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

1.1 Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností
využívania slnečnej energie v Českej republiky
Tento článok poskytuje prehľad najmä právnych predpisov platných k 30.8.2013, ktoré je potrebné
hľadať a v prípade realizácie projektu využívajúceho slnečnú energiu aj skontrolovať na možné
novelizácie po tomto termíne ku dňu zahájenia projektu. Za názvom zákona sú zámerne menované
datailne všetky jeho novelizácie, ktoré boli uvažované v spracovaní celej štúdie. Viď napr. Zákon č.
458/2000 Sb., uvádzaný v článku 1.1.3. Ak bude v čase prípravy projektu existovať novšia novelizácia
tu neuvedená, je potrebné venovať jej zvýšenú pozornosť. Čitateľ takto získava rýchly prehľad, či
pracuje v kontexte platnom v čase písania štúdie alebo už nie. Zvyk z praxe uvádzať za zákonom „v
platnom znení“ bol preto nahradený zámerne týmto detailným vymenovaním.
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1.1.1 Strategické dokumenty Európskej únie
V členských štátoch Európskej únie základné smerovanie rozvoja sektorov hospodárstva koordinujú
centrálne orgány prostredníctvom nadriadenej legislatívy, ktorá je následne prijímaná na národnej
úrovni do legislatívneho rámca danej krajiny. Tieto dokumenty nadobúdajú strategický charakter,
nakoľko zásadne a dlhodobo ovplyvňujú prijímanie zmien a v konečnom dôsledku rozvoj alebo
stagnáciu niektorých odvetví. Ako je známe, obnoviteľné zdroje sa rozvinuli hlavne kvôli ich podpore
a v minulosti neboli trhovo konkurencieschopné konvenčným zdrojom energie. Preto ich podpora,
ktorá stála nemalé prostriedky celého spoločenstva je kľúčovým formujúcim faktorom tohto odvetvia
priemyslu. Do základných cieľov okrem energetiky ako takej patria aj ciele, ktoré zvyšujú
zamestnanosť v regiónoch, konkurencieschopnosť a hospodárky rast.
V rozvoji podpory obnoviteľných zdrojov medzi ktorými má využívanie slnečnej energie dôležité
miesto patria tieto dokumenty:
•

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

•

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

•

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

•

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

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

1.1.2 Strategické dokumenty Českej republiky

Každý členský štát v zmysle smerníc uvedených v predošlom článku vypracováva svoj národný akčný
plán, kde sa podrobne zaoberá jednotlivými komponentmi energetiky a najmä určuje prioritné osi
rozvoja na národnej úrovni ako dosiahnuť ciele požadované smernicami. Tieto akčné plány sú
aktualizované po predpísaných obdobiach. Najnovšia platné verzia akčného plánu platného
v záujmovom území je:
•

Národný akčný plán
MPO, August 2012

Českej

republiky

pre

energiu

z obnoviteľných

zdrojov,

Text dokumentu je možné nájsť na stránke Ministerstva Priemyslu a obchodu českej Republiky.
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/obnovitelne-druhotne-zdroje-energie/
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1.1.3 Prehľad zákonov a súvisiacich vyhlášok vzťahujúcich sa na využívanie solárnej
energie a energetiku

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

Všetky uvedené vyhlášky je možné získať na webových stránkach Ministerstva vnútra www.mvcr.cz
Aktualizáciu zoznamu je možné hľadať aj na stránkach Ministerstva priemyslu a obchodu:
http://www.mpo.cz
•

Vyhlášky Energetického Regulačného Úradu (ERÚ) k zákonu č. 165/2012 Sb.

•

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

•

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

•

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

•

Cenové

rozhodnutí

Energetického

regulačního

úřadu

č.

4/2012

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

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

Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
(zrušené od 1.1.2013)
Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů (zrušené od 1.1.2013)

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

•
•

Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky
pro určení energetických zařízení
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické
koncepce

Legislatíva týkajúca sa ochrany prírody je detailne popísaná v článku 2.3

1.1.4 Prehľad daňovej legislatívy

Prevádzkovanie fotovoltickej elektrárne je podnikaním podľa osobitného predpisu, ktorým je
Energetický zákon č.91/2005 Sb.. Pre túto činnosť je potrebná "licencia pre podnikanie v
energetických odvetviach", ktorá oprávňuje na podnikanie a nahrádza živnostenský list. Licencia je
vydávaná Energetickým regulačným úradom, prostredníctvom ktorého je pridelené aj identifikačné
číslo organizácie (IČO).
Prevádzkovanie slnečnej elektrárne generuje príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej
činnosti (§ 7 ZDP), ktoré sú predmetom dane z príjmu. Preto treba každý rok v stanovenej lehote
podať daňové priznanie a zaplatiť vypočítanú daň. Pre príjmy z podnikania podľa osobitného
predpisu je v daňovom priznaní vyhradená osobitné príloha.
Fotovoltická elektráreň je ako celok zaradená do odpisové skupiny č.4 – Stavby elektrární (diela
energetické výrobné) SKP 2302 s dobou odpisu 20 rokov.
U fotovoltických inštalácií na rodinných domoch, bytových domoch, panelových domoch a podobne
platí § 48 zákona o dani z pridanej hodnoty. Platí tu znížená 14% sadzba DPH a to ako na montážne
práce, tak na samotné technické prostriedky fotovoltickej elektrárne.
Okrem daňového priznania musí daňovník podať prehľad príjmov Okresnej správe sociálneho
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zabezpečenia a na svoju zdravotnú poisťovňu. Tu sa rozlišuje postup podľa toho či sa jedná o hlavný
alebo vedľajší príjem.
Po získaní licencie na výrobu elektriny by sa mal podnikateľ zaregistrovať u týchto inštitúcií:
•
•
•

finančný úrad, do 30 dní
okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) , do 8 dní
zdravotná poisťovňa, do 8 dní

1.1.5 Trhové okolnosti využívania solárnej energie v Českej republike

Segment trhu so solárnymi zariadeniami je aj bol mimoriadne silne ovplyvnený nie celkom trhovým
prostredím, ktoré bolo formované dotačnou politikou a umelými podpornými prostriedkami.
Trhové okolnosti sa v súčasnom dianí prudko menia a je pozorovateľný silný trend vo všetkých
štátoch Európskeho spoločenstva prechodu k menšej podpore a nástrojom, ktoré by mali zvyšovať
prirodzenú trhovú konkurencieschopnosť týchto zdrojov.
Trhové okolnosti boli detailne začlenené do kontextu článkov venujúcim sa technickým a
ekonomickým aspektom jednotlivých zdrojov, kde bola možnosť rozlišovať ich až na jednotlivé
technológie. Sú rozpracované najmä v kapitole č. 3 v článkoch 3.6. až 3.8 venovaných ekonomike.
Trh s termálnymi solárnymi systémami má zachovanú dotačnú podporu v prípade domácností.
Podpora fotovoltických zariadenie bola prakticky ukončená.

1.2 Prehľad jestvujúcich termálnych solárnych systémov v záujmovom
území Českej republiky
Záujmové územie, ktoré bolo preskúmané tvorí všetkých 25 obcí EZÚS ČR. Územie bolo preskúmané
rekognoskáciu terénu a prieskumom iných dostupných zdrojov informácií ako sú lokálne
verejnoprávne média, úradné oznamy, územné plány obcí, registre osôb oprávnených podnikať
v energetike či web.
Mapa celého záujmového územia s obcami regiónu Malá Haná a Letovicko je v prílohe č. 1.1.

1.2.1 Zmapované solárne termálne systémy

V záujmovom území EZÚS ČR boli zistené nižšie uvedené termálne solárne systémy.
Vanovice - p.Vladimír Čejka (Vanovice 48, 679 36 Vanovice)
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Solárny systém určený pre ohrev teplej vody prikurovanie. Kolektory umiestnené na Strese
hospodárske budovy. Systém je v prevádzke od júna 2009 a využíva sa celoročne.

Obr. 1.1.: : Termálny solárny systém v obci Vanovice
Popis systému

Solárny systém sa skladá z 5-tich ks vákuových trubicových kolektorov zn. Apricus
AP 30, solárneho zásobníka OKS 300 SK. Pre reguláciu vykurovacieho systému
boli použité ventily Honeywell, čerpadlá Wita, ovládanie solárneho
vykurovacieho okruhu je vykonávané Digitálne riadiacou jednotkou SR-88 Easy
ZA pomoci teplotných čidiel.

Plocha kolektorov

12,045 m2

Celkový
maximálny 9.25 kW
okamžitý tepelný výkon
Priemerný
energetický zisk

roční 6 700 kWh

Zdroj: www.calla.cz
Najlepším príkladom dobrej praxe je najväčší zistený termálny solárny systém v záujmovom území
ČR, ktorý je inštalovaný na streche domova dôchodcov:
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Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, Jaroslava Haška 1082/12, 679 61
Letovice

Obr. 1.2: Termálny solárny systém na Domove dôchodcov v Letoviciach
Popis systému

Kapacita Domova dôchodcov: 72 klientov, 32 personál, 300 jediel, 150 kg prádla
= 3 230 l TUV/deň solárny ohrev 60 kolektorov, 2x 2000 l zásobníky – pokryjú
100 % potreby TUV (ohrev až 75 °C) alebo v zime dodajú predhriatu vodu k
dohrevu na teplotu 55 °C.
Doba návratnosti investície je predpokladaná na 12 rokov. Pred realizáciou
projektu: ohrev plynom v 750 l zásobníku.
Náklad na realizáciu solárneho ohrevu činil 2 093 100,- Kč.
Dotácie zo Štátneho fondu životného prostredia vo výške 70%, t.j. 1 465 200,- Kč.

Plocha kolektorov

cca 120 m2 (odborný odhad autora)

Celkový
maximálny 65 kW (odborný odhad autora)
okamžitý tepelný výkon
Priemerný
energetický zisk

roční 51 500 kWh/rok – (projektované parametre)
61 698 kWh/rok – 76% úspory - dosiahnutá úspora

Pre odhad spotreby vody v takýchto podobných zariadeniach je dobré uvedomiť si, že 3 230 litrov
denne pri obsadenosti 72 obyvateľmi predstavuje približne 45 litrov na osobu a deň. Toto číslo je
užitočné poznať pri odhadovaní prínosu podobného solárneho systému. Výpočet je uvedený v článku
3.8. Ekonomické aspekty termálnych solárnych systémov
Zdroj:
http://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/letovice-vyuziti-solarniho-systemu-k-vyrobe-tepleuzitkove-vody-v-objektu-domova-duchodcu-letovice
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http://www.cssletovice.cz/

Zaujímavým termálnym solárnym systémov ktorý je v blízkosti záujmového územia je ohrev vody pre
základnú školu v neďalekom Protivanove. Tento príklad je uvedený aj z dôvodu možnosti návštevy pri
uvažovaní o aplikácii solárneho systému v škole.
Protivanov - základní škola (Náměstí č. 32, 798 48 Protivanov)
Systém je umiestnený v Základnej Škole v mestečku Protivanov v olomouckom kraji. Slúži pre ohrev
teplej vody ktorý využíva predovšetkým školská kuchyňa. Systém bol postavený v roku 2008 za 85%
pomoci prostriedkov z EU a 5% SFŽP.

Obr. 1.3: Termálny solárny systém na základnej škole v Protivanove
Popis systému

Systém sa skladá z 16 ks kolektorov EKS 3000 ukotvených na streche pod
sklonom 45 °, orientácia na juh. V strojovni sú inštalované 2 ks
zásobníkov s objemom 800 l (Q7-800-ZJV). Výmenník má plochu 3,4 m2.
Všetko riadi ovládacia jednotka Helios Standard s displejom. Hnacou
jednotkou primárneho okruhov je čerpadlová jednotka TACOSOL 4.0ZR /
4, 16 l / min. Primárny okruh je naplnený nemrznúcou zmesou (Kolektor
P). Celý systém dodala firma Quantum a.s.

Plocha kolektorov

36,8 m2
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Celkový
okamžitý
výkon

maximálny 19,3 kW
tepelný

Priemerný
roční 15 000 kWh/rok (odborný odhad autora)
energetický zisk

Zdroj: www.calla.cz
Ďalej boli identifikované aj mnohé ďalšie, najmä malé solárne termálne systémy umiestnené na
rodinných domoch alebo v ich blízkosti, ktoré uvádzame v obrazovej prílohe č. 1.2
V prípade záujmu o podobný systém, má záujemca o detailnejšie informácie možnosť osobne jednať
s majiteľom solárneho systému. Je vysoká pravdepodobnosť, že mu sprístupní aj ďalšie informácie
ohľadom jeho prevádzky a dosiahnutých výsledkov v praxi. V prílohe uvádzame obec, pripadne číslo
domu v ktorej sa daný solárny termálny systém nachádza. Neuvádzame meno majiteľa.

1.2.2 Dotazníkový prieskum pre solárne termálne systémy a jeho vyhodnotenie
V záujmovom území bol vykonaný aj dotazníkový prieskum so zameraním na zistenie jestvujúcich
solárnych systémov určených na ohrev vody. Dotazníkový prieskum bol vykonaný u kompetentných
osôb na obecných a mestských úradoch. Na dotazník odpovedali osoby s dosahom na aktivity ich
vlastných komisií, stavebného úradu a internej agendy súvisiacej s povoľovaním stavieb. Oslovené
boli všetky obce v počte členov EZˇUS ČR, t.j. 25. Respondent bol jeden za jednu obec. Výsledky teda
prestavujú počty obcí a percentuálne môžeme povedať že 100% je 25 odpovedí.
Znenie otázok k tejto téme bolo nasledovné:
1. Sú v katastri Vašej obci vybudované zariadenie na solárny ohrev vody väčšie ako 10 m2
vrátane,
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
2. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu väčších solárnych zariadení (nad 10
m2) ?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
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Výsledky tohto prieskumu sú uvedené v nasledujúcich grafoch.

Solárny ohrev nad 10 m2
2

0
Áno:
Nie:

23

Neuvedené:

Graf č. 1.1: Odpoveď na otázku č. 1

Záujemci o solar-thermal nad 10m2
1

0
Áno:
Nie:

24

Neuvedené:

Graf č. 1.2: Odpoveď na otázku č. 2

Zhrnutie prieskumu:
Ako je zrejmé z výsledkov, solárne systémy na ohrev vody sú zatiaľ využívané len minimálne a tie čo
sú vybudované sú neznáme verejnosti. Tak isto zatiaľ neevidujú obecné a mestské úrady záujem o ich
výstavbu. Výsledok môže byť ovplyvnený aj tým, že otázky boli zamerané len na väčšie solárne
systémy, t.j. v prípade záujmu alebo znalosti malého solárneho systému na ohrev teplej vody alebo
prikurovanie do 10m2 by bola odpoveď tiež negatívna (nie). Veľkosť systému 10m2 bola zvolená na
oddelenie malých solárnych systémov určených pre ohrev teplej vody v domácnosti od solárnych
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systémov používaných na podnikateľských objektoch či iných budovách s väčším počtom osôb.
Výsledok prieskumu je neuspokojivý nakoľko dotazník nepoukázal na inštalácie zistené
rekognoskáciou terénu uvedené v článku 1.2.1 Zmapované solárne termálne systémy. Obe zistené
inštalácie sú nad 10 m2.
Dôvodom prečo sa dotazníkový prieskum nevenoval malým solárnym systémom určeným pre
domácnosť je dostatok štandardizovaných až „krabicových“ riešení na trhu od osvedčených
dodávateľov, čo je bližšie vysvetlené v článkoch venovaným technike a ekonomike termálnych
solárnych systémov.

1.3 Prehľad jestvujúcich fotovoltických
záujmovom území Českej republiky

solárnych

systémov

v

Podobne ako v prípade termálnych solárnych systémov aj fotovoltické systémy boli v úvodnej fáze
prípravy štúdie zmapované dotazníkový prieskumom záujmovom území Českej republiky. Tento bol
vykonaný u tých istých kompetentných osôb na obecných a mestských úradoch. Na dotazník
odpovedali osoby s dosahom na aktivity ich vlastných komisií, stavebného úradu a internej agendy
súvisiacej s povoľovaním stavieb. Oslovené boli všetky obce v počte členov EZˇUS ČR, t.j. 25.
Respondent bol jeden za jednu obec. Výsledky teda prestavujú počty obcí a percentuálne môžeme
povedať že 100% je 25 odpovedí.

Dotazníkový prieskum pokračoval otázkami so zameraním na zistenie jestvujúcich fotovoltických
solárnych systémov určených na výrobu elektriny. Znenie otázok k tejto téme bolo nasledovné:
3. Sú v katastri Vašej obce miesta vybudované FVE/FVZ väčšie ako 10 kW vrátane,
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
4. Sú v katastri Vašej obce miesta vybudované FVE/FVZ menšie ako 10 kW,
a. Áno
b. Nie
Ak viete ich počet, prosím uveďte:
5. Evidujete prínosy z prevádzky FVE/FVZ?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad:
6. Evidujete problémy s prevádzkou FVE/FVZ?
a. Áno
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b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad:
Výsledky odpovedí na tieto otázky prieskumu sú uvedené v nasledujúcich grafoch

Sú v1obci FV nad 10 kW
3
Áno:
Nie:

21

Neuvedené:

Graf č. 1.3: Odpoveď na otázku č. 3

Sú v obci
malé FV do 10 kW
1
7
Áno:
Nie:

17

Neuvedené:

Graf č. 1.4: Odpoveď na otázku č. 4

20

Evidujete prínosy prevádzky FV
5

3
Áno:
Nie:

17

Neuvedené:

Graf č. 1.5: Odpoveď na otázku č. 5

Evidujete problémy z prevádzkou
0
FV
5
Áno:
Nie:

20

Neuvedené:

Graf č. 1.6: Odpoveď na otázku č. 6
Zhrnutie dotazníkového prieskumu:
Výsledok prieskumu zistil priaznivejší stav využívania fotovoltických systémov ako termálnych.
Prieskum identifikoval celkovo dve veľké fotovoltické elektrárne v obci Vísky a bez bližšieho určenia
zistil 6 FV elektrární nad 10 kW vo Velkých Opatoviciach. Jednu FV elektráreň nad 10 kW v obci
Cetkovice. Je paradoxom, že sa nepodarilo identifikovať veľkú FV elektráreň v Šebetove, napriek
tomu, že je v prevádzke už 3 roky. K nepresnosti došlo aj v Obci Cetkovice, kde sa neskôr preukázali 2
elektrárne nad 10 kW.
Potešiteľný je aj fakt, že aj pri ich oveľa vyššom počte nie sú evidované problémy s prevádzkou.
Dotazníkový prieskum zistil tieto konkrétne fotovoltické systémy v záujmovom území:
Horní Poříčí:

1 x FV do 10 kW

Letovice:

0 (čo nezodpovedá realite zistenej našim prieskumom)
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Vísky:

1 x 1,6 MW
1 x 1,3 MW
1 x FV do 10 kW

Cetkovice:

1 x FV nad 10 kW

Malá Roudka:

1 x FV do 10 kW

Šebetov:

2 x FV do 10 kW

Uhřice:

3 x FV do 10 kW

Vanovice:

1 x FV do 10 kW

Velké Opatovice:

6 x FV nad 10 kW
2 x FV do 10 kW

Po spočítaní takto zistených počtov inštalácií získavame počet 20 FV elektrární z čoho by malo byť 9
inštalácii s výkonom väčším ako 10 kWp.
Nový doplňujúci prieskum spracovateľa štúdie
V druhom kroku boli overované údaje v evidencii podnikateľov v energetike – časť výroba elektriny.
Táto evidencia vykazuje vysokú spoľahlivosť, nakoľko každý majiteľ FV zdroja alebo elektrárne
pripojenej do distribučnej siete je povinný v zmysle platnej legislatívy vykonať minimálne ohlasovaciu
povinnosť na Energetickom regulačnom úrade (ERÚ). V prípade záujmu o podporu a predaj vyrobenej
elektriny je tento krok tiež jedným z kľúčových administratívnych úkonov predchádzajúci podpisu
zmlúv s prevádzkovateľom distribučnej siete.

Obr. 1.4: Centrálne evidencia licencií „výrobcov elektriny“ s vyhľadávacími filtrami
Zdroj: http://licence.eru.cz/index.php?
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Postupným prechádzaním evidencií ERÚ cez všetky obce v záujmovom území ČR sa podarilo
identifikovať prakticky všetky fotovoltické zdroje. Špeciálny dôraz bol kladený aj na prípady, kedy
majiteľom FVE/FVZ je právnická osoba so sídlom mimo záujmové územie.
Detailným prieskumom sa podarilo identifikovať viac zdrojov ako je uvedené vyššie na základe
dotazníkového prieskumu.
Tretím krokom bola priama rekognoskácia FV zdrojov v teréne. Cieľom bolo identifikovať všetky
zdroje s inštalovaným výkonom nad 1 kWp, ktoré sa dajú považovať za využívanie solárnej energie.
Menšie aplikácie ako predstavujú niekoľko wattové zdroje, prenosné panely slúžiace na dobitie
batérií pre led osvetlenie či podobné dnes pribúdajúce „hobby“ aplikácie nie sú predmetom tohto
prieskumu. Výnimku by mohli tvoriť malé ostrovné systémy s výkonom nad 1 kWp, ktoré neboli
spozorované v teréne. Majitelia takýchto zariadení obvykle nekonajú legislatívne kroky a nie sú preto
tieto zriadenia ani nikde evidované. Ich elektrické zapojenie spravidla býva galvanicky oddelené od
verejnej siete a pracujú priamo do batérií odkiaľ sa elektrina využíva podľa potreby. Tieto systémy
tvoria len zanedbateľnú časť solárnej výroby energie a môžu sa vyskytnúť skôr v rekreačných
objektoch s príležitostným využívaním najmä v letnej sezóne.
POČET FVE/FVZ:
0
1
0
0
3
21
1
0
0
0
0
1
2
5
4
1
2
2
0
2
4
8
3
13
3

Spolu:

76

Malá Hanná

Letovicko

REGIÓN: OBEC:
Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
Křetín
Lazinov
Letovice
Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová
Borotín
Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov
Uhřice
Úsobrno
Vanovice
Velké Opatovice
EZÚS
Chrudichodmy
25
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Tab. 1.1: Počty FVE/FVZ v jednotlivých obciach s povolením ERÚ na „výrobu elektriny“
Zdroj: http://licence.eru.cz

Bližšie informácie o názve každého zisteného fotovoltického zdroja, jeho inštalovanom výkone,
adrese umiestnenia, dátume začatia licencovanej činnosti a majiteľovi elektrárne sú uvedené
v prehľadných tabuľkách po jednotlivých zdrojoch v Prílohe č. 1.2.

