
Obsah 

1 Úvod ..............................................................................................................................1 

2 Obnoviteľné zdroje energie – veterná energia ..........................................................3 

2.1 Obnoviteľná energia a jej zdroje........................................................................3 

2.1.1 Potenciály využitia OZE................................................................................6 

2.1.2 Medzinárodné ciele rozvoja OZE..................................................................7 

2.1.3 Legislatívne opatrenia EÚ v rámci hospodárenia s OZE.............................12 

2.1.4 Podpora rozvoja OZE v EÚ.........................................................................12 

2.2 Veterná energia ..................................................................................................13 

2.2.1 Veterné elektrárne........................................................................................14 

2.2.2 Technológia VE a jej komponenty ..............................................................16 

3 Výhody a nevýhody veterných elektrární. Rozvoj využitia veternej energie na 

Slovensku a v ČR ...............................................................................................................20 

3.1 Ekologické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných elektrární ........20 

3.1.1 Hlukové emisie ............................................................................................22 

3.1.2 Vplyv na ráz krajiny ....................................................................................25 

3.1.3 Vplyv na faunu.............................................................................................27 

3.1.4 Optické emisie .............................................................................................30 

3.1.5 Vplyv na pôdu, povrchové a podzemné vody..............................................31 

3.1.6 Emisie ľadu..................................................................................................32 

3.2 Ekonomické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných elektrární......33 

3.3 Energetické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných elektrární.......36 

3.3.1 Problémy s rovnomerným dodávaním elektrickej energie s VE do rozvodnej 

siete...............................................................................................................37 

3.4 Rozvoj vyžitia veternej energie na Slovensku a v Českej republike .............37 

3.4.1 Potenciál Slovenskej republiky na využitie energie z vetra ........................39 

3.4.2 Potenciál Českej republiky na využitie energie z vetra ...............................41 

4 Porovnanie technických a legislatívnych požiadaviek na Slovensku a v ČR – 

súvisiace technické normy a zákony.................................................................................44



4.1 Technické požiadavky týkajúce sa VE.............................................................44 

4.2 Legislatívne požiadavky týkajúce sa realizácie VE ........................................46 

4.2.1 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie...............................................48 

4.2.2 Ochrana prírody a krajiny ............................................................................51 

4.2.3 Územné plánovanie a stavebný poriadok ....................................................53 

4.2.4 Energetický zákon a iné legislatívne požiadavky týkajúce sa využitia 

veternej energie ............................................................................................55 

4.2.5 Prípustné hlukové limity..............................................................................55 

5 Posúdenie vplyvov veterných elektrární na ŽP v danej oblasti.............................58 

5.1 Posúdenie zámeru – proces EIA.......................................................................58 

5.1.1 Jednotlivé fázy procesu EIA podľa zákona č. 100/2001 Z.z. ......................59 

5.1.2 Účastníci procesu posudzovania podľa zákona č. 100/2001 Z.z. ................63 

5.1.3 Jednotlivé fázy procesu EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z. ........................64 

5.1.4 Účastníci procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. ..................69 

5.1.5 Účasť verejnosti v procese EIA ...................................................................70 

5.2 Proces EIA v rámci daného územia .................................................................72 

6 Metódy použité v procese hodnotenia......................................................................77 

6.1 Meranie rýchlosti vetra .....................................................................................77 

6.1.1 Metódy pre určenie poľa rýchlosti vetra......................................................78 

6.2 Geografický prieskum krajiny .........................................................................80 

6.3 Inžiniersko-geologický prieskum terénu .........................................................80 

6.4 Analýza krajinného rázu...................................................................................80 

7 Spôsoby využitia oblasti po demontáži veterného parku.......................................82 

8 Záver ...........................................................................................................................83 

Použitá literatúra ...............................................................................................................87 

 
 



Použité skratky 

AOPaK – agentúra ochrany krajiny a prírody 

a pod. – a podobne 

CO2 – oxid uhličitý  

ČR – Česká republika 

dB – decibel 

EIA – Environmental impact assessment  

EÚ – Európska únia 

GRASS – Geographic Resources Analysis Support Systém 

GWh – gigawatt hodina 

IEA – International energy agency (Medzinárodná energetická agentúra) 

km – kilometer  

kW – kilowatt 

kWh – kilowatt hodina 

m/s – meter za sekundu 

MŽP ČR – Ministerstvo životného prostredia Českej republiky 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MW – megawatt 

napr. – napríklad 

NV – nariadenie vlády 

OOP – orgán ochrany prírody 

OZE – obnoviteľné zdroje energie 

REWP – Renewable Energy Working Party 

SR – Slovenská republika 

VE – veterné elektrárne 

U.S. – United States (Spojené štáty) 

Z.z. – zbierka zákonov 

WAsP – Wind Atlas Analysis and Application Program
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1 Úvod 

V dnešnej dobe rastu dopytu po energiách, zaťaženia životného prostredia a stále sa 

znižujúcich dostupných zásob fosílnych palív, sa do popredia dostávajú aj alternatívne 

zdroje energie, z pomedzi ktorých snáď v poslednej dobe najväčší rozmach dosahujú 

veterné elektrárne. Rýchly rozvoj veternej energetiky v 90. rokoch je výsledkom zavedenia 

nielen vládnych podporných mechanizmov, ale aj z neustálej hrozby nedostatku iných 

druhov energie. 

Veterná energia má bohatý potenciál v globálnom meradle, pričom ponúka 

možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby. Z energie vetra sa každoročne 

vyrobí 2 % európskej elektriny.  

Má veľmi dobrú energetickú a environmentálnu bilanciu. Emisie CO2, súvisiace s 

výrobou, inštaláciou a údržbou technológie sa "zaplatia" po troch až šiestich mesiacoch 

prevádzky. Rovnako externé náklady (teda tie, ktoré nie sú bezprostrednou súčasťou 

výroby, ale sú spojené s vedľajšími negatívnymi dopadmi) sú výrazne nižšie v porovnaní s 

energiou z fosílnych palív a jadra.  

Podstatné však je, že cena vyrobenej elektriny z vetra je dnes na mnohých miestach 

porovnateľná alebo dokonca nižšia ako cena elektriny vyrobenej z uhlia, plynu alebo 

uránu. Bariérou širšieho uplatnenia tejto technológie u nás je dlhá doba návratnosti 

vložených investícií, ktorá vychádza často až na niekoľko rokov. Veterná energia je 

momentálne najrýchlejšie rastúcim zdrojom energie. Úspech pri zavádzaní veternej energie 

do ekonomického systému tkvie, okrem politického rozhodnutia na úrovni vlády a jej 

podpory, taktiež na aktivite regiónov a podnikateľov.  

Keďže veterná energia má veľa priaznivcov, ale aj tých, čo ju zatracujú, rozhodol 

som sa rozobrať problematiku veterných elektrární a ich pôsobenie na životné prostredie. 

V neposlednej miere prečo práve veterné elektrárne je aj fakt, že som sa narodil v oblasti, 

kde boli relatívne nedávno zrealizované veterné elektrárne.  

Chcel by som pojať riešenie tejto témy komplexne v rámci Českej a Slovenskej 

republiky. Na začiatok priblížim obnoviteľné zdroje energie a vzťah Európskej únie k ich 

využívaniu, pretože veterná energia (vietor) je jedným z obnoviteľných zdrojov, ale 
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i hnacou „surovinou“ na chod veternej elektrárne. V rámci toho stručne popíšem jej 

komponenty a technológiu. Ďalej sa budem snažiť porovnať výhody a nevýhody veterných 

elektrární, a to z hľadiska ekologického, ekonomického a energetického. Vytýčiť príslušné 

technické a legislatívne požiadavky, hlavne proces posúdenia daného zámeru (v tomto 

prípade veternej elektrárne) na životné prostredie, teda proces EIA. V závere poukážem na 

metódy použité v rámci hodnotenia veterných elektrární a využitie oblasti po demontovaní 

veterného parku.      
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2 Obnoviteľné zdroje energie – veterná energia 

Súčasný spôsob využívania energie nám prináša množstvo environmentálnych, 

sociálnych i ekonomicko-politických problémov. Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len 

OZE) patria k riešeniu tohto energetického problému, ktorým je hlavne prechod používania 

fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom a aj presmerovanie investícií týmto smerom. Naša 

budúcnosť  bude do značnej miery závisieť od schopnosti využívať moderné technológie. 

V nadchádzajúcich desaťročiach môžu mať OZE, využívané inovovanými technológiami, 

silný transformačný efekt na celú spoločnosť. Experti sa zhodujú v tom, že biomasa a 

vodná energia budú v najbližšej dobe dominovať medzi týmito zdrojmi, pričom postupne 

nadobudne stále väčší význam veterná energia a priame využívanie slnečnej energie na 

výrobu elektrickej energie.     

2.1 Obnoviteľná energia a jej zdroje 

Renewable Energy Working Party (REWP) v rámci Medzinárodnej energetickej 

agentúry (IEA) definuje obnoviteľné zdroje energie nasledovne: „zdroje neustále sa 

doplňujúcej energie, ktorá má rôzne formy, je priamo alebo nepriamo čerpaná zo Slnka 

alebo z tepla generovaného hlboko vo vnútri Zeme“. 

OZE sú energetické zdroje, ktoré sú človeku v prírode voľne k dispozícii a ich 

zásoba je z ľudského pohľadu nevyčerpateľná, alebo sa obnovuje v časových meradlách 

porovnateľných s ich využívaním. Na rozdiel od tradičných fosílnych či jadrových 

energetických zdrojov, ktoré sa vytvárali v rozpätí niekoľkých geologických období, ale 

môžu byť vyčerpané v priebehu niekoľkých desiatok rokov až stáročí. Na Slnku, ako 

neobmedzenom palivovom zdroji, sú založené, s výnimkou geotermálnej energie, všetky 

druhy obnoviteľných zdrojov. Táto energia je využiteľná ako energia priameho či 

rozptýleného slnečného žiarenia, alebo v transformovaných formách - veterná, vodná 

energia alebo biomasa. Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme.  

Vzhľadom na svoj prakticky nevyčerpateľný potenciál sa však zaraďuje medzi obnoviteľné 

zdroje [7] [17]. 
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Tabuľka č.1.: Základné rozdelenie v súčasnosti využívaných obnoviteľných zdrojov 

energie 

 
Pozn.: Možno využiť pre výrobu: E – elektrické energie, T – energie tepla; OZE – obnoviteľné zdroje 
energie; Zdroj [1].  

Využívanie OZE ako domácich energetických zdrojov zvyšuje bezpečnosť 

a diverzifikáciu dodávok energie a súčasne znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných 

cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých a environmentálne 

šetrných technológiách, ktoré sú vo všeobecnosti čistejšie, zväčša bezodpadové a menej 

riskantné so zanedbateľným respektíve žiadnym vplyvom na životné prostredie. 

Neprodukujú rádioaktívne odpady ani nevytvárajú riziká veľkých havárií pre svoje okolie.  

Zvýšenie podielu OZE výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov 

a škodlivín a tým predstavuje významný prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov 

Kjótskeho protokolu. V oblasti energetiky je možné na nich založiť udržateľný vývoj 

spoločnosti a tak zaistiť lepšiu perspektívu pre nasledujúce generácie [7], [18]. 

OZE prispievajú k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a 

poľnohospodárstva. V prípade aktívnej politiky podpory je možné začiatočnú etapu dovozu 
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zahraničných technológií a know-how skrátiť a otvoriť priestor pre investície do výroby 

a montáže komponentov, celých systémov, až po založenie výskumných kapacít 

prepojených na univerzity. OZE podporujú inováciu a rozvoj informačných technológií, 

otvárajú priestor pre nové smerovania a sú jedným z pilierov budovania znalostnej 

ekonomiky. Racionálny manažment domácich obnoviteľných zdrojov energie je v súlade s 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja, čím sa stáva jedným z pilierov zdravého 

ekonomického vývoja spoločnosti. Zvýšené využívanie OZE má dosah na zlepšenie 

zdravotného stavu obyvateľstva [18]. 

Svojou povahou sú obnoviteľné zdroje všadeprítomné. Táto skutočnosť preto volá 

po ich decentralizovanom použití. Prechod od tradičných fosílnych palív na obnoviteľné 

preto znamená prechod od malého počtu veľkých zdrojov k miliónom malých nezávislých 

zdrojov, kde v princípe každý dom môže byť zdrojom energie. Pri takejto obrovskej zmene 

energetiky sa tradičné chápanie zdrojov veľmi mení. Táto zmena však nie je možná bez 

zmeny myslenia ľudí a spôsobu chápania energetiky. Pochopenie, že ide nielen o energiu, 

ale predovšetkým o životné prostredie, udržateľný rozvoj spoločnosti, bezpečnosť, 

oživenie miestnej výroby, tvorbu nových pracovných príležitostí i celých priemyselných 

odvetví, je preto prvoradé [7]. 

 

Obrázok č.1.: Teoretický rozbor súčasných zásob niektorých druhov energií 

Zdroj: [1]. 

Energetika v rozvojových krajinách je považovaná za najperspektívnejšiu oblasť 

investícií v najbližších 20-tich rokoch. Práve v týchto krajinách s výhodnými prírodnými 

podmienkami pre ich využívanie by mohli obnoviteľné zdroje zohrať významnú úlohu. 

Príťažlivou sa javí hlavne stavebnicový charakter technológií založených na obnoviteľných 

zdrojoch, ktoré môžu byť stavané aj rozširované podľa potreby v blízkosti užívateľa. Tieto 
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technológie sú často lacnejšie a rýchlejšie vybudovateľné ako klasické veľké elektrárne 

alebo predĺženie elektrického vedenia [7]. 

2.1.1 Potenciály využitia OZE 

V rámci hodnotenia využiteľnosti OZE v určitej lokalite, či území, je zvyčajne 

vyhodnocovaný potenciál pre ich ďalšie využitie. Najčastejšie býva analyzovaný tzv. 

dostupný potenciál.  

Definície potenciálov OZE: 

• Technický potenciál: Je určený prítomnosťou zdroja a technickými podmienkami 

jeho premeny na využiteľnú energiu. Stanovenie technického potenciálu nemá 

praktický význam a býva obvykle medzistupňom pre stanovenie využiteľného 

potenciálu [17]. 

• Využiteľný potenciál: Technický potenciál zdroja, ktorý je možné využiť 

v súčasnosti dostupnými technickými prostriedkami a je limitovaný iba 

administratívnymi, legislatívnymi, ekologickými alebo inými obmedzeniami. Tieto 

obmedzenia sú obvykle jasne definované [17]. 

• Dostupný potenciál: V niektorých prípadoch sa rovná využiteľnému potenciálu. 

Väčšinou je však limitovaný ďalšími faktormi, napr. využívaním zdroja pre iné ako 

energetické účely (obmedzenie možností pestovania energetických plodín na 

poľnohospodárskej pôde, ktorá je využívaná na potravinársku produkciu a pod.) 

Udáva obvykle maximálnu možnú hranicu využitia daného zdroja za súčasných 

podmienok. U tohto potenciálu nie sú posudzované ekonomické obmedzenia [17]. 

• Ekonomický potenciál: Je tá časť dostupného potenciálu, ktorú je možno za 

súčasných podmienok ovplyvňujúcich ekonomické parametre zariadenia pre 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ekonomické, fiskalné a legislatívne 

podmienky, energetická politika štátu, investičné a prevádzkové náklady, 

dostupnosť kapitálu, úrokové sadzby a pod.) ekonomicky využiť. Ekonomický 

potenciál nie je definovaný ako fixná hodnota, závisí na ekonomických a ďalších 

faktoroch a na zvolených kritériách [17].         
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2.1.2 Medzinárodné ciele rozvoja OZE 

Európska únia (ďalej len EÚ) ako celok je z viac ako 50 % závislá od dovozu 

primárnych zdrojov energie, často krát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných 

regiónov. Taktiež v Európe existuje silný verejný záujem o čistotu životného prostredia 

a aj následnú  podporu OZE. Na základe toho v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, 

najmä v západoeurópskych štátoch, sa dostalo do popredia zvyšovanie energetickej 

sebestačnosti a ochrany životného prostredia. Ale aj prijaté záväzky v oblasti ochrany 

ovzdušia boli ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ. Preto sa stratégia EÚ v oblasti 

energie sústreďuje najmä na energetickú efektívnosť a využívanie OZE. Čo napokon 

vyústilo do politickej snahy o zvýšenie ich podielu z celkovej spotreby primárnych 

energetických zdrojov, ktoré sa v súčasnosti stále viac presadzujú na trhu. Dnes preto 

mnohé elektrárenské spoločnosti budujú tieto zdroje a ponúkajú svojím odberateľom 

možnosť voľby medzi elektrinou vyrobenou z fosílnych resp. obnoviteľných zdrojov [7], 

[16]. 

Už od roku 1997 začalo pôvodných 15 členských štátov EÚ vypracovávať scenáre 

väčšej využiteľnosti OZE, nakoľko tieto zdroje sú v EÚ nedostatočne a nerovnomerne 

rozvinuté a na energetickej spotrebe EÚ sa podieľajú len menej ako 6 %. EÚ vyzvala 

členské štáty, aby tento podiel zvýšili na dvojnásobok do roku 2010, a tak zvýšili exportný 

potenciál Únie a prispeli k zníženiu emisií skleníkových plynov [7], [16]. 

Základnú filozofiu v oblasti ich využívania predstavuje Zelená kniha EÚ o 

obnoviteľných zdrojoch energie, konkrétne ciele ich využívania na európskej úrovni 

stanovuje oznámenie Komisie pod názvom Energia pre budúcnosť: obnoviteľné zdroje 

energie – Biela kniha pre stratégiu a akčný plán spoločenstva. Biela kniha odporúča 

indikatívny cieľ 12 % pre energiu z obnoviteľných zdrojov z hrubej vnútornej spotreby 

spoločenstva v roku 2010, t. j. približne dvojnásobné zvýšenie oproti roku 1995 [16].  

Hlavnými nástrojmi Komisie pre dosahovanie tohto ambiciózneho cieľa sa stal 

viacročný program akcií v oblasti energetiky Inteligentná energia – Európa, v oblasti vedy 

a výskumu rámcové programy EÚ, v štrukturálnej politike sú to aj u nás dostupné 

štrukturálne fondy EÚ. V pozadí tejto snahy stojí skutočnosť, že dnes sa do krajín EÚ 

dováža viac ako polovica spotrebovávaných energetických zdrojov a pokiaľ by sa 
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súčasnému vývoju ponechal voľný priebeh, tento podiel by sa mohol zvýšiť až na 70 % v 

roku 2020 [7], [16].  

V EÚ existuje viacero scenárov o možnom príspevku obnoviteľných zdrojov k 

celkovej energetickej bilancii. Cieľom tejto stratégie je, na základe aktuálneho vývoja vo 

svete a Európskej únii, urobiť inventarizáciu súčasného poznania potenciálov jednotlivých 

zdrojov OZE, náčrt možností využitia komerčne zavedených technológií, návrh cieľov do 

roku 2015 a opatrení na ich dosiahnutie. V závere sú identifikované témy v oblasti vedy, 

výskumu a vzdelávania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pre potreby 

spresnenia a vyhodnocovania postupu v ďalších rokoch [18]. 

Oblasti energetiky a klimatických zmien dominovali aj jarnému zasadnutiu 

Európskej rady. Predsedovia vlád a hlavy štátov dosiahli politickú dohodu predovšetkým 

v stanovení záväzných strednodobých cieľov v oblasti redukcie skleníkových plynov (20 

% do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990), úspor energie (20 % z plánovanej spotreby na 

rok 2020), zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie 

(20 % do roku 2020) a podielu biopalív na celkovej spotrebe benzínu a nafty (minimálne 

10 % do roku 2020) [18].  

Politicky najcitlivejšou oblasťou jarného summitu bola časť venovaná energetickej 

efektívnosti a obnoviteľným zdrojom energie, najmä otázka záväznosti cieľového podielu 

20 % obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie EÚ do roku 2020. 

Otázka, či stanoviť cieľ pre podiel OZE do roku 2020 na úrovni 20 % konečnej spotreby 

ako indikatívny alebo záväzný dominovala rokovaniam od úrovne pracovných skupín 

Rady Európskej únie. Vytvorili sa dve skupiny členských krajín. Zatiaľ čo zástancovia 

záväzného cieľa argumentovali najmä potrebou vyslať jasný signál priemyslu a vytvoriť 

stabilné prostredie pre potrebný výskum a vývoj, skupina oponentov argumentovala 

privysokými nákladmi a nereálnosťou cieľa. Na Rade ministrov EÚ pre energetiku sa 

dosiahol kompromis, keď závery hovoria o cieli 20 % bez určenia jeho povahy [18]. 

Závery Európskej rady v tejto citlivej otázke boli zmenené v tom zmysle, že 

záväzný ukazovateľ 20 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov je záväzným cieľom 

pre EÚ ako celok a pri rozdeľovaní záťaže medzi jednotlivé krajiny sa budú zohľadňovať 

národné špecifiká, východiskové pozície jednotlivých členských štátov, súčasná úroveň 
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podielu obnoviteľných zdrojov energií na domácom trhu a v podstatnej miere existujúca 

štruktúra výroby energie v krajine, tzv. energetický mix [15], [18], [19].  

 

Graf č.1.: Podiel OZE v krajinách EÚ za rok 2005 a s cieľom na rok 2020  

Pozn.:  20 % ciel pre podiel obnoviteľných zdrojov energií do roku 2020 bol schválený na jarnom summite 
Európskej rady v marci 2007. Stanovenie tohto podielu je pre jednotlivé krajiny Európskej únie odlišné 
a bolo určené na základe tzv. energetického mixu –miera existujúcej štruktúry výroby energie v krajine [1].     

Využitie OZE je nevyrovnané v rámci EÚ. Graf č.1. poukazuje na podiel 

zastúpenia OZE z celkovej ročnej energetickej výroby v jednotlivých krajinách EÚ za rok 

2005 a s predpokladmi na rok 2020. Medzi premianta patrí Švédsko, kde podiel „čistých“ 

zdrojov činí 40 %. V Európe sa mu môže rovnať len Lotyšsko, ktoré má podiel 35 %. Za 

ním Fínsko 29 % a Rakúsko 23 %. Na druhej strane Veľká Británia a Írsko, štáty pomerne 

vyspelé, tu tvorí podiel OZE necelé 3 % ich spotreby. Budúce plány EÚ berú v podtext 

aktuálnu situáciu, takže zatiaľ čo Švédsko ma zvýšiť svoj podiel na 49 %, Česká republika 

má stanovené nižšie ciele. V roku mal byť podiel 6 %, do roku 2010 ma stanovený 8 % 

podielu OZE z celkovej výroby energie. A aby sa splnili konečné záväzky, v roku 2020 

musí vyrábať z OZE 13 % energie. V Slovenskej republike bol podiel OZE v roku 2005 

necelých 7 % a má stanovené ciele na 14 % výroby energie z OZE v roku 2020. Pri 

prístupových rokovaniach si Slovenská republika stanovila národný indikatívny cieľ 31 % 

podiel výroby elektrickej energie z OZE z celkovej spotreby elektriny r. 2010. V tomto 

podiele je zahrnutá aj elektrina vyrobená vo veľkých vodných elektrárňach. O reálnosti 

tohto cieľa a možnostiach jeho naplnenia sa už veľa napísalo, pričom 3 navrhnuté varianty 

plnenia – 19, 21,4 a 24,6 % vnímala Európska komisia dosť rozpačito. Ministerstvo 

hospodárstva SR sa preto snaží stanoviť taký cieľ, v ktorom už nebude figurovať elektrina 
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z veľkých vodných elektrární, lebo výsledok značne skresľuje. Cieľ dosiahnuť 10% podiel 

biopalív na celkovej spotrebe benzínu a nafty v doprave v EÚ do roku 2020 bol rovnako 

stanovený ako záväzný  [15], [18], [19]. 

