zobrazovania údajov
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza severne od obce Chlum vo
výbežku trávnatého porastu. Lokalita je označená na obrázku č. 4.5 červeným bodom. Zároveň na
fotografii vidno aj elektrické vedenie vysokého napätia (tri bledšie pásiky a stĺpy s tieňom), ktoré
obchádza obec Chlum zo severu medzi lokalitou a obcou.
Rovnaká metodika zobrazenia mapy a bodu, pre ktorý bol vykonaný výpočet veterných dát bude
použitá vo všetkých ostatných lokalitách, t.j. na obrázkoch č. 4.5 až obrázku č. 4.15
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Obr. 4.5: Lokalita severne od obce Chlum
Výsledky výpočtu veternosti pre lokalitu nad obcou Chlum sú prehľadne zobrazené v sade grafov
a číselných údajov na Grafe č. 4.8.
Je nutné vysvetliť aké údaje a kde sú v súhrnnom grafe zobrazované:
Ľavá strana: „Wind directions“ = Smer vetra
Ľavý horný roh:

graf veternej ružice v detailnom 16 smerovom členení

Ľavý spodný roh:

číselné údaje o percentuálnom výskyte smeru vetra z daného segmentu
smeru ( 1/16 uhla 360°= 22,5°)

Stred: Wind conditions“ = Veterné podmienky
V strede hore:

Graf Weibullovho rozdelenia percentuálnej početnosti vetra v danej
rýchlostnej hladine delený s krokom 1 ms-1. Graf je farebne odlíšený. Modrou
farbou sú zobrazené početnosti pre výšku 10 m nad terénom a červenou
farbou pre výšku 100 m nad terénom.

V strede dolu:

„Mean wind speed“ = priemerná rýchlosť vetra
Tu uvedená tabuľka zobrazuje hodnoty ročného priemeru rýchlosti vetra
v danej lokalite v troch typických výškach: 10 m, 80 m a 100 m nad povrchom.
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„Mean power“ = merný výkon
Tento údaj merného výkonu vo W/m2 je vztiahnutý na 1 m2 plochy turbíny,
resp. kolmej na smer vetra. Je ideálny na vzájomné porovnávanie lokalít
medzi sebou, nakoľko najviac súvisí s predpokladaným ekonomickým
výnosom, či produkciou elektrickej energie v danej lokalite.
Pod týmto údajom je „Hight over see level“ = nadmorská výška
V pravo hore:

„Energy“ = Energia
Tu zobrazené výsledky sú výpočtom stanovené pre ročné obdobie práce
veternej elektrárne s parametrami ako je uvedené v pravom dolnom rohu.
„Annual energy production“ = Ročná výroba (elektrickej) energie
POZN: pri uvažovaní reálnej účinnosti premeny veternou elektrárňou
„Yield per m2“ = Merná ročná výroba (elektrickej) energie vztiahnutá na 1m2
plochy turbíny
„Equivalent full load hours“= Ekvivalent na hodiny plnej záťaže
„Capacity
factor“
=
Kapacitný
faktor
t.j. percentuálne vyjadrený pomer hodín plnej záťaže ku hodinám prevádzky
(8760 hod = 1 rok)
„Gross wind energy“ = Čistá energie vetra (t.j. teoretická)
„Maen WTG efficiency“ = Priemerná účinnosť veterného generátora
„Avoided CO2 emissions“ = ušetrené emisie CO2

Vpravo dolu:

„Generic
WTG“
=
Modelový
veterný
generátor,
t.j. vzorová veterná elektráreň, ktorá bola použitá pre vyššie spomínané
výpočty mala vlastnosti uvedené v tejto tabuľke:
„Hub height“ = Výška osi turbíny = 100 m
„Rotor diameter“ = Priemer turbíny = 90 m
„Swept area“ = Plocha turbíny = 6 362 m2
„Spec. Rotor power“ = Špecifický výkon turbíny = 0,39 kW/m2

Takéto zobrazenie nariešených výsledkov veternosti bude použité vo všetkých lokalitách, t.j. platí na
grafoch č. 4.8 až 4.18 rovnako.
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Graf 4.8: Veternosť pre lokalitu pri obci Chlum
Z pohľadu využitia lokality pre mikro zdroje je podstatný údaj priemernej rýchlosti vetra vo výške 10
m. Prepočtom pre inú výšku a veľkosť veternej turbíny ako je tu zvolený veľký vzorový generátor za
zaberá kapitola č. 6. Vyhodnotenie meraní.
POZN: Tu zobrazované výnosy zodpovedajú veľkej veternej elektrárni výkonu 2,5 MW.
(0,39 W/m2 x 6 362 m2 = 2 481 kW)
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4.3.2 Veternosť pre lokalitu pri obci Deštná
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza na kopci severovýchodne nad
obcou Deštná.

Obr. 4.6: Lokalita severne od obce Deštná
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Graf 4.9: Veternosť pre lokalitu pri obci Deštná
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4.3.3 Veternosť pre lokalitu pri obci Petrov
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza na pahorku východne od obce
Petrov.

Obr. 4.7: Lokalita východne od obce Petrov
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Graf 4.10: Veternosť pre lokalitu pri obci Petrov
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4.3.4 Veternosť pre lokalitu pri obci Horní Poříčí
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza juhovýchodne od obce Horní
Poříčí na vyvýšenom mieste medzi zalesnenými úsekmi kopca.

Obr. 4.8: Lokalita juhovýchodne od obce Horní Poříčí
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Graf 4.11: Veternosť pre lokalitu pri obci Horní Poříčí
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4.3.5 Veternosť pre lokalitu pri obci Borotín
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza na lúke vedúcej k hrebeňu
západne od obce Borotín.

Obr. 4.9: Lokalita západne od obce Borotín
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Graf 4.12: Veternosť pre lokalitu pri obci Borotín
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4.3.6 Veternosť pre lokalitu pri obci Bezdečí
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza juhovýchodne od obce Bezdečí v
nezalesnenom výbežku.

Obr. 4.10: Lokalita juhovýchodne od obce Bezdečí
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Graf 4.13: Veternosť pre lokalitu pri obci Bezdečí
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4.3.7 Veternosť pre lokalitu pri obci Úsobrno
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza západne od obce Úsobrno na
lúke/poli vedúcej k hrebeňu Vrchory.

Obr. 4.11: Lokalita západne od obce Úsobrno
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Graf 4.14: Veternosť pre lokalitu pri obci Úsobrno
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4.3.8 Veternosť pre lokalitu pri obci Šebetov
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza východne od obce Šebetov
v malom nezalesnenom úseku hôr stúpajúcich k vrchu Švancarka. Táto lokalita je najvyššie položená
so všetkých tu uvedených lokalít a má aj jednu z najvyšších priemerných rýchlostí vetra.

Obr. 4.12: Lokalita východne od obce Šebetov
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Graf 4.15: Veternosť pre lokalitu pri obci Šebetov
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4.3.9 Veternosť pre lokalitu pri obci Cetkovice
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza severozápadne od obce
Cetkovice na otvorenom priestranstve za areálom poľnohospodárskeho družstva. Táto lokalita bola
zvolená s cieľom zistiť veternosť v rovinatejšej a nižšej časti územia EZÚS ČR. Je v celku prekvapivo
vhodná, napriek svojej malej nadmorskej výške. Nepresnosť výpočtu tu však môže byť väčšia, nakoľko
táto nížina je tienená práve zo smeru prevládajúceho vetra kopcami nad obcou Borotín. Aj keď
výpočtový model zahŕňal reliéf krajiny je doporučené overiť si tieto dáta vlastným meraním v mieste
stavby veternej elektrárne či už mikro zdroja lebo väčšej.

Obr. 4.13: Lokalita severozápadne západne od obce Cetkovice
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Graf 4.16: Veternosť pre lokalitu pri obci Cetkovice
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4.3.10 Veternosť pre lokalitu pri meste Kúty
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza juhovýchodne od mesta Kúty pri
moteli U Janíkov neďaleko križovatky diaľnice D2 a cesty č. 2 do Kútov. Lokalita je rovinatá a zmenou
umiestnenie veternej elektrárne o niekoľko 100 m sa veternosť prakticky nezmení. Dôležitejšie je aby
nebola tienená stromoradím či inou prekážkou.

Obr. 4.14: Lokalita juhozápadne od mesta Kúty, poblíž Motelu u Janíčkov pri križovatke s diaľnicou D2
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Graf 4.17: Veternosť pre lokalitu pri meste Kúty - Motel u Janíčkov pri diaľnici D2
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4.3.11 Veternosť pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš
Lokalita, pre ktorú bola zistená a spracovaná veternosť sa nachádza južne od obce Borský Mikuláš na
otvorenom priestranstve pozvoľna stúpajúcom smerom od obce.