Obr. 1.5: FVE v Brťove u Velkých Opatovíc

Obr. 1.6: FVE Veľké Opatovice, južne od mesta.

na poľnohospodárskom družstve

V blízkom okolí sa nachádzajú aj ďalšie veľké FV elektrárne ako napríklad:
Obec Svitávka:
FVE DYNOVER – Dynevor, s.r.o. 1,499 MW
FVE SVITAVKA - SUNYGROUP, a.s. 0,842 MW
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Obr 1.7: FVE za Svitávkou, smer Míchov – 0,842 MW

Kunštát, FVE Kunštát – CTT s.r.o. 1,714 MW
Boskovice, FVE Boskovice – AKAM-BOSKO, a.s. – 1,581 MW
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Zistené zdroje s výkonom do 100 kWp v záujmovom území je možné sumarizovať podľa obdobia ich
vzniku ako uvádza Tab. 1.2.
P.Č. FV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2007

2008

2009

2010
8
7
9
30

2011

2012

2013

7
32
51
29
3
5
4
7
9
5
9
5
12
30
5
2
10
4
9
9
30
3
6
4
5
19
1
10
5
15
5
7
9
45
50
10
26

43
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
76
Súčet
Počet
Priemer

17
29
3
3
4
30
40
15
10
4
4
3
5
13
7
15
10
30
4
30
30
30
60
29
29
6
4
3
1
3,0

20
2
10,0

66
5
13,2

305
16
19,1

0
0
0,0

466
29
16,1

Tab. 1.2: Sumarizácia malých FV zdrojov do 100 kWp do 28.9.2013
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129
14
9,2

Počet nových FV zdrojov do 100 kWp
Počet inštálcií v danom roku
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Graf č. 1.7: Počty malých FV inštalovaných v jednotlivých rokoch v záujmovom území
POZN: Rok 2013 zahŕňa inštalácie do 28.9.2013, je predpoklad, že práve koncom roka budú
realizované aj novšie.

Celkový inštalovaný výkon malých FV
Inštalovaný výkon v kWp
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Graf č. 1.8: Celkový výkon malých FV do 100 kWp inštalovaných do 28.9.2013 v záujmovom území
EZÚS
ČR.

Celkový inštalovaný výkon malých FV
Počet
Priemerný inštalovaný výkon

989 kWp
67 inštalácií
14,8 kWp

Tab 1.3: Malé FV zdroje do 100 kWp do 28.9.2013 v záujmovom území EZÚS ČR
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Všetky veľké fotovoltické elektrárne s výkonom nad 100 kWp boli inštalované v roku 2010 s výnimkou
FVE Šebetov, ktorá bola sprevádzkovaná ešte v roku 2009. Tento stav vystihuje zmeny legislatívnych
podmienok, ktoré majú kapitálny dosah na ekonomiku alebo až možnosť stavbu vybaviť a realizovať.
Celkový inštalovaný výkon veľkých FV
Počet
Priemerný inštalovaný výkon

18 394 kWp
9 inštalácií
2 045 kWp

Tab. 1.4: Veľké FV zdroje nad 100 kWp do 28.9.2013 v záujmovom území EZÚS ČR
Záver:
Spolu je to 76 fotovoltických zdrojov rôznej veľkosti. Takéto široké spektrum rôznorodých zdrojov
ponúka dostatok možností zdieľať skúsenosť v regióne. Dá sa konštatovať, že v záujmovom území
tvoria malé FV zdroje s výkonom do 100 kWp 5,1 % z celkového inštalovaného výkonu 19 383 kWp.
Ak vezmeme do úvahy fakt, že záujmové územie má 17 788 obyvateľov (bez obce Chrudichromy –
údaj z roku 2010) je to 1,09 kWp inštalovaného výkonu na jedného obyvateľa.

1.4 Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností
využívania slnečnej energie v Slovenskej republike

Tento článok poskytuje prehľad najmä právnych predpisov platných k 10.11.2013, ktoré je potrebné
hľadať a v prípade realizácie projektu využívajúceho slnečnú energiu aj skontrolovať na možné
novelizácie po tomto termíne ku dňu zahájenia projektu. Zahŕňa kľúčovú zmenu v podpore
fotovoltických a iných obnoviteľných zdrojov, ktorá tohto času nevyšla v zbierke zákonov, ale je už
schválená Národnou radou Slovenskej Republiky. Následne sa objaví v zbierke zákonov, ktorá je
dostupná na oficiálnej stránke:
•

http://www.zbierka.sk

1.4.1 Strategické dokumenty Európskej únie

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

1.4.2 Strategické dokumenty Slovenskej republiky

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

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

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

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

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

1.4.3 Prehľad zákonov a súvisiacich vyhlášok vzťahujúcich sa na využívanie solárnej
energie a energetiku

Legislatívny rámec pre podporu a výstavbu OZE je určený zákonom č. 309/2009 o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 o energetike. Zákon
o podpore OZE stanovil spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny. Podpora výroby
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti zabezpečená najmä prednostným
pripojením zariadenia na výrobu elektriny, prístupom do sústavy, prenosom elektriny, distribúciou
elektriny a dodávkou elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je
zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty, doplatkom, prevzatím
zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Podľa § 3 zákona o podpore OZE
je stupeň podpory je ohraničený viacerými limitmi v závislosti od celkového inštalovaného výkonu
zdroja, pre všetky zdroje však platí prednostné právo na pripojenie.
V súčasnosti platný právny stav umožňuje prevádzkovateľovi malého zdroja využiť podporné nástroje
štátu, ktorými sú najmä prednostné pripojenie, povinný výkup vyrobenej elektriny na krytie strát
v distribučnej sústave a nárok na doplatok.
Malý výrobca, t.j. majiteľ zdroja s inštalovaným výkonom do 10 kW si môže zvoliť z dvoch možných
spôsobov.
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1) Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý si neuplatňuje podporu doplatkom. Potom je
zaradený ako „nepodnikateľ v energetike“. Tento stav bude legislatívne účinný od 1.1.2014.
2) Prevádzkovateľ zdroja (do 30 kW), ktorý si uplatňuje podporu doplatkom alebo pevnú
výkupnú cenu. Potom je zaradený ako „podnikateľ v energetike“.
Významnou prekážkou takéhoto režimu je vysoká administratívna záťaž a výkazníctvo.
Schválená zmena filozofie podpory je zameraná na vlastnú spotrebu elektriny výrobcom. Cieľ
je legislatívne, organizačne aj finančne, podporiť výstavbu malých OZE. V legislatívnej oblasti
novelizácia zaviedla alternatívnu možnosť pre malý zdroj v prípade, že výrobca sa vzdá nároku na
doplatok a nároku výkupu na straty.
Výrobca elektriny z malého zdroja po splnení stanovených podmienok má zaručené bezplatné
pripojenie do distribučnej sústavy v existujúcom odbernom mieste, pričom prevádzkovateľ príslušnej
distribučnej sústavy musí zabezpečiť bezplatnú montáž meradla na zápočtové meranie odobratej
a dodanej energie medzi fázami v reálnom čase a rozpínacieho zariadenia pre prípad straty napätia
v distribučnej sústave. Povinnosťou výrobcu malého zdroja je oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy pripojenie vrátane predpísaných dokladov. Výrobca z malého zdroja zároveň dodáva
prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne. Cieľom je podporiť dimenzovanie malých
zdrojov tak, aby prioritne pokrývali vlastnú spotrebu.
Vyhláška ÚRSO č. 24/2013, § 12, ods. 7, už v intenciách idey Koncepcie odstránila povinnosť výrobcu
elektriny z malého zdroja odovzdávať údaje o pláne výroby na nasledujúci mesiac, o vlastnej spotrebe
elektriny.
Zásadná zmena zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená Národnou radou
Slovenskej Republiky dňa 22.Októbra 2013 a je účinná od 1.1.2014.
Za názvom zákona sú zámerne menované detailne všetky jeho novelizácie, ktoré boli uvažované
v spracovaní celej štúdie. Viď napr. Zákon č. 309/2009 Z.z., uvádzaný v článku 1.4.3. Ak bude v čase
prípravy projektu existovať novšia novelizácia tu neuvedená, je potrebné venovať jej zvýšenú
pozornosť. Čitateľ takto získava rýchly prehľad, či pracuje v kontexte platnom v čase písania štúdie
alebo už nie. Zvyk z praxe uvádzať za zákonom „v platnom znení“ bol preto nahradený zámerne
týmto detailným vymenovaním.
•

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

o

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

o

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

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

o

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

•

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

o

Rekonštruované znenie Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z.
, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej
kombinovanej

•

výroby

a biometánu

v znení

vyhlášky

437/2011

Z.z.

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

o

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

o

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

•

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

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

Aktualizovaným zdrojom cenných legislatívnych informácií môžu byť aj oficiálne stránky
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky: www.economy.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví: www.urso.gov.sk
Legislatíva týkajúca sa ochrany prírody je detailne popísaná v článku 2.4
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1.4.4 Administratívne kroky pri výstavbe a prevádzke strešnej fotovoltickej elektrárne
podľa súčasnej legislatívy (august 2013)

Tento postup sa zhoduje aj podľa novej legislatívy účinnej po 1.1.2014 pre prípad, že sa
prevádzkovateľ malého obnoviteľného zdroja rozhodne požiadať o pevnú výkupnú cenu alebo
podporu doplatkom.
1. Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
• prikladá sa dotazník pre výrobne s podrobným opisom elektrických vlastností striedača,
typové listy použitých panelov, striedačov, prípadne transformátora a kompenzátora,
plánik s vyznačením susediacich objektov, výpis z listu vlastníctva k budove, jednopólová
schéma zapojenia a štúdia výroby elektriny. Obvyklé konanie trvá 20-30 dní.
2. Zmluva o pripojení výrobného zariadenia do distribučnej sústavy
• zmluvné podmienky sa líšia podľa distribučnej spoločnosti, ale väčšinou je povinný
prestup na podnikateľskú tarifu a úhrada poplatku za každý kW výkonu
3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizačný projekt
• dokumentáciu vypracuje kvalifikovaný stavebný inžinier a podľa veľkosti elektrárne sú
náklady na projekt 200 – 1000 eur. Dokumentáciu musí overiť technik distribučnej
spoločnosti a k dokumentácii sa prikladá ich stanovisko.
4. Stavebné konanie
• existuje usmernenie pre stavebné úrady, aby strešné fotovoltické elektrárne vybavili ako
jednoduché alebo drobné stavby, ale v praxi sa stáva, že stavebný úrad žiada stavebné
povolenie alebo dokonca prekvalifikuje rodinný dom na polyfunkčný objekt
• predkladá sa: kolkovaný list vlastníctva z katastra 2 ks, kolkovaná mapa z katastra
s umiestnením budovy 2 ks, bloček o začatí stavebného konania, vyjadrenie inšpektorátu
práce, vyhlásenie o tom, že nie je potrebné EIA (zdroj je do 5 MW), plán likvidácie
stavebného odpadu, vyjadrenie krajského úradu životného prostredia, statický posudok,
súhlas susedov, zmluva s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a ďalšie.
5. Realizácia stavby (2 – 4 dni)
6. Uzatvorenie zmlúv s distribučnou spoločnosťou a s dodávateľom elektriny
• výmena elektromera a prechod na podnikateľskú tarifu (čas potrebný na korešpondenciu
alebo osobnú návštevu obidvoch organizácií)
7. Funkčné skúšky pred uvedením do prevádzky
• technik distribučnej spoločnosti overí inštaláciu a vydá protokol o skúške. Prevádzkovateľ
elektrárne musí predložiť miestny prevádzkový predpis a revízne správy.
8. Kolaudácia stavby
• kolaudačné rozhodnutie nadobudne účinnosť až po stanovenej lehote podľa stavebného
zákona (asi týždeň po skončení stavby).
9. Doručenie dokumentácie ÚRSO (na odpoveď má úrad mesiac, ale pre zahltenie trvá konanie aj
pol roka)
• každoročne predkladaný cenový návrh spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia, že
všetci vlastníci súhlasia so stanovenou cenou
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•
•
•

10.
11.

12.
13.

14.
15.

žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľného zdroja
žiadosť o potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti výrobcu
ak chce výrobca elektrinu predávať na burze, musí požiadať aj o registráciu v databáze
pre vydávanie záruk o pôvode elektriny
Ohlásenie na colnom úrade ako platiteľ spotrebnej dane z elektriny (okrem oslobodených malých
výrobcov).
Registrácia v centrálnom dátovom sklade OKTE a. s.
• nová povinnosť účinná od 1. 1. 2014, preto OKTE od mája 2013 vyzýva výrobcov na
uzatvorenie zmluvy a registráciu v elektronickom systéme.
Každoročné daňové priznanie musí obsahovať aj údaje o výnosoch a nákladoch z elektrárne.
Povinnosť od 1.1.2013 platiť odvod do jadrového fondu, tarifu za systémové služby a tarifu za
prevádzku systému za objem elektriny, ktorá je zároveň vyrobená a spotrebovaná
prevádzkovateľom zdroja a do distribučnej sústavy sa nedostane.
Fakturácia za doplatok a dodanú elektrinu zvlášť distribučnej spoločnosti a zvlášť obchodníkovi
s elektrinou. Ku každej faktúre treba priložiť dotazník o výrobe.
Napriek zberu údajov z elektromerov distribučnou spoločnosťou, prevádzkovateľ distribučnej
sústavy ukladá povinnosť zaznamenávať hodnoty o výrobe elektriny v mesačných a u väčších
výrobcov v denných intervaloch. Zároveň žiada predpoveď výroby na mesiac dopredu. Je
neuskutočniteľná a navyše podľa zákona nie je vyžadovaná, keďže distribučná spoločnosť preberá
zodpovednosť za odchýlku.

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

Montáž vykonaná certifikovaným inštalatérom
Oznamovacia povinnosť na URSO (poplatok 100 €)
Oznámenie prevádzkovateľovi distribučnej siete (zdarma)
Výmena elektromeru (na náklady prevádzkovateľa distribučnej siete)

1.5 Prehľad jestvujúcich termálnych solárnych systémov v záujmovom
území Slovenskej republiky

Záujmové územie má 22 obcí. Prehľadná mapa katastrálnych území obcí je v prílohe č. 1.3.1
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Mapa záujmového územia rozdelená po jednotlivých členských obciach EZÚS je uvedená v prílohách
č. 1.3.2 až 1.3.23 (s názvom obce v názve súboru). Ako zdroj mapových príloh bol použitý mapový
portál: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx?mapComposition=11689494-4557-4371-bdead459c9e7ee0f&lang=sk-sk
V záujmovom území EZÚS SR bol identifikovaný jeden veľký solárny systém v kúpeľoch Smrdáky a 45
malých termálnych solárnych systémov na rodinných domoch . Ich primárne využitie je ohrev teplej
úžitkovej vody.

Obr. 1.8 : Kúpele Smrdáky – veľký solárny

Obr. 1.9: Kúpele Smrdáky, detail solárnych kolektorov.

systém na ohrev vody na streche budovy.
Solárny systém je konštruovaný ako plochý zasklený so sériovým zapojením po 5 kolektorov v jednom
poli. Kolektory sú neznámeho výrobcu. Pozostáva z 26 solárnych polí osadených po 5 kolektorov, čo
spolu predstavuje 130 kolektorov. S kompetentnou osobou prevádzkovateľa systému sa nepodarilo
spracovateľovi štúdie skontaktovať v čase spracovanie štúdie, preto nie je možné uviesť bližšie
prevádzkové údaje o systéme. Z použitého rozstupu radov kolektorových polí je zrejmé, že systém,
bol navrhnutý na maximálne využitie disponibilnej plochy strechy. Rozmer kolektora autor odhaduje
na 1,8 x 0,9 metra čo by predstavovalo apertúrnu plochu približne 1,6 m2 na jeden kus solárneho
panelu. Potom celkovú apertúrnu plochu solárneho systému je možné odhadnúť na cca 210 m2. Pri
uvažovaní merného solárneho zisku 350 kWh/rok na 1 m2 apertúrnej plochy by solárne teplo
predstavovalo úsporu 73 500 kWh tepelnej energie ročne.
Identifikácia malých termálnych solárnych systémov prebiehala kombináciou dostupných informácií
v evidencii poskytnutých dotácií v „Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach“ ktorý bol poskytovaný v rokoch 2009-2011 a priamej rekognoskácie v teréne. Za
malý solárny systém bude pre potreby štúdie považovaný systém s apertúrnou plochou do 20 m2
(rovnako ako bolo uvažované v dotazníkovom prieskume v Českej republike) čo je spravidla
postačujúca plocha pre všetky nekomerčné solárne systémy využívané v domácnostiach pre vlastnú
potrebu.
Zoznam solárnych systémov, ktorým bola poskytnutá dotácia je možné získať na stránke Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii „Dotácie“.
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Obr. 1.10: Oficiálna stránka MH SR – sekcia Dotácie.
Zdroj:
http://www.economy.gov.sk/dotacie-na-podporu-vyuzivania-biomasy-a-slnecnej-energieigs/135616s
POZNÁMKA : Prieskum poskytnutých dotácií na podporu solárnych systémov bol náročný nakoľko
evidencie sú členené po rokoch, podmienky pre filtrovanie sú zložité a informácie treba overovať
z viacerých zdrojov, nakoľko informácie nie sú ucelené v jednej evidencii.
Údaje o type a počte kolektorov je možné získať až v zmluve o dotáciách na základe, ktorej boli
dotácie poskytnuté. Zmluvy sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv, spolu aj so zmluvami
týkajúcimi sa podpory kotlov na biomasu, sú delené na viaceré evidencie poľa rokov.

Obr. 1.11: Oficiálna stránka Centrálneho registra zmlúv
Zdroj: http://crz.gov.sk
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Týmto spôsobom prieskumu nie je možné identifikovať všetky solárne systémy. Solárne systémy
budované v období pred rokom 2009 alebo opačne po skončení dotačného programu po roku 2011
nie sú zahrnuté v týchto dátach. Ak domácnosť nepožiadala o dotáciu, podobne nebude uvedená
v zozname. Odborným dohadom autori štúdie odhadujú, že by tieto podporené systémy mohli
predstavovať približne polovicu všetkých systémov v domácnostiach.
Ak niektoré z uvedených solárnych systémov slúžia aj na podporu vykurovania, nebolo možné takéto
hydraulické prepojenie sústavy vykurovania a prípravy teplej vody identifikovať obhliadkou zvonku.
Predpoklad na prebytok tepla, ktorý by mohol byť odvedený mimo ohrev teplej vody majú len väčšie
systémy. Odborným odhadom je možné usúdiť, že by to mohli byť len systémy s plochou nad 8 m2.
(odborný odhad autorov)
Solárne systémy s trubicovými vákuovými kolektormi sú zastúpené v 11 inštaláciách. Zvyšných 34
inštalácií reprezentujú tradičné ploché kolektory. Pomer solárnych systémov s trubicovými
kolektormi je približne 24 % z celkového počtu inštalácií.
243,4 m2
124 ks
45
11
34
5,4 m2

Celková inštalovaná apertúrna plocha
Počet kolektorov
Počet inštalácií spolu
Počet inštalácií s trubicovými kolektormi
Počet inštalácií s plochými kolektormi
Priemerná inštalovaná plocha na RD

Tab. 1.4: Prehľad solárnych termálnych systémov v záujmovom území EZÚS - SR
Najčastejším typom kolektore je THERMO/SOLAR Žiar TS 300, ktorý sa vyskytol až pri 23 inštaláciách.
V záujmovom území obcí patriacich do EZÚS – SR je dostatok inštalácií na to aby mohli byť medzi
občanmi zdieľané praktické skúsenosti.

1.6 Prehľad jestvujúcich fotovoltických
záujmovom území Slovenskej republiky

solárnych

systémov

v

Cieľom prehľadu je zmapovať aké fotovoltické zriadenia a elektrárne sa vyskytuje už realizované
v záujmovom území EZÚS SR. Pod pojmom fotovoltická elektráreň (ďalej „FVE“) rozumieme
fotovoltický systém zapojený priamo do distribučnej siete s cieľom predaja všetkej vyrobenej
elektrickej energie. Pod pojmom fotovoltické zariadenie (ďalej „FVZ“) rozumieme fotovoltický systém
zapojený do rozvodu majiteľa (spotrebiteľa) a do distribučnej siete sú predávané len prebytky
vyrobenej elektrickej energie, ktoré nie sú spotrebované na mieste výroby. Cieľom bolo zistiť veľkosti
a približné počty jednotlivých systémov.
Veľké fotovoltické elektrárne (FVE) s výkonom nad 100 kWp sú v okolí mesta Senica, čo je dané aj
vedením vysokonapäťovej trasy 110 kV, ktorá má aj juhovýchodne od mesta Senica transformačnú
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stanicu z úrovne 220 kV pripojenú na vedenie V280/283 prenosovej sústavy spoločnosti SEPS, a.s.
trasované cez obec Prietrž.

Obr. 1.10: Mapa veľkých FVE v okolí mesta Senica
Zdroj: www.fotovoltaika.sk

Podrobné údaje o názve, výkone, lokalite a majiteľovi FVE sú uvedené v prílohe č. 1.5
Jedná sa o 7 veľkých fotovoltických elektrární pripojených do prenosovej sústavy s celkovým
výkonom 6 567 kWp.