 

Graf č.2.: Podiel jednotlivých druhov OZE v roku 2006 v EÚ a v U.S. v percentách 

Pozn.: Grafy vyznačujú percentuálne zastúpenie podielu jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energií 
za rok 2006 v Európskej únii (na ľavo) a v Spojených štátoch amerických (na pravo), kde podiel 
obnoviteľných zdrojov energií na celkovej výrobe energií za rok 2006 je v EÚ 6,92 % a v U.S. 7,00 % [2].   

Porovnanie podielu jednotlivých druhov OZE medzi EÚ a U.S. je znázornené 

v grafe č. 2., kde môžeme vidieť, že biomasa má najväčší podiel vo výrobe energie z OZE. 

Veterná energia patrí stále k menej využívaným, pretože na jednej strane je len veľmi málo 

potenciálnych oblastí k výstavbe VE a taktiež je s ňou spojených množstvo nevýhod.  

Graf č.3. porovnáva percentuálny podiel výroby elektriny z OZE v Slovenskej 

republike (SR) za rok 2005 a v ČR za rok 2006, kde môžeme pozorovať prevahu vodnej 

energie. V SR predstavuje viac ako 90 % na jej výrobe zo všetkých zdrojov využívajúcich 

OZE. Z tohto dôvodu je výroba elektriny z OZE v SR veľmi závislá od výroby vo veľkých 

vodných elektrárňach. Do celkovej výroby je započítaný celý podiel vodnej elektrárne 

Gabčíkovo. Pokles výroby elektriny z biomasy je spôsobený prechodom na výrobu tepla.   
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Graf č.3.: Porovnanie percentuálneho podielu výroby elektriny z OZE v SR a v ČR 
Zdroj: [3].  
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2.1.3 Legislatívne opatrenia EÚ v rámci hospodárenia s OZE 

Z pohľadu európskej legislatívy sú dôležité najmä smernice:  

• Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2001/77/ES o podpore elektriny vyrobenej 

z OZE na vnútornom trhu s elektrinou, ktorá zaväzuje členské štáty vytvárať a 

presadzovať podmienky pre postupný rast podielu krytia spotreby elektriny z OZE 

podľa stanovených národných indikatívnych cieľov. 

• Smernica č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných 

palív v doprave. 

• Smernica č. 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom 

teple na vnútornom trhu s energiou. 

• Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, ktorá stanovuje 

povinnosť zvážiť pri výstavbe nových budov využitie decentralizovaných systémov 

dodávok energie založených na obnoviteľnej energii.  

V štádiu príprav je aj návrh smernice na podporu výroby tepla a chladu na báze 

OZE. Z uvedeného prehľadu hlavných strategických dokumentov a nástrojov vyplýva, že 

EÚ sa snaží riešiť svoju závislosť na dovoze primárnych zdrojov energie najmä podporou 

využívania domácich OZE a kladie na túto prioritu naozaj veľký dôraz. Avšak 

s využívaním OZE, či už na výrobu tepla alebo elektriny, je spojený celý rad problémov, 

ktoré musia jednotlivé členské štáty riešiť, aby došlo aspoň k čiastočnému naplneniu veľmi 

ambicióznych cieľov EÚ v tejto oblasti [16].  

2.1.4 Podpora rozvoja OZE v EÚ 

V Európskej únii sa používa niekoľko podporných systémov rozvoja obnoviteľných 

zdrojov energie alebo ich kombinácií.  

• Podpora investície: pomáha prekonať počiatočné problémy s obstaraním investičných 

prostriedkov. Poskytnutá čiastka môže byť nenávratná alebo bezúročná s dlhou dobou 

splatnosti, najčastejšie sa pohybuje vo výške 5 – 50 % celkových investičných 

nákladov. Pri jej širšom uplatnení však treba akumulovať veľké objemy financií v 

príslušnom fonde alebo rozpočtovej kapitole. Najčastejšie sa používa v kombinácii s 

inou formou podpory [15].  
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• Daňové úľavy: väčšinou plnia funkciu doplnkovej podpory. Prevádzkovateľ zariadení 

môže byť oslobodený od daní z príjmu alebo zaradený v inom daňovom pásme. Na 

potrebné výrobné zariadenia sa môže uplatniť nižšia sadzba DPH [15]. 

• Výkupné tarify: patria k najrozšírenejšej forme podpory. Štát alebo regulačný úrad 

stanovujú minimálne výkupné ceny elektrickej energie, diferencované podľa typu 

zdroja. Pri ich uplatnení treba garantovať výšku výkupných cien na vopred ohlásené 

obdobie, čo umožní pripraviť konkrétny investičný zámer akceptovaný finančnými 

inštitúciami. Výhodou je rýchla aplikovateľnosť, ľahká kontrolovateľnosť a sú 

najmenej administratívne nákladné [15].  

• Zelené certifikáty: používajú sa na zabezpečenie odberov elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie. Príslušný zdroj je po splnení stanovených podmienok certifikovaný a 

odberatelia elektrickej energie majú povinnosť (pod hrozbou sankcií) pokryť ňou časť 

svojej spotreby [15].  

• Systém výziev alebo vládnych zákaziek: patrí k najmenej používaným. Jeho podstatou 

je stanovenie zámeru, teda objemu výroby elektrickej energie z jednotlivých typov 

zdrojov a objemu finančných prostriedkov, ktoré sú na tento účel vyčlenené. Príslušný 

úrad potom vyhlási verejnú súťaž na realizáciu uvedeného zámeru pre jednotlivé firmy. 

Zo skúseností s implementáciou tohto nástroja (Francúzsko) však vyplýva, že 

spôsobuje komplikácie pri organizovaní tendrov a v podstate vylučuje zo systému 

malých podnikateľov [15].  

Vo všetkých krajinách EÚ sa kombinuje niekoľko typov podporných systémov, ale 

jeden je vždy ťažiskový. Vo väčšine prípadov sú to pevné výkupné tarify, ktoré aj napriek 

diskusii o ich vhodnosti na liberalizovanom trhu dosahujú najlepšie výsledky. Je to najmä 

pre záruku ich časovej stálosti, keď je veľmi jednoduché vypočítať ekonomickú návratnosť 

prípadných investícii, čo kladne hodnotia najmä bankové inštitúcie poskytujúce úvery [15]. 

2.2 Veterná energia 

Veterná energia má svoj pôvod v dopadajúcom slnečnom žiarení, ktorého energia 

zahrieva vzduch v blízkosti povrchu zeme. Vplyvom rozdielneho oslnenia v rôznych 

oblastiach dochádza k významným teplotným rozdielom vzduchových oblastí. Dôsledkom 

je potom horizontálne prúdenie vzduchu – vietor. Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu 

rovnajúcu sa 100,000,000,000 MWh. Z tejto hodnoty sa približne 1 až 2 % mení na 
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energiu vetra. Je to 50 až 100-krát viac ako energia, ktorú premenia všetky rastliny na 

Zemi na živú biomasu. Veterná energia ako nestály zdroj závisí od počasia, ročného 

obdobia a času v priebehu dňa a môže byť premieňaná na mechanickú (veterné mlyny 

používané na privádzanie vody) a elektrickú (veterné turbíny). Vietor ako primárny zdroj 

energie je zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej časti sveta  [7], 

[20], [21].  

2.2.1 Veterné elektrárne 

VE sú technické zariadenia, v ktorých je kinetická energia vetra premieňaná na 

energiu elektrickú. V závislosti na priemeru vrtule, určujúcu plochu S opísanou vrtuľou, 

ktorá podľa vzťahu:  

3

2
1

uScP PS ρ= , (kde cP – účinnosť, ρ - hustota vzduchu, u – rýchlosť vetra) 

podmieňuje výkon odobraný prúdiacemu vzduchu rotorom turbíny, sa tieto zariadenia 

delia na malé, stredné a veľké VE. Tabuľka č. 2. poukazuje na kategórie VE rozdelených 

podľa  výkonu a veľkosti priemeru vrtule [10].  

Tabuľka č. 2 .: Rozdelenie VE podľa inštalovaného výkonu  

 
Pozn.: Kategorizácie veterných elektrární podľa Endera (2006), m – meter, m2 – meter štvorcový, kW – 
kilowatt. Zdroj: [2]. 

Ďalej rozdeľujeme VE podľa konštrukcie na zariadenia s vertikálnou osou rotácie 

a na zariadenia s horizontálnou osou rotácie (obrázok č. 2.). 

• VE s vertikálnou osou rotácie – ich rotujúca os je vertikálne umiestnená. Listy 

rotora sú dlhé, zaoblené a pripevnené k veži na oboch koncoch hore aj dole. Vo 

svete neexistuje veľa výrobcov takýchto turbín. Poznáme dva typy: Darrieova 

a Savoniova turbína. Darrieova turbína funguje na princípe zdvíhania. Má dve 
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alebo tri listy, ktoré sa otáčajú do a z prúdenia vetra. Savoniova turbína pracuje na 

princípe odporu. Rotor sa otáča relatívne pomaly, ale poskytuje vysoký krútiaci 

moment [7], [22]. 

• VE s horizontálnou osou rotácie – patria k najbežnejším a najčastejšie využívaným  

typom turbín. Majú rotor s dvoma lebo s troma listami umiestnenými na vrchu 

stožiara (môže mať však aj viac listov). Funkcia listov rotora je schopnosť čo 

najviac zachytávať prúdiaci vzduch, aby bola energia vetra najúčinnejšie 

zužitkovaná, kde rotor s veľkým počtom listov pokrýva celú plochu zabranú 

rotorom pri veľmi malých otáčkach, tak rotor s menším počtom listov sa musí 

otáčať rýchlejšie, aby pokryl celú plochu [7].  

 

Obrázok č. 2.: Rozdelenie VE podľa konštrukcie a popis komponentov 

Pozn.: Klasický typ veternej elektrárne s horizontálnou osou (vpravo) a Darrieova turbína veternej elektrárne 
s vertikálnou osou (vľavo). Zdroj: [2]. 

Dôležitým krokom pri využívaní energie vetra je budovanie tzv. veterných parkov. 

Ich základnou myšlienkou je maximálne využitie daného územia. Preto je na jednom 

mieste vybudovaných niekoľko VE. Veterné parky môžeme rozdeliť podľa ich 

umiestnenia na veterné parky vybudované na pevnine tzv. On-shore a na veterné parky 

umiestnené na morskej hladine, zvyčajne do vzdialenosti 40 km od pobrežia tzv. Off-shore 

(pri týchto VE umiestnených na mori sa používajú turbíny veľkých výkonov a rozmerov 

listov rotora, pretože nie je nutné spĺňať prísne hlukové limity) [3].  
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2.2.2 Technológia VE a jej komponenty 

Princíp činnosti VE spočíva v premene veternej energie na elektrickú.  Pôsobením 

aerodynamických síl na listy rotora sa energia vetra prevádza na mechanickú 

prostredníctvom veternej turbíny, ktorá je umiestnená na vrchole stožiara. Táto 

mechanická energia je potom cez prevodovku prenášaná do generátora, kde sa mení na 

elektrickú energiu [23]. 

Rotorové listy, pozdĺž ktorých vznikajú aerodynamické sily, musia mať špeciálne 

tvarovaný profil, pretože s narastajúcou rýchlosťou vzdušného prúdu rastú vztlakové sily 

s druhou mocninou rýchlosti vetra a energia vyprodukovaná generátorom až s treťou 

mocninou. Preto je potrebné zaistiť efektívnu a rýchle pracujúcu reguláciu výkonu rotora 

tak, aby sa zabránilo mechanickému a elektrickému preťaženiu VE. Obsluha VE je 

prevažne automatická. Životnosť novej VE sa udáva na 20 – 25 rokov od uvedenia do 

prevádzky [23].   

  K základným komponentom VE patria: rotor, gondola, stožiar a prípojka 

k elektrickej sieti.  Obrázok č. 3. vykresľuje prierez VE a popisuje jednotlivé časti VE. 

 

Obrázok č. 3.: Schéma a popis jednotlivých konštrukčných častí VE 

Zdroj: [3]. 
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Rotor 

U moderných VE vytvárajú rotor centrálna os, ku ktorej sú pripevnené listy rotora. 

Os je pripojená na hlavný prevod systému a listy rotora sú časťou turbíny, ktoré 

zachytávajú energiu vetra. Tvar týchto listov je veľmi prepracovaný a umožňuje tak 

efektívne prenášať silu vetra na rotor. Vyrábajú sa z materiálov, ktoré sú dostatočne pevné 

a zároveň ohybné (lamináty, polyestery). Priemer týchto listov sa líši u rôznych typoch 

veterných turbín. V súčasnosti rozlišujeme 4 typy rotorov podľa osy rotácie [7]. 

• Vrtuľové – rýchlobežný typ rotora s horizontálnou osou rotácie. Premieňa energiu 

rotačného pohybu na ťah alebo naopak. Je tvorený dvoma alebo troma listami 

uchytenými na rotore. Môžu mať veľkosť 25 až 50 m a hmotnosť až 1 tonu.  

Najčastejšie využívané. Obrázok č. 4. poukazuje na vývoj veľkosti rozpätia vrtúľ  

na základe stále sa zväčšujúceho  výkonu jednotlivých VE [7].  

 

Obrázok č. 4.: Vývoj rozpätia vrtúľ na základe inštalovaného výkonu 

Zdroj: [4]. 

• Lopatkové koleso – pomalochodný typ veterného rotora s horizontálnou osou 

rotácie. Počet lopatiek je 12 a 24, čo spôsobuje, že rotor sa začne otáčať už pri 

nízkych otáčkach. Priemer lopatkové kolesa je 5 až 8 m. 

• Darrierov rotor – skladajúci sa z dvoch, či viacerých krídiel, ktoré rotujú okolo 

vertikálnej osi.  
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• Savoniov rotor – má vertikálnu os rotácie a je tvorený dvoma plochami tvaru 

polovalcov, ktoré sú navzájom preložené. 

Súčasťou rotora je aj systém regulácie vrtule (dodržovanie požadovaných otáčok 

vrtule, prípadne jej zabrzdenie). Pre zabrzdenie rotora je určená špeciálna kotúčová brzda, 

ktorá musí byť schopná zastaviť rotor, a to i pri maximálnych rýchlostiach vetra. 

V súčasnej dobe prevládajú dva typy regulácie: 

• Regulácia Stall (pasívna) – rotor elektrárne má pevné listy a pre reguláciu využíva 

odtrhnutie prúdnice vzduchu od listu rotora pri určitej rýchlosti vetra. Po odtrhnutiu 

dôjde k zníženiu výkonu [17].  

• Regulácia Pitch (aktívna) – využíva natláčanie celého listu rotora podľa okamžitej 

rýchlosti vetra tak, aby bol celkový nábeh veterného prúdu v danom okamžiku 

optimálny [17].  

Gondola 

Je tu uložená celá strojová časť VE, ktorá je umiestnená na vrcholu stožiara. Časti 

gondoly: 

• Hriadeľ – rotačná časť, ktorá slúži k prenosu krútiaceho momentu.  

• Prevodovka – prispôsobuje rýchlosť otáčok k potrebám elektrického generátora.  

• Generátor – slúži k premene mechanickej energie vetra na elektrickú energiu. 

Obvykle sa využívajú trojfázové generátory s frekvenciou 50 Hz a s napätím 700V.  

• Ovládací a kontrolný systém (riadiaca elektronika) – kontroluje údaje o chode 

celého zariadenia a chráni ho pred poškodením (senzory sledujú vznik nadmerných 

vibrácií spôsobených námrazou, teplotu ložísk, vychýlenie bŕzd a pod.). 

• Systém natáčania strojovne VE do smeru vetra – slúži k dosiahnutiu čo najväčšieho 

výkonu. Štandardne sa využíva niektorý z uvedených spôsobov: 

o  Umiestnenie rotora na záveternej strane gondoly – použitie u malých VE 

o  Využitie „kormidla“ alebo tzv. chvostovej plochy – plocha špecifického 

tvaru a veľkosti, pevne spojená s rámom gondoly. 

o  Bočné pomocné rotory – dvojica lopatkových kolies, ktoré sa pri zmene 

smeru vetra roztočia a natočia strojovňu VE do požadovanej polohy. 
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o  Systém natáčania gondoly – je to servomotor riadený regulačným 

systémom elektrárne napojený na anemometer a snímač vetra. Princíp 

činnosti spočíva v tom, že vyhodnocovací člen sleduje okamžitý smer 

a rýchlosť vetra a predá signál elektromotoru, ktorý natočí strojovňu do 

požadovaného smeru. Tento spôsob sa využíva najmä u VE s veľkými 

výkonmi, ktoré sú pripojené k sieti [7]. 

Stožiar 

Konštrukcia stožiara úzko súvisí s veľkosťou a typom VE (zväčšovaním výkonu sa 

zvyšovala aj veľkosť stožiarov – v súčasnej dobe 100 až 120 m). Pri návrhu stožiara je 

nutné riešiť problém vlastnej frekvencie celého systému, ktorý nesmie byť v oblasti 

otáčkových frekvencií, pretože by hrozilo rozkmitanie konštrukcie a nebezpečenstvo jeho 

porušenia. Pre dosiahnutie čo najväčšej pevnosti a najmenšieho odporu sú konštruované 

tzv. stožiare turbusové, ktoré sú vyrobené z ocele alebo betónu [7].   

Prípojka k elektrickej sieti 

Z hľadiska efektívnosti a prevádzky VE je veľmi dôležitá a môže rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvniť návratnosť investovaných prostriedkov. Rozhoduje o okamžiku  

pripojenia generátora k sieti, poprípade jeho odpojenie od siete [7]. 

Medzi najvýznamnejších svetových výrobcov veterných turbín patria spoločnosti  

Enercon, Vestas, Repower a ďalšie (graf č. 4.). V prílohe č. 1. sú uvedení jednotliví 

výrobcovia veterných turbín a hlavné parametre a typy turbín, ktoré vyrábajú.   

 

Graf č. 4.: Výrobcovia veterných turbín stav v ČR k roku 2008 

Pozn.: Počet VE znamená koľko bolo postavených VE od jednotlivých výrobcov do roku 2008 s celkovým 
inštalovaným výkonom do roku 2008, % - percentá, kW – kilowatt. Zdroj: [4]. 
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3 Výhody a nevýhody veterných elektrární. Rozvoj využitia 

veternej energie na Slovensku a v ČR 

V súčasnosti nám veterná energia ponúka najlepšiu stratégiu v dosahovaní cieľov 

týkajúcich sa životného prostredia a na mnohých miestach sveta sa začali veterné 

elektrárne (VE) prijímať ako ekologicko-ekonomické riešenie problému výroby elektrickej 

energie. Posúdenie výhod a nevýhod VE môžeme rozdeliť na základe aspektov: 

• environmentálnych – ekologických 

• ekonomických 

• energetických    

3.1 Ekologické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných elektrární 

Je všeobecne známe, akým spôsobom tepelné elektrárne zaťažujú životné 

prostredie počínajúc zásahom do krajiny pri skrývkach zeminy (nehovoriac o premiestnení 

obcí), pri samotnej ťažbe uhlia, pri ukladaní pevných odpadov spaľovacích procesov, pri 

znečisťovaní vody. Taktiež sa nesmie zabúdať na finančné náklady na rekultiváciu krajiny. 

Podobne sú známe aj problémy okolo skladovania použitého rádioaktívneho paliva. 

Aktuálnou otázkou v súčasnosti je: „Aké sú zásoby uhlia, ropy, zemného plynu a uránu? 

A kedy prestanú mať elektrárne na fosílne palivá (jadrové elektrárne) funkčné 

opodstatnenie?“ [10]. 

 K najväčšej výhode prevádzkovania VE patrí využívanie vetra ako obnoviteľného, 

teda udržateľného zdroja energie. Na chod takéhoto zariadenia nie je potrebné  dodávať 

žiadne palivo. Teda nie je nutná ťažba surovín a tým dochádza, k šetreniu neobnoviteľných 

prírodných zdrojov, ale taktiež sa neprodukujú znečisťujúce emisie, ako sú skleníkové 

plyny (oxid uhličitý – CO2, metán) a ani žiadny škodlivý odpad. 

V minulosti bol veľmi agresívnou emitovanou látkou vznikajúcou pri spaľovaní 

uhlia oxid siričitý (SO2), ktorý dlhodobo poznamenal najmä lesné porasty. Po odsírení 

tepelných elektrární sa síce zásadným spôsobom znížila hodnota emitovaného SO2, ale 

v dôsledku energetickej náročnosti na odsírovací proces sa zvýšila úroveň emitovaného 

CO2. Oxid uhličitý ako skleníkový plyn, ktorý je dôsledne medzinárodne monitorovanou 

škodlivou látkou, pri výrobe elektrickej energie z vetra nevzniká. Ak budeme vychádzať 

z množstva odpadových látok, ktoré vznikajú pri výrobe jedného kWh z uhlia, potom pri 
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výrobe 1 kWh z energie vetra sa znížia emisie CO2 až o 1250 g, emisie NOx až o 6 g, 

prachu a popolčeka až o 70 g (tieto údaje sú čerpané zo zahraničných zdrojov 

a u jednotlivých autorov sa líšia). Súhrnne však môžeme povedať, že uvedenie väčšieho 

počtu VE do prevádzky na našom území by významným spôsobom odľahčilo atmosférické 

prostredie. Napr. pri vybudovaní 150 VE s celkovým výkonom 300 MW v oblasti 

Krušných hôr by sa znížilo zaťaženie životného prostredia za rok v porovnaní s výrobou 

elektriny z uhlia o 3600 t NOx, 750 000 t CO2, 420 000 t prachových častíc a 42 000 t 

škvary a popolčeka [10].            

 VE, oproti iným druhom elektrární, ktoré využívajú fosílne palivá, alebo energiu 

z jadra, v prípade havárie by nedošlo k úniku nebezpečných látok do okolia a tým 

k ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí. Realizácia a chod VE vyžaduje malý 

záber pôdy (zastavanej plochy). Je konštruovaná z materiálov, ktoré nie sú škodlivé pre 

životné prostredie a po následnom skončení prevádzky je možnosť ich recyklácie. Návrat 

krajiny do stavu „zelenej lúky“ je pomerne jednoduchý.  

Dôležitým parametrom pri hodnotení VE je pomer energie vynaloženej na výrobu 

a sprevádzkovanie zariadenia voči energii, ktorú toto zariadenie je schopné počas svojej 

životnosti vyrobiť. U VE poslednej generácie, v podmienkach vysokého veterného 

potenciálu, je  potrebný  jeden, maximálne dva roky, aby pomer obidvoch zložiek bol 

vyrovnaný. Potom následne počas svojej životnosti súčasná VE vyrába 20 krát viac 

energie ako bola energia potrebná na jej výrobu a spustenie. Tento pomer v porovnaní 

s jadrovými a uhoľnými elektrárňami je u VE veľmi priaznivý [10]. 

Okrem výhod používania VE, ako obnoviteľnej formy energie, je potrebné si  na 

druhej strane uvedomiť aj ich nevýhody. Tento druh výroby energie nie je v tomto prípade 

úplne bez dôsledkov na okolité životné prostredie. Je však potrebné rozlišovať medzi 

malými a veľkými VE, pretože malé turbíny v podstate vo väčšej miere neovplyvňujú 

okolité prostredie. V prípade veľkých  VE, hlavne veterných parkov, sa ako problémové 

parametre, ktoré pôsobia na životné prostredie uvádzajú: 

• hlukové emisie,  

• vplyv na krajinný ráz – vizuálny efekt, 

• vplyv na faunu, 

• optické emisie – stroboskopický efekt, 
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• vplyv na pôdu, povrchové a podzemné vody, 

• emisie ľadu. 