Obr. 4.15: Lokalita južne od obce Borský Mikuláš
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Graf 4.18: Veternosť pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš

4.3.12 Zhrnutie zistených veterností vo vybraných lokalitách
V tabuľke 4.2 sú prehľadne zhrnuté zistené základné hodnoty energetických veličín veternosti.
por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lokalita:
(pri obci)
Chlum
Deštná
Petrov
Horní Poříčí
Borotín
Bezdečí
Úsobrno
Šebetov
Cetkovice
Kúty
Borský Mikuláš

NM
468
468
473
526
475
553
499
594
386
179
221

W
10
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,3
4,3
4,3
3,6
3,8

W
80
6,1
6,1
6,1
6,2
6,1
6,0
6,2
6,2
6,2
5,2
5,5

W
100
6,3
6,3
6,4
6,4
6,4
6,2
6,5
6,5
6,5
5,4
5,8
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MP
10
78
78
79
82
80
77
84
82
82
53
63

MP
80
241
241
243
253
246
235
259
235
253
165
293

MP
100
272
272
274
286
278
266
292
286
286
186
218

VYR
100
5658
5658
5756
5913
5815
5559
6030
5952
5952
3913
4635

H
100
2263
2263
2302
2365
2326
2224
2412
2381
2381
1565
1854

KF
100
25,8
25,8
26,3
27,0
26,6
25,4
27,5
27,2
27,2
17,9
21,2

Tab. 4.2: Zhrnutie zistených veterností vo vybraných lokalitách
LEGENDA:
NM – nadmorská výška v m
W 10 – ročná priemerná rýchlosť vetra vo výške 10 m nad povrchom v m.s-1
W 80 – ročná priemerná rýchlosť vetra vo výške 80 m nad povrchom v m.s-1
W 100 – ročná priemerná rýchlosť vetra vo výške 100 m nad povrchom v m.s-1
MP 10 – priemerný ročný výkon na 1 m2 kolmej plochy vo výške 10 metrov vo W.m-2
MP 80 – priemerný ročný výkon na 1 m2 kolmej plochy vo výške 80 metrov vo W.m-2
MP 100 – priemerný ročný výkon na 1 m2 kolmej plochy vo výške 100 m vo W.m-2
VYR 100 – odhad ročnej výroby elektrickej energie modelovým zariadením ako je
popísané v článku 4.3.1, t.j. pre veternú elektráreň s priemerom rotora 90 m
a výkonom cca 2 500 kW.
H 100 – Ekvivalent času práce turbíny na hodiny plnej záťaže v hodinách za rok
KF 100 – Kapacitný faktor, t.j. pomer hodín plnej záťaže ku hodinám prevádzky v %

Vo všeobecnosti sa z pohľadu „veľkej veternej energetiky“ považujú dnes za ekonomicky využiteľné
iba lokality s priemernou ročnou rýchlosťou vetra nad 6 m.s-1 vo výške osi turbíny. Ak by sme toto
kritérium uvažovali vo výškach 80 a 100 m nad terénom, tak dospejeme k záveru, že všetky skúmané
lokality v záujmovom území EZÚS ČR by vyhoveli. Opačne všetky skúmané lokality v záujmovom
území EZÚS SR by nevyhoveli. Ako je uvedené v článku 4.1 Meranie v teréne a článku 5.2 Zistené
rozpracované projekty využívania veternej energie v záujmovom území v Slovenskej republike vhodné
lokality na hrebeňoch pahorkov sú už zmapované a „obsadené“ potenciálnymi investormi. Ak sa
podarí využiť ďalšie podobné lokality, ktoré by sa podobali veternými pomermi kopcu nad neďalekou
obcou Cerová kde je prevádzkovaná jediná slovenská veterná farma, dosahoval by tiež približne tento
limit 6,0 m.s-1 ak bude výška osi turbíny nad terénom cca 60 m. Iné lokality v nižších polohách,
napríklad ako bola skúmaná lokalita pri meste Kúty sú svojou veternosťou nevhodné na ekonomické
využívanie veľkými vetrenými elektrárňami. Aj pre tento dôvod boli v kapitole č. 6 Vyhodnotenie
meraní, uvažované prepočty pre malé veterné elektrárne, kde je tlak na ekonomiku prevádzky
veterného zariadenia nižší.
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5. Prehľad podnikateľských zámerov na využívanie veternej
energie v záujmovom území
5.1 Zistené rozpracované projekty využívania veternej energie
v záujmovom území v Českej republike
V záujmovom území v Českej republike bol vykonaný dotazníkový prieskum. Respondenti prieskumu
boli zástupcovia obecných a mestských úradov všetkých 25 miest a obcí v regióne Letovicko a Malá
Haná . Cieľom bolo zistiť aj rozpracované projekty využívanie veternej energie. Na túto tému boli
zamerané 4 otázky jednej skupiny.
-

Existencia vhodných lokalít, meraní veternosti alebo zámerov stavby VE na území katastra
obce. Otázky č. 10, 11, 12, 13

Vyhodnotenie tejto skupiny otázok
10. Sú v katastri Vašej obce miesta vyslovene vhodné na vybudovanie VE,
(napr. veterné miesta, miesta blízko el. vedení, holé vyvýšené lokality)
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet, prípadne ich pomenujte:
11. Je v katastri Vašej obce miesto kde bola meraná veternosť?
(napr. veterné miesta, miesta blízko el. vedení)
a. Áno
b. Nie
Ak áno, pomenujte prosím lokality:
Tušíte s akým výsledkom (priaznivý, nepriaznivý)?
12. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu VE nad 1 MW?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu? Adresa:
Ak o prekážke prečo zatiaľ VE nepostavili (napr. nedostatok finančných zdrojov, veľká
vzdialenosť na pripojenie do elektrickej siete, nesúhlas prevádzkovateľa elektrickej siete
s pripojením, iné problémy s infraštruktúrou, nesúhlas občanov, prekážky zo strany ochrany
prírody a pod.):
13. Je plánovaná výstavba VE v katastrálnom území obce?
a. Áno
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b. Nie
Ak áno, uveďte prosím počet a plánovaný výkon?

Graf č. 5.1: Odpoveď na otázku č.10

Graf č. 5.2: Odpoveď na otázku č.11

Graf č. 5.3: Odpoveď na otázku č.12

Graf č. 5.4: Odpoveď na otázku č.13

Záujem o výstavbu vetrených elektrární sa vyskytol a niektoré lokality boli aj merané, čo je
znakom existencie vhodných lokalít. Celkový percentuálny podiel pozitívneho záujmu a vhodnoti
lokalít je na grafe č. 5.5

Graf č. 5.5: Odpovede na skupinu otázok
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Z dotazníkového prieskumu ďalej vyplynulo, že v obci:
•

Vanovice bola meraná veternosť s priaznivým výsledkom. Prekážkou využitia bol práve
nesúhlas občanov ktorý súvisí aj s existenciou aktivistov proti výstavbe.

•

Velké Opatovice bola meraná veternosť s priaznivým výsledkom. Prekážky zo strany
verejného súhlasu občanov nie sú dokumentované. Tieto podmienky sa javia byť priaznivé.

•

Malá Roudka bola meraná veternosť s nepriaznivým výsledkom. Obec vníma aj problém
s infraštruktúrou. Komplikácia s napojením na distribučnú sieť sa spravidla prejavuje vo
zvýšených investičných nákladoch, resp. v zníženej návratnosti. V konečnom dôsledku
nedostatočná ekonomická návratnosť sa dá hodnotiť aj ako nedostatočná veternosť na
dosiahnutie realizovateľného projektu.

5.2 Zistené rozpracované projekty využívania veternej energie
v záujmovom území v Slovenskej republike
V Slovenskej republike bolo upustené od prieskum formou dotazníka, nakoľko takýto prieskum
vykonaný v Českej republike nepriniesol úplne uspokojivý výsledok. Na Slovensku je výhodnejšia
situácia v možnostiach zistiť relevantné a presné informácie o podnikateľských zámeroch pokiaľ na
ich realizáciu je potrebný súhlas ochrany prírody, t.j. kompetentných orgánov v pôsobnosti
Ministerstva životného prostredia. Enviroportál zverejňuje celé texty zámerov výstavby vetrených
elektrární nakoľko spadajú pod posudzovanie EIA.

5.2.1 Veterný park Štefanov

VENTUREAL Slovakia, a.s.,
Nám. SNP 13,
Bratislava 811 06

Developer:

Počet turbín:
Veľkosť turbíny:
Projektovaný
typ:
Celkový výkon:

Variant a)

Variant b)

Variant c)

31 ks

22 ks

31 ks

2 750 kW

2 750 kW

2 750 kW

VESTAS V100

VESTAS V100

VESTAS V100

85,25 MW

60,50 MW

85,25 MW

Tab. 5.1: súhrnné informácie o zámere veterného parku Štefanov
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Obr. 5.1: Situácia umiestnenie 22xVE – variant b) vo Veternom parku Štefanov
Zdroj: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterne-elektrarne-stefanov
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Obr. 5.2: Podrobnejšia mapa umiestnenia jednotlivých elektrární – modrým sú označené VE
pre variant b) a žltým pre doplnenie do variantov a) a c)
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2.3.2 Veterný park Oreské

ENAIRGY VETERNÁ ENERGIA, s.r.o.,
Štúrova 16,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Developer:

Počet turbín:
Veľkosť turbíny:
Projektovaný
typ:
Celkový výkon:

Variant a)

Variant b)

Variant b2)

8 ks

6 ks

6 ks

2 000 kW

2 000 kW

2 500 kW

VESTAS V90

VESTAS V90

Repower 92

16,00 MW

12,00 MW

15,00 MW

Tab. 5.2: súhrnné informácie o zámere veterného parku Orešské

Obr. 5.3: Situácia umiestnenie 6xVE – variant b) vo Veternom parku Oreské
Zdroj: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-oreske
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2.3.3 Veterný park Senica (Vinohrádky)

Green Energy Slovakia, s.r.o.,
Mraziarenská 6,
821 08 Bratislava

Developer:

Variant a)
Počet turbín:
Veľkosť turbíny:
Projektovaný
typ:
Celkový výkon:

13 ks
2 000 kW
VESTAS V90

26,00 MW

Tab. 5.2: Súhrnné informácie o zámere veterného parku Senica Vinohrádky

Obr. 5.4: Situácia umiestnenie 13xVE vo Veternom Senica (Vinohrádky)
Zdroj: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-senica-vinohradky-
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6. Vyhodnotenie meraní
Cieľom vyhodnotenia údajov o veternosti je vypočítať energetický výnos z prevádzky veternej
elektrárne konkrétneho typu použitej v danej lokalite. Na základe prognózy výroby elektrickej energie
je možné následne usúdiť finančný prínos takejto výroby. Ekonomické parametre významne závisia
od ceny elektriny alebo podporných mechanizmoch zo strany štátu. Keďže podporné mechanizmy zo
strany štátu sa prudko menia až zanikajú práve v čase spracovania tejto štúdie, väčší dôraz bude
kladený na výpočet energetického výnosu veterného zariadenia. Doplniť si neskôr predpokladané
ročné výroby elektriny o ekonomiku nebude už nadmerne komplikované. Pre výpočet ročného
finančného prínosu stačí energetický výnos v kWh vyrobenej elektriny vynásobiť aktuálnou cenou
elektriny v danom čase, prípadne pripočítať podporné bonusy ak budú nejaké dostupné. Pre prvotnú
úvahu založenú na cene elektriny bez zvažovania podpory štátu treba rozlišovať dva základné stavy:
1. Elektrinou vyrobenou z veterného zariadenie sa nahrádza vlastná spotreba
2. Elektrina je dodávaná do distribúcie alebo inému koncovému odberateľovi
V prípade 1, sa jedná o vyššiu hodnotu každej takto vyrobenej kWh elektrickej energie. Hodnotu
nákupu elektrickej energie investor pozná z doterajších faktúr. V hrubom rámci sa dá očakávať cca 4
Kč/ kWh až 6 Kč/kWh (cca 0,15 €/kWh až 0,22 €/kWh)
V druhom prípade sa môže cena priblížiť k cene silovej elektriny na medzinárodnom trhu, čo je dnes
len 0,04 €/kWh až 0,06 €/kWh (cca 1 Kč/kWh až 1,5 Kč/kWh)

6.1 Vypočítanie energetického potenciálu v meranej lokalite
s prepočtom do výšky osi turbíny za merané obdobie.
Energetický potenciál veternej energie v danej lokalite je závislý od parametrov ako je ročná
priemerná rýchlosť vetra, početnosť výskytu vetra o danej rýchlosti a intenzity turbulencie.
Turbulencia je nežiaduci jav, ktorý vyjadruje zvírenie vzduchu. Čím je vyššia, tým viacej vírov
v prúdiacom vzduchu pôsobí na veternú turbínu, čo jej znižuje najmä životnosť.
Početnosť výskytu vetra o danej rýchlosti sa vyjadruje štatistickým rozdelením. Z praxe je známe, že
toto rozdelenie sa najlepšie matematicky dá vyjadriť Weibullovým rozdelením. Z energetického
hľadiska nie je to isté či priemerná ročná rýchlosť vznikne priemerovaním bezvetria a silného vetra
alebo neustále prúdil priemerný vietor. Prípad výskytu silného vetra je energeticky oveľa výhodnejší,
nakoľko výkon nesený vzduchovou masou stúpa s treťou mocninou rýchlosti vetra.
P teor= ½ * Ro * S * w3
Kde:

Pteor – výkon nesený prúdiacou vzduchovou masou vo Wattoch
Ro – hustota vzduchu v kg.m3
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S – plocha kolmá na smer vetra na ktorú sa vzťahuje výpočet (m2)
w –rýchlosť vetra (obvykle priemerná) v m.s-1
Z rovnice vyplýva, že najväčší vplyv na výkon elektrárne a teda aj na ročnú produkciu energie má
priemerná rýchlosť vetra. Priemerná rýchlosť vetra je fenomén lokality a jej klimatických podmienok.
Okrem toho je v dôsledku trenia prúdiaceho vzduchu o zemský povrch prízemná vrstva ako aj
Ekmanova medzivrstva spomaľovaná. Vid obr. 2.4 v kapitol č.2. Tento pokles rýchlosti vetra s výškou
je často označovaný aj ako strih vetra. Zmena rýchlosti vetra s výškou je v praxi prepočítavaná
najčastejšie mocninovou funkciou v tvare:

Pre potreby posúdenie výškových profilov v záujmových lokalitách, bol použitý koeficient drsnosti
terénu cca 0,18-0,20 čo zodpovedá približne rozmedziu medzi trávnatými porastom až otvorenými
terénmi s občasným krovím.

6.1.1 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Chlum
Na základe údajov uvedených v kapitole č. 4 je možné výpočtovo stanoviť výškový profil priemernej
ročnej rýchlosti vetra pre danú lokalitu. Pre lokalitu pri obci Chlum bol vypočítaný výškový profil ,
ktorý je graficky aj číselne zobrazený v grafe č. 6.1

Graf č. 6.1: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Chlum
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Na základe teórie podobnosti je možné prepočítať veternosť zistenú v hladinách 10m, 80m a 100m aj
na ľubovoľnú inú výšku osi turbíny.
Pre známe priemerné rýchlosti vetra v hladinách 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 metrov nad
povrchom a pri uvažovaní kvalitného veterného zariadenia pracujúceho s celkovým výkonovým
súčiniteľom Cp = 0,373 boli vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality pri obci Chlum ako
je uvedené v tabuľke č. 6.1.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
471
685
997
1 242
1 452
1 638
1 808
1 965
2 113
2 252
2 384

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
176
256
372
463
541
611
674
733
788
840
889

Tab. 6.1: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Chlum.
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok

6.1.2 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Deštná
Pre lokalitu pri obci Deštná bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.2
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Graf č. 6.2: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Deštná
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.2.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
490
707
1 019
1 262
1 470
1 653
1 820
1 975
2 119
2 255
2 384

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
183
264
380
471
548
617
679
737
790
841
889

Tab. 6.2: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Deštná
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok

125

6.1.3 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Petrov
Pre lokalitu pri obci Petrov bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený v grafe
č. 6.3

Graf č. 6.3: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Petrov
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.3.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
468
683
997
1 244
1 455
1 644
1 816
1 975
2 125
2 266
2 400

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
174
255
372
464
543
613
677
737
793
845
895

Tab. 6.3: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Petrov
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.4 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Horní
Poříčí
Pre lokalitu pri obci Horní Pořičí bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.4

Graf č. 6.4: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Horní Poříčí
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.4.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
505
732
1 059
1 315
1 534
1 728
1 905
2 068
2 221
2 365
2 502

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
188
273
395
491
572
645
710
771
828
882
933

Tab. 6.4: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Horní
Poříčí
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výroba elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.5 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci Borotín
Pre lokalitu pri obci Borotín bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.3

Graf č. 6.5: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Borotín
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.5.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
483
702
1 021
1 270
1 484
1 674
1 847
2 008
2 158
2 299
2 434

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
180
262
381
474
554
624
689
749
805
858
908

Tab. 6.5: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Borotín
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.6 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Bezdečí
Pre lokalitu pri obci Bezdečí bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.3

Graf č. 6.6: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Bezdečí
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.6.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
462
671
976
1 215
1 419
1 600
1 766
1 919
2 063
2 198
2 327

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
172
250
364
453
529
597
659
716
769
820
868

Tab. 6.6: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Bezdečí
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.7 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci Úsobrno
Pre lokalitu pri obci Úsobrno bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.7

Graf č. 6.7: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Úsobrno
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.7.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
508
738
1 073
1 336
1 561
1 761
1 943
2 112
2 269
2 418
2 560

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
189
275
400
498
582
657
725
788
846
902
955

Tab. 6.7: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Úsobrno
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.8 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci Šebetov
Pre lokalitu pri obci Šebetov bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.8

Graf č. 6.8: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Šebetov
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.8.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
496
722
1 049
1 306
1 525
1 721
1 899
2 064
2 218
2 364
2 502

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
185
269
391
487
569
642
708
770
827
882
933

Tab. 6.8: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Šebetov
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.9 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci
Cetkovice
Pre lokalitu pri obci Cetkovice bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený
v grafe č. 6.9

Graf č. 6.9: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Cetkovice
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.9.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
496
722
1 049
1 306
1 525
1 721
1 899
2 064
2 218
2 364
2 502

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
185
269
391
487
569
642
708
770
827
882
933

Tab. 6.9: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci
Cetkovice
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
132

6.1.10 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri meste Kúty
Pre lokalitu pri meste Kúty bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne zobrazený v grafe
č. 6.10

Graf č. 6.10: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri meste Kúty
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.10.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
323
469
682
849
992
1 119
1 235
1 342
1 442
1 537
1 627

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
120
175
254
317
370
417
461
501
538
573
607

Tab. 6.10: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri meste Kúty
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.1.11 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci Borský
Mikuláš
Pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš bol vypočítaný výškový profil , ktorý je graficky aj číselne
zobrazený v grafe č. 6.11.