Obr. 1.8: FVE v Rohove je umiestnená pred
dedinou v smere z Lopašova

Obr. 1.9: FVE pri vjazde do Senice, cestou od obce
Rybky
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Zriaďovanie FVE zdrojov do 1 MW má jasný dôvod v legislatíve, nakoľko v čase ich výstavby po roku
2009 na základe zákona č. 309/2009 Z.z. bolo možné zriaďovať slnečné elektrárne umiestnené na
zemskom povrchu do výkonu 1 MW bez rozšíreného procesu dokazovania zhody s Energetickou
politikou Slovenskej republiky o čom vydávalo potvrdenie Ministerstvo hospodárstva SR. Neskoršou
novelizáciou tohto zákona došlo postupnému obmedzeniu podpory len na FVE/FVZ umiestnené na
budovách do výkonu 100 kWp. V roku 2012 bol aj tento limit podpory znížený na zdroje do výkonu 30
kWp.
POČET FVE/FVZ:
OBEC:
Bílkové Humence
Borský Mikuláš
Borský Sv. Jur
Čáry
Častkov
Dojč
Hlboké
Koválov
Kuklov
Kúty
Lakšárska Nová Ves
Moravský Sv. Ján
Podbranč
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

do 100 kWp
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

nad 100 kWp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

22

2

1

Senica

11

6

SPOLU:

13

7

Menšie fotovoltické elektrárne do 100 kWp zistené v záujmovom území 22 obcí EZÚS SR boli len 2
a to v obci Koválov a Šaštín–Stráže. Vzhľadom na prekvapivo nedostatočný počet zaujímavých
inštalácií fotovoltických zariadení uvádza príloha č. 1.6 aj údaje o FVE/FVZ nachádzajúcich sa v meste
Senica. Cieľom tejto prílohy bolo poskytnúť záujemcovi o zdieľanie skúseností dostatok informácií
o inštaláciách v bezprostredne blízkom okolí.
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Obr. 1.11: FVZ Priemyselná 1436 - UNIVERS, spol. s r.o., 9,84 kWp
Záver:
V záujmovom území EZÚS SR nie je dostatok vhodných inštalácií, ktoré môžu poslúžiť na zdieľanie
skúseností z praxe. Zaujímavé inštalácie sa vyskytujú okrem obcí Koválov a Šaštín-Stráže iba
v meste Senica. Všetky jestvujúce inštalácie v meste Senica sú podnikateľské inštalácie, t.j.
majiteľmi sú výlučne spoločnosti. Nejedná sa teda o FVZ/FVE určené pre domácnosti.

1.7 Prieskum iných spôsobov využitie slnečnej energie (solárne
chladenie, prípadne iné atypické implementácie ak sa vyskytnú na
záujmovom území)
Pod pojmom iné atypické implementácie by sa rozumeli napríklad tieto aplikácie priameho využitia
solárnej energie, ktoré sa vyskytujú vo svete:
•

Solárne chladenie pomocou absorpčného okruhu a vysokoteplotných solárnych
kolektorov.

•

Koncentračné solárne kolektory na ohrev médií na vyššie teploty

•

Veľkoplošné solárne vaky a plastové kolektory určené na ohrev vody pre kúpaliská

•

Solárne pece pre rôzne experimentálne využitie, metalurgiu či malé zariadenia pre
prípravu potravín

•

Vzduchové solárne panely pre temperovanie teplým vzduchom

•

Termodynamické panely ohrievané slnkom v kombinácii s tepelnými čerpadlami
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•

Priamy ohrev teplej vody pomocou fotovoltických panelov a bojlera TUV

•

Hybridné panely na ohrev teplej vody s fotovoltickým povrchom na súčasnú výrobu
elektriny a tepla

•

Biologické procesy urýchľované slnečným žiarením

•

Solárne odsoľovanie vody a podobné technológie určené najmä pre púštne krajiny

Postupné zlacňovanie fotovoltických systémov ukazuje na trend v posledných rokoch, ktorý
využívanie takto vysoko sofistikovaných systémov posúva do úzadia, nakoľko takmer každá takáto
aplikácia sa dá rozdeliť na výrobu elektriny a tradičnú technológiu na požadovaný účel. Takýto trend
sa ukazuje ako celosvetový avšak až budúci vývoj potvrdí či sa vývoj skutočne uberie týmto smerom.
Napríklad chladenie štandardnou klimatizačnou jednotkou s podporou dodávky elektriny z FV zdroja.
Kombinácia solárnej energie a výroby chladu je v dobrej zhode potrieb, nakoľko výkon chladiacich
zariadení je najvyšší približne v rovnakom čase kedy je aj najvyššie solárny príkon.
V záujmovom území neboli prieskumom zistené takto definované solárne zariadenia využívané na
iné účely ako je výroba tepla alebo elektriny.
Za solárnu výrobu chladu pomocou použitia fotovoltických
panelov by sa dala považovať prevádzka spoločnosti FAUN
spol. s r.o. na ul. Štefánikova 710/67 v Senici, nakoľko táto
spoločnosť vyrába aj mrazené potravinárske polotovary.
Výkonové parametre fotovoltického zdroja sú uvedené
v prílohe č. 1.6 v tabuľke číslo 13.

Obr. 1.12: Budova spoločnosti FAUN spol. s.r.o., ktorá využíva 36 kWp FV elektráreň aj pre
zásobovanie výroby potravín.

1.8 Hodnotenie skúseností využívania slnečnej energie
Pri posudzovaní nových zámerov má vždy veľkú úlohu skúsenosť z minulosti. Nezaručuje úspech
nového projektu, ale prináša mnohé poučenia, čím zvyšuje jeho šance a kvalitu. Čím je technologická
podobnosť „starých osvedčených systémov“ s novým systémom väčšia, tým presnejšie sa dá
odhadnúť správanie nového systému. Čím dlhodobejšia je skúsenosť, tým lepšie sa dá odhadovať
životnosť daného systému. Opačne ak na najnovšie „high-tech“ riešenie výrobca deklaruje dlhodobú
životnosť – povedzme 30 rokov, je ťažké nadobudnúť istou ak sú podobné systémy zavádzané do
praxe len pár mesiacov a ani jeden takýto systém ju v skutočnosti ešte nedosiahol. To, že absentuje
dlhodobá skúsenosť s niektorými technológiami nie je dôvodom ich odmietať, ale je prirodzene
zrejmé, že riziko odklonu teórie od praxe môže byť väčšie. Na základe skúsenosti sa odvodzuje odhad
reálnej životnosti systému a reálnej ekonomiky prevádzky najpresnejšie.
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1.8.1 Skúsenosti s ohrevom vody solárnym systémom
Solárne systémy na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) patria k tým najstarším formám využívania
solárneho tepla u nás. Sú s nimi najväčšie skúsenosti a dá sa povedať, že riziko „prekvapenia“ je
najnižšie. Tieto systémy majú tradíciu už viacero desaťročí a sú v praxi príklady úspešnej prevádzky aj
po čase ich plánovanej životnosti.
Ako bolo prieskumom zistené v článku 1.5. napríklad solárny systém v Kúpeľoch Smrdáky slúži svojmu
účelu už 30 rokov. Materiálové vyhotovenie hydraulickej (trubkovej) časti kolektorov vrátane celého
rozvodu z medených potrubí zabezpečilo životnosť už tri desaťročia. Aj keď pôvodný dodávateľ
systému už ako spoločnosť neexistuje, systém je „v dobých rukách“ a preto môže byť prevádzkovaný
aj dnes. Samozrejme náklady na servis vznikajú a dá sa predpokladať ich ďalší nárast. Procesy
starnutia materiálu nie je možné eliminovať úplne ani použitím tých najušľachtilejších materiálov.
V dnešnom trhovom prostredí je väčšie riziko zániku výrobcu, dovozcu či poskytovateľa záruky ako
fakt, že by solárny termálny systém nemal vydržať svoju plánovanú životnosť. Spravidla sa uvažuje
životnosť solárnych kolektorov 30 rokov pri plochých kolektoroch a 25 rokov pri trubicových
kolektoroch. Praxou sa ukázalo, že kolektory aj keď sú vystavené starnutiu na slnku, poveternosti
a vysokým teplotám sú práve tou časťou termálneho solárneho systému, ktorá prakticky vydrží
najdlhšie a zároveň určuje celkovú životnosť. Zásobníky teplej vody pokiaľ nie sú vyhotovené
z antikoru majú spravidla životnosť cca 15 rokov, čo znamená , že potrebujú jednu obmenu počas
životnosti solárneho termálneho systému. Obehové čerpadlá sú zo životnosťou ešte kritickejšie
a spravidla potrebujú obmenu po 10 kokoch prevádzky, teda dvakrát za životnosť solárneho systému.
Riadiace časti zastarávajú morálne, takže rozoberať ich technickú životnosť niekedy nemá zmysel. Je
predpoklad, že technicky by mohla dosahovať aj celkovú životnosť systému, teda 25-30 rokov. Pod
tlakom ekonomiky, dochádza vývojom inovácií k okamihu, že je lacnejšie starú reguláciu „zahodiť“
a nahradiť novou ako ju naďalej prevádzkovať. Zisk predstavovaný zvýšením účinnosti systému je
zavedením inovácií podstatnejší ako strata nákupom novej riadiacej jednotky. Tu treba vidieť aj
postupujúcu integráciu viacerých riešení navzájom. Nové riešenia ponúkajú komunikáciu zdrojov
navzájom napríklad štandardizovaním dátových zberníc , čím sa regulácia a riadenie priority
dostávajú na inú – vyššiu úroveň. Ak sa v takomto systéme ponechá zastaraný či nekomunikujúci
komponent, poškodí sa návratnosť aj iných nových častí alebo sa nedosiahne synergia.

1.8.2 Skúsenosti s fotovoltikou
Masívnejšie využívanie fotovoltiky predstavuje časovo kratšie obdobie ako termálne solárne
aplikácie, ale dá sa dnes považovať už tiež za odskúšanú a veľmi spoľahlivú technológiu. Princíp
objavil Alexander Edmond Becquerel v roku 1839. Teoreticky ho popísal Albert Einstein už v roku
1904. Prvý prakticky použiteľný fotovoltický článok však bol vyrobený až v roku 1954. Jeho účinnosť
bola 6 %. Z pohľadu skúseností v praxi v záujmovom území EZÚS v ČR a SR sa jedná o inštalácie po
roku 2000 s ich masívnym nasadzovaním najmä v rokoch 2009-2010, kedy kulminovala aj ich štátna
podpora. Jadrom skúseností budú teda poznatky z prevádzky fotovoltických systémov s vekom do 5
rokov.
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1.8.2.1 Posudzovanie životnosti fotovoltických systémov
Pri posudzovaní životnosti fotovoltického solárneho systému si treba uvedomiť, že tento pojem
zahŕňa veľa rôznych technológií, ktoré sa môžu správať rozdielne. Vo všeobecných hrubých rysoch sa
uvažuje o životnosti fotovoltických panelov cca 20-30 rokov. Či takúto životnosť dosiahnu aj zvyšné
komponenty systému je obtiažne tvrdiť, nakoľko hlavne meniče nielen starnú ale zastarávajú aj
morálne. Požiadavky na kvalitu elektriny sa neustále zvyšujú, teda aj legislatívne menia. Okrem
trendu znižovania materiálovej nákladovosti všetkých komponentov fotovoltického systému,
dochádza postupne k inováciám aj meničov. Ak v minulosti boli meniče stavané na transformátoroch
s medeným vinutím, dnes už prevládajú meniče na princípe polovodičových súčiastok, teda bez
medených vinutí a podobne. Životnosť resp. poruchovosť každej takejto platformy bude zrejme iná.
Vznikajú aj nové tlaky na morálne zastarávanie meničov a regulačnej časti fotovoltických zdrojov či
elektrární. Zvyšovaním podielu OZE na výrobe elektriny, kde fotovoltika a veterná energetika zohrali
kľúčovú úlohu dochádza aj k nový potrebám centrálnej regulácie zdrojov zo strany distribučnej siete.
Tieto regulačné potreby distribútora sa postupne premietajú do novovznikajúcej legislatívy.
Napríklad v Nemecku je to zákon o obnoviteľných energiách EEG z roku 2009, ktorý definuje
frekvenčné riadenie výkonu meniča v rozmedzí 47,5 Hz do max. 50,2 Hz. Znamená to, že ak je
v distribučnej sieti frekvencia vyššia ako 50,2 Hz meniče sa musia úplne odpojiť a prerušiť dodávku
solárnej elektriny do siete. Tieto stratégie riadenie výkonu je možné však využiť aj spojitejšie
a v prospech fotovoltickej solárnej energie. Takéto meniče pripojené do mini-grid sietí by mohli byť
v budúcnosti základom koncepcie elektrickej siete v obciach. Ostrovné a back-up systémy sa touto
problematikou spätnej AC a DC väzby pre riadenie výkonu viacerých zdrojov už reálne zaoberajú.
Potreba komunikovať či už frekvenčným riadením alebo inak je len jedným z dôkazov, že budú
meniče morálne zastarávať pomerne rýchlo.
Čo sa týka predpokladov odhadnutia životnosti fotovoltických panelov, treba si uvedomiť, že materiál
pre výrobu fotovoltických panelov sa rôzni. Zatiaľ väčšina zamontovaných fotovoltických panelov
bola na báze monokryštalického kremíka (sc-Si) alebo polykryštalického kremíka (mc-Si). Okrem
týchto najpoužívanejších druhov sú na trhu tenkovrstvové panely vyrábané priamym nanášaním
funkčných vrstiev na nosnú podložku. Môžu byt nanášané na sklo alebo plastovú prípadne kovovú
fóliu. Tenkovrstvové panely sú označované podľa použitých polovodičových materiálov: a-Si
(amorfný kremík), μc-Si (mikrokryštalický kremík) tandem / micromorph (dvojvrstvová technológia
kombinujúca amorfný mikrokryštalický kremík) ďalej CdTe (kadmium-telurid), CIS (meď-indium selén) a CIGS (meď-indium-gálium-selén).
Starnutie kremíkových fotovoltických panelov sa dá predpokladať podľa grafu garancie minimálneho
výkonu, ktorý výrobca udáva. Po úvodnom zahorení v prvom roku, kedy ich výkon klesne približne
o 3% nasleduje lineárny pokles 0,65% až 1 % výkonu ročne.
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Obr. 1.13 Garancia poklesu výkonu fotovoltického panelu
Zdroj: www.schott.com (dokumentácia k panelu SCHOTT PERFORM TM MONO 180 – 190)
Skúsenosť ukázala, že okrem starnutia solárnych panelov má veľký podiel na ich poklese výkonu
znečistenie. Záleží od umiestnenia. V poľnohospodársky intenzívne využívanej lokalite dochádza
často k zvýšenej prašnosti či nadmernému množstvu peľu . Podobne aj v obciach kde sa vykuruje
drevom a uhlím ovzdušie obsahuje množstvo prachových častíc, ktoré sa postupne usadzujú na
povrchu panelov. Výrobcovia deklarujú, že solárne sklá sú „samočistiace“ čo platí v praxi len do
určitej miery. Niektoré usadeniny nezmyjú atmosferické zrážky ani sneh. Ukazuje sa preto, že má
význam solárne panely čistiť. Ideálne je čistiť ich 2x ročne. Ak sa povedzme 4 ročné panely
profesionálne vyčistia s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov a ošetria NANO vrstvou, môže
zvýšenie výkonu predstavovať až do 10%, podľa intenzity ich predošlého znečistenia. Z toho približne
2% prináša špeciálna nano vrstva, ktorá zvyšuje neprilnavosť prachu ale aj snehu, ktorý ľahšie skĺzne
z panelov. (zdroj: www.nanoclensolar.com ) V prípade amatérskeho čistenia panelov malých
fotovoltických elektrární je vhodnejšie použiť deminaralizovanú vodu ako obyčajnú pitnú vodu.
Potrebné je použiť vhodnú kefu, oplach nestačí.
Skúsenosti s prevádzkovaním veľkých fotovoltických elektrární postupne priniesli celú škálu
diagnostických postupov na zisťovanie ich reálneho výkonu ako i predchádzaniu možných porúch.
Vznikli špecializované pracoviská a firmy, ktoré sa zameriavajú na dva rôzne aspekty prevádzky
žiadané na trhu:
•
•

zvyšovanie spoľahlivosti fotovoltických elektrární, najmä trvalé udržanie výroby elektriny
a predchádzanie poruchám až haváriám
optimalizovanie výkonu, prípadne investovanie do vylepšení zvyšujúcich ročnú produkciu
elektrickej energie

V záujmovom území , najmä v EZÚS ČR je dostatok takýchto odborných firiem pôsobiacich v blízkom
okolí. Z pohľadu potrieb prevádzkovateľa fotovoltického systému nie je bariérou ak je to pár desiatok
kilometrov od samotnej inštalácia FVE či FVZ, nakoľko sa jedná o občasnú alebo jednorázovú činnosť.
Skúsenosti z prevádzky veľkých FVE sú aplikovateľné aj na malé zdroje. Treba mať však na zreteli
návratnosť niektorých opatrení, ktoré sa ľahšie aplikujú na veľkých zariadeniach.
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1.8.2.2 Diagnostika fotovoltických elektrární
Diagnostika sa dá rozdeliť na dva základné spôsoby jej prevádzania:
•
•

laboratórne testy komponentov fotovoltických systémov v umelých podmienkach
diagnostika „v teréne“, t.j. jestvujúcej fotovoltickej elektrárne a všetkých jej častí počas jej
reálnej prevádzky

Laboratórne testy, majú zväčša význam pre dodávateľov vo fáze pred montážou samotnej FVE.
Výhodou laboratórnych testov je navodenie rovnakých testovacích podmienok na ľubovoľné výrobky.
Tieto podmienky, ako napríklad ožiarenie panelov svetlom intenzity 1000 W/m2 a podobne, sú dnes
už medzinárodne štandardizované. Skúsenosti z testovania rôznych solárnych panelov, priniesli
neskreslený obraz o kvalite jednotlivých výrobcov a typov panelov. Touto metódou je možné včas
odhaliť problémové komponenty a tak predísť následným škodám alebo stratám zisku. Jedno
z najlepšie vybavených pracovísk na diagnostiku fotovoltických systémov v Českej republike sídli
v meste Brno. Testami v podobných pracoviskách boli zistené mnohé nekvalitné dodávky. Napríklad
sa v minulosti stalo, že niektorí výrobcovia systematicky dodávali aj chybné kusy solárnych panelov
pre odberateľov v ČR a SR. Je nepravdepodobné, že by to nezachytila ich výstupná výrobná kontrola.
Je potešiteľné, že práve vďaka skúsenostiam takýchto nových diagnostických pracovísk a čoraz
skúsenejších dodávateľov/montážnikov sa toto darí lepšie eliminovať. Diagnostika bola rozšírená
o novú disciplínu akou je určovanie pravosti (originality) komponentov. Na trhu sa dnes už bežne
vyskytujú nekvalitné náhrady nesúce mená svetových výrobcov.
Diagnostika jestvujúcej fotovoltickej elektrárne počas jej reálnej prevádzky sa vykonáva obvykle
týmito metódami:
•
•
•
•
•

meranie VA charakteristiky fotovoltických panelov a celých stringov
termovíziou
vizuálnou kontrolou
meraním izolačného stavu
štatistická analýza dát o prevádzke (najmä výkonu) získaná z meničov

Meraním Volt-Ampérovej (VA) charakteristiky fotovoltických panelov sa dá určiť ich „kondícia“ ,
prípadne detekovať ich funkčné poruchy. Postupné znižovanie nameranej krivky priamo súvisí zo
starnutím panelov. Anomálie na krivke s vadami niektorých solárnych článkov.
Termovíziou je možné odhaliť tieto typy defektov:
•
•
•
•
•

prechodový odpor v spájkovanom spoji
prechodový odpor v konektore
nízky paralelný odpor jednotlivých FV článkoch (interný skrat v štruktúre článku)
vadnú bypass diódu
rozdiely vo voltampérových charakteristikách jednotlivých FV článkov v jednom module
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Obr. 1.14: Termosnímok solárneho panelu s poruchou, kde dochádza k prehrievaniu ľavej časti
panelu
Zdroj: http://www.pvtest.cz/cs/diagnostika
Jedným z bežných problémov je lokálne znečistenie panelu, napríklad vtáčí exkrement na ploche
solárneho panelu. Ak sa včas neodstráni, spôsobuje lokálne nerovnováhy v napätí medzi článkami,
neustále prehrievanie až následne poškodenie článku či celého panelu. Táto skúsenosť je užitočná aj
pre prevádzkovateľov malých fotovotlických systémov, ktorí môžu takýto začínajúci problém odhaliť
vizuálnou kontrolou a odstrániť jednoduchým umytím.
Štatistickú analýzu dát najľahšie vykoná dodávateľ výkonovej alebo regulačnej časti technológie.
Napríklad v prípade FVE Vísky takýmito údajmi a skúsenosťami disponuje spoločnosť SolarControl,
ktorá vykonáva monitoring a vzdialenú správu fotovoltickej elektrárne. Zdroj :
http://www.solarcontrol.cz/reference

1.8.2.3 Optimalizácia jestvujúcich inštalácií
Účelom takejto optimalizácie je zvyšovanie ročnej produkciu elektrickej energie. Do praxe sa
dostávajú rôzne metodiky ako toto dosiahnuť. Okrem vyššie spomínaných skúseností s čistením
a včasnou diagnostikou defektov, ktoré predchádzajú najmä zníženému výkonu, spomeňme aspoň
základné optimalizačné možnosti na zvýšenie výkonu nad projektovaný:
•
•
•
•
•
•

doladenie správnej orientácie a sklonu panelov ak sú montované na pevných konštrukciách,
kde to je možné podľa skutočne nameraných dát výkonu ako funkcie času a dátumu.
dodatočné chladenie fotovoltických panelov zo spodnej strany
prechod na trakovacie zariadenia
zvýšenie intenzity osvetlenia pridaním zrkadlovej plochy
optimalizácia software a stratégií vyhľadávania MPPT bodu
výkonové oddelenie panelov do malých skupín alebo na jednotlivé panely
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Optimalizácie výkonu jestvujúcich zariadení je obmedzená ako aj motivovaná faktom, že podmienky
podpory fotovoltických elektrární boli v minulosti odlišné a značne priaznivejšie ako sú dnes. Nakoľko
takmer nie je možné dnes ekonomicky zmysluplne pripojiť do distribučnej siete nové kapacity, stáva
sa zvyšovanie výkonu jestvujúcej inštalácie ešte lákavejšie. To aj za cenu nie malých investícií ak sú
návratné.
Treba mať na zreteli aj legislatívne podmienky, ktorá sa menia aj budú meniť, aby takýmto zásahom
nedošlo k strate už priznaných podpôr a výhod!
Ak dôjde k skombinovaniu viacerých možností optimalizácie a zvyšovania výkonu, je zrejmé že sa
nejedná vždy o jednoduchý súčet prínosov jednotlivých riešení.
Pre príklad uveďme, že zvýšenie výkonu najmä v letných mesiacoch chladením panelov môže
dosiahnuť prínos do +20%. Pri investícii cca 55 € na panel môže toto riešenie predstavovať návratnosť
približne 2,5 roka. Pokiaľ ide o inštaláciu, kde je možné získané teplo zmysluplne využiť je to výhoda.
(zdroj: www.etop.sk)
Výkonové oddelenie panelov má najväčší prínos v inštaláciách, kde dochádza k nerovnakému osvitu
panelov , napríklad v dôsledku tieňa. Dodatočnou inštaláciou DC-DC konvertora k panelu je možné
docieliť maximálne využitie výkonu každého panelu samostatne a zároveň ponechať centralizovaný
menič. Tieto riešenie sa nazývajú v angličtine pojmom „power optimizer“

Obr. 1.15: Schéma zapojenia power optimizerov a graf ukazujúci zvýšenie výkonu systému
zdroj: www.solaredge.com
Záver: Skúsenosti s prevádzkou solárnych zariadení pomáhajú zlepšovať povedomie a predchádzať
neúspešným príkladom inštalácií. V záujmovom území EZÚS ČR aj SR bol zistený dostatočný počet
jestvujúcich solárnych systémov či už termálnych alebo fotovoltických, ktoré tieto skúsenosti
pomáhajú zbierať. Zároveň vznikajú aj mnohé výzvy, ktoré aj na základe zahraničných skúseností
môžu posúvať spoľahlivosť či nominálny výkon jestvujúcich zariadení k ešte lepším výsledkom.
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2. 2. Zhodnotenie predpokladov územia na využívanie slnečnej
energie
Pre zhodnotenie územia sa dnes používajú databázy údajov, ktoré sa zbierajú za viacero rokov,
spravidla 5 až 10. Jednoročné pozorovanie v konkrétnej lokalite nie je obvyklé, nakoľko nepresnosť
spôsobená odlišnými klimatickými podmienkami v danom sledovanom roku je vyššia ako použitie
priemerných dát spracovaných na základe detailných heliometrických pozorovaní v prijateľnej
vzdialenosti. Na základe dlhodobých pozorovaní je možné vytvoriť tzv. „Solárne mapy“. Európska
únia podporuje tvorbu centralizovaných databáz údajov o možnostiach využívania obnoviteľných
zdrojov. Na základe cezhraničnej spolupráce boli spracované podklady aj o solárnych podmienkach
v členských krajinách.

