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INTRODUCTION 

The acceleration of GHG emissions indicates a mounting threat of runaway climate change, with potentially 
disastrous human consequences. The utilization of Renewable Energy Sources (RES) together with 
improvement of the energy end-use efficiency (EE) can contribute to the reduction of primary energy 
consumption, to the mitigation of GHG emissions and thereby to the prevention of dangerous climate 
change2.  

Thenot utilized potential of biomass, solar, hydro, wind and geothermal source is still high. However in the 
recent years due significant public incentives in the form of feed-in-tariff, in many European countriesthe 
development of the sector has progressively increase. 

EU adopted its own strategy to fight the climate change till the adoption of a plan for a sustainable growth 
Europa 2020 in which it set ambitious objectives in terms of energy (the so called 20-20-20).Moving 
towards a low-carbon economy requires a public sector able to identify and support the economic 
opportunities. In particular the local public sector can play a strategic role as manager of the territory and 
last implementer of public policies. Therefore in the field of sustainable energy, it is essential to reinforce 
the capacities of the local public sector through the empowerment of its workforce. 

This is the key objective of the handbook: strengthen part of the skills and competences in the field of 
planning and management of RES. The textbooks extensively, rely on the different methodology, is 
organised on four sections, one for each main renewable energy sources:  

(1) biomass,  
(2) geothermal,  
(3) hydropower,  
(4) wind energy.  

The aim of the handbooks is to present a good overview of the RESs, main technological development, and 
case studies together with applicable example of utilization of sources. The text tends – if available – also to 
focus on possible planning concepts like how to set up a map to identify and provide a first dimension of the 
potential of each sources and also how to implement feasibility study. The information is based on relevant 
international body of knowledge. The publication includes at the end a brief annex related the financial 
evaluation especially useful for those unfamiliar with it.  

Our wish is that this work can contribute to overcome the existing barriers in the development of the RES. 

Marco Caponigro        Azrudin Husika 

 

 

 

                                                           

2Human activities attributed to the energy sector cause as much as 78 % of the Community greenhouse gas emissions (Directive 2006/32/EC of the European 
Parliament and of the Council of 5 April 2006on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC). 
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1. Úvod  

Táto správa slúži ako pomôcka pre lokálne trénovanie ako súčasť aktivít európskeho projektu 

ENER SUPPLY. Zvažuje odlišné aspekty udržateľnosti, inovácie, inžinierstva a vedy. Je hlavne 

zameraná na odlišné hľadiská biomasy ako: definícia a klasifikácia; ohodnotenie potenciálnych 

a dostupných zdrojov, technologických volieb pre použitie biomasy; poskytuje smernice pre 

kritické otázky a pre identifikovanie hlavných strategických otázok. Tieto aspekty sú 

prezentované v nasledovných makro sekciách: 

 Biomasa a udržateľnosť 

 Klasifikácia zdrojov biomasy 

Vyhodnotenie biomasy 

Spracovacie technológie biomasy 

Vyhodnotenie a monitorovanie bioenergetických projektov 

 

Sekcie od 1 do 3 sú spracované na analyzovanie udržateľnosti a odpovedajú na otázky výroby 

biomasy. Kľúčové informácie pre porozumenie podrobností o špecifických technológiách sú 

poskytnuté v sekcii 4. Časť 5 integruje výsledky o udržateľnosti a slúži ako analytická pomôcka 

navrhnutá na to, aby asistovala pri projektoch a zároveň obsahuje  zhrnutie hlavných 

strategických vzťahov s ohľadom na vývoj udržateľných bioenergetických možností. 

2. Biomasa a udržateľnosť 

Biomasa je považovaná za zdroj energie, ktorý je zásadne odlišný od nekarbónových zdrojov 

energie (napr. vietor). Biomasa by mohla vytvárať energiu a materiálne produkty podobné 

tradičným, ako je to pri používaní tradičného fosílneho paliva. Biomasa má taktiež  veľmi 

dôležité použitie ako potravina, ale aj ako základná surovina pre priemysel. Musí tu byť ale 

správne integrovaný a rešpektovaný princíp udržateľnosti, o ktorom budeme pojednávať 

v nasledujúcich statiach. 

2.1  Definícia biomasy 

Podľa definície z vyhlášky 2009/28/CE, biomasa je "schopná rozkladu na zlomkové produkty, 

odpad a zvyškové množstvá biologického pôvodu z agrikultúry (vrátane rastlinných látok a látok 

živočíšneho pôvodu), lesníctva a súvisiacich priemyselných odvetví ako je rybárčenie a 

akvakultúra, rovnako ako rozložiteľný  priemyselný a mestský odpad". 

To znamená, že s vhodným priemyselným spracovaním, čerstvo zozbieraná biomasa môže byť 

prevedená na homologický zemný plyn, tekuté a pevné fosílne palivá. Použitím rôznych  

procesov ako je napríklad horenie, splynovanie a pyrolýza, biomasa môže byť premenená na 

"biopalivo" pre transport, "bio teplo" alebo "bioelektrinu". 
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2.2  Biomasa a udržateľnosť 

Použitie bioenergie sa vzťahuje k dopadu na využitie zeme. ''Obnoviteľný, 'Nízko emisný 

skleníkový plyn' a 'udržateľný´ nie sú synonymá a musia byť preto zhodnotené jeden po druhom 

v projektoch o biomase. 

Ak sa na to pozrieme bližšie, "udržateľnosť" je dosiahnutá, ak je projekt založený na 

obnoviteľných zdrojoch a má negatívne alebo neutrálne CO2 v rovnováhe so životným cyklom. 

Reťazec biomasy by sa mohol charakterizovať karbónovou zápornou rovnováhou (čisté  

odstránenie CO2eq. z atmosféry) rovnako ako karbónovou kladnou rovnováhou ( čisté pridanie 

CO2eq.): ktoré závisí od odbornosti, transportu a výpočtových technológiách (BCT, 2007). 

GHG emisie reprezentujú jedno z environmentálnych kritérií zahrnuté v analýzach udržateľnosti, 

ale nie sú postačujúce. Koncept udržateľnosti musí zahŕňať vyhodnotenie rôznych kritérií ako 

sú ekologické, kultúrne, zdravie a musia byť taktiež zlučiteľné s ekonomickými hľadiskami (obr. 

2). 

Zo všeobecného hľadiska, pojem udržateľnosti aplikovaný na sektor bioenergie nemôže byť 

preto nenaviazaný na environmentálny, ekonomický a sociálny aspekt ako to je zobrazené (obr. 

1, obr. 2). Ak jedno z týchto hľadísk nie je zahrnuté, mohlo by to viesť k vyrovnanosti,  

znesiteľnosti alebo k schopnosti rastu, ale nie k udržateľnosti. 

 Projekty z biomasy nebudú úspešné pokiaľ nemôžu demonštrovať udržateľnosť zásob 

biomasy, dobré obchodné podmienky a sociálnu podporu (tab.1). 

Koncept vyhodnotenia biomasy podstúpil výraznú evolúciu vďaka RED 2009/208/CE. Na 

začiatku, odhad biomasy pre územné plánovanie bol založený na potenciálnych hodnotách 

biomasy a na dostupných hodnotách biomasy; teraz, podľa RED smernice, je nevyhnutné 

urobiť krok smerom k vyhodnoteniu "udržateľnej biomasy". Nie všetka dostupná biomasa môže 

byť udržateľná. 

.  

Obrázok 1 Všeobecný koncept udržateľného prístupu (Adams, 2006) 
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Obrázok 2  Všeobecný prístup k bioenergetickým projektom  

 

 

Tabuľka 1 Hierarchia zohľadnenia udržateľnosti pri projektoch o biomase (Crucible Carbon, 2008) 

Kritéria udržateľnosti Vyhodnotené aspekty 

Ekologicky udržateľné a zásoby biomasy 
schopné rastu. 

- Dostupnosť pôdy 

- Dostupnosť vody 

- Biodiverzita 

 Komerčný a technologický obchod 
schopný rastu. 

- Zásoba krmiva 

- Technológia 

- Produkty a trh 

Licencia na prevádzku 

- Vládne smernice 

- Komunálne smernice 

- Verejné dohody 

 

Na záver, vyrábanie energie z obnoviteľných zdrojov udržateľným spôsobom je taktiež 

sociálnou výzvou, ktorá spôsobí evolúciu v medzinárodných a národných pravidlách (ako v časti 

začala s RED 2009/28/CE), v plánovaní pre mestské a dopravné odvetvia a zmenu 

individuálnych životných štýlov, a v etickej starostlivosti o právach zákazníka. 
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2.3  EU schéma udržateľnosti pre biopalivá  

Výhody biopaliva pred tradičnými palivami zahrňujú väčšiu energetickú bezpečnosť, 

zredukovaný environmentálny dopad, úspory pri zahraničných výmenách a spoločensko - 

ekonomické otázky, ktoré sa týkajú  poľnohospodárskeho sektora. Pojem udržateľného rozvoja 

zhmotňuje predstavu prepojenia a rovnováhy medzi ekonomickými, sociálnymi a 

environmentálnymi záležitosťami. (Demirbas A., 2009). 

Ako dôsledok hladiny UE, z uznesenia dňa 25. septembra 2007 o detailnom pláne pre 

obnoviteľnú energiu v Európe, Európsky parlament zdôraznil dôležitosť udržateľnosti kritérií pre 

biopalivo a požadoval komisiu, aby sa ujala akcie na vybudovanie systému povinnej certifikácie 

pre biopalivo.  

V  publikácii RED Directive (2009/28/EC) je zahrnuté kritérium udržateľnosti životného 

prostredia, overovanie požiadaviek na biopalivo a iné biotekutiny. 

Komisia požiadala o zameranie sa na štandardy potrebné pre implementáciu smernice 

2009/28/CE a normalizovanie aktivít, ktoré pokračuje v rámci CEN (CEN Technical Committee 

383)a definuje udržateľne vyrobenú biomasu pre energetické aplikácie.  

V poslednej smernici o kritériách udržateľnosti o použití biomasy, Európska komisia zaviedla 

najkomplexnejšiu a najprogresívnejšiu schému udržateľnosti a členské štáty sú zodpovedné  za 

potvrdenie a implementáciu biopaliva/biotekutín vyrobených v UE. Ďalším dôležitým bodom 

kritéria udržateľnosti je pôdna typológia. Nemožno opomenúť fakt, že biopalivo nemožno 

vyrábať na územiach, kde je vysoká rozmanitosť pôdy. Základná surovina by nemala byť 

získaná zo základného lesa, alebo z vymenovaných prírodných ochranných oblastí, alebo z 

vysoko rozmanitej  pastviny. Komisia bude definovať kritéria a zemepisné hranice, aby 

identifikovala vysokú biologickú rozmanitosť pastvín. 

Ďalším meradlom zvažovaným RED smernicou sú vysoké hodnoty karbónových zásob: 

základné suroviny by nemali byť získané z močarísk, z opätovne zalesnených plôch s 10-30 % 

rašeliniskom. 

Na záver,  Red smernica pojednáva o  biopalive prichádzajúceho z neobnoviteľných zdrojov len 

sčasti. Pre niektoré z nich, ako napríklad ETBE, RED smernica uvádza, aký percentuálny podiel 

paliva je obnoviteľný pre účely spresneného účtovníctva.  

Pre neevidované palivá, (včítane palív vyrobených vo flexibilných procesoch, s odlišnou 

zmesou zdrojov, t.j . spolu zapaľujúcich systémom), analógia môže byť odvodená z pravidla 

výroby elektriny vo viac palivových prevádzkach: podiel každého zdroja energie musí byť 

zohľadnený  na základe ich energetického obsahu. 
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3. Biomasa  

Bioenergetické reťazce daného teritória musia byť zvážené s ohľadom na technológie a typy 

biomasy, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky. Klasifikácia a svojráznosť odlišných zdrojov 

biomasy musia byť preto známe. 

Táto časť prinesie všeobecný popis biomasy a jej spojenie s podmienkami spracovania. Takisto 

zdôrazňuje stránky biomasy, ktoré môžu mať väčší vplyv na  schému udržateľnosti a jej použitie 

pre bioenergetické aplikácie. 

 

3.1  Typy biomasy 

Drvivá väčšina biomasy, ktorá je k dispozícii pre bioenergiu, je získavaná z rastlinného 

materiálu, ale aj zo živočíšnych produktov. 

V tejto stati budú uvedené niektoré  dôležité charakteristiky odlišných biomás. Prvé rozlíšenie 

môže byť urobené s ohľadom na pôvod biomasy z odlišných odvetví ako napríklad: 

poľnohospodársky sektor, lesné, priemyslové a mestské odvetvia. Ďalšia klasifikácia môže byť 

podľa zvyškových množstiev a odpadu. 

 

3.1.1  Biomasa z plodín  

Jednoročné trávnaté plodiny 

Biomasa vytvorená energetickými plodinami  prichádza hlavne z poľnohospodárskych a lesných 

odvetví.  

Trávnaté (jednodklíčne) rastlinstvá vytvárajú prevažnú časť rozsiahlej modernej   agrikultúry. 

Jednoročné trávnaté plodiny sú zastúpené obilninami ako zrno, jačmeň, ovos, žito a iné obilie; 

cukrová repa, cukrová trstina; kŕmne plodiny, ako ďatelinové trávne druhy. 

Semená z týchto obilných plodín, hľuzy a stonky, sú dobrým zdrojom škrobu, ktorý môže byť 

použitý technologickými procesmi na biopalivo alebo výrobu energie. 

Kríženie rastlín (hlavne pre nepotravinové plodiny) môže byť použité k pozmeneniu pomeru 

semennej/rastlinnej biomasy, na výrazné zvyšovanie výnosu semien. 

Trvalé trávnaté plodiny  

Tento typ biomasy môže byť používaný ako primárny produkt na bioenergiu za podmienky 

ustálenej ekonomickej situácie. Rýchle rastúce trstiny a rákosie (ako napríklad Arundo Donax, 

trávy z čeľade lipnicovitých) sú príklady trávnatých plodín, ktoré sa môžu osvedčiť pri zvyšovaní 

produktivity biomasy, ale takisto tu sú agronomické charakteristiky, ktoré predstavujú určité 

riziká, napr.  kvetinová sterilita, náklady znemožňujúce založenie podniku, nízka mechanizácia, 

vysoká vlhkosť počas zberu a  vysoká popolnatosť. (Ranalli P., 2010).  
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Artyčok kardový a Mischantus sú ďalšie energetické plodiny so stredozemnými 

charakteristikami, ktoré rastú pri nízkej zavlažovanosti: pre tento dôvod si získali  veľký záujem 

a zameranie mnohých výskumných aktivít v agronomických a genetických poliach s programami 

na ich vylepšenie. 

 

Olejnaté plodiny 

Olejnaté plodiny zastupujú  jednoročné olejnaté semená  a trvalé plodiny olejnatých stromov. 

 

Plodiny olejnatých semien 

Z agronomického aspektu, plodiny olejnatých semien majú odlišnú vývojovú históriu od obilnín, 

čo môže mať výhodu pri zbere a  v redukovaní patogénov vypúšťaných z tovární.  

Najviac zastúpené olejnaté plodiny sú  repkové semeno a slnečnica. Rastlinný olej je zvyčajne 

extrahovaný mechanickým lisovaním /alebo rozpúšťadlom, a je použitý na potravinovú prípravu, 

mydlá a kozmetiku. Olej v týchto plodinách zvyčajne obsahuje aj iné semenné zložky (proteín 

alebo škrob) ako časť konečného výnosu.   Lignocelulózna časť olejnatých plodín, ktorá je 

tradične používaná ako hnojivo alebo suché krmivo, môže byť spaľovaná na výrobu tepla a 

pohonu , zatiaľ čo rastlinné oleje môžu byť použité pre vyššiu hodnotu bioenergetickej aplikácie, 

hlavne ako náhrada za diesel(Crucible Carbon, 2010). 

Rastlinné oleje získané z týchto plodín modifikované v methyl esteroch sú zvyčajne nazývané ' 

biodiesel" a tak sa stávajú primárnymi kandidátmi stať sa  núdzovou naftou.  

 

Plodiny olejnatých stromov 

Medzi stromy produkujúce olej patrí palma, kokosový orech a macadamia. Palmový olej je 

prevažne používaný v rozvojových krajinách na výrobu  jedlého oleja a  biodiesla.  

Rozsiahle použitie jedlého oleja môže spôsobiť značné problémy, napríklad hladomor v 

rozvojových krajinách. Dvojité využitie palmového oleja zvyšuje súťaženie medzi trhom s jedlým 

olejom a trhom s biopalivom s následným zvýšením cien zeleninového oleja v rozvojových 

krajinách. 

Využitie nejedlých rastlinných olejov v porovnaní s jedlými olejmi je veľmi významné v 

rozvojových krajinách kvôli obrovskému dopytu po jedlých olejoch ako zdroja potravy, a preto 

sú nadmerne drahé na využitie ako paliva. Výroba biodiesla z iných nejedlých olejnín je do 

veľkej miery skúmané v ostatných  rokoch. (Balat M., 2010). 

Plodiny olejnatých stromov s nízkymi výživnými hodnotami môžu byť zdrojom  bioenergie, a tak 

ako trvalé plodiny, poskytujú vodu a karbónový pokles. Mnoho druhov produkujúcich oleje, ako 

napríklad Jatropha (v subtropických oblastiach), môže byť užitočných na bioenergiu a sú často 
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predstavované  ako nesúperivé s potravinovými plodinami. Lenže tieto druhy majú také 

vlastnosti, ktoré sú spájané s burinami a sú  zakázané, aby sa limitovalo riziko zamorenia 

škodcami. (Cruicible Carbon, 2008). 

Problémy, ktoré sú najviac skúmané, sa týkajú rýchlosti vegetatívneho rastu a výnosu semien. 

(Balat M., 2010). 

Tabuľka 2 Porovnanie rozličných olejnatých plodín na výrobu biodiesla (Balat, 2010) 

Olejnatá plodina Výnos oleja (t/ha) Referencie 

Semeno repky olejnej 1 M.Balat, 2010 

Sója 0.52 M.Balat, 2010 

Slnečnica 0.9 Foppa Pedretti et al., 2009 

Palma 5 M.Balat, 2010 

Jatropha3 0.5 M.Balat, 2010 

Micro riasa 50 M.Balat, 2010 

 

Lignocelulózne plodiny 

  

Kukurica a sójové bôby sú jednoročné, na rozdiel od väčšiny lignocelulóznych plodín na výrobu 

bioenergie, ktoré sú trvalky.  

Lignocelulózne plodiny zahrňujú stále trávnaté plodiny a iné stromové plodiny. Bylinné druhy 

zahrňujú plodiny ako: Switchgrass, Panicum virgatum; Phalaris Arundinacea a Miscanthus 

(Miscanthus spp.). 

 

K tvrdým drevným druhom patria dreviny ako napríklad vŕby Salix, topole, eukalyptus a iné. 

Medzi nimi, topoľ, Miscanthus a Switchgrass si vyslúžili zvýšenú pozornosť pre ich vysoký 

výnos  biomasy, významné výživné využitie, nízke opotrebovanie pôdneho potenciálu, 

schopnosť karbónovej sekvestrácie a zredukovanie fosílneho paliva v porovnaní s jednoročnými 

plodinami (Abbasi T. a kol., 2009).   

 

Viacero výskumných aktivít bolo vykonaných na topoli, ktorý je jeden z najdôležitejších 

rastlinstiev pre jeho krátku obmenu: bol povolený vývoj dôležitých genetických programov so 

zvýšením druhov a klonov, schopných vývozu po celom svete. Iné drevité plodiny ako 

Eucalyptus boli ponechané produkovať biomasu v teplejších podmienkach stredozemného 

podnebia (Ranalli P., 2010). 

 

3.1.2  Biomasa zo zvyškov a odpadov 

Analýzy biomasy zo zvyškov a odpadov sú viac komplikované pre zložitosť použitých materiálov 

a odlišných pôvodov prostredia. (napr.: z agrikultúry do mestského sektora).  

Po prvé, UE smernica 2008/98/CE definuje rozdiel medzi druhotnými produktmi a odpadmi: 

"druhotný produkt je všetok materiál, ktorý môže byť znovu využitý, zatiaľ čo odpad je 

definovaný ako materiál, ktorý dosiahol koniec výrobného cyklu a nemôže byť recyklovaný" 

(Castelli S., 2010). 
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Odpadové materiály vznikajú vo výrobných procesoch, priemyselných odvetviach a z tuhého 

komunálneho odpadu; typický energetický obsah je od 10.5 do 11.5 MJ/kg. 

Smernice pre riadenie odpadu sa líšia pre rozvinuté a rozvojové krajiny, pre mestské a vidiecke 

oblasti, a pre miestnu a priemyslovú výrobu. 

Východisková situácia rozvojovej krajiny v hospodárení s odpadmi sa líši od priemyselných 

krajín. Prechod osvedčenej technológie z jednej krajiny do ďalšej môže byť nevhodný, hoci by 

bol technicky možný a cenovo prístupný. Je dôležité rozumieť lokálnym faktorom ako sú 

napríklad: 

- odpadové charakteristiky a sezónne odchýlky v podnebí 

- sociálne hľadiská, kultúrne postoje k pevným odpadom a politickým inštitúciám  

- uvedomenie si zrejmých obmedzení, ktoré často existujú.  

Úlohou udržateľného hospodárenia s odpadmi je zmenšiť množstvo odpadu, ktoré preniká do 

životného prostredia redukovaním generovaného odpadu. Veľké množstvá odpadu nemôžu byť 

odstránené. Ale dopad na životné prostredie môže byť zredukovaný tvorbou viac udržateľného 

využitia odpadu. Toto je známe ako „odpadová hierarchia". 

Odpadová hierarchia sa týka zmenšenia, opätovného použitia, recyklovania a klasifikovania 

stratégie odpadového riadenia v súlade s vhodnosťou minimalizácie odpadu. Zámer odpadovej 

hierarchie je vyťažiť maximum z produktov a generovať minimálne množstvo odpadu (Demirbas 

A., 2010). 

Časť biomasy je možné klasifikovať ako odpad odvádzaný z priemyslu, poľnohospodárstva, 

lesných a mestských aktivít: tu je jednoduché aplikovať koncept "odpadovej hierarchie" na 

všetky odpady alebo zvyšky obsiahnuté v časti  biomasy, ako si ukážeme v nasledujúcej sekcii. 

Potenciálna biomasa ja zložená zo zvyškových množstiev a odpadu a tvoria ju rastlinné a 

živočíšne zvyškové množstvá. V poľnohospodárstve to predstavuje odpad ako napríklad slamu, 

rastliny/ šupky z ovocia; v  lesníctve to sú napríklad opadané listy a pilinové odpady a 

komponenty biomasy ako je tuhý komunálny odpad. Energia môže byť z týchto odpadov 

vyrábaná, pretože v tomto odpade sú obsiahnuté tony biomasy. (Abbasi a kol., 2009).  

Existujú rôzne možnosti konvertovania zvyškového množstva alebo odpadu na energiu. Medzi 

technológie patrí sanitná skládka odpadkov, spopolnenie, pyrolýza, splynovanie, anaeróbne 

vyhnívanie a iné. Každá z týchto technológií bude podrobnejšie popísaná v 5. časti.  

Voľba technológie musí byť založená na odpadovej typológii, jej kvalite a lokálnych 

podmienkach; ale klasifikácia a úloha rozličných odpadov nie je jednoduchá. V krajinách EÚ sú 
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odpady  triedené pomocou "EWC Code"3, (EPA, 2002). Tabuľka 3 ukazuje prehľadnú schému 

odpadového procesu. 

 

Tabuľka 3  Procesy odpadu (Demirbas, 2010) 

Typ odpadu Metóda odstránenia odpadu 

Spáliteľný odpad 

Spálenie v peci 

Spaľovanie tekutými vrstvami 

Spaľovanie pyrolýzou 

Splyňovanie pyrolýzou 

Triedenie - kompostovanie 

Spaľovanie 

Triedenie - pyrolýza 

Triedenie - splyňovanie 

Triedenie – spaľovanie v cementárni 

(Mokrý a suchý)triedenie – odstránenie - 
spaľovanie v cementárni 

Nespáliteľný odpad  Skládka 

Čiastočne spáliteľný 
odpad 

Drevo 

Pyrolýza a spaľovanie v plynárňach 

Pyrolýza a spoluspaľovanie v plynárňach 

Spaľovanie tekutými vrstvami, splyňovanie 

Plasty 
Splyňovanie 

Recyklovanie 

Fermentujúci 
organický 

odpad 

Kompostovanie 

Anaeróbne vyhnívanie 

 

V súčasnosti je  získanie energie čistým a cenovo efektívnym spôsobom hlavnou výzvou. V 

skutočnosti jeden z najväčších problémov je nájsť ako premeniť rýchlo a ekonomicky 

lignocelulózne komponenty týchto odpadov na jednoduché sacharidy a ich následná 

biochemická zmena na čisté palivá. (Abbasi M. a kol, 2009). 

Vyrábanie energie a biopaliva z  odpadov a zvyškových množstiev získalo dôležitosť kvôli 

pozitívnemu environmentálnemu a ekonomickému efektu. Používanie organických mestských 

odpadov na energetický účel by obmedzilo zväčšovanie mestských skládok s  odpadkami a s 

tým spojenou redukciou GHG emisií a väčšiu nezávislosť pri používaní fosílnych palív.  

Na záver je potrebné dodať, že odpady často obsahujú oboje: energiu a výživné komponenty.  

                                                           

3 EWC je európsky katalóg odpadu, ktorý je použitý na klasifikáciu všetkých odpadov a nebezpečných odpadov. Je to 

navrhnuté na to, aby sa vytvoril stály odpadový klasifikačný systém v celej EU na odstránenie a obnovenie odpadu. 

Nový kodifikovaný rámec odpadu (smernica 2006/12/EC), je jedinou právne záväznou verziou. 
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Základné pravidlo ekologickej udržateľnosti je, že energia môže byť získaná z 

produkčných/spotrebných systémov, ale živiny musia byť recyklované. Nie je vhodné založiť 

bioenergetické projekty na tokoch odpadu, ktoré by mali byť minimalizované alebo 

prekonvertované na vysoké výsledné hodnoty (Crucible Carbon, 2008). 

Biogénny odpad z mestských a priemyselných sektorov 

Odpady z priemyselných a mestských zdrojov predstavujú atraktívne zdroje biomasy (hlavne ak 

sa jedná o biogénne časti), pretože materiál už bol zobraný a môže byť získaný za spätnú cenu, 

kvôli vráteným poplatkom (napr., zdroje budú platiť za zbavenie sa odpadu) (Demirbas A., 

2010). 

Na základe konceptu "odpadovej hierarchie" znovu použitie biogénne časti odpadu obce a 

priemyselných odpadov by mohlo tvoriť biomasu na obnovenie energie anaeróbnym hnilobným 

procesom.   

Použitie odpadu z potravinového oleja na biopalivo musí byť dostatočne zvážené. Výroba 

biodiesla z odpadového oleja čiastočne nahradí ropný diesel a je jedným z opatrení na riešenie 

problémov znečistenia životného prostredia a nedostatku energie. 

Zvyškové množstvá a odpady z poľnohospodárskeho sektora 

K hlavným poľnohospodárskym odpadom patria: zvyšky plodov, slamy a plevy, olivové kôstky a 

orechové škrupiny. Zvyšky možno rozdeliť na dve všeobecné kategórie: 

- zvyškové množstvá z polí: materiál ponechaný na poliach alebo v sadoch po žatve ako 

sú byle, kmene, listy a semenné struky. 

- spracovateľské zvyškové množstvá: materiály ponechané po zbere do použiteľných 

zdrojov ako sú plevy, semienka, vylisovaná cukrová trstina a korene. 

Niektorý poľnohospodársky odpad je použitý ako krmivo, pre pôdne hospodárstvo a vo výrobe.  

Slamová časť dračinca obyčajného(tropický strom), ktorá je nad zemou, pozostáva zo stonky, 

listov, klasu, plevy a hodvábu. V priemere, suchá  váha dračinca obyčajného je rovnako 

rozdelená medzi zrnom a slamovým krmivom.  5% zo slamového krmiva je použitých na 

živočíšne podstielky a kŕmenie a zvyšok je daný späť do pôdy alebo je spálený ako súčasť 

odstránenia slamených zvyškov, ale kvôli energetickému obsahu slamy, mnoho UE krajín tieto 

zvyšky používa  pre energetické účely. 

Zvyškové množstvá a odpady z lesného sektora 

Väčšina dreva získaného z lesného sektora je hlavným zdrojom v non- OPEC a v rozvojových 

krajinách a takisto sa používa ako hlavné palivo pre menšiu výrobu energie vo vidieckych 

oblastiach, kde plynné palivo nie je bežné. Plynné palivo je tak v konkurencii s fosílnym palivom 

a obidva zdroje sú používané v domoch na varenie,  vodné kúrenie a v komerčných a 

výrobných procesoch (pre vodné kúrenie a výrobu tepla).  
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Alternatívne použitie odpadov z lesníctva alebo z priemyselných aktivít, ako napríklad z píly, 

predstavuje žiaduci zdroj na biomasu a výborný príklad pre výrobu energie zo zvyškových 

množstiev. Lesné zvyškové množstvo tvorí rezné drevo, ťažobný odpad, stromy, raždie, kôra a 

atď. (Demirbas A., 2000).  

Lesný drevený odpad je lepším palivom ako poľnohospodársky odpad, ale jeho význam, zberný 

systém (predovšetkým keď svah pôdy je vysoký) predstavuje vysoké prepravné náklady; čistá- 

CO2 emisia vyprodukovaná každou jednotkovou energiou dodanou lesom z ťažobného odpadu 

je nižšia ako z poľnohospodárskeho odpadu, čo je spôsobené umelými hnojivami a  použitými 

pesticídmi (Borjesson P., 1996). 

Analýza dreva poukazuje na tieto komponenty (Tabuľka 4). 

 

Tabuľka 3  Charakteristika drevenej biomasy 

Parametre Drevo Kôra 

Horľavá hmota 80 % 74.7 % 

Stály uhlík 19.4 % 24 % 

Popol 0.6 % 1.3 % 

 

Energetický obsah odlišných rastlinných materiálov určuje ich výhrevnosť (obsah tepla). 

Výhrevnosť závisí od percentuálneho podielu karbónu a hydrogenfosforitanu, ktorí sú hlavnými 

prispievatelia tepelnej energetickej hodnoty biomasy.  

Všeobecne jednou z najdôležitejších charakteristík pre palivové drevá predstavuje hustota 

dreva, v rozsahu medzi 400 – 900 Kg/m3 a obsah energie, všeobecne vyjadrená ako 

výhrevnosť LHV (kcal/kg) v rozsahu medzi 4200 – 5400.  

Aby sme dostali maximálnu energiu, rastlinné materiály by mali  byť vysušené, pretože 

množstvo energie, ktoré je v továrni závisí od množstva vlhkosti. 

Výhrevnosť dreva klesá lineárne s jeho stúpajúcou vlhkosťou (Demirbas, 1995). 

V rámci EU sa energetické rastlinstvá a s nimi spojené aktivity neustále rozvíjajú kvôli výrobe 

energie použitím agro- lesných zvyškových množstiev a mestských odpadov. Niektoré z nich 

boli vyzdvihnuté projektmi EU ako "Make It Be Project - rozhodovací proces pri implementovaní 

prostriedkov na dodanie lokálnych & regionálnych reťazí bioenergie" s cieľom rozšíriť ich ako 

najlepšie spôsoby v sektore bioenergie a zvážiť ich ako potenciálne príklady v krajinách EU, ak 

tam budú podmienky na udržateľnosť (Make It Be Project, 2010).   
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4. Analýzy a odhad pri výrobe biomasy 

Dostupnosť biomasy na  danom území umožní odhadnúť koľko bioenergie je  možné pridať k 

dodávkam energie. Táto časť poskytuje možnosti a dostupnosť biomasy v udržateľných 

podmienkach v niekoľkých odvetviach (agrikultúra, lesníctvo, priemysel a odpady) ako boli 

evidované v predchádzajúcom zozname. Analýzy produkcie biomasy môžu byť použité pri 

študovaní regiónov podľa danej špecifickej situácie: určité regióny EU budú mať jeden sektor 

viac vyvinutý. 

V predbežných rozboroch môže byť množstvo biomasy prekonvertované z tony za rok na 

energické jednotky ako je napríklad Joule alebo kWh alebo TOE. 

Je dôležité pripomenúť, že špecifické konvertovanie energie a relatívna technológia doposiaľ 

nebola vybratá, ale budú v tejto stati spomenuté. 

 

4.1  Klasifikácia biomasy 

Aby sme odhadli biomasu zo špecifických potrieb danej oblasti, najprv musí byť identifikovaná a 

klasifikovaná. Toto rozdelenie môže byť založené na odlišných parametroch. Podľa  európskych 

noriem na pevné biopalivo je  klasifikácia založená na pôvode biopaliva/zdroja (CEN/TC 335), 

ale to nepoukazuje akého je biomasa pôvodu podľa hospodárskych úsekov, ako je napríklad 

agrikultúra, lesníctvo, priemyselné odvetvia alebo hospodárenie s odpadmi.  

Klasifikácia v tejto časti je urobená na základe sektorov, ako je napríklad poľnohospodársky 

odpad/plodiny, odpad z dobytka, lesníctvo zvyškové množstvá z lesného sektora, odpad z 

priemyselných odvetví a odpad občianskeho sektora. Každá z týchto tried zahrňuje odlišné typy 

biomasy, hlavnými sú produkty (pozberaná biomasa) a zvyškové množstvá (vedľajšie produkty 

z pestovania, žatvy a spracovania). 

Je veľmi užitočné zozbierať údaje o dostupnosti biomasy z odlišných zdrojov uvedenej na tony. 

Ďalšia klasifikácia biomasy delí biomasu podľa  príslušného biopaliva. V zmysle produktivity sú 

produkčné ukazovatele dané typom biopaliva a sú vyjadrené v t/y, l/y a m3/y (y =rok). Taktiež je 

dôležité zvážiť premenu bioenergie z  biopaliva v energii vyrobenej a vyjadrenej ako MJ alebo 

kWh alebo TOE vyrobený na tony, litre alebo m3 použitého paliva. A na záver je užitočné 

porovnávať výsledky v zmysle dostupnosti biomasy (napr.: tony/rok ktoré môžu byť 

prekonvertované na MJ/roka). Prehľad klasifikácie biomasy je v tabuľke 5.  

 

4.2  Odhad potenciálu biomasy  

Hlavná výzva pre podniky na potenciálne projekty s bioenergiou je poukázanie na výnosnosť 

bioenergetických reťazcov v porovnaní s inými použitiami v danej oblasti, v rámci kompletnej 

analýzy životného cyklu. Toto vyžaduje znižovanie ceny na výrobu biomasy a jej transportu, 

rovnako ako aj podrobnejší odhad potenciálnej a dostupnej biomasy na základe charakteristiky 

pre dané oblasť.  
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Pri tomto kroku je dôležitým faktorom určenie výroby biomasy v daných sektoroch. 

Výbery druhu je dôležitým prvkom pri výrobe, avšak netreba zabudnúť, že továrne sú riadené 

prirodzenými zákonmi. 

Vo všeobecnosti platí, že vysoká produktivita biomasy je vytvorená výrobnými systémami z 

veľkých drevitých biomás s výťažkom okolo 5- 15 suchého t/ha ročne, keď je to spriemerované 

podľa rastu a zberných cyklov.  

Ďalšia vysoká produktivita je zaznamenaná pri rýchle rastúcich trávach, s ročnými výnosmi až 

50 suchej tony na každý hektár. Lenže tieto systémy vyžadujú vhodnú pôdu, podnebie a 

podmienky podporujúce vysoké tempo rastu. Produktivita je určená pôdnym typom, ktorý 

podporí  projekt bioenergie.  

Výroba biomasy záleží od cien žatvy, transportu a logistiky. Pre tento dôvod je navrhované 

zobraziť analýzu biomasy, a taktiež identifikovať priestorové rozdelenie. 

Všade prítomnosť je jedna z veľkých výhod biomasa, ale na druhej strane predstavuje aj jednu 

z kľúčových nevýhod. Nazhromaždenie všetkej biomasy z daného teritória do centrály 

spracovania je drahé, ale koncentrovaná výroba biomasy a dobrý skladovací priestor umožňuje 

dosiahnuť výsledky na výbornej úrovni . 

Aj keď myšlienka biomasy je "všadeprítomná", nie všetka biomasa môže byť použitá na výrobu 

energie, a to kvôli viacerým obmedzeniam. 

Pre lepšiu územnú stratégiu ohľadom estimácie zásob biomasy je nevyhnutné vyvinúť "Prístup 

k biomase", ktorý zvažuje potenciálne a dostupné hodnoty v rámci udržateľnosti. 

Potenciál biomasy reprezentuje celé množstvo zdrojov, ktoré sú prítomné v danej oblasti; to je 

celkom bežné určovať potenciál biomasy podľa rôznych hľadísk: teoretické, technické, 

ekologické a ekonomické. 

V praktickej terminológii je biomasa k dispozícii pre energetické používanie odvodené od 

určitých obmedzení (technické, environmentálne, iné obmedzenia spojené s konkurenčným 

používaním) ako je to na obrázku 3 a objasnené v "príručkách o biomase" (Ener Supply Project, 

2010). 
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Obrázok 3  Prístup k odhadu biomasy (Make It Be Project, 2010). 

 

Na základe už spomenutého „prístupu k biomase“ z teoretických potenciálnych hodnôt biomasy 

bude možné odhadnúť „ najpravdepodobnejšie čisté potencionálne hodnoty“ v danom čase.  

Odhad zdroja je zvyčajne spájaný so špecifickým obdobím, pretože jeho hodnota je premenlivá 

v čase.  

 

4.3  Výpočet potenciálu biomasy  

Ak hovoríme o zdrojoch, hlavne ak sa jedná o typ biomasy v relatívne veľkej geografickej 

oblasti, musíme sa zamerať na dva hlavné problémy, a to s možnými zdrojmi a spoľahlivými 

údajmi. Tento problém je intenzívny, nakoľko dostupnosť je často zohľadňovaná v technickom 

a ekonomickom kontexte. V tejto štúdii sme sa pokúsili rozdeliť pojmy dostupnosť a ceny za 

dodávky, ktoré sa líšia v závislosti od danej krajiny.   

 

4.3.1  Potenciál biomasy energetických plodíni 

Poľnohospodársky sektor je jeden z najdôležitejších v zmysle potenciálu biomasy, nakoľko 

predstavuje dodávateľa energie konverzným procesom z energetických plodín a z 

poľnohospodárskych zvyškov. (tie budú analyzované v nasledujúcej časť). V tejto časti sa 

budeme zaoberať teoretickým potenciálom biomasy odvodeného z energetických plodín. Pre 
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korektný odhad je nutné zvážiť miestne výroby, ktoré sú spojené s poľnohospodárskymi 

výrobkami. 

Na základe popisov biomasy a zodpovedajúcej klasifikácie je zostavený všeobecný prehľad 

potenciálov biomasy energetickými plodinami (Tabuľka 5), v ktorej sú odlišné ukazovatele zberu  

hlavných energetických plodín uvedené ako príklady; všetky hodnoty sú získané z 

experimentálnych aktivít vykonaných v Grécku a Taliansku. 

 

Tabuľka 4 Výrobné indexy biomasy z energetických plodín: všeobecný prehľad 

Energetická 
plodina 

Typy 
biomasy 

Výroba biomasy
4
 

(tdm/ha)
 5
 

Vlhkosť 
zberu  

(%) 

Najnižšia 
výhrevná 
hodnota 
(MJ/kgdm) 

Referencie 

Jednoročné trávnaté plodiny  

Obilniny  Semená 2.0 – 3.5,  3.0 

- 

5.5
6 

4.1-9.2,7.08 

14 

14 

12-14 

- 

- 

- 

16.5 

- 

Cioffo, 2009 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Sager A., et al, 2009 

Casagrande L. et al., 
2005 

Kukurica Kukuričná 
slama  

10.60 – 8.34,  
9.93 

 59 – 64 ,  62 17 R. Canestrale et al, 2007 

Kukurica 7.09 – 8.34,  7.86 

10.9 

12.8-14.6, 13.4 

4 

- 

- 

 19 -24,  20.4 

14 

- 

- 

- 

- 

Barbieri S. et al, 2004 

Sacco et al.,2007 

Casagrande et al., 2005 

Cioffo, 2009 

Silážna 
kukurica 

19 34.5 17 Candolo G., 2009 

 

 

Sorghum 
dvojfarebný 
(Cirok) 

Sladký 
cirok 

13 – 45 

9.1 

30 

30 

- 

17 

Mardikis et al., 2000 

Jodice R., 2007 

Vláknina z 
cirka 

27 

 20 – 30 
6
 

 22 – 28, 25 

20.5 

30
7 

 55 – 70 
5 

40 

- 

- 

- 

16.9 

- 

Mardikis et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D., et al., 2010 

Silážny 
cirok 

18 30 17 Candolo G., 2009 

                                                           

4 Rozsah a priemerná hodnota 
5
 Výroba biomasy je vypočítaná zo suchej hmoty na rok 

6 Rozsah hodnôt ( Candolo, 2006). 
7
 Zberná vlhkosť záleží od locality. V Grécku je odhadnutá na  30 %, kým v Taliansku je v rozsahu 55 – 70 %. 
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Konope  Stonka, 
listy 

5 – 15 50 - 60 18 – 25.6 Candolo G. 2006 

Ďatelina 
a miešanky 

Stonka 

 

8 

 1 – 6, 3.5 

80 

84.5 – 83.5 

10.2 

2.4 

Data elaborated (Candolo 
G., 2009) 

...      

Trvalé trávnaté plodiny  

Arundo Donax 
(Trsteník 
obyčajný) 

Stonka, 
listy 

20 – 30 

15 – 35 

 20 – 35,  28 

8.68 

- 

55 – 70 

40 

- 

16 - 17.1 

16 – 17 

17.5 

- 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D., et al., 2010 

Mischantus spp. 
(tráva z čeľade 
lipnicovitých) 

Stonka, 
listy 

11 – 34 

15 – 25 

 15 – 30,  23 

- 

50 – 60 

 15 – 30,  25 

17.6 

17.3 – 17.6 

17.0 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Panicum 
Virgatum 
(Trstenicová 
tráva) 

Stonka, 
listy 

 14 – 25,  19 

10 – 25 

10 – 25, 18 

- 

50 – 60 

35 – 40,  35 

- 

17.4 

15.9 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Cynara 
Cardunculus 
(Artičok kardový) 

Stonka, 
listy 

17 – 30 

 10 -15,  12 

 7.12 – 14  

- 

(20 – 30) 20 

- 

15.6 

 14 – 18  

Mardikis M. et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Ranalli P., 2010 

Hibiscus 
cannabinus 
(Ibištek) 

Stonka 7.6 – 23.9 

10 – 20 

10 – 20,  15 

22.4 – 26.9 

50 – 60 

35 

- 

15.5 – 16.3 

15.9 

Mardikis M. et al., 2000 

Candolo G., 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

...      

Oil Crops  

Slnečnica  semená  3.0- 3.9, 
 
3.0

8
 

 1.3-1.6, 1.1
9
 

2.82
13 

9 

- 

37.7 

- 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Coaloa D. et al., 2010 

Brassica Napus 
(Repka)  

semená 1.4 – 2.0 

2.7
13

 – 1.1
14 

1.0
7 

1.88
13 

9 - 

37.6 

- 

Mardikis M. et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Balat M., 2010 

                                                           

8
 Hodnota sa týka produkcie semien (t/ha ročne). 

9
 Hodnota je podľa extrahovaného surového oleja (t/ha ročne) 
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Coaloa D. et al., 2010 

Brassica Carinata 
(Etiópska 
horčica) 

semená  1.4 – 2.0 
13 

 1.01  

- 14.6 - 21 Mardikis M. et al., 2000 

Coaloa D. et al., 2010 

Glycine Max 

 (Sója) 

semená 0.52
14 

2.7
14

 – 0.5
14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39.6 

Balat M., 2010 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Vegburner.co.uk/oils.htm 

Bavlna semená 0.27
14 

3.026
13

- 0.5
14 

- 

- 

- 

- 

- 

39.4 

Tickell, 2000 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Vegburner.co.uk/oils.htm 

Palma Ovocné 
semená 

5
14 

13.28
13 

 - 4.5
14 

17.08
13

 – 5
14

 

- 

- 

67 

- 

- 

18.8 – 20.1 

Balat M., 2010 

MarsonT. Andrade R., 
2010 

Nasrin A.B.,2008 

Jathropha Seeds 0.5
14 

- 

- 

- 

- 

43-46 

Balat M., 2010 

www.jatrofuel.com 

Mikroriasy
10

 Celá 
biomasa 

  25-75  

50
14 

- 

- 

- 

92 

- 

- 

49.4 

Trabucco F. et al., 2010 

Balat M., 2010 

Demirbas A., 2010 

...      

Lignocelulózne stromové plodiny (SRF)
11

 

Topoľ  drevo 9 – 12.5 

 9 -13  11 

 11.8 – 17  

9.56 

50 – 60 

50 

50 

- 

17.7 – 18 

18.6-19.1 

- 

- 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Ranalli P., 2010 

Coaloa D. et al., 2010 

Salix spp. 

 (vŕba) 

drevo 

 

10 – 15 

 10 – 15,  12.5 

50 – 60 

50 

17.8 – 18.4 

18.4-19.2 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Robinia 
Pseudoacacia 
(čierný agát) 

drevo  5.6 – 17.1,  7 

10 – 13 

 10 – 15,  11 

8.75 

- 

50 - 60 

50 

- 

17.7 – 17.8 

17.8 

Mardikis et al., 2000 

Candolo, 2006 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

                                                           

10
 Mikroriasy sú novinkou medzi energetickými plodinami s vysokým potenciálom pre výrobu olejového biopaliva. 
Silnou stránkou sú: krátky životný cyklus, fotosyntéza je s väčším množstvom  CO2 ako je to u rastlín, obsah lipidov 
je v rozmedzí 25 -75 t/ha. 

11 Niektoré lignocelulózne plodiny sú pestované ako SRF – lesníctvo s krátkou rotáciou (Short Rotation Forestry). 
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Coaloa D. et al., 2010 

Eucalyptus spp. 
(Eukalyptus) 

drevo 8 – 9 

12 

 50 

50 

16 - 19
12

 

18.6 

Mardikis et al., 2000 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

Ihličnatý porast drevo 35 - 60 40 - 50 18.8-19.8 Foppa Pedretti et al., 
2009 

Listnatý porast drevo 36 -60 40 -50 18.5-19.2
 

Foppa Pedretti et al., 
2009 

 

4.3.2  Potenciál biomasy z poľnohospodárskych odpadov  

Zvyškový odpad z poľnohospodárstva  

Zo správy EÚ o vyhodnotení poľnohospodárskych zvyškových množstvách,  zvyškové 

množstvá pokrývajú cez 1 % z celkového množstva obrábanej pôdy (UAA) v EU15 sa 

produkujú suché lignocelulózne zvyškové množstvá (obsah vlhkosti <50%). Tieto sa týkajú: 

pšenica (10,8 % UAA), pšenice tvrdá (2,9 % UAA), jačmeň (8,7 % UAA), kukurica (3,3 %UAA), 

slnečnica(1,6 % UAA), repkové semeno (2,8 % UAA), olivovník (2,8 % UAA) révy (2,7 % UAA) 

a iné plodiny (Siemons R., 2004).  