3.1.1 Hlukové emisie 

Počas činnosti VE vznikajú dva druhy hluku – technologický (mechanický) a 

aerodynamický.  

Zdrojom technologického hluku je pohyb mechanických častí strojovne, čo je 

hlavne prevodové zariadenie (prevodovka) a elektrických častí strojovne, čo je generátor 

veterného motora vrátane jeho ventilátora. V súvislosti s konštrukčnými zmenami by hluk 

z prevodových zariadení mohol byť v budúcnosti značne znížený, ale v súčasnosti je nutné 

s ním počítať [1]. 

Aerodynamický hluk, ktorý vytvárajú veterné turbíny, vzniká pri obtekaní vzduchu 

okolo listov rotora, alebo ako dôsledok turbulencie vzduchu pri prechode vrcholu listu 

rotora okolo stožiara turbíny. Vydáva typický charakter svišťania a preto zahŕňa široký 

rozsah frekvencií. Nakoľko tento nízko frekvenčný hluk je znakom neefektívnosti 

a ovplyvnený konštrukčnými prvkami listov, tiež s ohľadom na sťažnosti obyvateľov, 

výrobcovia sa týmto problémom intenzívne zaoberajú. Výsledkom bolo značné zníženie 

hlučnosti moderných turbín [1], [2].  

 

Graf č. 5.: Závislosť hlučnosti na vzdialenosti od stožiara  

Pozn.: Časti veternej turbíny a ich celkové hlukové hranice v dB (vľavo), L – vyjadruje hlučnosť 
v decibeloch (dB), a/b – air-borne noise (hluk šírený vzduchom), s/b – structure-borne noise (hluk šírený 
konštrukciou) [5].  
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Pri určitých rýchlostiach vetra vydáva veterná turbína hluk asi 90 – 100 dB, čo 

vytvára hladinu tlaku zvuku 50 – 60 dB  vo vzdialenosti 40 m od turbíny. V prípade 

nečinnosti elektrárne (pri stredných a veľkých elektrárňach to býva do rýchlosti vetra 3,5 - 

4 m/s) je hluk vyvolaný len obtekaním konštrukčných prvkov veternej elektrárne. Za 

kritickú hladinu hluku je považovaných 40 dB, čo je úroveň pri ktorej je možné spať. Preto 

vzdialenosť VE od najbližšej okolitej obytnej zástavby závisí aj od inštalovaného výkonu 

VE a teda aj od hluku, ktorý tu vzniká. Graf č. 5. poukazuje na veľkosť hlučnosti veternej 

turbíny v závislosti od vzdialenosti, kde je minimálna vzdialenosť od obytnej zástavby 

necelých 400 m tak, aby bola splnená kritická hladina hluku počas noci 40 dB. Vľavo 

u tohto grafu je obrázok popisujúci prenosové cesty (šírenie hluku vzduchom alebo 

konštrukciou) a hlukové hranice jednotlivých komponentov u 2 MW veternej turbíny, kde 

celková veľkosť hluku bola 102,2 dB  [1], [2], [7] 

Podľa AOPaK v ČR vydáva les vo vzdialenosti 200 m pri rýchlosti vetra 6 – 7 m/s 

približne rovnaký hluk ako veterná elektráreň v tej istej vzdialenosti (Petříček et 

Macháčková, 2000). Počuteľné zvukové emisie na silu vnemu vyvolaného určitým hlukom 

má veľký vplyv pomer medzi jeho intenzitou a intenzitou ostatných hlukov, ktoré sa 

označujú ako hluk pozadia. Ako rušivý sa konkrétny hluk javí až vtedy, ak je jeho hladina 

o niekoľko dB vyššia než hladina hluku pozadia [1]. 

Hluk sa šíri od bodového zdroja v závislosti od smeru vetra a s narastajúcou 

vzdialenosťou sa utlmuje. Obraz hlukového poľa v okolí veternej elektrárne je v 

nezanedbateľnej miere modifikovaný technickými vlastnosťami daného typu veternej 

elektrárne. Najdôležitejšiu úlohu hrá hluk strojovne a účinnosť protihlukovej izolácie. 

Možno predpokladať, že aerodynamický hluk trojlistového rotora s menším počtom otáčok 

bude nižší než hluk dvojlistového rotora s väčším počtom otáčok. Pri stanovovaní úrovne 

hluku je potrebné separovať tento hluk od hluku pozadia. Všeobecne je známe, že hluk 

vyvolaný laminárnym a turbulentným trením vzduchu o drsný zemský povrch dosahuje 

najmä v horských podmienkach vysoké hodnoty. S prihliadnutím na rozmery veterných 

elektrární je možné jednotlivé turbíny považovať za nezávislé bodové zdroje až do 

vzdialenosti 1 000 m. V tejto vzdialenosti už hlukové emisie nie sú významné. Pre menšie 

vzdialenosti nárast hluku nebude zodpovedať jednoduchému sčítaniu akustických výkonov 

(zdvojnásobenie vyžarovaného výkonu spôsobí nárast hluku o 3 dB) a všeobecne je možné 

predpokladať, že nárast emisií bude menší než 3 dB pri zdvojnásobení inštalovaného 
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výkonu. Inak platí pre vzdialenosti menšie ako 1 km a hlavne u veterných parkov, že 

produkovaný hluk je v konečnom dôsledku väčší ako hluk, ktorý vytvárajú jednotlivé VE 

[1], [2], [13].  

 
Obrázok č. 5.: Znázornenie šírenia veľkosti hluku od VE 

Pozn.: Prípustné hladiny hluku pre obytnú oblasť sú stanovené v NV č. 339/2006 Z.z. (SR) a NV č. 502/2000 
Z.z.  v (ČR), kde prípustná nočná hodnota je 40 dB. Nutné vypnutie jednej s VE (na obrázku hore vypnutá) 
v nočnej dobe z dôvodu zvýšenej hladiny hluku, pretože zdvojením zvukovej energie vzrastá zvuková 
(hluková) hranica o 3 dB a tým presahuje stanovenú normu. Zdroj: [5].       

Napr. pokiaľ dve VE, ktoré sa nachádzajú v blízkosti seba a každá z nich produkuje 

hluk 40 dB, výsledná veľkosť hluku je 43 dB. Pokiaľ jedna VE produkuje hluk 40 dB 

a druhá 45 dB, výsledná veľkosť hluku je 46 dB. V niektorých situáciách môže dôjsť 

k nedodržaniu prípustnej ekvivalentnej hladiny hluku v najhlučnejšej hodine v nočnej dobe 

vo vidieckom chránenom priestore. V tom  prípade je nutné obmedziť režim VE z vyššieho 

výkonu na výkon nižší, s čím súvisí i zníženie akustického výkonu. Niekedy je však nutné 

prikročiť i k vypnutiu niektorých strojov v nočnej dobe. Obrázok č. 5. poukazuje práve na 

tento prípad, kedy jedna z dvoch VE elektrární musí byť v noci vypnutá na základe 

prekračovania prípustných hodnôt hluku stanovených pre nočnú dobu [1], [2], [13]. 
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Pri realizácií výstavby ako i pri prevádzke VE vzniká dopravný hluk, ktorý je 

časovo obmedzený a je väčšinou menej významný. V období výstavby je potrebné 

zabezpečiť odvoz výkopovej zeminy v objeme cca 770 m3 a dovoz betónu v objeme cca 

490 m3 na jeden stroj a dovoz vlastného technologického zariadenia. V období prevádzky 

sa jedná iba o jednu až dve cesty dodávkového vozidla týždenne. Vplyv dopravného hluku 

a jeho zmeny v súvislosti s výstavbou a následne i prevádzkou VE sa prejavia hlavne v 

dennej dobe v okolí príjazdovej komunikácie, po ktorej bude doprava prebiehať. Keďže 

výpočtové body, ku ktorým býva prevedený výpočet hluku zo stacionárnych zdrojov, sú 

často od tejto komunikácie značne vzdialené, je nutné zmeny hlukovej situácie popísať v 

hlukovej štúdii zmenou ekvivalentných hladín hluku v normovanej vzdialenosti od 

komunikácie (napr. 7,5 m od osy najbližšieho jazdného pruhu) [2]. 

Hodnotenie hluku je prevádzané pomocou hlukovej štúdie, ktorá vyhodnocuje hluk 

v najbližšej okolitej zástavbe. Úroveň akceptovateľnej hladiny hluku je však veľmi 

individuálna. Je evidentné, že majiteľ turbíny vníma hluk ako znak výroby a teda 

zvýšeného príjmu, kým nezainteresovaní obyvatelia môžu mať iný názor. Ako námietka 

proti výstavbe veternej elektrárne úroveň hluku nemá v skutočnosti až taký význam, aký sa 

mu pripisuje. Dôkazom toho sú  stavby veterných elektrární v zahraničí. Nové typy 

veterných elektrární majú takú konštrukciu lopatiek, ktorá eliminuje hlukové emisie na 

minimum, napríklad pre 3 MW turbínu je to max. 110 dB pri náboji turbíny. Vo viacerých 

krajinách existujú legislatívne normy pre umiestňovanie väčších turbín v blízkosti 

ľudských obydlí [1], [7].  

3.1.2 Vplyv na ráz krajiny 

Asi najviditeľnejšou nevýhodou je takzvané „zohyzďovanie krajiny“. Keďže je 

výkon veterných turbín v súčasnosti nízky, je nutné budovať viacero turbín, prípadne 

veterných parkov na dosiahnutie dostatočného množstva energie. Na miestach s vysokou 

rýchlosťou vetra, ktoré sú pre veternú energetiku lukratívne, tak často vzniká neprehľadná 

sieť veterných fariem a krajina získava „pretechnizovaný“ ráz [3], [7].  

Pokiaľ ide o vplyv na krajinný ráz, možno v prípade rešpektovania opatrení, ktoré 

riešia záujmy ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a záujmami ochrany 

prírody, vplyv na krajinný ráz označiť za dominantný aspekt súvisiaci s posudzovaným 
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typom zámeru. Je nesporné, že realizácie veterných elektrární predstavujú 

neprehliadnuteľný zásah do krajinného rázu. Z hľadiska ochrany krajinného rázu je 

predovšetkým nutné zistiť, či  zamýšľaná stavba neleží na území prírodného parku. Ten zo 

zákona predstavuje jedno z najcitlivejších území v ochrane krajinného rázu a stavba VE by 

na takomto  mieste nemala byť realizovaná. Prírodné parky predstavujú krajinu, v ktorej sú 

sústredené významné estetické a prírodné hodnoty a pre ich zachovanie boli aj zriadené. 

Predmetom ich ochrany je teda výhradne ochrana krajinného rázu [2], [3], [7]. 

Miestom krajinného rázu, dotknutého posudzovanými stavbami veterných 

elektrární (teda plochy, z ktorých môžu byť veterné elektrárne potenciálne vidieť), je 

väčšinou rozsiahla oblasť. Za miesto krajinného rázu, teda územia, ktoré môže byť 

skúmanou stavbou pohľadom ovplyvnené, je braných z hľadiska diaľkových pohľadov v 

okruhu silnej viditeľnosti 2 až 5 km a v okruhu zreteľnej viditeľnosti 10 km [2], [3].  

Pri riešení problému vplyvu VE na krajinný ráz bolo často krát navrhované znížiť 

výšku stožiara, aby vizuálny efekt VE v prostredí bol prijateľnejší. Je však zrejmé, že 

znížením výšky stojana, alebo zmenšením priemetu VE by došlo k značným stratám na 

zisku elektrickej energie. Prakticky by sa muselo vybudovať podobné zariadenie so 

všetkými negatívnymi dopadmi na životné prostredie (emisie hluku, záber pôdy – základy 

zariadenia, prístupové komunikácie, energetická infraštruktúra atď.) ako pri realizácií 

zariadenia VE s výškou stojana 100 m a priemere rotora 90 m. Pritom vplyv na krajinný 

ráz by bol u menších zariadení v podstate rovnaký, pričom tieto zariadenia by vypadali, 

ako keby boli umiestnené vo väčšej vzdialenosti od pozorovateľa, ako keby tomu bolo u 

zariadení väčších (vyššia výška stojana a väčší priemer rotora) [2]. 

Veterné turbíny sú jednoznačne viditeľné z veľkej vzdialenosti a niektorými 

skupinami obyvateľstva sú považované za rušivé momenty v reliéfe krajiny. O estetickej 

stránke veternej energetiky by sa samozrejme dalo diskutovať, čo je totiž pre jedného 

neestetické, iný môže obdivovať. Pravdou však je, že krajina býva veľmi často zastavaná 

inými vysokými objektmi napr. stožiarmi elektrického vedenia, voči ktorým sa kritika 

neozýva.  V územiach citlivých z tohto hľadiska je však potrebné vypracovať hodnotenie 

vplyvu na krajinný ráz a vytvoriť pohľadové štúdie a vizualizácie. Okrem negatívneho 

ovplyvňovania vizuálneho dojmu z okolitej krajiny sa niekedy uvádza aj problém súvisiaci 
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s rizikom pre pilotov malých lietadiel lietajúcich nízko nad zemou. Pre nich vysoké 

stožiare turbín môžu byť niekedy nebezpečné [2], [3], [7]. 

3.1.3 Vplyv na faunu 

Pri vplyve na faunu je najdôležitejšie zhodnotiť vplyv VE na hniezdiace vtáctvo, na 

správanie živočíchov a celkový dosah na druhovú diverziu v okolí VE. Riziká spojené s 

činnosťou VE (kolízie vtákov a netopierov s VE, a pod.) nie sú podľa prieskumov väčšie 

ako tie, ktoré sú spojené s prevádzkou iných podobných zariadení (vysoké veže, vodiče 

elektrického napätia, diaľnice a pod.). Je však vhodné, aby VE boli navrhované mimo 

významné ťahové cesty a miest hniezdenia vtákov. Ak sa v ohrozenom území nachádzajú 

chránené živočíchy je potrebné vyjadrenie príslušného orgánu ochrany prírody, či bude na 

tomto území realizácia stavby VE možná [1], [2]. 

Túto skutočnosť je možné overiť spracovaním štúdie, ktorá zhodnotí vplyv 

navrhovaných VE na vtáky a ďalšie stavovce. Stavby VE bývajú v drvivej väčšine 

prípadov situované mimo plochy s vyšším stupňom ekologickej stability, resp. mimo 

lokality, kde sa vyskytujú prírode blízke ekosystémy [2]. 

Taktiež prípadný vplyv na osobitne chránené územia a biotopy osobitne chránených 

druhov živočíchov býva bezvýznamný. Za účelom vylúčenia nepriaznivých vplyvov na 

faunu a flóru je vhodné spracovať biologické (faunistické a floristické) hodnotenie 

dotknutých lokalít [2]. 

Pri výskumoch vplyvu v krajinách s rozvinutou veternou energetikou boli 

realizované pozorovania zamerané na pôsobenie VE na niektoré druhy vtákov, špeciálne sa 

tieto pozorovania zamerali na zmenu ich bežného správania a proces hniezdenia v blízkosti 

elektrární. Z výsledkov bolo zistené, že v prvých rokoch prevádzky môžu elektrárne 

pôsobiť na hniezdiace vtáctvo rušivo.  Po istom čase sa však situácia znormalizovala a hluk 

turbín sa stal bežnou súčasťou ich prostredia [1], [7]. 

K priamym vplyvom VE na vtáctvo patrí:  

• kolízie vtákov s rotujúcimi časťami VE alebo samotnými stožiarmi, 

• rušenie v čase realizácie stavby a samotnou prevádzkou veterných elektrární, 

• zmena v ich správaní v blízkosti veterných turbín. 
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K nepriamym vplyvom VE na vtáctvo patrí: 

• strata alebo poškodenie hniezdnych a potravných biotopov a ich fragmentácia,  

• narušenie migračných trás alebo komunikačných koridorov (tzv. bariérový 

efekt).  

Vplyv VE na netopiere:  

• priame kolízie, 

• strata lovných habitatov, 

• bariérový efekt (letové koridory, migrácia), 

• emisia ultrazvuku. 

V súčasnosti sa netopiere vo vzťahu k veterným elektrárňam hodnotia ako 

zraniteľnejšie, kvôli nízkej reprodukčnej schopnosti a dlhovekosti [4]. 

Kolízie vtákov s VE 

Najväčším problémom ohrozenia vtáctva je kolízia s VE, či už so samotným 

zariadením, ale predovšetkým s rotujúcimi lopatkami a veternými vírmi nimi spôsobenými.   

Táto situácia môže nastať u ktoréhokoľvek druhu vtáctva.  Všeobecne sú to hlavne väčšie 

druhy. V ČR je to napr. orol morský (Haliaeetus albicilla). Na možnosť kolízie má vplyv 

veľa faktorov, hlavne rýchlosť vetra, jeho smer, teplota, vlhkosť, spôsob a výška letu 

vtáka, denná doba a pod.. K zvýšenému riziku kolízie dochádza najmä počas silného vetra, 

dažďa, hmly a počas noci, teda v situáciách, kedy je znížená viditeľnosť a sú sťažené 

podmienky orientácie pri pohybe a migrácii. Zrážky vtáctva z VE sa najviac vyskytujú v 

jesennom období, keď sa s veternými farmami dostáva do kolízie dva až trikrát viac vtákov 

ako v zime a na jar. Priemerný počet kolízií vtákov na kilometer VE zodpovedá počtu 

vtákov usmrtených na kilometer ciest a je oveľa menší ako počet nehôd, ktoré pripadajú na 

kilometer elektrického vedenia [1], [5], [6]. 

Ako ukazujú štúdie z Dánska vtáky zriedkavo vrážajú do veterných turbín. Jedna z 

týchto štúdií bola zameraná na vplyv 2 MW-ovej turbíny s priemerom rotora 60 m v 

Tjaereborgu. Radarové výsledky ukázali, že vtáky mali vo dne v noci tendenciu vyhnúť sa 

turbíne a to už vo vzdialenosti 100 – 200 m pred ňou a preletieť okolo nej v bezpečnej 

vzdialenosti. Jediným známym miestom, kde došlo ku kolíziám vtákov s turbínami je 

Altamont Pass v Kalifornii. V tejto oblasti niekoľko stoviek turbín prakticky vytvorilo 
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„veternú stenu“ a doslova uzatvorilo priesmyk, čím významne ovplyvnili podmienky pre 

bezpečný pohyb vtákov. Podľa dánskeho ministerstva životného prostredia je vysoko-

napäťové elektrické vedenie väčším rizikom pre vtáky ako samotné turbíny. Hoci niektoré 

vtáky si na turbíny zvyknú skôr, iné neskôr, býva zvykom, že pred výstavbou veterných 

parkov sa posudzuje ich vplyv na migráciu vtákov v danom mieste. Výsledkom trojročnej 

štúdie vykonanej v dánskej veternej farme Tuno Knob je, že turbíny stavané na otvorenom 

mori nemajú žiaden negatívny vplyv na vtákov [7]. 

K najrizikovejšej skupine z hľadiska kolízie vo vzťahu k  ich vzácnosti a nízkej 

miere reprodukcie sú dravce. V praxi sa môžeme stretnúť s definovaním rizika ako vzácnej 

udalosti. Toto tvrdenie je pravdivé, odráža však dlhodobý priemer vo vzťahu k mnohým 

lokalitám a typom VE. Ako uvádzajú Whitfield a Madders (2006), obecný model dravcov 

(Band CRM model) počíta s 5 % pravdepodobnosťou kolízie (tzv. miera vyvarovania sa 

kolízií činí 95 %). Tento model zjednodušene predpokladá, že na každých 100 preletov 

zahynie 5 jedincov. V súčasnosti však poznatky hovoria o hranici medzi 98 – 100 % , teda 

že ku kolízii dôjde v 0 – 2 prípadoch [5].     

Rušenie vtákov prevádzkou VE 

Pri prevádzke veterných elektrární dochádza k rušeniu niektorých druhov zvierat 

a to vplyvom hluku alebo vizuálnym kontaktom, kedy môže nastať premiestnenie alebo 

opustenie, vrátane bariérového efektu na sťahovavé druhy. V súvislosti s produkovaným 

hlukom boli zaznamenané negatívne vplyvy na niektoré druhy vtákov. K pôsobeniu hluku 

je veľa druhov adaptabilných a na zvýšené hodnoty hluku sa prispôsobí, množstvo druhov 

sa vyskytuje i v blízkosti rušných ciest [6].   

U vizuálneho rušenia pripadá v úvahu niekoľko skutočností. Už samostatná stavba 

VE, predstavujúca dominantný prvok v krajine, môže pôsobiť na niektoré vtáky rušivo. 

Toto rušenie je druhovo a sezónne špecifické. Boli zistené ako negatívne tak i neutrálne 

vplyvy na jednotlivé druhy vtákov. Vzhľadové rušenie hniezdiacich vtákov sa zdá byť 

zanedbateľné, v prípade niektorých druhov sa zdá, že kvalita stanovišťa prevažuje nad 

akýmkoľvek negatívnym vplyvom VE (KETZENBERG et al. 2002). V Dánsku dokonca 

existujú turbíny na stožiaroch ktorých si niektoré druhy vtákov vytvorili hniezda (sokol)  

[6], [7].   
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Obecne môžeme prijať názor, že rušenie a bariérový efekt na migráciu druhov sú 

menej významné ako riziko kolízie, ktoré môže mať na populácie niektorých druhov 

významný vplyv, hlavne pokiaľ dochádza ku koncentrácii vtákov (netopierov) a VE na 

jednom mieste [5], [6].   

V Českej republike je vizuálne obzvlášť citlivý napr. bocian čierny (Ciconia nigra) 

a bocian biely (C. ciconia), ktorí sa blízkosti veterných elektrární vyhýbajú a je doporučené 

dodržiavať odstup 1,5 km VE od hniezda týchto druhov. V prípade pôsobenia hluku sa 

problémom v tomto ohľade javí predovšetkým akustické maskovanie, kedy zvukové 

frekvencie VE (vznikajúce obtekaním vetra okolo listu rotora) prekrývajú hlasové prejavy 

niektorých druhov vtákov, a to predovšetkým v dobe rozmnožovania. Tento vplyv bol 

zistený napr. u prepelice poľnej (Coturnix coturnix) [5]. 

3.1.4 Optické emisie 

Optické emisie môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

• emisie svetla – odrážanie svetelných lúčov od povrchu listov rotora vytvára 

svetelné záblesky - stroboskopický efekt (diskoefekt), 

• emisie tieňa – tienenie spôsobené vlastnou konštrukciou veternej elektrárne [1]. 

Stroboskopický efekt 

Za slnečného počasia cez deň v bezprostrednej blízkosti veternej elektrárne vzniká 

diskoefekt, ktorý je spôsobený zrkadlením povrchu listov rotora. Efekt môžeme pozorovať 

krátkodobo a náhodne. K dlhotrvajúcim efektom na jednom mieste nedochádza [1]. 

Jav, kedy sa otáčajúce predmety osvetľované periodicky premenným  svetlom sa 

zdanlivo nepohybujú. V prípade prevádzky VE sa však jedná skôr o efekt svetelných 

zábleskov a zatieňovania pohyblivým tieňom za slnečného svitu. Svetelné záblesky z listov 

rotora je možno eliminovať matnou povrchovou úpravou listov rotora (napr. v šedej farbe). 