2.1 Slnečné žiarenie a solárne mapy
Pre posudzovanie vhodnosti využívania slnečnej energie, veľmi dobre poslúžia dlhodobo zbirané
dáta, koté sú v konečnej fáze spracovania zobrazované do solárnych máp. Výpočty solárnych údajov
bývajú spracované pre raster s rozmerom 1 km x 1km. Základom sú databázy, ktoré sa skladajú z
nasledujúcich parametrov:
•

•

•

Solárne údaje:
Globálne Horizontálne ožiarenie (GHI)
Priame normálové ožiarenie (DNI)
Difúzny ožiarenie horizontálne (DIF)
Globálne ožiarenie v rovine žiarenia pre pevné a slnko-sledujúce plochy (GTI)
Optimálny uhol (OPTA) pre FV moduly na pevne namontované konštrukcie
Meteorologické údaje:
Teplota vzduchu v 2 metroch (TEMP)
Relatívna vlhkosť (RH)
Rýchlosť vetra (WS) a Smer vetra (WD) vo vzdialenosti 10 m nad terénom
Zrážky (PRCP)
Atmosférický tlak (AP)
Geografické dáta :
Terén
Krajina
Populácia

Jednou z verejne dostupných databáz je štúdia spracovaná za podpory EÚ s názvom „Potential of
solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries”
dostupná na adrese: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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Podmienky pre využívanie slnečnej energie sú na území Českej republiky pomerne vhodné. Celková
doba slnečného svitu , t.j. počet hodín bez oblačnosti je od 1 400 do 1 800 hodín za rok.

2.1 Mapa dopadajúceho slnečného žiarenia na záujmovom území

Obr. 2.1: mapa územia ČR rozdelená do 7 pásiem podľa spadu globálneho solárneho žiarenie na
vodorovnú plochu za jeden priemerný rok (GHI) v kWh/m2/rok.
Zdroj: www.chmu.cz
V mape je zeleným kruhom zvýraznená oblasť záujmového územie EZÚS. Pri takomto makro pohľade
na situáciu je možné povedať, že takmer všetky obce sa nachádzajú v oblasti zobrazenej oranžovou
farbou čo zodpovedá spadu solárneho žiarenia na vodorovnú plochu v rozsahu 1054 – 1082 kWh/m2
za rok. Z pohľadu situácie v Českej republike patria tieto územia k lepším lokalitám. Dôkazom
vhodnosti klimatických podmienok je aj fakt, že v záujmovom území a jeho blízkom okolí je
vybudovaných viacero veľkých fotovoltických parkov ako je uvedené aj podrobnejšie v kapitole 1.
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Obr. 2.2: Mapa trvania slnečného svitu rozdelená do 6 pásiem podľa počtu hodín bez oblačnosti za
priemerný rok.
Zdroj: www.chmu.cz
Pre celé záujmové územie sa dá predpokladať priemerná hodnota počtu slnečných hodín žiarenia
bez oblačnosti v rozsahu 1600 – 1700 h/rok. V mape je zeleným kruhom zvýraznená oblasť
záujmového územie EZÚS ČR.
Počet hodín slnečného svitu je kľúčový parameter pre fotovoltické systémy, nakoľko ich účinnosť
rastie s intenzitou slnečného žiarenia. Technicky využiteľná energia difúzneho žiarenia je menšia ako
priameho žiarenia. Niektoré typy solárnych zariadení takmer nedokážu slabé žiarenie počas
zamračeného počasia využívať alebo je prínos len minimálny.
Odchýlky jednotlivých lokalít sú vysvetlené v článku 2.2.
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2.1.1 Slnečné žiarenie na vodorovnú plochu

Základným parametrom na posúdenie vhodnosti územia je množstvo dopadajúcej energie slnečného
žiarenia na vodorovnú plochu.
EZÚS – územie ČR:

Obr. 2.3: Globálne žiarenie dopadajúce na vodorovnú plochu – mapa územia ČR
Zdroj: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation
in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Z obrázku vidno, že na vodorovnú plochu dopadá cca 1050 kWh.m-2.rok-1 globálneho slnečného
žiarenia, resp. 1025-1075 kWh.m-2.rok-1 v celom záujmovom území EZÚS ČR.
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EZÚS – územie SR:

Obr. 2.4: Globálne žiarenie dopadajúce na optimálne orientovanú plochu – mapa územia SR
Zdroj: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation
in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Z obrázku vidno, že na vodorovnú plochu dopadá cca 1125 kWh.m-2.rok-1 globálneho slnečného
žiarenia, resp. 1100-1150 kWh.m-2.rok-1 v celom záujmovom území. Vyššie hodnoty sa dosahujú
v južnejších častiach záujmového územia.
Maximálne astronomicky možné trvanie slnečného svitu pre túto oblasť je cca 4 440 hodín za rok.
Skutočný slnečný svit dosahuje v záujmovej oblasti 1900-2100 hodín a patrí k jedným z najlepších
hodnôt na území slovenskej republiky.
Odchýlky jednotlivých lokalít sú vysvetlené v článku 2.2.
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2.1.2 Slnečné žiarenie na ideálne orientovanú plochu
Slnečné žiarenia je elektromagnetické a korpuskulárne žiarenie vysielané slnkom. Delí sa na:
1. Ultrafialové žiarenie (100 až 400 nm, 7 % energie)
2. Viditeľné žiarenie (400 až 730 nm, 47 % energie)
3. Infračervené žiarenie (730 až 10000 nm, 46 % energie)
Pohyb slnka po oblohe sa mení podľa ročných období. Presnejšie vyjadrené, uhol dopadu priameho
slnečného žiarenia na zem v danej hodine ako aj čas výhodu a západu slnka závisí od dátumu. Keďže
zatiaľ najčastejšia montáž solárnych zariadení bola na pevnú konštrukciu pod celoročne fixným
uhlom, boli spracované aj mapy solárneho žiarenia dopadajúceho na sklonenú plochu pod
optimálnym uhlom. Táto orientáciu má približne rovinu sklonená ja juh s uhlom medzi spádnicou
a vodorovným smerom (t.j. sklonom) cca 35°. Pri veľkých fotovoltických elektrárňach sa vykonáva aj
presnejšia optimalizácia či už odklonu od južného smeru alebo uhla sklonu. Na obr. xx je mapa
Globálneho žiarenia dopadajúce na optimálne orientovanú plochu. Táto pomôcka je vhodná najmä
pre rýchly odhad energetického prínosu solárneho systému umiestneného pevne na streche
s orientáciou na juh a bežným sklonom 30-40°.
EZÚS – územie ČR:

Obr. 2.5: Globálne žiarenie dopadajúce na optimálne orientovanú plochu – mapa územia ČR
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Zdroj: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation
in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Z obrázku vidno, že na ideálne orientovanú pevnú plochu dopadá cca 1200 kWh.m-2.rok-1 resp.
1175-1225 kWh.m-2.rok-1 prakticky v celom záujmovom území v EZÚS ČR ak nedôjde k zatieneniu
solárnych panelov alebo iným lokálnym vplyvom.
Pre fotovoltický systém je zvykom uvažovať jeho výkonnosť (veľkosť) v inštalovaných kW pri
normalizovanom kolmom slnečnom ožiarení
1000 W/m2. Jednota je z anglického jazyka
pomenovaná ako „kilowattpeek“ čo znamená „špičkový výkon“ a označuje sa „kWp“. Takéto
podmienky v našich klimatických podmienkach vznikajú len za jasnej bezoblačnej oblohy približne
v čase okolo poludnia a čistom ovzduší. Spravidla najlepšie solárne podmienky vznikajú za studených
slnečných dní na jar.
V mape je priamo uvedená aj očakávaná energetická ročná výnosnosť fotovoltického systému
s veľkosťou 1 kWp a s celkovou účinnosťou 0,75 kWh/kWp.
Potom sa dá očakávať, že prvý odhad pre lokalitu v záujmovom území s globálnym slnečným žiarením
na ideálne orientovanú plochy 1200 kWh.m-2.rok-1 bude 0,75 násobok tejto hodnoty, t.j. približne
900 kWh elektrickej energie za rok. Odhadu výnosnosti fotovoltického systému umiestneného
v rovnakých podmienkach solárneho žiarenia sa bližšie venuje článok 3.3.
Termálne solárne systémy určené na ohrev vody dosahujú v praxi za týchto podmienok cca 300-600
kWh získanej tepelnej energie na 1 m2 apertúrnej plochy . Odhadu výnosnosti termálneho
solárneho systému umiestneného v rovnakých podmienkach solárneho žiarenia sa bližšie venuje
článok 3.1.
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EZÚS – územie SR:

Obr. 2.6: Globálne žiarenie dopadajúce na optimálne orientovanú plochu – mapa územia SR
Zdroj: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation
in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Z obrázku vidno, že na ideálne orientovanú pevnú plochu dopadá cca 1300 kWh.m-2.rok-1 resp.
1275-1325 kWh.m-2.rok-1 prakticky v celom záujmovom území v EZÚS SR ak nedôjde k zatieneniu
solárnych panelov alebo iným lokálnym vplyvom. Tieto podmienky sú ešte o 100 kWh.m-2.rok-1
priaznivejšie ako sú pozorované pre záujmové územie EZÚS ČR.
Potom sa dá očakávať, že prvý odhad pre lokalitu v záujmovom území s globálnym slnečným žiarením
na ideálne orientovanú plochy 1300 kWh.m-2.rok-1 bude 0,75 násobok tejto hodnoty, t.j. približne
975 kWh elektrickej energie za rok.

Zhrnutie
Z praktického hľadiska sú podstatné mapové podklady pre ideálne orientovanú plochu. Pokiaľ sa
uvažuje o solárnom systéme s pevnou geometriou, je snaha umiestniť ho ideálne. Ak orientácie
strechy alebo možnosti iného umiestnenia dovoľujú využiť ideálny sklon a orientáciu na juh,
dosahované výsledky v praxi pekne korešpondujú s teoretickými hodnotami získanými práve z týchto
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mapových a dátových podkladov. Pri projekčnom návrhu solárnych systémov poskytujú tieto
výpočtové modely dostatočne presnú prognózu energetických ziskov systému. Neväzne na to je
možné určovať plánovanú ekonomiku solárnej aplikácie. Ekonomike solárnych systémov sa venuje
článok 3.6 až 3.8.

2.2 Vplyv nadmorskej výšky a lokálnej mikroklímy na energetický
potenciál slnečného žiarenia
Nadmorská výška a poloha lokality má vplyv najmä na tieto faktory vplývajúce na využívanie slnečnej
energie na energetické účely počas denného slnečného svitu:
•
•
•
•

výskyt hmly
teplota vzduchu
zákal atmosféry
Intenzita ultrafialového žiarenia

Výskyt hmiel, odhliadnuc od vyšších horských polôh ktoré sa v záujmových územiach ČR ani SR
nevyskytujú , je viazaný najmä na teplotné inverzie a náveterné efekty. Väčšina hmiel vzniká za
pokojného počasia najmä v dolinách a kotlinách, a to prevažne na jeseň a v zime. Na horách vzniká
hmla vtedy, keď sú vrcholky zahalené oblakmi, ale v záujmových lokalitách pôjde vzhľadom na
nadmorské výšky do 500 mnm na českej strane a ešte menšie na slovenskej strane len o veľmi
zriedkavý jav . Najmenšia oblačnosť pripadá v nižších polohách na koniec leta a začiatok jesene,
najväčšia naopak na november a december.
Z pohľadu rizika znižovania výroby solárnej energie v dôsledku výskytu hmly sú v záujmovom území
vhodnejšie polohy s vyššou nadmorskou výškou. Ideálnu polohu majú vyvýšené miesta, kde sa hmla
nevytvorí na úkor nižších priľahlých lokalít kde sa vytvorí. Výskyt hmly znižuje výrobu solárnej
energie najmä v ranných hodinách. Jej nepriaznivý vplyv je ešte relatívne vyšší u systémov
s meniteľnou geometriou (trackery), nakoľko v ekonomike je počítané s využitím vyššieho výkonu
v ranných hodinách.
Teplota vzduchu z nadmorskou výškou klesá.
Treba rozlišovať o aký solárny systém ide:
•

Termálny solárny systém na ohrev vody má vyššiu účinnosť prevádzky pri vyššej teplote
vzduchu, nakoľko tepelný rozdiel medzi teplonosnou látkou v kolektore je menší. Pri
vákuových (obvykle trubicových) kolektoroch je tento vplyv menší. Dá sa teda
predpokladať, že pre termálny solárny systém sú vhodnejšie nižšie polohy. U plochých
kolektorov sa jedná o rozdiely len jedného či pár percent a u trubicových ich je možné
zanedbať úplne. Teplota vzduchu sa môže meniť aj lokálne pri danej inštalácii. Ak je
lokalita veterná a viac otvorená prúdeniu, bude nižšia. Naopak ak sú solárne kolektory
umiestnené na uzatvorenejšom mieste, napríklad pod stenou a nie na najvyššom mieste
strechy, môžu pracovať v teplejšom prostredí ako zodpovedá danej nadmorskej výške.
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•

Fotovoltický solárny systém má vyššiu účinnosť pri nižšej teplote. Dá sa teda
predpokladať, že pre fotovoltický solárny systém sú vhodnejšie vyššie polohy. Opačne
polohy chránené pred vetrom a voľný prúdením vzduchu sú nevýhodné, nakoľko panely
dosahujú vyššiu teplotu čo znižuje ich výkonnosť a čiastočne aj životnosť.

Pokiaľ sa vychádza z dlhodobých meraní, teplotné charakteristiky zistené pre obdobia medzi rokmi
1931-1990, po roku 1990 došlo vplyvom všeobecného oteplenia asi o 1 °C k posunu všetkých
charakteristík.
Najmiernejšie zimy sú v južnej a západnej časti Záhorskej nížiny s januárovým priemerom teploty
vzduchu nad -2 °C, čo reprezentuje veľmi vhodné podmienky pre termálne solárne systémy
z pohľadu teploty vzduchu.
Zákal atmosféry s nadmorskou výškou klesá.
Zákal atmosféry teda atmosférický aerosól pozostáva z tuhých mikroskopických častíc pochádzajúcich
z povrchu zeme (prachu, jemný piesok, priemyselné exhaláty a pod). Do atmosféry sa dostávajú
účinkom vetra a výstupnými prúdmi teplého vzduchu. Zákal spôsobuje rozptyl svetla, ktorý sa
prejavuje zhoršením viditeľnosti, belavou farbou oblohy a zmenou sfarbenia predmetov (napríklad
červené zore). Pri ustálenom horúcom počasí v auguste býva zákal silný.
Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od väčších priemyselných centier ako je Brno či Ostrava alebo
Bratislava v prípade záujmových území nie je predpoklad na významnú redukciu solárnej energie
v dôsledky znečisťujúcich látok v ovzduší. Rizkom sú lokality v tesnej blízkosti kameňolomov, kde je
zvýšená prašnosť. Táto prašnosť okrem zákalu atmosféry spôsobuje aj znečistenie solárnych
a fotovoltických panelov. Takto znečistené panely môžu znížiť svoj výkon aj o 10% a to aj za čistého
ovzdušia ak sa nános prachu neodstráni dažďom alebo ich umytím.
Zákal atmosféry sa určuje indexom zákalu, t.j. pomerom jej priepustnosti slnečného žiarenia pri
čistom ovzduší ku reálne pozorovanému ovzdušiu so znečistením.
Ultrafialové slnečné žiarenie sa s nadmorskou výškou zvyšuje.
So stúpajúcou nadmorskou výškou sa zmenšuje stĺpec atmosféry, ktorý ho absorbuje. Merania
ukazujú, že na 1000 m výšky zosilnie o približne 6 až 8 %.
Oblačnosť vo všeobecnosti ultrafialové slnečné žiarenie redukuje, zoslabenie však závisí od optickej
hrúbky oblakov. Tenké oblaky a oblaky neprekrývajúce slnečný kotúč majú len slabý vplyv na UV
žiarenie. Za určitých okolností môže malé množstvo oblakov dokonca zvýšiť intenzitu slnečného
ultrafialového žiarenia pri zemskom povrchu. Hrubé oblaky prekrývajúce slnečný kotúč podstatne
znižujú intenzitu ultrafialového žiarenia.
Množstvo ultrafialové slnečného žiarenia, ktoré je zemským povrchom pohlcované a odrážané závisí
od druhu povrchu. Väčšina prírodných povrchov odráža menej ako 10 % žiarenia. Čerstvý sneh však
môže odraziť až 80 % UV žiarenia
Zhrnutie
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Z pohľadu využívania slnečnej energie je najdôležitejším parametrom výskyt hmiel. Nevhodné sú
lokality v údoliach riek, kde sa hmla rozplýva ako posledná. Ak pôjde o fotovoltický systém, vyššia
nadmorská výška môže byť výhodou. Ak pôjde o termálny solárny systém výhodnejšie sú teplejšie
lokality, teda skôr miesta s nižšou nadmorskou výškou.

2.3
Obmedzenia
niektorých lokalít v záujmovom území Českej
republiky a ochrana prírody
V Čechách je základným zákonom v oblasti ochrany prírody a krajiny zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ktorý má 2 vykonávacie vyhlášky č. 395/1992 Sb. a č. 64/2011 Sb.. Ochrana
prírody je po legislatívnej stránke zložitá, navyše pre uplatnenie ustanovení zákona je často potrebné
posúdenie špecialistom. Pre konzultácie je veľmi dobré osloviť pracovisko Agentúry ochrany přírody a
krajiny České republiky: Správu CHKO Pálava a Krajské středisko Brno, ktoré zabezpečuje ochranu
prírody po odbornej stránke (kontaktné údaje sú na : http://www.ochranaprirody.cz/). Výkon štátnej
správy v územiach, ktoré sa nachádzajú v EZÚS ČR zabezpečuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Pri uplatňovaní zákona v praxi môže budovanie solárneho
ochrana,druhová ochrana,ochrana drevín,všeobecná ochrana

parku ovplyvniť : územná

2.3.1 Územná ochrana

V záujmovom území EZÚS ČR sa nachádzajú maloplošná zvláště chráněná území z kategórie přírodní
památka a přírodní rezervace, zo soustavy Natura 2000 európsky významné lokality. Velkoplošné
zvláště chráněná území a ptačí oblasti (soustava Natura 2000) neboli na území EZÚS ČR vyhlásené.
obec

PP

PR

EVL

Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
x

Křetín
Lazinov
Letovice

x
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Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová

x

Borotín

x

Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov

x

Uhřice
Úsobrno

x

Vanovice
Velké Opatovice

Tab. 2.1: Prehľad jednotlivých kategórií chránených území v obciach ( PP - Přírodní památka, PR Přírodní rezervace, EVL - Evropsky významná lokalita)

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

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

Sústava Natura 2000 - Evropsky významná lokalita – EZÚS ČR:
•
•
•

3086 Křetín – zámek, obec Křetín
3114 Nad kapličkou, obec Vranová
3040 Borotín – zámek, obec Borotín

Podrobné informácie o maloplošných zvlášť chránených územiach ako aj o európsky významných
lokalitách je možné získať na webstránke: http://drusop.nature.cz/ napr. predmet ochrany,
vyhlasovací predpis a v ňom bližšie podmienky ochrany prírody, vymedzenie územia.
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Obr. 2.7:Tématická mapa so zakreslenými hranicami maloplošných zvláště chráněnených území a
evrosky významných lokalít.