Množstvo zvyškových množstiev vyrobených špecifickým zberom (typicky nazývaný pomer 

zvyšok -  produkt ) sa môže podstatne odlišovať v závislosti od  poľnohospodárskych praktík, do 

rozmanitosti alebo od miestnych klimatických podmienok. Preto by odhady pomeru zvyšok- 

produkt  mali byť čo najšpecifickejšie  podľa študovanej oblasti. Z dôvodu, že tieto údaje sú 

zriedkakedy k dispozícii v lokálnej mierke, je možné sa odvolávať na štúdie publikované vo 

vedeckej alebo odvetvovej literatúre. 

Technický potenciál  týchto zvyškových množstiev je odhadovaný násobením obrábanej plochy 

poľnohospodárskou  produkciou pre každý zber v každej krajine  zvažujúc priemernú hodnotu 

výroby a zvyškové pomery alebo výnos zvyškov (v suchých tonách/ha) Údaje sú získavané z 

literatúry.  

Prehľad výroby zo zvyškov z poľnohospodárskych plodín sú v tabuľke 6, podľa rôznych zdrojov. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12
 Rozsah výhrevnosti zavisí od časti rastliny, ktorá je použitá: stonka s listami alebo bez listov. 
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Tabuľka 5  Zvyškové hodnoty poľnohospodárskych plodín 

Poľnohospodársk
e plodiny 

Typy 
biomas

y 

Zvyškový 
pomer 

(zvyšok/primárn
y produkt) 

Výroba 
biomasy
13

 (tdm/ha) 

Zberná 
vlhkos

ť 

(%) 

Nižšia 
výhrevn

á 
hodnota 
(MJ/Kgdm

) 

Referencie 

Zvyškové množstvá trávnatých plodín  

Bežná pšenica slama 

0.5
14

 - 15 - 
Siemons R., 

2004 

0.9
15

 - 15 - 
Siemons R., 

2004 

 1 – 1.66 
16

  2.5 – 5.0  
 10 – 
13  

 17.5 – 
19.5  

Cioffo,2009; 

Foppa Pedretti et 
al., 2009.  

Tvrdá pšenica slama 1 
 1.2 – 2.5, 

2.3 
 10 -14  

 17.5 -
19.5  

Jačmeň slama  1.16 – 1.36  3 
 11 – 
14  

 17.5 -
19.5  

Avena slama  0.34 – 0.39   1 – 1.6   9 – 14  
 17.5 -
19.5  

Kukurica 
stonky, 
šúľok 

 1.09 – 1.5   4 – 6  
 40 – 
65  

 13.8 – 
17.6  

0.7 - 50 - 
Siemons R., 

2004 
Repka stonky 1.6 - 45 - 

Slnečnica 
Stonky a 

listy 

3.3 - 40 - 

 0.7 – 1.3  1.7 - 4 
 14 – 
20  

 15.2 – 
17.9  

Cioffo,2009;Fopp
a Pedretti et al., 
2009 

Zvyškové množstvá stromových plodín  

Broskyňa 

Odrezky 

0.30 -0.50 4 - 6 35 – 45 18 – 18.4 Cioffo,2009; 

Foppa Pedretti et 
al., 2009 

Hruška 0.14 - 0.30 4 - 6 35 18 – 18.4 

Mandľa 0.60 3 35 18 – 18.4 

Cioffo,2009 

Pistácia  0.40 - 35 18 – 18.4 

Figa
17

  0.21 2 55 18 – 18.4 

Jadrá
18

  1.57 - 2 1.4 – 2.8 35 18 – 18.4 

Pomaranč 0.25 – 0.5 3 – 7 35 - 45 - 

Klementínka 0.27 – 0.5 1.6 – 6.4 35 -  45 - 

Mandarínka 0.23 – 0.4 0.4 – 1.6 35 - 45 - 

Citrón 0.33 – 0.4 0.4 35 - 45 - 

Bergamot
19

 0.39 – 0.5 3.6 – 6.8 35 - 45 - 

Vinič
20

 0.39 – 0.45 2.0 – 2.5 45 - 50 
18.4 – 
19.2 

Cioffo,2009; 

Foppa Pedretti et 
al., 2009 

Oliva
21

  1.14 – 1.25  1 – 4, 3.7 35 - 45 
18.4 – 
18.8 

                                                           

13 Rozsah a priemerná hodnota. 
14

 Hodnoty sa týkajú severných UE. 
15

 Hodnoty sa týkajú centrálnych a južných UE.  
16

 Hodnoty sa týkajú južných talianskych regiónov (Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna)  
17 Hodnoty sa týkajú plánovania 6x6 a 10x10/ha. 
18

 Hodnoty biomasy sa týkajú plánovania 5x5 výroby z odrezkov. 
19

 Hodnoty sa týkajú plánovania500 rastlinstva/ha. 
20

 Hodnoty sa týkajú plánovania 2x1 s odrezkami 
21

 Hodnoty sa týkajú plánovania 150 rastlín/ha s výrobou 25 Kg odrezkov/rastlín ročne. 
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Dostupnosť týchto typov zvyškových množstiev pre energetické účely je obmedzená  

technickými, environmentálnymi alebo ekonomickými faktormi, ktoré je ťažko kvantifikovať. 

Podľa Dalianisa a Panoutsoua (1995) z úhrnného poľnohospodárskeho odpadu vyrobeného v 

EU15, 48 % je využívaných na neenergetické činnosti (napríklad na kŕmenie zvierat), alebo na 

tradičné energetické aplikácie, a ďalších 40- 45 % nemôže byť využívaných pre rôzne technické 

alebo hospodárske dôvody (Siemons R., 2004).  

Údaje hlásené z Cioffo zdôrazňujú, že v južnom Taliansku je použitie slamených zostatkových 

zvyškov na energiu vylúčené, nakoľko daná oblasť je určená iba pre agronomické účely. 

Odrezky z dreva majú lepší úspech pre výrobu energie: štatistické údaje potvrdzujú, že 31 % 

odrezkov z dreva je každoročne použitých pre energetický účel (Cioffo, 2009).    

Zvyšky zo zootechnického sektora 

 Priemerný objem hnoja a kalového odpadu sa veľkou mierou líši od druhu zvieraťa, a závisí od 

ich veku a živej váhy. Z tohto dôvodu boli výskumom dané stredné hodnoty za účelom pomoci v 

plánovaní, zbieraní hnoja, úložného priestoru a predbežnej úpravy a použití systémov pre 

podniky s dobytkom. V tejto analýze sú predstavené ASAE štandardné indexy uvedené v 

tabuľke 7 v súlade s ostatnými hodnotami uvedenými v relevantnej literatúre. Hodnoty 

reprezentujú čerstvý hnoj a kalový odpad. Ak zvážime možnosti zozbierania a energie z hnoja 

(so zreteľom na fakt, že zvieratá sú držané vonku, alebo na malých farmách), len 50 % môže 

byť použitých na výrobu energie. 

Tabuľka 6 Koeficient odpadu pre kategóriu zvierat 

Kategória 

zvieraťa 

Živá 
váha 

zvieraťa 

(kg) 

 

Celkový 
čerstvý 

hnoj 
(kgm.)

22
 

Vlhkosť 

(%) 

TS(total 
solids) 

Celková 
pevná 
hmota 

(% on 
Kgm.) 

VS 

(Volatile 
Solids ) 

Horľavá 
pevná 
hmota 

(% on 
TS) 

Produkcia 
bioplynu 

(m
3
/tsv) 

CH4 v 
bioplyne 

(%) 

Referencie 

Hovädzí 
dobytok 

640 
50 – 55,  

51 
 83 -88  

86 
 11 – 
15,12 

80 – 85   300 – 450   60 – 65  
ASAE 

D384.1;      
F. Pedretti 

2009,  

Siemons R., 
2004 

Ošípané 60 
5 – 6,   
5.2 

90  6 – 9,  8  75 – 90   450 – 550   60 – 65  

Kone 500 
 20 – 
24.5  
23.6 

85 
 14 – 15,  

15 
75  250 – 500   60 – 65  

Sliepky 
 1.6 - 
3.5  

 0.52 -
0.72  

75 
 19 – 25,  

23 
75  300 – 500   60 – 65  

ASAE 
D384.1;     F. 

Pedretti 
2009,  

Siemons R., 
2004 

Morky  6 -15   0.48 -1.2  74 19  95 – 98   300 – 500   60 – 65  

Kačky  6.5 -8  
 0.52 -
0.64  

74 49 33  300 – 500   60 – 65  

Ovce  70 -80   5.6 – 6.4  -  22 -40   70 – 75   300 – 500   60 – 65  

                                                           

22 Čerstvý hnoj sa týka živej váhy zvieraťa . 
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Na základe predpokladov a údajov odhadovanými Siemonsom, dostupnosť vlhkého hnoja v EU 

(EU15+10+2) je okolo 14 Mton, ktoré by mohlo byť použité na produkciu metánu anaeróbnym 

vyhnívaním. 

Ako je uvedené v tabuľke 7, množstvo odpadu vyrobených jednou jednotkou je odhadovaný 

podľa druhu zvierat (dobytok, prasce, kurčatá a kone). Netreba opomenúť, že záleží na ich veku 

a na ich funkcii (napríklad dojnica a teľatá budú produkovať odlišné množstvo odpadu). 

Teoretický potenciál by mal by odhadovaný po analýzach živočíšnej farmy, dobytčej jednotky a 

farmárskych zvyklostí. Avšak vo väčšine prípadov je tento prieskum neľahký alebo jeho 

realizácia je príliš drahá. 

Zvyšky z lesného sektora 

Vedľajšie produkty z lesného sektora predstavujú všetku biomasu, ktorá vznikne v lesoch počas 

lesníckych aktivít. Zaraďujeme tu kôru a piliny vyrobené z vrcholov, vetiev, klád a pilín, 

získaných zo zberu v lese. Hneď ako sú tieto vedľajšie produkty posunuté do výrobných 

procesov (ako, napríklad briketovanie, alebo peletizácia dreveného prachu a hoblín) stanú sa z 

nich priemyslové produkty. 

Tabuľka 7 Zvyšky z lesného sektora 

Lesné 
kategórie 

dreva 

Typy 
biomasy 

Produkcia 
biomasy23 

(tdm/ha) 

Zberná 
vlhkosť 

(%) 

Nižšia 
výhrevná 
hodnota 
(MJ/kgdm) 

Referencie 

Listnatý les 
Haluzie 
 a vetvy 

 2 – 4  
 25 – 60,  

40 
 18.5 – 19.2  

F. Pedretti E., 
2009 

Ihličnatý les 
Haluzie 
 a vetvy 

 2 – 4  
 25 – 60,  

40 
 18.8 – 19.8  

Drevo 
z riečnych 

brehov 

Haluzie 
 a vetvy 

 0.8 – 1.6 24  40 – 60   16 -18  
Francescato, 

2009. 

 

Zvyšky a odpady z priemyselného sektora 

Niekoľko analýz z priemyselných odpadov v EU odhaduje , že priemyslové zvyškové množstvá 

krajín EU (27) dosiahnu 13 Mton (Siemons R., 2004). 

Priemyslové zvyškové množstvá predstavuje priemyslové odpadové drevo z píl a tovární s 

drevom (kôra, piliny, dosky a odpad). Odpady z papierní a celulózky (napríklad čierny lúh) sú 

zahrnuté, ale najväčší zdroj priemyslových zvyškových množstiev vzniká v potravinárskom 

priemysle. Tieto zvyškové množstvá môžu pozostávať z vlhkého buničitého materiálu (napríklad 

spodná časť cukrovej repy), tuky (použitý kuchynský olej) a proteíny (napríklad odpad z 

bitúnka). Nie všetky zvyškové množstvá môžu byť vymenované, nakoľko je o nich nedostatok 

údajov, a preto len niektoré údaje sú dostupné.  

                                                           

23 Rozsah a priemerná hodnota 
24

 Rozsah a priemerná hodnota sa týka mokrej tony na 100 m  lineárneho metra”. 
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Tabuľka 8 Zvyšky a odpady z priemyslového sektora 

Priemyslové 
kategórie 

Typ 
biomasy  

Výroba biomasy 

(tdm) 

Vlhkosť 
zberu 

(%) 

Nižšia 
výhrevná 
hodnota 

(MJ/kgdm) 

Referencie 

Zvyškové množstvá z lesného priemyslu 

Drevo 
z piliarskeho 

priemyslu 

kôra, piliny, 
odrezky  

-   2 5 -60    18 – 21  
F. Pedretti, 

2009. 

Papier a 
buničina 

čierny lúh -  -  -  -  

Zvyškové množstvá zo zootechnického priemyslu  

Priemyslové 
kategórie 

Typ 
biomasy 

% Odpad na 
živú váhu  

(%) (MJ/tdm) Referencie 

Hovädzí 
dobytok 

Ošípané 

Hydina 

Ovce 

odpad z 
bitúnka 

 

  7 – 9  

 12 – 14  

 23 -26  

 8-11  

50 – 60 
 1.59 – 
28.05  

F. Pedretti, 
2009. 

Zvyškové množstvá z poľnohospodárskeho priemyslu  

Kategórie 
Typ 

biomasy 

(Biomasa/Prvot
ný 
produkt)pomer 

t/ha (%) (MJ/Kgdm) Referencie 

Zelenina 
struk, pleva, 

škrupina 
- - 

75 - 
90 

- 
F. Pedretti, 

2009. 

Broskyňa kôstka 0.07 0.88 12-15 19.6 – 22 Cioffo, 2009 

Mandľa škrupina 0.73 3.65 < 15 19.6 - 22  

Lieskovec škrupina 

0.50 

0.50 – 0.55 

0.70 

0.77 

< 15 

12-15 

18.4 – 19 

16.9 – 17.8 

Cioffo, 2009 

F. Pedretti, 
2009. 

Pistácia škrupina 0.60 0.3 < 15 19.6 - 22 Cioffo, 2009 

Pomaranč  
kôra, 

ovocné 
kúsky 

0.10 
1.48 
– 2 

> 80 - Cioffo, 2009 

Zvyšky olív 
hrudka po 
extrahovaní 
oleja   

0.22 – 0.28 
1.32-
2.8 

12 - 
20 

17.6 – 18.4 Cioffo, 2009 

Vinič 
dreňový 
odpad 

 0.25 – 0.30  

 0.15 – 0.21  

1.2– 
1.5 

45 – 
50 

40 - 
70 

- 

16.5  - 17.4 

Cioffo, 2009 

F. Pedretti, 
2009.  

Zvyšky a odpady z mestského sektora 

Ako je uvedené vo vyhláške 2 Smernica EU 1999/31/ CE, odpad schopný rozkladu je 

definovaný ako odpad, ktorý je schopný prejsť anaeróbnym alebo aeróbnym rozkladom, ako je 

napríklad jedlo a záhradný odpad, papier a kartón. Syntetické organické materiály, ako 
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napríklad plastový materiál, sú z tejto definície vybraté, nakoľko nie sú schopné rozkladu. V 

strede záujmu sú zvyškové množstvá biomasy, ktoré môžu prispieť k zníženiu karbónových 

emisií. 

Odhadnúť všetok mestský odpad schopný rozkladu je komplikovaný proces, pretože krajiny 

majú odlišný zber a manažment odpadov. Z tohto dôvodu máme zoznam len hlavných tried  

odpadu (Tabuľka 10). 

 

Tabuľka 9 Hlavné triedy mestského odpadu  

Kategórie 
Typ 

biomasy 
Pomer 

biomasy 

Výroba 
biomasy 

(t/y) 

Vlhkosť 

(%) 

LHV 

(MJ/kgdm) 

Referencie 

Organická časť 
mestského odpadu 

schopného 
rozkladu(domácnosti) 

Organická 
hmota  

- - - - - 

Organická časť 
z komerčných služieb 
: reštaurácie, školy, 

atď. 

Organická 
hmota 

- - - - - 

Kuchynský olej 
vylúhovaný 

 Olej - - - - - 

Drevené odrezky 
z mestských ulíc 

Drevené 
vetvy 

8 - 2525 80 -250 40 18 - 21 
Foppa 

Pedretti, 
2009. 

 

4.4  Výpočet dostupnej biomasy 

 

Štúdie a odhady o zdrojoch biomasy – (obzvlášť štúdie, ktoré berú do úvahy všetky typy 

biomasy pre relatívne veľké geografické oblasti) musia všeobecne čeliť problémom spojených 

so spoľahlivosťou údajov vo vzťahu k existujúcim zvyškovým množstvám, odpadom, 

potenciálnej biomase z  energetických plodín a so zaradením do definície použiteľných zdrojov, 

keď limity – vrátane technických a ekonomických – sú neisté. 

 

Odhad dostupnosti biomasy je potrebné zahrnúť do modelu odlišných obmedzení 

(environmentálne, sociálne a ekonomické), ktoré môžu limitovať ich dostupnosť. Dostupná 

biomasa, ktorá bola nájdená, môže byť jen čiastočne udržateľná z hľadiska jej použitia. 

 

Ohodnotenie "Udržateľnosť zásoby biomasy" – SBS( Sustainability Biomass Supply) - je možné 

dosiahnuť sledovaním všetkých kľúčových aspektov reťaze bioenergie. Výpočet "dostupných 

zásob biomasy" – ABS (Available Biomass Supply) - z "potenciálnych zásob biomasy" – PBS 

(Potential Biomass Supply) - je názorne vysvetlený. 

  

                                                           

25 Predpoklad je 8 – 25 % zvyškov dreva/rastlín.  
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Vo všeobecnosti platí, že množstvo materiálov môže byť odhadnuté použitím nasledujúceho 

vzorca (vzorec 1),  ktorý vypočíta dostupné tony  biomasy za rok, a zvažuje vyššie uvedené 

ukazovatele biomasy. Zámerom je odhadnúť množstvo biomasy (ako hlavný produkt a 

zvyškové množstvá), ktoré môže byť zozbierané v danom regióne.  

 

 

Vzorec 1 

Biomasa = výnos z územia alebo dobytku . RtP.(1-strata).(1-súčasné použitie). (1-

ekol).(econ) 

 

Kde: 

Územie alebo dobytok (ha/počet dobytka): je územie alebo počet dobytka v rámci študovaného regiónu 

Výnos (t/ha): je výnos z úrody alebo hnojiva v rámci študovaného regiónu 

RtPi: je pomer zvyšku k produktu pre úrodu alebo hnojivo 

 

Strata(%): straty z technických príčin 

 

Súčasné použitie(%):súčasné použitie zvyškov 

 

Ekol (%): časť zvyšku, ktorá by nemala byť odstránená z ekologického hľadiska 

 

Ekoni (%): časť zvyšku, ktorá je ekonomicky výhodná na konverziu energie 

 

 

5.  Konverzia energie biomasy 

Väčšina biomasy, ktorá je k dispozícií pre projekty bioenergie je pevný surový rastlinný materiál 

s obsahom vlhkosti zvyčajne okolo 50 %. Široké spektrum zdrojov dostupnej biomasy je 

spojený s ľudskou aktivitou: predovšetkým zvyškové množstvo a odpady z 

poľnohospodárskych, priemyslových, mestských, lesných a iných ekonomických aktivít. Všetky 

tieto zdroje môžu byť spracované ak zoberieme do úvahy rôzne technológie: priame spaľovanie 

(pre energiu a/alebo teplo, CHP System), anaeróbne vyhnívanie (CHP, na metán bohatú zmes), 

kvasenie (sacharidy na alkoholy, bioetanol), olejový výťažok (na biodiesel), pyrolýza (pre bio- 

palivo a olej) a splynovanie (na karbónový monoxid CO a hydrogenfosforitan H2 bohatý syngas) 

(obrázok 4). 
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Obrázok 4  Schéma technológií biomasy (EC, 2007) 

 

Každý technologický proces môže byť nasledovaný radou sekundárnych čistení (napríklad 

stabilizácia, odvodnenie, vylepšenie, rafinácie) v závislosti od špecifických konečných výrobkov. 

Rozmanitosť produkovania biomasy rôznymi technológiami je ukázaná v tabuľke 11.  

 

Tabuľka 10 Prehľad technológií pri spracovaní biomasy (Crucible Carbon, 2008) 

Technológie 
Výstupy energie a biopaliva 

Teplo Elektrina Plyn Tekutina Pevná látka 

Priame 
spaľovanie  

       

Anaeróbne 
vyhnívanie 

        

Fermentácia       

Extrakcia oleja       

Pyrolýza           

Splyňovanie          

Výber  technológie závisí od podstaty a štruktúry biomasy a žiadaného naplánovaného výstupu. 

Z tabuľky 11 je vidieť, že priame spaľovanie alebo splynovanie biomasy je najvhodnejšie, ak 

výsledným produktom je požadované teplo a energia. Anaeróbne vyhnívanie, kvasenie a 

olejová extrakcia je viac vhodná s biomasou, ktorá má ľahko extrahovateľné druhy oleja a 

sacharidy alebo vysoký obsah vody. Len tepelné spracovanie pyrolýzou môže poskytnúť 

uplatnenie pri všetkých druhov, ktoré sú vyššie uvedené. 
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Mnoho tepelných technológií požaduje nízky obsah vody v biomase (<15 %) pre samotné 

spracovanie. Pre tieto technológie energetická cena sušenia predstavuje významné zníženie 

spracovateľskej efektívnosti. 

Preto, je dôležité identifikovať zdroje biomasy, pretože určité druhy biomasy môžu poskytovať 

kvalitnejšie palivo alebo energiu pri malých nákladoch ako ostatné. Pre tento účel sú vytvorené 

programy na spracovanie biomasy. (Tasmeen A., 2009). 

Hustota energie a fyzické vlastnosti biomasy sú kritickými faktormi pre výrobu bioenergie, aby 

bolo možné vybrať najvhodnejšiu technológiu pre výsledný produkt.  

 

Tabuľka 11  Chemická charakteristika odlišných zdrojov biomasy (Crucible Carbon, 2008)   

 Tuky, oleje Proteín Cukry/Škrob 
 

Lignocelulóza 

Zdroje biomasy 

Jednoročné 
plodiny 

Trávnaté 
plodiny 

      

Olejnaté plodiny        

Celoročné 
plodiny 

Trávnaté 
plodiny 

     

Olejnaté plodiny       

Ligneocelulózne 
stromové 
plodiny 

     

Zvyšky a 
odpady 

Zelený odpad      

Živočíšny 
odpad 

      

Organická časť 
mestského 
odpadu 

        

Výrobná technológia 

Priame spaľovanie       

Anaeróbne vyhnívanie       Iba celulóza 

Fermentácia      Iba celulóza 

Extrakcia oleja      

Pyrolýza         

Splyňovanie         

 

Vysoko produktívny a systémovo schopný bioenergetický priemysel musí byť schopný využívať 

zdroje biomasy, ktoré by priniesli maximálnu hodnotu. Prehľad uvedený v tabuľke 12 poukazuje 

na to, že lignocelulóza je zložka s najvyšším objemom spomedzi biomasy, preto by tepelná 

výroba a celulózové kvasenie mohlo byť jedným z najdôležitejších zdrojov pre svet bioenergie 

do budúcnosti; iné špecifické procesy (rozkladanie, extrakcia oleja a kvasenie) môžu byť 

používané ako primárne výrobné postupy pre zdroje biomasy s výbornými extrahovateľnými nie 

lignocelulóznymi hodnotami (Crucible Carbon, 2008). Extrahovaná energia záleží nielen na 

dostupnej biomase, ale tiež od druhu technológie energetickej konverzie: použitím účinnejšej 

technológie sa produkuje viac energie z toho istého množstva dostupnej biomasy. Z tohto 

dôvodu sme v špecifickej časti o technológiách biomasy pojednali v kapitole 5.1. 
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5.1  Integrácia technológií: všeobecné aspekty 

Syntéza faktorov, ktoré sú kľúčové pre výrobné technológie biomasy sú uvedené v tabuľke 13. 

Tepelné technológie sú najmenej citlivé na kvalitu finálneho produktu a môžu účinne 

spracovávať lignocelulózne materiály. Tieto technológie sú schopné rastu a nevyžadujú zmenu 

účelu biomasy. Technológie, ktoré sú odlišné od priameho spaľovania sú významne 

obmedzené aj pre ich závislosť na špecifických a finálnych produktoch. Technológie, ktoré 

poskytujú vysoký objem a príležitosti sú v súčasnosti menej vyvinuté a čakajú na inováciu v 

budúcnosti.  

 

Tabuľka 12  Porovnanie technológií na konverziu biomasy na eneriu (Crucible Carbon, 2008) 

 

Výrobné technológie 
biomasy 

Možná 
mierka26 

Flexibilita 
východzieho 

produktu 

Účinnosť 
konverzie27 

Finálna 
flexibility 

Trhová 
hodnota 
produktu 

Vývojový 
status 

Priame spaľovanie veľká veľká malá malá malá zavedený 

Anaeróbne 
vyhnívanie 

malá stredná stredná malá stredná zavedený 

Fermentácia stredná28 stredná29 stredná malá veľká zavedený 

Extrakcia/Esterifikácia 
oleja 

malá malá veľká malá veľká zavedený 

Pyrolýza veľká veľká stredná veľká stredná 
skoro 

komerčný 

Splyňovanie veľká stredná stredná stredná30 stredná 
skoro 

komerčný 
 

Analýzy vyzdvihujú strategickú príťažlivosť tepelného spracovania pevných, tekutých a plynných 

energetických produktov, avšak bezprostredné projekty musia byť škálovo limitované. 

6.  Záver 

Analýzy vykonané v tomto prehľade vysvetlia, že hodnotenie zdrojov je komplexné a 

"potenciálné zásoby zdrojov" sa koncepčne líšia od "dostupných zásob a udržateľných zdrojov".  

Územné analýzy často predpovedajú dobrý zdroj dostupnej biomasy, ale po zohľadnení 

bioenergetických reťazcov môže byť iba časť z celkového množstva biomasy použitá v 

udržateľných podmienkach. Potenciálna biomasa nemá rovnakú dostupnosť a odlišuje sa od 

                                                           

26
 Miera možného priemyslu závisí od dostupnej biomasy.Technológie, ktoré používajú lignocelulóznu biomasu majú 

výhodu. 
27

 Účinnosť energie je meraná množstvom energie z primárneho produktu. 
28

 De-polymerizácia celulózy na cukor sprístupňuje väčšie množstvo biomasy, ale táto technológia nie je ešte 
komerčná.   
29

 Táto hodnota môže byť vyššia, ak je primárny produkt starší. 
30

 Priame výrobky splyňovania sú nízke, ale to vychádza z množstva paliva a chemikálii použitých v syntetických 
reakciách. 
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udržateľnej biomasy. Ohodnotenie dostupnosti a udržateľnosť východzieho produktu je kritické 

v strategickom vývoji bioenergetických projektov a je úzko spojené s výberom technológie 

spracovania biomasy na energiu.  

Lignocelulózne zdroje biomasy( z energetických plodín, zo zvyškov alebo odpadov) sú 

najvýznamnejšie v celkových a čiastočných meraniach a môžu pracovať súbežne s ostatnými 

existujúcimi používanými biomasami, ako je napríklad jedlo, materiály, ekologické služby a 

prirodzený habitat.   Použitie dlhšej rotácie viac druhových zložiek z drevitých biomás 

predstavuje najvýznamnejšiu príležitosť na rozvoj nového veľkého zdroja biomasy, ktorý 

podporuje biologickú rozmanitosť, environmentálne karbónové uskladnenie a služby 

ekosystému s minimálnym dopadom na potravinové zdroje.  

Ďalším výrazným aspektom je, že každá výrobná technológia je vhodná na špecifický rozsah 

biochemických prvkov v biomase. Tepelné spracovacie možnosti sú najviac flexibilné zo 

všetkých technológií a najlepšie pri použití ligocelulóznych zdrojov biomasy. Výrobné 

technológie, ktoré produkujú najviac energie a produktov a sú najviac zastúpené na trhu, majú 

najväčšiu pravdepodobnosť naplniť spoločenskú potrebu a poskytujú príležitosti pre udržateľné 

podniky.  

Na záver je nutné povedať, že udržateľné  bioenergetické reťazce vyžadujú využitie maximálnej 

hodnoty zdroja biomasy. Druhotné produkty biomasy, ktoré využívajú prirodzené kvality 

materiálu, preukazujú lepšiu zužitkovateľnosť. Predbežné spracovanie pre extrakciu dreva, 

druhov oleja, proteínu a rozpustných sacharidov sú podporované ( v ekonomických rozmeroch) 

vo východzom produkte a mali by sa  podporovať z ekonomických príčin, avšak vyžaduje to tiež 

priaznivú situáciu na trhu. 

Vývoj špecifických bioenergetických projektov nie je preto založený len na ekonomických 

podmienkach, ale musí zohľadniť požiadavky sociálne a ekologické, ako je: zabezpečenie 

spoločenskej licencie na  chod projektu, v ktorej budú začlenené environmentálne, 

technologické, finančné a sociálne aspekty.  

Ak budú tieto faktory  adekvátne adresované, navrhované projekty budú preskúmané cez  

špecifické technicko - hospodárske modelovanie ako predvoj k ich uskutočneniu. Úspešný 

záver každej z týchto fáz je dôležitý pre kontrolovanie rizika vývoja, rovnako ako aj pre 

udržovanie spoločenskej a investičnej dôvery v možnosti použitia bioenergie. 
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1. ÚVOD  
 
1.1 Základné definície a procesy  

 
Hydroelektrická energia pochádza z vody v činnosti, vody v pohybe. Je sa na ňu možné pozerať 

ako na formu solárnej energie, keďže slnko je hnacou silou hydrologického cyklu, ktorým sa 

dostáva Zemi voda. V rámci hydrologického cyklu sa dostáva atmosférická voda na povrch 

Zeme v podobe zrážok. Časť tejto vody sa síce vyparí, no jej veľká časť prenikne do pôdy alebo 

sa stane tzv. povrchovým odtokom. Dažďová voda a topiaci sa sneh sa napokon dostanú do 

rybníkov, jazier, vodných nádrží alebo oceánov, kde dochádza k ich neustálemu odparovaniu.  

 

 
Obrázok 1 Hydrologický cyklus  
 
Legenda k Obrázku 1: 

 

Water table Hladina spodnej vody 
Clouds Cool and Cause Precipitation Oblaky sa ochladzujú a spôsobujú zrážkovú činnosť 
Precipitation Zrážková činnosť 
Evaporation Odparovanie 
Ground water flows into Ocean. Podzemná voda sa vleje do oceánu. 

 
Vlhkosť, ktorá prenikne do pôdy, sa môže premeniť na podzemnú (podpovrchovú) vodu, z ktorej 

časť sa dostane i do vodných útvarov ako súčasť vodných prameňov alebo podzemných tokov. 

Podzemná voda sa môže vrátiť späť na povrch cez pôdu počas suchších období a  vrátiť do 

atmosféry vo forme odparenej vody. Voda sa dostane do atmosféry počas procesu vyparovania 

a následne cirkuluje, skoncentruje sa do oblakov a jej časť sa vráti na Zem vo forme zrážok. 

Tým je kolobeh vody kompletný. Príroda sa postará, aby bola voda obnoviteľným zdrojom.  

 

Malá vodná elektráreň (MVE) je obnoviteľným zdrojom energie s najväčšou tvorbou elektrickej 

energie, a to nielen v Európe, ale i na celom svete. Odhaduje sa, že celosvetová kapacita 

nainštalovaných vodných elektrární  je 47000 MW s technickým a ekonomickým potenciálom, 

ktorý sa blíži k 180000 MW.  

 

Malá vodná elektráreň (MVE) je v podstate "tokom rieky", t.j. tokom, ktorý si nevyžaduje 

zadržanie nadmerného množstva vody a tým ani postavenie veľkých hrádzí a vodných nádrží. 

Ak už však na tokoch takéto hrádze a nádrže existujú a sú ľahko použiteľné, sú nápomocné. 

Neexistuje žiadny všeobecne platný medzinárodný konsenzus ohľadne definovania MVE. 

Horná hranica sa v rôznych krajinách pohybuje medzi 2,5 až 25 MW. Všeobecne akceptovaná 

však začína byť hodnota 10 MW, a to i asociáciou ESHA (Európska asociácia malých vodných 

elektrární).   
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V tomto príspevku sa preto vychádza z definície MVE ako akéhokoľvek hydroenergetického 

systému nadimenzovaného na maximálne 10 MW. MVE je možné ďalej rozdeliť na „vodné 

minielektrárne“, ktoré sa obyčajne definujú ako systémy s kapacitou < 500kW a „vodné 

mikroelektrárne“ pre systémy s kapacitou < 100kW. Bez ohľadu na to, ktorá definícia kapacity 

sa použije, MVE je jednou z najekologickejších foriem výroby energie, keďže využíva 

neznečisťujúci obnoviteľný zdroj a vyžaduje si minimálne zásahy do okolitého prostredia.  

 

Malá vodná elektráreň môže mať taktiež zásadný význam ako náhrada fosílneho paliva, keďže, 

na rozdiel od mnohých iných zdrojov obnoviteľnej energie, môže vo všeobecnosti vyprodukovať 

energiu na základe momentálneho dopytu (t.j. nie sú potrebné žiadne zásobovacie alebo 

zálohové systémy) kedykoľvek počas roka, za predpokladu adekvátneho prietoku vody 

a v mnohých prípadoch pri nákladoch konkurujúcich nákladom elektrární využívajúcich fosílne 

palivá.  

 

1.2  Výhody malých vodných elektrární  

Malé vodné elektrárne sú jednou z najekonomickejších a najspoľahlivejších technológií na 

výrobu energie, ktorú je potrebné zobrať do úvahy v súvislosti s výrobou čistej elektrickej 

energie. Kľúčovými výhodami, ktoré majú malé vodné elektrárne na rozdiel od veternej 

a solárnej energie a energie vĺn a príboja, sú predovšetkým:  

 vysoká efektívnosť (70 - 90%), 

čo je bezkonkurenčne najlepší 

výsledok zo všetkých 

technológií na výrobu energie,  

 vysoký stupeň využitia 

(obyčajne >50%) v porovnaní 

s 10% využiteľnosti pri solárnej 

energii a 30% využiteľnosti pri 

energii veternej,  

 vysoká úroveň predvídateľnosti, 

ktorá sa mení v súlade so 

štruktúrou ročných dažďových 

zrážok,  

 pozvoľný priebeh zmeny, 

energetický výstup sa mení len 

postupne zo dňa na deň (nie 

z minúty na minútu), 

 dobrá korelácia s dopytom, t.j. 

výstup je maximálny v zime,  

 ide o dlhotrvajúcu a robustnú 

technológiu, systémy je možné 

ľahko naprojektovať, tak, aby 

vydržali 50 i viac rokov.  
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2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VODNEJ ENERGII 

  

2.1 Spád a prietok  

 

Cieľom sústavy malej vodnej elektrárne je premeniť potenciálnu energiu množstva vody, ktorá 

tečie tokom pod určitým sklonom na elektrickú energiu na dolnom konci sústavy, kde sa 

nachádza elektráreň.  

  

Vertikálny sklon vody, známy ako „spád“, má z pohľadu tvorby vodnej energie veľký význam. 

Rýchlo tečúca voda sama o sebe neobsahuje dostatočné množstvo energie na výrobu užitočnej 

energie s výnimkou veľkých vodných zdrojov, akými sú pobrežné morské prúdy. Z toho dôvodu 

sa vyžadujú dve veličiny: prietok vody Q a spád H. Je vo všeobecnosti lepšie mať väčší spád 

než väčší prietok, keďže tak nevzniká potreba inštalácie veľkého zariadenia.  

 

Hrubý spád (H) predstavuje maximálny dostupný vertikálny sklon vody z úrovne hornej hladiny 

na úroveň dolnej hladiny. Skutočný spád, ktorý zachytáva turbína, bude trochu menší než ten 

hrubý, a to z titulu strát, ktoré vznikli počas presunu vody do a zo stroja. Tento zredukovaný 

spád je známy ako čistý spád.  

Prietok (Q) na rieke predstavuje objem vody, ktorá pretečie za sekundu a ktorý sa meria v m3/s. 

Pre menšie sústavy sa môže prietok vyjadrovať v litroch/sekundu, pričom 1000 litrov/sekundu 

sa rovná 1 m3/sekundu.  

  

Podľa spádu je možné sústavy rozdeliť do troch 

kategórií:  

• sústavy s veľkým spádom: 100 m a viac,  

• sústavy so stredne veľkým spádom: 30 - 100 m,  

• sústavy s malým spádom: 2 - 30 m.  

Tieto rozpätia nie sú pevne stanovené a slúžia len 

ako nástroj na rozdelenie sústav do kategórií.  

 

Sústavy je možné zadefinovať nasledovne:  

• sústavy typu riečneho toku,  

• sústavy s elektrárňou umiestnenou pri základni 

hrádze,  

• sústavy napojené na kanál alebo na potrubie na 

prívod vody.  

 

 

Vo všeobecnosti sa na vytvorenie sústav s väčším spádom vynaloží menej peňazí ako na 

sústavy s malým spádom, pretože pre ten istý výstup bude tok cez turbínu a cez požadované 

hydraulické konštrukcie menší. U rieky s pomerne prudkým sklonom v určitej časti jej toku je 

možné využiť rozdiel hladín odklonom celého toku alebo jeho časti a jeho návratom do rieky 

potom, čo prešiel turbínou. Vodu je možné priviesť z miesta vtoku priamo do turbíny cez tlakové 

potrubie.  
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2.2  Výkon/výstup a energia  

Vodné turbíny premieňajú tlak vody na mechanický výkon hriadeľa, ktorý je možné využiť na 

pohon generátora elektriny alebo iného strojného vybavenia. Výkon, ktorý je k dispozícii, je 

úmerný súčinu spádu a prietoku. Všeobecný vzorec na výpočet výkonu dodávaného vodnou 

sústavou je:  

P = n ρ g Q H  

kde:  

P je mechanická sila vytvorená hriadeľom turbíny (vo wattoch),  

n je hydraulická účinnosť turbíny,  

ρ je hustota vody (1000 kg/m3), 

g je akcelerácia spôsobená gravitáciou (9.81 m/s2),  

Q je objem prietoku prechádzajúci turbínou (m3/s),  

H je efektívna tlaková výška vody naprieč turbínou (m).  

 

Najlepšie z turbín môžu dosahovať hydraulickú účinnosť v rozpätí od 80 do viac ako 90% (čo je 

hodnota vyššia ako u iných hnacích zariadení). Samozrejme, že sa táto účinnosť bude znižovať 

úmerne s veľkosťou. Sústavy vodných mikroelektrární (<100kW) majú skon k 60 až 80% 

účinnosti. Ak zoberieme do úvahy štandardnú 70% využiteľnú účinnosť celej sústavy, potom sa 

vyššie uvedená rovnica zjednoduší nasledovne:  

P (kW) = 7 × Q (m
3

/s) × H (m) 

 

2.3  Hlavné prvky sústavy malej vodnej elektrárne  

 
Obrázok 2 Komponenty sústavy vodnej elektrárne  
 
Legenda k Obrázku 2: 

 

Weir and intake  Hať a vtok  
Forebay tank Nárazová nádrž 
Penstock Prívodné tlakové potrubie 
Powerhouse Elektráreň  
Tailrace Odtokový kanál 
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Obrázok 2 je znázornením typickej sústavy malej vodnej elektrárne pri stredne veľkom alebo 

veľkom spáde. Sústavu je možné zhrnúť nasledovne:  

 
 Voda sa odoberie z rieky a presmeruje tak, aby prešla vtokom na hati.  

 Pri inštaláciách na stredne veľkom alebo veľkom spáde môže voda najprv pretekať 

horizontálne do nárazovej nádrže, a to malým kanálom alebo „náhonom“.  

 Predtým, než voda zostúpi do turbíny, prechádza cez usadzovaciu alebo „nárazovú“ 

nádrž, v ktorej sa voda spomalí dostatočne na to, aby sa v nej rozptýlené častice mohli 

usadiť.  

 Nárazová nádrž je obyčajne chránená hrablicou z kovových tyčí (hrablica na 

zachytávanie odpadu), ktorá odfiltruje z vody odpad.  

 Tlakové potrubie alebo prívodné tlakové potrubie prenáša vodu z nárazovej nádrže do 

turbíny, ktorá je súčasťou elektrárne spolu s generátorom a ovládacím zariadením.  

 Potom, čo voda opustí turbínu, vypustí sa do odtokového kanála a odtiaľ do rieky.  

 

 

 

3. TECHNOLÓGIA  

 

3.1 Prehľad  

 
Hlavným komponentom malej vodnej elektrárne je vodná turbína. Všetky takéto turbíny menia 

energiu z padajúcej vody na výkon rotujúceho hriadeľa. Často však vzniká zmätok ohľadne 

toho, aký typ turbíny by sa mal za rôznych okolností použiť. Výber turbíny závisí od 

charakteristiky danej stavby, v princípe hlavne od spádu a prietoku, ako aj od želanej rýchlosti 

chodu generátora a toho, či sa bude rátať s používaním turbíny i v podmienkach menšieho 

prietoku.  

 

Existujú dva základné typy turbín označované ako “impulzné” a “reakčné”. Impulzná turbína 

premieňa potenciálnu energiu vody na kinetickú energiu v prúde vychádzajúcom z dýzy 

a prenášanom na lopatky lyžičkového tvaru alebo štandardné lopatky na obežnom kolese. 

Reakčná turbína využíva tlak ako aj rýchlosť vody na dosiahnutie určitého výkonu. Obežné 

koleso je úplne ponorené a dochádza k znižovaniu tlaku a rýchlosti smerom od vtoku po výtok.  

 

Na rozdiel od obežného kolesa reakčnej turbíny sa koleso impulznej turbíny nenachádza pod 

vodou a poháňa ho prúd (alebo viaceré prúdy) vody. V praxi sa používajú 3 základné typy 

impulzných turbín: Peltonova, Turgo turbína a turbína s priečnym prietokom (Bánkiho turbína). 

Dva hlavné typy reakčných turbín sú vrtuľové turbíny (typ Kaplanovej turbíny) a Francisove 

turbíny. Tabuľka 1 poskytuje iba veľmi zbežné rozdelenie vodných turbín podľa typu a rozpätia 

spádov, v rámci ktorých sa aplikujú. Tieto sú iba približné a závisia od konkrétneho prevedenia 

každého výrobcu.  
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Tabuľka 1 Impulzné a reakčné turbíny 

 

Typ turbíny  

 Rozdelenie do tried 
podľa spádu  

 

Veľký (>50m)  Stredne veľký (10-
50m)  

Malý (<10m)  

Impulzná 
Peltonova, Turgo, 

viacprúdová 
Peltonova turbína 

Turbína s priečnym 
prietokom, Turgo 

turbína viacprúdová 
Peltonova turbína  

Turbína s priečnym 
prietokom 

Reakčná  

 

Francisova turbína 
(špirálová skriňa)  

Francisova turbína 
(turbína s otvoreným 

vtokom), vrtuľová 
turbína, Kaplanova 

turbína  

 

 

3.2 Typy turbín vhodných pre MVE  

Väčšinu existujúcich turbín je možné zariadiť do troch kategórií:  
• Kaplanove a vrtuľové turbíny,  

• Francisove turbíny,  

• Peltonove a ostatné impulzné turbíny.  

 

Kaplanove a vrtuľové turbíny sú reakčnými turbínami s axiálnym prietokom, ktoré sa vo 

všeobecnosti používajú pri malých spádoch (obyčajne menších ako 16 m). Kaplánova turbína 

má nastaviteľné lopatky na obežnom kolese a môže, ale nemusí mať nastaviteľné rozvádzacie 

lopatky. Ak sú tak lopatky obežného kolesa ako aj rozvádzacie lopatky nastaviteľné, hovoríme 

o turbínach „s dvojstupňovou reguláciou“. Ak sú rozvádzacie lopatky osadené napevno, ide 

o turbínu s „jednostupňovou reguláciou“.  

Vo svojej tradičnej verzii má Kaplanova turbína špirálovú skriňu (a to buď v oceli alebo 

v železobetóne). Tok sa dostáva radiálne smerom dovnútra a otočí sa pod pravým uhlom 

predtým, než sa dostane k obežnému kolesu v axiálnom smere. V prípade napevno osadených 

lopatiek obežného kolesa je turbína známa ako vrtuľová turbína. Vrtuľové turbíny môžu mať 

mobilné i fixné rozvádzacie lopatky. Neregulované vrtuľové turbíny sa využívajú len v prípade, 

že sú prietok i spád prakticky konštantné.  

Priamoprúdové turbíny s obtekaným generátorom a priamoprúdové turbíny s rotorom 

generátora na obvode obežnej lopatky vychádzajú z vrtuľových a Kaplanových turbín, do 

ktorých voda vchádza a z ktorých vychádza pri iba malých zmenách smeru. U priamoprúdovej 

turbíny s obtekaným generátorom sú multiplikátor a generátor umiestnené do vnútra „hľuzy“ 

ponorenej do toku. Takéto turbíny môžu mať niekoľko úprav, a to pravouhlý prevod, S-ducts 

Straflo turbíny, pásom poháňané generátory atď. Pravouhlé prevody sú veľmi atraktívnym 

riešením, ktoré sa ale vyrába len do maximálne 2 MW.  

Francisove turbíny sú reakčnými turbínami s radiálnym prietokom a s pevne osadenými 

lopatkami obežného kolesa a nastaviteľnými rozvádzacími lopatkami, ktoré sa používajú na 

stredne veľké spády. Obežné koleso pozostáva z lopatiek v tvare lyžíc zložitých tvarov. 

Francisova turbína obyčajne zahŕňa špirálovú skriňu z liateho železa alebo ocele na rozvod 

vody po celom obvode obežného kolesa a niekoľkých radov lopatiek na usmernenie  
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a regulovanie prietoku vody smerujúcej do obežného kolesa. Obrázok č. 9 je schematickým 

zobrazením tohto typu turbíny.  

Peltonove turbíny sú impulznými turbínami s jedným alebo viacerými prúdmi vody, pričom 

každý z týchto prúdov vychádza z dýzy s ihlovým ventilom na riadenie toku. Používajú sa pri 

stredne veľkých a veľkých spádoch. Osi dýz sú v jednej rovine s obežným kolesom. Obrázok č. 
10 je schémou vertikálnej Peltonovej turbíny a osi dýz umiestnenej do jednej roviny s obežným 

kolesom. Niektorí výrobcovia vyvinuli špeciálne typy strojov s obmedzeným rozpätím prietoku 
resp. odtoku a výstupu, čo však môže byť za určitých okolností výhodou.  

 
Turbína s priečnym prietokom, ktorá sa niekedy nazýva i Ossbergerova turbína podľa 

spoločnosti, ktorá ju vyrába viac ako 50 rokov alebo Michellova turíbna, sa používa pri širokej 

škále spádov, ktoré presahujú spády na ktoré sú určené Kaplanove, Francisove a Peltonove 

turbíny. Sú osobitne vhodné pre vodný tok s veľkým a malým spádom.  