Pokiaľ by sme uvažovali, že sa rotor dnes u bežne používaných VE pohybuje v rozsahu 8 

až 17 otáčok za minútu, potom by frekvencia zábleskov bola na úrovni cca 0,4 Hz až 0,9 

Hz. Teda na úrovni, čo je bezpečne mimo rozsah kmitočtu 5 až 30 Hz pri, ktorom by 

mohlo u citlivých osôb nastať v blízkosti VE v úvahu riziko tzv. fotosenzitivnej epilepsie 

[2]. 
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Tento problém je nutné riešiť už vo fáze projektovania. Eliminácia tohto efektu sa 

dá znížiť vhodným umiestnením VE do krajiny a dodržaním bezpečných vzdialeností od 

obcí, výsadbou drevín, precíznym naprogramovaním prevádzky VE. Celkovo ide približne 

o 5 až 6 hodín stroboskopického efektu v súčte za celý rok [4]. 

Emisie tieňa – tienenie 

Tienenie spôsobené VE má dvojaký charakter:  

• kvázistatický - tienenie vežou a gondolou elektrárne, resp. aj stojacou turbínou,  

• dynamický - vrhanie pohyblivého tieňa otáčajúcou sa turbínou (stroboskopicky 

jav). 

Doba tienenia oboch typov je závislá od súhry poveternostných podmienok. smeru 

vetra, polohy slnka a prevádzky elektrárne [1]. 

Zatieňovanie pohyblivým tieňom môže byť v prípade VE reálne pozorované pri 

optimálnych svetelných podmienkach v rozsahu do cca 250 – 300 m od VE. Vo väčších 

vzdialenostiach je už prakticky zanedbateľné. Vzhľadom k tomu, že väčšina 

posudzovaných VE býva lokalizovaná vo vzdialenosti nad 500 m od obytného územia, javí 

sa tento jav ako nevýznamný [2]. 

3.1.5 Vplyv na pôdu, povrchové a podzemné vody 

Pre jednu VE sa bežne počíta so záberom poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

v rozsahu 1000 až 1500 m2, teda 0,10 až 0,15 ha (fundament a priľahlý pozemok – 25 x 60 

m), z čoho vlastná zastavaná plocha pre stroj je v rozsahu 256 m2. Pri maximálnom využití 

technicky využiteľného potenciálu 600 GWh/rok ide o 120 VE a len 18 ha pôdy. Na 

porovnanie obrázok č. 6., kde rozloha 120 VE zaberá pôdu 18 ha a rozloha jedného OD 

TESCO (v tomto prípade OD TESCO Petržalka) zaberá plochu 5,7 ha. Maximálna veľkosť 

plochy, ktorá je spojená s prevádzkou a údržbou jednej veternej turbíny je približne 3000 

m2 (0,3 ha). Z toho zhruba polovica pripadá na cestné komunikácie, z ktorých je väčšina už 

existujúcich. Výstavba sa väčšinou realizuje na pôdach s prevažne podpriemernou 

produkčnou schopnosťou, s len obmedzenou ochranou [2], [12].  
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Obrázok č. 6.: Porovnanie záberu pôdy VE a OD Tesco 

Zdroj: [6]. 

V rámci prevádzky VE nevznikajú technologické a splaškové odpadové vody. 

Dažďové vody zo spevnených plôch príjazdov sú väčšinou odvádzané gravitačne do okolia 

a do priekop. Pri tomto kritériu sa berie do úvahy iba znečistenie alebo kontaminácia vody 

iba zo strojov použitých pri výstavbe ako sú únik hydraulického oleja z brzdového a 

natáčacieho systému, prípadne možnosť úniku oleja alebo pohonných hmôt z nákladných 

automobilov, pozemných strojov.  Pravdepodobnosť výskytu úniku je síce nízka, pre obe 

varianty, vzhľadom k vysokému nároku kladenému na hydraulický systém VE a krátku 

dobu realizácie samotnej stavby, je však nutné zaistiť dodržanie všetkých príslušných 

protihavarijných opatrení [1], [2].  

Zariadenie VE neovplyvní povrchové vody, ani kvalitu, výšku hladiny a smery 

prúdenia podzemných vôd a to ako pri výstavbe, tak i pri vlastnej prevádzke. Nutné je však 

vždy zaistiť, aby v rámci výstavby obslužných komunikácií i vlastných zariadení VE 

nedošlo k zmene, či zhoršeniu odtokových pomerov a výskytov eróznych javov a zároveň 

obmedziť znečistenie a vnášanie zeminy do korýt riek v priebehu výstavby na minimum  

[1], [2]. 

3.1.6 Emisie ľadu 

V rámci zimnej prevádzky, alebo u VE v horských lokalitách, či severských 

oblastiach, môže dôjsť k situácii, kedy odlietava ľad, respektíve ľadová triešť z lopatiek 

stroja (u väčšiny VE doposiaľ nie sú lopatky vyhrievané). Po uvedení turbíny do 

prevádzky môže padajúci ľad z jej listov znamenať určité riziko pre osoby prechádzajúce 

okolo. Padanie ľadovej námrazy závisí v prvom rade od počasia a veterných podmienok, 

ale tiež od vybavenia riadiaceho systému turbíny a jeho stratégie. U nových VE sa počíta 



Juraj Turjak: Porovnanie rozdielov pri posudzovaní vplyvov veterných elektrární na ŽP  

2009 33 

s tým, že budú vybavené signalizačným zariadením, ktoré námrazu včas odhalí, prípadne 

bude VE odstavená. Taktiež sa počíta s použitím technických zariadení, ktorými bude 

možnosti vzniku námrazy zabrániť (použitím špeciálneho tvaru lopatiek a ich ohrevom). 

Minimálnym opatrením v tejto oblasti je inštalácia výstražných tabúľ s upozornením na 

možné nebezpečenstvo úrazu odlietajúcim ľadom z lopatiek rotora vedľa ciest 

v dostatočnej vzdialenosti od VE (cca 250 m) [1], [2].  

3.2 Ekonomické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných 

elektrární  

Každý projekt využívania obnoviteľných zdrojov energie má okrem technických, 

ekologických a iných súvislostí i ekonomické aspekty. Investor (fyzická, právnická osoba, 

či obec) je vždy určitým spôsobom zainteresovaný na ekonomických výsledkoch projektu.   

Ekonomická efektívnosť sa meria peniazmi, preto jej výpočet nemôže obsahovať 

peniazmi nemerateľné veličiny, medzi ktoré bohužiaľ patrí i väčšina prínosov v prospech 

životného prostredia. Ekonomické hodnotenie nám preto môže dať odpoveď iba na otázku, 

čo nás to stojí a aký je ekonomický efekt. Súčasne nám odpovedá i na otázku, či je projekt 

z ekonomického hľadiska pre investora zaujímavý, respektíve aká by mala byť eventuálna 

miera podpory, aby investori mali na realizácii projektu ekonomický záujem [10]. 

Z pohľadu investora merné investičné náklady u VE sa pohybujú typicky do 1100 

EUR/kW inštalovaného výkonu. Obsahujú nielen ceny turbíny, ale aj náklady stavebnej 

časti, elektroinštalácie a pod.. A nie sú malé, pretože v súčasnosti sa inštalujú VE 

s výkonmi medzi 1 – 2 MW (v minulosti to bolo 500 – 700 kW). S postupom technického 

vývoja navyše stúpa i účinnosť výroby elektriny, to znamená, že pri rovnakom 

inštalovanom výkone sa vyrobí viacej elektriny. Pokiaľ do investičných nákladov 

započítame aj náklady na pripojenie a ďalšie súvisiace náklady investície (napr. prístupové 

komunikácie a pod.) môžu investičné náklady v podmienkach ČR dosahovať až 35 – 38 

tisíc Kč na inštalovaný kW. V prílohe č. 2. je ekonomicky vyhodnotený projekt VE 

s výkonom 2 MW na dobu 20 rokov [10].   

Nielen ekonomickou výhodou dnešných VE oproti „komerčným“ elektrárňam 

(tepelné, jadrové elektrárne) je hlavne možnosť ich výstavby na relatívne malom priestore. 

Takto sa minimalizujú vstupné náklady potrebné na realizáciu stavby, ale aj na výkup 
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pozemkov, či projekčná činnosť. Veterná energia je väčšinou využívaná v blízkosti 

výroby, čo prináša minimalizáciu nákladov spojených s prenosom. A nie je ani závislá na 

cudzích zdrojoch (dovážanie fosílnych palív k tepelným elektrárňam). Taktiež pripojenie 

VE do elektrickej siete si nevyžaduje oproti iným druhom elektrární výstavbu niekoľko 

kilometrového vedenia a samotné zariadenia sú aj menej náročné na údržbu ako tradičné 

generátory [3], [9].   

Nové technológie využívania veternej energie sa postupne stali dôležitým zdrojom 

pracovných príležitostí nielen v krajinách EÚ, kde viedli k vytvoreniu 110 tisíc pracovných 

miest ale aj s nimi súvisiace služby majú svoj vlastný domáci trh a môžu riadiť vývoz, aby 

prišli do styku s narastajúcim medzinárodným dopytom. Zamestnanecké pozície sa 

vytvárajú na rôznych úrovniach, od výskumu a výroby k službám, ako napríklad montéri a 

distribútori. Každé odvetvie týkajúce sa či už VE alebo obnoviteľných zdrojov neustále 

rozširuje svoju zamestnaneckú základňu. Väčšina  spoločností pracujúcich v tomto odvetví 

sú malé a stredné podniky [3], [9].   

Dôležité je spomenúť, že aj bežné náklady na technológiu realizácie VE sú omnoho 

vyššie ako náklady na získanie tradičných fosílnych palív, pretože ide o novú technológiu a 

ako taká má extrémne vysoké investičné náklady [3], [9].   

Projekty výstavby VE môžu taktiež priniesť ekonomické výhody mnohým 

regionálnym oblastiam vďaka tomu, že väčšina týchto projektov je lokalizovaná mimo 

veľkých mestských centier a predmestí hlavných miest. Tieto ekonomické výhody môžu 

vychádzať z nárastu použitia miestnych služieb ako aj turizmu [9].   

Napríklad pre obyvateľov Cerová je veterná elektráreň zdrojom príjmov a ťahákom 

pre turistov. Stavba z roku 2003 priťahuje ľudí viac než miestny hrad z 11. storočia. 

Obyvatelia Rozbehov tvrdia, že im vrtule neprekážajú. V ankete, ktorú obecný úrad 

vykonal kvôli zámeru dobudovať ďalšie dve veže, sa dokonca až 95 percent ľudí vyjadrilo 

k veternému parku pozitívne [11].  

S veľkými ekonomicko-energetickými problémami sa stretávajú distribučné 

spoločnosti v krajinách, kde podiel veternej energie na celkovej výrobe energie rapídne 

vzrastá, ako je tomu napr. v Dánsku. Náplňou práce Henninga Rasmussena, zamestnanca 

dánskej spoločnosti Eltra, ktorá sa zaoberá rozvodom elektrickej energie, je zlaďovať 

aktuálny výkon veterných elektrární s dopytom. „ Keď veľa fúka, turbíny vyrábajú toľko 
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prúdu ako dve tepelné elektrárne,“ hovorí. „Ale keď je vietor slabý, nemáme nič a musíme 

susedov žiadať o pomoc“ [8]. 

To znamená, že Dáni, ktorí sa ostro stavajú proti atómovým elektrárňam, kupujú vo 

Švédsku a vo Fínsku elektrickú energiu z jadra. Keď však naopak je vietor príliš silný, 

musia sa prebytočného vetru zbaviť. „Niekoľkokrát sme dokonca Švédom zaplatili, aby si 

ho od nás vzali,“ hovorí Rasmussen [8]. 

V súčasnosti sa v Dánsku z vetra vyrába už 20 % elektriny. Odborníci ale 

priznávajú, že sa to príliš neosvedčilo. A tak niet  divu, že dánska vláda nedávno znížila 

dotácie na veterné elektrárne tak drasticky, že sa skoro prestalo s výstavbou nových. 

Nemecko, kde z vetra pochádza okolo 8 % energie, začína čeliť podobnej situácii. 

Niekedy musia energiu dokupovať, aj keď cena je pri jednorázovom nákupe až 

dvadsaťkrát väčšia ako veľkoobchodná. Naopak, prebytky možno predať len veľmi lacno. 

Dni, kedy sa v nehybnom vzduchu nepohne ani lístoček na strome , poznajú už vo 

väčšine európskych krajín. V zime k tomu často býva hmla a mráz, takže spotreba energie 

na výrobu tepla a svetla stúpa. Distribučným spoločnostiam potom neostáva nič iné, ako 

znovu zapojiť do siete staré tepelné elektrárne. A to je argument, ktorý zástancovia 

veternej energie nemôžu vyvrátiť. Zároveň je to dôvod, prečo nebola zatiaľ z prevádzky 

vyradená jediná tepelná elektráreň navzdory tomu, že všade vyrástli tisíce stožiarov 

s vrtuľami. Udržiavanie záložných zdrojov však má nepriaznivé dôsledky. Na krátke 

obdobia, kedy fúka, musia tepelné elektrárne znížiť výkon, aby neprodukovali toľko prúdu, 

čo zvyšuje ich prevádzkové náklady [8]. 

Tepelné elektrárne, ktoré idú na znížený výkon, znečisťujú životné prostredie viac 

ako obvykle, podobne ako motor auta, ktoré beží na neutrál. Odborníci sa preto zhodujú, že 

veterné turbíny majú na emisie škodlivých plynov zanedbateľný vplyv a niekedy 

znečistenie dokonca nepriamo zvyšujú. Okrem toho je veterná energia dosť drahá. Chod 

všetkých veterných elektrární v EÚ umožňujú dotácie. Nemecký spotrebiteľ napríklad platí 

za každú kilowatt hodinu veternej energie 11.5 centu, zatiaľ čo cena konvenčného prúdu je 

iba 2,5 centu [8]. 

Vzhľadom k tomu, že bude nutné zapojiť do rozvodovej siete veterné elektrárne 

umiestnené na odľahlých miestach, náklady môžu iba rásť. Celý európsky rozvodný 
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systém sa bude musieť zmodernizovať a rozšíriť. Len v severnom Nemecku  bude  

potrebné 1500 km nových sietí vysokého napätia [8]. 

 „Z ekologického hľadiska je prínos veterných elektrární pochybný 

a z ekonomického ide o holý nezmysel,“ hovorí Niels Gram z dánskeho Zväzu 

priemyselníkov [8]. 

3.3 Energetické aspekty výhodnosti, či nevýhodnosti veterných 

elektrární  

Energetické aspekty, hlavne využiteľnosť energie z vetra, patria medzi 

najdôležitejšie. Vietor ako jediná „surovina“ potrebná na chod VE je jeho najväčšou 

energetickou výhodou a aj nevýhodou. Výhodou energie z vetra je jej obnoviteľnosť 

(udržateľnosť) a ľahká využiteľnosť. No na druhej strane je veľmi nestála, nedokážeme 

predpovedať jeho intenzitu a nie je schopná  vytvoriť také množstvo elektriny, ktoré sa 

rovná množstvu elektriny získanej z fosílnych palív prostredníctvom tradičných 

generátorov. Obrázok č. 7. poukazuje na možné straty s energie vetra pri jeho získavaní 

[3]. 

 
Obrázok č. 7.: Percentuálne znázornenie využiteľnosti a strát  energie z  vetra 

Zdroj: [7]. 
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To môže znamenať, že potrebujeme znížiť množstvo energie, ktorú používame 

alebo jednoducho postaviť viac zariadení na získanie energie. Najlepším riešením, pre naše 

problémy s energiou, by bolo vytvoriť rovnováhu medzi rôznymi zdrojmi energie [3]. 

3.3.1 Problémy s rovnomerným dodávaním elektrickej energie s VE do 

rozvodnej siete 

Oveľa závažnejším sa však javí problém nerovnomernej dodávky elektrickej 

energie do rozvodných sietí. Veterné turbíny potrebujú vietor na roztočenie listov. Keďže 

nie je možné záväzne odhadnúť silu a smer prúdenia vetra v jednotlivých dňoch a tým ani 

dodávku elektrickej energie, môže dôjsť, hlavne vďaka decentrálnemu riadeniu 

energetických sietí, k výpadku elektrickej energie. Na pobreží fúka síce len polovicu dní 

v roku, ale vo vnútrozemí niektoré turbíny okrem šiestich týždňov celý rok stoja. To však 

nestačí, aby veterná elektráreň bola v prevádzke len jeden deň z troch, pretože odberatelia 

potrebujú prúd stále, celých 24 hodín denne. Už výpadok na nepatrný zlomok sekundy 

môže spôsobiť úplný chaos [3], [8]. 

Skôr než sa príde na to, ako elektrickú energiu skladovať, nemôžu zdroje 

využívajúce vietor pri strategickom plánovaní hrať žiadnu úlohu. Riešenie tohto problému 

je však v centralizovanom riadení odberu elektrickej energie, kedy by konvenčné 

elektrárne vypĺňali výpadky v elektrárňach alternatívnych zdrojov. Napr. vo Veľkej 

Británii je podiel veternej energie na celkovej výrobe elektriny menej ako pol percenta. 

Preto sú klasické elektrárne schopné niekoľko hodinové i denné výpadky pokryť. Pokiaľ 

však elektrina z vetra vzrastie na 12 až 15 %, nastanú značné problémy, ako je tomu 

napríklad v Dánsku [3], [8]. 

3.4 Rozvoj vyžitia veternej energie na Slovensku a v Českej republike 

Využívanie VE k výrobe elektrickej energie dodávanej do rozvodných sietí je vo 

svete a zvlášť na Slovensku a v ČR veľmi mladou technickou oblasťou. VE začali v Česku 

vznikať po roku 1990. Na sedemnástich lokalitách bolo po roku 1990 postavených 

najmenej 26 VE s výkonom nad 50 kW. Po roku 1995 však nastáva stagnácia, niektoré 

elektrárne boli demontované a časť z nich bola trvalo alebo dočasne odstavená. Dôvody 

k odstaveniu tak vysokého počtu VE sú hlavne majetkovoprávneho charakteru 



Juraj Turjak: Porovnanie rozdielov pri posudzovaní vplyvov veterných elektrární na ŽP  

2009 38 

(nedoriešené majetkové záležitosti, zmluvy s rozvodnými podnikmi, získanie autorizácie 

podľa energetického zákona) a pochádzajú taktiež z nesprávneho odhadnutia veterného 

potenciálu. Jedným zo závažných problémov boli do konca roka aj nízke  výkupné ceny 

elektrickej energie. Oživenie nastalo po roku 2003, kedy bola realizovaná prvá veterná 

farma s dvoma jednotkami po 600 kW v Jindřichovicích pod Smrkem a hlavne po roku 

2005, kedy bol prijatý český zákon o podpore OZE 180/2005 Z.z., ktorým boli stanovené 

stabilné podmienky pre investície do využívania energie z vetra. V ČR je k obdobiu  roka 

2008 prevádzkovaných 111 VE s inštalovaným výkonom 150 MW [17]. 

Situácia na Slovensku je dosť odlišná oproti Česku alebo iným susedným krajinám. 

Prvý veterný park bol realizovaný v roku 2003 v Myjave, oblasť Cerová a počas 5 rokov 

bolo realizovaných iba ďalších 5 VE, z toho boli 4 demontované v apríli 2008. Preto 

Slovensku už niekoľko ostatných rokov patrí posledné miesto medzi krajinami v počte 

inštalovaného výkonu veternej energie. Tento stav je v rozpore nielen so záväzkami SR 

voči Európskej únii, ale aj s energetickými a environmentálnymi potrebami našej krajiny a 

krokmi medzinárodného spoločenstva v boji proti globálnym klimatickým zmenám. 

Obrázok č. 8. ukazuje na kapacitu veterných elektrární v Európe a taktiež popisuje 

množstvo inštalovaného výkonu veternej energie za rok 2008 v SR, ČR, EÚ 27 a Európe. 

Z tabuľky pod obrázkom vidíme že na Slovensku došlo k poklesu celkového výkonu za 

rok 2007  z 5 MW na 3 MW v roku 2008 v dôsledku demontáže veterného parku Skalité. 

Každá krajina vytvára alebo ponúka tzv. technicky využiteľný potenciál veternej  

energie – je to časť celkového potenciálu (celkového nominálneho výkonu a celkovej 

ročnej výroby VE), ktorá sa dá využiť po zavedení dostupnej technológie. Nie je 

konštantný v čase, pretože závisí na vývoji uvažovaných technológií VE. Technický 

potenciál, ktorý je znížený v dôsledku legislatívnych bariér vytvára tzv. využiteľný 

potenciál daného typu energie. Na potenciálny rozvoj veternej energetiky v danej krajine 

majú nielen vplyv prírodné podmienky (georeliéf, rýchlosť prúdenia vetra v danej oblasti) 

ale aj legislatívne a investičné podmienky [10], [18].    
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Obrázok č. 8 .: Celkový výkon VE za rok 2008 v jednotlivých krajinách sveta v MW 

Pozn.: výkon predstavuje celkový výkon VE inštalovaný do daného roku v megawatt (MW); EÚ 27 – 
predstavuje 27 krajín Európskej únie v roku 2008; celkovo Európa – zahŕňa štáty EÚ, EFTA (Nórsko, 
Švajčiarsko, Lichtenštajnsko), Rusko, Ukrajina, Turecko a Chorvátsko. Zdroj : [8].   

3.4.1 Potenciál Slovenskej republiky na využitie energie z vetra 

Vnútrozemská poloha Slovenskej republiky nevytvára práve najideálnejšie 

podmienky veternej krajiny, ale to však neznamená, že energia z vetra je u nás 

nevyužiteľná. Využiteľný potenciál veternej energie na Slovensku bol v roku 2002 určený 

na 600 GWh a vychádzal z predpokladu, že sa použijú veterné turbíny s výkonom 500 až 

1000 kW. V súčasnosti, keď sa používajú turbíny s výkonom 1500 až 2000 kW možno 

predpokladať, že využiteľný potenciál Slovenska je cca 1135 GWh pri 600 MW 
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inštalovaného výkonu. S vyvíjajúcou technológiou veterných turbín sa môže tento 

potenciál zvýšiť až na 1200 MW inštalovaného výkonu pri ročnej produkcii 2280 GWh 

elektriny. Celkovo je možné bez podstatného vplyvu na bezpečnosť a spoľahlivosť 

dodávok elektrickej energie postaviť na Slovensku 300 až 400 MW, čo predstavuje okolo 5 

% celkového inštalovaného výkonu elektroenergetických zariadení v Slovenskej republike. 

Pri využiteľnosti 1500 až 2000 hodín ročne to predstavuje výrobu na úrovni 600 GWh 

[18]. 

Dôležitú úlohu pri využívaní veternej energie predstavuje priemerná ročná rýchlosť 

vetra, ktorá je ovplyvňovaná georeliéfom krajiny. Nachádzajú sa tu dve oblasti 

s dominanciou určitého smeru prúdenia vetra. Podunajská nížina s prevládajúcim 

západným prúdením a Východoslovenská nížina s veľkou časťou priľahlého územia, kde 

prevláda severné prúdenie. Z hľadiska poveternostných podmienok vhodných na výstavbu 

VE je na Slovensku asi 4300 km2 územia. Priemerná ročná rýchlosť vetra na týchto 

územiach prevyšuje vo výške 10 m nad zemou 3,5 – 5 m/s. Pri takýchto rýchlostiach je 

možnosť ekonomického využitia veternej energie, ale v súčasnej dobe by boli reálne iba    

2 % (cca 86 km2) z tohto územia. Aspektov je niekoľko.  

Prvým je zvýšenie nákladov na výrobu, pretože potenciálne vhodné územia sa 

nachádzajú vo vyššie položených oblastiach s nadmorskou výškou nad 500 m.n.m., ktoré 

sú často veľmi vzdialené od najbližšieho vedenia elektrickej siete, na ktoré by mali byť 

napojené.  

