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12 Ostatné prírodné zdroje: Vietor 
Vietor vzniká vplyvom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Suchozemská 

časť sa ohrieva podstatne rýchlejšie než mokré alebo vodné plochy. Teplo z ohriateho povrchu, resp. 

teplý vzduch, ktorý je ľahší ako studený, stúpa pozvoľne nahor do vyšších vrstiev atmosféry. Tento 

proces ovplyvňuje rotácia Zeme, ale aj striedanie dňa a noci. V zemskej atmosfére sa vytvárajú 

rozdiely tlakov, ktorých vyrovnávaním vzniká vietor. Ten prúdi vždy v smere od tlakovej níže 

orientovaný proti smeru hodinových ručičiek a okolo tlakovej výše 

v smere hodinových ručičiek. Na južnej pologuli je rotácia opačná. 

Vietor je teda jav spôsobený povrchom Zeme, ktorý sa 

neobmedzuje len na nízke nadmorské výšky, ale siaha približne až do 10 

km nad zemským povrchom. Prízemný vietor nad pevninou je na rozdiel 

od morí a oceánov silne ovplyvnený morfológiou povrchu. Rôzne 

ortografické prekážky na zemskom povrchu spôsobujú náhle zmeny 

rýchlosti, smeru a intenzity vetrov. Tieto zmeny sú menej výrazné nad 

hladinou morí a oceánov. Najjednoduchším nástrojom na zmeranie 

rýchlosti vetra je anemometer (obr. 12.1).  

 

Veterná energetika je označenie pre oblasť technológie zaoberajúcej sa využitím vetra ako 

zdroja energie. Najbežnejším využitím sú dnes veterné elektrárne, ktoré využívajú silu vetra k 

roztočeniu vrtule (veterná turbína). K nej je potom pripojený elektrický generátor. Teoreticky 

získateľný výkon je priamo úmerný tretej mocnine rýchlosti prúdiacej vzdušnej masy. Pretože 

rýchlosť vetra značne kolíše, nedosahujú veterné elektrárne po väčšinu času nominálnych hodnôt 

generovaného výkonu. 

Rotor (vrtuľa) veternej turbíny sa otáča v dôsledku tlaku vzduchu na jeho listy. Čím viac 

vzduchu prúdi na listy rotora, tým rýchlejšie sa rotor otáča, pretože kinetická energia prúdiaceho 

vzduchu závisí podľa fyzikálnych zákonov aj od hmotnosti vzduchových más. Čím je plocha rotora 

väčšia, tým väčšie množstvo energie dokáže vyrobiť. Narastajúci priemer vrtule má však svoje 

obmedzenia, pretože vyžaduje pevnejšie, resp. mohutnejšie statické komponenty agregátov (stabilný 

tubusový stožiar), čo predražuje výrobu energie. Tvar listov je projektovaný tak, aby sa sila vetra 

prenášala na rotor čo najefektívnejšie. Pri výrobe listov sa uprednostňujú rôzne plasty a kompozitné 

materiály (najčastejšie lamináty). 

Veľké veterné motory slúžia obvykle na výrobu elektrickej energie do rozvodnej siete. Otáčky 

vrtule pozostávajúcej z max. 3 listov nebývajú rýchle, takže zaručujú nízku hlučnosť zariadenia. 

Vrtuľová hlava prenášajúca celú silu a hybné momenty listov na hriadeľ, prevodovka a generátor 

elektrického prúdu sú umiestnené v tzv. gondole, ktorá sa na stožiari môže otáčať. Kryt gondoly, ako 

aj jednotlivé komponenty veterných agregátov sú zabezpečené protihlukovou izoláciou. Väčšina 

turbín sa vyrába v kombinácii s nabíjaním akumulátorových batérií, ktoré sú zabezpečené vlastným 

regulátorom dobíjania, aby sa vylúčil efekt prebitia batérií. K takejto batérii nabíjanej veternou 

turbínou je potom možné pripojiť menšie domáce spotrebiče ako osvetlenie, rádio, televízor a pod. 