 
Turgo turbína je schopná prevádzky pri spáde v rozpätí od 30 do 300 m. Podobne ako 

Peltonova turíbna je i táto turbínou impulznou. Jej lyžicové lopatky sú však odlišného tvaru 

a prúd vody zasahuje rovinu obežného kolesa pod 20° uhlom. Voda sa dostáva do obežného 

kolesa z jednej strany kotúča tohto kolesa a vychádza z druhej. Vyššia rýchlosť obežného 

kolesa Turgo turbíny, ktorá je spôsobená menším priemerom tohto kolesa v porovnaní s inými 

typmi turbín, zvyšuje pravdepodobnosť priameho prepojenia turbíny a generátora. Turgo turbína 

sa môže osvedčiť pri stredne veľkých spádoch, pri ktorých by sa inak použila Francisova 

turbína. Na rozdiel od Peltonovej turbíny u Turgo turbíny voda pretekajúca cez obežné koleso 

vytvára axiálnu silu, ktorá si vyžaduje inštaláciu axiálneho ložiska na hriadeľ.  

 
 

 

PELTON 

  

TURGO 

 

OPEN-FLUME FRANCIS 

  

SPIRAL-CASE FRANCIS 
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CROSSFLOW 

  
PROPELLER 

  

Obrázok 3 Schematické zobrazenie základných typov turbín  

 

3.3  Kritériá pre výber turbíny  

Typ, geometria a rozmery turbíny sú v zásade podmienené nasledovnými kritériami:  
• čistým spádom,  
• rozpätím vody vypúšťanej cez turbínu,  
• rotačnou rýchlosťou,  
• problémami s tvorbou kavitácií,  
• nákladmi.  
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Obrázok 4 Prevádzkové rozpätia rôznych typov turbín  

 

Obrázok 4 predstavuje prevádzkové rozpätia rôznych typov turbín ako funkciu čistého spádu 

a prietoku. Samotný čistý spád predstavuje prvé kritérium pre výber typu turbíny, ktorá sa má 

nainštalovať. Tabuľka 2 zas špecifikuje rozpätie vhodných čistých spádov pre rôzne typy turbín.  

Tabuľka 2  Rozpätie spádov  

Typy turbín  Rozpätie spádov v metroch  

Kaplanova a vrtuľová  2 < H < 15  

Francisova  4 < H < 100  

Peltonova 30 < H < 1000  

S priečnym 
prietokom  

1 < H < 150  

Turgo  50 < H < 250  

 

Pre ten istý čistý spád môžu existovať určité turbíny, ktoré je oproti ostatným náročnejšie vyrobiť 

a tým sa stávajú drahšími. Pri malých spádoch je napríklad lacnejšia vrtuľová turbína ako 

Kaplanova určená pre rovnaké rozpätie menovitého prietoku. Pri vodnej sústave so stredne 

veľkým spádom bude lacnejším variantom turbína s priečnym prietokom než Francisova 

turbína, ktorej obežné koleso je zložitejšie aj napriek tomu, že jej účinnosť je vyššia. Čo sa týka 

prietoku, je potrebné pamätať na to, že turbíny nemôžu bežať od nulového až po 

naprojektovaný prietok.  

 

3.4 Účinnosť turbíny 

Účinnosť turbíny je definovaná ako pomer energie dodávanej turbínou (mechanická energia 

prenášaná hriadeľom turbíny) a absorbovanej energie (hydraulická energia rovnajúca sa 

nameranému prietoku pri čistom spáde). Na odhadnutie celkovej účinnosti turbíny je potrebné 

účinnosť vynásobiť účinnosťami zvyšovača rýchlosti (ak bol použitý) a alternátora.  
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Ako je možné vidieť na obrázku 5, ktorý uvádza priemernú účinnosť niekoľkých typov turbín, 

účinnosť rapídne klesá pod určitým percentom menovitého prietoku. Turbína je navrhnutá tak, 

aby bežala na hodnote svojej najlepšej účinnosti alebo blízko tejto hodnoty. Obyčajne ide 

o 80% maximálnej prietokovej rýchlosti. Ako sa prietok odchyľuje od tejto konkrétnej hodnoty 

prietoku, odchyľuje sa i hydraulická účinnosť turbíny.  

 
Rozpätie prietokov, ktoré sa má použiť a následne i vytvorená energia sa líši, ak:  

• má sústava dodávať elektrinu do malej siete,  

• bola sústava navrhnutá tak, aby sa napojila na veľkú rozvodnú sieť.  

V prvom prípade je potrebné zvoliť prietok, ktorý umožní vyrábať elektrinu takmer po celý rok. 

V druhom prípade by sa mal zvoliť taký menovitý prietok, aby sa maximalizoval čistý výnos 

z predaja elektriny.  

 
Kaplanove alebo Peltonove turbíny s dvojstupňovou reguláciou sú schopné uspokojivého chodu 

pri širokom rozpätí prietokov - a to pri rozpätiach presahujúcich jednu pätinu menovitého 

prietoku. Kaplanove trubíny s jednostupňovou reguláciou majú akceptovateľnú účinnosť od 

jednej tretiny tejto kapacity a Francisove turbíny od polovice menovitého prietoku. Pri menej ako 

40% menovitej vypúšťanej kapacity vykazujú Francisove turbíny nestabilitu, ktorá vyúsťuje do 

vibračných alebo mechanických otrasov. Vrtuľové turbíny s napevno osadenými lopatkami sú 

schopné uspokojivého chodu len v rámci veľmi obmedzeného rozpätia, ktoré sa blíži k ich 

menovitému prietoku. Pri vrtuľových turbínach s jednostupňovou reguláciou si je treba 

uvedomiť, že ich účinnosť je vo všeobecnosti lepšia, keď je ich obežné koleso nastaviteľné.  

 
 
  

 

 

Obrázok 5 Účinnosti prietokov 
 
Legenda k Obrázku 5: 

 

Full Kaplan Úplná Kaplanova turbína 
Cross-flow  Turbína s priečnym prietokom  
Fixed propeller  Napevno osadená vrtuľová turbína  

 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

51 
   

 

 

3.5 Ovládanie  

 
Ovládací panel je v čiernej skrinke, ktorá monitoruje prevádzku sústavy vodnej elektrárne. 

Hlavné funkcie ovládacieho panela:  

• nábeh a zastavenie turbíny,  

• synchronizácia generátora s lokálnou sieťou,  

• monitorovanie hornej hladiny vody a uistenie sa, že je táto nad svojou minimálnou 

hodnotou, 

• prevádzka regulačného prietokového ventilu k turbíne tak, aby táto odpovedala dostupnej 

hladine vody,  

• zistenie porúch a aktivovanie varovných alebo poruchových sekvencií. 

 

Pre sústavy napojené na rozvodnú sieť musí byť ovládací panel v súlade s lokálnymi 

odporúčaniami na pripojenie zabudovaných generátorov. Pre sústavy, ktoré nie sú napojené na 

lokálnu sieť a bežia nezávisle, musí ovládací systém zabezpečiť, aby bolo napätie i frekvencia 

generátora v rámci povolených rozpätí bez ohľadu na vyvinuté zaťaženie.  

 
Pri väčších elektrárňach, ktoré dodávajú trojfázovú 

energiu, sú na ovládacom paneli bežne dostupné 

nasledujúce zobrazenia:  

 voltmeter s polohovacím spínačom na zistenie 

napätia medzi fázami a napätia vedenia,  

 ampérmeter na každej fáze na meranie prúdu,  

 merač kmitočtov,  

 merač kilowattov pre okamžitú energiu,  

 merač kilowatthodín na meranie energie vyrobenej 

za určitý časový úsek,  

 merač účinníka. 

  
 

3.6  Cedenie (odstraňovanie nečistôt) 

Sitá na zachytenie odpadu  

 
Sito na zachytenie odpadu je typom 

zahradenia, ktoré sa používa na odobratie 

odpadu z trasy vodného kanála. Ide o  nástroj 

užitočný pri udržiavaní potokov, riek a jazier 

bez odpadu a nežiaducich prvkov. Základný 

dizajn všetkých sít na zachytenie odpadu je 

podobný, aj keď interné, externé či turbínou 

poháňané sitá slúžia každé inému účelu. Sitá 

môžu byť taktiež vyrobené z rôznych 

materiálov.  
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Základný typ sít na zachytávanie odpadu vo vodných kanáloch je možné vytvoriť z akéhokoľvek 

druhu mrežovitého materiálu, ktorým síce voda pretečie, ale ktorý zachytí veľké kusy odpadu. 

Sito na zachytávanie odpadu sa obyčajne vyrába z tých istých materiálov ako mnohé ploty, či 

už kovové alebo umelohmotné. V závislosti na vodnom toku a rozsahu jeho znečistenia 

odpadom, ktorý tokom prechádza, sa vyžaduje pravidelné čistenie sít, aby tak nedošlo k ich 

zablokovaniu.  

 

Sito predstavuje zábranu pre tok a tým pádom spôsobuje aj miernu stratu spádu. Z tohto 

dôvodu by mal byť rozstup mrežoviny taký, aby umožnil maximálnu bezproblémovosť prietoku 

a zároveň zachytil odpad, ktorý by inak svojou veľkosťou poškodil turbínu. Dodávateľ turbíny 

vám poradí ohľadne správnych rozmerov mrežoviny na sitá. Okrem toho by mala byť rýchlosť 

prietoku prechádzajúceho sitom pomerne malá, ak je to možné menšia ako 0,3 m/s a určite nie 

väčšia ako 0,5 m/s.  

 Automatické čistiace zariadenia  

Manuálne hrablice sú využiteľné iba u sústav malých vodných elektrární alebo 

u hydroenergetických stavieb, ktoré sú obsluhované operátorom z iného dôvodu. Existuje celá 

škála automatických hrablíc, ktoré slúžia na čistenie sít a na odstraňovanie zachyteného 

odpadu. Najbežnejšími typmi automatických hrablíc sú:  

Robotické hrablice: Tieto sú k dispozícii v rôznych prevedeniach. Obyčajne však disponujú 

jednou alebo viac hrablicami, ktoré ovláda hydraulické rameno. Niektoré prevedenia si vyžadujú 

iba jednu hrablicu, ktorá otáča pozdĺž sita; v opačnom prípade ide o dve alebo viac hrablíc, 

ktoré sa pohybujú jedna vedľa druhej. Tieto systémy sú obyčajne veľmi mohutné, čiastočne 

preto, že majú svoje hnacie mechanizmy po celý čas umiestnené mimo dosahu vody. Ich 

hlavnými nevýhodami sú vizuálna prítomnosť zariadenia a trochu väčšie zdravotné 

a bezpečnostné riziko z dôvodu bezobslužného chodu zariadenia.  

Čistiace zariadenie na princípe hrablíc a reťazí, v ktorom sa tyč pohybuje nahor po site 

pomocou reťazového pohonu na každom z koncov. Tyč ukladá zozbierané zhrabky do kanála, 

ktorý kopíruje sito po celej jeho dĺžke. Kanál je možné prepláchnuť vodou (načerpanou podľa 

potreby), čím sa presunú zhrabky do bočného prelivu.  

Čistiace zariadenie na princípe drapáka a zdviháka je robustnou alternatívou robotických 

hrablíc. Jedna rada „čeľustí“ rotuje pozdĺž sita a dvíha materiál priamo do skipu.  

Coanda sitá, ktoré je možné aplikovať len v sústavách s veľkým alebo stredne veľkým spádom, 

si nevyžadujú žiadne zhrabovanie, pretože využívajú tzv. Coanda efekt na oddelenie 

a odplavenie odpadu a nánosov, pričom sa do vtokovej sústavy dostane iba čistá voda. Presne 

umiestnené, precízne rozmiestnené horizontálne drôty z nehrdzavejúcej ocele sú zabudované 

do starostlivo naprofilovaného sita, ktoré je pripevnené na vzdušnom líci odbernej hate. Čistá 

voda sa nahromadí v komore pod sitami a je prepojená priamo na prívodné tlakové potrubie 

turbíny. 
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(a) Hrablica a reťaz  (b) Hydraulické rameno 

  
(c) Drapák a zdivák  (d) Coanda sito 

  

 

Zábrany proti rybám  

Na riekach, na ktorých sú dôležité rybárske koncerny, sa zväčša uplatňujú prísnejšie 

požiadavky na cedenie tokov (sitami), aby došlo k odplašeniu rýb od vtoku do turbíny a aby boli 

presmerované do vhodného prelivu. Konkrétne zábrany proti rybám budú predmetom jednania, 

a to v závislosti na citlivosti hydroenergetickej stavby.  

 
Odskúšaných bolo niekoľko inovatívnych metód na udržanie rýb mimo vtokov, ktorými by 

nedošlo k fyzickému hradeniu. Tieto zahŕňajú využitie elektrického prúdu, bublinkové resp. 

vzduchové clony a zvukové vlny, ktoré držia ryby mimo vtoku. Tieto metódy poskytujú 

operátorovi značné výhody tým, že eliminujú prekážky pre prietok.  

 

 

 

4. ZHODNOTENIE ZDROJOV 
 
4.1 Úvod  

Plánovanie hrá dôležitú úlohu pri raste a rozvoji vodnej energie. Objem dosiahnuteľnej vodnej 

energie z danej hydroenergetickej stavby je funkciou spádu turbíny a odpovedajúceho prietoku. 

Z toho dôvodu si využívanie vodnej energie vyžaduje zhodnotenie vodného zdroja, ktoré závisí 

od prírodných procesov s lokálnym výskytom a od charakteristiky resp. vlastností terénu. 

Presné a spoľahlivé zhodnotenie vodných zdrojov vedie k úspešnému plánovaniu. Dosiahnutie 

spoľahlivého zhodnotenia vodných zdrojov je však naďalej problematické. To platí hlavne 
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u neindustrializovaných nedostatočne rozvinutých regiónov a môže byť jedným z faktorov 

nedostatočného nárastu ich vodnej energie.  

Obyčajne sa na odhad vodných zdrojov berú do úvahy historické údaje odpovedajúce pevne 

stanovenému miestu. Z takýchto informácií vychádzajú práve plánovači. Ministerstvá životného 

prostredia, agentúry hydrológie a/alebo životného prostredia (národne/regionálne/lokálne) či iné 

organizácie podobného charakteru sú obyčajne zdrojom údajov o nameraných prietokoch na 

najvýznamnejších riekach alebo tokoch európskych krajín. Záznamy je možné použiť na 

vyhodnotenie prietokov týchto tokov v mieste navrhovanej výstavby, pokiaľ sa patrične zohľadní 

umiestnenie diela vo vzťahu k meracej stanici (pred alebo za stanicou). 

Vo väčšine prípadov sú však minulé záznamy o využiteľnosti vody špecifické pre konkrétne 

miesto. Z dôvodu existujúcej zložitosti v rámci hydrologického fenoména existujú pochybnosti 

ohľadne presnosti a spoľahlivosti zhodnocovania založeného na historických údajoch 

špecifických pre konkrétne miesta. Následkov nepresných informácií hodnotiacich vodné zdroje 

môže byť niekoľko:  

1. podhodnotenie môže byť hlavnou príčinou chabej motivácie k využívaniu vodnej energie 

– dokonca i skutočná dostupnosť by mala byť povzbudivá; 

2. vyhodnocovaním vychádzajúcim z pozorovania konkrétneho vybraného miesta sa môžu 

opomenúť potenciálne udalosti na iných miestach, čo môže viesť k chybnému 

plánovaniu; 

3. zozbieranie údajov z väčšieho počtu miest, ktoré pokrývajú široké územie je jednak 

drahé a jednak časovo náročné.  

Vďaka objavom v oblasti moderných výpočtových nástrojov, akými je napr. geografický 

informačný systém (GIS - Geographical Information System), či modely s diaľkovo snímanými 

údajmi alebo hydrologické modely, je možné komplexnejšie riešiť vyššie spomenuté 

obmedzenia. Realistické interpretácie: (i) exitujúceho terénu, (ii) komplexných hydrologických 

fenoménov a (iii) meniacej sa klímy sú teraz možné pomocou priestorových nástrojov 

a modelovacích postupov. Vďaka tomu je dnes možná nielen priestorová, ale aj časová 

simulácia skutočnej hydrológie voči dostupnosti vody v regióne.  

Hydrologické modely sú zjednodušenými, koncepčnými interpretáciami časti hydrologického 

cyklu. Využívajú sa hlavne na hydrologickú prognózu a na pochopenie hydrologických 

procesov. Ide o účinnú metódu skúmania hydrologickej sústavy využívanú tak hydrológmi-

výskumníkmi ako aj aktívnymi vodohospodárskymi inžiniermi. Tieto modely vo všeobecnosti 

využívajú matematické a štatistické koncepcie na prepojenie určitých vstupov (napr. zrážok, 

teploty atď.) na modelový výstup (napr. odtok).  

Dnes je už možné zaintegrovať všetky fyzické udalosti, čo vedie k lepšej simulácii fyzického 

sveta za použitia GIS a hydrologických modelov. Výhodou týchto nástrojov a modelov je ich 

schopnosť simulovať obsah vody s ohľadom na prietok v rámci miniatúrneho priestoru pre tri 

rôzne prietoky, a to konkrétne nadzemné, povrchové a kanálové. Využitie hydrologických 

modelov rastie v porovnaní s tradičnými metódami vyhodnocovania vodných zdrojov. 

GIS a nástroje využívajúce diaľkovo snímané údaje majú v dnešných časoch široké využitie pri 

vyhodnocovaní hydroenergetického potenciálu. Užitočnosť GIS a technológií využívajúcich 

diaľkovo snímané údaje je ešte lepšia, ak je do nej možné zaintegrovať hydrologické modely 

vychádzajúce z procesov. Hoci existuje mnoho prínosov hydrologických modelov založených na 

procesoch, ktoré sú integrované do GIS, sú známe aj určité ich obmedzenia. Požiadavka 
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veľkého objemu dát týkajúcich sa využitia pozemkov, pôdy a klímy sú jedným z hlavných 

obmedzení hydrologického modelovania. Využívanie veľkého počtu submodelov a súvisiacich 

okolností sa taktiež ukázali byť obmedzujúce pre určité konkrétne situácie. Takéto obmedzenia 

by mohli viesť k nespoľahlivosti prognóz modelu. Tieto nespoľahlivosti je však možné  

minimalizovať pomocou štandardného postupu kalibrácie a kontrolou správnosti.  

 

4.2  Národné a regionálne úrovne  

Za účelom vyhodnocovania národných a regionálnych zdrojov sa pri vývoji GIS databázy 

slúžiacej na identifikáciu zdroja, výber hydroenergetickej stavby, environmentálne plánovanie, 

digitálne terénne modelové údaje (DTM - Digital Terrain Model), prenosovú sústavu 

a klasifikáciu hydroenergetických stavieb využívajú satelitné zábery. Vo všeobecnosti takéto 

cvičenia na vyhodnocovanie veľkých zdrojov využíva tím pozostávajúci z expertov z oblasti GIS, 

hydrológie, vodnej energie atď.  

Geografický informačný system (GIS - Geographic Information System) je počítačovým 

informačným systémom používaným na znázornenie a analýzu geografických prvkov 

prítomných na povrchu Zeme. Metódy na vyhodnotenie potenciálu vodnej energie pre konkrétny 

región môžu byť nasledovné.  

Regionálne modely prekročenia resp. trvania prietoku  

Existujú dva spôsoby vyjadrenia kolísania riečneho resp. vodného prietoku počas roka: ročný 

hydrogram a čiara prekročenia prietoku alebo FDC (Flow Duration Curve) ako je to zobrazené 

nižšie.  

 
 

Ročný hydrogram 

 

Čiara prekročenia prietokov 

 

 
 

Čiara FDC je jednoduchým grafickým zobrazením kolísania vodného prietoku na konkrétnom 

mieste bez akéhokoľvek ohľadu na postupnosť, v akej je tento prietok dostupný. Zobrazuje, ako 

sa prietok rozloží počas určitého obdobia (najčastejšie roka). Vertikálna os udáva prietok, zatiaľ 

čo horizontálna uvádza percento roka, počas ktorého prietok presiahne hodnotu uvedenú na osi 

„y“. Z tohto dôvodu môže napríklad čiara FDC okamžite indikovať úroveň prietoku, ktorý bude 

k dispozícii aspoň 50% roka (známe ako Q50). Prietok prekročený po dobu 95% roka (Q95) sa 

často považuje za charakteristickú hodnotu pre minimálny vodný prietok.  
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Čiary prekročenia prietokov pre perspektívne hydroenergetické stavby, pre ktoré sú k dispozícii 

adekvátne údaje o prietoku, je možné priamo vytvoriť. Z takejto čiary je možné odhadnúť prietok 

pre rôzne úrovne závislosti meranej hydroenergetickej stavby. V skutočnom živote je však u 

väčšiny takýchto miest pre hydroenergetické projekty pravdepodobné, že nebudú predmetom 

meraní, ak sú ich údaje nepodstatného významu alebo ak nie sú na účely takýchto analýz 

k dispozícii žiadne údaje o prietoku.  

Ak sa má odvodiť čiara prekročenia prietokov pre konkrétne miesto na toku, pre ktoré nie sú 

k dispozícii žiadne údaje o prietoku, môže sa použiť regionálna čiara prekročenia prietokov. 

Regionálne modely prietokov sa vytvárajú na základe údajov dostupných pre potreby iných 

meraných/sledovaných povodí v tom istom regióne alebo sa prevedú z podobného blízkeho 

regiónu. Takéto modely sa využívajú na výpočet čiar prekročenia prietokov pre nemerané 

povodia v danom regióne. Dostupnosť takýchto regionálnych modelov prekročenia prietokov má 

obrovský význam (napríklad pri odhadovaní potenciálu vodnej energie vo vzdialených 

hornatých regiónoch krajiny). 

Ročný model prekročenia prietokov poskytuje vzorec prietoku na nemeranom povodí. Na účely 

vytvorenia modelu prekročenia prietokov je potrebné zobrať do úvahy fyziografickú 

charakteristiku plochy povodia, obvod, dĺžku hlavného kanála, nadmorskú výšku najvyšších 

a najnižších bodov, geológiu a hydrogeológiu danej oblasti, model využitia pozemkov, klímu 

a iné parametre. V závislosti na dostupnosti dát je možné použiť prekročenie prietokov získané 

z vyššie uvedených regionálnych modelov prietokov len na predprojektové štúdie. Po nich môžu 

nasledovať detailné projektové štúdie (pre potenciálne diela) na základe skutočných meraní 

prietokov z riek/tokov.  

Diaľkovo snímané údaje pre analýzu povodia  

Technológia diaľkového snímania údajov je efektívnym nástrojom identifikácie miest vhodných 

na umiestnenie nových hydroenergetických projektov, hlavne v neprístupných oblastiach, kde je 

veľký potenciál vodných zdrojov. Diaľkovo snímané údaje dostupné v blízkom infračervenom 

pásme (0.8 um - 1.1 um) sú jasným kontrastom medzi zemskými a vodnými prvkami, a preto sú 

aj najvhodnejšie na mapovanie stálych tokov. Údaje z IRS-LISS III-Geocoded False Colour 

Composites (FCC) je možné použiť na identifikáciu hraníc povodia, hydrografickej siete, stálych 

tokov, využitia pozemkov a vegetačného pokryvu pre takéto hodnotenia. Vrstevnice a výškové 

kóty z topografických máp je možné využiť na vygenerovanie digitálneho modelu reliéfu (DEM - 

Digital Elevation Model) týchto povodí použitím ktoréhokoľvek dostupného GIS softvérového 

balíka – Manifold, ARC-INFO, MapInfo atď. Na účely detailnejšej analýzy môžu byť na týchto 

DEM modeloch vykreslené hranice povodia, hydrografická sieť a osídlenia väčšieho významu.  

Digitálne modely terénu (DTM - Digital Terrain Models) 

Digitálne modely terénu je možné použiť na výpočet sklonu, dĺžky kanála, plochy povodia, 

spádu dostupného na výrobu energie a určenie vhodného miesta pre stavby projektov malých 

vodných elektrární akými sú vzdúvacia hať, privádzací či prívodný kanál, usadzovacia nádrž, 

nárazová nádrž, strojovňa atď. Satelitné vyobrazenia a GIS je možné taktiež použiť na 

plánovanie vhodných (optimálnych) dráh, profilovú analýzu, konštrukčný návrh veží a káblov 

a odhad nákladov na prenosovú sústavu alebo prívodné potrubie po najbližšiu rozvodňu. 
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4.3 Odhad zdrojov na lokálnych úrovniach (špecifický pre konkrétnu stavbu)  

Jediný zdroj potrebný pre malú vodnú elektráreň či mikroelektráreň je tečúca voda dostupná pri 

určitom sklone. Plánovanie pre ktorúkoľvek z malých vodných elektrární začína čo 

najpresnejším odhadom spádu a prietoku dostupného na navrhovanom mieste. V nasledujúcich 

podkapitolách boli detailne popísané rôzne metódy na meranie dostupného spádu a prietoku.  

Meranie spádu  

Existuje niekoľko metód na meranie dostupného spádu. Niektoré z metód sú vhodnejšie pre 

miesta s malým spádom. Tieto sú však veľmi prácne a nepresné pri vysokých spádoch. Vždy sa 

odporúča uskutočniť niekoľko samostatných meraní spádu na každom z miest.  

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je skutočnosť, že hrubý spád neostáva konštantný, ale sa 

mení podľa prietoku rieky. Pri náraste prietoku v rieke sa často hladina dolnej vody zdvíha 

rýchlejšie, než hladina tej hornej. Tým sa znižuje celkový dostupný spád. Hoci táto zmena 

spádu je oveľa menšia ako zmena prietoku, môže mať podstatný vplyv na dostupnosť energie, 

hlavne pri sústavách s malým spádom, kde je i 0.5 metra kritickou hodnotou. Na účely presného 

vyhodnotenia dostupného hrubého spádu je potrebné zmerať úrovne dolnej a hornej hladiny, 

a to pre celý rozsah prietokov rieky. Niektoré zo štandardných metód/techník používaných na 

meranie spádu sú: 

 

Nivelačné prístroje a teodolity: Použitie nivelačného prístroja (alebo libely) je tradičným 

spôsobom merania výšky a  mal by sa použiť vždy, keď to umožňuje čas a peňažné prostriedky. 

Tieto zariadenia si vyžadujú presnú kalibráciu 

a mala by ich používať iba skúsená obsluha. 

Nivelačné prístroje sa používajú spolu 

s latkami na meranie výšky v niekoľkých 

fázach. Nivelačný prístroj je zariadením, ktoré 

umožňuje jeho užívateľovi zamerať latku, 

ktorú drží jeho kolega, pričom bude vedieť, 

že rovina zamerania bude dokonale 

horizontálna. Fázy sú obyčajne obmedzené 

dĺžkou latky voči zmene výšky (obyčajne nie 

viac ako 3 metre). Na takéto meranie je potrebný ničím nerušený výhľad, preto je na miestach 

s rozsiahlou vegetáciou vo všeobecnosti ťažké vyhodnocovať výšku týmto spôsobom. Na 

rozdiel od nivelačných prístrojov, ktoré umožňujú iba horizontálne zameranie, teodolit môže 

merať i vertikálne a horizontálne uhly. Tým je univerzálnejším prístrojom a zvyšuje rýchlosť 

prác.  

 

Zameriavacie zariadenia: Prenosné zameriavacie zariadenia merajú uhol sklonu svahu (tieto sa 

zvyknú nazývať sklonomery alebo Abneyove vodováhy). Ide o malé a kompaktné zariadenia, 

ktoré môžu byť vybavené i diaľkomerom, ktorý eliminuje problém merania lineárnej vzdialenosti. 

Chyba pri odhade je tu obyčajne niekde medzi 2 až 10% v závislosti na zručnosti používateľa 

zariadenia.  
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Vodou plnená trubica a manometer: Ide o jednu z najjednoduchších metód merania dostupného 

spádu, ktorá má ale určité nedostatky. Dvomi hlavnými zdrojmi chýb, ktorým je potrebné (a 

možné) sa vyhnúť sú „nenakalibrované“ merače a vzduch alebo vzduchové bubliny v meračoch. 

Aby sme sa vyhli prvému zlyhaniu, je potrebné opätovne nakalibrovať merač pred i po každom 

väčšom zameraní. Aby sme sa vyhli druhej chybe, mala by sa použiť priezračná umelohmotná 

trubica, v ktorej bude možné spozorovať bubliny.  

Táto metóda sa môže aplikovať tak na veľkých ako aj na malých spádoch. Výber tlakomera 

však závisí od spádu, ktorý sa má merať.  

Vodou plnená trubica a tyč: Táto metóda je vhodná pre miesta s malým spádom. Je lacná a 

dostatočne presná a nejaví ako zásadne chybová. Pri tejto metóde by sa mali uskutočniť dve až 

tri samostatné merania, aby ste sa uistili, že sú konečné výsledky úplné a spoľahlivé. Okrem 

toho, je možné výsledky ešte skontrolovať krížovými súčtami pomocou meraní uskutočnenými 

inou metódou, napríklad pomocou hadice plnenej vodou a manometra.  

Liehová vodováha a doska: Táto metóda je v podstate podobná metóde vodou plnenej trubice 

a tyče V rámci tejto metódy sa použije liehová vodováha, ktorá sa položí na dostatočne rovnú 

drevenú dosku a uskutoční sa horizontálne zameranie. Táto metóda je užitočná hlavne na 

strmších svahoch, na rozdiel od svahov miernych, na ktorých sa javí ako veľmi pomalá. 

Chybám sa vyhneme dvomi meraniami uskutočnenými pri každom z krokov (označením konca 

dosky a jej otočením). Chybovosť je tu vo všeobecnosti asi 2%. 

Mapy: Ako už bolo spomenuté skôr v rámci tejto kapitoly, na regionálne hodnotenia sú užitočné 

mapy s veľkou mierkou, ktorými sa určia približné hodnoty spádov. Tieto však nie sú vždy 

k dispozícii či celkom spoľahlivé. Pre miesta s veľkým spádom (>100 m) poslúžia ako 

predprojektové štúdie mapy s mierkou 1:50000, ktoré sú vo všeobecnosti k dispozícii.  

Výškomery: Výškomery/altimetre sú celkom užitočné pri predpojektových štúdiách na miestach 

s veľkým spádom. Geodetické výškomery vykazujú vo všeobecnosti chybovosť len 3% na 

úseku 100 m. Tu je však potrebné počítať i s kolísaním atmosférického tlaku. Preto sa táto 

metóda neodporúča ako všeobecná, ale skôr len na približné merania (predprojektové štúdie).  

 

Meranie prietoku  

Účelom hydrologickej štúdie je predpovedať kolísanie prietoku počas roka. Keďže sa prietok 

mení zo dňa na deň, má jednorazové meranie iba obmedzené využitie. V prípade chýbajúcej 

hydrologickej analýzy je potrebné zriadiť dlhodobý merací systém/sústavu. Takýto systém sa 

často používa na posilnenie hydrologického prístupu a je taktiež najspoľahlivejším spôsobom 

určovania skutočného prietoku na konkrétnom mieste. Jednorazové merania sú užitočné pri 

námatkovej kontrole na účely hydrologických prognóz.  

Spôsoby merania prietoku sú v tomto prípade nasledovné: 

 metóda merania prietoku pomocou prelivu, 

 metóda kontroly vodných stavov,  

 metóda merania prietoku soľným mrakom, 

 metóda merania vedrom,  

 metóda merania prietoku pomocou plávajúcich telies, 
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 vodomerné vrtule.  

Prelivy s výrezom na meranie prietoku: Preliv s výrezom na meranie prietoku je vlastne haťou 

s prielivovou hranou určitého výrezu, cez ktorú je nútená prechádzať/pretekať všetka voda 

v toku. Prietoková rýchlosť sa môže stanoviť z rozdielu vo výške medzi hladinou hornej vody 

a spodkom výrezu. Na účely dosiahnutia spoľahlivých výsledkov musí byť koruna prelivu ostrá 

a musí sa zabrániť hromadeniu usadenín za ním. 

Takéto prelivy či hate môžu byť postavené z betónu, kovu alebo dokonca z dreva a musia byť 

vždy inštalované pod pravým uhlom voči toku. Mali by sa umiestňovať do bodu, v ktorom je tok 

priamy a na ktorom nevznikajú žiadne víry.  Na hornom toku by mal byť rozdiel medzi bodom 

merania a korunou hate prinajmenšom dvojnásobkom spádu, ktorý sa má merať. V blízkosti 

zárezu by nemal byť prietok ničím obmedzovaný, hradený a hať musí byť dokonale utesnená 

proti pretekaniu.  

Hať/preliv na meranie prietoku s obdĺžnikovým zárezom: Na účely krátkodobých meraní alebo 

meraní počas obdobia sucha sa využívajú dočasné hate/prelivy na meranie prietoku (vo 

všeobecnosti vyrobené z dreva). Tieto sú podoprené kolmi na brehoch a na dne koryta. Je 

potrebné odhadnúť rozpätie prietokov, ktoré sa majú namerať pred haťou, aby sa zabezpečila 

vhodná veľkosť zárezu na hati. Využitie trvalých hatí môže byť užitočným prístupom pre malé 

toky. Pre väčšie toky však bude lepšou alternatívou odstupňovanie prelivov/hatí.  

Metóda merania prietoku soľným oblakom: Metóda merania prietoku soľným mrakom bola 

vyvinutá z metódy merania prietoku indikátorom s rádioaktívnymi stopovačmi používanými pre 

rieky. Je ju ľahké uskutočniť a je dostatočne presná (pravdepodobnosť chyby je menšia ako 

7%) a spoľahlivá pre širokú škálu typov tokov. Poskytuje lepšie výsledky pri turbulentnejšom 

toku. Pri použití tohto prístupu je možné uskutočniť námatkovú kontrolu za menej než 10 minút 

pri minimálnom počte používaných zariadení.  

Vedro naplnené silným vodným roztokom sa naleje do toku. Mrak vodného roztoku sa pri 

svojom posune dolu prúdom začne šíriť tokom Po prekonaní určitej vzdialenosti po toku vyplní 

celú šírku toku. Mrak bude mať úvodný úsek s malým obsahom soli, strednú časť so silným 

obsahom soli a konečný úsek bude opäť obsahovať menej soli. Slanosť (obsah soli) vo vode je 

možné zmerať pomocou elektrického merača vodivosti. Ak je tok slabší, nedôjde k veľkému 

zriedeniu soľného roztoku,. Tým bude elektrická vodivosť mraku (ktorá je väčšia, čím slanšia je 

voda) vysoká. Z toho vyplýva, že pomalé toky sú indikované vysokou vodivosťou a naopak.  

Prietoková rýchlosť je preto nepriamo úmerná stupňu vodivosti mraku. Vyššie uvedený fenomén 

vychádza z predpokladu, že mrak prejde cez sondu v tom istom čase v každom z prípadov. Pri 

pomalších prietokoch však mraku trvá dlhšie prejsť sondou. Preto je prietok nepriamo úmerný 

času prechodu mraku sondou. Zariadenia potrebné na meranie prietoku metódou soľného 

mraku sú vedro, kuchynská soľ, teplomer a merač vodivosti (s rozpätím 0-1000 mS). 

Metóda merania prietoku pomocou vedra: Metóda merania prietoku pomocou vedra je 

najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom merania prietoku u veľmi malých tokov. Celý 

prietok je odvedený do vedra alebo sudu a zaznamená čas potrebný na naplnenie nádoby. 

Údaje o prietokovej rýchlosti je tak možné získať jednoduchým vydelením objemu nádoby 

časom potrebným na jej naplnenie. Prietoky do 20 l/s je možné merať pomocou 200-litrového 

suda. Vybavením potrebným na túto metódu sú vedro/sud a stopky. 
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Metóda merania prietoku pomocou plávajúcich telies: Princípom všetkých metód na báze 

rýchlosti a plochy je zhodnosť prietoku (Q) s priemernou rýchlosťou (V) naprieč jednotnou 

priečnou plochou (A). Matematicky je to možné vyjadriť nasledovne: 

Q = V × A. 

Priečny profil koryta je zvolený takým spôsobom, aby sa príliš nemenil po dĺžke toku (je taktiež 

možné využiť priemerný priečny profil pre známu dĺžku toku - za predpokladu, že sa koryto toku 

príliš nemení). Následne sa odstopuje čas prechodu plávajúcich telies, najčastejšie kusov 

dreva, meranou dĺžkou toku. Rýchlosť prietoku sa získa spriemerovaním výsledkov z veľkého 

počtu pokusov. Táto rýchlosť sa následne musí znížiť o korekčný faktor, ktorý odhaduje 

priemernú rýchlosť na rozdiel od rýchlosti povrchovej. Vynásobením spriemerovanej 

a skorigovanej rýchlosti prietoku je možné uskutočniť odhad objemovej prietokovej rýchlosti.  

Hydrometrické vrtule: Táto metóda je presnejšia ako metóda merania prietoku pomocou 

plávajúcich telies. Hydrometrická vrtuľa pozostáva z hriadeľa s vrtuľou alebo otočných kalíškov 

pripevnených ku koncu. Vrtuľa voľne rotuje a rýchlosť rotácie závisí od rýchlosti toku. 

Jednoduchý mechanický čítač zaznamenáva počet otáčok vrtule, ktorá sa umiestni do želanej 

hĺbky. Spriemerovaním načítaných hodnôt odobratých rovnomerne po celej dĺžke priečneho 

profilu je možné získať údaj o priemernej rýchlosti toku.  

 

5. ZHODNOCOVANIE POTENCIÁLU MVE  

 
 5.1  Všeobecná koncepcia  

Experimentálny potenciál v podobe, akej je zadefinovaný pre malé vodné elektrárne, zahŕňa 

spracované výsledky vyplývajúce z meraní prietokových rýchlosti na tých vodných tokoch, ktoré 

charakterizujú využiteľné vodné prietoky. Tieto merania boli buď uskutočnené na konkrétne 

účely národnými/regionálnymi/lokálnymi orgánmi aktívnymi v oblasti vodných zdrojov alebo boli 

odvodené od spracovania starších meraní uskutočnených inými zainteresovanými 

organizáciami.  

Údaje zahrnuté do experimentálneho potenciálu odpovedajú “čiare prekročenia prietokov” na 

konkrétnych miestach vodných tokov. Na základe týchto údajov z meraní a na základe využitia 

modelu vodných tokov, ktorý je odvodený zo spracovania digitálneho modelu reliéfu (DEM - 

Digital Elevation Model) (ako je to analyticky popísané v ďalšej kapitole), je možné prognózovať 

prietokové elementy vodného toku, a to v každom jednom bode toku.  

Druhý zo spomenutých údajov pozostáva z teoretického potenciálu pre malé vodné elektrárne 

a ide o základný vstup pre výpočty zamerané na odhad technicky a ekonomicky využiteľného 

potenciálu, ktorý bude nasledovať. Údaje o teoretickom potenciáli boli zapracované do 

systémovej databázy a ponúkajú možnosť vyhľadania a interpretácie dostupných informácií 

(prognóza čiary prekročenia prietokov, topografia, prvky využitia pozemkov) pre konkrétne 

miesta, ako aj na všeobecnejší prehľad potenciálu veľkých plôch vodných tokov vo forme 

tematických interpretačných máp.  
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Dostupný potenciál sa preverí počas spracúvania vyššie uvedených prvkov a po zadaní určitých 

obmedzení, ktoré sa vzťahujú na: 

- právne a environmentálne aspekty (obmedzenia územného plánovania, minimálny 

ostávajúci vodný prietok), 

- všeobecné technicko-hospodárske problémy (minimálna prietoková rýchlosť, čistý spád, 

odhadovaná výroba energie, dĺžka prívodného tlakového potrubia/maximálna vzdialenosť 

od prítoku vody do elektrárne). 

Výstupom tohto prešetrenia je určenie dvojíc bodov (prítok vody - elektráreň), ktoré uspokoja 

vyššie uvedené obmedzenia. Takéto dvojice simulujú hypotetické (preverované) projekty 

a pozostávajú zo vstupných dát pre ďalšie kroky, ktoré majú za cieľ vyhodnotiť technicky 

a finančne využiteľný potenciál.  

V snahe odhadnúť technologický potenciál simuluje systém výber a prevádzku hypotetických 

vodných turbín použitím algoritmov na výpočet nasledovného (pre všetky hypotetické vodné 

elektrárne dostupného potenciálu):  

- typu turbíny a optimálnej nainštalovanej kapacity,  

- vyprodukovanej energie,  

- faktora využitia turbíny a dostupnej prietokovej rýchlosti vody.  

Po tomto nasleduje prvotné vyhodnotenie príslušných investičných nákladov a finančných 

realizačných prvkov príslušného hypotetického projektu, a to kalkuláciou  

- nákladov na inštaláciu,  

- nákladov na prevádzku a údržbu,  

- nákladov na výrobu energie (vyjadrených v € / kWh), 

- niektorých základných indexov ziskovosti investície (IRR, NPV). 

Ako výsledok systém navrhne konkrétne časti vodných tokov, na ktorých by bolo možné 

nainštalovať malé vodné elektrárne s optimálnou energetickou a finančnou účinnosťou. 

 
5.2  Popis geografickej databázy systému 

Databáza systému pozostáva z centrálneho skladu informácií, kde sa buď sťahujú údaje, ktoré 

sa budú priamo vyhľadávať a jednoducho spracúvať alebo údaje, ktoré sa majú spracovať 

zložitejšími postupmi výpočtových modelov. V závislosti na informáciách, ktoré tieto sklady 

zahŕňajú je možné rozdeliť prvky databáz do nasledovných kategórií: 

údaje o teoretickom potenciáli, vrátane údajov týkajúcich sa geografického rozloženia 

potenciálu malých vodných elektrární,  

všeobecné geografické referenčné údaje pozostávajúce zo základných existujúcich 

geografických vrstiev prostredia a infraštruktúry a využitia pozemkov,  

topológia a atribúty elektrickej siete vysokého a stredného napätia,  
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údaje popisujúce technológiu a odkazujúce na základne údaje pre MVE technológiu.  

V závislosti na ich type, sa prvky databázy zaradzujú do nasledovných kategórií:  

 údaje, ktoré predstavujú priestorové objekty (napríklad cestná infraštruktúra, pokryv 

pozemkov…) 

 údaje (buď popisné alebo číselné), ktoré majú priestorový charakter a súvisia s údajmi 

z prvej kategórie (napr. hodnoty prietokových rýchlostí …), 

 ostatné údaje, ktoré sú súčasťou vzťahovej databázy.  

Údaje prvej kategórie sú organizované do geografickej databázy systému podľa troch 

nasledujúcich foriem: 

 vo forme mriežky (mozaiky alebo rastra),  

 vo forme vektora,  

 vo forme siete.  

Výber formy zobrazenia/prezentácie vychádza jednak z typu každej skupiny dát a jednak 

z výhod prípadne nevýhod, ktoré má každá zo skupín v porovnaní s ostatnými. Údaje, ktoré sa 

zapíšu do mriežky, efektívnejšie súvisia s ostatnými tematickými poľami. Sú rýchlejšie 

„informované“, ale nemajú dostatočnú presnosť vyobrazenia. To je spôsobené skutočnosťou, že 

sú údaje zapísané do obdĺžnikovej matice (bunky), a tak procesy, ktoré sa uskutočňujú, aj keď 

sú zložité, sa prenesú do jednoduchých alebo zložitých činností medzi maticami.  

Obyčajne sa na zapísanie súborov, u ktorých presnosť vyobrazenia neovplyvní výsledky fázy 

spracovania a analýzy, používa forma mriežky. Všetky údaje o RES potenciáli sa zapíšu v tejto 

forme pomocou jednoduchej obdĺžnikovej referenčnej mriežky, ktorá vychádza z digitálneho 

modelu terénu (v prípade MVE, ide o údaje o prietokovej rýchlosti v topologických modeloch 

vodných tokov). Na obrázku 6 je zobrazený analytický obrázok použitých mozaikových 

modelov.  

 

Obrázok 6 Mozaikové modely využívané metódou CRES na výpočet potenciálu MVE  
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Legenda k Obrázku 6: 
Water streams model Model vodných tokov 
Flow direction  Smer prietoku  
Water flow accumulation Akumulácia prietoku  
Stream code  Kód/číslo toku 
Water stream segment code Kód/číslo segmentu/časti vodného toku 
Water stream point code Kód/číslo bodu na vodnom toku 
Point of water flow ending Miesto ukončenia vodného toku 
Flow rates data Údaje o prietokovej rýchlosti 
Digital Terrain Model Digitálny model terénu 
Elevation Výška 
Slope Sklon 
Orientation Orientácia  
Curvature Zakrivenie  
Rectangular reference grid of 150 m in size Obdĺžniková referenčná mriežka 150 m veľkosti  

 

Vektorová forma (vektor) a forma siete sa používajú v prípade súborov, u ktorých je dôležitá 

presnosť zápisu a vyobrazenia informácií. Takže buď sa zabezpečí dostatočná množina 

výsledkov (merania vzdialenosti hypotetických inštalácií od ciest a energetických rozvodných 

sietí) alebo vznikne potreba presného kartografického vyobrazenia. V tabuľke 3 sú základné 

úrovne geografickej databázy usporiadané do štruktúry vektora a zosumarizované.  

Tabuľka 3 Základné úrovne geografickej databázy 

TEMATICKÁ ÚROVEŇ  ŠTRUKTÚRA  VYUŽITIE  

POKRYV POZEMKOV  

Nasleduje 'CORINE' klasifikácia.  

Vektor, raster Kontrola environmentálnych 

obmedzení na účely inštalácie 

malých vodných elektrární  

INŠTITUCIONALIZOVANÉ 

VYUŽITIA POZEMKOV 

- Prírodné chránené oblasti  

- Archeologické oblasti  

- Všeobecné mestské územné 

plánovanie  

- Riadené obytné oblasti  

- Priemyselné oblasti  

Vektor Kontrola environmentálnych 

obmedzení na účely inštalácie 

malých vodných elektrární  

MIESTA OSÍDLENIA  Vektor Kontrola environmentálnych 

obmedzení na účely inštalácie 

malých vodných elektrární  

HYDROLOGICKÁ SIEŤ  Vektor, sieť  Zápis prietokových rýchlostí vodných 

tokov  

CESTNÁ SIEŤ  Vektor Výpočet vzdialeností a prác na 

rozšírení možných projektov  

ELEKTRICKÁ SIEŤ VYSOKÉHO 

ALEBO STREDNÉHO NAPÄTIA  

Vektor, sieť  Kontrola spojovacích parametrov, 

výpočet nákladov na pripojenie  

IZOMETRICKÉ VÝŠKOVÉ KRIVKY  Vektor  Topografické vyobrazenie 

ADMINISTRATÍVNE ROZDELENIE 

(okresy) 

Vektor Na účely miestneho plánovania  

 

Nasledujú vysvetlenia potrebné pre vyššie uvedené premenné. 
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Smer prietoku určuje smer prietoku vody v každom obdĺžniku. To znamená, že prečítaním 

týchto informácií môžete získať vedomosti o tom, ku ktorému z priľahlých obdĺžnikov môže byť 

priradená hypotetická prietoková rýchlosť vody (napr. zrážky). Smer prietoku sa vypočíta 

odhadom maximálneho spádu pre každý priľahlý obdĺžnik voči preverovanému obdĺžniku. Spád 

sa vypočíta nasledovne: 

 

              (Výškový rozdiel medzi preverovaným a k nemu priľahlým obdĺžnikom)*100 

Spád  =  

                                              Vzdialenosť medzi stredmi týchto obdĺžnikov  

 

Táto veličina sa používa ako základný vstupný údaj pre vyhodnotenie akumulácie prietoku.  