Druhým aspektom je, že niektoré z týchto využiteľných území sa nachádzajú 

v prevažnej miere vo vrcholových oblastiach pohorí, kde vzhľadom na reliéf slovenskej 

krajiny sú tieto územia v dominantnej miere zalesnené a vysoko hodnotné z ekologického 

hľadiska. Výstavba veterných parkov v týchto lokalitách je často nevyhnutne spojená s 

výrubom lesných porastov, narušením hodnotných biotopov a trvalým ovplyvnením 

scenérie krajiny. Často sa tieto lokality nachádzajú, alebo sú v dotyku s územiami s vyšším 

stupňom ochrany prírody (NATURA 2000 a pod.)  

Tretím aspektom sú nízke výkupné ceny energií, ktoré blokujú rozvoj využitia 

veternej energie na Slovensku. Situáciu neuľahčuje ani praktická nemožnosť získania 

výhodného úveru od banky s dostatočne dlhou dobou splatnosti [24]. 
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Na Slovensku máme v súčasnosti v prevádzke dva veterné parky s celkovým 

inštalovaným výkonom 3,14 MW ročne. Jeden je na Záhorí – Ostrý vrch 500 kW, druhý 

v Myjave – Cerová 4x660 kW. Obrázok č. 9. poukazuje na rozmiestnenie veterných 

parkov na Slovensku. Do apríla roku 2008 bol funkčný ešte tretí veterný park na 

Kysuciach – Skalité 4x500 kW. Celkový ročný výkon všetkých týchto VE predstavoval 

5,14 MW ročne. 

 

Obrázok č. 9.: Rozmiestnenie VE na Slovensku do roku 2008 

Zdroj: [9]. 

3.4.2 Potenciál Českej republiky na využitie energie z vetra 

Pre Českú republiku ako vnútrozemský štát s kontinentálnou klímou je typické 

významné sezónne kolísanie rýchlostí vetra. Príčinou je hlavne globálne vzdušné prúdenie 

typické pre severnú a strednú Európu. Podľa veterného atlasu ČR, vytvoreného Ústavom 

fyziky atmosféry Akadémie vied ČR na základe podkladov Českého 

hydrometeorologického ústavu, je celoročná priemerná rýchlosť vetra cez 4 m/s (vo výške 

10 m) a cez 5,3 m/s (vo výške 30 m ). Ročná priemerná rýchlosť vetra v lokalite výstavby 

VE vo výške osi rotora navrhovanej elektrárne sa predpokladá 6 a viac m/s. V tabuľke č. 3.  

je zhrnuté vyhodnotenie potenciálu veternej energie v ČR v rámci štúdie zadanej MŽP 

v roku 2005 [17], [25], [26], [27]. 
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Tabuľka č. 3.: Technický potenciál výroby elektrickej z veternej energie v ČR  

 
Pozn.: Technický potenciál vychádza z klimatologického modelu. Bol stanovený Ministerstvom životného 
prostredia Českej republiky v roku 2005 [3]. 

Pre výstavbu VE sa počíta s plochami 3x3 alebo 4x6 km v nadmorských výškach 

spravidla nad 600 – 700 m. Technologický rozvoj však dnes umožňuje vyrábať elektrinu 

z vetra efektívne i v mimohorských oblastiach. Miesta, kde sú priaznivé poveternostné 

podmienky, ležia prevažne v oblastiach, ktoré sú zákonom označené ako chránené územia. 

Odhaduje sa, že z tohto dôvodu odpadá 60 – 70 % vhodných plôch na výstavbu VE. 

Prírodné podmienky dovoľujú vybudovať mimo chránené oblasti cca 900 – 1500 VE. 

Podľa predbežných odhadov by bolo možné v Krušných horách postaviť 320 – 340 VE 

s jednotkovým výkonom 300 – 500 kW, to je celkom až 170 MW (výkon 1 bloku staršej 

tepelnej elektrárne). V súčasnej dobe, kedy výška stožiarov dosahuje až 100 – 150 m, sa 

otvára možnosť využiť i zalesnených plôch. Najväčší potenciál veternej energie má podľa 

odborných štúdií oblasť severných Čiech a severnej Moravy. Potom nasleduje južná 

Morava a západné Čechy [17], [25], [26], [27].  

V Českej republike je v súčasnej dobe (za obdobie 1991 – 2008) inštalovaných 111 

VE s celkovým výkonom 150 MW (obrázok č. 10.). Pričom za rok 2008 bolo postavených 

19 nových VE (s celkovým inštalovaným výkonom 31,6 MW) a odstránené iba 3 VE (s 

celkovým inštalovaným výkonom 1,165 MW).   
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Obrázok č. 10.: Rozmiestnenie VE v Čechách s výkonom nad 100 kW do roku 2008 

Zdroj: [10]. 
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4 Porovnanie technických a legislatívnych požiadaviek na 

Slovensku a v ČR – súvisiace technické normy a zákony 

Všetky fázy realizácie VE (odsúhlasenie procesom EIA, samotná výstavba, 

pripojenie k elektrizačným sieťam, fungovanie ale i demontáž) sú ošetrené 

jednotlivými technickými a legislatívnymi požiadavkami. Technické požiadavky – normy 

nám stanovujú presné kritériá vykonávania danej činnosti. 

Legislatívne požiadavky – zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, nám určujú postupy, 

pravidlá a stanovujú limity, ktoré sú pre danú krajinu záväzné a často krát vychádzajú 

z európskych noriem. 

4.1 Technické požiadavky týkajúce sa VE 

Väčšina technických noriem sa zaoberá hlavne bezpečnosťou a konštrukčnými 

prvkami a zatiaľ neobsahujú dopady zariadení na životné prostredie, pretože doposiaľ nie 

je pripravená ucelená európska politika týkajúca sa životného prostredia.   

Medzi hlavné české technické normy (ČSN EN) tykajúce sa problematiky VE patria: 

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)  

Veterné elektrárne – Časť 1: Návrhové požiadavky 

Predstavuje bezpečnostné požiadavky kladené na konštrukciu (nie na bezpečnosť 

a ochranu osôb). Upresňuje označenie tried VE, rozširuje modely turbulencie a zahrňuje 

modely extrémnej turbulencie. Doplňuje jednotlivé časti súčiniteľu bezpečnosti pre 

materiál a špecifikuje ju v závislosti na type materiálu a triede konštrukčného prvku 

a taktiež požiadavky na riadiaci systém a upresňuje ich v závislosti na funkčných 

charakteristikách. Stanovuje konštrukčné a elektrické kompatibility, vrátane požiadaviek 

na stanovenie účinkov okolitého terénu, zemetrasenia a vzájomného účinku elektrární vo 

veternej farme [37]. 
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ČSN EN 61400-2 ed. 2 

Veterné elektrárne – Časť 2: Návrhové požiadavky pre malé VE 

Norma sa zaoberá všetkými podsystémami malých VE, ako sú ochranné 

mechanizmy, vnútorné elektrické systémy, nosné konštrukcie, základy a elektrické 

spojenia so záťažou. Špecifikuje požiadavky na ich bezpečnosť, vrátane návrhu, inštalácie, 

údržby a pri prevádzke. Používa sa pre VE s prietokovou plochou rotora menšou ako 200 

m2 [38]. 

ČSN EN 61400-2 

Veterné elektrárne – Časť 2: Bezpečnosť malých VE 

Stanovuje požiadavky na bezpečnosť malých VE (SWTGS – Small Wind Turbine 

Generator Systems), vrátane ich návrhu, inštalovania, údržby a prevádzkovania pri 

špecifických podmienkach okolia. Norma stanoví podklady pre konštrukčný návrh, výrobu 

a prevádzku malých VE s prietokovou plochou menšou ako 40 m2 [39]. 

ČSN EN 61400-11 ed. 2 

Veterné elektrárne – Časť 11: Metodika merania hluku 

Stanovuje zásady merania, analýzy a definuje obsah protokolov o meraní hluku VE. 

Technické zásady presného merania a analýzy doporučené v tomto dokumente musia byť  

používané všetkými zúčastnenými stranami a mali by zaistiť, že ďalší vývoj a prevádzka 

bude prevádzaná v ovzduší nepretržitej a vecnej komunikácie vo vzťahu k životnému 

prostrediu [40].  

ČSN EN 61400-12-1 

Veterné elektrárne – Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární 

 Účelom normy je vypracovanie jednotnej metodiky, ktorá zaručí jednotnosť, 

presnosť a opakovateľnosť pri meraní a analýze výkonových charakteristík VE. Kľúčovým 

prvkom pri meraní výkonu je rýchlosť vetra. Norma predpisuje pre meranie rýchlosti vetra 

použitie miskového anemometra. Tento prístroj je robustný a je už dlho považovaný ako 

vhodný pre takýto druh merania. Nástroje a postupy pre klasifikáciu miskových 

anemometrov sú uvedené v prílohe A. Je určená pre veterné turbíny s vodorovnou osou 

otáčania rotoru, pripojené na elektrickú sieť [41].  
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ČSN EN 61400-21 

Veterné elektrárne – Časť 21: Meranie a stanovenie kvality elektrických výkonových 

charakteristík veterných elektrární pripojených do elektrickej rozvodnej sústavy 

Stanovuje jednotnú metodiku zaručujúcu dôslednosť a presnosť pri meraní 

a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristík VE pripojených do elektrickej 

rozvodnej sústavy (jedná sa o kvalitu elektrických výkonových charakteristík, ktoré 

ovplyvňujú napätie v elektrickej rozvodnej sústave) [42]. 

ČSN EN 50308 

Veterné elektrárne – Ochranné opatrenia – Požiadavky na návrh, prevádzku 

a údržbu 

Špecifikuje požiadavky na ochranné opatrenia zamerané na zdravie ľudí 

a bezpečnosť osôb, ktoré sú pre uvádzanie do prevádzky, prevádzku a údržbu veterných 

turbín relevantné. Neuvádza pokyny a opatrenia pre bezpečnosť práce pri výrobe, doprave, 

montáži a inštalácii veternej turbíny [43]. 

ČSN EN 45510-5-3 

Pokyn pre zriaďovanie zariadení elektrární – Časť 5-3: Veterné elektrárne 

Tento pokyn sa vzťahuje skôr k funkcii ako k jeho konštrukčnému prevedeniu.  

Obsahuje návod tak, aby typ a funkčnosť zariadenia bola správne prispôsobená ostatným 

prvkom systému, bola dosiahnutá predpokladaná výkonnosť, správne dimenzované 

pomocné zariadenia a dosiahnuté požiadavky na bezporuchovosť, pohotovosť 

a bezpečnosť [44].  

4.2 Legislatívne požiadavky týkajúce sa realizácie VE 

Realizácia rôznych druhov zámerov (stavebných, technologických) si vyžaduje   

plnenie určitých právnych úprav, ktoré sú rozličné nielen pre jednotlivé zámery ale aj pre 

jednotlivé štáty. Realizácia VE (alebo veterného parku) musí pred samotnou výstavbou 

prejsť procesom posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA (EIA – z angl. 

Environmental Impact Assessment), ktorý je úzko spätý so stavebným zákonom. V rámci 

procesu hodnotenia musia byť spĺňané určité kritéria na ochranu životného prostredia 
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a zdravia ľudí. VE musia ako celok zapadať do rázu krajiny, taktiež nesmú mať negatívny 

vplyv na faunu, flóru a prekračovať prípustné limity hluku. Taktiež musia byť splnené 

požiadavky týkajúce sa výstavby, pripojenia k elektrizačnej sieti, nakladania s energiou 

vetra, ale i jej cenové tarify výkupu.   

Tabuľka č. 4: Popisuje jednotlivé zákony v ČR a v SR týkajúce sa realizácie VE 

 
Pozn.: Všetky zákony sú v platnosti k obdobiu apríl 2009. NV – nariadenie vlády, Z.z. – zbierka zákonov. 
Zdroj: [4]. 

Posudzovanie vplyvov VE na životné prostredie je zastrešené v zákone č. 100/2001 

Z.z. v ČR a v zákone č. 24/2006 Z.z. v SR. K procesu posudzovania vplyvov VE na 

životné prostredie sa však vzťahujú aj iné zákony, ako je napr. zákon týkajúci sa ochrany 

prírody a krajiny, ktorý upravuje posudzovanie vplyvov na sústavu NATURA 2000. V ČR 

je to zákon č. 114/1992 Z.z., v SR je to zákon č. 543/2002 Z.z.. Legislatívne opatrenia 

týkajúce sa verejného zdravia ľudí, v ČR zákon č. 258/2000 Z.z. a v SR zákon č. 126/2006 

Z.z., alebo iné právne nariadenia, napr. v ČR nariadenie vlády č. 148/2006 Z.z. a v SR 
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nariadenie vlády č. 339/2006 Z.z., týkajúce sa dodržiavania prípustných hlukových limitov 

pri činnosti VE.  

Taktiež je úzko spätý so stavebným zákonom v ČR zákon č. 183/2006 Z.z. a v SR 

zákon č. 50/1976 Z.z. a so zákonom na ochranu pôdneho fondu v ČR zákon č. 334/1992 

Z.z. a v SR zákon č. 220/2004 Z.z.  

Nariadenia týkajúce sa pripojenia VE k elektrizačnej sieti a nakladanie 

s elektrickou energiou z vetra sú stanovené v energetickom zákone v ČR zákon č. 

458/2000 Z.z. a v SR zákon 656/2004 Z.z.. Významný je aj český zákon č. 180/2005 Z.z.  

upravujúci podporu využívania OZE v rámci krajiny.  

4.2.1 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

Dôležitým nástrojom ochrany životného prostredia sa v súčasnej dobe stalo tzv. 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Je nástrojom priameho pôsobenia, ktorý 

zahrňuje predovšetkým postupy administratívno-právne a ďalej postupy koncepčné 

a sankcie. Jedná sa o právne upravený špecifický proces, ktorého uskutočnenie je nutnou 

podmienkou pre prevedenie určitých stavieb, či iných významných zásahov do krajiny. 

Z podstaty tohto procesu – posúdenie vplyvu určitého zámeru na životné prostredie 

predtým, ako je rozhodnuté o jeho realizácii, je viditeľné, že vychádza z tzv. zásady 

prevencie. Spočíva v usmerňovaní a zabráneniu vzniku nepriaznivých dôsledkov ľudského 

chovania na životné prostredie ich predchádzaním. Je tiež jedným z prierezových nástrojov 

ochrany životného prostredia. Takéto označenie vyplýva zo skutočnosti, že sa jedná 

o nástroj, ktorého prostredníctvom zaisťujeme ochranu životného prostredia ako celku 

a nie iba jeho jednotlivých zložiek [28], [29]. 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je taktiež, ako ďalšie nástroje ochrany 

životného prostredia, upravené zákonmi na úrovni národnej (vnútroštátne) i na úrovni 

medzinárodnej – európskej (komunitárne). 

Na európskej (komunitárnej) úrovni sú základom úpravy posudzovania vplyvov 

smernice. Ich podstatou je záväznosť pre každý štát, ktorému sú určené, pokiaľ ide 

o výsledok, ktorý má byť dosiahnutý. To znamená, že smernice stanovia ciele, ukazovatele 

a postupy a je vecou členského štátu, akými metódami a formami ich integruje vo svojej 

legislatíve. Základom v tomto ohľade je smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov 
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niektorých projektov na životné prostredie – smernica EIA. Hlavné princípy smernice 

môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:  

• posúdenie vplyvov na životné prostredie musí byť prevedené skôr, ako orgán vydá 

povolenie k realizácii projektu, 

• orgány štátnej správy, ktoré môžu byť vzhľadom k svojej pôsobnosti v oblasti 

ochrany životného prostredia zámerom dotknuté, musia mať povinnosť vyjadriť sa 

k žiadosti o povolenie, 

• informácie, získané v priebehu procesu posudzovania, je potrebné brať v úvahu 

pri vydávaní povolenia k realizácii zámeru, 

• v prípade, že členský štát si je vedomý toho, že navrhovaný zámer, realizovaný na 

jeho území, bude mať významný vplyv na životné prostredie v inom členskom 

štáte, je povinný poskytnúť o tomto zámere informácie inému členskému štátu 

v tej istej dobe, kedy ich poskytuje vlastným orgánom a občanom, 

• zaistenie širokej účasti verejnosti (jeden z hlavných princípov). Každá žiadosť 

o povolení zámeru a všetky informácie získané počas procesu EIA musia byť 

zverejnené. Verejnosť má právo vyjadriť svoj názor ešte pred zahájením realizácie 

projektu [36]. 

V rámci Českej republiky (vnútroštátna úroveň) je proces posudzovania vplyvov 

upravený predovšetkým zákonom č. 100/2001 Z.z., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a posuzování koncepcí a projektů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Bol veľa krát 

novelizovaný a je sprevádzaný dvoma prevádzacími predpismi. Vyhláškou č. 457/2001 

Z.z., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 

posuzováním vlivů na životní prostředí a vyhláškou č. 353/2004 Z.z., o odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a 

postup při udělování a odnímání osvědčení [28].   

V Slovenskej republike je proces posudzovania stanovený zákonom č. 24/2006 

Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006. K zákonu bola vydaná vyhláška č. 

113/2006 Z.z., o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 

prostredie [29]. 
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Obidva tieto zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú základ 

v smerniciach EÚ (spomínaná smernica 85/337 EHS), preto procesy nie sú až tak 

rozdielne. Účelom týchto zákonov je (viď.§ 3 – 100/2001, § 2 – 24/2006): 

• zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii 

environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov 

so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, 

• zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického 

dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie, 

• objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a 

navrhovanej činnosti, vrátane ich variantov, a to aj v porovnaní s nulovým 

variantom, 

• určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia 

znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného 

prostredia, 

• získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie 

rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov [28], [29]. 

Predmetom posudzovania je podľa zákonov (viď.§ 4 – 100/2001, § 1 – 24/2006): 

• proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie, 

• proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné 

prostredie, 

• posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností 

presahujúcich štátne hranice,  

• pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné 

prostredie [28], [29]. 

Vo všeobecnosti sú predmetom posudzovania vplyvy na verejné zdravie a vplyvy 

na životné prostredie, vody, ovzdušie, klímu a krajinu, prírodné zdroje, hmotný majetok 

a kultúrne pamiatky, vymedzené zvláštnymi právnymi predpismi a ich vzájomné 

pôsobenie a súvislosti.  
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Rozlišujeme dve základné roviny (procesy) posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Pri určení, ktorý proces bude použitý, záleží na predmete, ktorý má byť 

posudzovaný. 

• Strategické (koncepčné – proces SEA) posudzovanie – posúdenie vplyvov 

realizácie koncepčných dokumentov, plánov a pod. Predmetom posudzovania sú 

návrhy strategických dokumentov uvedené v prílohe č. 1.  zákona č. 24/2006 Z.z., 

v zákone č. 100/2001 Z.z. sú to koncepcie stratégie, politiky, plány alebo programy 

spracované alebo zadané orgánom verejnej správy a následne orgánom verejnej 

správy schvaľované alebo k schvaľovaniu predkladané (viď. § 3, písmeno b), alebo 

§ 10a odst. 1) [28], [29]. 

• Posudzovanie zámerov (projektové – proces EIA) – posúdenie vplyvu určitých 

konkrétnych zámerov (napr. stavebných projektov). Predmetom posúdenia sú 

zámery stavby, činnosti a technológie. V zákone č. 100/2001 Z.z. sú uvedené 

v prílohe č. 1 a v zákone č. 24/2006 Z.z. v prílohe č. 8 (podrobnejšie popísaný 

v ďalšej kapitole) [28], [29]. 

4.2.2 Ochrana prírody a krajiny  

VE svojou konštrukciou a veľkosťou viditeľne zasahujú do štruktúry krajiny. 

V rámci procesu EIA, ktorý vychádza zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie je potrebné vypracovať štúdiu (analýzu) vplyvu daného zámeru (výstavba VE –

veterného parku) na ráz krajiny.  

Pojem krajinný ráz zaviedol v ČR do praxe zákon č. 114/1992 Z.z., o ochraně 

přírody a krajiny, a v SR je to zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Krajinný ráz je definovaný ako prírodná, kultúrna a historická charakteristika určitého 

miesta či oblasti a je chránený pred činnosťou znižujúcou jeho estetickú a prírodnú 

hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a povoľovanie stavieb, môžu 

byť prevádzané iba s ohľadom na zachovanie významných krajinných prvkov, obzvlášť 

chránených území, kultúrnych dominánt krajiny, harmonického meradla a vzťahov 

v krajine [2].  

Aby bolo možné krajinný ráz chrániť, je nutné popísať a vyhodnotiť znaky 

a hodnoty, ktoré krajinný ráz danej krajiny utvárajú. Ďalej sa hodnotia buď vplyvy 
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navrhovaných zámerov na tieto znaky a hodnoty (zásahy do krajinného rázu), alebo sa 

prevádza hodnotenie územia z hľadiska krajinného rázu a stanovujú sa opatrenia k ochrane 

krajinného rázu [46].  

Podľa zákona č. 114/1992 Z.z. a znenia § 12 je potrebné hodnotiť krajinný ráz tak, 

aby ako výsledok vznikli podklady pre jednu z dvoch foriem ochrany krajinného rázu:  

• Preventívna ochrana krajinného rázu – spočíva vo vyhodnotení krajinného rázu 

a stanovení limitov a opatrení k jeho ochrane, eventuálne stanovenie územne 

diferencovanej intenzity verejného záujmu na ochrane krajinného rázu (pásma 

odstupňovanej ochrany), návrh eliminácie negatívnych a rušivých znakov [46]. 

• Aktuálna ochrana krajinného rázu – jedná sa o posúdenie konkrétneho zámeru na 

krajinný ráz daného územia (vplyv navrhovaných stavieb a technických 

zariadení, vplyv činností, vplyv využitia územia), to je posúdenie zásahu do 

krajiny [46]. 

U posudzovania umiestnenia stavieb do krajiny je vyžadované podľa § 65 tohto 

zákona dosiahnutie dohody medzi orgánom ochrany prírody (ďalej len OOP) a stavebným 

úradom. Už v rámci procesu EIA OOP upozorní investora na možnosti ďalších záujmov 

chránených zákonom [47]. 

Medzi vybrané aspekty k vyhodnoteniu zámeru z hľadiska záujmov chránených 

zákonom patrí u VE závislosť vzťahu umiestnenia VE k danej lokalite, počet 

umiestňovaných VE, technické prevedenie VE a spôsob výstavby [47].  

Hodnotenie aspektu týkajúceho sa umiestnenia VE v danej lokalite 

Je potrebné vyčleniť citlivé a nevhodné územia, ako sú napr. územia prírodných 

parkov, ktoré predstavujú krajinu, v ktorej sú sústredené významné estetické a prírodné 

hodnoty a sú chránené zákonom č. 114/1992 podľa § 12 odst. 3. Je nutné  preveriť aj 

lokality k umiestneniu VE súvisiacich stavieb, či nezasahujú do biotopov zvlášť 

chránených druhov živočíchov. V prípade zasahovania je investor povinný žiadať udelenie 

výnimky zo základných ochranných podmienok podľa § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 

[47]. 
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Mapová príloha č. 3., na ktorej sú vyznačené územia s významným 

klimatologickým potenciálom a územia významné z pohľadu krajiny.  

Posúdenie stavby z pohľadu § 12 zákona č. 114/1992, ktoré sa prevádza pre účely 

vydania územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v rozsahu § 32 odst. 1 a 3 

stavebného zákona č. 183/2006, by malo predovšetkým riešiť otázku, do akej miery stavba 

VE ovplyvňuje významné hodnoty krajinného rázu ako sú: významné krajinné prvky, 

zvlášť chránené územia, kultúrne dominanty krajiny, harmonické meradlo krajiny 

a harmonické vzťahy v krajine [47].   