Graf č. 6.11: Výškový profil rýchlosti vetra pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš
Vypočítané merné výkonové parametre tejto lokality sú uvedené v tabuľke č. 6.11.
Výška
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

GW
379
551
802
998
1 166
1 315
1 451
1 577
1 695
1 806
1 912

Cp
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373
0,373

E
141
206
299
372
435
491
541
588
632
674
713

Tab. 6.11: Veľkosť reálne využiteľnej energie vetra podľa výšky osi turbíny pre lokalitu pri obci Borský
Mikuláš
LEGENDA:
Výška – výška osi turbíny nad terénom v metroch
GW – teoretická energia vetra v danej výškovej hladine v kWh.m-2 za rok
Cp – reálna účinnosť premeny energie vetra na výstupnú elektrickú energiu
E – merná výrobe elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou v danej výškovej
hladine vyjadrená v kWh.m-2 za rok
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6.2 Prognóza energetického potenciálu v meranej lokalite s prepočtom
do výšky osi turbíny za ročné obdobie.
Pre výpočet energetického potenciálu rozdelený po 12 mesiacoch za celé ročné obdobie je potrebné
poznať ročný chod priemerných rýchlostí vetra. Tento ročný chod priemerných rýchlostí vetra býva
podobný v širšom území. Keďže nie sú k dispozícii priame merania počas 365 dní roka, je vhodné
použiť merania z nie veľmi vzdialených meteorologických staníc ČHMU resp. SHMÚ. Použitie
viacročných meraní dáva zároveň výhodu, že nedôjde k výraznejšej odchýlke v sledovanom roku od
dlhodobých priemerov.

6.2.1 Kolísanie priemernej rýchlosti vetra počas ročného obdobia
v záujmovom území EZÚS ČR
Pre celú záujmovú oblasť území EZÚS ČR bola zvolená ako referenčná meteorologická stanica Turany
(pri Brne) kde sú k dispozícii údaje o veternosti od roku 1961. Priemerné hodnoty mesačných
rýchlostí za 50 rokov sú spracované do tabuľky 6.12.
Mesiac:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
PRIEMER:

Koeficient
0,98
1,04
1,15
1,18
1,09
0,95
0,92
0,89
0,89
0,95
1,01
0,95
1,00

ČHMÚ-Turany
3,4
3,6
4,0
4,1
3,8
3,3
3,2
3,1
3,1
3,3
3,5
3,3
3,48

Tab. 6.12: Koeficient priemernej rýchlosti vetra v mesiaci ku ročnej priemernej rýchlosti vetra
z pozorovaní v rokoch 1961-2010 na stanici Turany.
Zdroj: ČHMÚ
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Graf č. 6.12: Kolísanie priemernej mesačnej rýchlosti vetra k ročnej priemernej rýchlosti vetra
z pozorovaní v rokoch 1961-2010 na stanici Turany.

6.2.2 Kolísanie priemernej rýchlosti vetra počas ročného obdobia
v záujmovom území EZÚS SR
Pre záujmovú oblasť na území EZÚS SR bola zvolená ako referenčná meteorologická stanica Senica
kde sú k dispozícii údaje o veternosti od roku 1991. Priemerné hodnoty mesačných rýchlostí za 16
rokov sú spracované do tabuľky 6.13.

Mesiac:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
PRIEMER:

Koeficient
1,00
1,04
1,21
1,13
1,04
0,91
0,87
0,74
0,87
1,04
1,17
1,00
1,00

SHMÚ-Senica
2,3
2,4
2,8
2,6
2,4
2,1
2,0
1,7
2,0
2,4
2,7
2,3
2,31

Tab. 6.13: Koeficient priemernej rýchlosti vetra v mesiaci k ročnej priemernej rýchlosti vetra
z pozorovaní v rokoch 1991-2006 na stanici Senica.
Zdroj: SHMÚ
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Graf č. 6.13: Kolísanie priemernej mesačnej rýchlosti vetra ku ročnej priemernej rýchlosti vetra
z pozorovaní v rokoch 1991-2006 na stanici Senica.

Záver:
Pre výpočet kolísania výroby elektrickej energie po jednotlivých mesiacoch sa dá predpokladať
rozdelenie výkonu počas roka podľa tretích mocnín vypočítaných koeficientov kolísania priemernej
rýchlosti vetra, ktoré sú uvedená v tabuľke č. 6.12 pre záujmové územie EZUS ČR a tabuľke 6.13 pre
záujmové územie EZUS SR.

6.3 Vyhodnotenie iných charakteristík meranej lokality, smerová ružica
vetra, teploty
Najdôležitejšou charakteristikou lokality z pohľadu prognózy produkcie elektrickej energie veterným
zariadením je priemerná rýchlosť vetra a jej štatistické rozloženie okolo tohto priemeru. Toto
popisujú dva základné parametre Weibulovho rozdelenia, viď graf č. 4.3 údaje vpravo dolu.
Parameter „A“- udáva polohu vrcholu krivky. Tvarový parameter „k“ – udáva či je krivka „plochá“
alebo „špicatá“. Všetky tieto „energetické“ hodnoty vetra sa zisťujú meraním rýchlosti vetra ako bolo
bližšie popísané v kapitole 4. Vykonanie meraní na vybraných lokalitách. V neposlednom rade má
vplyv aj drsnosť zemského povrchu, čo bolo už rozobraté aj kvantifikované v jednotlivých lokalitách
v článku 6.1. Okrem týchto najzákladnejších údajov o sile vetra, majú na produkciu energie vplyv aj
iné veličiny. Najdôležitejšia je smer vetra a smer prevládajúceho vetra, nakoľko môže dochádzať
k tieneniu alebo iným vplyvom, ktoré môžu znižovať výrobu elektrickej energie oproti plánovanej.
Ďalší z vplyvov má nadmorská výška a hustota vzduchu.
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6.3.1 Prevládajúce smery vetra v lokalitách na záujmovom území
EZÚS ČR
V súhrnných grafoch č. 4.8 až 4.16 v kapitole č. 4 boli pre všetky lokality v záujmovom území EZÚS ČR
uvádzané aj smerové ružice vetra. Nie celkom prekvapivým, ale zaujímavým zistením je fakt, že majú
spoločný veľmi podobný charakter. Preto nemá zmyslel rozoberať ich jednotlivo, po všetkých
lokalitách. Ako typickú je možné použiť smerovú charakteristiku pre lokalitu pri obci Chlum.

Tab. 6.14: Typická percentuálna
početnosť smeru vetra pre lokality
v EZÚS ČR

Graf č. 6.14: Typická smerová ružica pre lokality v záujmovom území EZÚS ČR.
Z grafu vidno, že prevládajúci smer vetra je zo segmentov smeru severozápad a juh. Celková
pravdepodobnosť výskytu vetra zo smeru je číselne udaná v tabuľke 6.14. Pravdepodobnosť výskytu
vetra zo smeru: západ (West) + západoseverozápad (WNW) + sverozápad (NW) + sveroseverozápad
(NNW) je 8,2% + 10,9% + 9,8% + 7,7% = 36,6 %. Dá sa povedať, že na prúdenie zo severozápadu
pripadá viac ako tretina všetkého času počas roka s výskytom vetra.
Druhým dôležitým smerom prúdenia vzduchu je južný segment. Na tri južné smery po 22,5°
z veternej ružice pripadá táto časová pravdepodobnosť výskytu vetra:
juhojuhozápad (SSW) + juh (south) + jujojuhovýchod (SSE) je 6,6% +8,3% + 9% = 23,9 %
Pre porovnanie z východného smeru sa veternosť vyskytuje len veľmi zriedka.
východojuhovýchod (ESE) + východ (East) + východoseverovýchod (ENE) je 2,2% + 3,2% +3,7% = 9,1%
Táto početnosť je len tretina v porovnaní s prevádzajúcim severozápadným smerom.
V prípade tienenia veternej elektrárne by nemuselo toto byť veľkou prekážkou, pokiaľ je prekážka
v smere z východu. Príkladom tejto úvahy je voľba lokality pri obci Cetkovice.

6.3.2 Prevládajúce smery vetra v lokalitách na záujmovom území
EZÚS SR
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V súhrnných grafoch č. 4.17 až 4.18 v kapitole č. 4 boli pre dve lokality v záujmovom území EZÚS SR
uvádzané aj smerové ružice vetra. Z pohľadu využiteľnosti je vhodnejšia lokalita za obcou Borský
Mikuláš, preto je uvedená práve táto veterná ružica.

Tab. 6.15: Typická percentuálna
početnosť smeru vetra pre lokality
v EZÚS SR

Graf č. 6.15: Typická smerová ružica pre lokality v záujmovom území EZÚS SR.
Z grafu vidno, že prevládajúci smer vetra je zo úzkeho segmentu smeru juhovýchod
a juhojuhovýchod. Celková pravdepodobnosť výskytu vetra zo smeru je číselne udaná v tabuľke 6.15.
Pravdepodobnosť výskytu vetra zo smeru:
Na tieto dva juhovýchodné smery po 22,5° z veternej ružice pripadá táto časová pravdepodobnosť
výskytu vetra:
juhojuhozápad (SSW) + juhovýchod (SE) je 11,5% + 11,0% = 22,5 %
Druhým dôležitým smerom prúdenia vzduchu je severný až západný segment, kde všetky jednotlivé
22,5°segmety vykazujú pomerne vyvážené percentuálne zastúpenie.
Západ (West) + západoseverozápad (WNW) + sverozápad (NW) + sveroseverozápad (NNW) + sever
(North) spolu pokrývajú pravdepodobnosť výskytu vetra 7,8% + 8,9% + 9,1% + 8,4% + 8,3% = 42,5%
Dá sa povedať, že na prúdenie zo severozápadu plus na prúdenia z juhojuhovýchodu pripadá
takmer dve tretiny všetkého času počas roka s výskytom vetra (42,5% + 22,5% = 65%).
Pre porovnanie z východného smeru sa veternosť vyskytuje len veľmi zriedka.
východojuhovýchod (ESE) + východ (East) + východoseverovýchod (ENE) je 3,2% + 2,1% +2,1% = 7,4%
Táto početnosť je len šestina v porovnaní s významným západným až severným smerom.
V prípade tienenia veternej elektrárne by nemuselo toto byť veľkou prekážkou, pokiaľ je prekážka
v smere z východu. Príkladom rizika čiastočného zvírenia prúdenia v dôsledku zástavby zo severnej
strany je lokalita pri obci Borský Mikuláš. Nie je však tienená z juhojujovýchodného smeru, ktorý je
v ružici najvýraznejší.
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6.3.3 Vplyv tepoty a hustoty vzduchu na produkciu elektrickej energie
veterným zariadením
Na výrobu elektrickej energie veterným zariadením má primárny vplyv hustota vzduchu. Výkon
zariadenia lineárne závisí od hustoty vzduchu, t.j. ak by bola o 5% menšia, zníži sa aj výkon o 5%.
Hustota vzduchu je závislá od nadmorskej výšky lokality a teploty vzduchu. Pokiaľ nadmorská výška je
daná už výberom lokality stačí uvažovať len s kolísaním teplôt počas rôznych ročných období.