Akumulácia prietoku stanovuje, z koľkých ďalších buniek dostáva vodu jedna konkrétna bunka. 

Využitím akumulácie prietoku je možné sledovať rieky v skúmaných oblastiach. Toto sledovanie 

sa uskutoční zvolením určitej hodnoty, ktorá bude minimálnou hodnotou pripísateľnou bunke 

v snahe pričlenenia tejto bunky vodnej sústave danej oblasti. Výsledky analýzy sa použijú na 

zadefinovanie triedy vodného toku a na výpočet prietokovej rýchlosti každého z vodných tokov.  

 

5.3  Metodologický postup výpočtu využiteľného potenciálu MVE  

V tejto časti sú analyticky prezentované modely využívané na navrhovanie a vyvíjanie softvéru 

určeného na vyhodnotenie využiteľného technického a ekonomického potenciálu malých 

vodných elektrární. Ako už bolo spomenuté, prezentované modely boli zapracované do softvéru 

vyvinutého ako knižnice. Takéto knižnice využíva informačný systém na preskúmanie 

využiteľnosti hydroenergetického potenciálu.  

 

Model dát o vodných tokoch  

Na simulovanie vodných tokov a s nimi súvisiacich informácií (hydrologické oblasti povodí, 

prietokové rýchlosti atď.) je možné použiť dva rôzne modely.  

Spôsob vektorového zobrazenia, podľa ktorého pozostáva vodný tok z niekoľkých lineárnych 

segmentov vzájomne prepojených pomocou topologických vzťahov (trieda segmentu, 

pripojovací uzol segmentov predchádzajúci a nasledujúci segment atď.). Takýmto spôsobom  

 sa zapíšu všetky informácie týkajúce sa zvažovaného toku (namerané alebo vypočítané 

údaje o prietokových rýchlostiach, informácie o teréne ako sú nadmorská výška, orientácia 

a sklon atď.) ako segmentové alebo uzlové prvky, ktoré sa zdigitalizujú z príslušných máp.  

 Plochy povodia na špecifických miestach vodného toku sú polygónmi, ktoré sú 

zdigitalizované podobným spôsobom ako vodné toky. Akékoľvek údaje o týchto plochách 

povodí sú zapísané rovnako ako tieto dáta/elementy polygónov.  
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Geografická presnosť zapísaných údajov sa považuje za komparatívnu výhodu vektorového 

spôsobu zobrazenia, zatiaľ čo časovo náročný postup vkladania a organizovania potrebných 

údajov spolu s pomalým zavádzaním výpočtov analýz (osobitne v prípade výpočtu a využitia 

prvkov plochy povodia a DTM) sa považujú sa základné nevýhody tejto metódy.  

Druhý spôsob organizovania prvkov vodných tokov pozostáva z nasledujúceho mozaikového 

spôsobu vyobrazenia. Podľa tejto metódy sa priestor rozdelí na štandardné jednotkové 

segmenty (bunky) a všetky dostupné informácie sa zaznamenajú práve do týchto buniek. Podľa 

tohto modelu pozostáva vodný tok z veľkého počtu takýchto bunkových segmentov, ktoré sa 

líšia svojimi priľahlými segmentmi len na základe skutočnosti, že tvoria časti tokov (hodnota 

rovná 1 sa priradí takýmto segmentom a zvyšku segmentov sa priradí hodnota 0). 

Je teda zjavné, že vyššie uvedená metóda negarantuje presnosť geografického vyobrazenia 

prvkov vodného toku. Navyše sa v nej dosť ťažko zapisujú topologické vzťahy medzi prvkami 

toku (uzlami, segmentmi, plochami povodia). Na druhej strane však môže jednoduchosť vyššie 

popísaného modelu garantovať neobmedzenú možnosť analyzovania, samozrejme za 

predpokladu, že dôjde k prekonaniu dvoch základných problémov (presnosť a topológia). 

Metodológia použitá na odhad technicky a ekonomicky využiteľného potenciálu malých vodných 

elektrární vychádza z nepretržitej realizácie výpočtov, a to i algoritmov, pričom sa zohľadňujú aj 

geografické a topologické údaje. Vychádzajúc z prvotného zváženia toho, že je schopnosť 

spracovania vyššie uvedených prvkov dôležitejšia ako ich geografická presnosť, bol zvolený 

mozaikový model organizácie.  

Nasledujúce odseky sú popisom analýzy: 

 prvkov DTM modelu vo vzťahu k prvkom vodných tokov, pričom sa zohľadní, že sú modely 

dát o vodných tokov odvodené iteratívnym spracovaním DTM,  

 metódy realizácie celého topologického modelu vodného toku.  

 

5.4  Digitálny model terénu a vodné toky  

Prvky digitálneho modelu terénu (DTM) sa rozdeľujú na nasledovné: 

- výškové údaje priamo odvodené z metód merania [výška – z], 

 morfologické údaje vyplývajúce zo spracovania výškových údajov  

[slope – sl / sklon ]31 

[aspect - as / aspekt] 

[profile curvature – prfcv / zakrivenosť profilu]32 

[planform curvature – plncv / pôdorysné zakrivenie] 33, 

 údaje o hydrografickej sieti odvodené zo spracovania výškových údajov  

[flow direction – fd / smer prietoku] 

[flow accumulation – fd / akumulácia prietoku]. 

                                                           

31
 Derivácia výšky prvého stupňa  

32
 Derivácia výšky druhého stupňa  

33
 Derivácia orientácie prvého stupňa  
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Smer prietoku určuje smer maximálneho sklonu (obr. č. 6) určitého bodu, pričom sa do úvahy 

zoberie 8 smerov priľahlých buniek. V súlade s týmto potom akumulácia prietoku určuje počet 

buniek, ktoré sú „nasmerované“ na túto špecifickú bunku. Je možné povedať, že tento 

parameter nepriamo určuje taktiež plochu zóny povodia pre každý samostatný bod, kde  

plocha zóny povodia = plocha X buniek akumulácie prietoku.  

Je jasné, že všetky bunky, ktorým je priradená hodnota 0 pre akumuláciu prietoku sú 

charakterizované ako hrebene, zatiaľ čo bunky s veľkou hodnotou akumulácie prietoku 

predstavujú dná.  

5.5  Topologický model vodného toku  

Ako bolo zobrazené v predchádzajúcej kapitole, model údajov o vodnom toku je definovaný ako 

súčet bodov, ktoré tvoria podmnožinu referenčného DTM modelu. Čo však nie je použitím tohto 

modelu zadefinované, sú topologické vzťahy medzi prvkami vodných tokov navzájom. Všetko, 

čo je potrebné na vyjadrenie topologických vzťahov, je určenie nasledujúcich parametrov pre 

každý jeden vodný tok: 

 samostatné segmenty34, ktoré tvoria tok,  

 trieda každého zo segmentov35, 

 poloha daného segmentu v rámci hydrografického stromu,  

 poloha každého bodu v rámci segmentu, do ktorého patrí.  

 

Obrázok 7 Topologický model vodného toku 

                                                           

34
 Segment je definovaný ako prietok z jedného uzla do druhého.  

35
 Platí, že posledný segment (ústia) vodného toku, je definovaný ako trieda č. 1 a na každom ďalšom 

uzle sa táto trieda zvýši o jednotku.  
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V snahe vyjadriť tieto vzťahy (a teda i špeciálne charakteristiky prietoku vodných tokov), je 

potrebné zadať pre každú jednu z buniek, ktoré sú prvkom vodného toku, tri ďalšie informácie. 

Ide o nasledovné tri atribúty: 

 kód/číslo charakterizujúce konkrétny hydrografický systém (strom/štruktúru) [RV_ID], do 

ktorého bod (bunka) patrí, 

 kód/číslo charakterizujúce segment, do ktorého bunka patrí [SGMN_ID] (pozri obrázok 

7), 

 poradové číslo bunky vo vnútri segmentu, ku ktorému patrí [PNT_SN], pričom smer 

stúpania bude opakom smeru pohybu prietoku. 

Kód charakterizujúci segment, ku ktorému bunka patrí, zároveň určuje najdôležitejšiu 

topologickú charakteristiku toku a vytvára nepriamy smer topológie sieťovej štruktúry vodného 

toku. Kódovanie je jasne prezentované na obrázku 7. Podľa toho je trieda každého segmentu 

ako aj trieda segmentu predchádzajúceho danému segmentu zadefinovaná cez jednoduché 

matematické rovnice, ktoré budú prezentované ďalej v texte.  

Hydrologický strom / štruktúra má taktiež určité obmedzenia, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. 

Ide napríklad o: 

 rozdiel medzi kartografickým zobrazením tokov a ich zobrazením vychádzajúcim z vyššie 

popísaného modelu. Tento rozdiel je väčší na dolnom toku než na toku hornom, a to z toho 

dôvodu, že DTM analýza nemôže zaistiť spoľahlivé výsledky pre hodnoty malých spádov 

a že počas tvorby DTM modelu dochádza k chybám. 

 neschopnosť kódovacieho postupu adekvátne vyjadriť určité štruktúry (delty a okruhy 

tokov). 

Dôležitou poznámkou týkajúcou sa zisťovania obnoviteľného potenciálu vodného toku je 

realizácia koncepcie smeru prietokov za predpokladu, že existuje bod podchytenia toku (pnt_fa) 

a miesto osadenia (pnt_pr) hypotetickej vodnej elektrárne s prívodným tlakovým potrubím, ktoré 

by prepájalo tieto dva body a ktoré by kopírovalo smer prietoku (pozri obrázok 8).  

 

Obrázok 8 Smer vodného toku  
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Na základe topologických vzťahov, ktoré sme práve popísali, je možné dôjsť k nasledujúcim 

informáciám: 

 body na hornom a dolnom toku špecifického bodu,  

 či dva body (bunky) patria do rovnakého smeru (prietoku), 

 presné body (bunky) prietoku v smere toku,  

 dĺžka prietoku.  

Okrem toho sú dostupné i informácie o: 

 orientácii prietoku a všetkých ostatných segmentov,  

 rozdelení segmentov prietoku alebo akýchkoľvek iných segmentov do tried vo vzťahu 

k spádu a smeru,  

 kombinácii akýchkoľvek iných geografických informácií (buď primárnych alebo 

vypočítaných), ktoré môžu byť užitočné (využitie pozemkov, vzdialenosti od bodov alebo 

prietokov atď.). 

Niektoré z použitých dodatočných užitočných algoritmov: 

 určenie buniek, ktoré tvoria plochu povodia v danom bode,  

 kódovanie bodov vodného toku.  

 

 

5.6 Výroba energie malými vodnými elektrárňami  

Potenciálne miesto inštalácie malej vodnej elektrárne je špecifikované miestom prítoku vody 

ako aj miestom výstavby/osadenia vodnej elektrárne pozdĺž vodného toku. Rozdiel vo výške 

medzi týmito dvomi miestami je definovaný ako hydraulický (čistý) spád (h). 

Zhodnotenie potenciálu malej vodnej elektrárne musí zobrať do úvahy nasledujúce 

charakteristiky: 

- podstatné kolísanie prírodného odtoku v závislosti na sezónnych zmenách počas roka alebo 

dokonca z dôvodu rozdielov medzi mokrými a suchými hydrologickými rokmi. Táto 

špecifická charakteristika je značne intenzívna, pokiaľ ide o malé vodné toky.  

- rôznorodosť vodných turbín. Ako už bolo spomenuté, každý z typov dostupných vodných 

turbín sa hodí pre špecifické rozpätie dostupného nominálneho hydraulického čistého spádu 

(h) ako aj nominálnej prietokovej rýchlosti Qr. Tieto majú odlišné prevádzkové rozpätia, inú 

účinnosť, ktorej maximálna hodnota závisí od nominálneho výkonu, veľkosti a nákladov na 

vodnú turbínu.  

Malé vodné elektrárne sú v porovnaní s veľkými vodnými elektrárňami špecifické i tým, že 

obyčajne nemajú žiadnu veľkokapacitnú nádrž na hornom toku, a to z finančných dôvodov. Je 

potrebné spomenúť, že veľké vodné elektrárne (ak neboli vytvorené na tokoch veľkých riek) sú 

vybavené veľkou hrádzou, ktorá tvorí veľkokapacitnú vodnú nádrž. Takýmto spôsobom je 

prirodzený odtok vodného toku odpojený od prietokovej rýchlosti, ktorú sú vodné turbíny 

schopné využiť, keďže hlavným cieľom veľkých vodných elektrární je pokryť prepojenú 

elektrickú sieť v čase špičky.  
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Z dôvodu svojho malého výkonu nemôžu malé vodné elektrárne skutočne prispieť 

k uspokojeniu prepojenej elektrickej siete v čase špičky a to je dôvodom, prečo by vytvorenie 

nádrže bolo nepomerné k nákladovému zaťaženiu bez následného investičného prínosu. To sú 

dôvody,  prečo má malá vodná elektráreň, hoci je vytvorená pomocou odklonu vodného toku, 

funkciu prietokovej elektrárne. To znamená, že jej hlavnou úlohou je využiť dostupný prirodzený 

odtok najlepším možným spôsobom. I preto sa analýza zhodnotenia malej vodnej elektrárne 

uskutočňuje pomocou čiary prekročenia (trvania) prietokov namiesto série časov prirodzených 

odtokov, keďže malé vodné elektrárne nemajú vodné nádrže resp. rezervoáre, ale iba kapacitne 

malú nádrž, ktorej objem môže zabezpečiť dobré podmienky pre prítok vody do potrubného 

vedenia a ktorá zodpovedá niekoľkohodinovej prietokovej rýchlosti.  

Toto sú dôvody, prečo sa musí uskutočniť parametrická analýza technicko-ekonomickej 

charakteristiky malej vodnej elektrárne ešte pred zhodnotením potenciálneho stavby, keďže 

podľa tejto parametrickej analýzy a na základe určitého kritéria dôjde k výberu optimálnej 

veľkosti vodnej turbíny (nominálna prietoková rýchlosť a nominálny výkon) a optimálneho počtu 

vodných turbín, ktoré sa majú nainštalovať. Nominálna prietoková rýchlosť vodnej turbíny Q 

a počet vodných turbín sa od tohto momentu považujú za parametre premenných vytvorenej 

analytickej metódy.  

Všetky dôvody spomenuté vyššie vedú k skutočnosti, že analýza technicky a finančne 

využiteľného hydroelektrického potenciálu sa uskutočňuje samostatne pre každý vodný tok. Pre 

každý z vodných tokov teda systém poskytuje informácie o: 

- teoretickom potenciáli,  

- dostupnom potenciáli,  

- technicky a finančne využiteľnom potenciáli.  

Tieto sú predmetom analýzy v nasledujúcich odsekoch. Potrebné primárne údaje, ktoré sa 

zadávajú do databázy systému, zahŕňajú geografické údaje vodného toku (topologický 

hydrografický strom) ako aj reprezentatívnu čiaru prekročenia (trvania) prietoku v určitom bode 

či bodoch hydrografického stromu.  

TEORETICKÝ POTENCIÁL  

Teoretický potenciál je definovaný ako celková potenciálna energia, ktorá je k dispozícii na 

zvolených uzloch vodného toku. Údaje, ktoré sa používajú:  

- uzly vodného toku,  

- ročná čiara prekročenia (trvania) toku minimálne v jednom bode vodného toku,  

- geografické údaje,  

v rámci systémového výpočtu: 

- ročnej čiary prekročenia prietoku na každom uzle vodného toku, a to v súlade so zákonom 

zhodnosti povrchov (kontinuity),  

- výškového rozdielu medzi uzlami,  

- potenciálnej energie vody na každom ramene/vetve vodného toku.  
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DOSTUPNÝ/VYUŽITEĽNÝ POTENCIÁL  

V rámci zisťovania dostupného potenciálu vodného toku sa použijú filtre, ktoré predstavujú 

určité obmedzenia a tieto vlastne vyjadria obmedzenia využiteľnosti vody. Ostatné, teda iné než 

energetické využitia vody tvoria dôležitý parameter využiteľnosti pre rieku (zavlažovanie, 

dodávka vody, atď.) Systém taktiež poskytuje užívateľovi niektoré užitočné informácie 

o aktéroch oprávnených využívať vodu pre každú z častí (segmentov) vodného toku.  

Určité obmedzenia zadané užívateľom predstavujú približné pravidlá prístupu, technické 

obmedzenia a schopnosť využitia vodného toku. Takýmto obmedzením môže byť: 

- vzdialenosť medzi vetvami (uzlami) vodných tokov a cestami,  

- vzdialenosť medzi vetvami (uzlami) vodných tokov a elektrickou sieťou stredného napätia,  

- minimálny výškový rozdiel,  

- minimálna priemerná ročná prietoková rýchlosť,  

- geografické údaje (napr. minimálny sklon prívodného tlakového potrubia, vzdialenosti, 

minimálny a maximálny výškopis, atď.), 

- využitie pozemkov.  

Keď zohľadníme zavedené obmedzenia, systém nám určí tie vetvy vodného toku, ktoré tieto 

obmedzenia uspokoja a tým sú k dispozícii na využitie.  

SAMOSTATNÁ ANALÝZA VODNÉHO TOKU  

Predmetom tejto kapitoly je technicko-ekonomická analýza všetkých vodných elektrární, ktoré 

by mohli byť nainštalované na konkrétnom vodnom toku. Pre každú potenciálnu vodnú 

elektráreň je potrebné odhadnúť nasledovné parametre: 

- očakávanú produkciu energie na ročnej báze,  

- indexy finančného zhodnotenia vodnej elektrárne,  

Systém následne uskutoční zhodnotenie možných vodných elektrární podľa ich energetickej 

účinnosti a ich finančnej užitočnosti a následne poskytne tieto informácie: 

- energeticky a finančne najefektívnejšie elektrárne, 

- energeticky alebo finančnej najefektívnejšie elektrárne, ktoré je možné uskutočniť naraz.  

Používateľ má taktiež možnosť uskutočniť analýzu špecifickej vodnej elektrárne, ktorú si vyberie 

(špecifické body prítoku vody a miesto osadenia vodnej turbíny). Zaradenie vodných elektrární 

do tried sa uskutoční na základe parametricky definovaných kritérií, akými sú: 

- maximálna výroba energie,  

- najnižšia energetická nákladovosť,  

- maximálny finančný prínos (čistá súčasná hodnota),  

- maximálna návratnosť kapitálu (interná miera návratnosti), 

- všeobecné filtre umožnených dvojíc uhlov (zavedenie užívateľských filtrov podľa špecifikácií 

v odseku o dostupnom/využiteľnom potenciáli).    
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Používateľ môže mať tiež možnosť stanoviť približné obmedzenia týkajúce sa vodných 

elektrární, ktoré sú predmetom skúmania (cieľom je malý počet preverovaných elektrární a tým 

aj zníženie času potrebného na výpočty). Takýmito typmi obmedzení môžu byť: 

- maximálna dĺžka prívodného tlakového potrubia,  

- maximálny výškový rozdiel,  

- minimálna priemerná ročná prietoková rýchlosť,  

- maximálny počet turbín, ktoré sa majú nainštalovať v každej vodnej elektrárni,  

- geografické obmedzenia (napr. minimálny sklon prívodného tlakového potrubia, 

vzdialenosti, minimálny a maximálny výškopis atď.). 

Na základe vyššie spomenutých obmedzení môže systém stanoviť všetky vhodné elektrárne, 

pre ktoré prebehne „algoritmus analýzy vodnej elektrárne“, ktorý je popísaný v nasledujúcej 

kapitole.  

ALGORITMUS ANALÝZY VODNEJ ELEKTRÁRNE  

Algoritmus analýzy vodnej elektrárne detailne zanalyzuje vodnú elektráreň pre konkrétnu 

dvojicu uzlov (prítok vody - vodná turbína). Použijú sa nasledovné údaje: 

- bod prítoku vody - bod inštalácie vodnej turbíny,  

- geografické údaje,  

- ročná čiara prekročenia prietoku v bode prítoku vody,  

- kritérium pre zaradenie vodných elektrární do tried.  

Podľa metodológie, ktorá nasleduje, sa odhadne nominálny prietok vodnej turbíny pre každú 

z dvojíc uzlov, ktorý optimalizuje vodnú elektráreň podľa kritéria na jej zaradenie do konkrétnej 

triedy. Optimálny nominálny prietok je možné vypočítať pomocou po sebe nasledujúcich testov, 

ktoré začnú pri referenčnej hodnote Qref. Pre každú prietokovú hodnotu prebehnú samostatné 

algoritmy týkajúce sa nadimenzovania vodnej elektrárne ako aj očakávanej ročnej výroby 

energie, výpočtu nákladov na elektráreň a výpočtu finančných indexov (náklady na výrobu 

elektrickej energie, IRR, NPV atď.). 

 

 
6. UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI 

  
6.1 Príprava 

 

Získanie profesionálnej asistencie 

 

Všetky developerské spoločnosti by mali predtým, než poskytnú značné finančné zdroje na 

vyvinutie a výstavbu malej vodnej elektrárne, požiadať o profesionálnu pomoc.  

 
Zainteresovanosť profesionálov na vývoji malých vodných elektrární môže zahŕňať všetko od 

predbežného zhodnotenia projektu, cez realizáciu projektovej štúdie až po služby „na kľúč“, 

ktorými by sa profesionáli postarali o každý aspekt vytvorenia takejto elektrárne. Okrem toho 

existuje niekoľko spoločností, ktoré prenajímajú, vyvíjajú a prevádzkujú elektrárne v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti a môžu poskytnúť všetky potrebné skúsenosti a financie.  
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Predbežné zhodnotenie projektu/potenciálnej stavby  

 

Skúsený profesionál by mal byť schopný stanoviť, či je projekt hodný ďalšieho zvažovania, na 

základe prvotnej návštevy miesta výstavby a diskusií s investorom výstavby a ďalšími osobami.  

 

Predbežné skúmanie tohto typu si obyčajne vyžaduje viac než len dvoj- či trojdňovú prácu. Malé 

investície v tejto fáze môžu ušetriť väčšie výdaje a potenciálne komplikácie neskôr v rámci 

procesu vývoja.  

  

Hlavnými problémami, ktoré je potrebné zvážiť v rámci predbežného skúmania sú:  

• existencia vhodného vodopádu alebo hate a nainštalované turbíny,  

• konzistentný/trvalý prietok vody pri vhodnom spáde,  

• pravdepodobná akceptovateľnosť odklonu vody do turbíny,  

• vhodný prístup k miestu potenciálnej výstavby pre konštrukčné vybavenie,  

• blízkosť dopytu po elektrine alebo možnosť pripojenia na sieť za primerané náklady,  

• sociálny a environmentálny dopad na lokálnu oblasť,  

• vlastníctvo pozemkov a/alebo možnosť zaistenia ich prenájmu pre potreby sústavy 

elektrárne za primerané náklady,  

• prvotné určenie výkonu prevedenia a ročnej výroby energie.  

 

Presnosť informácii môže byť len plus alebo mínus 25 %. Mala by byť však dostatočná pri 

rozhodovaní o tom, či pristúpiť k detailnej projektovej štúdii.  

 
 

 

6.2 Uskutočniteľnosť  

 

Projektová štúdia používa presné údaje a pozerá sa detailne na náklady. Môže posunúť projekt 

ďalej od prvotnej myšlienky až po konečný vývoj, ktorý podporí žiadosti o financie na projekt 

a potrebné osvedčenia. Je preto rozumné vždy zamestnať profesionála, ktorý by vykonal 

projektovú štúdiu a detailný projekt. Náklady na úplnú projektovú štúdiu vykonanú nezávislým 

konzultantom závisia od jej rámca a od špecifických charakteristík miesta potenciálnej výstavy. 

Obyčajne by to bolo niekde medzi 6000 až 12000 €.  

 

Súčasťou štúdie uskutočniteľnosti by mali byť nasledujúce základné úlohy:  

 
1. Hydrologický prieskum. Obyčajne je výsledkom hydrologického prieskumu čiara 

prekročenia (trvania) prietoku. Táto bude vychádzať z dlhodobých záznamov o zrážkach 

a/alebo údajov o prietoku, spolu s vedomosťami o geológii povodia a typoch pôdy. Tieto 

dlhodobé informácie môžu byť podporené krátkodobými meraniami prietoku. Táto štúdia 

by mala taktiež zahŕňať odhad požadovaného vyrovnávacieho prietoku.  

 

2. Návrh/dizajn systému. Tento by mal zahŕňať popis celkového projektového plánu, 

vrátane výkresu znázorňujúceho všeobecné priestorové usporiadanie stavby. 

Vystupujúce aspekty prác by mali byť detailne popísané a mali by pokrývať:  

 stavebné práce (prívod a hať, prívodný kanál, prívodné tlakové potrubie, budovu 

s turbínami, odtokový kanál, prístup k stavbe, údaje o výstavbe),  

 výrobné zariadenia (turbína, prevodovka, generátor, ovládací systém),  

 pripojenie na sieť.  
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3. Ocenenie systému. Jasné ocenenie systému by mala zahŕňať detailný odhad 

investičných nákladov projektu rozdelených na:  

 náklady na stavebné práce,  

 náklady napojenia na sieť,  

 náklady na elektromechanické zariadenia,  

 poplatky za inžiniering a projektový manažment.  

 

4. Odhad vyrobenej energie a ročného výnosu. Táto položka by mala byť súhrnom 

zdrojových dát (prietokov rieky, hydraulických strát, prevádzkového spádu, účinností 

turbín a výpočtových metód) a mala by vyčísliť výstup sústavy  na základe maximálneho 

potenciálneho výstupu/výkonu (v kW) a priemernej ročnej energetickej výťažnosti 

(kWh/rok) premietnutej do ročného výnosu (€/rok).  

 

Dodatočnou úlohou, ktorá môže tvoriť súčasť hlavnej projektovej správy, ale často sa 

uskutočňuje samostatne, je environmentálne zhodnotenie sústavy. 
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1. VIETOR VO VETERNEJ ENERGII 

 

Vetry vznikajú vzhľadom ku skutočnosti, že rovníková oblasť Zeme prijíma viac slnečného 

žiarenia ako polárne oblasti, čím sa tvoria rozsiahle konvekčné prúdy v atmosfére. Podľa 

odhadov meteorológov sa asi 1 % dopadajúceho slnečného žiarenia premení na veternú 

energiu, zatiaľ čo 1 % dennej vstupnej energie vetra predstavuje takmer ekvivalent k súčasnej 

dennej svetovej spotrebe energie. To znamená, že globálny veterný zdroj je veľmi veľký, ale aj 

široko rozptýlený. Samozrejme sú potrebné podrobnejšie hodnotenia, ktoré by kvantifikovali 

zdroje v jednotlivých oblastiach.  

 

Extrakcia energie z vetra bola zahájená pred mnohými stáročiami formou vetrom poháňaných 

lodí, obilných mlynov a mlátičiek. Vysokorýchlostné veterné turbíny na výrobu elektrickej 

energie boli vyvinuté len na začiatku tohto storočia. Termín veterná turbína je v súčasnej dobe 

široko používaný ako stroj s rotujúcimi lopatkami, ktorý premieňa kinetickú energiu vetra na 

užitočnú energiu. Existujú dve základné kategórie veterných elektrární: horizontálna veterná 

turbína (HAVT) a vertikálna veterná turbína (VAVT) v závislosti na orientácii osi rotora. 

 
 

Obrázok 1 Konfigurácia veternej turbíny  

V súčasnej dobe hlavné aplikácie na produkciu veternej energie sú tie, pri ktorých veterné 

turbíny pracujú paralelne so systémami inžinierskych sietí, alebo vo vzdialených lokalitách, a to 

súbežne s motormi poháňanými na fosílne palivá (hybridné systémy). Zisk z využívania veternej 

energie je založený na zníženej spotrebe fosílnych palív, ako aj znížených celkových nákladoch 

na výrobu elektriny. Dodávatelia elektrickej energie majú možnosť získať cca 20 % podiel zo 

systémov veternej energie. Veterno-dieselové systémy môžu poskytovať viac než 50 % úsporu 

paliva. 

Výroba elektriny z vetra predstavuje pomerne nové odvetvie (pred 20 rokmi v Európe 

neexistovala vlastne žiadna komerčná veterná energia). V niektorých krajinách je už veterná 

energia porovnateľná s fosílnou a jadrovou energiou, a to aj bez zohľadnenia 

environmentálnych prínosov veternej energie. Náklady na výrobu elektriny z konvenčných 

elektrární zvyčajne plne nezohľadňujú ich vplyv na životné prostredie (kyslé dažde, čistenie 

Rotor diameter – priemer rotora 
Rotor blade – lopatka rotora 
Fixed pitch rotor blade – pevná lopatka 
rotora 
Rotor height – výška rotora 
Generator – generátor 
Nacelle – gondola 
Gearbox – prevodovka 
Horizontal axis – horizontálna os 
Vertical axis – vertikálna os 
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ropných škvŕn, vplyv zmeny klímy, atď.). Veterná energia sa stále vylepšuje spôsobmi, ktoré 

znižujú náklady a zvyšujú efektivitu.  

Elektrina z vetra stojí asi 5 až 8 centov za kWh, pričom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti 

klesne pod 4 centy za kWh. Projekty veternej energie sú jednoduché a lacné na údržbu. 

Nájomné za pozemky platené poľnohospodárom zabezpečujú cenné dodatočné príjmy 

vidieckych komunít. Miestne firmy väčšinou vykonávajú stavebné práce, čím zabezpečujú 

miestnu zamestnanosť, pričom dlhodobé pracovné miesta sú vytvárané v oblasti údržby. 

Veterná energia predstavuje rýchlo rastúci globálny sektor, ktorý zahŕňa približne 60 výrobcov z 

celého sveta, kde väčšina z nich sú Európania.  

Do veternej energie investovalo viac než 10 veľkých európskych bánk a viac než 20 európskych 

podnikov, rovnako ako jednotlivci a firmy. Veterná energetika je aj významným 

zamestnávateľom. Nedávna štúdia Dánskeho združenia výrobcov veterných turbín (Danish 

Wind Turbine Manufacturers Association) dospela k záveru, že samotný dánsky sektor výroby 

veternej energie zamestnáva 8 500 Dánov a vytvára ďalších 4000 pracovných miest mimo 

Dánska. Dánska veterná energetika je momentálne väčším zamestnávateľom, než dánsky 

rybársky priemysel. Celková zamestnanosť v sektore veternej energetiky v Európe ako celku je 

odhadovaný na viac než 20 000 pracovných miest. 

 

1.1 Výkon veterných turbín 

 

Nevyhnutnou podmienkou pre využitie energie vetra je stály prísun pomerne silného vetra. 

Maximálny výkon, na ktorý sú veterné turbíny (VT) projektované, sa nazýva „menovitý výkon" a 

rýchlosť vetra, pri ktorej sa tento výkon dosiahne, je „menovitá rýchlosť vetra". Tá je volená tak, 

aby zodpovedala miestnym veterným podmienkam, pričom často predstavuje asi 1,5-násobok 

priemernej rýchlosti vetra v danej lokalite. Beaufortova stupnica, t.j. klasifikácia rýchlosti vetra, 

uvádza popis účinkov vetra. Pôvodne bola navrhnutá pre námorníkov a popisovala stav mora, 

ale bola upravená tak, aby zahŕňala aj účinky vetra na pevnine. 

 

Obrázok 2 Výkonová krivka typickej veternej elektrárne 
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Energia vyrobená veternou turbínou narastá od nuly pri riadiacej rýchlosti vetra (obvykle okolo 5 

m/s, ale opäť v závislosti od danej lokality), na maximum pri menovitej rýchlosti vetra (pozri obr. 

2). Nad menovitou rýchlosťou vetra veterná turbína ďalej produkuje rovnaký menovitý výkon ale 

pri nižšej účinnosti, a to až do zahájenia vypnutia, keď sa rýchlosť vetra stane nebezpečne 

vysokou, t.j. nad 25 do 30 m/s (sila víchrice). Jedná sa hraničnú rýchlosť vetra. Presné údaje 

pre určenie zachytenia energie VT závisí od rozloženia rýchlosti vetra v danej lokalite v 

priebehu roka.  

 

1.2  Získavanie energie pomocou veternej turbíny 

Veterné turbíny využívajú kinetickú energiu prúdenia vetra. Ich rotory znižujú rýchlosť vetra 

z rýchlosti pokojného vetra v1 ďaleko pred rotorom na rýchlosť vzduchu v2 za rotorom (obr. 3). 

Tento rozdiel v rýchlosti je meradlom získanej kinetickej energie, ktorá otáča rotor a elektrický 

generátor pripojený na opačnom konci hnacieho ústrojenstva. Energia získavaná vo VT je 

daná: 

P = ρ2cpηAv1³                                     (1.1) 

Kde ρ je hustota vzduchu, cp koeficient výkonu, η mechanická/elektrická účinnosť a A plocha 

disku rotora.  

 
Obrázok 3: Prúdenie vzduchu cez VT 

 

V ideálnych podmienkach teoretické maximum cp je 16/27 = 0,593 (známe ako Betzov limit), 

alebo, inými slovami, veterná turbína môže teoreticky získať 59,3% obsahu energie vzduchu. V 

reálnych podmienkach koeficient výkonu dosahuje najviac 0,5, pretože zahŕňa všetky 

aerodynamické straty VT. Vo väčšine dnešných technických publikácií hodnota cp zahŕňa všetky 

straty a je v skutočnosti skratkou pre cpη. Rôzne obsahy energie a potenciál získavania energie 

v závislosti na koeficiente výkonu a účinnosti VT sú znázornené na obrázku 4. 

 

V prípade, že cp dosahuje teoretické maximum, rýchlosť vetra v2 za rotorom predstavuje len 1/3 

rýchlosti v1 pred rotorom. Preto veterné turbíny, ktorá sú situované na veternej farme, produkujú 

menej energie, keďže rýchlosť vetra je znížená v dôsledku VT situovaných pred nimi. Zvýšenie 

vzdialenosti medzi turbínami môže znížiť energetické straty, pretože okolité veterné pole znovu 

zrýchli vietor za VT. Správne navrhnutá veterná farma môže mať preto straty spôsobené 

vzájomnými rušivými účinkami nižšie než 10%. 
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Obrázok 4 Získavanie energie na štvorcový meter plochy disku rotora v porovnaní s rýchlosťou 

vetra 

Z rovnice pre získavanie energie pomocou VT [rovnica (1,1)] vyplýva, že ročná tvorba energie 

vo VT závisí od rozloženia rýchlosti vetra v danej lokalite, hustoty vzduchu, veľkosti rotora a 

technického riešenia. Zvlášť výška veže podstatne ovplyvňuje získavanie energie, pretože 

rýchlosť vetra rastie s výškou nad zemou. Pokiaľ ide o hustotu vzduchu, vzduch je všeobecne 

menej hustý v teplejšej klíme a jeho hustota tiež klesá s výškou, pričom sa môže pohybovať od 

0,9 do 1,4 kg/m3. Tento efekt je veľmi malý v porovnaní s výkyvmi v rýchlosti vetra.  

1.3 Variabilita vetra 

Vietor sa v priebehu niekoľkých hodín vplyvom poveternostného systému mení. Táto variabilita 

vetra znamená, že tvorba elektrickej energie sa tiež mení. To predstavuje rozdiel od väčšiny 

tradičných zdrojov energie, kde sa palivo zvyčajne nemení. Prísun paliva do výroby energie z 

vetra nie je stabilným konštantným prietokom. Veterná klíma lokality popisuje túto variabilitu 

štatisticky. Rôzne miesta majú rôzne veterné podnebie. V trópoch je stály mierny vietor po celý 

rok, v miernych zemepisných šírkach existujú oveľa väčšie zmeny v rýchlosti vetra, najmä 

výskyt vysokej rýchlosti vetra. 

Vzhľadom k tomu, že produkcia veternej energie závisí od tretej mocniny rýchlosti vetra, je 

zrejmé, že priemerný ročný výkon sa v rámci rôznych lokalít líši. Miesta s vysokou rýchlosťou 

vetra produkujú viac energie. Ako jednoduchý príklad slúžia dve miesta s priemernou ročnou 

rýchlosťou vetra 10 m/s (pozri Obr. 5). Ako je vidieť na obrázku, prvé miesto má celkový 

celoročný veterný výkon 1232,4W/m2, zatiaľ čo druhé 1739,5 W/m2. Týmto spôsobom sa 

prezentuje dôležitosť silného vetra, a teda aj dôsledky veternej klímy na ekonomiku výroby 

energie z vetra.  
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Legenda:  
Power in the wind – sila vetra 
Power – sila 
Wind speed – rýchlosť vetra 
Mean wind – stredný vietor 

 

Obrázok 5 Rozdiely vo výrobe elektrickej energie medzi dvoma miestami s rovnakou priemernou 

ročnou rýchlosťou vetra  

 

Navyše pod kontrolou nie je ani dostupnosť vetra, hoci môže byť predpokladaná vopred až na 

36 hodín, takže dostupnosť energie nie je možné za všetkých okolností zaručiť. Povedané 

terminológiou elektrickej energie, energia vyrobená jednou turbínou nie je „stála". Preto je 

potrebná nejaká forma skladovania energie, ako sú batérie alebo regulácia prísunu, ako sú 

napríklad elektrické rozvodné siete. Toto je kľúčovým faktorom ekonomickej životaschopnosti 

veterných elektrární. Tento zdanlivý nedostatok stálosti v prísune bol použitý v minulosti ako 

argument proti veternej energii. 

 

Vietor však môže byť opísaný zo štatistického hľadiska, kedy je priemerné ročné množstvo 

energie vyrobenej v danom roku použité na popísanie zariadenia. Keďže nároky na rozvodnú 

sieť sú tiež popísané zo štatistického hľadiska, podiel veternej energie môže byť považovaný za 

„stály" za predpokladu, že zahŕňa iba malé množstvo veternej elektrickej energie. Toto je 

popísané pomocou kapacity turbíny či vyťaženia. Ďalšie zlepšenia v „stálosti" možno dosiahnuť 

pomocou klastrov zariadení s veľkým geografickým oddelením, ktoré vyhladzujú rozdiely v 

dostupnosti vetra v tomto regióne.  

1.4  Variant s časom 

Vietor neustále kolíše, čo je okamžite zrejmé z anemometra zaznamenávajúceho rýchlosť vetra. 

Ak sú dlhé časové rady rýchlosti vetra transformované do frekvenčnej oblasti ako výkonové 

spektrum, potom môže byť určené časové meradlo dominantnej energie vetra (pozri obrázok 6). 

V miernych zemepisných šírkach existujú dva hlavné vrcholy, t.j. najväčší s časovou stupnicou 

niekoľkých dní a druhý s časovou stupnicou okolo 10 sekúnd. Prvý z nich je spôsobený 

prechodom veľkých poveternostných systémov, zatiaľ čo druhý je spojený s turbulenciou 

v rámci toku.  
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Legenda: 
wind spectrum- veterné spektrum 
windspeed variance spectrum – spektrum variability v rýchlosti vetra  
cycle time – doba cyklu 
frequency - početnosť 

Obrázok 6 Spektrum typickej variability v rýchlosti vetra 

Najdôležitejšie je, že tieto dva vrcholy sú oddelené medzerou veľkou od asi 10 minút po 2 

hodiny. V tejto medzere sa nachádza veľmi málo energie vetra. To je veľmi dôležité, lebo to 

umožňuje zaobchádzať s týmito dvoma druhmi pohybu oddelene, kde turbulencia pôsobí ako 

rušenie veľkých tokov. Matematika riešenia je potom veľmi zjednodušená a okamžitá rýchlosť 

vetra môže byť vyjadrená ako súčet strednej rýchlosti vetra a kolísavej zložky, a to:  

U(t) = Ū + U’(t). 

 

Priemerná rýchlosť vetra by mala byť spriemerovaná po dobu, ktorá sa nachádza v rámci 

medzery spektra, čo je bežne 1 hodina. To potom popisuje ustálený stav, čiže veľkosť energie k 

dispozícii pre veternú turbínu. Kolísavá zložka má tiež vplyv na výkon turbíny, ale menej 

priamym spôsobom, pretože turbína nereaguje na veľmi rýchle (t.j. kratšie než niekoľko minút) 

zmeny v rýchlosti a smere vetra. Táto zmena v rýchlosti vetra v čase môže byť zobrazená 

opisom štruktúry vetra ako série vírov alebo trojrozmerných turbulencií všetkých veľkostí pozdĺž 

stredného prúdu. 

 

Víry sú zodpovedné za miešanie vzduchu a ich činnosť môže byť posudzovaná podobným 

spôsobom ako molekulárna difúzia. Keď vír prechádza meracím miestom, rýchlosť vetra 

nadobúda hodnotu tohto víru po dobu úmernú veľkosti víru, čo je „závan". Vo väčšine prípadov 

variabilita vetra cez turbínu sa spriemeruje a žiadne ďalšie záťaže nie sú významné. Ak je však 

dĺžkový rozsah víru rádovo rovnaký ako dĺžkový rozsah turbínovej zložky, potom zmena v 

záťaži môže ovplyvniť celú zložku. 3-sekundový náraz vetra zodpovedá veľkosti víru okolo 20 m 

(t.j. veľkosť podobná lopatke rotora), zatiaľ čo 15-sekundový náraz až 50 metrov. 

 

Z tohto dôvodu sa najvyššia hodnota nárazu príslušného časového rozsahu použije pre výpočet 

maximálneho dovoleného zaťaženia turbíny alebo jej častí v priebehu očakávanej životnosti 

turbíny. Toto je vyjadrené ako maximálna rýchlosť vetra a náraz vetra v 50-ročnom období 

návratnosti. Samozrejme rýchlosť vetra môže byť v tomto období prekročená, ale rozpätie 

záťaží umožňuje isté prekročenie. Výpočet zaťaženia je obzvlášť dôležitý pre pružné 

konštrukcie, ako sú turbíny, ktoré sú viac náchylné na poškodenie vyvolané vetrom, ako tuhé 

konštrukcie, ako sú budovy. 
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2. POSUDZOVANIE VETERNÝCH ZDROJOV 

 

2.1 Úvod 

Veterná turbína môže byť umiestnená kdekoľvek v pomerne otvorenom priestore. Veterná 

farma je však komerčnou stavbou a musí sa snažiť o optimalizáciu ziskovosti. To je dôležité 

nielen pre mieru návratnosti počas životnosti farmy, ale aj pre získavanie kapitálu na prvotný 

rozvoj lokality. Pre plánovanie ekonomicky výhodných projektov veterných elektrární je nutné 

mať k dispozícii spoľahlivé vedomosti o veterných podmienkach, ktoré prevládajú v danej 

oblasti záujmu. 

 

Vzhľadom k časovým a finančným dôvodom sa  s dlhodobým časovým meraním často 

neuvažuje. Ako náhrada môžu byť použité matematické metódy na predvídanie rýchlosti vetra 

na každom mieste. Ako základ pre ekonomické výpočty môžu slúžiť vypočítané veterné 

podmienky a údaje o výrobe energie. Zároveň je možné použiť simuláciu vetra pre porovnanie 

meraní vetra na určitom mieste s poveternostnými podmienkami susedných lokalít s cieľom 

vytvoriť režim vetra pre celú oblasť. 

 

2.2 Určenie miestnych podmienok 

 

Vzhľadom k tomu, že rýchlosť vetra sa môže v krátkych vzdialenostiach, napr. vo 

vzdialenostiach niekoľko sto metrov, významne líšiť, postupy zhodnotenia lokality budúcich 

veterných elektrární všeobecne zvažujú všetky regionálne parametre, ktoré by mohli mať vplyv 

na poveternostné podmienky. Tieto parametre sú: 

 prekážky v blízkom okolí 

 environmentálna topografia vzdialeného regiónu, ktorá je charakterizovaná vegetáciou, 

využívaním pôdy a stavbami (popis pozemnej drsnosti) 

 orografia, ako sú kopce, môže zapríčiniť zrýchlenie alebo spomalenie prúdenia vzduchu. 

 

Tieto informácie o regionálnych podmienkach sa získavajú z topografických máp ako aj z 

návštevy daných lokalít, pri ktorých sa zaznamenávajú prekážky v blízkom okolí. Satelitné údaje 

o prostredí sa tiež ukázali byť cenným zdrojom informácií. V oblastiach s veľkým množstvom 

stromov boli pripravené ukazovatele deformácie vegetácie, ako je Griggs-Puttnamov index pre 

borovice (pozri Obr. 7). Tieto ukazovatele môžu poskytnúť kvalitatívne informácie o rýchlosti a 

smere prevládajúceho vetra, ale mali by byť používané s opatrnosťou, pretože dôležité môžu 

byť aj iné faktory, prípadne k silnému vetru môže dôjsť počas hlavného vegetačného obdobia. 

Ostatné ukazovatele na danom mieste môžu zahŕňať geomorfologické prvky, ako sú napríklad 

piesočné duny. 

K dispozícii môžu byť už niektoré informácie o zdrojoch vetra. Klimatologické údaje o 

priemernom vetre boli prezentované vo forme izoventných máp, ktoré zobrazujú línie rovnakej 

priemernej ročnej rýchlosti vetra prevzaté z pozorovacích dátových záznamov. Z týchto údajov 

je možné odhadnúť priemernú ročnú veternú energiu k dispozícii v danej lokalite. S týmito 

údajmi boli vykonané niektoré skoršie hodnotiace štúdie, keďže k dispozícii nebolo veľa iných 

údajov. Nie je však vhodné používať izoventné údaje na nič iné, než je hrubé posúdenie 

celkového veterného zdroja v regióne, keďže zvyčajne je k dispozícii len málo údajov 

z náhorných lokalít a vplyv terénu je uhladený.  
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Obrázok 7 Hodnotenie rýchlosti vetra podľa Griggs-Puttnamovho indexu 

 

Používanie týchto údajov ako spôsobu hodnotenia lokalít v náhornej oblasti môže zahŕňať 

závažné chyby, keďže interpolácia rýchlosti vetra vo veľmi strmom teréne nie je presná a 

veterná energia na mieste môže byť vážne podcenená. Záverom je, že údaje potrebné na 

posúdenie lokality možno získať z rôznych zdrojov, vrátane: 

 Archívnych meteorologických údajov 

 Miestnych dát 

 Dát z numerického a fyzikálneho modelovania. 

 

Niektoré výhody a nevýhody rôznych údajov sú uvedené v tabuľke 1. Presný odhad priemernej 

ročnej rýchlosti vetra je nutný pre výpočet priemerného ročného výkonu, ktorý sa očakáva v 

danej lokalite. Potom sú potrebné informácie o rozložení rýchlosti vetra v priebehu času. Ak 

chcete získať tieto údaje spoľahlivo, potrebné sú súbory dát s intervalom niekoľkých rokov, 

ktoré sú zvyčajne odhadované z oveľa kratších dátových súborov pomocou vhodných 

počítačových modelov. Následne môže byť stanovená očakávaná produkcia veternej energie v 

závislosti od výkonnosti veternej turbíny. 