4.2.3 Územné plánovanie a stavebný poriadok 

V súčasnosti pri výstavbe VE je potrebné postupovať podľa stavebného zákona 

v ČR je to zákon č. 183/2006 Z.z., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), a v SR je to zákon č. 50/1976 Z.z., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon). 

Predovšetkým je potrebné si vyžiadať stanovisko orgánu územného plánovania 

a miestneho príslušného stavebného úradu. Územný plán síce normálne rieši iba intravilán 

obce, ale projekty VE vyžadujú i riešenie vzdialených častí katastra – extravilánu (preto sú 

príslušnými orgánmi, okrem obcí, aj krajské úrady) [51], [52].  

V rámci územného plánovania sa riešia majetkovoprávne vzťahy k pozemku, kde 

sa zámer plánuje. Ide hlavne o zaistenie výpisu vlastníctva pozemku, nehnuteľností spolu 

so situačným záberom územia, kde sa elektráreň plánuje postaviť, vystavené katastrálnym 

úradom. Investor musí získať písomný súhlas miestnych úradov a občanov a tiež povolenie 

pre inštaláciu vedenia na všetkých súkromných a verejných pozemkoch [51], [52].  

Obce a krajské úrady tu vymedzujú vhodnosť, či nevhodnosť danej lokality 

k výstavbe. Územný plán môže určiť plochy vhodné pre výstavbu VE. Na území takto 

vymedzených plôch možno stanoviť povinnosť preveriť lokalitu podrobnejšie, napr. 

územnou štúdiou, ktorá preverí umiestnenie jednotlivých VE. Pri spracovaní územného 

plánu je možné využiť a zapracovať územnú štúdiu využiteľnosti územia pre VE do návrhu 

územného plánu, spracovanú ešte pred vydaním územného plánu. V ostatných plochách 

(nevhodných) možno výstavbu VE zakázať. Pokiaľ je nutné meniť územný plán, je 
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potrebné osloviť všetky dotknuté orgány štátnej správy,  to je však dlhodobá záležitosť, 

v niektorých prípadoch trvá i viac ako 2 roky [51], [52]. 

Proces prejednávania VE v rámci stavebného zákona 

Tento proces pozostáva z troch fáz, ktoré prevádza príslušný stavebný úrad: 

územného konania, stavebného konania a v závere je to kolaudačný súhlas. 

Územné konanie je vždy verejné, prevádzajú ho obecné stavebné úrady, 

účastníkom je vždy žiadateľ (investor), obec, vlastníci dotknutých i susedných pozemkov 

i stavieb a ďalšie osoby podľa zvláštnych predpisov (občianske združenia a pod.) [51], 

[52]. 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podáva žiadateľ, v ktorom musí doložiť 

doklady o vlastníctve či inom práve k pozemku, na ktorom sa VE umiestňuje, rozhodnutie 

a stanoviská dotknutých úradov (hlavne MŽP) a dokumentáciu zámeru. V prebiehajúcom 

územnom konaní stavebný úrad zisťuje, či požadovaný zámer je v súlade s územne 

plánovacou dokumentáciou, s charakterom územia a so stanoviskami dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad vo vydaní územného rozhodnutia schvaľuje daný zámer, podmienky pre 

využitie a ochranu územia. Rozhoduje v ňom o námietkach účastníkov a vyhodnocuje 

pripomienky verejnosti. Proti územnému rozhodnutiu sa môžu účastníci odvolať [51], [52].  

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podáva žiadateľ, v ktorom musí doložiť 

doklady o vlastníctve či inom práve k pozemku, na ktorom sa VE umiestňuje, projektovú 

dokumentáciu, plán kontrolných prehliadok stavby a záväzné stanoviská dotknutých 

úradov predovšetkým v oblasti vplyvu VE na životné prostredie, ochranu života a zdravia 

osôb. V stavebnom konaní skúma stavebný úrad vzájomný súlad podkladov k žiadosti, či 

je projektová dokumentácia spracovaná oprávnenou osobou a zaistený príjazd ku stavbe 

vrátane včasného vybudovania ďalšieho technického vybavenia. V stavebnom povolení sa 

stanovia podmienky pre prevedenie stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 

V prípade stavby VE uloží stavebný úrad povinnosť prevedenia skúšobnej prevádzky 

a vydanie kolaudačného súhlasu. Proti stavebnému konaniu je možné sa odvolať [51], [52].  

Kolaudačný súhlas nie je prejednávaný v správnom procese a nemá stanovený 

okruh účastníkov. Je dokladom o povolenom účelu používania stavby. Nemožno sa proti 

nemu odvolať [51], [52]. 
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4.2.4 Energetický zákon a iné legislatívne požiadavky týkajúce sa využitia 

veternej energie 

Aby bolo možné VE (veterný park) pripojiť do distribučnej siete je nutné získať 

autorizáciu podľa energetického zákona a súhlas energetickej distribučnej spoločnosti. 

V ČR je to zákon č. 458/2000 Z.z., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a v SR je to 

zákon č. 656/2004 Z.z., o energetike a o zmene niektorých zákonov.  

Výrobca musí požiadať o pripojenie, podstúpiť prihlasovacie konania s príslušnými 

zákonnými normami a ďalej splniť podmienky pre pripojenie, ktoré sú dané 

prevádzkovateľom distribučnej siete [53], [54]. 

Žiadosť o pripojenie musí obsahovať technické špecifikácie pripojovaného 

výrobného zdroja a ďalej je nutné poznať konfiguráciu siete a miesto, kam by mal byť 

nový zdroj pripojený. Na základe týchto technických špecifikácií sa prevedie štúdia 

pripojiteľnosti, kedy sa skúma, či nový výrobný zdroj môže byť pripojený do distribučnej 

siete. Pri posudzovaní vhodnosti pripojenia ku distribučnej sieti sú vyhodnocované 

nasledujúce parametre: zvyšovanie napätia po pripojení, zvyšovanie napätia pri spínaní, 

flicker (súvisí s kolísaním), prúdy vyšších harmonických a ovplyvňovanie zariadení 

hromadného diaľkového ovládania. Po realizácií VE a predložení podkladov,  

prevádzkovateľ distribučnej siete povolí, na základe požiadaviek výrobcu, skúšobnú 

prevádzku výroby [53], [54].         

4.2.5 Prípustné hlukové limity 

Pre splnenie požiadaviek na ochranu zdravia ľudí pred hlukom je potrebné 

vypracovať hlukovú štúdiu pre konkrétnu lokalitu, či sú splnené príslušné limity. 

Požiadavky na ochranu zdravia ľudí pred hlukom sú uvedené v legislatíve.  

Právnym predpisom ČR, ktorý reguluje problematiku ochrany pred hlukom, 

a taktiež hluk priamo definuje, je zákon č. 258/2000 Z.z., o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon ukladá práva a povinností fyzickým a právnickým osobám v oblasti ochrany 

a podpory verejného zdravia všeobecne a ďalej stanovuje úpravu orgánov ochrany 

verejného zdravia. Problematika hluku je rozobratá v II hlave tohto zákona v šiestom diele.    
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Významným  vykonávacím predpisom k tomuto zákonu je nariadenie vlády  č. 148/2006 

Z.z., o ochraně zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací.  V SR je to  zákon  

č. 2/2005 Z.z., o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 

neskorších predpisov, ktorý stanovuje jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo 

vonkajšom prostredí zameraný na zábranu, prevenciu alebo znižovanie škodlivých účinkov 

spôsobených vystavením hluku vo vonkajšom prostredí. A nariadenie vlády č. 339/2006 

Z.z., o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií. 

Hygienické limity hluku podľa NV č. 148/2006 Z.z. 

Hygienický limit pre vonkajšie priestory stavieb a vonkajší priestor je 50 dB ± 

korekcie uvedený v tretej časti a korekcie sú znázornené v prílohe č. 3. k tomuto 

nariadeniu. Ekvivalentné hladiny akustického tlaku sa stanovia rovnakým spôsobom ako 

u stavieb. Pre hluk z dopravy (s výnimkou účelových komunikácií a dráh, leteckej 

prevádzky) sa stanovia pre celú dennú (16 h) a celú nočnú (8 h) dobu [50].  

Tabuľka č. 5.: Zobrazuje prípustné limity korekcií hluku pre vonkajšie priestory 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.:  

Typ I – sa použije pre hluk z verejnej produkcie hudby, hluk z prevádzok služieb a ďalších zdrojov hluku, 
s výnimkou letísk a cestných komunikácií. 

Typ II – sa použije pre hluk z dopravy na cestných komunikáciách, s výnimkou účelových komunikácií 
a dráh. 

Typ III – sa použije pre hluk z dopravy na hlavných cestných komunikáciách a na dráhach v ochrannom 
pásme dráhy. 

Typ IV – sa použije v prípade starej hlukovej záťaže z dopravy na cestných komunikáciách a dráhach.   

Pozn.: dB – decibel. Zdroj: [5]. 
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Hygienické limity hluku podľa NV č. 339/2006 Z.z. 

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí pre jednotlivé kategórie sú 

uvedené v prílohe č. 2. k tomuto nariadeniu.  

Tabuľka č. 6.: Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí 

 
Zdroj: [6]. 

Ak existujúci hluk z cestnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty 

podľa tabuľky č. 6. pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním 

dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami, 

bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu 

územia II môže prekročiť prípustné hodnoty hluku uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a 

pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB [49]. 

V prípade súbežnosti dvoch zdrojov hluku sa posudzovaná hodnota pre jednotlivé 

prevádzky určí prirátaním korekcie K= + 3 dB pri dvoch prevádzkovateľoch, alebo K = +5 

dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch. Stanovenie hygienického limitu hluku je 

v kompetencii miestneho príslušného orgánu ochrany verejného zdravia. Odhadovaná 

neistota výpočtu hladín akustického tlaku je ε = 2 dB [49]. 

Všeobecné limity navrhovania a umiestňovania VE, ktoré vychádzajú 

z legislatívnych nariadení sú spracované v prílohe č. 4. tejto práce. 
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5 Posúdenie vplyvov veterných elektrární na ŽP v danej 

oblasti 

5.1 Posúdenie zámeru – proces EIA 

Výsledkom procesu EIA je zhrnutie a zhodnotenie všetkých priamych a 

nepriamych vplyvov (väčšinou negatívnych) konkrétneho zámeru na životné prostredie,  

vrátane navrhnutia limitov a obmedzujúcich podmienok pre jeho realizáciu. Taktiež 

objasňuje a porovnáva výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to 

aj v porovnaní s nulovým variantom. 

Predmetom EIA sú rôzne zámery (činnosti), ktoré sú uvedené v zozname činností 

(stavebné zámery, činnosti alebo technológie). Tento zoznam činností je potom rozdelený 

na dve časti (kategórie).  

V rámci zákona č. 100/2001 Z.z. sú zámery podliehajúce procesu EIA uvedené 

v prílohe č. 1, kde tie, ktoré spadajú do kategórie I, vždy podliehajú posúdeniu. Tie 

v kategórii II, vrátane zámerov nedosahujúcich príslušných limitných hodnôt, nepodliehajú 

posúdeniu, pokiaľ sa v zisťovacom konaní nestanoví, že majú významný vplyv na životné 

prostredie. Podobný princíp usporiadania a rozdelenia zámerov je aj v slovenskom zákone 

č. 24/2006 Z.z.. Kde zámery podliehajúce procesu EIA sú uvedené v prílohe č. 8, tu sú 

rozdelené do dvoch častí. V časti A sú uvedené prahové hodnoty pre zámery, ktoré vždy 

podliehajú povinnému hodnoteniu. V časti B sú prahové hodnoty pre zámery podliehajúce 

zisťovaciemu konaniu. Posudzovaniu podliehajú aj zmeny činností uvedených v časti 

A a B prílohy č. 8. ak v ich dôsledku dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty [28], [29].       

Posúdenie vplyvov VE (veterných parkov) na životné prostredie spadá k procesu 

posúdenia zámeru – proces EIA. V zákone č. 100/2001 Z.z. u VE s celkovým 

inštalovaným výkonom vyšším ako 500 kW alebo s výškou stojanu presahujúcou 35 

metrov sú zaradené do kategórie II stĺpec B vyžadujúce si zisťovacie konanie. Pritom v 

zákone č. 24/2006 Z.z. sú  zaradené ako zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie 

v časti A, ktoré vždy podliehajú povinnému hodnoteniu. 

Postup pri posudzovaní zámeru je upravený zákonom o posudzovaní vplyvov. 

Jednotlivé kroky procesu sú vzájomne prepojené a od počiatočnej fázy sa do neho zapájajú 
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všetci účastníci. Každý krok procesu má prakticky určené záväzné lehoty pre 

zverejňovanie a posielanie pripomienok a taktiež stanovuje podrobnosti prejednávania 

zámeru s jednotlivými úradmi a verejnosťou a aký druh informácií majú príslušné 

dokumentácie obsahovať. 

5.1.1 Jednotlivé fázy procesu EIA podľa zákona č. 100/2001 Z.z. 

Proces môžeme rozdeliť na niekoľko základných fáz: 

• oznámenie, 

• zisťovacie konanie, 

• dokumentácia, 

• posudok, 

• verejné prejednávanie, 

• záverečné stanovisko. 

Oznámenie 

Investor podaním oznámenia príslušnému úradu (vždy v elektronickej a v písomnej 

podobe) zahajuje procedúru posudzovania. Náležitosti stanovuje príloha č. 3 tohto zákona. 

Oznamovateľ (investor), ktorý vie, že jeho zámer bude posudzovaný v celom procese 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (spadá do kategórie I prílohy č. 1), má 

možnosť predložiť oznámenie s náležitosťami dokumentácie. To znamená úsporu času a aj 

financií pre oznamovateľa. Povinnosťou úradu je do 7 dní rozoslať oznámenie k vyjadreniu 

dotknutým úradom, dotknutým obciam a krajom a do 7 dní zároveň zverejniť. Verejnosť 

môže do 20 dní posielať príslušnému úradu svoje písomné vyjadrenia k oznámeniu [28], 

[30].    

Zisťovacie konanie 

Zisťovacie konanie je zahájené na základe oznámenia zámeru poskytnutého 

investorom. Je to procedúra, v ktorej príslušný úrad určí, či bude zámer posudzovaný 

v celom procese posudzovania, alebo či bude od posudzovania upustené. Podlieha zásadám 

určených v prílohe č. 2 tohto zákona a musí byť ukončené do 30 dní od zverejnenia 

oznámenia. Najprv je charakterizovaný zámer, potom umiestnenie stavby a vo finále sú 
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charakterizované predpokladané vplyvy zámeru na obyvateľstvo a životné prostredie. Celá 

procedúra sa rozpadá na dva samostatné prúdy screening a scoping. Screening sa v českej 

legislatíve využije iba pre zámery spadajúce do kategórie II, príloha č. 1. Scooping 

predstavuje formu zisťovacieho konania u zámerov, ktoré budú posudzované v celom 

procese. Závermi zisťovacieho konania musí príslušný úrad písomne oboznámiť 

oznamovateľa a verejnosť. Proces zisťovania je úzko spätý s poriadením dokumentácie 

o zámere. To zaručuje, že dokumentácia bude zameraná na údaje dôležité pre 

posudzovanie a nebude premárnený čas a peniaze na skúmanie nepodstatných problémov 

[28], [30]. 

Dokumentácia  

Oznamovateľ, na základe oznámenia, vyjadrenia k oznámeniu a závere 

zisťovacieho konania,  zaistí spracovanie dokumentácie a to prostredníctvom autorizovanej 

osoby. Dokumentácia musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v prílohe č. 4 k zákone 

(údaje o zámere, údaje o stave životného prostredia v dotknutej oblasti, komplexnú 

charakteristiku a hodnotenie vplyvu zámeru na obyvateľstvo a životné prostredie a pod.) 

Príslušný úrad po obdŕžaní dokumentácie je povinný do 10 pracovných dní ju zverejniť (na 

internete), aby sa mohla k tomu vyjadriť aj verejnosť. Tá sa k tomu môže vyjadrovať 30 

dní od zverejnenia. Pokiaľ spĺňa dokumentácia všetky náležitosti, odovzdá ju príslušný 

úrad do 40 dní od zverejnenia spracovateľovi posudku. Ak príslušný úrad uzná, že 

dokumentácia neobsahuje všetky náležitosti, potom ju môže vrátiť k dopracovaniu, ale 

musí špecifikovať údaje, ktoré tam chýbajú. Prepracovaná dokumentácia je novým 

dokumentom, ktorý musí prejsť opäť procesom zverejnenia [28], [30].  

Posudok 

Účelom posudku je získať nezávislú expertízu, zameranú hlavne na posúdenie 

úplnosti a pravdivosti spracovanej dokumentácie. Spracovanie je vytvorené autorizovanou 

osobou, ktorú vyberá príslušný úrad (na jeho spracovaní sa nesmú podieľať osoby, ktoré 

vypracovávali dokumentáciu). Posudok je spracovávaný na základe prílohy č. 5 zákona 

a musí byť dokončený do 60 dní od doručenia dokumentácie spracovateľovi (v niektorých 

prípadoch sa táto doba môže o 30 dní predĺžiť, pokiaľ ide o zložitý zámer). Príslušný úrad 

po obdŕžaní posudku spracovateľom (pokiaľ spĺňa všetky náležitosti), ho zašle do 10 dní 
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oznamovateľovi a dotknutým orgánom a zverejní. Opäť má verejnosť právo do 30 dní od 

zverejnenia posudku sa k nemu vyjadriť [28], [30]. 

Verejné prejednávanie  

Je povinné pri zámeroch s cezhraničnými vplyvmi, alebo pokiaľ príslušný úrad 

dostal  nesúhlasné vyjadrenie k dokumentácii alebo posudku. Potom musí byť zaistené pre 

obidva dokumenty. Musí sa konať najneskôr 5 dní pred koncom lehoty pre vyjadrenie sa 

k posudku. Počas verejného prejednávanie musí dostať každý občan priestor k vyjadreniu 

svojho názoru a je zaznamenané, buď písomne alebo zvukovo. Následne sa do 10 dní 

vytvorí záznam, ktorý sa zverejní a zašle príslušným orgánom (dotknuté samosprávy 

a úrady) [28], [30].    

Záverečné stanovisko 

Posledným krokom v rámci procesu posudzovania je vydanie záverečného 

stanoviska príslušným úradom. Je vydané na základe dokumentácie, posudku a verejného 

prejednávania podľa prílohy č. 6 zákona. Musí byť z neho zrejmé, či daný zámer 

z pohľadu dopadu na životné prostredie je alebo nie je vhodný k realizácii. Obsahuje 

hodnotenie prijateľnosti vplyvov zámeru na životné prostredie s uvedením podmienok pre 

realizáciu zámeru, prípadne zdôvodnenie jeho neprijateľnosti. Lehota pre vydanie 

stanoviska je 30 dní od uplynutia lehoty pre vyjadrenie k posudku. Príslušný úrad je 

povinný stanovisko do 7 pracovných dní od jeho vydania zverejniť.  Je platné dva roky odo 

dňa vydania. Stanovisko je odborným podkladom, na základe ktorého príslušný správny 

orgán vydá rozhodnutie podľa zvláštnych predpisov, napr. územné rozhodnutie 

o umiestení stavby alebo o využití územia podľa stavebného zákona [28], [30]. 
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Graf č. 6: Jednotlivé kroky procesu EIA podľa zákona 100/2001 Z.z. 

Zdroj: [6]. 
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5.1.2 Účastníci procesu posudzovania podľa zákona č. 100/2001 Z.z. 

V procese posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie sa podľa českého  

zákona č. 100/2001 Z.z. zúčastnia: oznamovateľ, príslušný úrad, dotknuté úrady, dotknuté 

územné samosprávne celky, spracovatelia dokumentácie a posudku – autorizované osoby,  

a verejnosť. Z povahy veci oznamovateľ v priebehu procesu posudzovania môže pôsobiť 

ako obhajca zámeru, verejnosť naopak býva krajne skeptická. Správne úrady 

a spracovatelia dokumentácie a posudku zabezpečujú nestranné a objektívne hodnotenie 

zámeru a vnášajú tak do procesu odborný prvok [29], [31]. 

Oznamovateľ 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je aj väčšinou investorom. Navrhuje charakter 

a veľkosť zámeru, jeho lokalizáciu a je nositeľom vstupných informácií o zámere. Často 

krát jediným cieľom oznamovateľa je rýchlosť a finančná nenáročnosť procesu na úkor 

jeho kvality a úplnosti. Oznamovateľmi môžu byť aj štátne správy a územné samosprávy 

[29], [31].   

Autorizovaná osoba 

Je držiteľom autorizácie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, vydávanou 

MŽP Českej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva. Spracováva  

dokumentáciu a posudok, pričom platí, že autorizovaná osoba, ktorá sa zúčastnila 

spracovania dokumentácie, už nesmie zasahovať do spracovania posudku v tej istej veci. 

Často krát spracováva aj samotné oznámenie zámeru, ale to už zákon nepredpisuje [29], 

[31].   

Správne úrady  

Medzi správne úrady podľa §20 zákona patria MŽP a krajské úrady. MŽP je 

ústredným správnym orgánom v procese posudzovania. Vykonáva vrchný štátny dozor, 

zaisťuje posudzovanie zámerov uvedených v prílohe č. 1. stĺpec A a u zámeroch, ktorých 

oznamovateľom je Ministerstvo obrany i v stĺpcoch B. Vedie súhrnnú evidenciu všetkých 

vydaných záverov zisťovacích riadení a stanovísk. Udeľuje a odoberá autorizácie. 
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V súvislosti so zákonom č. 183/2006 Z.z. vydáva stanovisko k vyhodnocovaniu vplyvov 

politiky a zásad územného rozvoja na životné prostredie [29], [31]. 

Krajské úrady pôsobia na úrovni krajov a zaisťujú v procese posúdenia vplyv 

zámerov uvedených v prílohe č. 1. stĺpec B. V skratke je možno povedať, že krajské úrady 

zaisťujú posúdenie zámerov, ktoré majú lokálny dopad [29], [31].  

K dotknutým úradom patria hlavne hygienické stanice a Česká inšpekcia životného 

prostredia.  

Verejnosť 

Procesu posudzovania sa zúčastňuje vo všetkých fázach odborná i laická verejnosť, 

lebo participácia verejnosti na posudzovaní je jedným zo základných princípov.   

5.1.3 Jednotlivé fázy procesu EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

Podľa závažnosti vplyvu na životné prostredie sa vykonáva povinné hodnotenie 

alebo zisťovacie konanie. Zisťovacie konanie začína predložením zámeru a končí 

rozhodnutím príslušného orgánu, či sa zámer bude, alebo nebude posudzovať podľa 

zákona. Ak príslušný orgán rozhodne, že zámer sa bude posudzovať podľa zákona, proces 

posudzovania pokračuje ako v povinnom hodnotení [29], [31].  

Kroky povinného hodnotenia sú: 

• zámer, 

• zisťovacie konanie, 

• rozsah hodnotenia, 

• správa o hodnotení, 

• verejné prerokovanie správy o hodnotení, 

• odborný posudok, 

• záverečné stanovisko. 

Zámer 

Navrhovateľ vypracuje zámer (oznámenie) a doručí ho príslušnému orgánu (teda 

MŽP SR), tým sa začína proces EIA. Účelom zámeru je poskytnúť základnú informáciu o 
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navrhovanej činnosti, o životnom prostredí, v ktorom sa má navrhovaná činnosť 

realizovať, o vplyvoch činnosti na životné prostredie a o návrhoch opatrení na ich 

vylúčenie, zníženie alebo kompenzáciu. Musí byť vypracovaný na základe náležitostí 

podľa prílohy č. 9 k tomuto zákonu. Do 7 dní od doručenia zámeru, ho príslušný orgán 

zverejní na internete a zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému 

orgánu, dotknutej obci, alebo späť oznamovateľovi ak je potreba prepracovania. Dotknutá 

obec musí do 3 dní od doručenia zámeru informovať verejnosť. Počas doby 21 dní od 

zverejnenia môže verejnosť posielať svoje pripomienky a rezortný orgán, povoľujúci 

orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanovisko k zámeru príslušnému 

orgánu [29], [31]. 