Obr. 6.1: Priemerná teplota vzduchu v Českej republike za 30 ročné obdobie.
Zdroj: http://portal.chmi.cz
V mape na obrázku 6.1 je záujmové územie zvýraznené červeným kruhom. Mapa uvádza priemerné
ročné teploty v rozsahu 7-8°C pre nižšie položené časti záujmového územia a teploty v rozsahu 6-7°C
pre vyššie položené časti záujmového územia.
Pri výpočtoch výkonu a ročnej produkcie elektriny, ktorým sa viac venuje nasledujúci článok 6.4
Orientačný prepočet s prognózou výroby elektriny z veternej elektrárne pre zvolený typický stroj
danej výkonovej kategórie je potrebné poznať odhad priemernej ročnej hustoty vzduchu v danej
lokalite. V tabuľke 6.15 sú uvedené hustoty vzduchu vo voľnej atmosfére ako funkcia vonkajšej
teploty a hlavne nadmorskej výšky.
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Tab. 6.15: Závislosť hustoty vzduchu od nadmorskej výšky a teploty vzduchu
Pre nižšie položené lokality s nadmorskou výškou v rozmedzí 250-350 m v záujmovom území ČR ako
aj zároveň lokality v záujmovom území SR je vhodné uvažovať s priemernou ročnou hustotou
vzduchu 1,202 kg.m-3.
Pre vyššie položené lokality s výškou v rozmedzí 450-550 metrov nad morom, ktoré sa nachádzajú
iba v záujmovom území ČR je vhodné uvažovať s nižšou priemernou ročnou teplotou cca 6°C čo je
v tabuľke bližšie k hodnote druhom červenom krúžku. Priemerná ročná hustota vzduchu je
1,194 kg.m-3.
Výkonové parametre zariadení sú spravidla uvádzané pre hustotu vzduchu 1,225 kg.m-3 čo prestavuje
v skutočnosti pokles výkonov takéhoto zariadenia v prevádzke vo vyššie položenej nadmorskej výške.
Pomer výkonu a teda aj ročnej produkcie veterného zariadenia umiestneného v nadmorskej výške
cca 300 m nad morom v lokalitách v záujmovom území je v pomere týchto hustôt vzduchu.
Pomer hustôt je 1,202/1,225 = 0,98
čo znamená cca 2% pokles výkonu zariadenia oproti predpokladaným údajom vztiahnutým na
štandardnú výkonovú krivku zariadenia udávanú výrobcom.
V prípade umiestnenie do vyššie položenej lokality je pomer hustôt nasledovný:
Pomer hustôt je 1,194/1,225 = 0,97
čo znamená cca 3% pokles výkonu zariadenia oproti predpokladaným údajom na štandardnú
výkonovú krivku zariadenia udávanú výrobcom.
Umiestňovanie zariadení do vyšších nadmorských výšok v záujmovom území má však aj svoju výhodu
v tom, že samotné rýchlosti vetra sú priaznivejšie, čo má významnejší pozitívny vplyv na produkciu.
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6.4 Orientačný prepočet s prognózou výroby elektriny z veternej
elektrárne pre zvolený typický stroj danej výkonovej kategórie

Technicky nie je možné odobrať vzduchovej mase celú pohybovú energiu. To by musel vzduch
v ploche turbíny zastať na 0 m.s-1 čo je neprijateľné už aj z dôvodu, že by nemohol pritekať nový
vzduch do plochy turbíny a produkcia energie by zastala. Matematicky bolo vyriešené optimum,
ktoré predstavuje stav, kedy sa odoberie 1/3 rýchlosti prúdiaceho vzduchu pred turbínou, ďalšia
tretina za turbínou a zvyšnou tretinou rýchlosti vzduchová masa pokračuje vo veľkej vzdialenosti za
turbínou. Tento technicky ideálny stav sa nazýva Betzov limit. Po energetickej stránke predstavuje
možnosť odobrať maximálne 59,3 % pohybovej energie. To v praxi nie je dosiahnuteľné, nakoľko
aerodynamická účinnosť turbíny nikdy nie je 100%. Teoretický výkon nesený prúdením vzduchovej
masy preto treba násobiť výkonovým súčiniteľom.
Pmax = Pteor * Cpmax
Kde :

Pmax – teoretický maximálny výkon veternej turbíny vo Wattoch
Pteor - teoretický výkon vzduchovej masy vo Wattoch
Cpmax = 0,593 Maximálny výkonový súčiniteľ

Reálny výkon turbíny je ešte znížený o aerodynamické straty turbíny. Aerodynamická účinnosť
špičkových vrtuľových elektrární je vysoká a môže dosahovať až 80%. V takom prípade je reálny
výkonový súčiniteľ do hodnoty Cp = 0,47 Takýto vysoký výkonový súčiniteľ je možné dosiahnuť iba za
ideálnych podmienok a s „dokonalou“ reguláciou celej veternej elektrárne.
Reálny elektrický výkon na výstupe z veternej elektrárne je znížený o straty premeny mechanickej
energie z hriadeľa turbíny na elektrickú, t.j. o straty v prevodovke, ložiskách ako i generátore. Taktiež
vznikajú ďalšie straty odklonom od ideálneho smeru, ideálnych otáčok turbíny a z podobných
dôvodov. Výsledkom je, že reálny súčiniteľ výkonu Cp sa dosahuje pri kvalitných zariadeniach
v rozsahu 0,37-0,42.

6.4.1 Prepočet s prognózou výroby elektriny pre malé veterné
zariadenie nominálneho výkonu 10 kW
Zvolené typové veterné zariadenie pre výpočet má reálnu výkonovú krivku prevzatú podľa
osvedčeného typu 10 kW veternej elektrárne komerčne dostupnej v krajinách EU – Rakúskeho
pôvodu. Zariadenie je s trojlistou vrtuľou priemeru 5,6 m a kvalitnou reguláciou. Pri tejto výkonovej
triede zariadení sa dá očakávať podobný merný výkon ako má toto zariadenie, t.j. približne 0,215
kW.m-2 plochy turbíny. Plocha turbíny je plocha kruhu s priemerom 5,6 m, t.j. 24,63 m2.
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Graf č. 6.16: Výkonová krivka kvalitného 10 kW veterného zariadenia
Rýchlosť pri ktorej elektráreň dosahuje už svoj nominálny výkon sa nazýva „nominálna rýchlosť
vetra“. Na tejto výkonovej krivke je táto rýchlosť 11 m.s-1. Čím je menšia, tým je zariadenie
vhodnejšie do podmienok s malou veternosťou.
Obvyklé výšky stožiarov, ktoré sa dodávajú k podobným veterným elektrárňam sú 8 m, 12 m, 15 m,
20 m. Vyššie stožiare musia byť veľmi robustné, preto je ich cena už neprimerane vysoká. Pre
nasledujúci výpočet bola zvolená najvyššia dostupná výška, t.j. výška osi bude uvažovaná v 20 m nad
terénom.
Najlepšou lokalitou sa javí lokalita č. 7 pri obci Úsobrno, preto bude jeden z prepočtov vykonaný
pre túto lokalitu, aby bolo známe maximum prínosu nasadenia veterného zariadenia v záujmovom
území EZÚS.
V článku 6.1.7 Výškový profil vetra a merná energia v lokalite pri obci Úsobrno bol vypočítaný
energetický potenciál lokality ako je znova pre dostupné výšky malými zariadeniami uvádenými v tab.
6.16.
Výška
5
10
20

GW
508
738
1 073

Cp
0,373
0,373
0,373

E
189
275
400

Tab. 6.16: Energetický potenciál využiteľný malým zariadením v loklaite pri obci Úsobrno
Hodnota E = 400 kWh.m-2 je merná výroba elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou vo výške
20 m.
Ročná produkcia elektrickej energie je vypočítateľná už jednoducho vynásobením s plochou turbíny,
t.j.:
VÝROBA20 = 400 kWh.m-2 * 24,63 m2 = 9 852 kWh za rok
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Ako bolo naznačené v úvode kapitoly č.6 ekonomický prínos záleží najmä od hodnoty elektriny pre
investora. Pri vyslovenom predpoklade, že elektrinou vyrobenou z veterného zariadenie nahrádza
vlastnú spotrebu v nákupnej cene cca 5 Kč/kWh (cca 0,185 €/kWh), bude odhad ekonomického
prínosu vyjadrený vynásobením:
PRÍNOS20 = 9 852 kWh * 5 Kč/kWh = 49 260 Kč/rok (1 820 €/rok)
Ak by cena malého veterného zariadenia vrátane stožiara a stavby bola v úrovni 3 € na jeden
inštalovaný Watt, odhadli by sme cenu na 30 000 €. (cca 800 tis Kč)
NÁVRATNOST20 = 30 000 € / 1 820 €/rok = 16,5 roka
Ak uvažujeme životnosť zariadenia do 20 rokov, je zrejmé že nemôže byť realizované vo vyššej cene
ako je 3€/Watt ani v najlepšej lokalite EZÚS ČR, ak nebudú dostupné iné podporné mechanizmy.
Cena musí zahŕňať aj cenu prípojky.