Obr. 12.1 Anemometer 
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Dlhodobé skúsenosti zo sveta poukazujú na fakt, že stavba veternej elektrárne sa vypláca len 

vtedy, ak rýchlosť vetra dosahuje dolnú využiteľnú hranicu min. 5m/s. Horná využiteľná hranica 

rýchlosti vetra je cca 25 m/s (90 km/hod). Vyššia veterná intenzita sprevádzaná vysokými 

turbulenciami dokáže spôsobiť veľké škody nielen na motoroch veterných agregátov, ale aj na 

ostatných objektoch v okolí.   

Veterné elektrárne sú považované za environmentálne vhodný spôsob výroby elektriny, 

nakoľko využíva obnoviteľný zdroj energie a neprodukuje škodlivé emisie. Niekedy im však bol 

vyčítaný hluk, stroboskopický efekt (odraz Slnka), rušenie zveri alebo rušenie televízneho signálu. 

Hluk z veternej turbíny je vyvolaný turbulenciou vzduchu, ktorá vzniká ako dôsledok obtekania listov 

rotora a stožiara turbíny vzduchom, ako aj hlukom z otáčania prevodovky. Súčasné elektrárne sú však 

oveľa modernejšie, než boli napr. pred desiatimi rokmi, a ak sú aj vhodne umiestnené, k týmto 

problémom už nedochádza. Hluk súčasných strojov je pomerne nízky. Hluková štúdia je potrebná k 

stavebnému povoleniu. Najvyššia prípustná hladina hluku na obytnom území je vo dne 50 dB a v noci 

40 dB. (Pozn .: moderná veterná elektráreň vo vzdialenosti 200 metrov vydáva pri rýchlosti vetra 6-7 

m/s približne zhodný hluk ako rovnako vzdialený les). 

Najväčším problémom je v dnešnej dobe estetické narušenie prírodného rázu krajiny. Trend 

stavať čoraz väčšie zariadenia vedie k tomu, že ich počet sa znižuje, ale súčasne je ich viac vidieť. 

Veterné turbíny podobne ako stožiare elektrických vedení vidieť v krajine z veľkej vzdialenosti, čo 

môže u niektorých obyvateľov blízkych lokalít vyvolávať nespokojnosť a protesty. Stožiare sa však 

môžu využívať aj druhotne, a to napr. ako vysielače pre telekomunikačné siete. Na základe štúdií 

posudzovania vplyvov na životné prostredie môžu niektoré veterné parky potenciálne ohroziť prelety 

avifauny nad zastavaným územím, ako tomu bolo údajne v Altamont Pass v Kalifornii, kde veterné 

turbíny vytvorili bariéru pre let vtákov. Na vtáky však podobne vplývajú aj ostatné vysoké objekty 

v krajine (budovy, stožiare a pod.).  Naproti tomu v Dánsku vtáci (sokol) na stožiaroch veterných 

turbín úspešne hniezdili.  

Všetky kovové časti rotujúcich turbín môžu predstavovať isté riziko pri rušení televíznych, 

rádiových alebo radarových vĺn. Keďže listy rotorov sa dnes vyrábajú len z plastov, tento rušivý efekt 

sa vylúčil. 

Vo veľkých veterných parkoch je kvôli turbulenciám a spomaleniu prúdenia vzduchu na 

záveternej strane agregátov potrebné turbíny rozmiestniť v minimálnej vzdialenosti, ktorá sa rovná 

trojnásobku priemeru ich rotorov. 

[1] http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/obnovitelne-zdroje/energie-vetru/ 



  Manažment prírodných zdrojov 
 

 72 

 

Obr. 12.2 Veterná elektráreň (Zdroj: energetickyporadce.cz)  

 

Rozdelenie veterných elektrární:  

 Systémy nezávislé na rozvodnej sieti (grid-off), teda autonómne systémy, slúžia 

objektom, ktoré nemajú možnosť sa pripojiť k rozvodnej sieti. Tu sa zvyčajne používajú 

mikroelektrárne s výkonom 0,1-5 kW. V objekte potom môže byť buď rozvod 

jednosmerného prúdu s nízkym napätím (12 alebo 24 V), alebo je v systéme zapojený 

ešte striedač pre dodávku striedavého prúdu 230 V. Takýto objekt je nutné vybaviť 

energeticky úspornými spotrebičmi. Autonómne systémy bývajú často doplnené 

fotovoltaickými panelmi pre letné obdobie, kedy je menej vetra, ale viac slnečného 

svitu.  