2.3.2 Druhová ochrana
Podľa zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny sú všetky druhy rastlín a živočíchov, ktoré
sa vyskytujú na území Českej republiky chránené (časť zákona o všeobecnej ochrane), z nich sú
najohrozenejšie druhy zaradené medzi zvlášť (osobitne) chránené a ich zoznam je uvedený v
prílohách č. 2 a 3 vo vyhláške č. 395/1992 Sb..
Všeobecná ochrana obsahuje aj špeciálnu časť, ktorá sa týka ochrany vtákov, ktoré podľa jej
jednotlivých ustanovení zakazuje usmrcovanie a v podstate aj akékoľvek negatívne zasahovanie do
ich životného cyklu.
Zvlášť (osobitne) chránené druhy rastlín a živočíchov sa delia na 3 skupiny podľa stupňa ohrozenia.
Na rozdiel od všeobecnej ochrany, ktorá chráni druh ako taký, u zvlášť chránených druhov je
chránený každý jedinec pre poškodením, ktoré je rozpracované na zakázané činnosti v
ustanoveniach. Samozrejme, že okrem samotných jedincov sú chránené aj ich biotopy (zjednodušene
miesta výskytu).
Určiť lokalitu výskytu zvlášť chráneného druhu vyžaduje odborné vedomosti, preto po vytipovanie
miesta na výstavbu fotovoltickej elektrárne je vhodné poradiť sa so špecialistami, najjednoduchšie na
vyššie odporúčanej Správu CHKO Pálava a Krajské stredisko Brno. V prípade stretu záujmov s
ochranou prírody, zvlášť v prípade výskytu kriticky ohrozených druhov (väčšina významných lokalít je
územne chránená) je lepšie prehodnotiť lokalitu. Vzhľadom na rozsah zoznamov sa môže stať, že
vytipovaná lokalita bude biotopom zvlášť chráneného druhu, napriek tomu, že napr. u rastlín sú
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možné transfery, je možné stretnúť sa so zamietnutím zámeru. Záleží od mnohých faktorov –
vzácnosť a ohrozenosť druhu, počet populácie, možnosť jej transferu atď..

Obr. 2.8: Jašterica zelená - zvlášť chráneného druhu druh kriticky ohrozený

2.3.3 Ochrana drevín
Osobitne chránené sú „dreviny rastúce mimo les“. Jedná sa o stromy, skupiny stromov, stromoradia,
kroviny ktoré rastú na nelesných pozemkoch (pozemok, ktorý v katastri nehnuteľností nemá uvedený
druh pozemku „lesný pozemok“) .
Ak je potrebné z pozemku odstrániť pred vybudovaním fotovoltickej elektrárne dreviny je potrebné
požiadať o súhlas, ak obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou dosiahne a presiahne 80 cm,
tak isto je potrebné požiadať o povolenie, ak súvislé porasty krovín zaberajú plochu väčšiu ako 40 m2.
Odstraňovanie drevín z pozemku sa vykonáva spravidla v období vegetačného kľudu (neskorá jeseň
až skorá jar), požiadavka je súčasťou rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia môže byť aj uloženie
náhradnej výsadby vrátane starostlivosti o sadenice za zmiernenie ekologickej ujmy, ktorá
odstránením drevín vznikla, ak orgán ochrany prírody (spravidla obec) neuloží náhradnú výsadbu a
odstránenie sa vykoná z dôvodu výstavby platí povinnosť zaplatiť odvod do rozpočtu obce.
2.3.4 Všeobecná ochrana
•

Krajinný ráz

Krajinný ráz predstavuje významnú hodnotu zachovalého prírodného a kultúrneho prostredia a je
chránený pred znehodnotením. Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a povolovanie
stavieb, môžu byť povolené len s ohľadom na významné krajinné prvky, zvlášť chránené územia,
kultúrne dominanty krajiny, harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Ak by sa stavbou, napr.
fotovoltickej elektrárňe, mohol zmeniť krajinný ráz je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody
(obecních úřadů obcí s rozšířenou působností), v tomto prípade už z plôch, ktoré fotovoltické
elektrárne zaberajú, pričom predstavujú úplne nový prvok v krajine, navyše silne dominantný, napr.
ak sú postavené na svahu, vyplýva, že súhlas bude potrebný vždy.
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Hodnotenie krajinného rázu pozostáva vo všeobecnosti z opisu a vyhodnotenia znakov a hodnôt. V
zákone je to zadefinované pomerne široko a nie je k tomu žiaden záväzný vykonávací predpis, ktorý
by riešil detaily. Je možné použiť vypracované metodiky, prípadne ich kombinácie: Hodnocení
krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení). Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 1999, Míchal, I. et al.; Metodický podklad hodnocení krajinného rázu v
chráněných krajinných oblastech. SCHKO ČR 1997, Bukáček, R.; Matějka, P. a kol.; Hodnocení
krajinného rázu představované Doc. Ing. arch. I. Vorlem, Csc.; Hodnocení krajinného rázu
představované Doc. Ing. arch. J. Löwem; Löw, J. a Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec nad
Černými lesy 2003. (Publikace); Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz – metodický postup. ČVUT. Praha 2004. I. Vorel; R. Bukáček; P. Matějka; M.
Culek; P. Sklenička.
•

ÚSES

Územný systém ekologickej stability je sieť navzájom prepojených prírodný lokalít, ktoré zabezpečujú
ekologickú rovnováhu v krajine. Existuje niekoľko hierarchických úrovní – od najpodrobnejších
miestnych (lokálnych) ÚSESov až po provinciálne a biosférické ÚSESy. Skladajú sa z biocentier,
biokoridorov a interakčných prvkov.
Údaje z ÚSESov sa preberajú do rôznej dokumentácie, ktorá rieši usporiadanie územia, kde sú potom
zohľadňované, čiže chránené. Ochrana ÚSESu je verejným záujmom.
•

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky sú chránené pred poškodzovaním a ničením, ak by k ničeniu alebo
ohrozeniu, prípadne oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie mohlo dôjsť je potrebné získať záväzné
stanovisko ochrany prírody (obce). Medzi takéto zásahy podľa zákona patrí mimo iného
umiestňovanie stavieb.
Významné krajinné prvky zo zákona sú všetky lesy, rašeliniská, vodné toky, rybníky, jazera a údolné
nivy. Okrem toho poznáme aj registrované významné krajinné prvky, ktorými môžu byť mokrade,
medze, trvalé trávne porasty a iné. Zapisuje sa na základe podnetu po splnení aspoň jednej z troch
požiadaviek – vytvára typický vzhľad krajiny a/alebo prispieva k jej estetickej hodnote a/alebo
prispieva k udržaniu ekologickej stability. Registráciu je možné zrušiť len v prípade verejného záujmu.
Orgánom ochrany prírody sú obce, kde je možné zistiť, aké významné krajinné prvky sú v
katastrálnom území evidované.
K stretu záujmov môže dôjsť napr. v prípade, ak je vytipovaná trvalá trávnatá plocha registrovaným
významným krajinným prvkom. V prípade, ak sa plánovanú fotovoltickú elektráreň nepodarí vyhlásiť
za verejný záujem je potrebné zmeniť lokalitu výstavby. V ESÚZ ČR je niekoľko významných
krajinných prvkov.
Zhrnutie
V prípade projektovania solárneho systému je vhodné vyhnúť sa maloplošným zvlášť chráneným
územiam. Týchto území nie je veľa. Na väčšine záujmového územia EZÚS ČR by nemali nastať
problémy zo strany ochrany prírody.
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2.4 Obmedzenia niektorých lokalít v záujmovom území Slovenskej
republiky a ochrana prírody

Na Slovensku je ochrana prírody zakotvená v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Vykonávacou vyhláškou je vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o pomerne zložitý zákon, ktorý odráža zložitý vývoj ochrany
prírody od roku 1989.
Z hľadiska obmedzenia výstavby fotovoltickej elektrárne, ktorá sa vždy viaže na jedno konkrétne
miesto je najjednoduchšie informovať sa na príslušnej správe chránenej krajinnej oblasti v regióne
(Záhorie alebo Biele Karpaty) aké chránené záujmy eviduje na danej parcele a získané informácie si
následne preveriť. Pri plánovaní fotovoltickej elektrárne sa najpravdepodobnejšie bude jednať o
územnú ochranu, prípadne druhovú ochranu. V riešenom území sa nachádza veľa chránených území
rôznych kategórií, ktoré sa navzájom prelínajú a ktorých ochrana môže byť v rozpore s výstavbou
fotovoltickej elektrárne a súčasne sa vzhľadom na charakter prírody (piesky a mokrade) na Záhorí
vyskytuje veľa vzácnych chránených druhov, z ktorých niektoré sa vyskytujú aj v riešenom území.
Z pohľadu ochrany prírody investičný zámer – vybudovanie fotovoltickej elektrárne môže obmedziť
až znemožniť:
1.
2.
3.
4.

územná ochrana
druhová ochrana
všeobecná ochrana
ochrana drevín

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

CHKO

Bílkové Humence

x

Borský Mikuláš

x

Borský Svätý Jur

x

MCHÚ
x

ÚEV
x

x

Čáry
Častkov

CHVÚ

x

x
x

x

Dojč
Hlboké

x

x

Koválov
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Kuklov

x

Kúty

x

Lakšárska Nová Ves

x

Moravský Svätý Ján

x

Podbranč

x

x

x
x

x
x

x
x

Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

x

x

Smrdáky
Sobotište

x

Šajdíkové Humence

x

Šaštín - Stráže

x

x

x

Štefanov
Tab. 2.2: Obce a kategórie chránených území, ktoré sú v ich katastrálnom území vyhlásené (CHKOchránená krajinná oblasť; MCHÚ-maloplošné chránené územie; CHVÚ – chránené vtáčie územie; ÚEV
– územie európskeho významu)
V chránených územiach a v navrhovaných územiach európskeho významu, okrem chránených vtáčích
území, sa ochrana zabezpečuje obmedzovaním ľudskej činnosti, rozdeľuje sa do piatich stupňov. So
zvyšujúcim stupňom ochrany sa ochrana sprísňuje, t. j. v prvom stupni ochrany je najmenšia, má
najmenej obmedzení (voľná krajina) a v piatom stupni ochrany je najprísnejšia, má najviac obmedzení
(bezzásahové územia). Chránené územia, ktoré sa prekrývajú s územím EZÚS majú ochranu
ustanovenú od 2. až po 5. stupeň ochrany. Chránené vtáčie územie má obmedzenia zadefinované vo
vyhláške, ktorou bolo vyhlásené.
Pre plánovanie investície je teda dôležité vedieť, či sa vytipovaná lokalita nachádza v chránenom
území. Rovnako dôležité je určiť, či sa jedná o územie z európskej sústavy chránených území, t. j.
chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu.
Európska sústava chránených území je známa sústava NATURA 2000, no slovenský právny systém
termín NATURA 2000 nepozná, nie je v zákone zadefinovaný. Do európskej sústavy chránených území
patria chránené vtáčie územia, navrhované územia európskeho významu (nevyhlásené za chránené
územie, no s režimom chráneného územia) a chránené územia európskeho významu (vyhlásené v
kategórii chránených území, napr. prírodná rezervácia). V území EZÚS sú všetky tri tipy naturových
území. Naturové územia vyžadujú posúdenie investičných zámerov v zmysle smernice o biotopoch
(SMERNICA RADY 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín), nejedná sa vždy o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), no môže aj
pri zámeroch, ktoré nemajú technické kritéria na povinné hodnotenie v procese EIA, túto povinnosť
určiť. Prvý stupeň posudzovania, t. j. rozhodnutie, či sa bude posudzovať v procese EIA je zakotvený
práve v zákone o ochrane prírody a krajiny. Investor, ktorý plánuje stavbu požiada orgán ochrany
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prírody a orgán ochrany prírody – obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava vydá
odborné stanovisko, v ktorom uvedie, či sa predpokladá vplyv na naturové územie, či je potrebné
ďalšie posudzovanie.
Jednotlivé typy chránených území sa v SR rôzne prelínajú, vytvárajú rôzne kombinácie pre tú istú
parcelu.
Ako zistiť, či sa parcely, v ktorých je naplánovaná investícia nachádzajú v chránenom území, alebo
nie.
Ak sa jedná o chránené územie, ktoré nie je naturovým je údaj uvedený na liste vlastníctva daného
pozemku. Pre naturové územia tieto údaje zatiaľ nie sú na katastri zapísané. Najjednoduchšie je
opýtať sa na Štátnej ochrane prírody, územne príslušnej organizačnej jednotke, ktorými sú v tomto
prípade Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Kontakty sú uvedené na websídle Štátnej ochrany prírody (http://www.sopsr.sk). Komplexné
databázy má aj Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, Obvodný úrad životného
prostredia v Senici, Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava.
Informácie o chránených územiach, okrem chránených krajinných oblastí sú na web-stránke štátneho
zoznamu (http://uzemia.enviroportal.sk/), ktorý vedie Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši. Múzeum vedie aj archív dokumentácie, ktorou bolo chránené územie vyhlásené
(hranice územia, stupne ochrany a ďalšie údaje). V uvedenom zozname k októbru 2013 nie je
uvedená prírodná rezervácia Vanišovec, ktorá bola vyhlásená vyhláškou Krajského úradu životného
prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec.
Údaje o naturových územiach sú na web-stránke Štátnej ochrany prírody v časti Natura 2000
(http://www.sopsr.sk/natura/), jedná sa o aktuálne záväzky SR voči EÚ. Právne záväzné údaje o
chránenom vtáčom území sú vo vyhláške MŽP SR č. 202/2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie
územie Záhorské Pomoravie. Právne záväzný predpis, v ktorom sú ustanovené navrhované územia
európskeho významu je Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu, údaje sa môžu mierne líšiť od údajov na web-stránke, je to dané postupným
plnením si záväzkov SR voči EÚ a málo pružnými zmenami legislatívy. Chránené územia európskeho
významu sú vyhlásené v niektorej z kategórii chránených území a teda sú aj na stránke štátneho
zoznamu aj na stránke Štátnej ochrany prírody v časti Natura 2000. Zvláštnu časť území európskeho
významu tvoria územia, ktoré boli schválené Uznesením vlády SR č. 577 z 31.8.2011 k aktualizácii
národného zoznamu území európskeho významu (č. materiálu 27812/2011) a následne zaslané
7.10.2011 zaslané Európskej Komisii. Uvedené územia mali byť vydané všeobecne záväzným právnym
predpisom podľa § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z., no dodnes nie sú. Jedná sa o lokality, v
ktorých je vyžadované posudzovanie ako v územiach európskeho významu (v texte nižšie), aj keď nie
sú ustanovené vo všeobecne právnom predpise (v národnom právnom systéme „nepatria“ medzi
naturové územia). Ich zoznam je dostupný v materiály, ktorý bol predložený na rokovanie vlády,
alebo na uvedenej webstránke Štátnej ochrany prírody. Odlíšiť sa dajú kódom, ktorý má číslo vyššie
ako 500 (SKUEV05xx, SKUEV1xxx).
Chránená krajinná oblasť Záhorie je zadefinovaná vo vyhlasovacom predpise, ktorým je Vyhláška
MKSSR č. 220/1988 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele
66

Karpaty je zadefinovaná vo Vyhláške MŽP SR 396/2003 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele
Karpaty.
Pre rýchlu orientáciu môžu pomôcť aj rôzne tematické mapy, v ktorých sú hranice jednotlivých
chránených území zakreslené. No reálny stav je veľmi dobré preveriť v právne záväzných právnych
predpisoch, hlavne ak sa jedná o znemožnenie výstavby fotovoltickej elektrárne z titulu územnej
ochrany.
Územia sa rôzne prekrývajú, napr. na tej istej parcele môže byť chránené územie s obmedzeniami
podľa stupňa ochrany a súčasne aj chránené vtáčie územie s obmedzeniami uvedenými vo vyhláške.
Obmedzenia sa rozdeľujú na zákazy (zakázané činnosti) a súhlasy (činnosti na vykonanie ktorých je
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody). Vo vyhláške chráneného vtáčieho územia sú uvedené
činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany.
Pri obmedzeniach je takmer jedno, či sa jedná o zákaz alebo súhlas, vo výsledku konania sa v praxi
výrazne neodlišujú, lebo zo zákazu je možné udeliť výnimku (nie je to bežné) a pri súhlasoch je možné
súhlas neudeliť, t. j. činnosť zakázať. Záleží od posúdenia konkrétnej situácie. Ak je investícia v
chránenom území a jej charakter vyžaduje výnimku, alebo súhlas je nutné o rozhodnutie požiadať
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava. Pri rozhodovaní sa v chránených
územiach berú do úvahy všetky druhy pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia a všetky druhy, ktoré
sú chránené a v území sa vyskytujú. Zoznamy sú prílohami vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.
z.. Hodnotí sa aj vplyv na biotopy, ktoré sa v území vyskytujú. Ďalej sa pri stavbách posudzuje aj vplyv
na krajinu, ktorý má často znaky subjektivity, keďže zákon č. 543/2002 Z. z. sa krajine venuje len
okrajovo. No v EZÚS sa nachádzajú 2 územia, ktoré sú vyhlásené aj na ochranu krajiny: Chránená
krajinná oblasť Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, preto v zdôvodnení rozhodnutia
môžu byť uvedené aj údaje ohľadom krajiny. Pri hodnotení investičného zámeru sa môže investor
stretnúť aj s hodnotením vplyvu na neživú prírodu. Všetky hodnotenia vykonáva Štátna ochrana
prírody správa CHKO Záhorie, alebo Štátna ochrana prírody správa CHKO Biele Karpaty (okrem
hodnotení v procese EIA), pripravuje odborné podklady pre rozhodovanie štátnej správy podľa
územnej príslušnosti na základe výzvy Obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja
Bratislava. Úrad koná – rozhoduje len na základe žiadosti investora, rozhodovanie podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie je to súčasťou napr. územného konania. Žiadať o
rozhodnutie je povinnosť investora.
Obvodný úrad životného prostredia Senica a Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja
Bratislava sú dotknutými orgánmi a ich vyjadrenie je záväzné aj pri územnom a stavebnom konaní, t.
j. ich vyjadrenie je záväzné aj keď sa investícia plánuje v území, ktoré nie je chránené. Podklady pre
vyjadrenie rovnako pripravujú správy CHKO. V tomto prípade úrad koná na základe výzvy iného
orgánu (stavebného úradu).
V naturových územiach sa hodnotí vplyv na predmet ochrany, ktorý je jednoznačne vymedzený tým,
že je vymenovaný vo výnose (je uvedený aj na stránke http://www.sopsr.sk/natura/) a vo vyhláške
chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Tvoria ho biotopy a druhy. Napríklad predmetom
ochrany SKUEV0523 Lakšárska duna je biotop: 2340* Vnútrozemské panónske pieskové duny
(prioritný biotop); SKUEV0527 Gachovec sú biotopy: 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky a 91E0*
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Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a druhy: ohniváčik veľký - Lycaena dispar, modráčik bahniskový
- Maculinea nausithous.
Ak sa zámer plánuje v naturovom území, alebo v jeho blízkosti je investor povinný predložiť ho na
posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ak stavba nepolieha posudzovaniu v procese EIA. V
prípade, ak podlieha posudzovaniu v procese EIA vplyv na predmet ochrany je posúdený vo vlastnom
procese EIA. Ak sa má vykonať posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., predkladá investor žiadosť a
podklady v zmysle zákona na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava, tento v
odbornom stanovisku rozhodne, či je potrebné ďalšie posudzovanie v procese EIA (predpokladá sa
vplyv na predmet ochrany), alebo nie (vplyv sa nepredpokladá).
Ak zámer podlieha procesu EIA, či už na základe svojich parametrov priamo, alebo na základe
odborného stanoviska je dôležité, aby v správe o hodnotení vplyvov, ktorú si zabezpečuje investor
sám, sa pri dotknutých naturových územiach jednalo o samostatné, dobre odlíšiteľné posúdenie, aby
nevznikli pochybnosti, že toto posúdenie bolo opomenuté. Je nutné zhodnotiť každý predmet
ochrany, t. j. každý biotop a druh, aj keď je jasné, že investícia napr. z priestorových dôvodov naň
nemôže mať vplyv, minimálne jednoduchým skonštatovaním, že vplyv sa nepredpokladá a prečo.
Takto je možné predísť mnohým nedorozumeniam. Na vykonanie hodnotení existujú metodiky.
O tom, či je investor povinný žiadať o súhlas alebo výnimku v chránenom území, či má podať žiadosť
o odborné stanovisko sa dozvie najneskôr v územnom konaní, kde na to bude upozornený
prostredníctvom záväzného vyjadrenia orgánov životného prostredia. Investor však musí podať
žiadosť, aby orgány začali konať o povolení výnimky, udelení súhlasu, aby vydali odborné stanovisko.
Je nutné skonštatovať, že výnimočne sa v územnom konaní o povinnosti investor nedozvie, preto je
dobré vyhodnotiť, či sa fotovoltickej elektrárne týkajú obmedzenia vyplývajúce zo zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, keďže sa jedná o samostatné konania, t. j. konania sa
navzájom nepodmieňujú a chýbajúce príslušné rozhodnutie je porušením ochranných podmienok
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

•

Veľkoplošné chránené územia v EZÚS SR:

Chránená krajinná oblasť Záhorie bola vyhlásená v nasledujúcich katastrálnych územiach EZÚS:
Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján,
Šajdíkové Humence, Šaštín – Stráže.
Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty bola vyhlásená v katastrálnych územiach EZÚS: Častkov,
Podbranč, Sobotište.
V oboch platí 2. stupeň ochrany.
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Obr. 2.7: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené krajinné oblasti

•

Maloplošné chránené územia v EZÚS SR:

Prírodná pamiatka Chvojnica, k. ú. Častkov, 4. stupeň ochrany
Chránený areál Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 3. - 5. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Červený rybník, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
Prírodná rezervácia Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Jubilejný les, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. stupeň ochrany
Prírodná rezervácia Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. - 3. stupeň ochrany
Prírodná pamiatka Rieka Myjava, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 3. - 5.
stupeň ochrany
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Obr. 2.8: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a maloplošné chránené územia
•

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

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

Obr. 2.9: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené vtáčie územie Záhorské
Pomoravie
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•

Územia európskeho významu:

SKUEV0113 Dlhé lúky, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0115 Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. - 5. stupeň ochrany
SKUEV0120 Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2., 4., 5. stupeň ochrany
SKUEV0162 Grgás, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0165 Kútsky les, k. ú. Kúty, 2. stupeň ochrany
SKUEV0166 Ciglát, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0171 Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 3. - 5. stupeň ochrany
SKUEV0173; SKUEV1173 (3. stupeň ochrany) Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. stupeň ochrany
SKUEV0179 Červený rybník, k. ú. Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
SKUEV0213 Gazarka, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0220 Šaštínsky potok, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0226 Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0311; SKUEV1311 (2. stupeň ochrany) Kačenky, k. ú. Moravský Svätý Ján, Sekule, 2. stupeň
ochrany
SKUEV0314 Morava, k. ú. Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, 2. stupeň ochrany
SKUEV0520 Horný tok Myjavy, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
SKUEV0523 Lakšárska duna, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0526 Kalaštovský potok, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. stupeň ochrany
SKUEV0527 Gachovec, k. ú. Borský Mikuláš, 2. stupeň ochrany
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
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Obr. 2.10: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a územia európskeho významu

•

Medzi chránené územia európskeho významu patria:

SKUEV0113 Dlhé lúky = CHKO Záhorie
SKUEV0162 Grgás = CHKO Záhorie
SKUEV0166 Ciglát = CHKO Záhorie
SKUEV0171 Zelienka = Národná prírodná rezervácia Zelienka
SKUEV0179 Červený rybník = Národná prírodná rezervácia Červený rybník
SKUEV0226 Vanišovec = Prírodná rezervácia Vanišovec

•

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

SKUEV0115 Bahno - Chránený areál Bahno
SKUEV0120 Jasenácke - Prírodná rezervácia Jasenácke
SKUEV0213 Gazarka – CHKO Záhorie
SKUEV0220 Šaštínsky potok - CHKO Záhorie
SKUEV0311; SKUEV1311 Kačenky - CHKO Záhorie
SKUEV0314 Morava - CHKO Záhorie
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy - CHKO Záhorie
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Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, na ktoré činnosti sú potrebné súhlasy, prípadne výnimky v 2
stupni ochrany, keďže sa jedná o rozsiahle územia, ktoré často prekrývajú celé katastre. Vyšším
stupňom ochrany (od 3. stupňa) je jednoduchšie sa vyhnúť a pre investíciu hľadať inú lokalitu. V 4. a
5. stupni ochrany sa investičné zámery presadzujú len veľmi ťažko a tvoria skôr výnimku. V zákone č.
543/2002 Z. z. sa jedná o §§ 13 – 16, kde sú všetky obmedzované činnosti podľa jednotlivých stupňov
vymenované. Podľa charakteru plánovanej činnosti je potrebné posúdiť, či z uvedených činnosti bude
potrebné niektoré vykonávať a na vybrané si potom vyžiadať potrebný súhlas, prípadne požiadať o
udelenie výnimky.
Príklady:
2. stupeň ochrany – je zakázaný vjazd a státie motorových vozidiel mimo ciest, čo môže byť problém,
ak sa medzi staveniskom a cestou nachádzajú ďalšie parcely, pričom vybudovanie prístupovej cesty
nie je nutné;
2. stupeň ochrany – súhlas sa vyžaduje na:
•
•
•
•
•

•
•

likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov – môže byť potrebná pri budovaní
fotovoltickej elektrárne;
oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, napríklad pri oplotení staveniska;
vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom – niektoré stavebné postupy sa zaraďujú medzi činnosti vykonávané banským
spôsobom;
umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami
zastavaného územia obce – niektoré investície spolufinancované zo fondou EÚ vyžadujú
označenie tabuľami;
aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a
silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche
väčšej ako 2 ha – pri starostlivosti o veľké elektrárne, môže byť nutné využívanie chemických
látok na potláčanie burín a náletov drevín;
budovanie mototrasy – termín mototrasa nie je zadefinovaný, no môže súvisieť so
sprístupňovaním pozemku;
umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na osvetlenie budov, za hranicami zastavaného územia obce – môže byť potrebné
pre vybavenie staveniska.