Najmenej vhodnou lokalitou sa javí lokalita č. 10 pri meste Kúty čo je dôvodom vypočítať minimum
prínosu nasadenia v záujmovom území EZÚS.
V článku 6.1.10 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri meste Kúty bol vypočítaný
energetický potenciál lokality ako je znova pre dostupné výšky malými zariadeniami uvádené v tab.
6.17
Výška
5
10
20

GW
323
469
682

Cp
0,373
0,373
0,373

E
120
175
254

Tab. 6.17: Energetický potenciál využiteľný malým zariadením v loklaite pri meste Kúty – Motel u
Janíčkov
Hodnota E = 254 kWh.m-2 je merná výroba elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou vo výške
20 m.
Ročná produkcia elektrickej energie potom je vypočítateľná už jednoducho vynásobením s plochou
turbíny, t.j.:
VÝROBA20 = 254 kWh.m-2 * 24,63 m2 = 6 256 kWh za rok
Ako bolo naznačené v úvode kapitoly č.6 ekonomický prínos záleží najmä od hodnoty elektriny pre
investora. Pri vyslovenom predpoklade, že elektrinou vyrobenou z veterného zariadenie nahrádza
vlastnú spotrebu v nákupnej cene cca 5 Kč/kWh (cca 0,185 €/kWh), bude odhad ekonomického
prínosu vyjadrený vynásobením:
PRÍNOS20 = 6 256 kWh * 0,185 €/kWh = 1 157 €/rok (31 240 Kč/rok)
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Ak by cena malého veterného zariadenia vrátane stožiara a stavby bola na úrovni 3 € na jeden
inštalovaný Watt, odhadli by sme cenu na 30 000 €. (cca 800 tis Kč)
NÁVRATNOST20 = 30 000 € / 1 157 €/rok = 25,9 roka
Ak uvažujeme životnosť zariadenia do 20 rokov, je zrejmé že nemôže byť realizované v cene 3€/Watt
v takejto lokalite EZÚS SR, ak nebudú dostupné iné podporné mechanizmy. Cena musí zahŕňať aj
cenu prípojky.

6.4.2 Prepočet s prognózou elektriny pre stredné veľké veterné
zariadenie výkonu 225 kW
Veterné zariadenia stredných výkonov sú na trhu pomerne vzácne. Mnohý poprední výrobcovia,
(najmä európsky) ukončili výroby svojich typov v tejto výkonovej triede a nahradili ich väčšími, kde
smerujú záujme najmä na extrémne výkony i rozmery. Výroba vetrených zariadení tejto triedy však
stúpla v Číne i USA. Ako príklad bolo vybrané americké zariadenie s trojlistou vrtuľou priemeru 29 m
alebo 33 m a kvalitnou reguláciou. Pri tejto výkonovej triede zariadení sa dá očakávať podobný
merný výkon ako má toto zariadenie, t.j. približne 0,30-0,34 kW.m-2 plochy turbíny. Plocha turbíny je
plocha kruhu s priemerom 29,1 m, t.j. 664 m2 resp. 33,0 m, t.j. 855 m2.

Graf č. 6.17: Výkonová krivka 225 kW veterného zariadenia
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Na tejto výkonovej krivke sú zobrazené dva varianty turbín spojených s tým istým generátorom.
Červená výkonová krivka predstavuje trojlistú vrtuľu s priemerom 29 m. Zelená krivka predstavuje
veternú elektráreň vybavenú väčšou turbínou priemeru 33 m, čo je vhodnejšie do podmienok
s malou veternosťou. Potom aj toto zariadenie môže dosahovať nominálny výkon už pri rýchlosti
vetra 11 m.s-1.
Obvyklé výšky stožiarov, ktoré sa dodávajú k podobným veterným elektrárňam sú 30 m, 40 m a 50 m.
Pre nasledujpci výpočet bola zvolená najvyššia dostupná výškka, t.j. výška osi bude uvažovaná v 50 m
nad terénom.
Vhodnou lokalitou sa javí lokalita č. 1 pri obci Chlum na ktorej bude ukázaný prepočet.
V článku 6.1.1 Výškový profil vetra a merná energie v lokalite pri obci Chlum bol vypočítaný
energetický potenciál lokality ako je znova pre dostupné výšky malými zariadeniami uvádené v tab.
6.17
Výška
30
40
50

GW
1 242
1 452
1 638

Cp
0,373
0,373
0,373

E
463
541
611

Tab. 6.18: Energetický potenciál využiteľný stredne veľkým zariadením v loklaite pri obci Chlum
Hodnota E = 611 kWh.m-2 je merná výroba elektrickej energie na 1 m2 plochy turbíny s osou vo výške
50 m.
Ročná produkcia elektrickej energie potom je vypočítateľná už jednoducho vynásobením s plochou
turbíny, t.j.:
VÝROBA50 = 611 kWh.m-2 * 855 m2 = 522 405 kWh za rok
Pokiaľ by bola možnosť elektrinu spotrebovať ako náhradu za vlastnú spotrebu v nákupnej cene cca 4
Kč/kWh (cca 0,148 €/kWh), bude odhad ekonomického prínosu vyjadrený vynásobením:
PRÍNOS50 = 522 405 kWh * 0,148 €/kWh = 77 316 €/rok (2 087 530 Kč/rok)
Ak by cena stredne veľkého veterného zariadenia vrátane stožiara a stavby bola v úrovni 2,4 € na
jeden inštalovaný Watt, odhadli by sme cenu na 540 000 €. (cca 14 580 tis Kč)
NÁVRATNOST50 = 540 000 € / 77 316 €/rok = 7,0 rokov
Z orientačného prepočtu vidno, že v prípade voľby variantu s väčšou turbínou na najvyššom stožiari
bolo možné dosiahnuť zaujímavú návratnosť ak cena realizácie bola 540 tis € ako bolo odhadnuté.
Lokalita bola vybraná jedna z najlepších v EZÚS.
V prípade horšieho variantu predaja elektriny do distribúcie v cene len 0,05 €/kWh je možné nasobiť
prínos nasledovne:
PRÍNOS50 = 522 405 kWh * 0,05 €/kWh = 26 120 €/rok (705 250 Kč/rok)
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Ak by cena stredne veľkého veterného zariadenia vrátane stožiara a stavby bola v úrovni 2,4 € na
jeden inštalovaný Watt, odhadli by sme cenu na 540 000 €. (cca 14 580 tis Kč)
NÁVRATNOST50 = 540 000 € / 26 120 €/rok = 20,7 rokov
Ak uvažujeme životnosť zariadenia do 25 rokov, je zrejmé, že nemôže byť realizované v cene 2,4
€/Watt v takejto lokalite EZÚS SR ak nebudú dostupné iné podporné mechanizmy a elektrina by
musela byť dodávaná za cenu silovej elektriny. Cena musí zahŕňať aj cenu prípojky.
Na Slovensku je situácia s podporu OZE a doplatkom však lepšia v tom, že je možné do výkonu 500
kW elektrinu predávať v cene 0,089 €/kWh do distribúcie, pričom zo zákona č. 309/2009 po jeho
poslednej novelizácii platnej od 1.1.2014 vyplýva garancia ceny na 15 rokov a bez zodpovednosti za
odchýlku. Toto predstavuje 1,78 násobne vyššiu výkupnú cenu ako bolo počítané vyššie.
Pre lokalitu pri obci Borský Mikuláš bola zistená veternosť v článku 6.1.11 Výškový profil vetra a
merná energie v lokalite pri obci Borský Mikuláš bol vypočítaný energetický potenciál lokality ako je
znova pre dostupné výšky malými zariadeniami uvádené v tab. 6.19
Výška
30
40
50