 Systémy dodávajúce energiu do rozvodnej siete (grid-on) sú najrozšírenejšie a 

používajú sa v oblastiach s veľkým veterným potenciálom. Slúži takmer výhradne pre 

komerčnú výrobu elektriny. Veľké veterné elektrárne majú asynchrónny generátor, 

ktorý dodáva striedavý prúd väčšinou o napätí 660 V, a teda nemôžu pracovať ako 

autonómne zdroja energie. Elektrárne veľkých výkonov (300-3000 kW) sú určené na 

dodávku energie do verejnej rozvodnej siete, majú priemer rotora 4-8 m a vežu s 

výškou viac ako 80 m.  

 

Výhody veterných elektrární: 

 výroba "čistej" energie bez škodlivých emisií a odpadov  

 nevyužívajú sa fosílne palivá  

 ekonomický prínos pre obce - podiel na zisku  

 záujem turistov - napr. v Dánsku sa organizujú výlety loďou na morskú veternú farmu 

Middelgrunden neďaleko Kodane, alebo v blízkosti Viedne môžeme navštíviť 

elektráreň, ktorá má pod vrtuľou aj vyhliadkovú plošinu 

 konštantná výkupná cena po dobu 20 rokov od spustenia  

 zelené bonusy, dotácie. 
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Legenda: 
1 - Lopatka  
2 - Smerové kormidlo 
3 - Snímač rýchlosti a smeru vetra 
oradce.cz/cs/uspory-
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4 - Stator generátora 
5 - Rotor generátora 
6 - Nosná veža 
7 - Natáčanie lopatiek 
8 - Hlavné ložiská 
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Nevýhody veterných elektrární: 

 technicky náročné, finančne nákladné stavby, 

 nerovnomernosť dodávky, 

 lokalita - energetické využitie vetra má zmysel len tam, kde vietor dosahuje priemernú 

rýchlosť nad 5 m/s. Malé stroje začínajú pracovať už pri rýchlostiach okolo 4 m / s, ale 

ich výkon je veľmi malý. Najväčší výkon dosahuje elektráreň pri rýchlostiach vetra 

okolo 10 m/s. Energia vetra totiž rastie s treťou mocninou rýchlosti, takže napr. vietor 

o rýchlosti 5 m/s má dvakrát viac energie ako pri rýchlosti 4 m/s. 

 návratnosť - nedá sa presne určiť (závisí na sile vetra), 

 riziko poškodenia náhlym silným vetrom - pri rýchlosti okolo 20 m/s je zvyčajne nutné 

elektráreň zastaviť (zabrzdiť vrtuľu), aby nedošlo k havárii, 

 estetické narušenie krajiny. 

Veterná energetika zaznamenala v poslednom období obrovský rozvoj – s ročným nárastom 

výkonu vyšším ako 30%. V súčasnosti sa už bežne budujú veterné elektrárne s výkonom 1,5 – 2,5 

MW. Najväčšia veterná turbína na svete, ktorá je nainštalovaná v Nemecku, má výkon 4,5 MW. 

(Chmielevská, 20XX) 

Hluk z moderných veterných turbín je minimalizovaný, čím sa stávajú akceptovateľnejšie aj pre 

okolie. Obrovské perspektívy na výstavbu tzv. veterných fariem (parkov) majú prímorské štáty, kde sa 

turbína stavajú priamo v mori do vzdialenosti max. 30 km od pobrežia.  

Slovensko má oproti prímorským štátom skromný potenciál veternej energie. Z geografického 

hľadiska sú pre stavbu najvhodnejšie rovinné oblasti, alebo vrcholy nie príliš strmých pahorkov 

a kopcov. Ďalším významným parametrom pri výbere lokality je terén s čo najnižšou drsnosťou (teda 

menšie trenie vetra a vyššia rýchlosť vetra). U nás je málo lokalít vhodných pre inštaláciu veterných 

turbín, kde by priemerná rýchlosť vetra dosahovala aspoň 5 m/s. Dobré veterné podmienky máme 

často v chránených krajinných oblastiach. Prvý veterný park v Cérovej (Malé Karpaty) s výkonom 2,4 

MW je v prevádzke od októbra 2003. Ďalšie veterné elektrárne na Slovensku sa nachádzajú na 

Ostrom vrchu (Myjava) a Skalité (Kysuce).  
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