 

Tabuľka 1 Výhody a nevýhody rôznych dát pre hodnotenie potenciálnych lokalít pre veterné 

turbíny 

 Výhody Nevýhody 

Archivované 

meteorologické 

dáta 

1. Dlhodobé časové rady 

2. Široký geografický rozsah 

1. Zriedka z reprezentatívnych miest 

2. Merané vo vzdialenosti 10 m nie vo výške 

hlavy 

3. Ťažko interpolovať v zložitom teréne 

Dáta o lokalite 1. Údaje týkajúce sa skutočného 

miesta 

2. Dáta zaznamenané vo výške 

hlavy 

3. Záznam dát môže byť upravený o 

špecifické informácie, napr. 

turbulencie 

1. Nákladné 

2. Údaje krátkeho časového obdobia môžu byť 

nereprezentatívne 

3. Možné vysoké dátové straty  

4. Zlé umiestnenie meracích zariadení 

poskytuje nereprezentatívne výsledky 

Modelovanie 1. Lacnejšie než merania na mieste 

2. V krátkom časovom období je 

možné preskúmať niekoľko miest  

3. Rýchle 

1. Môže byť aplikované nerozvážne 

2. Modelové predpoklady môžu byť nesprávne 

alebo nedostatočné 

3. Rozlíšenie môže byť príliš nízke 

4. Škálovanie môže byť nesprávne 

 

Prevládajúci smer vetra 

 

Žiadna deformácia „Česanie“ a mierne 

povievanie 

 

 

Mierne povievanie Stredné povievanie 

 

 

 

 

Úplné povievanie Čiastkové 
skrúcanie 

 

 

Úplné skrútenie Zarovnanie s 
povrchom  



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

83 
   

 

2.3 Postup 

 

Najpoužívanejším postupom dlhodobého predpovedania rýchlosti vetra a energetických 

výnosov pre jednotlivé lokality je Model európskeho veterného atlasu (European Wind Atlas 

Model – WASP) (pozri obr. 8 pre ilustráciu). Frekvenčné rozloženie rýchlosti vetra merané na 

referenčnej stanici po mnoho rokov sa pripravuje tak, že môže byť prevedené do iných miest. 

Počítačový model v sebe spája detailný popis daného miesta, pre ktoré je potrebné veterný 

potenciál predvídať / porovnávať s upraveným frekvenčným rozložením referenčnej stanice.  

 
 

Obrázok 8: Povinný vstup pre uplatnenie modelu WA
S
P  

 

Referenčná stanica by mohla byť vo vzdialenosti až 100 km od uvažovaného miesta. 

Očakávaná produkcia energie môže byť vypočítaná pre danú lokalitu v spojení s výkonovou 

krivkou veternej turbíny (elektrický výkon v závislosti na rýchlosti vetra). Kľúčovým 

konštrukčným prvkom modelu WASP je, že využíva polárne súradnice so začiatkom v mieste 

záujmu. Takto je v danej lokalite rozlíšenie veľmi vysoké, s bodmi rozvodnej siete vzdialenými 

len 2 metre od seba. Toto riešenie je tiež najobmedzujúcejšie, a preto má pravdepodobnejšie 

najmenej chýb.  

 

 

 

Drsnosť 

 

 

 

 

 

Prekážky 

 

 

 

 

 

 

Orografia 

 

 

 

 

 

Výpočet 
rýchlosti 
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WASP zahŕňa fyzické modely atmosféry a štatistické popisy poveternostného podnebia. Fyzické 

použité modely sú: 

 Podobnosť povrchovej vrstvy - predpokladá sa logaritmické pravidlo. 

 Pravidlo geostrofického čelného odporu - odhad prízemného vetra na základe podobnosti 

Rossbyho čísla. 

 Korekcie stability - umožňujúce odchýlky od neutrálnej stability. 

 Zmeny drsnosti povrchu - umožňujúce zmeny využívania pôdy v celej oblasti. 

 Ochranný model - modelovanie vplyvu vírového telesa na miestny tok. 

 Orografický model - modelovanie vplyvu rýchlosti prúdenia naprieč orografiou. 

  

Poveternostné podnebie je popísané štatisticky pomocou Weibullovho rozdelenia odvodeného 

pre referenčné dáta. Odvodené Weibullovo rozdelenie je navrhnuté tak, aby čo najlepšie 

zodpovedalo najvyššej rýchlosti vetra. To je odôvodnené tým, že malé množstvo energie vzniká 

pri nízkych rýchlostiach vetra. Rozloženie vetra vo výške hlavy turbíny potom zodpovedá 

výkonnostnej krivke turbíny, pričom je možné vypočítať pravdepodobnosť rozloženia 

výkonnosti. Ak chcete získať čo najvyššiu presnosť predpovede energetického výnosu, potom 

je možné použiť len výkonnostné krivky namerané nezávislými inštitúciami. Okrem toho sú 

neustále stavané nové referenčné stanice, čím sa znižuje neistota v predpovediach veterného 

potenciálu. 

 

V závislosti od zložitosti skúmaných oblastí sa na určovanie veterných podmienok používajú 

rôzne postupy. Okrem vyššie uvedeného počítačového modelu  WASP existujú aj iné postupy, 

ako sú napr. mezomerítkové modely. Všeobecne povedané, tieto modely vyžadujú oveľa väčšie 

výpočtové úsilie, ale umožňujú rozsiahle popisy trojrozmerných pohybov tekutín, a to najmä pre 

komplexne hornatý terén. Úplne iný spôsob, ako zhodnotiť zdroj, predstavujú merania rýchlosti 

vetra priamo na danom mieste. 

 

Tieto merania, ktoré sú o všeobecnosti vykonávané po dobu jedného roka, môžu byť 

porovnávané s celým blízkym okolím, alebo môžu byť transformované na výšku hlavy 

niektorých typov veterných turbín s využitím vyššie popísaných simulácií toku (často 

označované ako MCP metóda (Measure, Correlate, Predict - meranie, korelácia, 

predpovedanie). Jedným zo spôsobov, ako začleniť pre danú lokalitu špecifické merania vetra, 

je použiť zaznamenané dáta ako referenčnú stanicu v modeli WASP. To je užitočné najmä 

v prípade, ak nie sú žiadne iné spoľahlivé dáta k dispozícii, alebo s cieľom overiť predpokladaný 

veterný potenciál v členitom teréne. 

 

 

3. PROFILY A MERANIA RÝCHLOSTI VETRA  

 

3.1 Profily rýchlosti vetra 

 

Drsnosť zemského povrchu znižuje rýchlosť vetra. S rastúcou výškou nad zemou má drsnosť 

menší účinok a rýchlosť vetra klesá. Obrázok 3.1 zobrazuje možný tvar tejto hraničnej vrstvy 

rýchlosti vetra. Jednoduchý predpoklad rozloženia rýchlosti vetra vo výške (h) predstavuje 

logaritmický profil: 
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kde v je rýchlosť vetra vo výške h, v* je trecia rýchlosť, κ je von-Karmanova konštanta a z0 je 

dĺžka drsnosti. 
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Legenda: Height – výška; wind speed  - rýchlosť vetra 

Obrázok 9 Nameraný profil rýchlosti vetra  

 

Niekedy sa pre popis profilu vetra použije výkonové pravidlo, ako je: 

v2 = v1(h2/h1)
  

kde: v2 je rýchlosť vetra vo výške h2 a v1 je rýchlosť vetra vo výške h1. Hodnota α je závislá na 

drsných zložkách krajiny a je odlišná od z0. Viac informácií o profiloch priemernej rýchlosti vetra 

ako aj prúdenie vzduchu vo vnútri planetárnej hraničnej vrstvy sú uvedené v časti týkajúcej sa 

meteorológie a veternej štruktúry. 

 

3.2 Merania rýchlosti vetra 

 

Posúdenie veterných zdrojov v danom mieste v ideálnom prípade vyžaduje dáta s čo najdlhším 

možným časovým radom v mieste navrhovaných turbín. Okrem toho sú pre projekt veternej 

turbíny užitočné informácie ohľadom pochopenia turbulencie na danej lokalite a rotora. 

Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať krátku dobu vzorkovania a priestorové rozmiestnenie 

meracích bodov. V praxi to znamená, že čas a náklady často vylučujú takéto dôkladné 

preskúmanie. 

Merania rýchlosti vetra sú najdôležitejšie merania na posúdenie veterných zdrojov, stanovenie 

výkonu a predikciu ročného energetického výnosu. Z ekonomického hľadiska sa neistoty priamo 

premietajú do finančného rizika. Neexistuje žiadne iné také odvetvie, v ktorom je dôležitosť 

neistôt v meraniach rýchlosti vetra rovnako veľká ako pri veternej energii. Vzhľadom na 

nedostatok skúseností vykazuje veľa meraní rýchlosti vetra neprijateľne vysoké neistoty, keďže 

pri výbere anemometrov, kalibrácii anemometrov, montáži anemometrov a výbere miesta 

merania neboli použité kódexy osvedčených postupov. 

 

Cyklické porovnanie medzinárodnej kalibrácie anemometrov ukázalo, že v rôznych 

aerodynamických tuneloch nastali v kalibráciách neistoty vyššie ako +/- 3,5%. To sa premieta 

do asi 10% neistoty v predpovedi energetických výnosov. Aerodynamické tunely prijaté 

meracou sieťou MEASNET (MEASurement NETwork) sa nelíšia o viac než 0,5% od referenčnej 
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rýchlosti vetra. MEASNET ponúka postup merania kalibrácií lopatkových vetromerov, špeciálne 

vyvinutých pre aplikácie v sektore veternej energetiky. 

 

Je veľmi dôležité, aby bol každý anemometer používaný na meranie rýchlosti vetra individuálne 

kalibrovaný v aerodynamickom tuneli. Ak však má zber dát naďalej po určitú dobu pokračovať, 

je vhodné vykonať lokálne kalibrácie pomocou referenčného anemometra. Rovnako dôležitým 

ako kalibrácia anemometra je aj výber anemometra. Zlý anemometer vykazuje vysoké neistoty 

v meraní rýchlosti vetra, aj keď bol individuálne kalibrovaný v aerodynamickom tuneli. 

 

Dôvodom je, že v turbulentnom vzduchu v reálnych atmosférických podmienkach sa 

anemometre správajú inak, ako v aerodynamickom tuneli. Prešetrenie ukázalo, že niektoré 

anemometre sú veľmi citlivé na sklony prúdov, ktoré sa v reálnych podmienkach vyskytujú aj na 

plochom teréne v dôsledku turbulentného prúdenia. V členitom teréne sú tieto účinky veľmi 

dôležité a vedú k nad- či podhodnoteniu skutočných poveternostných podmienok. Len niekoľko 

typov anemometrov sa dokáže týmto účinkom vyhnúť. 

 

Ďalším zdrojom chýb pri meraní rýchlosti vetra je montáž anemometrov. Ramená by mali byť 

namontované tak, aby bolo rušenie prietokového poľa v dôsledku ich prítomnosti a od stožiaru 

minimálne, pričom rovnaké pravidlo je potrebné dodržiavať aj v prípade, ak je potrebná ochrana 

pred bleskom. Presnosť vodorovnej montáže anemometrov je tiež dôležitá, ak chcete zabrániť 

účinkom sklonu prúdenia. Použitie osvedčených postupov merania rýchlosti vetra po dobu 

najmenej jedného roka výrazne znižuje finančné riziko veternej farmy, keďže neistoty správnych 

meraní rýchlosti vetra sú oveľa nižšie než neistoty z predikcií prietokového modelu. 

 

Vyberte reprezentatívnu polohu v oblasti veternej farmy. Na veľkých veterných farmách v 

zložitom teréne by mali byť vybrané dve či tri reprezentatívne polohy meteorologických 

stožiarov. Aspoň jedno meranie by malo byť vykonané vo výške hlavy plánovaných turbín, 

pretože extrapolácia z nižšej výšky voči výške hlavy spôsobí ďalšie neistoty. Ak je jeden 

meteorologický stožiar umiestnený v blízkosti oblasti veternej farmy (ako M1 alebo M2 na obr. 

10), potom je možné ho použiť ako referenčný stožiar rýchlosti vetra pri prevádzke veternej 

farmy a na stanovenie čiastkovej výkonnosti veternej farmy.  

Mref

M1

M1, M2: mast in undisturbed air flow

M2

Mref: reference mast in wind farm

 

Obrázok 10 Možné polohy stožiara na meranie rýchlosti vetra pred a po inštalácii veternej 

elektrárne 

M1, M2: stĺp v pokojnom prúdení vzduchu 

Mref.: referenčný stĺp na veternej farme 
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Ak je výroba energie zaručená v zmluve projektu veternej farmy, zmluvné strany by mali 

rozhodnúť o umiestnení meteorologického stožiara a nezávislý inštitút by mal vykonať meranie 

rýchlosti vetra a hodnotenia. Na zhromaždenie dát z konkrétneho miesta sa postaví jeden alebo 

viac stožiarov v blízkosti navrhovaných lokalít pre veterné turbíny. Na stožiar je umiestnených 

niekoľko nástrojov pre záznam relevantných údajov. Všetky merania musia byť zaznamenané a 

údaje buď uložené priamo na páske v danej lokalite, či automaticky stiahnuté na vzdialené 

miesto, napr. v kancelárii projektanta. 

 

Aj keď sú merania rýchlosti a smeru vetra nevyhnutné, aj ďalšie meteorologické prvky, najmä 

teplota a tlak, majú byť tiež zaznamenané pre miestne porovnanie a úplnosť dátového súboru. 

Zariadenie použité pre tieto merania musí byť robustné a spoľahlivé, pretože bude ponechané 

po dlhšiu dobu bez dozoru. Meranie rýchlosti a smeru vetra musí byť vykonané minimálne v 

dvoch výškach, a to vo výške 10 metrov a vo výške hlavy turbíny. V prípade, že údaje budú 

použité pre odhad drsnosti povrchu lokality (z0), potom by mala byť zahrnutá aspoň jedna ďalšia 

meracia výška. 

 

Údaje o priemernej rýchlosti vetra sa zbierajú prostredníctvom lopatkových vetromerov, keďže 

sú spoľahlivé a relatívne lacné. Tieto lopatkové anemometre majú často oveľa lepšie reakčné 

vlastnosti, ako anemometre, ktoré sa používajú na meteorologických pozorovacích miestach. 

Smer vetra sa meria veterníkom, ktorá poskytuje horizontálnu rýchlosť a smer vetra. Ak sú 

potrebné aj údaje o turbulencii na daných miestach, potom sú užitočné aj 3-rozmerné dáta o 

vetroch. Tie možno získať pomocou vrtuľových anemometrov, ktoré sú menej robustné, alebo 

akustických anemometrov, ktoré sú drahé. 

 

Tieto anemometre poskytujú informácie, ako je rýchlosť a smer vetra. Dáta musia byť 

odoberané pri vysokej frekvencii, t.j. asi 20 Hz. Tie čoskoro zaplnia dátové pásky, a preto 

nemôžu byť zvyčajne priebežne zaznamenávané. Otáčanie lopatkového či vrtuľového 

anemometra je priamo úmerné rýchlosti vetra a meria sa buď zmenou napätia alebo sériou 

impulzov. Všetky rotačné anemometre majú prahovú rýchlosť rozbehu. Tá je obvykle medzi 0,5 

m/s až 2,0 m/s. 

 

Reakcia prístroja na zmeny v rýchlosti vetra je popísaná buď konštantou vzdialenosti alebo 

časovou konštantou. Konštanta vzdialenosti je dĺžka stĺpca vzduchu, ktorý musí prejsť hlavou, 

aby mohol anemometer reagovať na 63,2% skokovej zmeny a závisí len na hustote vzduchu. 

Časová konštanta je doba potrebná pre anemometer, aby mohol reagovať na 63,2% skokovej 

zmeny a mení sa nepriamo s rýchlosťou vetra. V dôsledku toho majú lopatkové anemometre 

tendenciu nadhodnocovať spomaľujúci vietor, čo sa nazýva „chyba predstihu". 

 

Veterníky sú obvykle drôtové potenciometre. Vo všeobecnosti sa maximálne napätie vracia na 

sever oproti telesu nástroja a minimálne zhruba na 357 stupňov. Takto v blízkosti severného 

prístroja vzniká rozdiel. Prístrojová chyba okolo +/-2° je obvyklá, pričom smery sú riešené na asi 

0,3 stupňa. Prístroje musia byť starostlivo zladené, pričom často predstavujú najväčší zdroj 

chýb. Veterník je ovplyvňovaný tieňom stožiara, takže je často orientovaný tak, aby bol stožiar 

nasmerovaný proti najmenej pravdepodobnému smeru vetra. Úplný zoznam rôznych typov 

používaných anemometrov a ich charakteristiky sú uvedené v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Vlastnosti rôznych typov anemometrov 

Anemometer Metóda merania Komentáre 

Lopatkový  Rýchlosť vetra týkajúca sa otáčok 

lopatiek 

Robustný, spoľahlivý a lacný 

Vrtuľový  Rýchlosť vetra týkajúca sa otáčok 

vrtúľ 

Treba zladiť do vetra, ale môže 

poskytovať rýchlejšiu odozvu než 

lopatky. Menej robustný ako 

lopatkový. 

Tlakové trubice Rýchlosť vetra úmerná nárastu 

tlaku v trubiciach 

Treba zladiť do vetra, pomalá 

odozva. 

Horúci drôt Rýchlosť vetra spojená s 

chladením jemného drôtu 

Veľmi citlivý s rýchlou odozvou, ale 

ľahko sa poškodí, zvyčajne sa 

používa v aerodynamických 

tuneloch. 

Akustický  Rýchlosť vetra týkajúca sa času 

preletu akustického impulzu 

medzi vysielačom a prijímačom 

Meria rýchlosť a smer vetra a 

turbulentné toky. Ťažko sa kalibruje. 

 

Dôležité je, aby boli záznamy dát spoľahlivé. Aby tomu tak mohlo byť, záznamník musí byť 

dobre odizolovaný od počasia, najmä dažďa. Mnoho pokusov vykázalo obrovskú stratu údajov v 

dôsledku mnohých problémov, vrátane vniknutia vody a výpadku prúdu. Väčšina potenciálnych 

lokalít pre veterné turbíny majú tendenciu sa nachádzať skôr v nepriateľskom prostredí, ale v 

týchto dňoch existuje na trhu veľa spoľahlivých systémov na zaznamenávanie údajov. Údaje 

môžu byť zhromažďované na diaľku, sťahovanie dát cez telefónnu linku. To má tú výhodu, že 

údaje môžu byť pravidelne monitorované a akékoľvek problémy s prístrojmi rýchlo rozpoznané. 

Navyše môže dôjsť k poškodeniu ďalších údajov. Starostlivé plánovanie fázy zberu dát je 

zásadné pre realizáciu projektu veterných elektrární. 

 

3.3 Prezentácia archivovaných dát 

 

Denné informácie o počasí sú obvykle voľne k dispozícii od meteorologických služieb. Avšak 

spoplatňované sú zvyčajne archivované dáta a poradenské služby. Priemerná rýchlosť a smer 

vetra sú často vykazované na veternej ružici spolu, ako zobrazuje príklad na obr. 3.3. 

Dominantné vetry v roku pre všetky meteorologické stanice sú potom ľahko rozpoznateľné. 

Tieto údaje možno zvyčajne rozdeliť na údaje, ktoré zobrazujú sezónne alebo mesačné zmeny 

v stredných vetroch. Všeobecne platí, že vetry dominantné v severnej Európe prichádzajú z 

juhozápadu. Môžu však nastať označené sezónne variácie v rýchlosti a smere vetra.  
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Obrázok 11 Príklad veternej ružice 

V južnej Európe je veterný režim ovládaný sezónnymi vetrami. Najchladnejšie zimné počasie je 

najčastejšie spájané so severnými a severovýchodnými vetrami. Tieto odchýlky môžu byť 

zobrazené v evidencii stanice o rýchlosti a teplote vetra. Meteorologické dáta z jednotlivých 

meteorologických staníc môžu byť prezentované ako frekvenčná tabuľka. Dáta z anemometra 

meteorologickej stanice zahŕňajú rozsah rýchlosti vetra a smeru vetra. Tieto údaje sú uvedené 

za celý rok a pre každý mesiac vo forme tabuľky, ako je napríklad tabuľka uvedená nižšie. 

 

 

 

Priemerná rýchlosť vetra a najpravdepodobnejšia rýchlosť vetra (zvyčajne o niečo nižšia) potom 

môžu byť odvodené zo zobrazenia dát ako pravdepodobnostné rozdelenie, ako je uvedené na 

nasledujúcom obrázku 12. Dáta potom môžu byť porovnané s Weibullovým rozdelením 

a vypočítaný môže byť odhad dostupného výkonu. Projektanti potom môžu definovať kritériá, 

z ktorých bude vychádzať výber ich turbíny. Z každej meteorologickej stanice vznikne po dobu 

niekoľkých rokov veľké množstvo dát, takže dáta tvoria dobrý štatistický súbor údajov, ktorý by 

nemal byť ovplyvnený individuálnymi nereprezentatívnymi rokmi. 

 Rýchlosť vetra m/s   Sever   SV      Východ     JV         Juh       JZ       Západ     SZ     Celkom 
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Legenda: 

Frequency – Frekvencia 
Wind speed – Rýchlosť vetra 
Measured – Namerané 
Raylleigh distribution – Raylleighove rozdelenie 
Weibull distribution – Weibullovo rozdelenie 
 

Obrázok 12 Rozloženie frekvencie rýchlosti vetra (namerané dáta a vypočítané rozloženia) 

3.4 Analýza údajov 

 

Dáta môžu byť čiastočne analyzované ihneď alebo uložené pre neskoršie použitie v závislosti 

od vybavenia a ľahkého prístupu k danej lokalite. Všeobecne sú údaje zaznamenané každú 

minútu. Rýchlejšie dáta umožňujú zhodnotenie viac informácií o turbulenciách na danom 

mieste. Údaje musia byť kontrolované z hľadiska ich kvality, pričom sa odstránia zlé dáta, 

kalibrujú odčítané hodnoty z meradiel a skontrolujú nekonzistentné dáta. Zvyšné dáta sú potom 

analyzované, aby poskytli zvyčajne 10-minútový priemer strednej rýchlosti vetra za celý deň, 

najlepšie asi za jeden rok, aby zahŕňali aj všetky sezónne variácie. 

 

Niektoré štúdie naznačujú, že na zabezpečenie primeraného odhadu ročného veterného zdroja 

sú nevyhnutné dáta minimálne za 8 mesiacov. Iní bádatelia sa domnievajú, že zimný veterný 

zdroj je najdôležitejší, keďže sa zhoduje s najvyšším dopytom po elektrine. Tieto údaje môžu 

byť potom triedené do oblastí alebo „priehradok" rýchlosti vetra, a to buď pre každý smer vetra 

alebo ako celkový súhrn. Počet meraní spadajúci do každej priehradky sa potom započíta a  

zlúčené dáta sa zobrazia ako podiel z celkového počtu hodnôt, ktorý poskytuje rozloženie 

početnosti. 

 

Z týchto údajov je možné určiť strednú rýchlosť vetra a najpravdepodobnejšiu rýchlosť vetra. 

Získať možno rozloženie výkonu vetra (úmerné tretej mocnine rýchlosti vetra). Tieto údaje môžu 

byť zobrazené ako pravdepodobnosť, že rýchlosť vetra je väčšia ako určitá rýchlosť vetra, ktorá 

je väčšinou nulová, u>0. Tieto údaje môžu byť zvyčajne prispôsobené Weibullovmu rozdeleniu 

s dvoma parametrami k a c, ktoré sú odvodené s využitím techník, ako sú metódy momentov, 

metóda najmenších štvorcov a iných. Presnejšie povedané, zistilo sa, že Weibullovo rozdelenie 

s dvoma parametrami pasuje na mnoho veterných dát s prijateľnou presnosťou. To je vyjadrené 

ako: 
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kde p(U) je rozloženie pravdepodobnej hustoty priemernej rýchlosti vetra U, c je stupnicový 

parameter (s jednotkami rýchlosti) a k je parameter tvaru (nekonečný).  

 

Pri k=2 sa rozloženie redukuje na Rayleighovo rozdelenie a ak k = 1, potom vznikne 

exponenciálne rozloženie. Jedná sa o špeciálne prípady Weibullových rozdelení (pozri 3.4). Vo 

veľkej časti severnej Európy sú faktory k blízko 2. Po integrácii prvého momentu rovnice (3.1) 

sa zistilo, že stupnicový faktor c úzko súvisí so strednou rýchlosťou vetra na mieste: 
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kde Γ(•) je úplná funkcia gama. Rovnako tak,  
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Potom sa získa dostupná hustota energie E (v Wattoch/m2) ako: 
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zatiaľ čo faktor tvaru k súvisí s rozptylom vetra σ2 pomocou 
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Na druhej strane je veľmi dôležité vedieť, že zhromaždené dáta sú reprezentatívne, t.j. že rok 

nie je zvlášť veterný ani pokojný. Aby to bolo isté, potrebné sú dáta za asi 10 rokov, čo zrejme 

nie je pre jednu lokalitu praktické. Je však možné porovnať dáta danej lokality 

s meteorologickými údajmi neďalekého miesta a urobiť nejaký druh metódy merania-korelácie-

predvídania (MCP) na rozšírenie dátového súboru danej lokality účinne na 10 rokov.  

 

Existuje celá rada metód MCP, ako napríklad:  

1. Priradenie - odvodenie Weibullových parametrov z miesta merania a referenčného miesta 

a ich korelácia s dobou merania a potom aplikovanie korekcie na zvyšok referenčných 

údajov. 

2. Vypočítanie faktoru rýchlosti vetra medzi danou lokalitou a referenčným miestom počas 

doby merania a pre každú priehradku smeru vetra. 

3. Prispôsobenie spojitých funkcií všetkým dátam v priebehu doby merania a ich aplikovanie 

na zvyšok referenčných údajov. 
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Po zostavení dlhodobého frekvenčného rozdelenia je možné krivku výkonu z turbíny prispôsobiť 

na údaje o vetre s cieľom získať frekvenčné rozloženie výroby elektriny. To zodpovedá 

predpokladanej ročnej výrobe elektrickej energie na danom mieste. Dáta môžu byť samozrejme 

porovnané s niekoľkými rôznymi typmi turbín a konfiguráciami pre optimalizáciu výsledkov. 

 

 

4. ODHAD PRODUKCIE ENERGIE 

 

Ročná výroba energie z veternej elektrárne je najdôležitejším ekonomickým faktorom. Neistoty 

pri stanovení ročnej rýchlosti vetra a výkonnostnej krivky prispievajú k celkovej neistote v 

predpokladanom ročnom energetickom výnose a vedú k vyššiemu finančnému riziku. V 

nasledujúcom texte je uvedený spôsob výpočtu ročnej produkcie energie (AEP). Ročná 

produkcia energie môže byť odhadnutá z týchto dvoch metód: 

 Histogram rýchlosti vetra a výkonnostná krivka. 

 Teoretické rozloženie rýchlosti vetra a výkonnostná krivka. 

 

 

4.1 Výpočet AEP pomocou histogramu nameraných rýchlostí vetra 

 

Ak je histogram rýchlosti vetra známy z meraní, potom sa dobrý odhad APZ vypočíta pomocou 

nameraného histogramu (obr. 13) a výkonnostnej krivky (obr. 14). Pre každú priehradku 

rýchlosti vetra sa počet hodín v priehradke vynásobí príslušným výkonom vygenerovaným 

turbínou a získa sa výroba energie v danej priehradke. Tieto hodnoty sú sčítané, čím sa získa 

ročná produkcia energie. Je dôležité si uvedomiť, že existuje limit pre riadiacu a vypínaciu 

rýchlosť, pod a nad ktorým VT nefunguje. Preto musia byť tieto priehradky rýchlosti vetra z 

celkovej sumy vylúčené. 

 
Legenda: 

Annual time – doba za rok 

Wind speed at hub height – Rýchlosť vetra vo výške hlavy turbíny 

Total hours – Celkový počet hodín 

Rayleigh distribution – Rayleighovo rozdelenie 

Obrázok 13 Príklad histogramu nameraných rýchlosti vetra (v[i]=10,25 m/s; t[i]=275 hod.) 
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Obrázok 14 Príklad nameranej výkonnostnej krivky pri štandardnej hustote vzduchu (1,225 kg/m³) 

(p[i]=345 kW; v[i]=10,25 m/s) 

 

 
Obrázok 15 Príklad odhadovanej energie v priehradke i (E[i]=95 MWh) 

 

Celková produkcia energie za rok (AEP) (pozri obr. 3.3) je: E P i h i
i

i n






 [ ]* [ ]
1

 

 

4.2 Výpočet AEP pomocou teoretického rozloženia rýchlosti vetra  

 

Ak je rozloženie rýchlosti vetra na danej lokalite neznáme, potom môže byť histogram 

vypočítaný zo známej alebo predpokladanej priemernej rýchlosti vetra. Ako už bolo spomenuté, 

pre výpočet rýchlosti vetra sú predovšetkým používané dve teoretické rozdelenia: Weibullovo 

rozdelenie, ktoré využíva dva parametre, t.j. jeden tvarový parameter a jeden rozsahový 

parameter, a monoparametrické Rayleighove rozdelenie, ktoré je totožné s Weibullovým 

rozdelením s faktorom tvaru o veľkosti dva (obvykle sa uprednostňuje, keďže tvarový parameter 

je často neznámy). 
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Rayleighove rozdelenie je napísané vo forme: 

F v e
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v( )  
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kde F(v) je Rayleighove kumulatívne rozdelenie rýchlosti vetra a ročná priemerná rýchlosť vetra 

vo výške hlavy. Potom je ročná výroba energie: 
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Kde N je počet priehradiek, vi je rýchlosť vetra v v priehradke i a Pi je priemerný výkon v 

priehradke i. 

 

 

5. LOKÁLNE FAKTORY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝBER 

 

Okrem veterného režimu je potrebné pri konečnom výbere optimálneho miesta pre inštaláciu 

veternej elektrárne zvážiť mnoho ďalších faktorov. Tie v stručnosti zahŕňajú:  

 Prístup k rozvodnej sieti 

 miestne prístupové komunikácie  

 vplyv na miestne životné prostredie, vrátane klasifikácie krajiny 

 blízkosť najbližších obydlí 

 vplyv hluku 

 rušenie televíznych a rozhlasových signálov, atď. 

Umiestnenie veternej farmy a súvisiace poveternostné podmienky predstavujú pre technikov 

obrovské problémy pri plnení požiadaviek na konštrukciu veternej farmy a inštaláciu systémov. 

Zlý priamy prístup môže zabrániť dodávke veľkých a ťažkých komponentov, holé skaly takmer 

znemožňujú uzemnenie a dážď a hmly môžu zapríčiniť vniknutie vody do káblových koncoviek a 

spojov. Otázky, ako je umiestnenie transformátora a napätie generátora, sú tiež stále 

dôležitejšie, keďže veľkosť veterných turbín rastie. Konkrétnym problémom pre elektrické 

systémy veterných elektrární je voľba napätia lokálnej rozvodnej sústavy. 

5.1 Prístup k lokalite 

Výstavba a prevádzka zariadenia veternej elektrárne vyžaduje použitie ťažkej techniky na 

prípravu lokality, dopravu stavebných dodávok a komponentov projektu a montáž turbíny a 

elektrických stĺpov a veží. Preto existuje možnosť, že veterné projekty ovplyvnia cesty na 

vidieku, ktoré sú určené pre občasnú prepravu alebo ľahké vozidlá. Existujúce vozovky ciest 

môžu byť prestavané a posilnené tak, aby umožnili tieto dodatočné záťaže bez zničenia, pričom 

frekvencie plánovanej údržby na týchto komunikáciách budú musieť byť zvýšené. 

Výstavba nových ciest na svahoch s cieľom získať prístup k hrebeňom vrcholkov tiež otvára 

možnosti pre eróziu, ktorá môže spôsobiť dlhodobé vizuálne zmeny v danej oblasti. Tým 

zníženie potreby komunikácií v rámci rozvoja veternej energetiky znižuje náklady na projektovú 

infraštruktúru, eróziu a problémy s kvalitou vody, ako aj vizuálne dopady. Použitie leteckej 

prepravy na dopravu dielov turbíny a inštaláciu turbíny, hlavné udržiavacie práce, atď. výrazne 

znižuje veľkosť a umiestnenie ciest vo vzdialených lokalitách alebo citlivých vizuálnych 

oblastiach. To by tiež zmenšilo dopad na verejnosť a vidiecke komunikácie a zabezpečilo 

rýchlejšiu inštaláciu, ale je to drahé a môže to byť neuskutočniteľné pre väčšie turbíny. 
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Všeobecne sa odporúča: 

 využiť výstavbu a údržbu bez použitia komunikácií s cieľom znížiť dočasné a trvalé straty 

pôdy 

 obmedziť dopravu vozidlami na existujúce prístupové cesty 

 obmedziť počet nových prístupových ciest, šírku nových ciest a vyhnúť sa alebo 

minimalizovať ich prierez a výplň 

 vybudovať nové prístupové cesty, ktoré v čo najväčšej možnej miere sledujú existujúce 

obrysy.  

5.2 Integrácia rozvodnej siete 

5.2.1 Verejná prenosová a distribučná sústava 

Veterné turbíny sú obvykle umiestnené vo vidieckych a horských oblastiach, kde môže byť 

elektrické pripojenie na najbližšiu elektrickú stanicu slabé a miestny dopyt po elektrine oveľa 

nižší, než je kapacita veterných elektrární. Jedným zo spôsobov, ako definovať „silu" elektrickej 

siete, je pomocou úrovne poruchy, čo je miera prúdu, ktorý potečie v prípade, ak došlo k 

poruche v sieti. Na konci dlhého elektrického obvodu je úroveň poruchy oveľa nižšia ako v 

centre vzájomne prepojenej siete, napríklad v meste alebo v priemyselnej zóne. 

Na mieste s nízkou úrovňou poruchy môže byť vplyv veterných turbín dosť veľký na to, aby 

narušil ostatných miestnych odberateľov. Z tohto dôvodu je niekedy potrebné posilniť sieť alebo 

pripojiť veternú elektráreň na vyššie napätie alebo vzdialenejšiu silnejšiu časť siete. To zvyšuje 

náklady. Vyššie napäťové sústavy, ako sú napríklad 400 kV alebo 275 kV prenosové systémy, 

majú vysokú úroveň poruchy. Všeobecne platí, že čím je nižšie napätie, tým slabší bude 

systém. Napätie distribučnej sústavy vo vidieckych oblastiach vo väčšine krajín EÚ predstavuje 

132, 33 a 11 kV. 11 kV systém je najrozsiahlejší, ale je nepravdepodobné, že by podporoval 

produkciu vyššiu než jeden až tri megawatty (MW) energie. 

Termín Dodávateľ elektrickej energie (DEE) sa tu používa pre spoločnosť, ktorá prevádzkuje 

miestnu elektrickú sieť (vo väčšine prípadov je to synonymum pre pojem REC, t.j. regionálna 

elektrárenská spoločnosť). DEE je zodpovedný za bezpečnú a ekonomickú prevádzku svojho 

systému a má povinnosť udržiavať dostatočnú kvalitu dodávok pre používateľov svojho 

systému, pričom to nie je nevyhnutne kupujúci elektriny z veterných elektrární. DEE by mal byť 

informovaný o navrhovanom systéme v ranej fáze. Inžinieri DEE pripravia úvodné štúdie na 

zistenie technickej realizovateľnosti projektu, a potom určia náklady na pripojenie, čím definujú, 

či bude projekt pokračovať (DEE môže túto službu spoplatňovať), alebo nie. Tieto náklady budú 

závisieť od veľkosti stavby, vzdialenosti od najbližšieho miesta pripojenia a pripojovacieho 

napätia. Tento posledný bod môže byť najdôležitejší, pretože náklady na pripojenie môžu 

spôsobiť, že malé projekty vzdialené od existujúceho systému budú úplne neekonomické. To je 

najlepšie zistiť ešte pred uplatnením veľkého úsilia. 

Vo vidieckych a horských oblastiach je veľmi pravdepodobné, že najbližšie miesto na miestnej 

elektrickej sieti je skôr trakčné vedenie než podzemný kábel. Zistí sa číslo na stĺpe alebo veži 

(stožiare), ktoré pomôže inžinierom DEE lokalizovať navrhované miesto na svojich systémových 

mapách, čím budú môcť určiť napätia na vedení. Tiež možno použiť topografické sieťové 

referencie. Akékoľvek vonkajšie vedenie len s dvoma vodičmi predstavuje jednofázový systém 

a zvyčajne vyžaduje posilnenie pre prípad, ak majú byť inštalované generátory. 
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5.2.2 Prevedenie pripojenia 

Určenie správneho technického/ekonomického riešenia systému elektrického zberu pre veternú 

elektráreň a jeho pripojenie k elektrickej sieti je procesom viacparametrovej optimalizácie, 

vyžadujúci rozsiahle skúsenosti zo strany projektanta/inžiniera, rovnako ako dostupnosť 

moderných výpočtových nástrojov elektrizačnej sústavy pre uľahčenie úlohy nájsť a 

zdokumentovať správne riešenie.  

V tejto fáze je potrebné zvážiť rad otázok, vrátane: 

 Pripojovacieho napätia, čo má významný vplyv na náklady na pripojenie. Napríklad, 

nové 33 kV vedenie bude stáť podstatne viac, než pripojenie do existujúceho 11 kV 

obvodu, avšak nové 11 kV vedenie môže byť drahšie ako nové 33 kV vedenie pri 

rovnakom výkone veternej farmy. 

 Distribučné napätie vo veternej farme. 

 Usporiadanie transformátorov a veterných turbín. 

 Uzemnenie, elektrické zariadenia musia byť dostatočne uzemnené, aby nedošlo 

k ohrozeniu osôb alebo poškodeniu zariadení elektrickými poruchami alebo údermi 

blesku, a v súlade s nariadeniami o dodávkach elektriny a bezpečnosti pri práci. To je 

zložitá otázka a nemala by byť podceňovaná. 

 Ochrana; zariadenie musí byť zabezpečené ochranou, aby mohla byť veterná turbína či 

veterná farma automaticky odpojená, keď nastala chyba na sieti. Rovnako tak musí byť 

sieť chránená pred účinkami poruchy v rámci veternej farmy. 

 Meranie; elektrina je meraná v mieste pripojenia k lokálnej sieti. Merače sú potrebné z 

dôvodu vstupného a výstupného výkonu (ku ktorému môže dôjsť pri veľmi slabom vetre) 

a jalového výkonu. Presnosť merania a náklady na meranie rastú s veľkosťou veternej 

farmy. 

Obvykle celkové usporiadanie veternej farmy vychádza z optimalizácie produkcie farmy s 

ohľadom na lokality jednotlivých turbín a dostupnosť turbín - teda infraštruktúry. Dôležitým 

parametrom je skratový príspevok siete a, v závislosti od dostupnosti a sadzieb za elektrické 

prístroje - transformátory, káble, jednotky okružného napájacieho vedenia, ističe atď. – vyberie 

sa usporiadanie, ktoré spĺňa základné požiadavky na elektrické konštrukcie, ktoré je overené 

výpočtami skratového prúdu. 

Nakoniec sú hodnotené celkové straty počas životnosti - a ich súčasná čistá hodnota – s cieľom 

zistiť, či používanie zariadení s nižšími stratami môže byť z ekonomického hľadiska 

odôvodnené. Výpočty strát sú založené na výrobnom profile veternej farmy, vypočítané z 

parametrov, ktoré popisujú vietor - Weibullove parametre - a výkonnostnej krivky daných 

veterných turbín.  

 

5.3 Ďalšie otázky týkajúce sa výberu miesta 

Veterné elektrárne ponúkajú niekoľko významných environmentálnych výhod oproti 

konvenčným elektrárňam, ktorú fungujú na uhlie, ropu alebo zemný plyn, a to v zmysle, že 

nevyužívajú žiadne palivo, neemitujú žiadne látky znečisťujúcich ovzdušie, skleníkové plyny, či 
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toxický odpad, a nespotrebovávajú žiadnu vodu či iné vzácne zdroje. Napriek tomu môžu 

veterné elektrárne vzbudzovať obavy ohľadom životného prostredia a komunít, napríklad, že 

spôsobujú hluk a môžu byť vizuálne rušivé pre obyvateľov žijúcich v ich blízkosti. Tiež môžu 

rušiť voľne žijúcich živočíchov a spôsobovať zranenie alebo smrť vtákov. 

 

Našťastie, aj napriek minulým chybám, tieto a ďalšie možné problémy nemusia vo väčšine 

prípadov predstavovať vážnu prekážku pre rozvoj veternej energetiky. Vďaka svedomitému 

plánovaciemu výskumu, vlastnej konštrukcii a skorým a častým konzultáciám s postihnutými 

obcami môžu projektanti veterných zariadení identifikovať a riešiť najzávažnejšie problémy skôr, 

než môžu byť vykonané podstatné investície do nových veterných projektov. Verejnoprospešné 

služby, vládne agentúry, ekologické organizácie a ďalší musia spolupracovať s projektantmi, 

aby zabezpečili implementáciu efektívnych stratégií. 

 

Je v záujme projektantov ako aj verejnosti, aby proces výberu lokality zohľadňoval všetky 

legitímne otázky otvoreným, spravodlivým a objektívnym spôsobom pri súčasnej minimalizácii 

nákladov pre účastníkov a oneskorení pri prijímaní rozhodnutí. V niektorých prípadoch môže 

byť výsledkom procesu vylúčenie navrhovaného miesta pre veterný rozvoj. V ostatných 

prípadoch môže byť stanovené, že vznesené obavy buď nie sú vážne, alebo že môžu byť 

prijaté osobitné opatrenia na ich riešenie. 

5.3.1 Otázky týkajúce sa miestnych komunít 

Vybudovanie a prevádzka veternej elektrárne si vyžaduje mnoho podobných činností, ako pri 

vybudovaní a prevádzke klasickej elektrárne, vrátane výstavby ciest, vyčistenia lokality, 

nákladnej dopravy a stavby prenosových vedení. Niet divu, že činnosti ako sú tieto niekedy 

budia značné obavy obcí. Okrem toho, projekty veterných elektrární zvyšujú unikátne problémy 

obcí, najmä týkajúce sa vizuálneho dopadu a hluku. 

Aspekty využitia pôdy 

Na rozdiel od väčšiny elektrární sú projekty veternej energie skôr narušujúce než zvýrazňujúce 

krajinu. Na základe jednomegawattého (MW) výkonu pozemok potrebný pre projekt veternej 

elektrárne môže presiahnuť veľkosť pôdy potrebnej pre väčšinu ostatných energetických 

technológií. Avšak, zatiaľ čo veterné zariadenie sa môže rozšíriť na veľké geografické oblasti a 

mať širokú sféru vplyvu, projektová fyzická „stopa" sa vzťahuje na pomerne malú časť tejto 

krajiny. 50 MW veterné zariadenie napríklad môže zaberať 1500-akrový pozemok, ale množstvo 

pôdy skutočne zabranej zariadením na produkciu veternej energie môže predstavovať tri až päť 

percent z celkovej výmery, pričom zvyšok ponecháva k dispozícii pre ďalšie kompatibilné 

použitie. 

 

Vzhľadom k tomu, že produkcia veternej energie je obmedzená na oblasti, v ktorých 

poveternostné podnebie zabezpečuje relatívne dlhé obdobie silných a konzistentných veterných 

zdrojov, rozvoj veterných projektov po celom svete nastal predovšetkým vo vidieckych a na 

pomerne otvorených plochách. Tieto krajiny sú často využívané pre poľnohospodárstvo, 

pastierstvo, rekreáciu, verejné priestranstvo, krajinné oblasti, prirodzené biotopy, lesné 

hospodárstvo a sezónne skladovanie antipovodňových prostriedkov. Vývoj veternej energetiky 

je kompatibilný s väčšinou druhou poľnohospodárskeho alebo pasienkového využitia lokalít. 
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Aj keď takéto využitia môžu byť v priebehu výstavby prerušené, v priebehu prevádzky projektu 

môže dôjsť k zníženiu či zmeneniu len intenzívneho poľnohospodárskeho využitia. Rozvoj 

veterných projektov môže mať vplyv na iné využitie na alebo v blízkosti miesta, alebo v jeho 

okolí. Niektoré parky a rekreačné priestory, ktoré zdôrazňujú hodnoty prírodnej rezervácie 

určené na ochranu prírody - najmä vtáky - nemusia byť kompatibilné s okolitým vývojom 

veternej energetiky. 

 

Iné využitia, ako je zachovanie otvoreného priestoru, riadenie rastu alebo nechránené 

rekreačné zariadenia, môžu byť kompatibilné v závislosti od prekážok, charakteru lokálneho 

vývoja a dopadu na zdroje regionálneho významu. Premenné, ktoré môže určovať vplyv na 

využívanie pôdy, zahŕňajú topografiu pozemku, veľkosť, počet, výkon a rozmiestnenie turbín, 

umiestnenie a projekt ciest, či príslušenstvo zariadení je konsolidované alebo rozptýlené, a či sú 

elektrické vedenia vedené nad hlavou alebo pod zemou. 

Vizuálne vplyvy 

Veterné turbíny sú veľmi viditeľné konštrukcie. Moderné veže veterných elektrární sa týčia 30 

až 50 metrov nad zemou, nepočítajúc lopatky rotora, ktoré môžu mať až 40 metrov v priemere. 

Navyše, turbíny sú často rozmiestnené v poliach v rade po dvanástich či viacerých na 

viditeľných hrebeňoch and kopcoch. Skutočnosť, či vizuálny dopad veterných elektrární tvorí 

sťažnosti, čiastočne závisí od prostredia, v ktorom sa nachádzajú. 

 

V mnohých poľnohospodárskych oblastiach v USA sa projektanti stretli s pomerne malým 

počtom problémov pri získaní súhlasu obcí pre veterné projekty. To dáva zmysel, ak uvážime, 

že veterné mlyny na amerických farmách boli bežne k videniu až do polovice 20. storočia. 

Nápomocné je tiež, že majitelia poľnohospodárskej pôdy majú často priamy prospech z 

veterných projektov v krajine vo forme nájomného a poplatkov platených majiteľovi zariadenia. 

Pri ostatných projektoch môže prijatie predstavovať vážnejší problém. 

 

Niekedy veterné elektrárne navrhnuté v blízkosti obytných zón vyvolali silný odpor majiteľov 

domov a realitných developerov. V jednom prípade obyvatelia sídliaci oproti veternému projektu 

Cordelia Hills severovýchodne od San Francisca údajne nechceli vidieť turbíny umiestnené v 

blízkosti, a to aj napriek tomu, že kopce vybrané pre projekt mali už niekoľko elektronických relé 

a prenosových vedení. Netreba dodávať, že umiestnenie veterných projektov v blízkosti 

národného parku či prírodnej rezervácie vyvoláva sťažnosti miestnych ekologických organizácií 

a aktivistov. Bez ohľadu na daný projekt na zníženie počtu sťažností môžu byť podniknuté kroky 

tým, že veterné turbíny budú menej vtieravé a budú príjemné na pohľad. Napríklad rúrkové 

veže sú menej vtieravé ako stožiare a čiastočne z tohto dôvodu sú momentálne 

uprednostňované väčšinou projektantov. V kombinácii s elegantným minimalistickým vzhľadom 

niektorých moderných krytov a rotorov turbín môže byť celkový efekt aj veľmi atraktívny. 

 

Starostlivá pozornosť musí byť venovaná spôsobu, ako rad veterných turbín splýva s krajinou. 