Zisťovacie konanie 

Je samostatným krokom procesu posudzovania a týka sa činností uvedených v časti 

B prílohy č. 8 zákona, pričom sa zisťuje, či vplyvy navrhovanej činnosti, s ohľadom na jej 

povahu a rozsah, miesto vykonávania navrhovanej činnosti. Vykonáva ho krajský úrad 

alebo obvodný úrad s dosahom na územie svojho územného obvodu, ktorý na základe 

konkrétnych údajov o navrhovanej činnosti, miestnych podmienok, očakávaných vplyvov 

a tiež stanovísk k zámeru rozhodne o tom, či sa navrhovaná činnosť bude ďalej 

posudzovať v procese EIA alebo nie. Pozostáva z predloženia zámeru, pripomienkovania 

zámeru a vydania rozhodnutia. Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č. 10  

zákona. Dotknuté subjekty po obdŕžaní zámeru môžu k nemu potom vyjadriť svoje 

pripomienky [29], [31]. 

Rozsah hodnotenia a časový harmonogram 

Ak bude činnosť posudzovaná podľa zákona, príslušný úrad (MŽP SR v niektorých 

prípadoch spolu s rezortným a povoľujúcim orgánom) určí rozsah hodnotenia a podľa 

potreby aj jeho časový harmonogram a do 15 dní od uplynutia od poslednej lehoty ho 

doručí navrhovateľovi. Navrhovateľ potom spolu s dotknutou obcou informuje verejnosť. 

Cieľom rozsahu hodnotenia je určiť, ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti je 

potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť a na ktoré body prílohy č. 11 zákona je 

potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať [29], [31]. 
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 Správa o hodnotení 

Správa o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie o posudzovaní 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Navrhovateľ je povinný v správe 

komplexne zistiť, opísať a vyhodnotiť predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na ŽP, 

musí obsahovať návrh optimálneho variantu a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. 

Okrem určeného rozsahu hodnotenia je žiadúce do správy o hodnotení zapracovať vlastné 

zistenia riešiteľov a taktiež priebežné informácie od obyvateľov, miestnych znalcov a od 

miestnej štátnej správy v dotknutom území. Všeobecný rozsah pre vypracovanie správy o 

hodnotení je stanovený v prílohe č. 11 zákona. Navrhovateľ predkladá správu o hodnotení 

príslušnému úradu (MŽP SR), pokiaľ je správa neúplná MŽP SR ju do 7 dní vráti 

navrhovateľovi k doplneniu. Potom príslušný úrad správu rozošle rezortnému orgánu, 

povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní na internete. 

Dotknutá obec do 3 dní informuje verejnosť. Do 30 dní od jej doručenia potom môžu 

rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec a verejnosť zaslať svoje 

stanoviská [29], [31]. 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení 

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom zabezpečí verejné prerokovanie 

správy o hodnotení. Povinnosťou dotknutej obce je oznámenie termínu a miesta verejného 

prerokovania verejnosti najneskôr 10 dní pred jeho konaním a v spolupráci s 

navrhovateľom vyhotoviť záznam (súčasťou záznamu musí byť i prezenčná listina s 

uvedením termínu a miesta konania) z verejného prerokovania, ktorý do 7 dní od verejného 

prerokovania doručí MŽP SR [29], [31].  

Odborný posudok 

Spracovanie odborného posudku navrhovanej činnosti zabezpečí MŽP SR tým, že 

vyberie odborne spôsobilú osobu evidovanú v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá 

ho spracuje. Na vypracovaní posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na 

vypracovaní zámeru, alebo správy o hodnotení [29], [31]. 

Posudok vyhodnocuje úplnosť správy o hodnotení, stanoviská rezortného orgánu, 

povoľujúceho orgánu, dotknutej obce, dotknutého orgánu, verejnosti a zainteresovanej 
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verejnosti, plnosť zistenia kladných a záporných vplyvov činnosti vrátane ich vzájomného 

pôsobenia, použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií, varianty riešenia 

navrhovanej činnosti, návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti [29], [31]. 

Záverečné stanovisko 

Posledným a najdôležitejším dokumentom v procese EIA je záverečné stanovisko, 

ktoré vypracuje príslušný orgán v súčinnosti s orgánom ochrany zdravia (§ 37 zákona EIA) 

do 20 dní od doručenia. Príslušný orgán, okrem celkového hodnotenia vplyvov 

navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za 

akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania (§ 39 

zákona EIA). Podrobnosti  obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12 

zákona. Platnosť záverečného stanoviska je 3 roky odo dňa jeho vydania a môže byť na 

žiadosť navrhovateľa predĺžená o ďalšie 2 roky, a to i opakovane, ak navrhovateľ písomne 

preukáže, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti [29], [31].   
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Graf č. 7.: Jednotlivé kroky procesu EIA podľa zákona 24/2006 Z.z. 

Zdroj: [7]. 
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5.1.4 Účastníci procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

Podľa slovenského zákona č. 24/2006 Z.z. sa procesu posudzovania zúčastnia: 

navrhovateľ (oznamovateľ), odborne spôsobilé osoby (autorizované), obstarávateľ, 

príslušné úrady (orgány). Medzi príslušné orgány patrí: rezortný orgán, povoľujúci orgán, 

schvaľujúci orgán, dotknuté orgány, dotknutá obec. Princíp právomocí a zainteresovaných 

strán v tomto zákone je pomerne rovnaký ako v českom zákone č. 100/2001Z.z. [29], [31], 

[33].    

Navrhovateľ 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá predkladá príslušným orgánom svoj zámer 

(činnosť), ktorú by chcela vykonávať. Vypracováva príslušnú dokumentáciu najmä 

oznámenie a správu o hodnotení. Taktiež v tomto prípade sa jedná o investora, alebo 

osobu, ktorá znáša väčšinu nákladov spojených s procesom posudzovania [29], [31], [33]. 

Obstarávateľ 

Osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu. 

Odborne spôsobilá osoba (autorizovaná osoba) 

Odborník z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe, ktorý je zapísaný v zozname 

odborne spôsobilých osôb. Vypracováva dokumentáciu, ktorú zabezpečuje navrhovateľ 

a potom aj na základe určenia príslušným orgánom odborný posudok [29], [31], [33]. 

Príslušné orgány 

V procesu EIA sú príslušnými orgánmi Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky – posudzujúci orgán (MŽP SR), krajské úrady a obvodné úrady – 

povoľujúce orgány [29], [31]. 

MŽP SR zabezpečuje posudzovanie zámerov uvedených  v prílohe č. 8 zákona 

v časti A (kde je povinné hodnotenie). Vypracováva záverečné stanovisko a určuje 

odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (teda vydáva 

a odoberá autorizácie). Ďalej vedie evidenciu navrhovaných činností v dokumentačnom 

centre a tiež zoznam odborne spôsobilých osôb [29], [31], [33]. 
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Krajský úrad zabezpečuje konanie navrhovaných činností s dosahom na územie 

svojho územného obvodu, teda posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť uvedená 

v prílohe č. 8 časti B zákona. Vypracováva rozhodnutie zo zisťovacieho konania, časový 

harmonogram a záverečné stanovisko [29], [31]. 

Obvodný úrad zabezpečuje konanie navrhovaných činností s dosahom na svoj 

územný obvod. (zámery v prílohe č. 8 časť B). 

Ďalšie orgány a úrady 

Dotknutý orgán - orgán štátnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, 

stanovisko alebo vyjadrenie je potrebné pre povolenie činnosti (hygienik, okresný úrad - 

odbor odpadového hospodárstva, odbor ochrany prírody, a pod.). Dotknutá obec - obec, na 

území ktorej sa má činnosť realizovať, a tiež obec, ktorej územie bude zasiahnuté vplyvom 

činnosti [29], [31], [33].  

Verejnosť 

Zapája sa do procesu posudzovania priamo, alebo prostredníctvom dotknutej obce. 

Posiela stanoviská k zámeru a správe o hodnotení a tiež pripomienky k rozsahu hodnotenia 

[29], [31]. 

5.1.5 Účasť verejnosti v procese EIA 

V roku 1998 bol prijatý Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti 

verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnej ochrane v otázkach životného prostredia 

(ďalej len Aarhurský dohovor), ktorý nadobudol platnosť 30. 10. 2001, podpísalo ho 40 

štátov a ratifikovalo prípadne pristúpilo k nemu 30 štátov vrátane Európskeho 

spoločenstva. Česká republika ho ratifikovala v jeseni roku 2004. Vo vzťahu k Slovenskej 

republike dohovor nadobudol platnosť 5. marca 2006. Podľa tohto dohovoru má verejnosť 

právo získavať zrozumiteľné informácie o životnom prostredí, zúčastňovať sa na 

rozhodovaní a má zaistenú právnu ochranu [35].  

Prostredníctvom zapojenia verejnosti do procesu posudzovania vplyvov zámeru na 

životné prostredie sú zabezpečené demokratické kontrolné mechanizmy a je umožnená 
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participácia (včlenenie) občanov pri riešení daného problému. Pritom, ako už bolo 

spomínané, účasť verejnosti je jedným zo základných princípov procesu posudzovania. 

Vzhľadom k tomu, že v zákone nie je uvedený pojem dotknutá verejnosť, tak je za 

verejnosť považovaná každá osoba, nezávisle na tom, či je občanom daného štátu. Môžu to 

byť teda fyzické, právnické osoby, občianske združenia, občianske iniciatívy, politické 

strany, a pod.. 

Verejnosť vnáša do celého procesu dobrú znalosť miestnych podmienok a aktuálnej 

situácie, pretože niekedy tieto predpoklady úradníkom krajského úradu, MŽP poprípade 

i osobe spracúvajúcej posudok chýbajú. 

Verejnosť sa môže k procesu posudzovania vyjadriť už hneď od jeho začiatku 

(oznámenie zámeru). Na pripomienkovanie je vymedzená určitá doba (stanovená 

individuálne zákonom v každej krajine). Tieto vyjadrenia majú zásadný význam, pretože 

príslušné orgány sú povinné k nim prihliadať v priebehu zisťovacieho konania, ktoré má na 

ďalší osud zámeru podstatný vplyv, pretože určí, či a ako sa bude zámer posudzovať.  

S možnosťou vyjadriť sa ku každému štádiu procesu sa spája aj právo verejnosti 

zúčastňovať sa verejného prejednávania. Dôležité je, aby čo najviac informácií bolo 

sprístupnené elektronicky prostredníctvom internetu tak, aby k nim mala široká verejnosť 

ľahký prístup a mohla vyjadriť svoje pripomienky k danému procesu zámeru. 

V súvislosti s procesom posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie 

(proces EIA) sa nám tu otvára otázka, či je jeho koncept užitočný pre dnešnú spoločnosť. 

Vytvára sa tu konfliktný potenciál vo vzťahu medzi investormi (predkladatelia oznámenia) 

a verejnosťou. Presnejšie, je to boj medzi investorom a verejnosťou, a tým pádom nie 

objektívne hodnotenie zámerov. Preto aj „rozmach“ veterných parkov (ale aj iných 

zámerov) je obmedzovaný touto nezhodou. Na jednej strane sa investor snaží presadiť a 

realizovať svoje záujmy v čo najkratšej dobe, a tým nie je predkladaný zámer dostatočne 

spracovaný a verejnosť (často osoby s odbornou pôsobivosťou) majú početné pripomienky. 

Alebo verejnosť z nejakých osobných dôvodov (nechce daný projekt vo svojom okolí)   

neustále pripomienkuje daný zámer a tým proces neskutočne predlžuje. V obidvoch 

prípadoch toto predlžovanie procesu posúdenia spôsobuje na strane investora nie malé 

finančné straty a preto často krát investor odstúpi od realizácie daného projektu.  
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Vznikajú nám tu potom dve možnosti. Proces posudzovania sa môže pojať ako 

ochrana miestnych komunít proti aktivitám poškodzujúcich ich životné prostredie 

a presunúť tak do politickej roviny. Potom to už ale nebude nástroj udržateľného rozvoja, 

ale bude sa stávať v mnohých prípadoch proti rozvoju obecne.   

Na druhej strane je možnosť obmedziť, alebo zastaviť vstup verejnosti do procesu 

hodnotenia, teda nebudú zohľadňované ich požiadavky a pojať proces v zásade len na 

odbornej úrovni. Tým by sa však porušil jeden z hlavných princípov EÚ v rámci procesu 

posudzovania (účasť verejnosti), ale by sa stratila aj dôvera verejnosti nielen k investorovi, 

ale i k príslušným orgánom.  

5.2 Proces EIA v rámci daného územia 

Navrhovaná činnosť „Veterný park Skalité“ sa nachádzal v nezastavanom území v 

katastri obce Skalité, v okrese Čadca, kraj Žilinský, v rozmedzí vyvýšenín Poľana a 

Kykuľa v Jablunkovskom medzihorí. 

Zámer sa mal realizovať v dvoch etapách. V prvej etape sa navrhuje výstavba a  

sprevádzkovanie veterných turbín VT7 až VT11. V druhej etape sa navrhuje  pokračovať 

vo výstavbe veterných turbín VT6 až VT1. (príloha č. 5. rozmiestnenie turbín veterného 

parku Skalité na mape). Pri realizácií obidvoch etáp bude inštalovaných 11 veterných 

turbín typu V 39 500 39,0 od výrobcu VESTAS Deutschland GmbH, D - 258 13 HUSUM. 

Sú to 500 kW veterné elektrárne s priemerom rotora 39,0 m a výškou náboja 40,5 m. 

Maximálny výkon 500 kW dosahuje pri rýchlosti vetra 12 m/s. Prvá etapa bola 

zrealizovaná a v roku 2005 boli spustené 4 VE, ktoré však v apríli roku 2008 boli následne 

demontované z dôvodu modernizácie (príloha č. 6. foto veterného parku Skalité). 

V súčasnosti sa uvažuje o výstavbe všetkých 11 VE, pričom proces EIA bude znovu 

realizovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. V prvom prípade proces EIA prebiehal podľa 

zákona č. 127/1994 Z.z. Jednotlivé kroky procesu EIA v týchto zákonoch sú rovnaké 

(kroky EIA podľa 24/2006 Z.z. sú uvedené v predchádzajúcej kapitole) [55], [56].  

Zámer VE podlieha podľa zákona zisťovaciemu konaniu. Dotknutými orgánmi 

v danom procese sú: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor energetickej politiky, Žilinský 

samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Krajský pozemkový úrad v Žiline, 

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
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sídlom v Čadci, Letecký úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk 

a leteckých pozemných zariadení, Obec Skalité, obecný úrad v Skalitom [55], [56].  

Vplyvy navrhovaného zámeru  

Vplyv na pôdu a vodu 

Výstavba navrhovanej činnosti by nemala  ovplyvniť odtokové pomery v oblasti a 

ani kvalitu a kvantitu povrchových alebo podzemných vôd. K vplyvom na pôdu dôjde 

z dôvodu trvalého a dočasného záberu na miestach výstavby veterných turbín, spevnenia 

prístupových komunikácií a budovaní podzemného vedenia (podľa správy o hodnotení 

trvalý záber z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude cca 4 000 m2). Výstavba si 

vyžiada skrývku ornice, ktorá by mala byť deponovaná na pozemku a následne použitá pri 

rekultivácii a konečných terénnych úpravách terénu, ak sa nezistí jej kontaminácia. Vplyvy 

na pôdu v okolí výstavby, v miestach uloženia technickej infraštruktúry a trás prejazdov 

mechanizmov výstavby sú dočasné [55], [56].  

Vplyvy na hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky 

 Na základe predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z 

iných zdrojov možno konštatovať, že podľa limitov najvyššie prípustných hodnôt (NPH) 

hluku vo vonkajších priestoroch v obytnom území pre kategóriu územia II. a III. nie je 

NPH prekročená pre denný ani nočný čas (limit 50 dB cez deň a 40 dB v noci) a príspevok 

činnosti voči existujúcim sídlam je minimálny. Počas výstavby budú zvýšené emisie hluku 

v okolí staveniska vplyvom použitia stavebných mechanizmov. Zvýšené množstvo 

hlukových emisií sa očakáva hlavne na začiatku stavebných prác (v rozpätí 80 - 89 dB) vo 

vzdialenosti 5 m. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od nasadenia stavebných 

mechanizmov [55], [56].  

Z hľadiska vplyvu na živočíšstvo možno predpokladať negatívny vplyv na 

živočíchy citlivé na výšku imisného zaťaženia hluku v dotknutom území, čo následne 

môže spôsobiť ich migráciu a ostatných spôsobov správania sa v území dotknutých 

výstavbou a tým môže dôjsť k miestnemu narušeniu potravinového reťazca [55], [56]. 

Z hľadiska miery, resp. dosahu pôsobenia najvyššej intenzity striedania tieňov, vo 

vzťahu k vzdialenosti subjektu (človeka) od objektu (VE), sa dá predikovať výrazné 
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zníženie vplyvu, pôsobením prirodzeného rozptylu, už od vzdialenosti 250 m (pre daný typ 

VE). Avšak tento jav možno pozorovať do vzdialeností 1 000 až 1 500 m, pričom citlivým 

osobám môže byť subjektívne nepríjemný. Znateľný je tento jav až do vzdialenosti 2 500 

m [55], [56]. 

Ďalším nepriaznivým javom, ktorý môže vznikať v zime, je tvorenie námrazy 

a následného opadávania tejto námrazy, čo by mohlo viesť k zraneniu náhodných chodcov 

alebo bežkárov. Oblasť pôsobenia vplyvu je daná morfológiou terénu, jeho pokryvom, 

výškou navrhovaných tubusov, rýchlosťou vetra a jeho smerovaním (cca 150 m) [55], [56].  

Vplyvy na genofond, biodiverzitu a biotu 

Výstavba navrhovanej činnosti si nevyžaduje výrub stromov. Monitoring avifauny 

potvrdil letovú výšku nad hrebeňom pre migrujúce vtáky cca 100 m nad terénom. Z 

pohľadu statických komponentov (stožiaroch) pôjde o prekážku, ktorá pravdepodobne 

nebude mať na vtáctvo výrazný negatívny vplyv. Z hniezdneho aspektu, podľa vyjadrenia 

ŠOPaK, predmetná lokalita nepatrí v regióne Kysúc medzi výnimočné.  

Pre posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti bol v hodnotenom území počas jarnej, 

jesennej migrácie a počas hniezdneho obdobia roku 2003 vykonaný monitoring vtáctva od 

21. 3. do 31.10.2003. Použitá bola štandardná metóda sčítania vtákov na sčítacích bodoch. 

Z predpokladaného počtu 124 druhov vtákov monitoring potvrdil výskyt 43 druhov (34,68 

%) v jarnom a 54 druhov (43,55 %) v jesennom období. Počas hniezdneho obdobia bolo 

zistených 37 (29,84 %) druhov vtákov. Počas monitoringu nebol pozorovaný výrazný ťah 

vtákov na hlavnom hrebeni, vtáky sa objavovali jednotlivo alebo len v malých skupinách. 

Počas migrácie je vo väčšej miere využívané údolie Skalickej doliny a okolie rieky s 

brehovými porastmi [55], [56].  

Spracovatelia monitoringu navrhli zásady, ktoré treba dodržať pre minimalizovanie 

vplyvov na vtáctvo v dotknutej lokalite:  

• rozmiestnenie jednotlivých veží veterného parku aplikovať minimálne v 50 m 

rozstupoch medzi maximálnym dosahom listov veternej ružice, 

• vhodnejšie je vybudovať menej väčších turbín, ako viacej malých,  

• listy turbín je vhodné natrieť výstražnými farbami, napr. červená – biela, čierno – biela, 
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• vhodnejšie je z pohľadu konštrukčného, budovať rúrové stožiare, ako menej vhodné sa 

javia priehradové konštrukcie, často používané pri vysielačoch signálov televíznych 

a GSM, 

• vhodnejšia je pomalá rýchlosť turbín (vrtuli), pričom čím je vyššia rýchlosť vrtule, tým 

je vyšší predpoklad kolízie vtáka so zariadením [55], [56]. 

Vplyvy na krajinu 

Hodnotené územie sa vyznačuje obrazom kopaničiarskej krajiny umocneným 

vrcholmi nezalesnených kopcov. V pohľadových horizontoch zvlneného reliéfu sa 

navrhovaná činnosť prejaví ako nový výrazný negatívny prvok. Veterné turbíny budú 

viditeľné z obce Skalité, Skalité – Serafínov, z cesty II/487 a z protiľahlých svahov. Pod 

chrbtom vyvýšenín Poľana a Kykuľa, na ktorých bude umiestnený veterný park, sa 

nachádzajú nesúvislé areály lesa, ktoré spôsobujú, že priamy vizuálny kontakt občanov s 

navrhovanou činnosťou je menší. Na základe výpočtov a pozorovaní možno skonštatovať, 

že z pozorovacích miest Slivkuľa, hrebeň Skaľanka, vrchol Fírková Kýčera a pozorovacie 

miesto vrchol Veľká Rača bude viditeľnosť veterných turbín nevýrazná vzhľadom na 

vzdialenostné pomery pozorovateľa. Zároveň treba podotknúť, že na svahoch vrchov 

Kykuľa, Poľana a Grúň, na ktorých hrebeni je umiestnený veterný park, sa nachádza lesná 

vegetácia, ktorá taktiež čiastočne zamedzuje výhľadu na veterné turbíny. Vzdialenosť a 

viditeľnosť veterných turbín je zobrazená v tabuľke č. 7.  [55], [56]. 

Tabuľka č. 7.: Vzdialenosť a viditeľnosť veterných turbín od miesta pozorovania  

 
Pozn.: * počítané pri výške pozorovateľa 170 cm vo vzdialenosti 80 cm od očí pozorovateľa. Zdroj: [7].  

Z hľadiska vplyvov na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a 

archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy sa v hodnotenom území 

nepredpokladajú a ani nenachádzajú žiadne kultúrno-historické pamiatky a archeologické 
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náleziská. Lokalita nebráni výhľadu na krajinnú dominantu, kultúrnu pamiatku, alebo iný 

významný objekt umiestnený na horizonte [55], [56]. 

Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v území s prvým stupňom ochrany podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z., mimo navrhovaných území európskeho významu, chránených 

vtáčích území a súčasnej sústavy chránených území. Navrhovaná činnosť nebude mať 

negatívny vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace 

do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo na územie európskeho významu a 

na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany. Hranica CHKO Kysuce sa nachádza cca 3,5 

km od navrhovanej činnosti [55], [56]. 
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6 Metódy použité v procese hodnotenia 
K najviac využívaným metódam v procese hodnotenia VE patrí terénny 

(inžiniersko-geologický) prieskum a meranie rýchlosti vetra, pretože na chod takéhoto 

zariadenia je potrebná určitá rýchlosť a tá závisí často krát od georeliéfu danej oblasti. 

Taktiež meranie hluku a infrazvuku (vytvorenie hlukovej štúdie) v dotknutej oblasti, aby 

boli splnené príslušné hodnoty, monitoring vtáctva a netopierov, prieskum flóry a fauny 

a predikcia stroboskopického efektu (prevádza sa väčšinou počítačovým programom). 