2.4.2 Druhová ochrana
Druhová ochrana, je ochrana chránených druhov rastlín a živočíchov, ktorá sa uplatňuje na celom
území SR, t. j. aj v tzv. voľnej krajine, teda aj tam, kde nie sú vyhlásené chránené územia.
Obmedzenia, ktoré sú zadefinované v zákone sa uplatňujú na miestach výskytu jedincov chránených
druhov, chránený je každý jedinec. Z hľadiska zámerov a plánov je dôležité, či sa vplyvy, ktoré
činnosťou vzniknú zaradia medzi tie, ktoré majú negatívny vplyv na chránené druhy. Zjednodušene sa
jedná o poškodzovanie a ničenie rastlín a zraňovanie až usmrtenie živočíchov, pričom u živočíchov sú
zakázané aj činnosti, ktoré by ich mohli vyrušovať. Pre úplnosť uvádzame, že na Slovensku sú
chránené všetky druhy vtákov.
Ak sa jedná o lokalitu výskytu chránených druhov a činnosť by na ne mala negatívny vplyv, je dôležité
prehodnotiť zámer, napríklad jeho lokalizáciu, ak je to možné. Našťastie významné lokality
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chránených druhov sú väčšinou chránenými územiami, u chránených rastlín existuje možnosť
transferu (presadenie na iné vhodné miesto; na náklady investora), u živočíchov je možné uvažovať aj
s vytvorením náhradných biotopov v blízkosti vytipovanej lokality, ak to miestne podmienky umožnia
a pod.. Je potrebné trpezlivo hľadať riešenie, ktoré bude dobrým kompromisom, no vždy treba mať
na pamäti že vyvolané investície môžu byť významné. Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 40 taxatívne
stanovuje podmienky za ktorých je možné zo zákazu udeliť výnimku, investičné zámery tam uvedené
nie sú.
Chránené druhy sú vymenované v prílohách vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. Vzhľadom na rozsah
príloh, obsahujú niekoľko 100 druhov, je pre laika veľmi ťažké posúdiť lokalitu. Údaje o výskyte
chránených druhov nie sú verejne prístupné. V podstate sú 2 riešenia, nechať urobiť prieskum lokality
špecialistom, alebo sa informovať na Štátnej ochrane prírody, či eviduje v lokalite chránené záujmy.
Prieskum územia mimo chránených území nie je podrobný, údaje nie sú systematicky zbierané, skôr
majú náhodný charakter. Je vysoko pravdepodobné, že bez rekognoskácie územia sa nebude nikto
vedieť od stola vyjadriť.

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

Ochrana biotopov

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

Územný systém ekologickej stability

Tvoria ho biokoridory, biocentrá a interakčné prvky. ÚSESy sa vypracovávajú v rôznej hierarchickej
úrovni od miestnych až po KURS. Sú zapracované do územných plánov. Biocentrá sú často súčasne
chránenými územiami.
Pri plánovaní sú investori, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť
územný systém ekologickej stability, povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho
vytváraniu a udržiavaniu.
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2.4.4 Ochrana drevín
Jedná sa o ochranu stromov a kríkov, ktoré rastú mimo lesných pozemkov (ostatné plochy, trvalé
trávne porasty). V tomto prípade rozhoduje stav evidencie pozemku v katastri nehnuteľností a nie
skutočný stav. Napríklad, ak sa jedná o porast, ktorý má charakter lesa, no rastie na pozemku, ktorý
je evidovaný ako trvalý trávnatý porast, jedná sa o ochranu drevín.
Ak je potrebné pripraviť pozemok vyrúbaním drevín a krovín je potrebné požiadať obec o súhlas.
Súhlas sa vyžaduje na stromy, ktoré majú vo výške 130 cm nad zemou obvod kmeňa väčší ako 40 cm
(priemer necelých 13 cm). Pri krovitých porastoch je potrebný súhlas, ak zaberajú výmeru väčšiu ako
10 m2. Obec v rozhodnutí buď nariadi náhradnú výsadbu, alebo finančnú náhradu až do výšky
spoločenskej hodnoty drevín. Obec môže aj súhlas neudeliť. V bližší podmienkach k uskutočneniu
výrubu sa zvyčajne vyžaduje vykonať výrub mimo obdobia hniezdenia vtákov (od marca do októbra).
Spoločenská hodnota drevín, ktorou sa určuje výška finančnej náhrady, sa počíta podľa príloh vo
vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. V území s druhým a tretím stupňom ochrany sa takýto súhlas
vyžaduje vždy (neplatí výnimka o hrúbke a ploche), koná obvodný úrad životného prostredia v Senici
a v území so 4. a 5. stupňom ochrany sú výruby zakázané. Vzhľadom na pomerne vysoké sumy
spoločenských hodnôt drevín, uprednostňujú investori náhradnú výsadbu, ak ju majú kde uskutočniť.
Výnimočne je možné stretnúť sa aj s uplatnením iných častí zákona pri obmedzovaní činnosti, hlavne
vtedy, ak tieto najbežnejšie neumožňujú plánovaný zámer zakázať.

Zhrnutie
V záujmovom území EZÚS SR je viacero obmedzení zo strany ochrany prírody. Pokiaľ sa jedná o
inštaláciu solárneho systému na budove, nemal by vznikať problém zo strany ochrany prírody. Pre
plánovanie investície je teda dôležité vedieť, či sa vytipovaná lokalita nachádza v chránenom území.
Rovnako dôležité je určiť, či sa jedná o územie z európskej sústavy chránených území, t. j. chránené
vtáčie územie alebo územie európskeho významu.
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3. Odborné posúdenie možností využívania slnečnej energie
Cieľom tejto kapitoly je jednoduchým a praktickým spôsobom upozorniť na výhody a nevýhody ako aj
priame technické obmedzenia jednotlivých spôsobov využívanie solárnej energie, ktoré sa uplatnia
pri úvahách o konceptoch jej využitia vhodných v záujmovom území EZÚS ČR a SR. Preto nemá
zmysel vyčerpávajúci vedecký výklad fyzikálnych princípov, ktoré koncového užívateľa nemusia
zaujímať, keďže nie je vývojovým pracovníkom nových systémov. Podobne nie je cieľom hlbšie
rozoberať niektoré špeciálne typy solárnych zariadení, ktoré sa nepredpokladajú v záujmovom území
alebo nie sú tu vhodné podmienky na ich aplikáciu, preto sú spomenuté len heslovite alebo vôbec.

3.1 Technické limity využívanie solárnej energie na prípravu teplej vody
Priame využitie solárnej energie na ohrev teplej vody (TÚV) je najtradičnejšie využitie solárnej
energie za pomoci technického zariadenia. Zvyčajne ide o ploché a trubicové kolektory zapojené
pomocou okruhu naplneného nemrznúcou zmesou na akumulačnú nádobu TUV alebo zásobník tepla
v ktorom sa TUV len predoohrieva. V praxi sa používa približne 50 rôznych zapojení termálnych
solárnych systémov, pričom niektoré sú vhodnejšie pre rodinné domy, niektoré pre bytové až pre
veľké systémy používané v priemysle či pre podporu centrálneho zásobovanie teplom.
Pri návrhu väčších solárnych systémov je obzvlášť dôležitá skúsenosť projektanta, kde treba zosúladiť
dve protichodné požiadavky. Prvou je obvykle optimalizovanie a hľadanie energeticky
najvýhodnejšieho technického riešenia pri zachovaní jeho ekonomickej návratnosti a opačnou
druhou požiadavku je hľadanie jednoduchého a hlavne spoľahlivého riešenia pre dlhodobé nasadenie
v praxi. Tu sa stáva, že niektoré systémy sú navrhnuté po teoretickej stránke výhodne ale sú tak
komplikované že nedosahujú v praxi dobré výsledky kvôli častým poruchám, lebo sú veľmi zložité.
Ďalšou podstatnou vlastnosťou každého takéhoto systému je, že potrebuje zodpovedného
„hospodára“ ktorý mu rozumie a vykoná záverečné vyladenie a o systém dbá. Tento fakt je v praxi
často opomínaný, nakoľko systém môže uspokojivo a spoľahlivo pracovať aj bez tohto kroku do
určitého času, ale neprináša všetok úžitok, ktorý by potenciálne mohol. Je to de facto úloha „dobrého
kuriča“ ktorý dokáže prevádzkovať štandardnú kotolňu so spotrebou paliva povedzme o 20% nižšou
pri zachovaní rovnakého tepelného komfortu ako nezainteresovaný kurič ktorý dbá iba o zachovanie
základnej funkčnosti. Tento poznatok platí aj pre všetky ďalšie spôsoby využívanie obnoviteľnej
energie aj keď nebude už v nasledujúcich článkoch pripomínaný.
Každý solárny systém potrebuje adekvátnu absorpčnú plochu ku svojmu technickému tepelnému
výkonu na výstupe. Tu môže vznikať jedno so základných obmedzení, ktoré má zároveň vplyv aj na
voľbu vhodného solárneho systému. Jedným z príkladov je výškový panelový dom. Pokiaľ je vyšší ako
7 poschodí, začína byť plocha jeho strechy nedostatočná vzhľadom k spotrebe teplej vody jeho
obyvateľmi a technickým možnostiam solárnych panelov. Pri hustejšom umiestnení sa začínajú
vzájomne tieniť najmä pri nízkych uhloch slnka v zime, čím sa čiastočne znižuje návratnosť takéhoto
solárneho systému. Alternatívou je umiestnenie solárnych panelov aj mimo strechu.
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Druhým z obmedzením býva nemožnosť orientovať solárne panely ideálnym smerom. Spravidla na
rodinných domoch je orientácia obmedzená tvarom a orientáciu strechy, keďže montáž na strechu
má mnohé výhody. Pre odhad tejto straty poslúži grafická pomôcka v nasledujúcom grafe č. xx

Graf č. 3.1: Pokles spadu energie slnečného žiarenia v kWh.m-2.rok-1na plochu odklonenú od
ideálneho smeru.
Zdroj: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation
in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis
Pokiaľ bude kritériom prijateľná strata prínosu do cca 5% celoročnej energie, môžeme povedať, že
pri uhle sklonu cca 20° je prijateľná aj orientácia odklonená +/- 50 ° od južného smeru. Ak bude sklon
cca 50° už je táto odchýlka len +/-25° od južného smeru. Vyššia tolerancia odklonu smeru na východ,
ktorá je badateľná z grafu je spôsobená faktom, že oblačné počasie častejšie nastupuje v obedných
a poobedných hodinách ako v ranných, napr. letné búrky. To platí ak sa nejedná o údolnú kotlinnú
polohu s častými hmlami.
Ďalším limitom je dosiahnutie potrebnej teploty TÚV aj v zimnom období. Toto generuje potrebu
náhradného (bivalentného) zdroja tepla. Ak je termálny solárny systém nadimenzovaný tak, že v júli
presne pokrýva potrebu tepla pre prípravu TÚV, tak v solárne „najhoršom“ mesiaci december dokáže
pokryť iba 6-10% potreby tepla. Nadimenzovanie väčšej plochy solárnych panelov neprináša žiadaný
efekt, nakoľko prebytok tepla v lete jednak znižuje návratnosť systému a taktiež kladie väčšie nároky
na reguláciu či priamo znižuje životnosť solárneho systému ak často dochádzka k prehriatiu či tzv.
stagnácii. Dosiahnutie požadovanej teploty je vždy vykompenzované menším množstvom ohriatej
vody ak je celkový solárny príkon nižší. (zákon zachovanie energie platí)
Jedným so zaujímavých riešení je použitie koncentračných solárnych zariadení, ktoré dokážu
dosahovať vysokú teplotu ohriateho média aj zime.
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Obr. 3.1: Koncentračný solárny kolektor podporujúci prípravu TÚV v okrskovej plynovej kotolni
Ďalším obmedzením býva potreba dodávania tzv. „špičkového tepla“ iba v dňoch kedy solárne
energia nepokrýva potrebu. Dohodu o takejto dodávke tepla s výrobcom tepla dodávajúcim do CZT
býva v praxi dosiahnuť obtiažne. S týmto možným obmedzením treba preto počítať a ošetriť ho
vhodnou dohodou najmä pri bytových domoch a implementáciách v administratívnych budovách
i priemysle. Toto je komplikovaný stav ak sa jedná o solárny systém spojený z centrálnou dodávkou
tepla (CZT) v mestských aglomeráciách a niekedy limituje možnosť nasadenia solárneho systému.
Najnovší vývoj cien fotovoltických panelov vedie k dileme voľby termálneho alebo fotovoltického
systému najmä v podmienkach aplikácií pre rodinné domy, priemysel či polyfunkčné podnikateľské
priestory, kde aj prebytok solárnej energie v elektrine má svoj zmyslel pre iné účely ako je príprava
teplej vody. K tejto téme sú uvedené ďalšie fakty aj v článku 3.8.

3.2 Technické limity využívanie solárnej
vykurovania budov

energie na

podporu

Úvodom treba vysvetliť, že využitie solárnej energie na vykurovanie tvrdo limituje jej nedostatok
v zimnom období. Najhoršími mesiacmi sú november a december, kedy už samotné počasie
s minimálnym počtom slnečných hodín značne obmedzuje technicky využiteľnú solárnu energiu
spadajúcu na absorpčnú plochu solárneho systému.
2

Poveternostné podmienky

Žiarenie (W/m )

Podiel difúzneho žiarenia (%)

Jasno

800 - 1000

10

Oblačno

600 - 900

50

Hmlistý jesenný deň

100 - 300

100

Zamračený zimný deň

50

100

Celoročný priemer

600

50 - 60
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Tab. 3.1: Intenzita slnečného žiarenia a podiel difúzneho žiarenia v rôznych poveternostných
podmienkach:
Pre mesto Senica bolo meraniami za obdobie 1951-1980 zistené takéto rozloženie priemerných
mesačných súm globálneho žiarenia na horizontálnu plochu v kWh.m-2
Mesiac:
I.
Energia v
kWh.m-2 29
Podiel v % 2,3%

II.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

52
4,1%

95
7,6%

138
172
180
179
155
120
11,0% 13,7% 14,3% 14,2% 12,3% 9,5%

X

XI

XII

Rok:

73
5,8%

34
2,7%

30
2,4%

1257
100,0%

Tab. 3.2: rozloženie energie globálneho žiarenie na mesačné priemerné sumy pre mesto Senica
Zdroj: STN EN ISO 13790/NA

energia v kWh.m-2

Solárna energia - Senica

VI; 180 VII; 179
Series1;Series1;
V; 172Series1;
Series1; VIII;
155
Series1; IV; 138
Series1; IX; 120
Series1; III; 95
Series1; X; 73
Series1; II.; 52
Series1;
Series1; XI;
XII;34
30
Series1; I.; 29

Mesiac

Graf č. 3.2: rozloženie energie globálneho žiarenie na mesačné priemerné sumy pre mesto Senica
Najprirodzenejším spôsobom využitia solárnej energie je využitie priamych solárnych ziskov budovy,
s vhodným designom s dostatkom presklených plôch najmä na južnej strane, prípadne juhovýchodnej alebo juho-západnej.
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Obr. 3.2: Dom optimalizovaný pre využitie pasívnych solárnych ziskov s podporu fotovoltického
systému
Zdroj: www.motherearthnews.com
Pre výpočet teplotechnických vlastností budovy sa odvodzuje pasívny solárny zisk od plochy,
orientácie a kvality presklenia.
Pasívny solárny zisk je podľa noriem EN 832 a STN 73 0540-3 možné odhadnúť po zjednodušení
nasledovne:
Qs = Isj . Σ (0,50. gnj . Anj)
Kde:
Isj – celková energia solárneho žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním j
gnj – celková priepustnosť slnečnej energie zasklením s nasmerovaním j
Anj – plocha priesvitnej otvorovej časti
Isj =100 W.m2 orientácia zasklenia na sever
Isj =130 W.m2 orientácia zasklenia na severo-východ a severo-západ
Isj =200 W.m2 orientácia zasklenia na východ a západ
Isj =340 W.m2 orientácia zasklenia na juho-východ a juho-západ
Isj =400 W.m2 orientácia zasklenia na juh
Isj =340 W.m2 orientácia zasklenia horizontálne
g = 0,87 - obyčajné sklo, jednoduché zasklenie
g = 0,76 resp. 0,75 - obyčajné sklo, dvojité zasklenie alebo sklo FLOAT 4+12+4 mm
g = 0,66 - obyčajné sklo, trojité zasklenie 3 mm sklami
g = 0,47 – dvojsklo FLOAT + reflexné sklo 4+12+4 mm
g = 0,38 – svetlá reflexná fólia
g= 0,27 – tmavá reflexná fólia
g= 0,14 – vonkajšie žalúzie, lamely 45°, svetlé
Z fyzikálneho princípu je možné dokázať, že najvyššiu účinnosť využitia solárnej energie majú tie
solárne systémy, ktoré pracujú z najstudenším médiom, resp. prinášajú tepelnú energiu do čo
najstudenšieho prostredia. Z tohto dôvodu, je priamy ohrev interiéru de facto ten najúčinnejší
„kolektor“ nakoľko slnečné lúče ohrievajú priamo predmety o izbovej teplote cca 20 °C.
Technickou výzvou na riešenie je zosúladiť niektoré protichodné požiadavky takéhoto dizajnu
budovy. Na jednej strane je potrebná čo najväčšia presklená plocha, na druhej strane od nej
požadujem čo najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Do úvahy treba vziať aj fakt, že v zimnom období
je málo slnečných dní a noc je dlhšia ako deň. Ak by presklené plochy mali nedostatočnú tepelnú
izoláciu, strata tepla by mohla byť väčšia ako solárny zisk. Do popredia sa dostávajú izolačné trojsklá.
Pokiaľ izolačné dvojsklo prepúšťa cca 75 % slnečného žiarenia, izolačné trojsklo s vyšším koeficientom
tepelného odporu už len cca 66 %. Vážnym problémom takto riešenej budovy je prebytok tepla
v letnom období. Presklené plochy musia byť zatieniteľné alebo poskytovať inú vhodnú alternatívu
obmedzovanie slnečnej energie v lete. Riziko potreby klimatizovanie priestoru v lete stúpa.
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Už z princípu je zrejmé , že sa jedná len o podporu vykurovania. V zimných mesiacoch sa môže
vyskytovať v našich podmienkach oboch záujmových území extrémne nevhodné počasie pre solárnu
energiu, kedy až 14 dní po sebe nasledujúcich sa môže vyskytnúť súvisle zamračená obloha s takmer
nulovým potenciálom technicky využiteľnej solárnej energie. V takomto období je nutné tepelnú
energiu dodať z iného zdroja.
Ďalším limitom je vhodnosť vykurovacej sústavy. Tento limit je najvážnejší pri jestvujúcich
stavbách. Do potenciálu budov je nutné zahrnúť nie len novostavby ale aj jestvujúce stavby.
U administratívnych budov je pravdepodobnosť novostavieb minimálna, skôr treba uvažovať
v kontexte významnej obnovy či rekonštrukcie. Podobná situácia je v priemyselných objektoch.
Najjednoduchšia situácia nastáva v individuálnej výstavbe rodinných domov, kde novostavby majú
najsilnejšie zastúpenie. U jestvujúcej bytovej výstavby, najmä z minulých rokov je potenciál využitia
solárnej energie pre podporu vykurovania takmer nulový. Klasická radiátorová vykurovacia sústava
nie je v vhodná ani u zateplených bytových domov. Investícia do tak zásadnej rekonštrukcie bytového
domu by bola nenávratná a teda za dnešných podmienok je nereálna.
Perspektívne sa javia zariadenia s koncentráciou slnečného žiarenia pomocou zrkadiel, ktoré sú
smerované za slnkom (tzv. „tracking“). V porovnaní s klasickými plochými kolektormi dosahujú
zvýšený výkon najmä v zimnom období. Je to spôsobené tým, že po východe slnka prakticky ihneď
nabiehajú na maximálny výkon v prípade jasnej oblohy.