Dobre usporiadané pole budí dojem účelu a efektivity, zatiaľ čo pole, ktoré sa zdá byť náhodne 

rozptýlené, nadobúda dojem bezcieľnosti a zmätku. Ak rad turbín kopíruje obrysy hrebeňa, 

potom ľahšie splynie s okolím. Dôležité je podnikať kroky, aby sa zabránilo „zjazveniu“ pôdy 

nevzhľadnými cestami a pasekami, keďže tak sa odstraňuje zbytočný neporiadok schovaním 

prenosových vedení a skrývaním budov a iných stavieb za hrebene alebo vegetáciu. 
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Cenným procesným nástrojom pre posúdenie možných vplyvov projektu na citlivé vizuálne 

zdroje je príprava a použitie vizuálnych simulácií. Vyhodnotenie týchto simulácií umožňuje 

developerovi projektu, povoľujúcim orgánom a verejnosti, vidieť miesto tak, ako je, a vidieť 

zmeny, ktoré projekt prinesie pre existujúce štruktúry a akékoľvek citlivé zdroje. Po zhliadnutí 

simulácií dôležitých bodov môžu všetky zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na projekte, 

prispôsobiť rozvrhnutie a návrh projektu na minimalizáciu jeho možných dopadov. 

 

Úsilie vzdelávať a informovať blízke obce ohľadom veternej energie a jej výhod tiež môže 

pomôcť znížiť odpor vychádzajúci z estetického základu. Existuje napríklad tendencia ľudí, ktorí 

prechádzajú okolo veternej elektrárne, všimnúť si niekoľko strojov, ktoré nie sú v prevádzke a 

nie väčšinu, ktoré v prevádzke sú. To môže viesť ľudí k premýšľaniu o tom, že veterná 

technológia nefunguje. Upovedomovať ľudí o tom, že je normálne ktorékoľvek turbíny 

kedykoľvek zastaviť (z dôvodu veterných odchýlok a potrieb údržby), môže pomôcť zmierniť 

tento PR problém. 

Hluk 

Skrátka a dobre, osoby, ktoré sú postihnuté hlukom z veternej elektrárne, žijú niekoľko 

kilometrov od veľkých veterných elektrární, alebo niekoľkých stoviek metrov od malých 

elektrární alebo jednotlivej turbíny. Aj keď nie je hluk v týchto vzdialenostiach veľký - 300 kW 

turbína bežne produkuje menej hluku vo vzdialenosti 120 metrov než semafor vo vzdialenosti 

30 metrov – je stále dostatočný, aby bol počuteľný vo vnútri obydlí a môže byť obzvlášť 

znepokojujúci uprostred noci, keď je intenzita domácich zvukov a dopravy nízka (pozri tabuľku 

3). 

Tabuľka 3 Typické hladiny akustického tlaku 

 
 

 

Zdroj Vzdialenosť 

(m) 

Hladina 
akustického 
tlaku – dB(A) 

Hranica bolesti 

Lodná siréna 

Motor lietadla 

Nákladný vlak 

Vysávač 

Diaľnica 

Malá (10 kW) veterná turnína 

Veľký transformátor 

Vietor v lese 

Svetelná signalizácia 

Priemerná domácnosť 

300 kW veterná turbína 

Turbína USW 56-100 

Tichý šepot 

Zvukové štúdio /  

 

100 

200 

100 

10 

100 

120 

 

200 

40 

100 

 

400 

800 

5 

140 

130 

120 

70 

70 

70 

57 

 

55 

55 

50 

50 

45 

45 

30 
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Pri plánovaní projektu veterných turbín by mal byť braný ohľad na hluk, ktorý by mohol byť 

počuteľný vonku v okolí domov. Vo vnútri bude úroveň pravdepodobne oveľa nižšia, a to aj pri 

otvorených oknách. Predvídanie hluku, ktorý bude produkovaný, keď vietor fúka z turbín 

smerom na domy, obvykle hodnotí potenciálny vplyv hluku. Ten je potom porovnaný s hlukom, 

ktorý už existuje v oblasti bez prevádzky veternej farmy. 

Výnosy niektorých obcí ohľadom územného plánovania pre rozvoj veternej energetiky tento 

problém riešia formou stanovenia odstupov a prípustných hladín hluku pre minimalizáciu 

rušenia. Palm Springs napríklad vyžaduje, aby nebola žiadna veterná turbína umiestnená 

bližšie ako 370 metrov od akýchkoľvek bydlísk, hotelov, nemocníc, škôl, knižníc či ozdravovní, 

okrem prípadov, kedy topografia udeľuje výnimku. V predpísanej vzdialenosti musí byť hluk 

nižší ako 55 decibelov, teda približne rovnaká výška generovaná vetrom, ktorý fúka cez stromy 

vo vzdialenosti 15 metrov. 

Pri znižovaní hlučnosti turbíny bol dosiahnutý významný pokrok, keďže prvé stroje boli 

inštalované na začiatku 80-tych rokov. Väčšie stroje teraz na trhu generujú menej hluku (na 

jednotku energetického výkonu) než menšie stroje, ktoré nahradili, a to z časti kvôli pomalšej 

obvodovej rýchlosti rotora, starostlivej konštrukcii a výrobe profilov lopatiek a zadných hrán. 

Celkovo pomocou náležitej pozornosti venovanej odstupovým vzdialenostiam a riešeniam 

znižovania hladín zvuku bude málo, ak vôbec nejakí obyvatelia ovplyvnený hlukom veterných 

elektrární. 

Elektromagnetické rušenie (EMI) 

Elektromagnetické rušenie predstavuje narušenie elektromagnetických signálov používaných v 

komunikačných technológiách, vrátane rozhlasu, televízie a mikrovlnných rúr. Tento problém 

bol diskutovaný ako možný problém s niektorými prvkami veternej energie, predovšetkým pri 

rotujúcich lopatkách veterných turbín a veľmi vysoko-napäťových elektrických vedení. 

Turbínové lopatky veľmi ľahko odrážajú UHF televízny signál, čím môžu ovplyvniť televízny 

príjem do piatich kilometrov (UHF) alebo 6/5 km (VHF) od turbíny dostatočnej veľkosti. Stupeň 

rušenia je závislý od materiálu lopatiek, umiestnenia turbíny vzhľadom k signálnym trasám a 

veľkosti turbíny. 

Interferencia s rádio príjmom FM nebola hlásená. Mikrovlnné opakovacie stanice sú často 

umiestnené na vzdialených a vidieckych kopcoch. Tieto stanice sa spoliehajú na voľné trasy 

s priamou viditeľnosťou pre svoje signály, a preto môžu byť ovplyvnené veternými projektmi, 

ktoré zasahujú do trás lúčov. Okrem toho, ak nie sú elektrické obvody v turbíne riadne 

inštalované a udržiavané, môžu vysielať elektromagnetický signál (šum). Preto je pri projektoch 

veterných elektrární potrebný kontakt s prevádzkovateľmi mikrovlnných komunikačných staníc, 

aby sa zabránilo vytváraniu rušenia 

5.3.2 Dopad na prostredie 

Vtáctvo 

Možné účinky rozvoja veternej energie na voľne žijúce zvieratá a prírodné rezervácie v 

posledných rokoch priťahujú pozornosť. Problém bol po prvýkrát nastolený koncom 80-tych 

rokov, keď sa zistilo, že vtáky, najmä federálne chránené zlaté orly a červeno chvosté jastraby, 
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boli zabité veternými turbínami a vysokonapäťovými vedeniami v oblasti Kalifornského 

priesmyku Altamont. Objav vyvolal medzi niektorými ekologickými aktivistami odpor voči 

projektu Altamont a vzbudil záujem Amerického úradu pre ochranu rýb a divokej zveri (U.S. 

Fish and Wildlife Service), ktorý je zodpovedný za dodržiavanie federálnych zákonov na 

ochranu druhov. 

Od tej doby boli problémy zaznamenané aj na iných miestach. Vtáky boli zabité pri veterných 

elektrárňach v Tarife v Španielsku (jeden z dvoch hlavných bodov vtáčej migrácie cez 

Stredozemné more) a na rôznych veterných elektrárňach v severnej Európe. Tieto incidenty 

majú za následok zvýšené povedomie o potenciálnych dopadoch veternej energie na životné 

prostredie u amerických ako aj európskych ekologických skupín. Dlhodobé dôsledky vtáčieho 

problému na sektor produkcie veternej energie sú však zatiaľ nejasné. 

Zdá sa pravdepodobné, že vážne incidenty budú obmedzené predovšetkým do oblastí, kde sa 

zhromažďuje alebo migruje veľké množstvo vtákov (ako v Tarife), alebo kde sú postihnuté 

chránené druhy (rovnako ako v priesmyku Altamont). To by však mohlo zahŕňať pomerne málo 

miest, pretože niektoré vlastnosti, ktoré charakterizujú dobrú veternú lokalitu, sú atraktívne tiež 

pre vtáky. Napríklad, horské priesmyky sú často veterné, pretože poskytujú aerodynamický 

kanál pre vietor prechádzajúci pohorím. Z tohto istého dôvodu sú často vhodné ako trasy pre 

sťahovavé vtáky. 

Len tá skutočnosť, že vtáky často navštevujú danú oblasť, nemusí nutne znamenať, že veterné 

elektrárne by tam nemali byť stavané. Pri tomto rozhodnutí sa musí vziať do úvahy niekoľko 

faktorov. Jedným z nich je, či sa vtáky môžu dostať do styku s veternými turbínami. Výskum 

vtáčej populácie a ich správanie môže poskytnúť údaje o pravdepodobnosti, že vtáky narazia na 

lopatky veterných elektrární. 

Iný aspektom je pravdepodobný dopad mŕtvych a zranených vtákov na miestne vtáčie 

populácie. Ideálnym stavom je, keď nie sú žiadne vtáky usmrtené, ale to nebude v mnohých 

prípadoch možné. Z vedeckého hľadiska významnejším aspektom pre meranie závažnosti 

vplyvu by mohlo byť, či ich úmrtie bude mať za následok významné zníženie celkovej populácie 

alebo významné zvýšenie celkovej úmrtnosti dotknutých druhov. 

Ak predbežný výskum naznačuje, že je nepravdepodobné, že by veterný projekt vážne ovplyvnil 

vtáčie populácie, môžu byť na overenie tohto záveru potrebné ďalšie štúdie. Tie by mohli 

zahŕňať monitoring základných populácií vtákov a ich správania pred zahájením projektu, so 

súčasným sledovaním kontrolnej oblasti a veternej lokality v priebehu výstavby a uvedenia do 

prevádzky. V niektorých prípadoch môže prevádzkový monitoring pokračovať aj v nasledujúcich 

rokoch. 

 

Ako uznanie prípadnej závažnosti problémov vtáctva veterná energetika spolupracuje s rôznymi 

národnými / regionálnymi orgánmi a ekologickými organizáciami s cieľom vytvoriť vhodný vtáčí 

výskumný program a kritériá pre jeho umiestnenie. Napriek tomu, že nezhody sú nevyhnutné, 

všetky strany uznávajú spoločný záujem na tom, aby veterná energetika v Európskej únii a v 

Spojených štátoch uspela bez toho, aby spôsobila vážnu ujmu vtákom a zveri. 
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Prírodné prostredie 

Niektoré štúdie ukázali, že vtáky a iné zvieratá sa vyhýbajú hniezdeniu alebo lovu v 

bezprostrednej blízkosti veterných turbín. Okrem toho môžu aktivity, ako napr. výstavba ciest a 

odstraňovanie stromov, zničiť alebo narušiť biotopy a umožniť zavedenie nežiaducich druhov. 

Tento problém je ešte umocnený tým, že niektoré z najlepších budúcich veterných lokalít sa 

nachádzajú vo vzdialených, hornatých oblastiach, ktoré sú domovom mnohých rôznych druhov 

rastlín a živočíchov. 

Kvôli týmto obavám by sa mali niektoré ekologicky citlivé oblasti (aj keď nie sú výslovne 

chránené národnými alebo regionálnymi zákonmi) nachádzať mimo hranice projektov veterných 

elektrární. Avšak v ostatných prípadoch môžu existovať možnosti pre zmiernenie alebo 

kompenzáciu dôsledkov, ktoré nastanú pre danú lokalitu. Príkladom je, že projektanti môžu 

investovať do ozdravenia okolia, ako je výsadba stromov alebo vytváranie biotopov pre druhy 

vytlačené projektmi veterných elektrární. Presné potrebné opatrenia budú závisieť od 

konkrétneho umiestnenia a druhu a mali by byť stanovené po konzultácii s príslušnými 

národnými a regionálnymi orgánmi a ekologickými organizáciami. 

Kultúrne a paleontologické aspekty 

Pri určitých typoch kultúrnych zdrojov fyzické prostredie a okolie zdrojového miesta významne 

prispievajú k jeho hodnote. V tomto prípade môže oblasť možného vplyvu zahŕňať miesta 

umiestnené v rámci zvukovej alebo vizuálnej vzdialenosti od citlivých zdrojov. Miesta produkcie 

veternej energie sa napríklad často nachádzajú na stráňach a hrebeňoch kopcov a v blízkosti 

pobrežia a brehov veľkých vodných plôch. Miestni obyvatelia často používajú tieto miesta pre 

zber tradičných zdrojov a sezónne a náboženské obrady. Preto je nutné sa vyvarovať a chrániť 

miesta kultúrnych a fosílnych zdrojov v priebehu prípravy projektu a danej lokality. 

Vývoj vetra v týchto miestach má väčší potenciál ovplyvňovať veľké, nadzemné kultúrne zdrojov 

a nastavenia zdrojov. Oblasť možného dopadu sa môže predlžovať len pár desiatok metrov, 

alebo sa môže rozšíriť na štvrtinu kilometra či viac. Tento typ dopadu je s najväčšou 

pravdepodobnosťou spojený s dlhoročnými lokalitami ťažby zdrojov, pamiatkami alebo 

sakrálnymi oblasťami a funkciami. Kultúrne vplyvy zdrojov v týchto oblastiach môžu tiež zahŕňať 

obavy z narušenia tradičných praktík z dôvodu hluku a vizuálnych dopadov. 

Rozsah možností vplyvu sa bude líšiť s topografiou, vegetáciou, rozsahom zdrojovej oblasti a 

prítomnosťou alebo neprítomnosťou iných vývojov. Techniky pre obnovu dát a mapovanie 

fosílnych nálezov môžu vyžadovať prepracovanie či upravenie dispozičných riešení turbín. Na 

druhej strane, umiestnenie väčšiny veží veterných turbín a súvisiacich príjazdových 

komunikácií, prenosových vedení a servisných či údržbárskych stavieb sa môže zvyčajne 

upraviť počas fázy návrhu, aby sa zabránilo dopadom na známe povrchové alebo 

podpovrchové kultúrne a fosílne zdroje. 

5.4 Plánovanie rozvoja veternej energetiky 

Všeobecne platí, pre postup výberu lokality že je užitočné, aby obce, ako sú mestá a kraje, 

zaviedli pre veterné elektrárne územné zmeny a pre každý typ zóny (obchodná, priemyselná 

alebo poľnohospodárska) existovali štandardy v nasledujúcich oblastiach: 
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 Veľkosť veternej turbíny, vrátane maximálnej veľkosti rotora, minimálnej a maximálnej 

výšky, výšky veže, atď. 

 Inštalácia a projekt, vrátane veže a rotora, rovnako ako elektrickej bezpečnosti, 

úžitkového ohlasovania, varovných značiek a prístupu do veže. 

 Umiestnenie, vrátane prekážok vo forme rastlín a susedných zariadení, estetický dizajn 

(ako sú rúrkové alebo priehradové stožiare) a vzdialenosti od elektrických vedení. 

 Riešenie rušenia, ako sú predpisy ohľadom hluku a rušenia televízie alebo rozhlasu. 

 Iné nariadenia, vrátane poistenia, prístupu verejnosti k veterným zariadeniam a 

požiadavky na opravy, údržbu a vyradenie z prevádzky.  

Niektoré miestne orgány, ktoré uznávajú potenciál veternej energie, už formálne vo svojich 

plánoch vyčlenili oblasti pre veterné zdroje (WRA) s cieľom uľahčiť povoľovanie a rozvoj 

veterných elektrární v preferovanej lokalite a pripraviť mapy týchto oblastí s informáciami, ako je 

rýchlosť a trvanie vetra, topografické črty, charakteristiky miesta, existujúce cesty a zariadenia, 

potenciálne citlivé využitie pôdy, atď. Tým môžu poskytnúť počiatočné návody pre projektantov 

ohľadom spôsobu, kde a ako lokalizovať projekty veterných elektrární, aby boli v súlade s 

existujúcim využitím pôdy a životným prostredím.  

6. METODOLÓGIA VETERNÉHO ATLASU CRES A APLIKÁCIA VÝSLEDKOV  

 

6.1 Úvod 

 

Keď je k dispozícii určený počet meraní na ploche dane oblasti, potom by mohlo byť zaujímavé 

využiť tieto diskrétne dáta pre hodnotenie potenciálu vetra, riešenie priestoru ako kontinua 

namiesto mriežky bodov. Metóda opísaná v nasledujúcich výsledkoch pri posudzovaní 

veterného potenciálu veľkých plôch, bez obmedzenia s ohľadom na ich veľkosť, bola úspešne 

použitá na predpovedanie veterného potenciálu Grécka, kde poskytla uspokojivé výsledky na 

veľmi jemnej sieti s povrchovou rozlíšením 150 m pre celú krajinu. 

 

Výpočtová metóda vyvinutá CRES zaviedla postup interpolácie, ktorý dostane ako vstup veľký 

počet meraní a vytvára predpoveď v ľubovoľnom bode vo vnútri oblasti záujmu. Postup 

vykonávaný za účelom merania je mimo rozsahu metódy interpolácie, pokiaľ existuje na 

popísanie mezomerítkového efektu dostatok bodov, v ktorých sú k dispozícii údaje o vetre. 

 

6.2 Popis metodiky 

 

Metodika vychádza z predpokladu, že prúdenie vzduchu pri vysokých výškomeroch je 

neviskózne, bez vplyvu povrchovej hraničnej vrstvy, riadené striktne mechanizmami počasia. 

Na druhú stranu, javy hraničnej vrstvy prevládajú blízko povrchu. Tam je kombinované 

pôsobenie topografie a hraničnej vrstvy dostatočné, aby určovalo smer a rýchlosť vetra na 

danom mieste. V zásade bola zavedená metóda trojrozmernej hraničnej korekcie. 

 

Celý postup výpočtu sa skladá z dvoch krokov. Po prvé, trojrozmerný priestor, ktorý je 

definovaný povrchom a dosahuje až niekoľko kilometrov vo výške, je analyzovaný pomocou 

pravidla potenciálneho prúdenia (zachovanie hmoty). Toto pravidlo funguje pomocou 

normalizovaných premenných, ktoré predpisujú okrajovú podmienku jednotnej rýchlosti na 

hornej strane siete. Vzhľadom k tomu, že je potrebné pokryť veľké geografické oblasti, 

nasleduje viacblokový prístup. 
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Táto oblasť je rozdelená do veľkého počtu blokov, z ktorých každý je riešený samostatne (pozri 

obr. 6.1 vľavo). Ďalší súbor blokov je generovaný z prvých blokov, čím definuje odstupňovanú 

sieť s ohľadom na pôvodnú sériu blokov (obr. 6.2 - vpravo). Tieto dva súbory blokov sú použité 

spoločne na vytvorenie konečných výsledkov, a to prostredníctvom rozšírenia, spriemerovania 

a interpolácie. S využitím skutočnosti, že výsledky potenciálneho prúdenia ďaleko od hraníc sú 

citlivé na poruchy okrajových podmienok, vyššie uvedený postup prináša plynulé riešenie na 

rozhraniach blokov. Jednotlivé výpočty sú vykonávané pre každý z vybraných smerov vetra. 

 

EXTENSION

STAGGERED GRID

INITIAL GRID  

Obrázok 16 Viacblokové modelovanie v prípade Grécka (vľavo) a odstupňovanie výpočtovej mriežky 

(vpravo) 

V druhom kroku sa aplikuje korekcia hraničnej vrstvy s cieľom zaviesť viskózne javy do výpočtu. 

Pre viskóznu korekciu je použitý zjednodušený prístup, ktorý je odvodený z teórie hraničnej 

vrstvy plochého terénu a predpokladu konštantnej drsnosti (pokiaľ nie sú k dispozícii mapy 

drsnosti). Korekcia sa vykonáva po jednotlivých bodoch. Táto jednoduchá metóda predstavuje 

významnú výhodu v tom, že zachováva hmotnostný prietok. Avšak môže byť nahradená 

akýmkoľvek postupom korekcie hraničnej vrstvy. 

 

Na konci tohto dvojkrokového postupu je prietokové pole úplne definované, aj keď stále 

normalizované rýchlosťou vetra v hornej hranici. Predpoklad normalizácie, že rýchlosť vetra pri 

vysokom výškomere sa rovná zhode, neznamená, že by navrhovala aj jej konštantnosť. Naopak 

je známe, že vykazuje značné rozdiely. V tejto fáze metodiky je zámerom vypočítať rýchlosť 

vetra na hornej hranici. K tomuto účelu sa používajú dostupné merania. 

 

Pre každý bod v zemepisnej oblasti, v ktorom existujú merania, je možné vypočítať priemernú 

rýchlosť vetra pre každý smer. Pomocou tejto hodnoty je možné predpovedať príslušnú hodnotu 

na uzle výpočtovej siete a rýchlosť vetra v hornej hranici konkrétneho bodu. Týmto spôsobom 

sa meranie používa na predpovede rýchlosti vetra v bode mriežky v hornej hranici. Interpolácia 
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z týchto hodnôt udáva rýchlosť vetra na každom mieste hornej hranice. Normalizované hodnoty 

v úplnej geografickej oblasti a v každej výške potom môžu byť prevedené na aktuálne rýchlosti 

vetra. 

 

Výsledky dosiahnuté až do tohto okamihu stále nezávisle pokrývajú každý smer. Použitie 

časovo spriemerovaných informácií (funkcie hustoty pravdepodobnosti smeru vetra), tiež 

dosiahnutých meraniami, môže byť priemerná rýchlosť vetra vypočítaná v každom bode. 

Pomocou tohto postupu je možné tiež odvodiť faktory tvaru Weibullovho rozdelenia, ktoré by 

mohli byť zaujímavé aj pre lepšiu predpoveď produkcie elektrickej energie veternými turbínami 

v danej oblasti. Obrázok 6.2 predstavuje veternú mapu Peloponézu, teda teoretický veterný 

potenciál Peloponézu, ktorý je vypočítaný na základe meraní a simulácie, vrstevníc a miestnych 

úradov. 

 

Obrázok 16 Teoretický veterný potenciál Peloponézu 
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1. GEOTERMÁLNA ENERGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

1.1 Geotermálna energia a jej prínos pre životné prostredie  

 

Geotermálna energia je definovaná ako prirodzené teplo zo Zeme, ktoré je zachytené na výrobu 

elektrickej energie, na výhrev a priemyselnú paru. Nachádza sa všade pod zemským povrchom 

pri vysokej teplote, a preto je aj najviac žiadaná. Zdroje sa nachádzajú v miestach s vulkanickou 

aktivitou.  

Je to čistý a obnoviteľný zdroj, pretože teplo je vyžarované z vnútra Zeme a je takmer 

nelimitované. Zdroj geotermálnej energie - zemské teplo je dostupné 24 hodín denne a 365 dní 

v roku. Solárne a veterné zdroje sú na rozdiel od geotermálnych závislé od rôznych faktorov, 

vrátane fluktuácie ročného obdobia a zmien počasia. Z týchto príčin je energia z geotermálnych 

zdrojov považovaná za spoľahlivú, hneď ako je nájdený jej zdroj. Teplo zo zemského vnútra 

neustále vychádza a odhaduje sa, že jeho hodnota je ekvivalentná 42 miliónom megawattom. 

(Heat balance from Stacey and Loper, 1988). Jeden megawatt uspokojí potrebu približne 1000 

domácností.  

Tepelná energia Zeme sa nachádza vo veľkom množstve a je prakticky nevyčerpateľná. Ale na 

druhej strane sú jej zdroje roztrúsené a zriedka koncentrované na jednom mieste a často 

priemyselne nedostupné kvôli svojej hĺbke. Doposiaľ bolo využitie tohto zdroja energie 

limitované  lokalitou,  ktorej geografické podmienky umožňujú prenos tepla z hlbších zón na 

povrch.  

Dopad na životné prostredie pri použití geotermálnej energie je veľmi malý a kontrolovateľný. V 

skutočnosti geotermálna energia produkuje minimálne množstvo emisií.  Emisie plynov ako sú 

oxid dusičný, hydrogén sulfid, oxid siričitý, amoniak, metán, oxid uhličitý sú extrémne nízke, 

hlavne ak ich porovnáme s emisiami iných palív.  

Treba podotknúť, že voda a stlačená para z geotermálnych výrobní energie obsahuje rôzne 

chemické prvky ako napríklad arzén, ortuť, zinok, olovo, bór a síru, ktorých toxicita je závislá od 

koncentrácie. Avšak veľké množstvo z týchto prvkov ostáva vo vode, ktorá sa opätovne vracia 

do nádrže odkiaľ bola čerpaná.  Pri binárnej výrobe sa tieto nebezpečné emisie zredukujú 

takmer na nulu.  

Pri priamom použití tepla z geotermálnych zdrojov je dopad na prostredie zanedbateľný a 

zmiernený uzavretým cyklickým systémom, v ktorom je extrakcia a konečné vstrekovanie 

realizované v rámci jedného zdroja.  

 

Ekonomický aspekt používania geotermálnej energie predstavuje určité limity kvôli roztrúsenosti 

energetických zdrojov. Ekonomický zisk je hlavne odvodený z miest s dlhšou prevádzkou a 

nízkymi prevádzkovými nákladmi, vrátane nízkych počiatočných investícií.  
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1.2 Geotermálny teplotný gradient 

Najdôležitejším parametrom pri využití tohto zdroja energie je teplota geotermálnych tekutín, 

ktorá priamo súvisí s typom aplikácie použitej na tepelné účely alebo na výrobu elektriny.  

Smerom od povrchu do stredu Zeme sme zistili, že teplota sa výrazne zväčšuje, priemerne o 3 

°C na každých 100 metrov, to znamená o 30 °C/km. Tento jav nazývame geotermálnym 

gradientom. Napríklad, ak je teplota pri prvých pár metroch pod povrchom približne 15 stupňov, 

potom môžeme predpokladať, že teplota v hĺbke 2000 metrov bude 65° - 75 °C, a teplota pri 

hĺbke 3000 metrov sa bude pohybovať v rozmedzí  90°- 105 °C (obrázok 1). 

Regióny, ktoré sú zaujímavé pre využitie geotermálnej energie a nachádzajú v oblastiach, kde 

je geotermálny gradient v prebytku až po normál. V niektorých oblastiach je vďaka vulkanickej 

aktivite alebo výskyte horúcich prameňov geotermálny gradient oveľa vyšší, a tak v hĺbke 2000 

– 4000 metrov dosahuje teplotu okolo  250-350°C.   

Tieto horúce zóny sa nachádzajú v blízkosti spojov litografických dosiek, z ktorých je zložená 

zemská litosféra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1  Teplota verzus hĺbka pri rozličnom geotermálnom gradient, povrchová teplota je 
predpokladaná 17° C 

 

Hlavný zemský teplý prúd kontinentov a oceánov má 65 až 101 mWm-2, a meraný v 

oblastiach, dosahuje  87 mWm-2 (Pollack et al., 1993). 
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2.  ÚDAJE O GEOTERMÁLNEJ ENERGII 

2.1  Geotermálny systém 

Geotermálny systém je vytvorený z týchto prvkov: zdroj tepla, rezervoár a tekutina, ktorá 

prenáša teplo, nepriepustná hornina na uzavretie vodonosnej vrstvy. Tepelný zdroj je buď vo 

veľmi vysokých teplotách( viac ako 600 stupňov), alebo vo výrazne nízkych teplotách, v 

normálnej zemskej teplote, ktorá sa zväčšuje s hĺbkou. Rezervoár je množstvo horúcich 

priepustných hornín z ktorých voda extrahuje teplo.  Rezervoár predstavuje množstvo horúcich 

priepustných hornín, z ktorých voda extrahuje teplo. Rezervoár je zvyčajne pokrytý 

nepriepustnými vrstvami, ktorých nepriepustná vrstva vytvorí tesnenie zo zvyškov minerálnych 

látok. Rezervoár je doplňovaný cez povrch, a to  cez zrážkovou vodou, ktorá do neho prenikla. 

Geotermálna tekutina je voda, vo väčšine prípadov zrážková voda, v tekutom alebo plynnom 

skupenstve, čo závisí od teploty a tlaku. Táto voda obsahuje chemikálie a plyny, ako napríklad 

CO2, H2S, atď. Obrázok 2 predstavuje veľmi zjednodušenú predstavu ideálneho 

geotermálneho systému.  

 

Obrázok 2  Schematické znázornenie ideálneho geotermálneho systému 

Mechanizmus geotermálnych systémov je vo väčšine prípadov riadený prúdením tekutín. 

Prúdenie sa objavuje vplyvom tepla a následného rozpínania tekutín v gravitačnom poli. Teplo, 

ktoré je vytvárané je hnacou silou celého systému. Zohriata tekutina s menšou hustotou má 

tendenciu stúpať a je nahradená chladnejšími tekutinami s vyššou hustotou, ktorá prichádza z 

okrajov systému. Prúdenie má za následok zvyšovanie teploty vo vyšších partiách systému a 

teplota v nižších častiach sa znižuje (White, 1973). 
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Tento opísaný fenomén sa môže zdať jednoduchý, ale geotermálne systémy sa v prírode 

objavujú v rôznych kombináciách geologických, fyzikálnych a chemických vlastností, a to 

vytvára niekoľko typov tohto systému.  

 

2.2  Koncept entalpie 

Základným kritériom pre klasifikáciu geotermálnych zdrojov je entalpia geotermálnych tekutín, 

ktorá pôsobí na prenos tepla z hlboko položených hornín na povrch. Entalpia, ktorá je 

proporčne podobná teplote je používaná na vyjadrenie obsahu teploty v tekutine a dáva nám 

približnú predstavu o jej hodnote. Zdroje sú rozdelené podľa nízkej, strednej a vysokej entalpie 

podľa kritérií, ktoré sa všeobecne viažu na obsah energie v tekutinách a ich potenciálnemu 

využitiu. Tabuľka 1 prezentuje klasifikáciu, ktorá je používaná mnohými autormi.  

 

Tabuľka 1  Klasifikácia geotermálnych zdrojov (°C) 

 (a) (b) (c) (d) (e) 

Zdroje s nízkou entalpiou < 90 <125 <100 ≤150 ≤190 

Zdroje so strednou entalpiou 90-150 125-225 100-200 - - 

Zdroje s vysokou entalpiou >150 >225 >200 >150 >190 
Zdroje:  

(a) Muffler and Cataldi (1978). 
(b) Hochstein (1990). 
(c) Benderitter and Cormy (1990). 
(d) Nicholson (1993). 
(e) Axelsson and Gunnlaugsson (2000) 

 

Vysoká teplota terénu použitá pre konvenčnú výrobu energie je spätá s oblasťami s 

vulkanickou, seizmickou a magmatickou aktivitou. Zdroje s nízkymi teplotami môžu byť nájdené 

vo väčšine krajín. Sú formované cirkuláciou dažďovej vody spolu s úlomkami a s vodou 

pretekajúcou z poréznych hornín ako je pieskovec a vápenec, v dostatočnej hĺbke je voda 

zohriata zemským geotermálnym gradientom.  

Často sa robí rozdiel medzi tekutinou z geotermálneho systému a výparmi z geotermálneho 

systému. (White, 1973). Vo vodnom systéme je tekutina v nepretržitom tekutom skupenstve. 

Výpary môžu byť prítomné, hlavne bublinky. V týchto systémoch sa teplota pohybuje v 

rozmedzí od < 125 do > 225 °C. Tieto typy sú na svete najviac rozšírené. Podľa teploty a tlaku 

potom môžu vytvárať buď horúcu vodu, vodu a paru alebo suchú paru. V systémoch, kde 

dominujú výpary sú tiež prítomné tekutiny a pary, ktoré sú súčasťou rezervoára. Tieto systémy 

sú vzácnosťou a  majú veľmi vysokú teplotu. Zvyčajne vytvárajú suchú až super horúcu paru v 

stlačenom skupenstve. Najznámejší systém tohto druhu sa nachádza v Taliansku, Larderelllu, a 

v Kalifornii ( The Geysers).  

Ďalší geotermálny systém je založený na rovnováhe v rezervoári, kde sú v rovnováhe cirkulácia 

tekutín rezervoáru a mechanizmu transferu tepla. (Nicholson, 1993) Dynamické systémy sú 
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neustále dobíjané z rezervoáru buď na povrch alebo z priepustných formácií. Teplo je 

prenesené cez systém prúdením a cirkuláciou vzduchu. Táto kategória sa radí medzi systémy s 

vysokou teplotou (>150 °C) a nízkou teplotou (<150 °C). V statických systémoch je len 

minoritný rezervoár a teplo je prenášané vodivosťou. Je to kategória s nízkymi teplotami a 

geotlakových systémov.  

 

3. VYUŽITIE GEOTERMÁLNYCH ZDROJOV 

 

Výroba elektriny je najpodstatnejším využitím vysoko teplotných geotermálnych zdrojov. (> 150 

°C). Stredne až nízko teplotné zdroje (< 150 °C) sú vhodné na rôzne aplikácie. Klasický 

Lindalov diagram (Lindal, 1973) poukazuje na rôzne využitie geotermálnych tekutín pri rôznych 

teplotách (obrázok 3). Tekutiny, ktorých teplota je pod 20 °C sú zriedka využité.  

 

Obrázok 3  Diagram ukazujúci využitie geotermálnych tekutín (odvodené z Lindala 1973)  
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3.1  Priame využitie tepla  

Ak je teplota nižšia ako 90 °C, geotermálna voda môže byť priamo využitá namiesto 

konvertovania na elektrinu. Najlepším spôsobom využitia je vyhrievanie priestorov s vodno 

vzdušnými radiátormi alebo podlahové kúrenie, využitie v poľnohospodárstve, akvakultúre a 

priemysle. Ak teplota klesne pod 40 °C, sú aplikované teplotné čerpadlá na vykurovanie 

priestorov. Ak nie je dostupná podzemná voda, tepelné čerpadlá môžu byť kombinované s 

výmenníkom tepla. 

3.1.1 Princípy tepelných čerpadiel 

Tepelné čerpadlo (obrázok 4) je termálne zariadenie, ktoré umožňuje extrakciu tepla zo zeme 

alebo z vodnej vrstvy v menších hĺbkach( desiatky až stovky metrov) a nízkych teplôt a  ich 

premenu na vyššie teploty. Výhodou tepelných čerpadiel je, že na každú jednotku 

spotrebovanej energie pripadajú tri jednotky získanej energie, a to aj vďaka geotermálnej vode.  

Pri chladení je teplo extrahované z priestoru a je rozptýlené do Zeme, potom je zohrievané, 

teplo je následne extrahované zo Zeme a napumpované do priestoru.  

Tepelné čerpadlo podlieha druhému termodynamickému zákonu tak ako všetky ostatné tepelné 

motory a preto sa maximálna účinnosť vypočíta z Carnotovho cyklu. Tepelné čerpadlá sú 

zvyčajne označované koeficientom výkonu, čo znamená množstvo jednotiek energie dodanej 

do rezervoáru na jednu pracovnú jednotku.   

 

Obrázok 4  Geotermálne tepelné čerpadlo 

Legenda k obrázku 4: 
Heat in – teplo dnu 
Heat out – teplo von 
Engine – motor 
Evaporator – odparovač 
Condenser- kondenzátor 
Expantion- rozpínanie 
Compression- stlačenie 
Expansion valve- rozpínací ventil 
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3.2 Výroba elektriny 

Vysoká entalpia geotermálnej energie je hlavne využitá pri výrobe elektriny.  

Typický geotermálny systém musí vyprodukovať približne 10 kg pary, aby vyprodukoval jednu 

jednotku elektriny (kWh). Produkcia veľkého množstva elektriny si žiada výrobu veľkého objemu 

tekutín.  A preto geotermálny systém musí obsahovať veľké množstvo tekutín pri vysokej 

teplote alebo rezervoár, ktorý môže byť dobíjaný cez kontakt s horninami.  

Tri základné typy geotermálnych elektrických zariadení je binárnych, suchá para(označovaná 

len ako para) a uvoľnená para, keď je tlak horúcej vody(zvyčajne 100 stupňov Celzia) uvoľnený. 

Vyrobená elektrina závisí od teploty v rezervoári a od tlaku v ňom. Každý typ má iný dopad na 

prostredie.  

Najbežnejším typom je elektráreň používajúca uvoľnenú paru s vodným chladiacim systémom, 

kde je para produkovaná z prameňa. Para sa rozdelí do povrchových nádob(oddeľovač pary) a 

turbín poháňa generátor.  

V prevádzke so suchou parou je para vedená priamo z geotermálneho rezervoára do turbín, 

ktoré poháňajú generátor, nie je potrebná žiadna separácia, pretože pramene produkujú iba 

paru. Obrázok 5 ukazuje prevádzku na suchú a uvoľnenú paru.  

 

  

Obrázok 5 Turbíny na suchú paru a uvoľnenú paru  

Legenda k obrázku 5: 

Steam- para 

Flash tank- záplná nádrž 

Condensed steam- stlačená para 

 

Najnovšie pokroky v geotermálnej technológii umožnili výrobu elektriny aj z nízko teplotných 

geotermálnych zdrojov, od 100°C do 150°C. Známejšie ako binárne geotermálne prevádzky, 

ktoré sú schopné redukovať už aj tak malé množstvo emisií na nulu. V binárnom procese je 

geotermálna voda zohrievaná pomocou iných tekutín, ako je napríklad izobután, ktorý má bod 

varu pri nízkej teplote a má veľký tlak pary v porovnaní s inými tekutinami. Tieto dve tekutiny sú 

držané oddelene tepelným výmenníkom, ktorý presúva tepelnú energiu z geotermálnej tekutiny 
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na “pracovnú“ tekutinu. Druhá tekutina sa vyparuje na látku podobnú pare a para poháňa 

turbíny, ktoré poháňajú generátor.  

Takže geotermálna výrobňa elektriny využíva uzavretý cyklus tepelnej výmeny, pri ktorom je 

pomocná tekutina s nízkym bodom varu zohrievaná geotermálnou vodou, pomocná tekutina 

vytvára paru, ktorá poháňa turbínu.  

Výberom vhodnej sekundárnej tekutiny sa môže binárny systém použiť pri geotermálnych 

tekutinách v teplotnom rozpätí 85-170 °C. Horný limit závisí od teplotnej stability organickej 

binárnej tekutiny a dolný limit technický ekonomických faktorov. Pod touto teplotou by bol 

projekt neekonomický. Odhliadnuc od nízkych a stredných teplôt geotermálnych a odpadových 

tekutín, binárne systémy môžu byť použité pre geotermálne tekutiny okrem tekutín s uvoľnenou 

parou.(aby sa neuzavrel prameň)   V týchto prípadoch môže byť použité hlbinné čerpadlo. Nový 

binárny systém s cyklom Kalina bol vyvinutý v 90-tych rokoch, systém používa vodno-amónnu 

zmes ako pracovnú tekutinu. Pracovná tekutina je expandovaná v super tepelných 

podmienkach cez vysoko tlakovú turbínu, a potom je opäť zohriata, ešte predtým ako vstúpi do 

nízkotlakovej turbíny. Po druhej expanzii sa nasýtené výpary posúvajú cez rekuperačný kotol, 

ešte predtým ako sú skondenzované. 

Ak prevádzka využíva vzdušné chladenie, tak geotermálna tekutina nikdy nepríde do kontaktu s 

atmosférou predtým ako je spätne napumpovaná do rezervoáru, čo ju robí bez emisnú. 

Vytvorená v 80 tých rokoch, táto technológia je používaná po celom svete, kde sa nachádzajú 

zdroje s nízkymi teplotami. Možnosť využitia zdrojov s nízkou teplotou  zväčšuje počet 

rezervoárov, ktoré môžu byť použité na výrobu energie. Obrázok 6 ukazuje binárnu výkonnú 

prevádzku.  

 

 

Obrázok 6  Prevádzka s binárnym cyklom  

Legenda k obrázku 6: 

Heat exchanger- tepelný výmenník 

Binary liquid- binárna tekutina 

Binary vapor-binárna para 
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So súčasnou technológiou možno predpokladať, že geotermálne prevádzky dokážu generovať 

elektrinu s ekonomickým ziskom, ak zdroj presiahne teplotu 100°C alebo je v hĺbke 4 kilometrov 

a menej. Aby bol zdroj ekonomicky vyvinutý pri minimálnej teplote, tak zdroj musí byť relatívne 

plytký. Aby sa zdroj vyvinul, tak by mal byť v hĺbke aspoň 4 kilometrov, teplota by mala byť 

relatívne horúca. Tieto dva parametre sú potrebné na naštartovanie projektu. Veľkosť zdroja a 

jeho produktivita a ostatné faktory môžu ovplyvniť ekonomickú životaschopnosť. 

4. PRIESKUM GEOTERMÁLNYCH ZDROJOV 

Identifikácia geotermálneho rezervoára je komplexnou aktivitou, ktorá pozostáva z rozličných 

etáp, začínajúc prieskumom danej oblasti. Ten začína predbežným posudkom geotermálnych 

prejavov (horúce pramene, fumaroly, gejzíry, atď.), za ktorým nasleduje geologické, 

geochemické, geofyzikálne preskúmanie a vrty v daných prameňoch( niekoľko sto metrov 

hlbokých), aby sa odmerala teplota a zemský prúd tepla.  

Interpretácia zozbieraných údajov napovie kde je potrebné pokračovať v hlbinných prieskumoch 

cez vrty( až do hĺbky 4000 metrov), ktoré potvrdia existenciu geotermálnych tekutín.  

Ak sú výsledky pozitívne a geotermálna oblasť bola identifikovaná, môže sa začať s ďalšími 

vrtmi.  

 

4.1 Prieskumné metódy 

Cieľmi geotermálneho prieskumu sú (Lumb, 1981): 

1. Identifikovanie geotermálneho fenoménu. 

2. Uistenie sa, či užitočný geotermálny zdroj v oblasti existuje. 

3. Určiť veľkosť zdroja. 

4. Určenie typu geotermálnej oblasti. 

5. Lokalizovanie produktívnych zón. 

6. Určenie tepelného množstva tekutín, ktoré budú vypustené v geotermálnom poli. 

7. Zostaviť súbor základných údajov v porovnaní s výsledkami v budúcnosti. 

 

4.1.1 Požadované vstupné údaje 

Všetky existujúce geologické, geofyzikálne a geochemické údaje musia byť zozbierané.    

Geologické a hydrogeologické štúdie sú počiatočným bodom v každom prieskumnom programe 

a ich funkcia je identifikovať lokalitu a veľkosť oblasti, ktoré sú hodné prieskumu a navrhnutie 

najvhodnejších prieskumných metód. 

Geologické a hydrogeologické štúdie majú dôležitú úlohu v ďalších etapách geotermálneho 

prieskumu až po označenie vrtu. Poskytujú potrebné informácie na interpretáciu údajov, na 
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voľbu metódy, a v konečnom dôsledku na konštrukciu reálneho modelu geotermálneho systému  

a zhodnotenie potenciálneho zdroja.  

Geochemický prieskum(vrátane izotópnej geochémie) je užitočným prostriedkom na určenie 

toho, či je geotermálny zdroj viac vodný alebo výparový, na odhadovanie očakávanej 

minimálnej teploty v danej hĺbke, na odhad homogenity vodných zásob, na chemickú 

charakteristiku hĺbkových tekutín a na určenie zdroja na dobíjanie tekutín. Dôležitou informáciou 

je aj určenie problémov, ktoré sa pri danom zdroji môžu vyskytnúť počas reinjekčnej fázy a pri 

použití prevádzky( napríklad zmena zloženia tekutín, korózia potrubí, dosah na životné 

prostredie) a ako im zabrániť alebo predchádzať. Geochemický prieskum pozostáva zo vzoriek 

a ich chemických analýzach a študovanie oblastí s prameňmi. Geochemický prieskum 

poskytuje užitočné údaje na plánovaný prieskum a má predchádzať iným metódam, ktoré sú 

finančne viac záťažové, a z tohto dôvodu by mali byť využité čo najviac.  

Geotermálne oblasti by mali byť testované prv než budú aplikované geofyzikálne metódy( 

gravimetria, magnetický a elektrický prieskum, chemické analýzy horúcich vôd atď.), aby sa 

určili rezervoáre, z ktorých má byť produkovaná tekutina.  

Geofyzikálny prieskum je určený pre nepriame výskumy. Pozorujú sa fyzikálne parametre ako 

sú:  

 Teplota( tepelný prieskum); 

 Elektrická vodivosť(elektrické a elektromagnetické metódy); 

 Rýchlosť šírenia elastických vĺn( seizmický prieskum); 

 Hustota( gravitačný prieskum); 

 Magnetická citlivosť(magnetický prieskum). 

Niektoré z týchto techník, ako je napríklad seizmická a magnetická, ktoré sa tradične viac 

používajú pri ropných prieskumoch, nám môžu poskytnúť hodnotné informácie o tvare, veľkosti, 

hĺbke a ostatných vlastností hlbokých geologických štruktúr, ktoré tvoria geotermálny rezervoár, 

ale sú nepostačujúce pri určení, či daná lokalita obsahuje tekutiny, čo je vlastne prvotným 

cieľom prieskumu. Tieto metodológie sú preto vhodnejšie na použitie pri určovaní detailov v 

konečných fázach prieskumu, ešte pred tým, ako je prameň nájdený. Informácie o existencii 

geotermálnych tekutín v geologických štruktúrach môžu byť získané pomocou 

elektromagnetických alebo elektrických metód určovania, ktoré sú viac citlivé ako ostatné 

prieskumy. Tieto dva postupy boli aplikované s výbornými výsledkami. Tepelné 

techniky(meranie teploty, určovanie geotermálneho gradient a zemského teplého prúdenia) 

nám často poskytnú dobrý odhad teploty na povrchu rezervoára. Vŕtanie prieskumných 

prameňov je jediným spôsobom, ako presne určiť vlastnosti geotermálneho zdroja a tak určiť 

jeho potenciu (Combs and Muffler, 1973). Údaje, ktoré poskytnú prieskumné pramene by mali 

potvrdiť všetky hypotézy a vypracované modely, či dané ložisko obsahuje dosť tekutín 

adekvátnych vlastností pre využitie, na ktoré má byť určené. Urobenie prieskumného vrtu je tak 

veľmi citlivou operáciou.  
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Geotermálne prieskumy pozostávajú z viacerých krokov:  

 Študovanie tepelných vlastností a zber informácií o teplotnom prúdení v danej oblasti; 

 Štúdium hydrogeologických máp na vyhodnotenie rozšírenia podzemných zdrojov; 

 Vrty na extrakciu tekutín. 

Až po povrchovom prieskume, ktorý ukázal, že sa jedná o zdroj, je možné začať vŕtať.  

 

4.1.2 Dostupnosť vstupných údajov v rozličných krajinách 

BULHARSKO:  Zoznam prameňov s geografickými súradnicami, hĺbke prameňov, minimálna a 

maximálna teplota meraná v hĺbke od 500 m po 2500 m.  