V poslednej dobe sa berie aj dôležitosť na krajinný ráz, pretože VE spôsobujú viditeľné 

zmeny v krajine. Tento vplyv veterného parku na krajinnú scenériu sa vyhodnocuje 

pomocou vizualizácii a analýzy viditeľnosti. Nesmie sa zabudnúť aj na prieskum verejnej 

mienky nachádzajúcej sa v dotknutej oblasti. 

6.1  Meranie rýchlosti vetra 

Projekt realizácie VE, ktorý nemá vykonané merania rýchlosti vetra v danej oblasti 

sa stáva veľkým rizikom straty financií a času. Minimálna doba merania rýchlosti vetra je 

4 mesiace, avšak väčšina investorov prevádza ročné merania rýchlosti vetra v danej oblasti 

(rok sa považuje za optimálnu časovú dĺžku). 

Pre využitie energie vetra vo veľkých VE je nutné vyhľadať dostatočné veterné 

lokality, ktoré sa nachádzajú takmer vo vyšších nadmorských výškach (nad 600 m.n.m.). 

Na každej lokalite je minimálne nutné modelovo vyhodnotiť priemernú ročnú rýchlosť 

vetra a početnosť smerov vetra (tzv. veterná ružica), oveľa viac je vhodnejšie previesť 

dlhodobé meranie rýchlosti vetra a smerov (registračné meranie) vetra, aby bolo možné 

stanoviť predpokladanú ročnú výrobu energie. Priemerná ročná rýchlosť vetra by mala 

dosahovať minimálne 5m/s vo výške 10 m, čo možno považovať za technicko-ekonomické 

minimum [17].  

Rýchlosť vetra je teda najvýznamnejší faktor, ktorému sa prispôsobujú   

technologické ako i konštrukčné prvky, napr. výška stožiara, plocha listov vrtule. Ak 

chceme zväčšiť množstvo energie,  musíme zvýšiť rýchlosť vetra, a to umiestnením 

turbíny na veternejšie miesto alebo zväčšením výšky stožiara (rýchlosť vetra výrazne 

narastá s výškou stožiara). Taktiež sú rozdielne poveternostné podmienky a tým sa aj 

rýchlosť vetra neustále mení. Preto sa veterné turbíny stavajú tak, aby boli schopné využiť 
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rýchlosť vetra od 3 do 25 m/s. Na meranie rýchlosti vetra sa používa mechanické 

zariadenie anemometer. Najčastejšie využívaným typom je miskový anemometer, ktorý má 

vertikálnu os a trojramenný horizontálny veniec s pologuľovými miskami, pomocou 

ktorých zachytáva vietor. Počet otáčok je elektronicky zaznamenávaný a zvyčajne je 

vybavený aj natáčacím zariadením na zisťovanie smeru vetra. Ďalšími typmi sú 

dynamické, lopatkové alebo ultrasonické anemometry [7]. 

Na obrázku č. 11. je vľavo poukázaná závislosť výšky stožiara na rýchlosti vetra, 

kde je 100 % nárast vo veternej sile pri zvýšení stožiara z 30 stôp na 120 stôp. Vpravo je 

znázornené, akého výkonu dosahuje VE (výkonu 1,5MW) pri určitých rýchlostiach vetra. 

Pri nulovej rýchlosti je VE nehybná, pri rýchlosti vetra okolo 2,5 až 3 m/s sa začnú 

pohybovať listy rotora, ale stále sa nevytvára elektrická energia. Začne sa generovať až pri 

rýchlosti vetra 4 m/s a postupným zvyšovaním jeho rýchlosti stúpa aj výkon VE. Pri 

rýchlosti vetra 12 až 25 m/s sa stále generuje maximálny možný výkon VE. Pri 

rýchlostiach nad 25 m/s začnú fungovať brzdy a dochádza k zastaveniu pohybu rotora. 

 

Obrázok č. 11.: Vyjadruje závislosť nárastu veternej energie pri zväčšovaní výšky 

stožiara (vľavo) a závislosť výkonu VE na rýchlosti vetra (vpravo) 

Zdroj: [11]. 

6.1.1 Metódy pre určenie poľa rýchlosti vetra 

Na určenie poľa priemernej rýchlosti vetra sa používajú matematicko-fyzikálne 

modely, ktoré možno rozdeliť podľa metódy riešenia (statické, dynamické) a podľa kroku 
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siete, v ktorej model pracuje. Základným zdrojom vstupných údajov sú meteorologické, 

prípadne účelové merania smeru a rýchlosti vetra [10]. 

Štatistický model VAS 

Metóda považuje polohy meteorologických staníc, alebo iných miest merania 

rýchlosti a smeru vetra za body trojrozmerného priestoru. Vychádza z predpokladov, že 

namerané hodnoty sú reprezentatívne pre okolité stanice (zahrňujú v sebe vplyv drsnosti 

terénu). Parameter drsnosti a vplyv orografie sa mení spojite v horizontálnej rovine i vo 

vertikálnom smere. Hustota staníc je taká, že ich okolie, pre ktoré sú merania 

reprezentatívne,  pokrýva celé územie ČR [10].  

Jedná sa o priemernú ročnú rýchlosť vetra vo výške 10 m, profil rýchlosti vetra do 

výšky 70 m pre štyri typy parametrov drsnosti. Pre kopce s pološírkou menšou ako 4 km 

a s prevýšením 50 až 300 m nad okolitým terénom umožňuje model previesť korekcie 

výsledku [10]. 

Dynamický model medznej vrstvy atmosféry 

Je to trojrozmerný model prúdenia vzduchu (po teoretickej stránke najdokonalejšou 

a najzložitejšou metódou k popisu prúdenia nad komplexným terénom. Tento postup, 

označený ako idea referenčnej stanice, počíta rozdiely medzi jednotlivým bodom výpočtu 

a referenčnou stanicou a tieto spočítané rozdiely sa aplikujú na zmerané veličiny 

v referenčnej stanici [10].  

Model WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) 

Používa sa pre výpočet zásob veternej energie v jednotlivých lokalitách. Program 

predstavuje model prúdenia v prízemnej vrstve atmosféry, zložený z častí modelov 

postihujúcich rôzne účinky zemského povrchu na veterné charakteristiky. Metóda 

umožňuje veľmi účinne zahrnúť vplyv drsnosti povrchu, čo sa deje určením parametra 

drsnosti v 12 smeroch v okolí 10 km, a to ako meteorologických staníc, tak 

vypočítavaných lokalít. Do parametra drsnosti možno zahrnúť iba prevládajúci efekt 

veľkého množstva menších prekážok približne rovnakej veľkosti [10]. 
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Hybridný model VAS/WAsP 

Model umožňuje získať priemernú rýchlosť vetra a parameter „k“ Weibullového 

rozdelenia ako celkovo, tak po jednotlivých sektoroch smeru vetra a ďalej početnosť vetra 

v týchto sektoroch. Prednosťou hybridného modelu je zahrnutie deformačných vplyvov 

orografie subsynomptického meradla (model VAS) a zahrnutie lokálnej orografie 

a drsnosti povrchu [10].   

6.2 Geografický prieskum krajiny  

Reliéf krajiny často krát ovplyvňuje rýchlosť prúdenia vetra. Preto sa VE  

umiestňujú na kopcoch a miestach vyčnievajúcich nad okolitým terénom. Býva výhodné, 

keď je turbína umiestnená v smere prevládajúcich vetrov s minimom prekážok v jej okolí. 

Na kopcoch je síce rýchlosť vetra najvyššia, často však dochádza k tomu, že vietor sa stáča 

kým dosiahne vrchol kopca. Vietor tu tiež býva dosť nepravidelný, keď prechádza 

turbínou. V prípade strmých kopcov alebo nerovných povrchov môže dochádzať k 

značným turbulenciám, ktoré môžu znížiť pozitívny efekt z vyššej rýchlosti vetra [7].  

6.3 Inžiniersko-geologický prieskum terénu 

Účelom je poskytnúť projektantovi dostatok potrebných údajov o geologických, 

hydrogeologických pomeroch a ťažiteľností zemín potrebných k vypracovaniu 

vykonávacieho projektu. Metodika prieskumu bola zvolená s ohľadom na geologické 

pomery, účel prieskumu a preskúmanosť územia. Práce pozostávali z vrtných, 

vzorkovacích, laboratórnych a geologických prác. 

6.4 Analýza krajinného rázu 

Princíp spočíva v rozložení hodnotenia a posudzovania na jednotlivé časti, 

samostatne riešiteľné kroky. Základným princípom metódy je preto priestorová 

a charakterová diferenciácia krajiny – vymedzenie zreteľne odlišných charakterovo 

homogénnych častí krajiny, aby sme mohli vyjadriť pôsobenie nových navrhovaných 

prvkov v existujúcej krajinnej štruktúre. Diferenciácia sa prevádza v oblastiach  krajinného 

rázu s ohľadom na prírodné podmienky (terénnu morfológiu, charakter vegetačného krytu, 

klíma) a spôsob organizácie a využívania územia (charakter osídlenia a ďalších stôp 
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kultivácie krajiny). Pri vymedzení miest krajinného rázu sa berie v úvahu predovšetkým 

priestorové vymedzenie (ohraničenie) a podobnosť krajinnej  scenérie [46]. 

Využívajú sa dva prístupy hodnotenia vizuálno-estetickej kvality krajiny. Jeden 

prístup, tzv. behaviorálny, vychádza z rešpektovania subjektívneho postoja a správania sa 

pozorovateľa. Objektívnejší je druhý prístup – normatívny, vychádzajúci z integrácie 

materiálnych aj vizuálnych znakov krajiny zohľadňujúc pritom estetické princípy. 

Analýza viditeľnosti VE býva realizovaná v prostredí geografického informačného 

systému (GIS) GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). Cieľom je v 

záujmovom území stanoviť potenciálnu viditeľnosť VE, respektíve determinovať tú časť 

krajiny, z ktorej nebudú veterné elektrárne viditeľné. 
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7 Spôsoby využitia oblasti po demontáži veterného parku 

Väčšina zámerov (výstavba VE) si vyžiada dočasný i trvalý záber pôdy v dôsledku 

inštalácie veterných turbín, dobudovania dočasných a trvalých spevnených ciest 

a manipulatívnych plôch. Pôda pod všetkými navrhovanými veternými elektrárňami a 

dobudovanými poľnými príjazdovými komunikáciami je vedená vo väčšine prípadov ako 

poľnohospodárska pôda, pričom bonita zabranej pôdy je nízka alebo stredná. 

Počas prevádzky VE je možné priľahlú poľnohospodársku pôdu (pozemky) naďalej 

bez problémov a zvláštnych obmedzení obrábať. Po ukončení prevádzky VE (15 – 20 

rokov) sa vo väčšine prípadov predpokladá rekultivácia pozemkov pre eventuálne 

poľnohospodárske využitie, kde má každý investor záväzok navrátiť lokalitu do stavu 

„zelenej lúky“ (pred výstavbou). Širšia využiteľnosť pozemkov, napr. za účelom výstavby 

ďalšieho stavebného zámeru, je problematická. V podloží často krát ostáva  betónová 

platňa (napr. rozmerov 17 x 17 m, záleží od výšky stožiaru), ktorá je umiestnená približne 

1 m pod úrovňou terénu (pri rozmere 17 x 17 m je hrúbky 1,8 m) a jej odstránenie je 

finančne veľmi náročné.   

Náklady na likvidáciu 1 VE sú približne 240 tisíc eur (bez zisku z využitia 

druhotných surovín). Demontáž jednej VE nie je ani časovo náročná, predpokladá sa jej 

uskutočnenie v priebehu jedného dňa.  Na spevnených príjazdoch sa často predpokladá ich 

ďalšie využívanie pre vjazdy na pozemky z priľahlých komunikácií. 

Vzhľadom k tomu, že priemysel týkajúci sa výroby ale i montovanie VE je 

pomerne mladý, existuje len veľmi obmedzené množstvo praktických skúseností 

týkajúcich sa odstraňovania a recyklácie veterných turbín. To sa odzrkadľuje aj v 

legislatívnych opatreniach, pretože pri posudzovaní ich celkového vplyvu na životné 

prostredie je väčšina štúdií zameraná výlučne na prevádzku a v niektorých prípadoch na 

výrobu  a inštalovanie, ale zneškodňovanie a recyklácia nie je vôbec zohľadňovaná.  
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8 Záver 

Posudzovanie vplyvov určitých zámerov na životné prostredie je vykonávané na 

základe platných legislatívnych predpisov (zákon o posudzovaní). Tieto predpisy nám 

stanovujú jednotlivé kroky v procese posudzovania, ale taktiež sú späté s inými zákonmi 

dotýkajúcimi sa danej problematiky, ktoré určujú pre ne príslušné limity a postupy.  

Cieľom mojej práce bolo porovnať rozdiely pri posudzovaní vplyvov veterných 

elektrární na životné prostredie na Slovensku a v Českej republike.  

Na začiatku mojej práce sa snažím preniknúť do problematiky veterných elektrární 

a využívania energie z vetra. Dnešná doba, v rámci ochrany životného prostredia, je 

typická presadzovaním princípov trvalo udržateľného rozvoja a k tomu prevládajúci 

energetický problém, vznikajúci na základe neustáleho sa zmenšovania fosílnych palív (ale 

i iných druhov energií), spôsobil preferovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Európska únia sa vo svojej energetickej politike snaží o ich podporu, a preto vypracovala 

scenáre na väčšiu využiteľnosť týchto zdrojov, spracované v tzv. Bielej knihe pre stratégiu 

a akčný plán spoločenstva. Stanovila cieľ do roku 2020 pre podiel 20 % využitia 

obnoviteľných zdrojov energií na celkovej spotrebe energie. Pritom pre jednotlivé krajiny 

Európskej únie určila výšku na základe tzv. energetického mixu. Pre Českú republiku 

tvoril podiel výroby obnoviteľných zdrojov energie okolo 13 % a pre Slovensko 14 % . 

Súčasný podiel využitia veternej energie oproti ostatným obnoviteľným zdrojom na 

Slovensku i v Čechách je veľmi malý, iba okolo 1 %. Je samozrejmé, že najdôležitejším 

faktorom výstavby veterných elektrární sú prírodné podmienky, ktoré tu nie sú  

najideálnejšie. Napriek tomu nastal v poslednej dobe  veľký rozmach ich výstavby (najmä 

v ČR). Veľkú úlohu v tomto rozmachu predstavujú podporné mechanizmy štátu, čím sa 

zvyšuje záujem investorov pre realizáciu veternej elektrárne v danej oblasti, napr. 

„garantované“ vykupovanie vyrobenej energie počas určitej doby.  

Pri porovnaní množstva inštalovaného výkonu veterných elektrární na Slovensku 

a v Českej republike zistíme, že počet 111 veterných elektrární v ČR, s celkovým výkonom 

150 MW a 5 veterných elektrární v SR, s celkovým výkonom 3,14 MW, postavených do 

roku 2008, je pomerne vysoký. V ČR bolo iba v roku 2008 postavených 19 nových VE 

(Kryštofove Hamry) a demontované 3 VE. Pričom na Slovensku za posledné roky nebola 

žiadna výstavba veterných elektrární, iba došlo k demontáži veterného parku Skalité (4 
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veterné turbíny). Pritom investori majú záujem o výstavbu veterných elektrární na 

Slovensku. Do roku 2014 by chceli postaviť veterné elektrárne s celkovým inštalovaným 

výkonom 5 170 megawattov (MW). Všetky tieto zámery však nebudú realizované, ich 

výstavba bude regulovaná, pretože Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) 

zaradila veternú energiu (taktiež aj slnečnú) medzi zdroje, ktorých výroba nie je v reálnom 

čase dostatočne predikovateľná, tzv. Nepredikovateľné Obnoviteľné Zdroje Elektriny 

(NOZE). Tvrdia, že ich výstavba môže na Slovensku ohroziť prevádzkovú bezpečnosť a 

spoľahlivosť elektrizačnej prenosovej sústavy. Ministerstvo hospodárstva SR pokiaľ  

nevydá návrh, ktorým sa určí postup pri výstavbe veterných elektrární pre investorov, 

nebudú zo strany SEPS vydávané súhlasné stanoviská prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

pre získanie osvedčenia pre ich výstavbu, a teda nebude ani ich žiadna realizácia.  

Veterná elektráreň, ako technické zariadenie (konkrétny zámer), musí pred začatím 

výstavby a spustenia do prevádzky prejsť posúdením vplyvov daného zámeru na životné 

prostredie, tzv. procesom EIA. Samotný proces posudzovania vplyvov je v Českej 

republike upravený predovšetkým zákonom č. 100/2001 Z.z., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a posuzování koncepcí a projektů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. V Slovenskej republike je proces posudzovania stanovený zákonom č. 24/2006 

Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Tieto zákony sú po právnej stránke veľmi podobné, pretože obidva vychádzajú z 

európskej smernice 85/337/EHS – smernica EIA. Z jej hlavných princípov vyplýva, že 

posúdenie vplyvov musí byť prevedené pred realizáciou projektu. Orgány štátnej správy 

majú povinnosť vyjadriť sa k žiadosti o povolenie a taktiež verejnosť má právo zúčastniť 

sa a vyjadriť svoj názor ešte pred zahájením realizácie projektu. V konečnom dôsledku, 

pokiaľ by sme mali teoreticky posudzovať nejaký zámer vyskytujúci sa na Slovensku, 

ktorý prešiel procesom hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z., je pravdepodobné, že ten 

istý zámer, hodnotený na území Slovenska, by prešiel aj procesom posúdenia vplyvov na 

životné prostredie podľa českého zákona č. 100/2001 Z.z. aj napriek tomu, že dané zákony 

sú prijaté v rámci iného štátu. Kroky a postupy určené v týchto dvoch zákonoch, podľa 

ktorých prebieha tento proces, sú takmer rovnaké.  
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V skutočnosti je na Slovensku oproti susedným krajinám situácia iná. Proces EIA 

tu má veľmi ďaleko od účinného nástroja na výber optimálnych variantov. Pokiaľ nebude 

silný verejný tlak, bude  EIA stále len formalita. V západnej Európe bola legislatíva EIA 

prijatá pod verejným tlakom. U nás, ako implementácia čohosi cudzieho. Rozdiel medzi 

zahraničnými krajinami a SR je v tom, že investori v zahraničí si tieto správy nechávajú 

vypracovať a po ich vydaní hľadajú najlepšie riešenie, ako navrhovaný projekt skĺbiť          

s výsledkami správ. U nás je EIA v súčasnej podobe skôr šikovným nástrojom na 

presadenie záujmov investora, než mechanizmom zabezpečujúcim kvalitnú prevenciu 

environmentálnych a sociálnych škôd. Alebo sa najskôr stavia a až potom sa získavajú 

potrebné povolenia. Ako to bolo v prípade veterného parku Skalité, kde sa najskôr 

postavili veterné elektrárne a až potom sa začal proces EIA a stavebné konanie. Pritom 

kladné záverečné stanovisko z procesu EIA je v Českej republike a malo by byť aj na 

Slovensku často rozhodujúcou podmienkou na získanie stavebného povolenia.    

Dôležitou súčasťou procesu EIA je  vytvorenie dokumentácie (správy o hodnotení) 

odborne spôsobilou osobou, ktorá rozoberie vplyvy navrhovanej činnosti na životné 

prostredie, na verejné zdravie a vytvorí varianty riešení a opatrení. Pretože nie všetky 

vplyvy, ktoré vzniknú činnosťou daného zámeru, môžu byť minimalizované alebo 

eliminované, musí investor navrhnúť riešenia na ich kompenzáciu. Pri výstavbe veterných 

parkov napr. tým, že vzniknutý veľký zásah do danej krajinnej scenérie, bude investor 

kompenzovať rozvojom miestnej infraštruktúry.   

Medzi najvýznamnejšie vplyvy veterných elektrární na životné prostredie a zdravie 

ľudí patrí narúšanie rázu krajiny, kolízie vtákov (netopierov) s týmito zariadeniami, ale 

i hluk a stroboskopický efekt. Často krát je spomínaný aj vznik infrazvuku činnosťou 

veternej elektrárne. V ČR zatiaľ neboli žiadne štúdie o jeho produkovaní, ani preukázané 

sťažnosti na infrazvuk, či nízkofrekvenčný hluk, preto som sa tomuto vplyvu podrobnejšie 

nevenoval. Podobná situácia nastáva i u narúšania elektromagnetického vlnenia 

prevádzkou veternej elektrárne. Obyvatelia žijúci v blízkosti síce tvrdia, že činnosťou 

veternej elektrárne dochádza k rušeniu televízneho signálu, ale nie je to zatiaľ preukázané 

ani vylúčené. U točiaceho sa rotora môže nastať situácia, kedy je elektromagnetické 

vlnenie striedavo zatieňované a intenzita signálu môže kolísať. Spôsobujú to ale aj 

automobily, či vlaky a toto kolísanie je pociťované iba v bezprostrednej blízkosti 

pohybujúcich sa predmetov. V súčasnosti sa veterné elektrárne nestavajú v blízkosti budov 
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a taktiež vrtule sa nevyrábajú z kovu, ale z umelých živíc, preto narúšanie, či odrážanie 

elektromagnetických vĺn je nepravdepodobné. 

Krajinný ráz a s ním spätá ochrana krajiny je stanovená v zákone ČR č. 114/1992 

Z.z. a  zákone SR č. 543/2002 Z.z.. Tieto zákony, okrem ochrany biotopov, fauny a flóry, 

vyčleňujú územia podľa stupňov ochrany. Preto pri hodnotení vhodnosti umiestnenia 

veterných elektrární je potrebné vyčleniť citlivé a nevhodné územia, ako sú napr. územia 

prírodných parkov, ktoré predstavujú krajinu, v ktorej sú sústredené významné estetické 

a prírodné hodnoty, ale tiež zistiť, či nezasahujú do biotopov zvlášť chránených druhov 

živočíchov. Súčasťou správy o hodnotení je aj správa o hodnotení monitorovania vtáctva 

v danej oblasti a analýza viditeľnosti, pomocou ktorej sa vytvorí potenciálna viditeľnosť 

lokality stavby z jednotlivých miest v okolí a virtuálne pohľady na dotknutú lokalitu.   

K podstatným vplyvom veterných elektrární, hlavne na zdravie ľudí, patria hlukové 

emisie. Príslušné hlukové limity sú stanovené v nariadení vlády (ČR) č. 148/2006 Z.z. 

a v nariadení vlády (SR) č. 339/2006 Z.z.. Pri výstavbe je potrebné dbať hlavne na 

dodržanie potrebných vzdialeností od obytných sídiel nachádzajúcich sa v blízkosti, aby 

boli splnené prípustné limity hluku (hlavne nočný limit 40 dB). Preto je nutné 

vypracovanie hlukovej štúdie.   

K menej závažným vplyvom patrí stroboskopický efekt, ktorý sa minimalizuje tak 

ako u hluku, dodržaním príslušných vzdialeností od obytných sídiel. V minulosti boli  

sťažnosti aj na záblesky, ktoré vznikali odrazom slnka z otáčajúcich sa lopatiek.   

Odporúča sa preto používať matný náter na lopatky rotora.  

Výstavbou a prevádzkovaním veterných elektrární odľahčujeme znečisťovanie 

životného prostredia a podporujeme zachovávať udržateľný rozvoj. V našich podmienkach 

veterná energia však nikdy nebude  dostačujúcim zdrojom na výrobu energie tak, ako sú 

tepelné, jadrové, či vodné elektrárne. Najideálnejším riešením by bolo vytvorenie 

centralizovanej siete v rámci štátu, kde by podiel využívania veternej energie bol 

prispôsobený potenciálu jeho využitia, ale s prevahou doposiaľ využívaných zdrojov – 

tepelných, jadrových, vodných elektrární.  
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