GW
998
1 166
1 315

Cp
0,373
0,373
0,373

E
372
435
491

Tab. 6.19: Energetický potenciál využiteľný stredne veľkým zariadením v loklaite pri obci Borský
Mikuláš
Ročná produkcia elektrickej energie potom je vypočítateľná:
VÝROBA50 = 491 kWh.m-2 * 855 m2 = 419 805 kWh za rok
Výkupná cena s podporu je 0,089 €/kWh podľa zákona platného v Slovenskej Republike :
PRÍNOS50 = 419 805 kWh * 0,089 €/kWh = 37 363 €/rok (1 383 800 Kč/rok)
Ak by cena stredne veľkého veterného zariadenia vrátane stožiara a stavby bola v úrovni 2,4 € na
jeden inštalovaný Watt, odhadli by sme cenu na 540 000 €. (cca 14 580 tis Kč)
NÁVRATNOST50 = 419 805 € / 37 363 €/rok = 11,2 rokov
Tento výsledok je zaujímavý. V prípade inštalovania vo vyšších polohách EZÚS SR by mohla byť
dosahovaná priaznivá ekonomika veterného zariadenia.
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6.4.2 Prepočet s prognózou elektriny pre stredné veterné zariadenie
výkonu 2 500 kW
Výsledky pre použitie veľkého veterného zariadenia sú priamo zobrazované v grafoch v kapitole č. 4.
Vykonanie meraní na vybraný miestach. Výroba pre zariadenie nominálneho výkonu 2 500 kW
s výškou osi 100 m a priemerom turbíny 90 m je uvedená v tabuľke v článku 4.3.12 Zhrnutie zistených
veterností vo vybraných lokalitách.
Pri takýchto veľkých výkonoch je pravdepodobný iba scenár dodávky vyrobenej elektriny do
distribúcie, čo súvisí aj s mnohými ďalšími podmienkami ako je neprevzatie zodpovednosti za
odchýlku zo strany distribučnej spoločnosti a podobne. Tieto problémy musia byť detailne riešené už
v konkrétnom projekt a ekonomickom pláne takejto veľkej stavby.
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7. Prehľad príležitostí na získanie finančných zdrojov
Spôsob financovania každého investičného diela je jedným z hlavných obmedzujúcich faktorov, ktoré
môžu zámer zastaviť. Systém áno/nie je v prípade investičného financovania zrejmý. Ak nie sú
investičné prostriedky, nie je investícia. Vhodnou formou financovania výstavby vodného diela tak
môžu byť:
•

dotačné systémy a podporné mechanizmy,

•

úverové zdroje

•

vlastné zdroje

•

splácanie z úspory a nekomerčné zdroje financií

7.1 Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Českej
republike
Dotačné programy pre veternú energiu sú problémom. Podľa vývoja v posledných mesiacoch pred
dokončením tejto štúdie sa zmenila celková politika podpory OZE. Veterná energia vždy patrila do
najmenej podporovaných skupín OZE. Nižšie uvedené fakty, ktoré zatiaľ neboli legislatívne ukončené
môžu rýchlo zastarať, preto je treba pri hľadaní ciest k dotačným systémom pristupovať veľmi
obozretne a naznačené možnosti považovať skôr za tipy, čo je vhodné aktuálne preskúmať.
POZN: Fungujúci dotačný program Zelená úsporám 2,nemá v pôsobnosti podporu pre veterné
elektrárne.
Okrem národnej stratégie a dlhodobého plánu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie určuje
„Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů“ v Českej republike aj spôsob podpory
projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie v troch stupňoch a to investičná podpora,
zvýhodnené výkupné ceny a oslobodenie od dane. Citujeme z „Národní akční plán pro energii z
obnovitelných zdrojů“:
1. Investiční podpora z dotačních programů pro podporu výroby elektrické energie a tepla z
obnovitelných zdrojů:

•

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

•

Operační programy – podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a
životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)

•

Program rozvoje venkova ČR (Ministerstva zemědělství)
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2. Platby za výkupní ceny a zelené bonusy pro podporu výroby elektrické energie z
obnovitelných zdrojů (tzv. provozní forma podpory- viz. dále). Problémem je, že tato dotace
je

zatížena

daní

z

přidané

hodnoty

(v

České

republice

nyní

20

%).

3. Osvobození, snížení nebo vrácení daní. V souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) byly osvobozeny příjmy z určených
ekologických zařízení:

•

malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW,

•

větrné elektrárny,

•

tepelná čerpadla,

•

solární zařízení,

•

zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu,

•

zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy,

•

zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním
předpisem.

Nižšie uvedený spôsob podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike končí
a nevzťahuje sa na novo vybudované zdroje. Citujeme

z „Národní akční plán pro energii z

obnovitelných zdrojů“: Jen pro příjmy z provozu výše uvedených zařízení a to v kalendářním roce, v
němž byla uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Režim dobíhá,
nevztahuje se na nové zdroje. Nárok na tuto podporu měly naposledy zdroje uvedené do provozu v
roce 2010.
•

Daňové odpisy (podle zákona o daních z příjmů).

•

Osvobození od daně na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

•

Osvobození od daně z nemovitostí (podle zákona o dani z nemovitosti): Projekty
obnovitelných zdrojů energie, pokud pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbami
sloužícími výhradně k účelu zlepšení životního prostředí v České republice
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Zároveň ten istý dokument vysveľuje pojem príjemcu podpory, citujeme z „Národní akční plán pro
energii z obnovitelných zdrojů“:

•

Příjemcem podpory může být subjekt specifikovaný v programech podpory, v
zákoně o dani z nemovitostí a ve vyhlášce č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí,

a aj spôsob vyhlasovania a prijímania žiadostí o podporu, citujeme z „Národní akční plán pro energii z
obnovitelných zdrojů“:

•

V případě podpory z dotačních programů je podpora prováděna v rámci
pravidelných výzev a vyhlašování pro příjem žádostí do dotačních programů.
Oprávněnost této podpory kontroluje administrátor programu a také místně
příslušné finanční úřady.

•

Státní programy (podpora ze státního rozpočtu) jsou vyhlašovány vždy na jeden
daný rok. Výběr projektů pro podporu provádí hodnotitelská komise složená z
nezávislých odborníků. Žádosti se podávají s kompletní dokumentací. Výběr
projektů pro podporu provádí hodnotitelská komise složená z nezávislých
odborníků.

•

Strukturální programy využívající finančních prostředků z EU jsou většinou
vyhlašovány na víceleté období.

9.1.1 Operačné programy – podnikanie a inovácie, životné prostredie
Vzhľadom na situáciu, že v čase vykonania tejto štúdie zároveň končí programové obdobie rokom
2013, nie je možné bližšie popísať podmienky poskytovania podpory v budúcom programovom
období začínajúcom v roku 2014, nakoľko sa dokumenty ešte len kreujú. Detaily k aktuálnym výzvam
a možnostiam financovania cez štrukturálne fondy treba hľadať cez centrálny koordinačný orgán, kde
budú zverejňované aj web sídla poskytovateľov a administrátorov jednotlivých programov.
Národní orgán pre koordináciu, riadiace orgány, sprostredkujúce subjekty, informačné centrá a
regionálne zastúpenia MMR ČR sa dajú nájsť na web sídle:
•

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Kontakty
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9.1.2 Iné dotačné programy
Správa Juhomoravského kraja poskytuje zaujímavé informácie o dotačných programoch priamo
svojom špecializovanom web sídle:
•

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Niektoré dotácie sú poskytované priamo z rozpočtu Juhomoravského kraja pre obce so sídlom
v Juhomoravskom kraji.
Mnohé druhy dotácií zahŕňajú podporu pre trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie environmentálnych
vplyvov, podporu bývania, obnovu vidieka a podobne, kde je možné veterné zariadenia v širšom
kontexte uvažovať tiež.

7.2 Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém
v Slovenskej republike
„Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nerozvíja, ani nedefinuje spôsob dotačnej
politiky v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky. Do konca roka 2013 sa tak investičná
pomoc v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sústreďuje na využitie štrukturálnych fondov
z programového obdobia 2007 – 2013. Sú to:
•

Operačný program „Životné prostredie“

•

(v rozšírenej verzii pravdepodobne aj pre programové obdobie 2014 – 2020).
Operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.
(v rozšírenej verzii pravdepodobne aj pre programové obdobie 2014 – 2020)

Pre Bratislavský kraj je to ešte:
•

Operačný program „Bratislavský kraj“.
(v rozšírenej verzii pravdepodobne aj pre programové obdobie 2014 – 2020)

Ďalším stupňom dotačnej politiky je podpora využitia OZE v podobe zvýhodnenej ceny za vyrobenú
energiu a povinnosť pripojenia zdroja do distribučnej sústavy.
Dotačnú politiku v Slovenskej republike môžeme teda rozdeliť na tri stupne:
•

štrukturálne fondy,

•

legislatívna podpora,

•

zvýhodnená výkupná cena.

Na záver tejto kapitoly treba pripomenúť, že dotačná politika v podobe zvýhodnenej výkupnej ceny je
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z dlhodobého hľadiska neprijateľná, vzhľadom na klesajúce ceny za inštalované technológie
využívajúce obnoviteľné zdroje na výrobu energie.

9.3.1 Štrukturálne fondy EÚ - Regionálne operačné programy pre SR
Vzhľadom na situáciu, že v čase vykonania tejto štúdie zároveň končí programové obdobie rokom
2013, nie je možné bližšie popísať podmienky poskytovania podpory v budúcom programovom
období začínajúcom v roku 2014, nakoľko sa dokumenty ešte len kreujú. Detaily k aktuálnym výzvam
a možnostiam financovania cez štrukturálne fondy treba hľadať cez centrálny koordinačný orgán, kde
budú zverejňované aj web sídla poskytovateľov a administrátorov jednotlivých programov.
Centrálny koordinačný orgán a Informačné centrum Štrukturálne fondy pre Slovensko zverejňujú
všetky aktuálne výzvy:
www.nsrr.sk
www.nsrr.sk/aktualne-vyzvy

9.3.2 MunSEFF II a pripravuje sa MunSEFF III
Program MunSEFF II. (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant
z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva
usporenej energie. Ide o úvery na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie miest a obcí na Slovensku. Grantová časť je žiadateľom vyplácaná po realizácii diela, keď sú
potvrdené všetky predpoklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Aktuálne informácie treba hľadať na stránke: www.munseff.eu
Z pohľadu veternej energie však neponúka zatiaľ nijaký kompont kde by bola opávnenou aktivitou,
aj keď menuje mnohé ostatné obnoviteľné zdroje ako sú:
•
•

prechodu z uhlia, zemného plynu alebo vykurovacieho oleja na biomasu,
nová investícia do obnoviteľných zdrojov energie alebo prechod na:
o solárnu tepelnú energiu,
o geotermálnu energiu (s alebo bez tepelného čerpadla),
o výrobu bioplynu pre vykurovanie, chladenie a/alebo výrobu elektriny.