Regionálna geografická mapa s legendami a stratigrafickými sekciami.  

MAĎARSKO:  Mapa Termálnych rezervoárov v Maďarsku, Mapa uhličitanových rezervoárov s 

vysokou entalpiou (150 °C). 

Excel zoznam s údajmi o geotermálnych prameňoch. 

Publikácie: “Geotermálny tepelný potenciál v Maďarsku s odkazmi na územia s vysokou 

entalpiou“ (Balazs Kovacs, Janos Szanyi, Tivadar M. Toth, Istvan Vass); 

“Geotermálna elektráreň v panónskej kotline v Maďarsku (Attila Kujbus)”; 

“Geotermálne zdroje v Maďarsku (Liz Battocletti)”; 

“Pilotné geotermálne projekty pre mnohostranné využitie v Maďarsku (Franciska. H. Karman, 

Mihaly Kurunczi, Bela Adam and Roland Varga); 

“Štúdia integrovanej využiteľnosti geotermického použitia v Maďarsku”. 

Georeferenčná mapa prameňov (QGIS). 

CHORVÁTSKO: Geologická mapa Chorvátskej republiky, geotermálne územie a lokality s 

geotermálnou vodou, Zoznam piatich miest v Medjimurji s teplotou na dne prameňa.  

MACEDÓNSKO:  Mapa geotermálnych miest v Macedónskej republike (veľká mierka), zoznam 

geotermálnych lokalít s uvedenou teplotou a prietokom.  

Hlavnou geotermálnou oblasťou v Macedónskej republike je územie s tektonickou aktivitou, 

geologická mapa Macedónie(žiadna mierka), hydrogeologická mapa Macedónie( s lokalitami 

termo minerálnymi prameňmi), termálne vody v Macedónii a ich vlastnosti, mapa oblasti 

Skopije, mapa Podloga – Istibanja, Kochani, mapa geotermálneho územia v Strmovci- 

kumanovo, mapa geotermálnej oblasti v Kezovici, mapa geotermálnych oblastí v Debare a 

odhad vývoja geotermálnych zdrojov v Macedónskej republike.   

SLOVENSKO:  Prietok a teplota geotermálnych vôd na troch testovacích miestach v regióne 

Košíc, potenciálne mapy geotermálnej energie v Košickom regióne (mapa, digitálny terénny 

model, výšková mapa, geotermálne oblasti s lokalitami prameňov, teploty namerané v rôznych 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

118 
   

 

hĺbkach, hustota prúdenia tepla, chemické údaje, izotermická mapa v hĺbke 500 metrov a mapa 

hustoty prúdenia tepla).  

Tvar základných geochemických hornín, tvar a teplota prameňov odmeraná v hĺbke 500 až 

6000 m, tvar teplotného prúdenia.  

4.1.3 Metodológia vývoja máp OZE 

Mapy boli vytvorené použitím Geografického Informačného systému (GIS), ArcGis 9, Arcmap 

9.2. 

Geografický informačný systém (GIS) je najefektívnejšou technológiou na získanie 

priestorových údajov a informácií. Geografický informačný systém je systém manažmentu, 

analýz a zobrazenia geografických informácií.  

Geografické informácie sú akékoľvek informácie, ktoré môžu byť použité pri geografickom 

modelovaní (úkazy a aktivity na danom území).    

GIS je počítačová metóda na riešenie reálnych problémov.   

Údaje o skutočných objektoch sú uchovávané v databáze a sú dynamicky prepojené s mapou 

na obrazovke, ktorá ukazuje grafické údaje o rôznych objektoch.   

GIS pozostáva z piatich základných komponentov: 

• Ľudia preškolení v danom systéme GIS 

• Údaje, z ktorých sú vybraté potrebné informácie. Tie sú zoradené podľa štruktúry nazývanej 

geologická databáza.  

• Hardware; zariadenie na získavanie dát, úschovňa dát, informácie sú zobrazené a výsledky 

prezentované. Tu zaraďujeme GPS, kreslič, počítačové systémy, atď.  

• Software; špecializované počítačové programy na manipuláciu dát a prenos analýz 

potrebných na riešenie problémov.  

• Procedúry, zbieranie dát, ich analýza, porovnávanie, výber z informácií potrebných na riešenie 

problémov.  

  
Aplikácia GIS v geologických vedách 

Geografický informačný systém je najmodernejšou technológiou na spracovanie údajov o danej 

lokalite. Má preto široké použitie v geologických vedách, hlavne pri vytváraní geografických a 

geologických modelov. GIS má geologické mapovanie, má veľké použitie pri integrovaní údajov  

z odľahlých miest, mapuje agrikultúru, mestské plánovanie a monitorovanie. 

Schopnosť vytvoriť priestorovú databázu, ktorá znázorňuje informácie vo forme modelov je 

veľmi dôležitá z hľadiska manažmentu geologických údajov, nakoľko väčšina údajov o Zemi má 

spojitosť. Ďalším dôležitým aspektom GIS technológie je schopnosť vykonávať geologické 

spracovanie. Tu patria analytické funkcie ako je štatistika.    

Geologická vizualizácia je ďalšou významnou funkciou GIS. Pomocou vizualizácie je možné 

prehliadať mapy, na ktorých sú zobrazené fakty v rozličných súvislostiach. Je to ako vytvorenie 

okna do databázy na prezeranie a analyzovanie všetkých dát. 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

119 
   

 

Každý geografický informačný systém by mal byť schopný vykonať šesť základných operácií, 

ktoré nájdu riešenie reálnych problémov. GIS by mal byť schopný:  

• Zachytiť údaje 

• Uložiť údaje 

• Vyhľadávať údaje 

• Analyzovať údaje 

• Ukazovať údaje 

• Výstupné údaje 

V geotermálnych výskumoch, ktoré sa zaoberajú prieskumom a vývojom je obrovské množstvo 

údajov a informácií z rozličných zdrojov. Vo všetkých fázach geotermálneho vývoja, pri 

prieskumoch, vrtoch, vyhodnoteniach, a manažmente parných a vodných zdrojov je metóda 

GSI najvhodnejšou zo všetkých metód na vyhodnotenie informácií.  

Vytváranie geotermálnej databázy môže uľahčiť zostavenie máp a realizovateľnosť štúdií.   
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Obrázok 7  GIS  model 

Ak dáme dokopy rozličné úrovne informácií týkajúce sa danej oblasti, tak nám GSI pomôže 

lepšie porozumieť informáciám v danej oblasti alebo jej vlastnostiam. Počet úrovní a kvalita 

informácií je virtuálne nekonečná a záleží od cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.  

Kľúčovou schopnosťou GSI systému je schopnosť zaradiť údaje a vyhodnotiť každý údaj a jeho 

skutočné priestorové  súradnice.  

Súradnice objektu sú uložené v systéme súradníc, kde je udaná ich skutočná veľkosť, a nie ich 

mierka. Najdôležitejším prvkom GSI modelu sú jeho atribúty. Hlavným cieľom GSI systému je 

analyzovať údaje, ktoré sa stanú podporným nástrojom pre tvorbu rozhodnutí. 

 
 

4.1.4 Príklad mapy OZE 

Ako príklad sme vybrali geotermálnu mapu z Bulharska. Je zostavená z viacerých máp, ktoré 

boli na sebe navrstvené:  

 Digitálny elevačný model (DEM) – Oblasť- Dolni Chiflik ( Bulharsko), 

Importovať DEM zo stránky http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/; nalogovať sa a stránku, 

kliknúť na “search- vyhľadať” na ľavej strane a hľadať žiadanú oblasť, ktorá má byť 

spracovaná, vybrať si položku download. Získané DEM je importované do GIS systému a 

môže byť spracované do topografickej mapy. 

 Digitálny elevačný model. 

 Lokalita a geologické referenčné pramene v oblasti Dolni Chiflik (BULHARSKO). 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/
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 Mapa izotermou v hĺbke 500 metrov s georeferenčnými prameňmi. 

 Mapa (Vytvorená cez filter Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 500 metrov. 

 Mapa izotermou v hĺbke 1000 metrov. 

 Mapa (vytvorená filtrom filter Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 1000 metrov. 

 Mapa izotermou v hĺbke 1500 metrov s prameňmi. 

 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 1500 metrov. 

 Mapa izotermou v hĺbke 2000 metrov s prameňmi. 

 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 2000 metrov. 

 Mapa izotermou v hĺbke 2500 metrov s prameňmi. 

 Mapa (vytvorená filtrom  Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 2500 metrov. 

 Mapa izotermou v hĺbke 3000 metrov s prameňmi.  

 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 3000 metrov.  

 

 

Obrázok 8 Digitálny elevačný model (DEM) - oblasť DOLNI CHIFLIK  

 

 

Obrázok 9 Digitálny elevačný model (DEM SHADE) - oblasť DOLNI CHIFLIK 
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Obrázok 10 Oblasť prameňov na severovýchode Bulharska   

 

 

 

Obrázok 11 Oblasť prameňov v oblasti DOLNI CHIFLIK 
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Obrázok 12 Mapa izotermou v hĺbke 500 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13 MAPA (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 500 m 
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Obrázok 14 Mapa izotermou v hĺbke  1000 m 

 

 

Obrázok 15 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation)  izotermou v hĺbke 1000 m  
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Obrázok 16 Mapa izotermou v hĺbke 1500 m 

 

 

Obrázok 17 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 1500 m 
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Obrázok 18 Mapa izotermou v hĺbke 2000 m 

 

 

Obrázok 19 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 2000 m 
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Obrázok 20 Mapa izotermou v hĺbke 2500 m 

 

 

Obrázok 21 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation) izotermou v hĺbke 2500 m 
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Obrázok 22 Mapa izotermou v hĺbke 3000 m 

 

 

Obrázok 23 Mapa (vytvorená filtrom Raster Interpolation)  izotermou v hĺbke 3000 m 

 

Z týchto máp je zreteľné, že sa jedná o miesta s potenciálnou možnosťou výroby geotermálnej 
energie, ako aj  okamžitú voľbu miesta s najvyššou hodnotou izotermou. 
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Príloha: Finančné hodnotenie projektov obnoviteľných zdrojov 
energie 

1 Úvod 

V poslednom čase sa téme finančného vyhodnotenia obnoviteľných zdrojov energie dostáva 

čoraz viac pozornosti. Najčastejšími dôvodmi sú bezpečnosť energie, rastúce ceny fosílnych 

palív a následný rast nákladov na vykurovanie a cien elektriny, ako aj ekonomický vývoj, ktorý 

podporuje myšlienku udržateľného životného štýlu.  

Po období, v ktorom sektor obnoviteľnej energie lámal rekordy svojho rastu nepretržite od roku 

2004, koncom roka 2008 sa začal prejavovať dopad finančnej krízy, predovšetkým v toku dlhov 

bánk ku developerom v oblasti obnoviteľných energií. Príval investícií posledných rokov ešte len 

začínal uvoľňovať prekážky v zásobovaní, keď sa objavila úverová kríza a došlo k poklesu 

dopytu. Výsledkom je dramatická a neustála zmena v dynamike celého odvetvia. Na strane 

dodávateľov ceny klesajú až na úroveň hraničných nákladov, a tým dôchádza k zlučovaniu 

niekoľkých významných hráčov. Na strane dopytu budú ciele v oblasti obnoviteľnej energie stále 

viesť k novým projektom vo verejnej službe, ale bude sa na nich podieľať menej developerov 

a nezávislých producentov energie. Ďalšia časť Finančného vyhodnotenia mala za úlohu získať 

komplexnejší obraz o hodnotení ekonomických dopadov obnoviteľných zdrojov energie z dvoch 

uhlov pohľadu. Na jednej strane sa použila metodológia Input-Output za účelom stanovenia 

dopadu projektu na premenné, ako sú zamestnanosť, pridaná hodnota a import. Na druhej 

strane sa využila metóda Cost-benefit, aby sa integrovali do bežného rámca náklady a prínosy 

každého projektu. Ďalšia podúloha pozostáva z vyhodnotenia sociálno-ekonomických vplyvov, 

ktoré majú projekty obnoviteľných energií fungujúce celosvetovo na lokálnej, regionálnej 

a národnej úrovni. 

2 Ekonomické aspekty hodnotenia obnoviteľných zdrojov energie 

2.1 Základné pojmy 

Za účelom vysvetlenia ekonomického vyhodnotenia obnoviteľných zdrojov energie je 

nevyhnutné zadefinovať tieto základné pojmy:  

Ekonomická hodnota – je hodnota vyjadrená pomocou peňazí. Každý ekonomický smer má 

svoje vlastné vysvetlenie tohto pojmu.  

Existujú dva základné prístupy – subjektívne a objektívne chápanie tejto hodnoty.  

Subjektívne – je založené na individuálnych preferenciách každého človeka.  

Objektívne – je vzťah medzi preferenciami (individuálnymi alebo kolektívnymi) a nákladmi na 

uspokojenie týchto potrieb. 

Utilita (úžitková hodnota) – schopnosť uspokojovať potreby. 

Pasívna úžitková hodnota – je úžitková hodnota dobra pre ostatných (subjektívna ekonomika). 

Environmentálna (vnútorná) hodnota – je výsledkom viery v to, že príroda poskytuje kladnú 

hodnotu pre životné prostredie bez ohľadu na preferencie ľudí a priameho prínosu pre ľudstvo. 
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Diskontovanie – ľudia oceňujú prítomnosť (náklady a prínosy) viac ako budúcnosť (náklady a 

prínosy), je tu pokles hodnoty. 

Nominálna diskontná sadzba – je celková sadzba vrátane inflácie. 

Skutočná diskontná sadzba – je čistá diskontná sadzba, t.j. nominálna sadzba očistená o výšku 

inflácie.  

Faktory ovplyvňujúce hodnotenie prírodných zdrojov: 

 výška očakávaných budúcich prínosov z využitia zdrojov; 

 časový faktor. 

 

Časový faktor (diskontovanie) 

Ekonomická analýza je založená na tom, že hodnota postupom času klesá. Kladná diskontná 

sadzba ukazuje mieru postupného poklesu ekonomických ukazovateľov. Diskontovanie je 

bežná súčasť vyhodnotenia ekonomickej efektivity. 

 

Príčiny kladnej diskontnej sadzby: 

 preferovanie momentálnych prínosov pred budúcimi; 

 produktivita kapitálu (očakávanie, že preferovanie investovania pred okamžitou 

spotrebou prinesie vyššiu spotrebu v budúcnosti) ; 

 v niektorých prípadoch je vhodné použiť nulovú diskontnú sadzbu. 

 

Predpoklady pre použitie diskontovania: 

• všetky príjmy počas určitého investičného obdobia sa investujú; 

• budúca hodnota oceňovaného tovaru sa zníži (kvalita, úžitková hodnota) alebo sa zvýši 

jeho množstvo. 

Pravidlá investičného procesu: 

• medzná produktivita kapitálu by mala byť vyššia ako medzná produktivita času (príjem z 

poslednej vstupnej jednotky neklesne pod hodnotu časovej preferencie); 

• nominálna diskontná sadzba je vyššia ako miera inflácie. 

 

Základný vzorec pre výpočet súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov je  

K0 = Kt / (1+i)t 

kde 

K0  je súčasná hodnota Kt, ktorý je v čase t, 

Kt   sú náklady (príjmy) očakávané v čase t, 

i      je úroková (diskontná) sadzba, 

(1+i)t  je diskontný faktor pre obdobia t. 
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2.2 Základné metódy hodnotenia prírodných zdrojov 

Existujú tri základné metódy hodnotenia: 

 Komparatívna metóda (odvodená od ceny podobného tovaru); 

 Metóda nákladov (podľa výšky nákladov na získanie daného subjektu); 

 Metóda návratnosti (podľa užitočných výsledkov, ktoré zdroj prinesie). 

 

 


n
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kde 

C  je cena za prírodný zdroj, 

rt  je očakávaná hodnota anuity za dané časové obdobie, 

it  je očakávaná hodnota úrokovej (diskontnej) sadzby za jedno časové obdobie (koeficient), 

t  je časové obdobie, 

n  je počet periód. 

Úroková sadzba a diskontná sadzba sa považujú za pohyblivé v čase. Očakávaná hodnota 

anuity za určité časové obdobie je funkciou mnohých premenných – typu a nákladov na výrobu, 

ceny vstupov, výšky daní, úrokových sadzieb, inflácie apod. Tieto musia byť zadefinované. 

Očakávaná hodnota úrokovej (diskontnej sadzby) za určité časové obdobie je funkciou 

mnohých premenných – časovej preferencie peňazí, rizika, inflácie apod. Tieto musia byť 

zadefinované. 

Často používané predpoklady: 

 Predpoklad o konštante hodnoty rt v danom čase (dlhodobé kontrakty); 

 Predpoklad o konštante hodnoty it v danom čase; 

 Predpoklad o nekonečnosti časového horizontu (sled nekonečného času). 

Potom najjednoduchší vzorec vyzerá takto: 
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2.3 Základné ekonomické problémy 

1/ Problém s výpočtom nákladov 

Neexistuje žiadny všeobecný spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s OZE.  

Dôvody: 

 medzi obnoviteľnými zdrojmi energie existujú pomerne veľké rozdiely, napr. pri výpočte 

nákladov spojených s použitým organických hnojív s prihliadnutím na rôzne typy hnojív, 

na špecifické podmienky použitia a charakteristiky pôdy; 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

132 
   

 

 ďalšie parametre, ktoré je potrebné vziať do úvahy, sú dávkovanie hnojív, rozmery pôdy, 

cena palív a cena práce.  

2/ Problém s vyčíslením skutočných nákladov   

Náklady sa dajú dosť presne vyčísliť, avšak otázkou je, ktoré položky zahrnúť medzi náklady, 

napr. problémy spojené s rozhraním, problémy s informačnými technológiami, apod.  

Príklad  

Z finančného hľadiska potencionálni investori potrebujú vypočítať základné náklady (v 

prípade investície do bioplynovej stanice): 

- Odpísanie technológie a budov; 

- Poistenie; 

- Spotreba elektriny a tepla v bioplynovej stanici; 

- Laboratórne testy, certifikáty; 

- Nákup (iné relevantné náklady) biomasy; 

- Mzdové náklady; 

- Náklady na vodu; 

- Náklady spojené s odvozom odpadu. 

3/ Problém s vyčíslením prínosov 

Prínosy sa delia na priame a nepriame. Priame prínosy sú ušetrené prostriedky spojené s 

nákupom surovín primárnej energie a vytvorením nového, menej rizikového portfólia (viac 

možností vyčíslenia).  

Nepriame prínosy sú diskutabilné (existuje tu priestor na diskusiu, lobbying, apod.). Patria sem 

napríklad: 

 zmeny inovačného potenciálu a vedomostí v poľnohospodárstve, ale taktiež v 

počítačovej vede, v technologickom a elektronickom priemysle, apod. 

 nová oblasť pre vedecký výskum (prírodné, spoločenské a ekonomické vedy); 

 priestor pre nové pracovné príležitosti;  

 vytvorenie nového progresívnejšieho makroekonomického prostredia súvisiaceho s 

novými technológiami;  

 prínos sa týka aj imidžu environmentálnej technológie s priamym dopadom na mladú 

generáciu.  

Všetky nepriame prínosy majú jeden spoločný problém – je veľmi náročné ich vyčísliť.   

4/ Problémy súvisiace s investovaním  

Potencionálny investor potrebuje poznať a splniť ešte pred realizáciou investície (na príklade 

biomasy):  

a/ Technické a technologické podmienky 
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 Vhodné pôdne a klimatické podmienky na pestovanie biomasy; 

 Dostatočný pôdny potenciál na produkciu biomasy; 

 Zvážiť potenciál energie v pôde; 

 Udržiavať biodiverzitu a rastlinnú výrobu pre potravinársky priemysel; 

 Pozemok pre stanicu bioplynu použitý podľa vlastníckych práv; 

 Odhadnúť výkon bioplynovej stanice s ohľadom na potenciál poľnohospodárskeho 

odpadu a biomasy v bezprostrednej blízkosti stanice; 

 Laboratórne testy vlastností zdrojov biomasy, predovšetkým tieto parametre: 

- pevné častice; 

- hodnoty pH vo fermentačnej nádobe; 

- teplota vo fermentačnej nádobe; 

- obsah rozložiteľných organických zlúčenín; 

- obsah dusíka a jeho foriem; 

- obsah síry a sírovodíka; 

- obsah ťažkých kovov; 

- fyzické vlastnosti substrátu; 

- obsah toxických prvkov; 

 Zabezpečiť dostatočné zdroje biomasy pomocou vlastnej výroby alebo cez dodávateľa, 

s tým, že max. vzdialenosť pre dodávku nesmie prekročiť 150km; 

 Zabezpečiť skladovacie priestory pre biomasu; 

 Neustále monitorovanie biologických, teplotných a chemických podmienok vo 

fermentačnej nádobe počas procesu anaeróbneho vyhnívania za účelom zabezpečenia 

maximálnej produkcie bioplynu; 

 Zabezpečiť technických a manažérskych špecialistov na prevádzku stanice bioplynu; 

 Dostatočnú kapacitu plynojemu pre zabezpečenie neprerušovanej dodávky bioplynu do 

stanice bioplynu; 

 Regulovanú špeciálnu službu pre technológiu kombinovanej výroby tepla a elektrickej 

energie; 

b/ Legislatívne podmienky 

 Legislatívne podmienky sú v jednotlivých krajinách odlišné;  

 Dodržiavať miestne a regionálne právne predpisy; 

 Existujú rôzne nástroje národnej legislatívy pre podporu projektov Obnoviteľných zdrojov 

energie   

(napr. nákupná cena od štátu za teplo a elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov; 

táto cena je garantovaná určité obdobie; štátna pomoc dostupná pre producentov, ktorí 

nedodávajú energiu do verejnej energetickej siete, povinnosť nákupu bioenergie pre 

dodávateľov energie, prioritné napojenie do rozvodnej siete pre producentov bioenergie, 

finančná podpora, apod.) ; 

c/ Ekonomické podmienky 

Možnosti spolufinancovania investícii do OZE: 

 Celková podpora od štátu; 

 Štrukturálne fondy Európskej únie; 

 Národné granty a fondy. 
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Základné stratégie podpory pre OZE sa nachádzajú v Tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1 Klasifikácia podporných stratégii členských štátov EÚ pre elektrinu zo OZE 

  

  Orientácia na cenu Orientácia na množstvo 

regulované Pri investíciách investičné  príspevky 

finančná podpora 

daňové stimuly 

neobchodovateľné/povinné 

kvóty 

tendre 

Pri výrobe   výkupné ceny 

stimuly pri dani z 

produkcie 

obchodovateľné zelené 

certifikáty  

tendre 

voliteľné Pri investíciách akcionárske projekty 

príspevkové projekty 

  

Pri výrobe zelené tarify   

Zdroj: Huber, 2004 

Regulované podporné nástroje 

Investičné príspevky 

Tieto sa väčšinou používajú na stimuláciu technológií s vysokými vstupnými nákladmi  

(fotovoltaické – FV). Podpora cez projekt obnoviteľného zdroja energie je nastavená vo forme 

percentuálneho podielu celkových nákladov alebo ako suma na každú inštalovanú kWh výkonu 

(prvý spôsob je viac rozšírený). Výsledný príspevok záleží na technológiách a na regiónoch a 

pohybuje sa medzi 20-50 percentami preukázateľných investičných nákladov. 

Súčasťou tejto skupiny nástrojov je aj diskontný systém. Diskonty znižujú kapitálové náklady, 

ako je vidno pri FV a systémoch veternej energie z minulosti (napr. projekt “1000 striech” v 

Nemecku). Riziko tohto spočíva v tom, že podporuje investíciu, ale nie prevádzku celého 

systému. Časové obmedzenie pre tento typ príspevky by mohlo vyriešiť daný problém. 

Finančná podpora 

Jedná sa o formu podpory, kde vláda (po predošlom zvážení rizík) zariadi poskytnutie pôžičky s 

nízkou úrokovou sadzbou. Tá je financovaná z verejných zdrojov cez regionálne finančné 

subjekty. Environmentálne fondy môžu byť jedným z možných zdrojov financovania. 

Investičné a daňové stimuly  

Tu sa jedná o širokú škálu aktivít - rabaty a daňové výnimky na platby za vyrobenú energiu, 

rabaty z emisných daní, vrátenie dane alebo zníženie DPH. Tento krok by mal viesť ku zníženiu 

nákladov. Môžu byť namierené na všetky alebo len vybrané skupiny producentov (minulých, 

súčasných aj nových). Hlavným cieľom fiškálnych aktivít je zladiť produkciu a spotrebu energie 

s vládnym programom pre energiu a životné prostredie. Ich účinnosť sa zvýši, ak sa stanú 

http://www.ozeport.sk/podpora/podpora_eu.htm#ip
http://www.ozeport.sk/podpora/podpora_eu.htm#dobrovolne
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súčasťou širšej daňovej reformy v oblasti ekológie. Na základe výšky investícií do projektov 

OZE, investičné daňové úvery umožnia zníženie daní. 

Výkupné ceny 

Tieto ceny sú pevné nastavené za kWh vyrobenej elektrickej energie a sú väčšinou zahrnuté v 

celkovej cene alebo sú vo forme dodatočného bonusu ku najvyššej cene, ktorá sa platí 

producentom OZE na trhu s elektrickou energiou. Táto cena znamená ujmu pre zákazníkov a 

odberateľov a jej výška závisí na druhu použitej technológie.  

V čase zavádzania OZE sa tento nástroj prejavil ako veľmi účinný. V hojnej miere sa využíva 

medzi členskými štátmi EÚ (napr. v Nemecku, Španielsku alebo v Dánsku). Jednou z 

podmienok úspešnej implementácie tohto nástroja je správne nastavenie ceny ako aj garancie 

jej nemennosti ďalších 12 až 20 rokov. 

Kvóty 

Kvóty slúžia predovšetkým k zabezpečeniu minimálnej výroby a spotreby energie z 

obnoviteľných zdrojov. Kvóty sú uvalené na distribútorov energie a dodávateľov elektrickej 

energie vo forme percentuálneho podielu alebo množstva energie, ktoré má prísť z OZE. 

Splnenie týchto podmienok si vyžaduje začlenenie určitých OZE do firemného portfólia, 

prípadne získanie certifikátov (tieto nie sú nevyhnutne súčasťou tejto stratégie). Keďže OZE nie 

sú špecifikované, vyberajú sa väčšinou tie zdroje, ktoré sú najvhodnejšie pre otvorený trh. 

Pokuty za nenaplnenie kvót by mali byť minimálne na tej úrovni ako sú očakávané náklady 

spojené s ich naplnením. 

Prístupnosť OZE, schopnosť energetického priemyslu zaviesť OZE, ako aj dostatočný časový 

horizont na realizácia investícií, sú premisou pre efektívnosť systému kvót. Na to, aby sa dala 

garantovať návratnosť investície, prevádzková doba pre povinné kvóty musí byť postavená na 

dlhom časovom období. 

Tendre 

Tendre môžu byť orientované na investície alebo na výrobu. V obidvoch prípadoch musia byť 

prepojené s objemom vyprodukovanej energie. V prvom prípade sa vydá oznámenie o 

celkovom objeme výkonu, ktorú sa inštaluje (podľa konkrétnych typov OZE). Po tom, ako sa 

vyberie najlepšia cenová ponuka, sa podpíšu zmluvy. Tieto zmluvy garantujú víťazovi tendra 

lukratívne investičné podmienky (vrátane investičnej podpory za každú vyprodukovanú kWh). 

Na druhej strane, systém orientovaný na objem ponúka víťazovi tendra “cenu dohodou” za 

kWh, ktorá je nemenná počas celej doby platnosti zmluvy. 

Obchodovateľné zelené certifikáty  

Toto je nástroj najčastejšie využívaný pri úlohách a záväzkoch definovaných vládou pre 

odberateľov a dodávateľov energie. Zelený certifikát samotný je dokument potvrdzujúci 

produkciu určitého množstva energie z OZE. Tieto certifikáty sa kupujú a predávajú osobitne na 

energetickom trhu. Týmto spôsobom sa vytvoria dva paralelné trhy. To znamená tiež dva 

potencionálne zdroje príjmov pre producentov energie. Cena za certifikát je určená ponukou a 

dopytom. Zároveň je dopyt závislý od vládou zadefinovaných úloh a povinností. 
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Ďalšie nástroje 

Okrem horeuvedených nástrojov existujú aj ďalšie priame a nepriame nástroje v skupine 

regulovaných stratégií (zákony a iné formy výkonu práva pre podporu OZE, liberalizácia sektoru 

produkcie energie, otvorenie prenosnej sústavy nezávislým producentom energie, 

environmentálne dane, výnimka zo spotrebnej dane pre biopalivá, a iné). 

 

Voliteľné podporné nástroje 

Spoločným atribútom horeuvedených aktivít je ochota súkromných osôb, organizácií, 

obchodných a priemyselných firiem platiť za OZE. Platby môžu byť aj vo forme finančnej 

spoluúčasti v organizáciách, ktoré investujú do OZE, tiež vo forme platby tzv. „zelenej“ dane 

ako doplnok ku regulovanej výkupne cene OZE, a mnoho ďalších foriem. Obnoviteľné zdroje sa 

musia stať bežnou súčasťou trhu v dlhodobom časovom horizonte.  

 

2.4 Cost–benefit analýza 

Cost–benefit analýza (CBA) je súhrn metód a pravidiel na zhodnotenie spoločenských nákladov 

a výnosov alternatívnych verejných záujmov. Dôraz sa tu kladie na efektívnosť cez identifikáciu 

skupiny realizovateľných projektov, ktoré majú priniesť najväčší kladný čistý prínos pre 

spoločnosť. Ochota ľudí platiť a profitovať alebo vyhnúť sa dopadom daného záujmu je určujúci 

princíp pri meraní prínosov. Náklady príležitosti sú určujúci princíp pri meraní nákladov. CBA si 

vyžaduje to, aby sa odvodili vhodné tieňové ceny v prípade, že verejné záujmy siahajú až za 

ne, a tie sa berú do úvahy ako zmeny cien alebo množstva na nedeformovaných trhoch. 

Cost-benefit analýza je termín, ktorý sa vzťahuje na:   

 pomoc pri hodnotení alebo posudzovaní argumentov pre projekt alebo jeho návrh, kde 

tento proces je známy pod názvom posudzovanie projektu;  

 neformálny prístup k ekonomickému rozhodovaniu akéhokoľvek druhu.  

V obidvoch prípadoch tento proces zahŕňa, či už explicitne alebo implicitne, porovnanie 

celkových očakávaných nákladov s celkovými plánovanými výnosmi jednej alebo viacerých 

aktivít za účelom výberu najlepšej alebo najvýnosnejšej možnosti. Tento formálny proces sa 

nazýva buď CBA (Cost-Benefit analýza) alebo BCA (Benefit-Cost analýza). 

Výnosy a náklady sú často vyjadrené cez peniaze a sú prispôsobené časovej hodnote peňazí 

tak, aby celé toky výnosov a toky nákladov za určitý čas (ktoré majú tendenciu objaviť sa v 

rôznych časových bodoch) boli vyjadrené na spoločnej báze na základe ich “súčasnej hodnoty”. 

Formálne postupy, ktoré s tým úzko súvisia, ale trochu sa odlišujú, zahŕňajú analýzu 

efektívnosti nákladov, analýzu ekonomických dopadov, analýzu finančných dopadov a analýzu 

Spoločenskej návratnosti investícií (SROI). Posledná spomenutá analýza je postavená na 

myšlienke cost-benefit analýzy, ale odlišnosť je v tom, že táto analýza je explicitne postavená 

pre potreby praktického rozhodovania obchodných manažérov a investorov so zámerom 

optimalizácie ich spoločenských a environmentálnych dopadov. Cost-Benefit analýza sa tiež 

používa pri Rozhodovacej Architektúre pri obhajobe investičných rozhodnutí. 
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Časová hodnota peňazí 

Budúca hodnota (FV) – je hodnota aktíva v konkrétny dátum. Táto hodnota meria nominálnu 

budúcu sumu peňazí, ktorú bude daná suma peňazí “hodná” v konkrétny čas v budúcnosti pri 

zohľadnení určitej úrokovej sadzby, alebo, všeobecne povedané, miery návratnosti. Jedná sa o 

súčasnú hodnotu vynásobenú akumulačnou funkciou.  

Časová hodnota peňazí je hodnota peňazí s prihliadnutím na danú výšku úroku získaného za 

určitú časovú dobu. 

Táto metóda tiež umožňuje ohodnotenie možného príjmového toku v budúcnosti, a to takým 

spôsobom, že ročné príjmy sú diskontované a následné zrátané, čo dáva jednorazovú “súčasnú 

hodnotu” celého príjmového toku. 

Všetky štandardné výpočty časovej hodnoty peňazí sú odvodené od najzákladnejšieho 

algebrického výrazu pre súčasnú hodnotu budúcej sumy, “diskontovanej” do súčasnosti sumou 

rovnajúcou sa časovej hodnote peňazí. Napríklad, suma FV, ktorá sa plánuje získať za jeden 

rok, je diskontovaná (úrokovou mierou r) a dáva sumu PV v súčasnosti:  

PV = FV − r·PV = FV/(1+r). 

V tejto súvislosti sa používa pojem súčasná hodnota. 

Súčasná hodnota (PV) – Súčasná hodnota budúcej sumy peňazí alebo peňažného toku pri 

určitej miere návratnosti. Budúce peňažné toky sú diskontované diskontnou sadzbou s tým, že 

čím vyššia diskontná sadzba, tým nižšia súčasná hodnota budúcich peňažných tokov. Určenie 

vhodnej diskontnej sadzby je kľúčom ku správnemu ohodnoteniu budúcich peňažných tokov, či 

už sa jedná o zárobky alebo obligácie. 

 

2.5 Analýza ekonomických dopadov 

Analýza ekonomických dopadov (EIA) skúma dopad politiky, programu, projektu, aktivity 

alebo udalosti na ekonomiku v danej oblasti. Oblasťou dopadu môže byť susedstvo, obec, 

región alebo celý národ. Ekonomický dopad sa zväčša meria na základe zmien ekonomického 

rastu (výstupnom alebo z pridanej hodnoty) a na základe s tým spojených zmien v miere 

zamestnanosti a príjmoch (platy). 

Táto analýza sa zvyčajne vykonáva pomocou meraní alebo hodnotení úrovne ekonomickej 

aktivity v daný čas, kedy sa objaví projekt alebo plán, a kalkulácie rozdielu oproti tomu, aké by 

boli očakávania, keby sa projekt alebo plán neobjavil (čo sa nazývame hypotetický prípad). Táto 

analýza sa vykonáva buď ex post (po objavení sa faktu) or ex ante (pred objavením sa faktu). 

Niekedy sa termín ekonomický dopad používa tiež pri analýze ekonomického prínosu danej 

aktivity alebo odvetvia do existujúcej lokálnej ekonomiky.  

Analýza ekonomických dopadov sa väčšinou vykonáva ako jedna z častí vyhodnotenia 

environmentálnych dopadov, ktoré sú nevyhnutné pre overenie širších environmentálnych, 

sociálnych a ekonomických dopadov navrhovaných projektov. Toto sa zväčša vykonáva vtedy, 
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keď existuje verejná obava z možných negatívnych ekonomických dopadov navrhovaného 

projektu alebo zámeru, alebo ak existujú verejné očakávania pozitívnych ekonomických 

dopadov navrhovaných zámerov. 

2.6 Alternatívne metódy zostavovania kapitálového rozpočtu 

Medzi najbežnejšie metódy patria: 

 Čistá súčasná hodnota (NPV): rozdiel medzi súčasnou hodnotou peňažných prítokov a 

súčasnou hodnotou peňažných odlivov. 

 Upravená súčasná hodnota (APV): upravená súčasná hodnota je čistá súčasná hodnota 

projektu, ak je financovaný čisto vlastným imaním vlastníka, plus súčasná hodnota všetkých 

prínosov financovania. 

 Doba návratnosti: meria čas potrebný na to, aby peňažné prítoky vyrovnali výšku pôvodných 

výdajov. Táto doba meria riziko, nie zisk.  

 Metóda reálnej možnosti: má za úlohu ohodnotiť manažérsku flexibilitu, s ktorou sa neráta pri 

NPV. 

 Vnútorná miera návratnosti (IRR): vypočíta mieru návratnosti projektu neberúc do úvahy 

absolútnu sumu peňazí, ktorá sa získa. 

 Modifikovaná vnútorná miera návratnosti (MIRR): je podobná ako IRR, avšak táto prichádza 

s explicitnými prognózami o reinvestovaní peňažných tokov. Niekedy sa tiež nazýva Rastová 

miera návratnosti. 

 Účtovná miera návratnosti (ARR): táto miera je podobná ako IRR a MIRR. 

Čistá súčasná hodnota 

Čistá súčasná hodnota (NPV) alebo čistá súčasná cena (NPW) časového sledu peňažných 

tokov, tak prichádzajúcich ako aj odchádzajúcich, je definovaná ako súčet súčasných hodnôt 

(PVs) jednotlivých peňažných tokov. V prípade, že všetky budúce peňažné toky budú 

prichádzajúce (ako sú kupónové archy a istiny dlhopisov) a jediný odliv hotovosti je 

nadobúdacia cena, NPV sa jednoducho rovná PV budúcich peňažných tokov mínus 

nadobúdacia cena (ktorá je svoja vlastná PV). NPV je centrálny nástroj analýzy diskontného 

peňažného toku (DCF) a je štandardnou metódou pre použitie časovej hodnoty peňazí pri 

hodnotení dlhodobých projektov. Používa sa pri kapitálových rozpočtoch v širokom spektre na 

poli ekonomiky, financií a účtovníctva a meria nadbytok alebo nedostatok peňažných tokov na 

základe súčasnej hodnoty v prípade, že sú splnené finančné povinnosti. 

NPV série peňažných tokov berie ako vstup peňažné toky a diskontnú sadzbu alebo diskontnú 

krivku a výstupom je určitá cena; opačný proces v analýze DCF, ktorý berie ako vstup sériu 

peňažných tokov a cenu a vyvodzuje z toho ako výstup diskontnú sadzbu (diskontnú sadzbu, 

ktorá urobí z danej ceny NPV), sa volá výnos a viac sa používa pri obchodovaní s dlhopismi. 

Každý peňažný prítok/odliv je diskontovaný naspäť na úroveň súčasnej hodnoty (PV). Tieto sú 

potom sčítané a preto je NPV súčtom všetkých výrazov,  

, 

kde 
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t    je čas peňažného toku,  

i   je diskontná sadzba (miera návratnosti, ktorú je možné zarobiť na investícii na finančných 

trhoch s podobným rizikom), 

Rt  je čistý peňažný tok (suma hotovosti, prítok mínus odliv) v čase t (pre lepšie pochopenie sa 

R0 väčšinou dáva naľavo od sumy na zvýraznenie jeho úlohy mínusovej investície. 

Upravená súčasná hodnota 

Upravená súčasná hodnota (APV) je metóda ohodnotenia podnikania. APV je čistá súčasná 

hodnota projektu, ak je financovaný čisto cez vlastné imanie vlastníka, plus súčasná hodnota 

všetkých prínosov financovania. Touto hodnotou sa prvýkrát zaoberal Stewart Myers, profesor 

na MIT Sloan School of Management a neskôr, v roku 1973 ju zadefinoval Lorenzo Peccati, 

profesor na Bocconi University. 

Táto metóda vypočítava NPV projektu ako keby bol financovaný cez all-equity financovanie 

(tzv. základný prípad). NPV základného prípadu je upravená pre prínosy financovania. Hlavný 

prínos tvorí väčšinou daňový štít ako výsledok možnosti odpočítania úrokových platieb. Ďalší 

prínos môže tvoriť dotovaná pôžička za trhové úroky. APV metóda je efektívna hlavne vtedy, 

keď sa uvažuje nad skúpením akcií na dlh, keďže podnik je zaťažený obrovským dlhom a takto 

sa upevní daňový štít. 

Ohodnotenie APV v podstate vyzerá takmer rovnako ako štandardný DCF model. Avšak 

namiesto WACC sa peňažný tok diskontuje o nezadĺžené náklady na kapitál a daňové štíty o 

náklady na dlh. Metóda APV a štandardný DCF by mali priniesť rovnaký výsledok, ak sa 

nemení štruktúra kapitálu. 

APV = Základný prípad NPV + PV finančného efektu 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti v oblasti kapitálového rozpočtu znamená časové obdobie potrebné pre 

návratnosť investície tak, aby sa “splatila” suma pôvodnej investície. Napríklad, investícia vo 

výške 1000 $, ktorej návratnosť je 500 $, by mala dobu návratnosti dva roky. V tomto prípade 

sa neberie do úvahy časová hodnota peňazí. Doba návratnosti intuitívne meria, ako dlho potrvá, 

kým sa niečo bude schopné “splatiť”. Ak všetko ostatné ostáva nemenné, kratšie doby 

návratnosti sú preferované pred dlhšími. Doba návratnosti je často využívaná pre svoju 

jednoduchosť, aj napriek svojim obmedzeniam, ako je popísané nižšie. 

Tento termín sa tiež hojne používa aj v iných investičných odvetviach, často s prihliadnutím na 

energetickú účinnosť technológií, na údržbu, obnovu a iné zmeny. Napríklad, kompaktná 

žiarivka môže mať určenú dobu návratnosti za určitý počet rokov prevádzky za určité náklady. V 

tomto prípade návratnosť investície pozostáva zo zníženia prevádzkových nákladov. Napriek 

tomu, že sa jedná primárne o finančnícky termín, koncepcia doby návratnosti sa niekedy 

rozširuje aj na iné využitia, ako je energetická doba návratnosti (časové obdobie, počas ktorého 

sa ušetrená energia v projekte rovná množstvu energie spotrebovanej na začiatku projektu); 

tieto ostatné termíny nemusia byť štandardizované, ani používané vo väčšej miere. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_School_of_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Bocconi_University
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Doba návratnosti sa často používa ako nástroj pre analýzu, keďže sa jednoducho aplikuje a tiež 

je ľahko pochopiteľná pre ľudí bez ohľadu na ich vzdelanie a pole pôsobnosti. Ak sa použije 

rozumne a pri porovnávaní podobných investícií, môže tento nástroj byť veľmi užitočný.  

Ako samostatný nástroj na porovnanie investície s “ničnerobením”, doba návratnosti nemá 

žiadne explicitné kritéria pre rozhodovací proces (možno okrem toho, že doba návratnosti by 

mala byť menšia ako nekonečno). 

Doba návratnosti sa považuje za analytickú metódu so závažnými obmedzeniami a výhradami 

pre jej využitie, keďže vlastne neberie do úvahy časovú hodnotu peňazí, riziká, financovanie a 

ďalšie dôležité kritéria, ako sú napr. náklady príležitosti. Zatiaľ čo časová hodnota peňazí sa 

môže kompenzovať aplikáciou diskontu vážených priemerných nákladov kapitálu, existuje 

všeobecný názor, že tento nástroj pre investičné rozhodovanie by sa nemal používať izolovane. 

Medzi alternatívne kritéria pre “návratnosť”, ktoré používajú ekonómovia, patria čistá súčasná 

hodnota a vnútorná miera návratnosti. Implicitný predpoklad využitia doby návratnosti hovorí, že 

návratnosť investície pokračuje aj po dobe návratnosti. Doba návratnosti nešpecifikuje žiadne 

potrebné porovnanie s inými investíciami, ani so samotným neinvestovaním. 

Na výpočet doby návratnosti neexistuje žiadny vzorec, okrem jednoduchého a nereálneho 

prípadu prvotného výdaja peňazí a ďalších konštantných príjmov peňazí a konštantne rastúcich 

tokov peňazí. Na výpočet doby návratnosti je potrebný algoritmus. Tento sa ľahko aplikuje v 

tabuľkových procesoroch. Typický algoritmus sa obmedzí na výpočet kumulatívneho 

peňažného toku a momentu, kedy sa tento zmení zo záporného na kladný. 

Ďalšie komplikácie nastávajú vtedy, keď peňažný tok niekoľkokrát zmení znamienko, t.j. 

obsahuje odliv v strede alebo na konci existencie projektu. Vtedy sa použije modifikovaný 

algoritmus doby návratnosti. Najprv sa vypočíta súčet všetkých peňažných tokov. Potom sa pre 

každú dobu určí kumulatívny kladný peňažný tok. Modifikovaná doba návratnosti sa vypočíta 

ako moment, v ktorom kumulatívny kladný peňažný tok je vyšší ako celkový odliv peňazí. 

Analýza reálnych opcií 

Vo finančníctve, analýza reálnych opcií (real options analysis alebo ROA) (nepomýliť si to s 

return on assets) aplikuje metódy hodnotenia predaja a nákupu opcií do rozhodovania o 

kapitálovom rozpočte. Samotná reálna opcia znamená právo – ale nie povinnosť – vykonať 

určité obchodné rozhodnutia; väčšinou sa jedná o opciu na vykonanie, zrušenie, rozšírenie 

alebo zníženie kapitálovej investície. Napríklad, možnosť investície do rozšírenia závodu, alebo 

možný predaj závodu, je reálna opcia. 

ROA ako disciplína sa používa nielen v oblasti podnikového finančníctva, ale aj vo všeobecnom 

rozhodovaní v neistote, s tým, že matematické metódy pre finančné opcie sa prispôsobujú 

opciám z “reálneho života”. Napríklad, manažéri z oddelenia Výskumu a vývoja môžu využiť 

Analýzu reálnych opcií na určenie toho, kde je najlepšie investovať peniaze do výskumu; čo sa 

týka príkladu z nepodnikateľského prostredia, môže sa jednať o rozhodnutie, či sa zamestnať 

alebo radšej oželieť pravidelný príjem na pár rokov a ísť na vysokú školu. Takže vďaka tomu, že 

núti tých, čo sa rozhodujú, aby boli otvorene hovorili o svojich domnienkach a predstavách, 

ROA sa čím ďalej, tým častejšie využíva ako nástroj na formuláciu obchodnej stratégie.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets
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Vnútorná miera návratnosti 

Vnútorná miera návratnosti (IRR) je miera návratnosti používaná pri kapitálovom rozpočte na 

meranie a porovnanie výnosnosti investícií. Tiež sa objavuje pod názvom miera návratnosti 

diskontovaného peňažného toku (DCFROR) alebo jednoducho ako miera návratnosti (ROR).[1] 

V prostredí úspor a pôžičiek sa IRR tiež nazýva efektívna úroková sadzba. Termín vnútorná  sa 

vzťahuje na to, že jej výpočet nezahŕňa vonkajšie faktory (napr. úrokovú sadzbu alebo infláciu). 

Vnútorná miera návratnosti investície alebo potencionálnej investície je ročná účinná zložitá 

miera návratnosti, ktorú je možné zarobiť z investovaného kapitálu. 

Jednoduchšie povedané, IRR investície je úroková sadzba, pri ktorej náklady na investíciu vedú 

ku výnosom z investície. To znamená, že všetky prínosy z investície sú naviazané na časovú 

hodnotu peňazí, a že investícia má pri tejto úrokovej sadzbe nulovú čistú súčasnú hodnotu. 

Keďže vnútorná miera návratnosti je pomerná veličina, ukazuje efektívnosť, kvalitu alebo výnos 

investície. Toto je v protiklade s čistou súčasnou hodnotou, ktorá ukazuje hodnotu alebo 

veľkosť investície. 