Graf č. 3.3: Výkonová charakteristika 10 kW zrkadlového kolektoru SICON v decembri v porovnaní na
charakteristiku plochého kolektora v decembri
(Zdroj: http://www.systema.it/brochure_en_concentrator_powered_by_solar_energy)
Nevýhodou týchto zariadení je zatiaľ neprimeraná cena na úrovni cca 3000-4000 €/kW inštalovaného
výkonu.
Technickou podmienkou solárneho prikurovania sa nepriamo javí existencia nízkoteplotnej
vykurovacej sústavy . Nie je to možné povedať explicitne, nakoľko môžu existovať výnimky ale je to
najlogickejším riešením, ktoré spolupracuje z charakterom solárneho zdroja tepla. V prípade
podlahového vykurovanie postačuje teplota cca 35°C pre dostatočné vykúrenie priestoru aj
81

v najväčšej zime. Pre solárny systém je technicky reálnejšie dodávať 35°C ohriate médium ako
povedzme o 30°C horúcejšiu vodu pre radiátorový okruh. Už to, že postačuje nižšia teplota, zvyšuje
účinnosť solárneho systému a počet hodín prevádzky , kedy sú splnené podmienky termodynamickej
rovnováhy systému. Pre vysvetlenie stačí spomenúť fakt, že ak by solárny systém dokázal odovzdávať
teplo napríklad tak, že predohrieva studenú vodu z 10°C na 20°C, jeho použiteľnosť pre solárne
prikurovanie do podlahového vykurovania je nulová, nakoľko teplota interiéru je 20 alebo viac
stupňov Celzia.

Graf č. 3.4: Schéma využitia solárneho tepla na prikurovanie
Pre dosiahnutie čo najväčšej teplo-odovzdávajúcej vykurovacej plochy , resp. čo najnižšej potrebnej
teploty vykurovacieho média sa do praxe dostávajú kapilárne rohože ktoré môžu pokrývať celé steny,
stropy či podlahy. Ak sú nimi pokryté čo možno najväčšie plochy interiéru, je možné prevádzkovať
vykurovaciu sústavu s minimálnym rozdielom teplôt, napríklad môže postačiť 25°C.
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Obr. 3.3: Kapilárne rohože inštalované na stenách aj
strope pred finálnou povrchovou úpravou miestnosti.
Zdroj: INFRACLIMA, s.r.o.

Stavba musí byť nízkoenergetická až v pasívnom štandarde. Pokiaľ je potreba tepla veľká, nemá
technický zmysel uvažovať o solárnom systéme na podporu vykurovania. Príkladom môže byť
nezateplený rodinný dom. Predpokladať treba stavbu minimálne v energetickej triede A, t.j.
s potrebou tepla na vykurovanie do 50 kWh.m-2.rok-1.
Pri podpore vykurovania nízkoenergetickej stavby pomocou solárneho systému so solárnymi
panelmi, je praxou zistený približný pomer plôch vykurovanej (obytnej podlahovej) plochy a veľkosti
absorpčnej plochy solárnych panelov. Absorpčná plocha panelov má byť približne 10-20%
vykurovanej plochy stavby. Za takýchto predpokladov je možné v podmienkach záujmových oblastí
predpokladať ročnú úsporu tepla na vykurovanie do 30% . Vtedy sa solárne prikurovanie prejaví
najmä skrátením vykurovacieho obdobia o cca 3-4 týždne na začiatku a na konci vykurovacej
sezóny.
Novo skúmanou možnosťou sú stavby kde sa ohrieva vonkajší povrch steny, čím dochádza k efektu
zníženia zdanlivého tepelného rozdielu a tým aj tepelnej straty budovy či energie na vykurovanie.
Vonkajší povrch steny je najstudenší, takže tu je priestor pre uplatnenie nízko-potenciálového tepla
najlepší. Pre príklad ak je vonkajšia teplota -10 °C a solárnym prikurovaním sa podarí zabezpečiť
ohrev steny na 0°C, tak namiesto rozdielu teplôt 30°C medzi vnútorným prostredím budovy kde je
+20°C stačí, aby vykurovacia sústava pokryla vykurovanie ako keby vonkajšia teplota bola 0°C teda
tepelný rozdiel iba 20°C. Znamenalo by to úsporu nákladov na vykurovanie 1/3 teda cca 33% .
Ako riešenie nedostatku tepelnej energie v zimných mesiacoch sa javí sezónne uskladnenie
solárneho tepla. Takto koncipovaný solárny systém na podporu vykurovania má najvyššiu šancu
pokryť potreby v zimných mesiacoch. Princíp spočíva v nabití obrovského tepelného zásobníka
v letných mesiacoch kedy je prebytok solárneho tepla. Najväčším problémom tohto riešenie sú
neprimerané investičné náklady a vysoké nároky na priestor. Ak by išlo o vykurovanie rodinného
domu, mohlo by sa jednať o niekoľko 100 000 litrové zásobníky s horúcou vodou. Existujú aj koncepty
uskladňovania tepla do suchých podloží a technológie vŕtanie zahnutých vodorovných vrtov. Vtedy sa
počas letnej sezóny zohreje podložie približne v tvare valca o polomere 2-3 metre okolo potrubí
určených na prenos tepelnej energie do suchého podložia. Zásoba tepelnej energie je daná aj
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kvalitou podložia. Pre orientáciu môže sa jednať napr. o „vodorovný“ vrt v hĺbke 10-15 metrov pod
povrchom, kde je únik tepla do vonkajšieho prostredia už minimálny aj zime.

Obr. 3.4: Hydrotermické vrty pre sezónne uskladnenie tepla
Zdroj : Intergeo, a.s.
Kombinácia s tepelným čerpadlom. Táto časť podpory vykurovania sa javí ako perspektívna, nakoľko
investičné náklady sú rádovo priaznivejšie ako pri sezónnom uskladňovaní tepla. Často je možné
stretnúť sa z názorom, že je ekonomicky nezmyslené kombinovať viacero obnoviteľných zdrojov.
Často krát je toto tvrdenie pravdivé, ale nie vždy. Tvrdenie býva motivované aj neznalosťou
a vysokým rizikom zložitejších vykurovacích sústav zo strany dodávateľov, ktorí nemajú skúsenosť ani
teoretické znalosti ako je možné takéto systémy kombinovať efektívne. Z tradície sú to obvykle dvaja
rôzni dodávatelia, takže nemajú skúsenosť z tým opačným riešením. Za zmienku stojí práve
kombinácia solárnej podpory vykurovania, kde sa nepožaduje ani teplota podlahového vykurovania.
Zaujímavo sa javia systémy v ktorých prvý stupeň ohrevu reprezentuje solárny systém a druhý
„koncový“ tepelné čerpadlo zväčša typu voda-voda. V takomto systéme je možné dosiahnuť
synergický efekt, kedy tepelné čerpadlo , ktoré pracuje s teplejším vstupným médiom vykazuje
úsporu nákladov na prevádzku vďaka vyššiemu výkonovému číslu COP. Rovnako od slnečného
kolektora nie je požadovaná teplota potrebná pre podlahové vykurovanie a teda môže pracovať
z menším tepelným rozdielom aj za zimných podmienok, čo znamená efektívnejšie. Môže sa teda
stať že solárny systém bude ohrievať vodu z 0°C na 5°C a napriek tomu prispeje k úspore na tepelnú
energiu.
Tieto systémy sa vyvíjajú a zďaleka nepatria k bežným rokmi overeným riešeniam. Ich potenciál je
však veľký. Vznikajú mnohé variácie, napríklad z názvom „termodynamické panely“. Tieto panely sú
schopné využívať aj teplo okolia, t.j. nie sú už v pravom slova zmysle solárnymi panelmi. Ich solárny
ohrev je vítaný ale nie je nutný. Pokiaľ slnečná energie neprispeje k ich ohrevu nad teplotu okolia,
pracujú ako veľkoplošné výmenníky tepla a z tepelného čerpadla sa stáva čo sa týka fyzikálneho
princípu čerpadlo typu vzduch-voda.
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Obr. 3.5: Termodynamický panel

3.3 Technické limity využívanie solárnej energie na výrobu elektriny

3.3.1 Úvod

V podmienkach záujmových území EZÚS ČR a EZÚS SR je najpravdepodobnejšie využitie systémov
na báze fotovoltických panelov aj v budúcnosti, ako sa preukázalo aj prieskumom jestvujúcich
inštalácií na danom území.
Potenciál výroby elektriny v elektrárni na princípe vyskoteplotného ohrevu za pomoci
koncentračných zrkadlových kolektorov a parného alebo Rankinovho cyklu je minimálny.
Elektrárne tohto typu sú určené pre oblasti s výrazne silnejším slnečným žiarením ako je v našich
podmienkach. Z pohľadu štátov Európskej únie majú vhodné podmienky napríklad zariadenia
umiestnené v Španielku.
Najväčším limitom využívania slnečnej energia na výrobu elektriny nie sú technické obmedzenia, ale
legislatívno – ekonomické obmedzenia. Ako vyplýva z kapitoly 1.1 a 1.4 podporné mechanizmy zo
strany štátu či už vo forme garancií alebo iných výhod pri predaji takejto elektriny sa v tomto období
prudko menia až sa dá povedať, že zanikajú úplne. Následkom tohto javu je hľadanie nových
spôsobov využitia fotovoltického alebo iného solárneho zariadenia určeného na výrobu elektriny
koncipované tak, aby bolo ekonomicky čo najefektívnejšie aj bez podpory štátu. Bližšie podrobnosti
sú rozvedené v kapitolách 3.6 pre podmienky v Českej republike a 3.7 pre podmienky v Slovenskej
republike.
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Obr. 3.6: Fototovoltická elektráreň Rohov, dnes už
„nepostaviteľné“ dielo.
Ak ako dôsledok súčasnej situácie v podpore OZE nevynímajúc solárnu energiu sa postavia
požiadavky na nové systémy tak, že elektrina musí byť spotrebovaná priamo v mieste výroby, dospeje
sa k niektorým novým limitom jej výroby.

3.3.2 Uskladnenie elektrickej energie

V prípade domácnosti sa dá uvažovať v kontexte uskladnenia časti dennej výroby, ktorá dokáže
pokryť čo najväčší podiel spotreby v čase kedy slnečné elektráreň nepracuje. Pre zaistenie
najnutnejšej spotreby domácnosti je nutná akumulácia rádovo 1 000 V.Ah. Pre zaistenie spotreby
domácnosti na niekoľko dní je nutná akumulácia rádovo 10 000 V.Ah.
V prípade priemyselného využitia záleží potreba od konkrétnej aplikácie. Napríklad sa môže jednať
o osvetlenie areálu v noci, zabezpečenie záložnej energie pre bezpečnostné systémy a pod.
V prípade dodávok do distribučnej siete sú požiadavky distribučných spoločností dodržovať
konštantnú výrobu resp. dohodnutý diagram. V prípade nedodržiavania sa jedná o tzv. odchýlku.
Odchýlka je spoplatnená cenou elektriny za kWh, či už nedodanú (kladná odchýlka) alebo dodanú
naviac (záporná odchýlka). Finančné straty spôsobené obchodovaním odchýlky na krátkodobom trhu
s elektrinou zásadným spôsobom nabúravajú ekonomiku prevádzky obnoviteľného zdroja.
V doterajšej podpore zo strany štátu bola zahrnutá podpora aj prevzatím zodpovednosti za odchýlku
do určitého výkonu zdroja. Ak vyjdeme z predpokladu, že tieto podpory postupne zanikajú, vzniká
nutná potreba akumulácie elektriny, čo je technický limit.
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Obr. 3.7: Ilustratívne foto - betériové pole z 2V olovených článkov
Technický problém s vhodným uskladnením elektrickej energie je vážny. Patrí k najväčším výzvam
súčasného vývoja všetkých obnoviteľných zdrojov. Tomuto limitu a pokusom o jeho prekonanie sa
budeme venovať nižšie v odstavci 3.3.1 v závere tohto článku.

3.3.3 Spotreba elektrickej energie v čase jej výroby
Podobným opatrením ako uskladnenie vyrobenej elektriny je vyváženie jej odberu s možnosťami jej
výroby. Takéto aplikovanie solárnej energie limituje opačne technologické procesy či priority
zapínania spotrebičov. Do lepšieho súladu je možné uvádzať spotrebiče, ktoré obsahujú nejakú
akumulačnú schopnosť už v sebe.
Ako vhodne spotrebiče sa javia práve bojlery na ohrev teplej úžitkovej vody alebo akumulácia v teple.
V kontexte uplatnenie FV v domácnosti alebo menších prevádzkach , podobným spotrebičom môže
byť napr. chladnička, pokiaľ dokáže pracovať s dlhším cyklom a s vychladením na nižšiu teplotu počas
dňa. Vhodnejšia prevádzka chladničky je taká, kedy sa počas hodín slnečného svitu vychladí na takú
teplotu, že môže v noci nepracovať úplne. Toto je možné za dodržania limitu, kedy potraviny
nezmrznú alebo sa im nezníži trvanlivosť kvôli vyššej teplote v ranných hodinách. Jedná sa o
akumuláciu chladu a kvalita závisí aj od dostatočnej tepelnej izolácie chladničky. (Energetická trieda
AA a lepšia.)
Vo všeobecnosti ide o správne načasovanie spotreby akéhokoľvek elektrického zariadenia. Mohlo by
sa jednať aj o tepelné čerpadlá, ktoré nepotrebujú pracovať v noci a podobne. Limitom je potreba ich
značného predimenzovania, nakoľko časová využiteľnosť takéhoto tepelného čerpadla by bola
výrazne nižšia ako bežných 1800-2300 hodín ročne. Po stránke energetickej bilancia by však
vykazovali najmä vzduchové tepelné čerpadlá vyššie SPF či SCOP, nakoľko by pracovali iba počas dňa
čo znamená s teplejším vzduchom ohrievajúcim výparník. Akumulačná nádoba s vodou je priamo
nevyhnutná súčasť takto koncipovaného systému.
V nasledujúcom príklade, ktorý je zobrazený na grafe č. 3.5 je „vplyv odloženého štartu“ spotrebiča
o cca 3 hodiny neskôr. Ak pôjde o spotrebič ako je napríklad práčka s dobou pracieho cyklu 1,5
hodiny je možné ukázať, že pri štarte ráno po 7:00 hodine by spotrebovala len červeným zobrazenú
časť z výroby domácim fotovoltickým zdrojom. Ak by sa spustila po 10:00 hodine , tak za predpokladu
slnečného dňa podľa modrej výkonovej krivky fotovoltického zariadenia sa využije celá časť výroby
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označená zelenou farbou. Zelená plocha (teda využitá solárna elektrina) môže byť 3 krát väčšia ako
červená a podobne.

Graf č. 3.5: Načasovanie spotreby elektriny na hodinu, kedy je pravdepodobnejšia jej solárna výroba
z vlastného zdroja.
K zlepšeniu bilancie spotreby voči možnostiam solárnej výroby elektriny môže prispieť aj zníženie
zbytočných výkonových špičiek, ktorým bez začlenenie FVZ nebola venovaná pozornosť. Tento
princíp platí rovnako aj premyslenom využití aj keď bude ilustrovaný na jednoduchom príklade
žehličky. Sú aj také druhy spotrebičov ako spomenutá žehlička, kde dochádza k cyklickému zapínaniu
a vypínaniu aj keď konštantnejšia dodávke elektrickej energie by splnila rovnaký účel. V grafe č. 3.6 je
ukázaný rozdiel medzi žehličkou výkonu 1600 W a žehličkou výkonu 700W. Obe sa ohrejú na rovnakú
teplotu nastavenú jej termostatom. V prvom prípade veľmi rýchlo a potom vypne termostat.
V druhom prípade pomalšie ale z väčším pomerom solárnej elektriny.

Graf č. 3.6: Zníženie odberovej špičky na dlhší odober nižšieho výkonu.
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Začlenenie solárneho elektrického zdroja do spotreby či už domácnosti alebo podniku kladie
mimoriadne nároky na reguláciu a vzájomnú prepojenosť viacerých systémov. Toto je limitované
investičnými nákladmi a ich návratnosťou ako aj vôbec komunikačnou kompatibilitou. Z pohľadu
zvyšovanie potreby využitia solárnej elektriny pre pokrytie čo najvyššieho percenta vlastnej spotreby
je nutné aby zariadenia vzájomne inteligentne spolupracovali. Najperspektívnejším sa zatiaľ javí
nadriadený riadiaci systém na báze priemyselného mikropočítača (napr. PLC jednotka) ktorý má
kompatibilnú komunikačnú zbernicu na všetky podriadené systémy vrátene riedenie spotreby ako aj
výroby elektriny. Na grafe č. 3.7 je vysvetlený dôsledok nedostatočnej komunikácie systému
elektrického ohrevu vody alebo vykurovania z fotovoltickým zdrojom. Za predpokladu slnečného
počasia FVZ dodáva výkon podľa modrej krivky. Ak je ohrev vody riadený len spínačom vysokej
a nízkej tarify elektriny (HDO), dôjde k vypnutiu bojlera či elektrokotla v čase vysokej tarify nezávisle
na reálnych možnostiach fotovoltického zdroja v danom čase. Červeným označená plocha
predstavuje nevyužitú solárnu výrobu.

Graf č. 3.7: Nedostatočné riadenie a komunikácie spotrebičov so solárnym zdrojom elektriny.
3.3.4 Zlepšenie priebehu výroby elektriny počas dňa
Pokiaľ je cieľom zvyšovať pomer spotrebovanej elektriny v mieste jej výroby, dôležitým prínosom je
zlepšovanie konštantnosti jej výroby po čo najdlhšiu časť dňa. Veľkým prínosom sú trakovacie
zariadenia. Nejde tu už len o pohľad celkového zvýšenia ročnej produkcie. Tým, že sa podarí
zabezpečiť vyšší výkon zdroja v ranných a večerných hodinách sa zlepšuje aj pomer spotrebovanej
elektriny v mieste jej výroby. Priebeh výkonu FV zdroja nie je obdĺžnikový, t.j. nemôže nastať dodávka
plného výkonu hneď po východe slnka a trvať konštantne do jeho západu, ale značne sa tomuto
približuje.
POZN: Je zrejmé, že v ranných a večerných hodinách slnečné žiarenie prekonáva oveľa väčšiu hrúbku
atmosféry ako je tomu na poludnie, takže intenzita slnečného žiarenia sa počas dňa mení. Ak by sme
prirovnali prechod slnečného lúča na pravé letné poludnie atmosférou k jej zdanlivej hrúbke cca 20
km, tak v ranných a večerných hodinách je výstižnejšie hovoriť o hrúbke atmosféry cca 300 km.
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Obr.3.8: Použitie dvoj-osého trackeru v podmienkach FVZ pre
domácnosť.
3.3.5 Back-up systémy
Požiadavka na zvyšovanie pomeru spotreby elektriny v mieste jej výroby vedie k dileme, či solárne
zariadenie má vôbec byť galvanicky prepojené s distribučnou sieťou. Pri použití v priemysle ale
rovnako aj v domácnosti ekonomická optimalizácia naráža na technické limity. Po technickej stránke
by sa javil optimálny ostrovný systém (off-grid) s dostatočným uskladnením elektriny s občasnou
možnosťou dobitia zo siete, ak solárne podmienky sú dlhodobo nepostačujúce. Nie je mysliteľné
limitovať výrobnú činnosť alebo „komfort“ domácnosti iba na základe dostupnosti slnečného
žiarenia. Čím väčšie prispôsobenie správania spotrebiteľa energie sa podarí uskutočniť, tým lepšie sa
uplatní solárny systém jej výroby. Pravdepodobne je filozofickou chybou koncipovanie systémov,
ktoré „z túžby po nezávislosti“ začínajú niekedy ignorovať reálne prostredie. Všetky záujmové územia
sú dnes dobre pokryté distribučnou sieťou elektriny. Správnym riešením sa javí technicky
neobmedzovať systémy tam kde netreba a zároveň ponúknuť vysokú bezpečnosť dodávky elektriny
pri rešpektovaní optimalizácie investičných nákladov. Ak by uskladnenie energie malo slúžiť
optimalizácii jej spotreby, prípadne zvýšeniu bezpečnosti jej dodávky je možné naprojektovať aké
minimálne objemy uskladnenie energie postačujú na spoľahlivú prevádzku systému a dobré využitie
jeho zdrojov. Ak by sa toto zadanie prekoncipovalo na off-grid systém, boli by nutné možno 10
násobne väčšie uskladňovacie kapacity energie a neobišlo by sa bez záložného zdroja na fosílne
palivo. Tieto časti systému sú však možno zbytočné ak sa výhody oboch riešení zlúčia do záložného
systému tzv. Back-up.
Tento fenomén je možné dobre demonštrovať na príklade domácnosti v rodinnom dome
s malým fotovoltickým zdrojom. Pokiaľ v minulosti bolo bežné FVZ napojiť priamo v domovom
rozvádzači „do vlastnej spotreby“ a teda galvanicky spojiť na distribučnú sieť výroba bola
prevádzkovaná ak sieť spĺňala štandardné kvalitatívne parametre dodávky elektriny, t.j. prakticky
vždy. Domácnosť si však následne zakúpi samostatný záložný zdroj ku kotlu na biomasu aj k počítaču.
Tieto záložné zdroje sú z pohľadu energetickej bilancie domu bezvýznamné ale nutné z pohľadu
bezpečnosti. Ak bude dochádzať v blízkej budúcnosti k zvyšovaniu elektromobility je možné, že úlohu
záložného zdroja nie len pre kotol ale aj pre celú domácnosť prevezme napríklad jedna veľká batéria
v pivnici plus druhá veľká „autobatéria“ inštalovaná vo vozidle „zadokovanom“ v garáži. Ako dnes
dostupné trendové riešenie s pevne inštalovanými batériami sa javí back-up systém, ktorý
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spolupracuje v reálnom čase s energiou v batériách ako aj s verejnou distribučnou sieťou. Ako bonus
ponúka prevádzku menších spotrebičov v stave off-grid. Prechod medzi pripojením a odpojením od
siete je rádovo v milisekundách takže ani PC nepotrebuje záložný zdroj.