Dôvodom, prečo je tu uvedený je príprava jeho pokračovateľského fondu z názvom MunSEFF III
financovaného z prostriedkov JESICA v zmysle európskej smernice o energetickej efektívnosti.
Nie je vylúčené že veterná energia sa stane rovnocenným obnoviteľným zdrojom čo by mohlo
znamenať, že nebude vylúčená z podpory.
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7.2.3 Environmentálny Fond
Environmentálny Fond podporuje projekty smerujúce znižovaniu emisií CO2 a iných nežiaducich
emisií do ovzdušia. Forma podpory býva dotačná a úverová. Bližšie aktuálne informácie je potrebné
hľadať na oficiálnom web sídle fondu:
www.envirofond.sk/sk
Zaujímavá dotačná forma podpory je poskytovaná z pohľadu veternej energie pod názvom:
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom
využívania obnoviteľných zdrojov. Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej
úžitkovej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci
činností môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie
tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie
nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z
biomasy. Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy,
školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

7.2.4 EkoFond, n.f.
EkoFond, neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobí
v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako
verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného
prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Tradične podporuje projekty, kde
dochádza k úspore zemného plynu alebo náhrade iného paliva plynom. Momentálne v čase písania
tejto štúdie nie je ani jeden z dotačných programov určený na podporu veternej energie, ale môže sa
stať, že sa táto situácia zmení vyhlásením nových podmienok podpory pre ďalšie obdobia. Preto je
vhodné skontrolovať aktuálny stav možností na ich web sídle:
www.ekofond.sk
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7.3 Úverové zdroje
•

Európska investičná banka - EIB
Jej úlohou je požičiavať peniaze na projekty európskeho záujmu ako sú železničné a cestné
spojenia, letiská, alebo programy na ochranu životného prostredia, najmä v menej bohatých
regiónoch, kandidátskych krajinách a rozvojovom svete. Malým podnikom poskytuje aj úvery
na investície. Aktuálne informácie treba hľadať na web ich sídle tu:
Pre Českú republiku:
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/czech-republic/index.htm

Pre projekty do 25 000 000 € sú ich partneri v Čechách uvedený v prílohe 5a,
respektíve, aktualizáciu treba hľadať na oficiálnej stránke :
http://www.eib.org/attachments/lending/inter_cz.pdf

Pre Slovenskú republiku:
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/slovakia/index.htm

Pre projekty do 25 000 000 € sú ich partneri na Slovensku uvedený v prílohe 5b,
respektíve, aktualizáciu treba hľadať na oficiálnej stránke :
http://www.eib.org/attachments/lending/inter_sk.pdf

•

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (napr. bankové záruky na úvery poskytnuté
v spolupracujúcich bankách).
Aktuálne informácie treba hľadať na web ich sídle tu: www.cmzrb.cz
Momentálne poskytuje okrem iných produktov aj tieto, ktoré môžu mať súvislosť s veternou
energiou :
•

•

•

Záruky za úvěry pro podnikatele
Záruka za úvěr v programu ZÁRUKA pro malé podnikatele
Záruka za úvěr v programu INOSTART
Proexportní platební záruka
Úvěry pro obce
Municipální úvěr v programu OBEC 2
Municipální úvěr v programu MUFIS 2
Úvěr z Regionálního rozvojového fondu
Úvěry z Fondu rozvoje měst
Zvýhodněný úvěr pro obce a podnikatele z prostředků Fondu rozvoje měst
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•

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (napr. bankové záruky na úvery poskytnuté
v spolupracujúcich bankách).
Aktuálne informácie treba hľadať na web ich sídle tu: www.szrb.sk
Momentálne je možné žiadať o tieto druhy úverov:
Priame úvery
MIKROúver
Úver PODNIKATEĽKA
Úver PODNIKANIE MLADÝCH
Úver environmentálnych a iných projektov
Úver MOJA PÔDA
Úver PÔDA
POĽNOúver
Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov / pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
zastúpených správcom
Úver na obnovu bytového fondu zo zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy
Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ
Úvery na podporu ROP (Regionálny operačný program)
INVESTúver zo zdrojov Európskej investičnej banky
Úver na podporu MSP a municipalít zo zdrojov CEB
Úver s podporou Európskej únie (iniciatíva JEREMIE)

•

Komerčné banky poskytujúce úvery na investície do obnoviteľných zdrojov energií.

•

Pre Slovenskú republiku je možné hľadať úverové zdroje z Environmentálneho Fondu. Bližšie
aktuálne informácie je potrebné hľadať na oficiálnom web sídle fondu:
www.envirofond.sk/sk

7.4 Iné možnosti financovania
•

Leasing strojových zariadení

•

Vlastné zdroje

•

EPC projekty

Výber možností financovania je ponechaný na investora. Treba pripomenúť, že využitie
štrukturálnych fondov čas výstavby predlžuje z dôvodu veľkého stupňa administratívneho zaťaženia
v čase prípravy a aj v čase realizácie projektu. Veľkou záťažou počas tohto typu financovania je aj
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prísne dodržiavanie inštalácie navrhnutej technológie, čo v konečnom dôsledku môže viesť k využitiu
zastaraných technológií.

9.4.1 Leasing strojových zariadení
Táto forma financovanie vo veternej energetike je pomerne nová. Nakoľko obvyklé doby návratnosti
sú dlhšie ako obvyklé obdobie leasingových splátok, môže tvoriť len doplnkový spôsob financovania.
Môže však poslúžiť na urýchlenie nasadenia veternej elektrárne, ak je možné splátky uhrádzať z iných
zdrojov ako je získaná úspora nákladov za energie.

9.4.2 Vlastné zdroje
Využitie vlastných zdrojov je z hľadiska flexibility najlepšia možnosť, ktorá v prípade vhodne
navrhnutého projektu výstavby zabezpečí efektívnejšie využitie vynaložených prostriedkov. Táto
forma je najbežnejšia pri malých veterných zariadeniach v podmienkach rodinných domov
a domácností. V prípade firiem je ideálna, ak návratnosť vloženého kapitálu dosiahne rýchlejšiu
obrátkovosť kapitálu ako v prípade inej podnikateľskej činnosti alebo má firma voľné prostriedky.
Niekedy je investícia do zníženie energetickej náročnosti výroby vynútená cenou výrobku, za ktorý ho
je možné predávať.

9.4.3

EPC projekty

EPC Projekty sú také dohody, pri ktorých investície platí dodávateľ služieb a objednávateľ sa zaväzuje,
že ich splatí „z úspor“ podľa vopred dohodnutého systému spolupráce. (Energy Performance
Contracting). V legislatívnom rámci Slovenska je možné takýmto spôsobom poskytovať energetické
služby na základe zákon č. 476/2008 Z.z.. Ich prvotným cieľom je zabezpečiť dostatok prostriedkov na
zaplatenie realizácie úsporných opatrení s prípadným prínosom navyše. Ak sa naplánované úspory
nedosiahnu, škodu z neefektívnej investície znáša dodávateľ energetických služieb.
Nedostatok finančných prostriedkov v oblasti platieb za energetické médiá trápi mnohé obce aj
podniky. Riešením by mohlo byť financovanie z energetických úspor. Umožnilo by im nakúpiť nové
energeticky efektívnejšie technológie, prípadne aj zrekonštruovať niektoré prevádzkové objekty.
Paradoxne sa však týmto spôsobom realizujú projekty zatiaľ len výnimočne. Pre úspešnú spoluprácu
je potrebný silný dodávateľ, ktorý dokáže svoju technológiu pre financovať v takomto časovo dlhšom
horizonte.

9.4.4 Konzorciá občanov so spoločným záujmom
Konzorciá občanov so spoločným záujmom, ktorí zapožičajú/poskytnú vlastné prostriedky za
zvýhodnených podmienok, nakoľko sú stotožnení so správnosťou investície.
Príklad: Družstevné vlastníctvo veternej elektrárne. V susednom Rakúsku sa vyskytuje vcelku bežne.
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POZNÁMKA: Inšpirujúce môžu byť iniciatívy ako mesto Güssing v Rakúsku. Burgenland bol pred 15
rokmi, najchudobnejšia a najmenej rozvinutá oblasť Rakúska. Oblasť Güssing bola jednou z
najchudobnejších v Burgenlande. Hlavné mesto Güssing, v južnom Burgenlande, okres zahŕňajúci
okolo 27.000 obyvateľov je prvá komunita v Európskej únii, ktorá vyrába celú svoju spotrebu energie
- elektrina, vykurovanie / chladenie, paliva - z obnoviteľných zdrojov a všetky zdroje sú z tohto
regiónu. Často sa usporadúvajú aj exkurzie s cieľom vysvetliť aj iným záujemcom ako je možné takýto
stav dosiahnuť. Tohto času má však finančné problémy, práve kvôli zmenám v ponímaní daňových
zvýhodnení.
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