Investíciu považujeme za akceptovateľnú vtedy, ak jej vnútorná miera návratnosti je väčšia ako 

určená minimálna prijateľná miera návratnosti alebo ako náklady kapitálu. V prípade, že firma, 

ktorá má držiteľov kapitálu, zvažuje investíciu, táto minimálna miera je náklad kapitálu investície 

(ktorý sa môže určiť pomocou rizikovo upravených nákladov kapitálu alternatívnych investícií). 

Toto zabezpečí to, že daná investícia má podporu držiteľov kapitálu, keďže investícia, ktorej 

IRR je vyššia ako jej náklady kapitálu, pridá firme na cene (t.z. je zisková). 

V prípade súboru dvojíc (čas, peňažný tok), ktoré sú súčasťou projektu, je vnútorná miera 

návratnosti odvodená od čistej súčasnej hodnoty ako funkcie miery návratnosti. Miera 

návratnosti, pre ktorú je táto funkcia nulová, sa volá vnútorná miera návratnosti.  

V prípade dvojíc (časový úsek, peňažný tok) (n, Cn), kde n je kladné celé číslo, celkový počet 

periód N, a čistá súčasná hodnota NPV, vnútorná miera návratnosti je daná r takto: 

 

Periódy sú väčšinou určené v rokoch, ale výpočet bude jednoduchší, ak r sa vypočíta 

s použitím periódy, v ktorej je definovaná väčšina problémov (napr. použijeme mesiace, ak sa 

väčšina peňažných tokov objavuje v mesačných intervaloch) a následne sa prepočíta na ročnú 

periódu. 

Akýkoľvek fixný čas sa môže použiť namiesto súčasnosti (napr. koniec jedného obdobia 

splatnosti); takto získaná hodnota je nulová len vtedy, keď NPV je nulová. V prípade, že 

peňažné toky sú náhodné premenné, ako trebárs v prípade doživotnej renty, do horeuvedeného 

vzorca sa zadajú očakávané hodnoty. 

Hodnotu r často nie je možné určiť analyticky. V takomto prípade sa používajú numerické alebo 

grafické metódy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_rate_of_return#cite_note-main269-0
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Modifikovaná vnútorná miera návratnosti 

Modifikovaná vnútorná miera návratnosti (MIRR) je finančná miera atraktívnosti investície. 

V kapitálovom rozpočte sa používa na hodnotenie alternatívnych investícií. Ako je zrejmé zo 

samotného názvu, MIRR je modifikáciou vnútornej miery návratnosti (IRR) a ako taká sa snaží 

vyriešiť problémy spojené s IRR. V súvislosti s IRR existuje viacero problémov a MIRR rieši dva 

z nich. Po prvé, IRR predpokladá, že predbežné kladné peňažné toky sa znova preinvestujú pri 

rovnakej miere návratnosti ako má projekt, ktorý ich vygeneroval. Toto je poväčšine nereálny 

scenár a oveľa pravdepodobnejšou situáciou je tá, pri ktorej fondy budú znova preinvestované 

pri miere bližšej k hodnote firemných nákladov kapitálu. Preto IRR často ukazuje príliš 

optimistický obraz pre sledované projekty. Pre presnejšie porovnanie projektov by sa na 

opätovné preinvestovanie predbežných peňažných tokov mali používať vážené priemerné 

náklady kapitálu. 

Po druhé, pre projekty s meniacimi sa kladnými a zápornými peňažnými tokmi je možné nájsť 

viaceré IRR, čo spôsobuje nejasnosti a nedorozumenia. Pri MIRR sa určuje len jedna hodnota. 

Výpočet 

MIRR sa ráta podľa tohto vzorca: 

, 

Kde n je počet rovnakých periód, na konci ktorých sa objaví peňažný tok (nie je to počet 

peňažných tokov), PV je súčasná hodnota (na začiatku prvej periódy), FV je budúca hodnota 

(na konci poslednej periódy). 

Tento vzorec sčíta záporné peňažné toky po ich diskontovaní na čas nula, sčíta aj kladné 

peňažné toky po zarátaní výnosov z opätovnej investície v poslednej perióde, potom vyráta, aká 

miera návratnosti by dorovnala diskontované záporné peňažné toky v čase nula budúcej 

hodnote kladných peňažných tokov v poslednej časovej perióde. 

Tabuľkové aplikácie, ako je Microsoft Excel, už majú zabudovanú funkciu na výpočet MIRR. V  

Microsoft Excel-i je to funkcia "=MIRR". 

Účtovná miera návratnosti 

Účtovná miera návratnosti, tiež Priemerná miera návratnosti, alebo ARR, je finančný pomer 

využívaní pri kapitálovom rozpočte[1] Tento pomer neberie do úvahy koncepciu časovej hodnoty 

peňazí. ARR vyráta návratnosť generovanú z čistého príjmu navrhovanej kapitálovej investície. 

ARR je percentuálna návratnosť. Napr., ak ARR = 7 %, potom sa od projektu očakáva, že 

zarobí 7 centov na každom investovanom dolári. Ak sa ARR rovná alebo je vyššia ako 

požadovaná miera návratnosti, projekt je akceptovateľný. Ak je nižšia ako požadovaná miera, 

takýto projekt by sa mal zamietnuť. Pri porovnaní investícií platí čím vyššia ARR, tým 

atraktívnejšia investícia.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_rate_of_return#cite_note-0
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INDEX 

Biomass 

GJ   Gigajoule – unit of energy corresponding to 10
9
 Joules 

PJ  Petajoule – unit of energy corresponding to 10
15 

Joules 

kWe Kilowatt electrical – unit of electrical power equivalent to 10
3
 Watts 

kWth  Kilowatt thermal – unit of thermal power equivalent to 10
3
 Watts 

CO2 Carbon dioxide  

CO2e   

Carbon dioxide greenhouse gas equivalent represent the emissions quantity of all 
GHG gases compared, in the earth warming effects, to the CO2 gas taking in 
consideration the conversion values. The Methane effect   for the warming earth is 
comparable to 21 times respect to CO2, while N20 is equivalent to 310 times 
respect to CO2. 

N2O Nitrous Oxide is a greenhouse gas released by the bacterial breakdown             of 
soil nitrogen and during the combustion 

Alcohol Hydrocarbons with an –OH group attached to the carbon chain 

Anaerobic  
Digestion 

Biological degradation via microorganisms of carbonaceous material, mainly in the 
absence of oxygen to methane (CH4) and hydrogen (H2) and small quantities CO2, 
H2S 

Biochar Black carbonaceous solid resulting from the pyrolysis of biomass 

Bioenergy 
Technically any thermal or electrical energy sourced from the conversion of 
biomass 

Biofuel Technically any biologically derived solid, liquid or gaseous fuel for combustion 
applications, but sometimes limited to transport fuels 

Calorific  Value 
Calorific value refers to the amount of energy released during the combustion       
of a fuel 

Carbohydrates Molecules usually of biological origin consisting of carbon, hydrogen and oxygen 

Carbon  
Sequestration 

The capture and medium-to-long term storage of atmospheric carbon (primarily 
carbon dioxide) into carbon 'sinks' such as forests, soil, oceans and geological 
formations 

Cellulose An insoluble crystalline polymer of glucose and largest bulk molecular component 
of plants. See Lignocellulose and Carbohydrates 

Climate Change Variation in mean global temperature as a result of anthropogenic activities, also 
referred to as global warming 

Cogeneration  A generating facility that produces, in the same time, electricity and thermal energy 

Combustion Complete oxidation of fuel 

Coppice Trees or shrubs that are cut for re-growth at regular intervals 

Fermentation Biological degradation of soluble sugars to ethanol or butanol and CO2 by 
microorganisms in the absence of oxygen 

Gasification Heating and partial oxidation of carbonaceous material to produce ‘syngas’ 

Greenhouse 
Gases 

Gaseous emissions that contribute to global warming. They include carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4=25 CO2e), nitrous oxide (N2O=296 CO2e) and other gases 
generated during industrial processes 

Hydrocarbons Molecules consisting of carbon and hydrogen arranged in a chain, branching or 
ring structure; the basis of liquid transport fuels 
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Lignin An amorphous matrix molecule in plants containing linked aromatic rings. See 
Lignocellulose 

Lignocellulose 
An insoluble carbohydrate found in plant cell walls and therefore making up the 
majority of plant derived biomass. It comprises cellulose and fibres within a lignin 
matrix, with some hemicellulose to aid in bonding 

Pyrolysis 
Heating carbonaceous material in the absence of oxygen to produce char, oil and 
gas outputs 

Pyrolysis Oil 
Complex mixture of highly oxygenated hydrocarbons resulting from the thermal 

depolymerisation of biomass in the absence of oxygen 

Syngas 
A mixture of Hydrogen (H2) and Carbon Monoxide (CO) produced by gasification 
that can be combusted or used as chemical feedstock for synthesis reactions 

Watt (W):           

Unit of power equivalent to 1 Joule of energy use per second 

Hydropower 

Alternating 
current (AC) 

electric current that reverses its polarity periodically (in contrast to direct current). In 
Europe the standard cycle frequency is 50 Hz, in N. and S. America 60 Hz 

Anadromous 
fish fish (e.g. salmon) which ascend rivers from the sea at certain seasons to spawn 
Average Daily 
Flow the average daily quantity of water passing a specified gauging station 

Baseflow 
that part of the discharge of a river contributed by groundwater flowing slowly through 
the soil and emerging into the river through the banks and bed 

BFI baseflow 
index the proportion of run-off that baseflow contributes 

Butterfly Valve a disc type water control valve, wholly enclosed in a circular pipe, that may be opened 
and closed by an external lever. Often operated by a hydraulic system 

Capacitor 
a dielectric device which momentarily absorbs and stores electric energy 

Catchment 
Area 

the whole of the land and water surface area contributing to the discharge at a 
particular point on a watercourse 

Cavitation 
a hydraulic phenomenon whereby liquid gasifies at low pressure and the vapour 
bubbles form and collapse virtually instantaneously causing hydraulic shock to the 
containing structure. This can lead to severe physical damage in some cases 

Compensation 
flow 

the minimum flow legally required to be released to the watercourse below an intake, 
dam or weir, to ensure adequate flow downstream for environmental, abstraction or 
fisheries purposes 

Demand 
(Electric) the instantaneous requirement for power on an electric system (kW or MW) 

Demand 
Charge 

that portion of the charge for electric supply based upon the customer’s demand 
characteristics 

Direct Current 
(DC) electricity that flows continuously in one direction sd contrasted with alternating current 

Draft tube 
a tube full of water extending from below the turbine to below the minimum water 
tailrace level 
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Energy 
work, measured in Newton metres or Joules. The electrical energy term generally used 
is kilowatt-hours (kWh) and represents power (kilowatts) operating for some period of 
time (hours) 1 kWh = 3.6x10

3
 Joules 

Evapotranspir
ation the combined effect of evaporation and transpiration 

FDC 
flow duration curve: a graph of discharges against v. the percentage of time (of the 
period of record) during which particular magnitudes of discharge were equalled or 
exceeded 

Fish Ladder 
a structure consisting e.g. of a series of overflow weirs which are arranged in steps 
that rise about 30 cm in 3 50 4 m horizontally, and serve as a means for allowing 
migrant fish to travel upstream past a dam or weir 

Output 
the amount of power (or energy, depending on definition) delivered by a piece of 
equipment, station or system 

(In) Parallel 
the term used to signify that a generating unit is working in connection with the mains 
supply, and hence operating synchronously at the same frequency 

Overspeed 
the speed of the runner when, under design conditions, all external loads are removed 

P.E. polyethylene 

Peak Load 
the electric load at the time of maximum demand 

Peaking Plant a powerplant which generates principally during the maximum demand periods of an 
electrical supply network 

Penstock  
a pipe (usually of steel, concrete or cast iron and occasionally plastic) that conveys 
water under pressure from the forebay to the turbine 

Percolation the movement of water downwards through the soil particles to the phreatic surface 
(surface of saturation within the soil; also called the groundwater level) 

Power the capacity to perform work. Measured in joules/sec or watts (1MW = 1 j/s). Electrical 
power is measured in kW 

Power factor the ratio of the amount of power, measured in kilowatts (kW) to the apparent power 
measured in kilovolt-amperes (kVA) 

Rating curve 
the correlation between stage and discharge 

Reynolds 
Number 

a dimensionless parameter used in pipe friction calculations (interalia), and derived 
from pipe diameter, liquid velocity and kinematic viscosity  

Rip-rap stone, broken rock or concrete block revetment materials placed randomly in layers as 
protection from erosion 

Runoff 
the rainfall which actually does enter the stream as either surface or subsurface flow 

Run-of-river 
scheme plants where water is used at a rate no greater than that with which it “runs” down the 

river 

SOIL 
a parameter of permeability 

Stage (of a 
river) 

the elevation of water surface 

Supercritical 
flow 

rapid flow who is unaffected by conditions downstream 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

146 
   

 

Synchronous 
speed the rotational speed of the generator such that the frequency of the alternating current 

is precisely the same as that of the system being supplied 

Tailrace 
the discharge channel from a turbine before joining the main river channel 

Wind  

Aerofoil Shape of a cross-section of a rotor blade 

Angle of attack  
Angle between the resultant (or relative) wind velocity and the chord line 
of a blade section 

Aspect ratio (AR):  
Ratio of the rotor blade radius R to the average blade chord length c  

(large aspect ratio: 1Rc  

Capital cost 

The capacity factor is defined as the wind turbine’s annual electricity 
yield (in kWh) divided by the electricity output if the turbine would have 
operated at its rated power output for the entire year (i.e. the installed 
power times 365 days times 24 hours). Reasonable capacity factors 
range from 0.25 to 0.30, while a very good capacity factor would be 0.40 

Capacity factor 
The capital cost include the purchase price, cost of transporting, 
assembling, and erecting a wind turbine on site, as well as the cost of 
installing grid lines and connecting the turbine to the grid 

Capital cost 
Width of a cross-section of a rotor blade, i.e. local dimension 
perpendicular to the blade radius R. 

Chord (c):  
Gusts of wind with dimensions larger than the rotor swept area, see 
non-coherent gusts. 

Coherent gusts 
Device of which the dynamics interact with the dynamics of a physical 
system (e.g. a wind turbine), and so have implications for the obtained 
performance. 

Control system Damping is the dissipation of energy with time or distance. 

Damping 

The number of degrees of freedom of a mechanical system is equal to 
the minimum number of independent coordinates required to define 
completely the positions of all parts of the system at any instant of time. 
In general, it is equal to the number of independent displacements that 
are possible 

Degrees of freedom 
Used to indicate that the rotor is placed at the back of the tower as seen 
from the main wind direction, cf. upwind 

Downwind 
Part of a wind turbine consisting of the rotor shaft, rotor inertia, 
transmission, and generator 

Drive-train 

Dynamic stall or stall hysteresis is a dynamic effect which occurs on 
aerofoils if the angle of attack changes more rapidly than the air flow 
around the blade (or blade element) can adjust to. The result is aerofoil 
lift and drag coefficients which depend not only on the instantaneous 
angle of attack (quasi-steady aerodynamics assumption), but also on 
the recent angle of attack history 

Dynamic stall 

A prismatic beam with length L, cross-section area A = π·R
2
, constant 

flexural rigidity EI, and uniformly distributed mass per unit length ρ = 
m/L, where m is the total mass of the beam. It is assumed that both the 
shear deformation and rotational inertia of the cross-sections are 
negligible if compared with bending  

Euler-Bernoulli beam 
deformation and translational inertia, respectively. This assumption 
leads to a good approximation if the beam is very slender (i.e. R << L). 

External cost:  
Cost associated with damage to the environment and health with are not 
included in the electricity price, for example the cost due to greenhouse 
gas emissions which may cause global warming 

Extreme loads 
Highest loads that are likely to be experienced by a wind turbine within 
its life-time (i.e. extreme operating conditions). 

Fatigue loads 
Dynamic loads that are experienced by a wind turbine repeatedly during 
its life-time (i.e. normal operating conditions). 

Flap motion Out-of-plane (elastic) bending of the blade, i.e. normal to the plane of 
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rotation (cf. lead-lag motion). 

Flexible body 

A body in a system has to be treated as flexible when the rigid body 
assumption is not valid. In other words: the deformation of the body has 
a significant effect on the dynamic behaviour of the system, cf. rigid 
body 

Generator Device which converts mechanical power into electrical power 
Horizontal-axis wind 
turbine 

Wind turbine of which the rotor shaft is substantially parallel to the wind 
flow, cf. vertical-axis wind turbine 

Hub Fixture for attaching the blades or blade assembly to the rotor shaft 

Hub height (H):  
Height of the centre of the horizontal-axis wind turbine rotor above the 
terrain surface. 

Infinite bus Voltage source of constant voltage and frequency 

Kinematics 
The study of the geometry of motion. Kinematics is used to relate 
displacement, velocity, acceleration, and time without reference to the 
cause of the motion. 

Lead-lag motion In-plane (elastic) bending of the blade, cf. flap motion. 

Leakage 

Leakage is a problem which is a direct consequence of the fact that the 
Fast Fourier Transform (FFT) assumes that the discrete set of N point 
comes from a trigonometric polynomial of frequencies that are multiples 
of the sample frequency, namely fs = 1/T. Thus the FFT assumes that 
the finite record of length T is periodic over the sampling interval chosen 
with period T. In general this will not be true, and leads to a problem 
known as leakage. Leakage leads to an overestimate of the damping. 
Leakage can be corrected to some degree by the use of a window 
function (e.g. Hanning window or Exponential window) which forces the 
signal to damp at the end of the time record. But windowing adds its 
own damping, causing additional leakage. Nevertheless, it is 
recommended that a window should always be used except when the 
signal is truly periodic in time, or the signal is a transient which has died 
away within the record length. 

Load:  
Force or moment on a component (or section of a component) of a wind 
turbine 

Multibody system 
An approximation of a real mechanical system by a series of 
interconnected rigid and flexible bodies 

Nacelle 

Housing which contains the stationary part of the generator (or: stator), 
and the ground plate at which the yaw mechanism has been placed. 
The nacelle mass equals the sum of the mass of the chassis (including 
yaw motor, yaw bearing, flanges et cetera) and the generator stator 
mass 

Non-coherent gusts 
Gusts of wind with dimensions smaller than the rotor swept area, see 
coherent gusts 

Operation and 
maintenance (O&M) 
costs 

They include all ttroubleshooting, inspections, adjustments, retrofits, 
preventive, as well as unscheduled maintenance performed on wind 
turbines, and the downtime that accumulates while waiting for parts, 
instructions, or outside services that are not available on site but are 
required to bring the turbine back in operation. 

Particle 

The most simple approximation of (an element of) a system is a free 
particle (or point mass). A particle is assumed to have no dimensions 
and accordingly can be treated as point in the three-dimensional space. 
In other words: it is assumed that the mass could be concentrated in 
one point, and that all forces act at that point (i.e. rotation about the 
mass center is neglected). 

Pitch-flap flutter 

Pitch-flap flutter is defined as the combined bending and torsional 
vibration of a rotor blade in steady air flow. It arises when the inertia axis 
(locus of the mass centres of the cross-sections along the blade) does 
not coincide with the elastic axis (locus of the shear centres, where a 
shear centre is a point such that a shearing force passes through it 
produces pure bending and a moment about it produces pure torsion). 
Note that if the cross-section is symmetric, the shear centre coincides 
with the mass centre of the cross-section (assuming that the mass 
centre is identical with the area centre of the cross-section). 
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Point mass see particle 

Power electronics 
The task of power electronics is to process and control the flow of 
electric energy by supplying voltages and currents in a form that is 
optimally suited for user loads. 

Reynolds number (Re):  

The Reynolds number is a dimensionless number that determines 
whether the flow around a wind turbine rotor blade (or blade element) is 

laminar or turbulent, and is defined as: Re = (W.c)/ν, where W is the 
relative wind velocity, c the local chord, and ν the kinematic viscosity. 
The kinematic viscosity is, in turn, defined as ν = ρ/μ, where ρ the 
density of air, and μ the dynamic viscosity. The Reynolds number can 
be interpreted as the ratio of inertial to viscous forces acting on the air 

flow. For air at standard, sea-level conditions, Re = 69000 W.c. It is 
important to stress that aerofoil data used in rotor modelling must be 
near the correct Reynolds number, because otherwise accurate results 
cannot be expected 

Rigid body 

A body in a system can be treated as rigid when the deformation is too 
small, such that it can be neglected. For a rigid body, the distance 
between any two points on the body remains constant, and accordingly 
the kinematics of the rigid body is the same as the kinematics of its 
reference. The dynamic motion of a rigid body is described by a set of 
ordinary differential equations, see flexible body. 

Rotational sampling 
The phenomenon that air vortices, with dimensions smaller than the 
rotor swept area, are locally hit during each cycle by the rotation of the 
wind turbine blades. 

Solidity The ratio of the total blade area to the swept area, see swept area. 

Super-element 

A super-element is a multibody approximation of a (part of a) flexible 
body consisting of three (describing bending only) or four (describing 
bending, axial deflection, and torsion) rigid bodies connected by ideal 
springs, and dampers 

Stall 
Reduction of lift (or change in pitching moment or decrease in drag) 
associated with separation of airflow from the surface of the rotor blade. 

Stall hysteresis see dynamic stall 

Stiffness:  
Stiffness is the ratio of change of force (or torque) to the corresponding 
change on translational (or rotational) deflection of an elastic element. 

Support structure 
Part of a wind turbine comprising the tower (up to the yaw bearing) and 
the foundation. 

Swept area (A):  
Area of the projection, upon a plane perpendicular to the wind velocity 
vector, of the disc along which the rotor blade tips move during rotation. 

Theoretical modelling 
In theoretical or fundamental modelling the relevant physical properties 
of the system are derived from first principles (e.g. conservation laws). 

Tip loss 
Loss of lift relative to 2-D aerodynamic profile data at the blade tip due 
to three-dimensional induced effects. 

Total harmonic distortion 
(THD):  

Current or voltage THD is the root-sum-square of the harmonic 
components divided by the fundamental component. 

Twist 
Twist is applied to maintain the optimum angle of attack α, and hence 

the maximum lift coefficient lC , constant along the rotor blade. 

Unsteady aerodynamics 
Wind turbines operate at all times in an unsteady environment. Two 
main areas can be discriminated: dynamic inflow and dynamic stall. 

Upwind 
Used to indicate that the rotor is placed in front of the tower as seen 
from the main wind direction, cf. downwind. 

Validation 
The process of determining whether or not the verified mathematical 
model of a system behaves similar to the real behaviour associated with 
the intended model use. 

Verification 
The process of determining whether or not a computer simulation model 
is consistent with the underlying mathematical model to a specified 
accuracy level. 

Vertical-axis wind 
turbine:  

Wind turbine of which the rotor shaft is vertical, cf. horizontal-axis wind 
turbine. 

Wind Energy Conversion 
System (WECS):  see wind turbine 
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Windmill 

System that converts kinetic energy in the wind into mechanical energy. 
The mechanical energy is typically used for grain-grinding, pumping 
water, and sawing wood. The term “windmill” comes from the fact that to 
“mill” means to grind. 

Wind turbine see wind turbine. 

Wind Turbine Generator 
(WTG):  

System that converts kinetic energy in the wind into electrical energy. 
Note that “turbine” in the definition of wind turbine is used as pars pro 
toto for the whole structure (i.e. from the rotor blades to foundation). 

 

 Aerodynamic notation  

   

 

 
 

Axial induction factor  [–] 

α΄ Tangential induction factor (represents induced swirl)  [–] 

A = πR
2
  Rotor swept area, or equivalently actuator disk area  [m

2
] 

AR  Aspect ratio of blade, R/c0.75 [–]  

 (i.e. based at chord length at 75% radius)  

c Local blade chord  [m] 

Cd Blade element drag coefficient  [–] 

Cdax  Thrust coefficient  [–] 

Cl  Blade element lift coefficient  [–] 

Cm  Blade element moment coefficient  [–] 

Cp Power coefficient  [–] 

Ct  Thrust coefficient  [–] 

D  Rotor diameter  [m] 

D  Drag force  [N] 

Dax  Rotor thrust or axial force on rotor  [N] 

F  Force  [N] 

Faero  Aerodynamic forces  [N] 

FL Effective total loss factor  [–] 

Froot  Prandtl root-loss factor  [–] 

Ftip  Prandtl tip-loss factor  [–] 

H  Hub height  [m] 

w
V

υ
α 
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L  Length  [m] 

L  Lift force  [N] 

M  Pitching moment  [Nm] 

Ma  Mach number  [–] 

Nb  Number of rotor blades  [–] 

Ns  Number of blade elements  [–] 

p0  Static pressure  [N/m
2
] 

P Power extracted from the wind  [W] 

q  Dynamic pressure  [N/m
2
] 

r  Radius of rotor blade section (i.e. local radius)  [m] 

 

 
 

Rotor radius  [m] 

Re  Reynolds number  [–] 

S  Cross-sectional area of cylindrical control volume  [m
2
] 

υ Axial induced wind velocity  [m/s] 

Vax Wind velocity at rotor disk position  [m/s] 

Vp  Local, undisturbed, perpendicular wind velocity  [m/s] 

Vr  Rated wind velocity  [m/s] 

Vt  Local, undisturbed, tangential wind velocity  [m/s] 

Vw Undisturbed wind velocity  [m/s] 

V∞  Wind velocity in the turbine wake  [m/s] 

W Local, undisturbed, aerodynamic wind velocity  [m/s] 

ẋ  Velocity  [m/s] 

α  Angle of attack of aerodynamic velocity  [deg] 

ΔD  Element drag force  [N] 

ΔF  Axial components of aerodynamic forces  [N] 

ΔL  Element lift force  [N] 

ΔQ Tangential components of aerodynamic forces  [N] 

Δr  Small section of rotor blade  [m] 

DR
2

1
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θ  Pitch angle of rotor blade  [deg] 

ηad  Actuator disk efficiency  [–] 

λ  Tip-speed ratio  [–] 

μ  Dynamic viscosity  [Ns/m
2
] 

ν  Kinematic viscosity  [m
2
/s] 

ρ  Air density  [kg/m
3
] 

τ  Time constant  [s] 

φ  Direction of aerodynamic velocity  [deg] 

Φf  Net flow outside stream-tube  [m
3
/s] 

 

 

 

 

Mechanical system related notation 

 

A Cross-sectional area  [m
2
] 

c  Torsional spring constant  [Nm/rad] 

C  Torsional spring constant  [Nm/rad] 

C1,···,4  Constants  [–] 

D Diameter  [m] 

E Modulus of elasticity  [N/m
2
] 

fs  Sample frequency  [Hz] 

F  Force, load  [N] 

Faero  Aerodynamic forces  [N] 

G  Shear modulus of elasticity  [N/m
2
] 

h Local flexible body height  [m] 

I  Area moment of inertia about an axis  [m
4
] 

Ip  Polar moment of inertia of the cross-section  [m
4
] 

k  Partitioning coefficient  [–] 

K  Viscous damping coefficient  [kg/s] 

L  Length  [m] 

Lfb Flexible body length  [m] 

Lse  Super element length  [m] 

m  Mass  [kg] 
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M Bending moment, couple  [Nm] 

Nb  Number of rotor blades  [–] 

Ndof  Number of degrees of freedom  [–] 

Niter Number of iterations [–] 

Nrb  Number of rigid bodies  [–] 

Nse Number of super elements  [–] 

r Radius of rotor blade section (i.e. local radius)  [m] 

R  Radius  [m] 

t  Wall thickness  [m] 

Tem  Electromechanical torque  [Nm] 

υ  Transverse displacement (υ ┴ y)  [m] 

 

 
 

Velocity  [m/s] 

y  Distance from the origin  [m] 

Y Mode shape  [–] 

δ Total deflection (i.e. deflection @ y = L)  [m] 

Δωf Relative frequency shift  [%] 

η  Dimensionless rotation rate  [–] 

θ  Total angle of rotation (i.e. angle @ y = L)  [rad] 

ν  Poisson’s ratio  [–] 

ρ  Mass density  [kg/m
3
] 

ωm Mechanical rotational speed  [rad/s] 

ωn  Natural frequency  [rad/s] 

   

 Electrical system related notation  

c  Constant  [–] 

C  Transformation matrix  [–] 

f  Frequency  [Hz] 

fs Sample frequency  [Hz] 

i  Current  [A] 

.

x
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i α, i b & i c  Stator current of the a-phase, b-phase, and c-phase  [A] 

i d Direct-axis current  [A] 

i f Field-winding current  [A] 

i q  Quadrature-axis current  [A] 

L Inductance (H=kg·m
2
/(A

2
·s

2
))  [H] 

L Inductance matrix  [H] 

Ld  Direct-axis synchronous inductance  [H] 

L0  Zero-sequence inductance  [H] 

Lq  Quadrature-axis synchronous inductance  [H] 

Lrr  Rotor self-inductance matrix  [H] 

Lss  Stator self-inductance matrix  [H] 

Mrs  Rotor-stator mutual inductance matrix  [H] 

Msr  Stator-rotor mutual inductance matrix  [H] 

n  Rotor speed  [r.p.m.] 

p  Number of pole-pairs  [–] 

Pelec Electrical power  [W] 

R Initial magnetic state  [] 

R  Resistance matrix  [Ω] 

R α, Rb & 
Rc  

Stator resistance of the a-phase, b-phase, and c-phase  [Ω] 

R1d  Direct-axis damper resistance  [Ω] 

Rf Field-winding resistance [Ω] 

R1q  Quadrature-axis damper resistance  [Ω] 

Rs Stator-winding resistance  [Ω] 

S Switch  [0,1] 

t  Time  [s] 

T0dq Park’s power-invariant transformation matrix [–] 

Tem  Electromechanical torque  [Nm] 
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ua, ub & uc  Stator voltage of the a-phase, b-phase, and c-phase [V] 

ud  Direct-axis voltage  [V] 

u1d Direct-axis damper winding voltage  [V] 

uf  Field-winding voltage [V] 

uq  Quadrature-axis voltage  [V] 

u1q  Quadrature-axis damper winding voltage  [V] 

Udc DC link voltage  [V] 

єα  Current error of phase a  [A] 

ηconv  Frequency converter efficiency  [–] 

θe  Angle between the direct-axis and the magnetic axis   

 of phase a [deg] 

ψα, ψb & 
ψc  

Stator flux linkages of the a, b, and c-phase  [Vs] 

ψd Direct-axis stator flux  [Vs] 

ψ1d  Direct-axis damper flux  [Vs] 

ψf  Direct-axis field winding flux  [Vs] 

ψq  Quadrature-axis stator flux  [Vs] 

ψ1q  Quadrature-axis damper flux  [Vs] 

ωm  Mechanical rotational speed [rad/s] 

Δi  Width hysteresis band  [A] 

   

 Waves related notation (for offshore wind)  

d Water depth  [m] 

D Cross-section dimension  [m] 

g  Gravity constant  [m/s
2
] 

H  Wave height  [m] 

L  Wave length  [m] 

T  Wave period  [s] 
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Control system related notation 

C Controller  

e  Error signal  

F  Filter  

L Loop gain  

P Rotor power  

Pci  Start power  

Pr  Rated aerodynamic power  

r Reference signal  

P Rotor power  

Pci  Start power  

Pr  Rated aerodynamic power  

r  Reference signal  

S Sensitivity function of the closed-loop system  

T  Complementary sensitivity function of the closed-loop system  

u Input signal  

υ  Disturbance  

Vci  Cut-in wind velocity  

Vco  Cut-out wind velocity  

Vr  Rated wind velocity  

Vw  Undisturbed wind velocity  

y  Measured output  

λ  Tip-speed ratio  

  

Special (e.g. arithmetic) symbols 

 

j  Imaginary number  

J  Mass moment of inertia  

k  Viscous damper coefficient  

IR  Set of real numbers  

t  Time  

T Kinetic energy  
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U Potential energy  

Δ  Deviation  

Π  Parametrization, mapping  

∇ Gradient vector  

∇
2
 ∂

2
∕∂x

2
+∂

2
∕∂y

2
+∂

2
∕∂z

2
  

|| · ||  Euclidian norm  

 

Geothermal 

Acid Rain 

common name for any precipitation (rain, snow, sleet, hail, fog) having a high 
amount of sulfuric acid and/or nitric acid or having a pH lower than 5.6. Normal rain 
has a pH of 5.6 - 5.7. Accumulation of acids in lakes and rivers damages or kills 
plant and animal life. Acid rain also dissolves building materials and leaches 
nutrients out of soil resulting in crop damage. Fossil fuel power plants are a major 
source of acid rain 

Agriculture 

the growing (farming) of plants, flowers, trees, grains, and other crops. 
Greenhouses can be heated with hot water from geothermal reservoirs. In some 
places pipes of hot water are buried under the soil. Geothermal heat is also used to 
dry crops 

Aquaculture 
the farming of fish and other water-dwelling organisms in freshwater or seawater. 
Geothermal water is used to help speed the growth of fish, prawns and alligators. 
China is probably has more aquaculture operations than any other country 

Aquifer 
a large permeable body of underground rock capable of yielding quantities of water 
to springs or wells. Aquifers provide about 60 percent of American drinking water. 
Underground aquifers of hot water and steam are called geothermal reservoirs 

Balneology 
using hot spring mineral water for therapy. This is perhaps the oldest use of natural 
geothermal waters 

Boiling point 

temperature at which a single substance, such as water, changes from a liquid to a 
gas (steam) under normal atmospheric pressure. The boiling point at which water 
transitions to steam is 212°F (100°C). Some liquids boil at a lower temperature 
than water -- a principle utilized in binary power plants. Boiling point is also affected 
by pressure. The greater the pressure, the higher the boiling point. This principle is 
put to work in geothermal (flash) power plants when superheated (hotter than 
boiling) geothermal water is brought up wells. The hot water flashes to steam when 
the pressure is released as it reaches the surface. This phenomenon also occurs 
naturally, resulting in such features as geysers 

Caldera 
a bowl-shaped landform, created either by a huge volcanic explosion (which 
destroys the top of a volcano) or by the collapse of a volcano's top 

Carbon 
dioxide (CO2) 

a gas produced by the combustion of fossil fuels and other substances. CO2 also 
occurs naturally in large amounts in molten magma, which is involved in the 
explosive eruption of volcanoes. See Greenhouse Effect 

Chemical 
energy 

: energy inherent in the chemical bonds which hold molecules together. Examples 
are coal and oil, which have energy potential that is released upon combustion 

Combustion 
the burning of gas, liquid, or solid, in which the fuel is oxidized, producing heat and 
often light 

Condense 

to change from a gas to drops of liquid. Water-cooled geothermal power plants use 
cooling towers to cool the used steam and condense it back to water for injection 
back to the edge of the reservoir. In binary power plants, an organic liquid is first 
vaporized (with heat from geothermal water) to drive a turbine, then cooled and 
condensed back to a liquid and recycled again and again in a closed loop 



Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie 

 

157 
   

 

Conduction 

the transfer of heat as a result of the direct contact of rapidly moving molecules 
through a medium or from one medium to another, without movement of the media. 
The heat from geothermal water, for instance can be conducted through metal 
plates or pipes to heat other water for district heating systems or a second organic 
liquid for use in binary power plants 

Continental 
drift 

the theory that the continents have drifted apart when a supercontinent, Pangaea, 
broke apart. See Plate Tectonics 

Convection 
currents 

the currents caused by hot air or fluid rising and falling. Hot air or fluid expands and 
is therefore less dense than its cooler surroundings, thus it rises; as it cools it 
contracts, becomes more dense and sinks down creating something of a rolling 
motion. These motions are thought to be party of the dynamic geologic processes 
that drive the movement of crustal plates. See Plate Tectonics 

Core (outer 
and inner) 

the extremely hot center of the Earth. The outer core is probably molten rock and is 
located about 3,200 miles (5,100) kilometers down from the earth’s surface; the 
inner core may be solid iron and is found a the very center of the Earth- about 
4,000 miles (6,400 kilometers) down 

Crust 
the solid outermost layer of the Earth, mostly consisting of rock, and ranging from 3 
- 35 miles (4.8 - 56 kilometers) thick, comprises the topmost portion of the 
lithosphere (see lithospheric plates). Earth's crust insulates us from the hot interior 

Cultivate to grow and tend (plants or crops), farm 

Dehydrate 
to free from moisture in order to preserve; to dry fruits, vegetables or lumber, for 
instance. A factory in in Nevada, for example uses geothermal heat to dehydrate 
onions and garlic for restaurants 

Density 

the amount of mass in a given volume of something. Two objects can be the same 
size, but have different densities because one of the objects has more mass 
"packed" into the same amount of space. Objects are smaller when they are cold, 
larger when hot 

Direct use 
use of geothermal water and it's heat to grow fish, dry vegetable, fruit and wood 
products, heat greenhouses and city buildings, or provide hot water for spas 

District 
heating 
system 

: a heating system that provides heat to a large number of buildings all from a 
central facility. In geothermal district heating systems, one or more wells can serve 
entire districts 

Earthquake 
the vibration or movement of the ground caused by a sudden shift along faults 
(cracks) in the earth's crust; most earthquakes occur at the places where tectonic 
plates edges meet 

Electric 
current 

the continuous flow of electrons; often referred to as electricity 

Electrical 
energy 

energy of electric charges or electric currents 

Electron 
the smallest part of an atom (atoms are the tiny particles of which all substances 
are made). Electrons may be freed from atoms to produce an electric current 

Energy 
conversion 

the changing of energy from one form to another. One of the many examples are 
heat energy being converted into mechanical energy, and then mechanical energy 
into electrical energy, as is done in steam-driven electric power plants 

Energy 
efficiency 

the measure of the amount of energy which any technology can convert to useful 
work; technology with a higher energy efficiency will require less energy to do the 
same amount of work 

Energy 
resource 

a source of useable power which can be drawn on when needed. Energy 
resources are often classified as renewable or non-renewable 

Energy 
the ability to do work, such as making things move and heating them up. Energy 
can take many forms, including electrical, chemical, radiant, mechanical and heat 

Environmental 
Protection 
Agency (EPA) 

Federal government agency that makes and enforces standards for pollution 
control; designed to protect the environment 

 

Eruption the explosive discharge of material such as molten rock and gases, or hot water 
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(as from volcanoes or geysers). 

Fault 
a crack or break in the Earth’s crust along which movement has occurred, often 
resulting in earthquakes 

Fracture a crack in the Earth’s crust along which no movement has occurred 

Fumarole 
a small hole or vent in the Earth's surface, found near volcanic areas, from which 
steam or gases shoot out 

Generator 
a machine that converts mechanical power into electricity by spinning copper wires 
(conductors) within a magnetic field 

Geothermal 
(ground 
source) heat 
pump 

a space heating/cooling system which moves heat from and to the earth, as 
opposed to making heat using a fuel source. Geothermal heat pumps take 
advantage of the almost constant temperature just a few feet underground -- 
usually warmer than the air in winter and cooler than the air in summer 

Geothermal 
reservoir 

a large volume of underground hot water and steam in porous and fractured hot 
rock. The hot water in geothermal reservoirs occupies only 2 to 5% of the volume 
of rock, but if the reservoir is large enough and hot enough, it can be a powerful 
source of energy. Geothermal reservoirs are sometimes overlain by a layer of 
impermeable rock. While geothermal reservoirs usually have surface 
manifestations such as hot springs or fumaroles, some do not 

Geothermal 
phenomena 

an observable event at the surface, whose occurrence is the result of the Earth’s 
internal heat; includes volcanoes, geysers, hot springs, mud pots and fumaroles 

Geothermal 
power plant 

a facility which uses geothermal steam or heat to drive turbine-generators to 
produce electricity. Three different types make use of the various temperature 
ranges of geothermal resources: dry steam, flash and binary 

Geothermal 
resource 

the natural heat, hot water, and steam within the Earth 

Geothermal 
water 

water heated by the natural heat inside the Earth 

Geyser 
a natural hot spring that sends up a fountain of water and steam into the air; some 
geysers "spout" at regular intervals and some are unpredictable 

Global 
warming/green
house effect 

the trapping of heat in the atmosphere. Incoming solar radiation goes through the 
atmosphere to the Earth's surface, but outgoing radiation (heat) is absorbed by 
water vapor, carbon dioxide, and ozone in the atmosphere. At certain levels this is 
beneficial because it keeps the planet warm enough for life as we know it. 
However, an increase in the normal amount of carbon dioxide and other gases may 
contribute to a human-caused warming trend that could have serious effects on 
global climate, the global ecosystem, and food supplies 

Health spa 
an establishment (often commercial) which is visited by guests seeking therapy 
and relaxation; many center around hot mineral springs or use hot water from 
geothermal wells 

Heat 
exchanger 

a device in which heat is transferred by conduction through a metal barrier from a 
hotter liquid or gas, to warm a cooler liquid or gas on the other side of the metal 
barrier. Types of heat exchangers include "shell and tube," and "plate" 

Heat transfer 
the transmission of heat. There are three forms of heat transfer: "conduction," 
"convection," and "radiation." See these terms 

Hot spot 

areas of volcanic activity found in the middle of lithospheric plates, caused from an 
upwelling of concentrated heat in the mantle. Hot spots remain stationary while the 
plates move over them, often leaving a chain of extinct volcanoes as the plate 
moves away from the hot spot; examples include the Hawaiian Islands and 
Yellowstone National Park 

Hot springs  
a natural spring that puts out water warmer than body temperature and therefore 
feels hot; may collect in pools or flow into streams an lakes. A geothermal 
phenomenon 

Hydrothermal 
hydro means water and thermal means heat. Literally hydrothermal means hot 
water. Steam and hot water reservoirs are hydrothermal reservoirs. Hot dry rock 
resources and magma resources are not considered to be hydrothermal resources 
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Impermeable 
does not allow liquids to pass through easily -- certain rock types and clay soil are 
impermeable 

Injection well 

a well through which geothermal water is returned to an underground reservoir 
after use. Geothermal production and injection wells are constructed of pipes 
layered inside one another and cemented into the earth and to each other. This 
protects any shallow drinking water aquifers from mixing with deeper geothermal 
water 

Lava molten magma that has reached the Earth's surface 

Magma 
hot, thick, molten (liquid) rock found beneath the Earth’s surface; formed mainly in 
the mantle 

Mantle 
the semi-molten interior of the Earth that lies between the core and the crust 
making up nearly 80% of the Earth’s total volume; extends down to a depth of 
about 1800 miles (2,900 kilometers) from the surface 

Mechanical 
energy 

the energy an object has because of its motion or position and the forces acting on 
it 

Megawatt 
(MW) 

a unit of power, equal to a thousand kilowatts (kW) or one million watts(W). The 
watt is a unit of power (energy/time), the rate energy is consumed or converted to 
electricity 

Mineralized 
containing minerals; for example, mineralized geothermal water contains dissolved 
minerals from inside the Earth 

Molecules extremely tiny particles of which all materials are made  

Mud pot (paint 
pot) 

thermal surface feature which occurs where there is not enough water to support a 
geyser or hot spring even though there may be some hot water below. Steam and 
gas vapors bubble up through mud formed by the interaction of gases with rock 

Natural gas 
a gas mixture (mostly methane) trapped underground in many places near the 
surface of the Earth; a fossil fuel 

Nitrogen 
oxides (Nox) 

formed in combustion; appear as yellowish-brown clouds; can irritate lungs, cause 
lung diseases, lead to formation of ozone (which is harmful in the lower 
atmosphere, but necessary as protection from UV rays in the upper atmosphere) 

Nonrenewable 
resource 

resources that are not replaced or regenerated naturally within a period of time that 
is useful; this includes fossil fuels, uranium and other minerals 

Pangaea 
the huge supercontinent which scientists think may have existed 250 million years 
ago. All of the continents may have at one time been joined together to make this 
huge land mass 

Particulates 
(particulate 
matter) 

dust, soot, smoke and other suspended matter; can be respiratory irritants. 
Particulate matter smaller than 10 microns (pm10) has been found to be 
particularly harmful to health 

Pasteurize to use high temperatures to destroy disease-causing bacteria 

Permeable 
able to transmit water or other liquids; for example, rock with tiny passageways 
between holes, fractured rock, and gravel are permeable 

Plate tectonics 

the study of the movement of large crustal plates (lithospheric plates) of the Earth’s 
shell. The earth's shell is broken into several pieces (12 large ones and several 
smaller ones). These plates move toward and away from one another at about the 
rate our fingernails grow. The process that creates the dynamic movement of the 
plates includes the convection of magma in the mantle and lithosphere. Plate 
tectonics helps to explain continental drift, seafloor spreading, volcanic eruptions 
and other geothermal phenomena, earthquakes, mountain formation and the 
distribution of some plant and animal species 

Porous 
full of small holes (pores); able to be filled (permeated) by water, air, or other 
materials 

Power plant a central station where electricity is produced using turbines and generators 
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Pressure 
the force exerted over a certain area. Our atmosphere exerts pressure on the 
surface of the earth, and layers of rock exert pressure on those below them 

Radiant energy 
 energy (heat) that is transferred by rays or waves, especially electromagnetic 
waves, through space or another medium. Radiation 

Renewable 
resource 

a resource that can be used continuously without being used up (because it 
regenerates itself within a useful amount of time). Examples include water (small 
hydro) and wind power, solar energy, and geothermal energy 

Rift zone 
long narrow fractures in the crust found along ocean floor or on land, from which 
lava flows out; often associated with spreading centers from which tectonic plates 
are diverging, such as the mid-Atlantic Ridge 

Ring of Fire 
a belt of intense volcanic, geothermal and earthquake activity found all around the 
Pacific Rim caused by plate tectonic activity 

Steam 

the vapor form of water that develops when water boils. Steam is made of very tiny 
heated water particles (molecules) which are bouncing around and bumping into 
each other at very high speeds. These heated water molecules are also spreading 
out and expanding in every direction they can. If we confine or trap water in a 
container, with a pipe as an opening, and heat the water to steam, it will create 
great pressure in the container and will rush out the pipe with a great deal of force. 
This force (the "power" of steam) can be put to work turning a turbine connected to 
an electricity generator. 

Sulfur oxides 
(Sox): 

pungent, colorless gases (including sulfur dioxide (SO2); formed primarily by the 
combustion of fossil fuels; may damage the respiratory tract, as well as plants and 
trees 

Sustainable 
material or energy sources which, if managed carefully, will provide the needs of a 
community or society indefinitely, without depriving future generations of their 
needs 

Therapeutic 
the treatment of disease or other disorder; something that may benefit health. 
(Geothermal) hot springs are often thought of as therapeutic 

Transmission 
lines 

wires that transport electricity over long distances 

Turbine 
a machine with blades that are rotated by the forceful movement of liquid or gas, 
such as air, steam or water or a combination 

Vaporize 
to change into the gas form anything which is normally a liquid or a solid; the term 
is most commonly is used in reference to water (which vaporizes to steam) 

Volcano 
an opening in the Earth's crust from which lava, steam, and/or ashes erupt (or 
flow), either continuously or at intervals 

Voltage the measure of the amount of force that "pushes" an electric current 

Water phases 

the change of water from one state to another. The change from ice to liquid is 
melting; the reverse process is freezing. The change from liquid to gas is 
evaporation and the product is water vapor; the change from water vapor to liquid 
is called condensation. Evaporation and condensation are both important functions 
in geothermal phenomena and in geothermal technology 

Watt (W) the measure of the amount of current flowing through a wire at a given time 
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