„Tradičné“ technické limity obmedzujúce fotovoltické elektrárne :
•
•
•

možnosť využiť voľné plochy na budovách – dostatok vhodne orientovaných plôch striech na
požadovaný výkon elektrárne
technické problémy s vyvedením výkonu, administratívne
nevhodné prostredie, prašnosť, tienenie

3.3.6 Možnosti riešenia uskladnenia elektrickej energie
Potreba uskladniť elektrickú energiu je vlastná všetkým obnoviteľným zdrojom, nakoľko systémy pre
obnoviteľné zdroje musia čerpať energiu vtedy , keď ju prírodné podmienky poskytujú. Spotreba je
do značnej miery nezávislá aj preto, že sa už dávno dosiahol štandard kde elektrina je dostupná
v záujmových územiach už veľa rokov bez časových či výrazných výkonových obmedzení. Zmeny
v návykoch spotreby sú nepravdepodobné a budú pozvoľné, nakoľko by znižovali komfort či
konkurencieschopnosť výroby v priemysle, službách a všetkých odvetviach. Závislosť na dostatku
elektriny je dnes nesporná. Keďže solárna energia reprezentuje jeden z najväčších obnoviteľných
zdrojov, stala sa aj hybným motorom výskumu a vývoja zariadení na uskladnenie elektrickej energie.
Vo “veľkej energetike“ sa jedná najmä o vodné prečerpávacie elektrárne, t.j. o uskladnenie do
polohovej energie veľkého množstva vodnej masy. Pri fotovoltike sú možnosti zriadenia takéhoto
vodného diela takmer nereálne. Vývoj sa uberá viacerými smermi, pričom sa dnes nedá jednoznačne
predvídať ktorý je ten správny. Medzi najzákladnejšie patria tieto:
•

Uskladnenie elektrickej energie do batérií rôznych konštrukcií

•

Uskladnenie energie do vodíka a spätnej premeny pomocou palivových článkov

•

Uskladnenie energie do vysokoteplotného média alebo skupenskej premeny látky

•

Uskladnenie energie do zotrvačníka

•

Uskladnenie energie do stlačeného vzduchu alebo pružného média

•

Uskladnenie energie do supravodivého magnetu

Pre praktické použitie sa naďalej využíva najmä prvý spôsob, t.j. využitie batérie, preto je vhodné
porovnať ich parametre a vhodnosť pre solárnu výrobu elektriny. Trhovo dostupné sú dnes tieto typy
batérií:
LiFePo4

Lithium-železo-fosfátový akumulátor
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LiFeYPo4

Lithium-železo-fosfátový akumulátor (Fe dotované Yttriom)

NaS

Sodium-sulfur battery – Sodíkovo sírový akumulátor

PbA

Lead – Acid – olovený akumulátor

Pb flooded Lead – Acid – olovený akumulátor – iná konštrukcia
Pb AGM

Lead – Acid – olověný akumulátor – elektrolyt v separátoru

NiCd

Nickle-Cadmium – Nikel-kadmiový akumulátor

NiMH

Nikel-Metal Hydridový akumulátor

VRB

Vanadium Redox Battery – Vanadiová redoxná bateria

ZnBr

Zinc-Bromide Battery – inko-bromový akumulátor

PSB

Polysulfide-Bromide Battery – Polysulfidová Bromová Baterie

Tab. 3.3. Typy batérií vhodné pre uskladnenie elektrickej energie.
POZN: Batérie NaS, teda na báze sodík-síra sa zatiaľ využívajú len vo výkonových aplikáciách nad
1 MW a nie sú komerčne dostupné pre menšie výkony. Preto sa nimi nebudeme bližšie zaoberať.
Ni-MH

LiFePO4 Pb
štartovacie

Pb
Pb
staničné trakčné

Typ akumulátoru

Ni-Cd

Reálna hustota energie [Wh/kg]

45–80 60–120

90–120

30–50

Napätie článku [V]

1,2

1,2

3,3

2,1

Počet cyklov [–]

1500

300–500 > 2000

400–500

600 +

Životnosť [rokov]

5+

3–4

10 +

5+

10 +

Doba nabíjania [h]

1–2

2–4

0,5–4

8–16

Samovybíjanie/mesiac [%]

20

30

5–10

20

Tab. 3.4: Porovnanie vlastností najčastejšie používaných batérií
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5

Zdroj: C.J. Rydh, B.A. Sandén, Energy analysis of batteries in photovoltaic systems

Obr. 3.9: 3.2V 50Ah LiFePO4 Prismatic Energy Cell
Zdroj: www.all-battery.com
Z pohľadu energetickej efektívnosti uskladnenie energie je dôležitý pomer medzi energiou nabitou
a získanou pri odbere. Tab. xx. uvádza najvyššie a najnižšie účinnosti dosahované pri danom type
akumulátora.
Typ akumulátoru

LiFePo4

NaS

PbA

NiCd

NiMH

VRB

ZnBr

PSB

η [%]

85–95

75–83

60–91

65–85

65–85

60–80

60–73

60–65

Tab. 3.5: Limitné hodnoty účinnosti nabíjacieho/vybíjacieho procesu rôznych druhov akumulátorov .
Zdroj: C.J. Rydh, B.A. Sandén, Energy analysis of batteries in photovoltaic systems
K zaujímavým hodnotám nákladov na akumulovanú 1 kWh elektrickej energie dospel kolektív
autorov na Vysokom účení technickom v Brne pod vedením Ing. Pavla Tošera, odkiaľ sú známe tieto
hodnoty uvedené v tabuľke č. xx.
Typ akumulátoru

Pb
štartovací

Pb
trakčný

Pb
staniční
vysoko
záťažový

Pb
staničný
[200 Ah]

LiFeYPO4
[200 Ah]

Kapacita [Ah]

56

150

120

225

200

Napätie [V]

12

12

12

6

3,2

Počet cyklov pri 50 % DOD [–]

500

800

1100

1600

5000

Cena [Kč]

1792

7538

6188

3500

6690

Účinnosť ηSH [%]

60

60

60

60
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Účinnosť ηHH [%]

91

91

91

91

95

Cena za 1 kWh pri ηSH [Kč]

17,78

8,72

6,51

2,70

2,46
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Typ akumulátoru

Pb
štartovací

Pb
trakčný

Pb
staniční
vysoko
záťažový

Pb
staničný
[200 Ah]

LiFeYPO4
[200 Ah]

Cena za 1 kWh pri ηHH [Kč]

11,72

5,75

4,29

1,78

2,20

Náklady na 1 kWh [Kč]

14,75

7,24

5,40

2,24

2,33

Tab. 3.6: Vypočítané náklady na akumuláciu jednej kWh el. energie.
Kde: index SH označuje dolnú hranicu účinnosti a index HH hornú hranicu účinnosti
Zdroj: www.tzb-info.cz

3.4 Technické limity využívanie solárnej energie na výrobu chladu
Pre výrobu chladu za pomoci solárneho tepla boli tradične uvažované zariadenia na báze
absorpčného cyklu obehu chladiva, ktoré je poháňané /ohrievané solárnym teplom. Pre dosiahnutie
prijateľnej termodynamickej účinnosti absorpčného cyklu sú nutné vysoké teploty v časti ohrevu
chladiva. Dosiahnutie takejto teploty na strane solárneho systému je v našich podmienkach obtiažne,
takže priamo limituje vhodnosť tohto zariadenie.
Ako výhoda sa javí priama previazanosť potreby chladiaceho výkonu na klimatizovanie miestností
a podobné účely, so slnečným žiarením v danom čase, ktoré túto potrebu vyvoláva.
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Obr. 3.9 a 3.10: Ilustratívne foto: Solárny chladiaci systém z výkonom 250 kW chladu firmy SYSTEMA
– Taliansko (Zdroj : http://www.systema.it/photo_gallery_solar_cooling )
Využitie systémov na priame solárne chladenie sa v záujmovom území nepredpokladá a ich potenciál
je nízky.
Pomerne novou alternatívou je využitie fotovoltických systémov v kombinácii s klimatizačnými
a chladiacimi zariadeniami na elektrinu. Prakticky všetky bežne používané chladiace zariadenie sú
poháňané elektrickou energiou. Táto kombinácia začína ponúkať prijateľné investičné náklady,
nakoľko sa jedná o spojenie dvoch masovo predávaných technológii. Ako bolo popísané v časti
venovanej výrobe elektriny, pri dnes už dosahovanej 18% účinnosti premeny slnečnej energie na
elektrickú modernými FV panelmi, nezaostáva výrazne ani čo sa týka potrebnej apertúrnej plochy
systému.
Kombinácia FV systémov so štandardnými chladiacimi a klimatizačnými systémami je perspektívna
aj v záujmových územiach, nakoľko solárne podmienky pre fotovoltiku sú priaznivé.

3.5 Technické limity využívanie solárnej energie na hybridnú výrobu
elektriny a teplej vody
V posledných rokoch pokročil vývoj hybridných kolektorov určených pre súčasnú výrobu elektriny
s využitím prebytočného tepla do ohrevu vody alebo ako zdroja nízko-potenciálového tepla. Tieto
riešenie majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré limitujú ich použite. V zahraničnej literatúre sa
používa označenie PVT alebo PV/T (Photovoltaic thermal hybrid solar collector). Fotovoltický panel sa
absorpciou slnečného žiarenia zohrieva, čo je nežiaduci jav nakoľko zvýšená teplota znižuje jeho
účinnosť výroby elektriny. Pokiaľ je možnosť FV panel chladiť je to prínos. FVT panely sa konštruujú
ako vzduchom chladené alebo kvapalinové. Ich konštrukcia vychádza aj z dvoch rôznych pohľadov na
ich použitie:
1. Primárna výroba tepla sprevádzaná druhotnou výrobou elektriny
2.

Primárna výroba elektriny sprevádzaná druhotnou výrobou tepla

V prvom prípade kde je dominantná výroba tepla sa spravidla jedná o kvapalinou chladené kolektory
so zasklením so vzduchovou medzerou aby sa znížili tepelné straty. Technickým limitom je
dosiahnutie teploty cca 85°C kedy začína dochádzať k degradácii laminátovej lepiacej vrstvy
používanej vo fotovoltických paneloch na upevnenie jednotlivých článkov. Je preto nežiaduce aby
tieto druhy panelov dosahovali stagnačného stavu, nakoľko riziko ich poškodenia je značné
a prevádzkové stavy musia byť v prísnejšom súlade s pokynmi dodávateľa.
V druhom prípade kde je dominantná výroba elektriny sa spravidla jedná o kvapalinou chladené
kolektory so zasklením bez vzduchovej medzery aby boli FV články aj primerane chladené. Sú vhodné
skôr na produkciu nízko-potenciálového tepla, ktoré sa dá využiť tepelným čerpadlom alebo na
predohrev teplej vody približne z 10°C na 20°C a podobne.
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Obr. 3.11: Skladba kvapalinou chladeného FVT panelu. Vrstvy zhora sú: 1-zaskelenie, 2-votovoltický
článok. 3-kontaktne spojený celoplošný medený chladič, 4- medené rúrky odvádzajúce teplo, 5
tepelná izolácia, 6- vaňa, zadné veko panelu
Zdroj: Newform Energy Ltd. , panely Volther

Vzhľadom na fakt, že celková energia vyprodukovaná na 1m2 plochy nemôže byť väčšia ako je
intenzita slnečného žiarenia na danú plochu krát účinnosť premeny je zrejmé, že oba princípy
implementované v jednej ploche dosahujú nižšiu účinnosť resp. merný výkon na plochu ako keby boli
panely oddelené a umiestnení na dvojnásobnej ploche. Dá sa zjednodušene povedať, že výkon ktorý
odoberie fotovoltický panel do výroby elektriny chýba vo výkone ohrevu, nakoľko všetky ostatné
straty na základe 2. termodynamického zákona premenia do tepelnej energie. Toto limituje zmysel
ich použitia.
Dôvodom prečo uplatniť hybridný panel a nie dva špecializované panely na svoje funkcie môže byť
dizajnové a estetické hľadisko alebo nedostatok voľnej plochy pre využitie na slnečnú energiu.
Ekonomické hľadisko sa zatiaľ nedosahuje ako výrazná výhoda, nakoľko ceny týchto hybridných
zariadení sa pohybujú približne v cenách súčtu oboch panelov a energetické prínosy nie sú na úrovni
súčtu dvoch oddelených panelov.
Zaujímavé je aj patentované riešenie českého výrobcu SolarVenti, kde malý fotovoltický článok
poháňa ventilátor vzduchového solárneho panelu, čo by bolo možné považovať za hybridný systém.
Je vhodný na vysúšanie interiéru chalúp ale aj ako temperovanie či podpora vykurovania rôznych
priestorov.
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Obr. 3.12: Vzduchový solárny panel SolarVenti
určený na temperovanie a vysúšanie vnútorného priestoru domu.
Zdroj: SolarVenti – referencie
V súčasnosti búrlivo prebieha vývoj nových typov fotovoltických článkov, kde dochádza k nutnej
potrebe ich kvapalinového chladenia. Ak takýto fotovoltický článok budeme považovať za hybridnú
výrobu elektriny a tepla dá sa veľa očakávať najmä na poli vývoja koncentračných fotovoltických
článkov. Pre ilustráciu, príklad vývoja v IBM je na obrázku č. xx.

Obr. 3.13: Solárna vysoko-koncentračná

FV

elektráreň (HCPTV) v Zurychu na budove IBM
Zdroj: www.sciencedirect.com
V ohnisku slnečných paprskov je umiestnený fotovoltický čip na báze zlúčenín GaAs (Gálium +
Arzén). POZN: solárne panely umiestnené na vesmírnej stanici ISS alebo satelitoch využívajú práve
GaAs články.
Normálne koncentračné elektrárne CPV majú elektrickú účinnosť cca 30 %, zbytok sa odvedie alebo
stratí vo forme tepla. Výskumné zariadenie v IBM Research vo švajčiarsku vykazuje účinnosť prakticky
80%. Chladené je nano-kanálikmi priamo v článku, podobne ako najmodernejšie superpočítače.
Zariadnie je označené ako HCPVT teda High Concentration PhotoVoltaic Thermal.
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3.6 Ekonomické aspekty využívanie solárnej energie na výrobu
elektriny v Českej republike
Trh z najvýznamnejšej časti formujú legislatívne podmienky v danej krajine. V prostredí krajín
Európskej únie sa trh v predošlých rokoch vyvíjal na základe rôznych podporných mechanizmov.
Míľnikom bolo prijatie dnes už zrušeného zákona č. 180/2005 Sb. o podpore výroby elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov. V prípade solárnej energie bola dominantná najmä podpora na
výrobu elektriny zo slnečnej energie. V rokoch 2007-2010 patrila práve Česká republika ku krajinám
s najvyššou podporou solárnej energie na svete. Meradlom veľkosti podpory bol príspevok na
vyrobenú kWh elektrickej energie nameranej na svorkách generátora a skutočne odovzdanej do
distribučnej siete. Ďalšia významná podpora spočívala v garanciách výkupnej ceny po dobu 20 rokov,
čo dobre zodpovedá životnosti zariadení.
Pokiaľ ide o podporu slnečnej energie v kontexte veľkých elektrární budovaných na zemskom
povrchu, priame investičné podpory v súčasnosti už nie sú známe ani nie je známe že by sa
pripravovali.
3.6.1 Podpora výroby elektriny zo slnečnej energie ako sme ju poznali doteraz
Graf č. 3.8 ukazuje porovnanie výkupnej ceny elektriny v českých korunách na jednu vyrobenú
kilowatthodinu elektrickej energie z rôzneho zdroja. Zároveň poukazuje najmä na prepad podpory
solárnej energie v roku 2013 ako predzvesť postupného zanikania podpory vôbec.

Graf 3.8: Dlhodobý vývoj cien elektriny z OZE v Českej republike formoval súčasný stav využívanie
OZE
Zdroj:
http://www.csve.cz/clanky/vyvoj-vykupnich-cen-vetrne-energie-a-ostatnich-obnovitelnychzdroju/278
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Pre rok 2013 boli schválené na základe cenového rozhodnutie č.8 / 2012 Energetického regulačného
úradu výkupné ceny a zelené bonusy elektriny zo slnečnej energie ako je uvedené v tab. 3.7.
Z hodnôt uvedených v tabuľke je zrejmý aj historický priebeh výšky podpory solárnej energie na
výrobu elektriny.

Tab. 3.7: Priebeh výšky podpory solárnej energie na výrobu elektriny v ČR.

V rámci jednej výrobne elektriny nebolo možné kombinovať režim výkupných cien a režim zelených
bonusov na elektrinu. Tabuľka zároveň názorne ukazuje ako klesal maximálny výkon, ktorý môže byť
zahrnutý do schémy podpory. Pokiaľ do 31.12.2011 nebol limit inštalovaného výkonu, tak od
1.1.2012 je podpora obmedzená len do 30 kW inštalovaného výkonu.
Ak bola na zdroj poskytnutá investičná podpora v minulosti, má to na základe cenového rozhodnutie
č.8 / 2012 Energetického regulačného úradu vplyv na zníženie výkupnej ceny ako je uvedené
v tabuľke č. 3.8.
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Tab. 3.8: Zníženie výkupnej ceny ak bola poskytnutá investičná podpora

Širšiemu využívaniu výroby elektrickej energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov však bránia aj
prekážky v rámci schvaľovacích procesov v oblasti územného konania, stavebného konania ako aj
obmedzenia zo strany ochrany prírody uvedené v článku 2.3.
3.6.2 Dosiahnuté výsledky výroby elektriny zo slnečnej energie v záujmovom území EZÚS
– ČR
Pre praktické pochopenie možností výroby elektriny pomocou veľkého fotovoltického zdroja poslúžia
najlepšie úspešné vzory realizácií, ktoré v záujmovom území fungujú už viaceré roky. Dosiahnuté
energetické a ekonomické výsledky sú v praxi tým najlepším vodítkom pre posúdenie nasadenia
podobnej technológie na podobnom území. Dajú sa aplikovať aj pre malé fotovoltické systémy,
nakoľko správanie komponentov FVE bude podobné ak sa použije podobná technológia. Blízkosť
skúseností a číselných výsledkov, kde sú zahrnuté jednak prírodné podmienky zohľadňujúce
celoročné intenzity slnečného žiarenia ako aj možnosť osobnej návštevy a priameho zdieľania
skúsenosti sú tým najlepším predpokladom pre úspešné využitie slnečnej energie aj keď legislatívne
podmienky sa zmenili.

Obr. 3.14: FVE Vísky – úspešný projekt realizovaný v roku 2010
V tabuľke č. 3.9 sú uvedené energetické prínosy najväčších fotovoltických elektrární nachádzajúcich
sa v záujmovom území EZÚZ ČR.
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Názov:

Lokalita:

Vísky
Vísky

Inštalovaný
výkon:
(kWp)
1 604
1 322

Druh
Výroba
montáže: v roku 2011:
(kWh)
pevná
1 895 190
pevná
1 439 726

Merná
výroba:
(kWh/kWp)
1 182
1 089

FVE Vísky, s.r.o.
FVE Tech Energie, s.r.o.
FVE
Šebetov
Develostav, s.r.o.
FVE
Chrudichormy
I.
Photon Forest s.r.o.
FVE
Chrudichormy
II.
Photon Park s.r.o.

Šebetov

630

pevná

792 451

1 258

Chrudichromy 5 019

pevná

4 918 743

980

Chrudichromy 5 027
Velké
FVE YLS Energy, s.r.o.
Opatovice
1 672
FVE
Velké
Opatovice Velké
Buzzing Orange Lines, s.r.o. Opatovice
2 150

pevná

5 114 718

1 017

pevná

1 918 967

1 148

pevná

2 366 543

1 101

Priemerná merná výroba na 1 kWp inštalovaného výkonu v roku 2011:

1 111

Tab. 3.9: Porovnanie výrobnej výkonnosti veľkých fotovoltických elektrární v záujmovom území
Na dosiahnutie čo najvyššej výroby elektrickej energie má okrem prírodných podmienok ako je
dostupnosti slnečného žiarenia a vplyvu mikroklímy, ktoré boli bližšie rozobraté v článku 2.2. aj
zvolená technológia, vek solárnych panelov a mnohé ďalšie parametre. Preto porovnanie treba
vnímať ako orientačné ale veľavravné. Keď sa vezme do úvahy rýchly vývoj nových technológií, či už
panelov alebo iných komponentov, budú ďalšie korekcie tiež pravdepodobné. Nové zdroje budú
montované z konštrukčne nových komponentov.
Zaujímavé sú aj výsledky FVE v neďalekej obci Svitávka, kde bola použitá technológia montáže na
jednoosé trakovacie zariadenie so šikmo osou. Pri vyhodnocovaní ekonomiky je dôležité vedieť, aký
prínos môže ponúknuť investícia do trakovacieho zariadenie. Porovnanie tohto druhu montáže na
priemerné hodnoty zistené v tabuľke č. 3.9 je uvedené v tab. č. 3.10:
Názov:

Lokalita:

Inštalovaný Druh
výkon:
montáže:
(kWp)

Výroba
Merná
v roku 2011: výroba:
(kWh)
(kWh/kWp)

jedno osý
FVE Dynevor, s.r.o.
Svitávka
1 499
track
2 090 648
1 395
Zvýšenie mernej výroby oproti priemeru pevných FVE použitím trakera v roku 2011: 1,256
Zvýšenie mernej výroby oproti FVE Chrudichromy II. použitím trakera v roku 2011: 1,371
Tab. 3.10: Porovnanie trakovanej montáže panelov v podmienkach miestnej mikroklímy
Porovnanie na FVE Chrudichromy II. bolo vybrané z dôvodu, že elektráreň v Svitávke je v tesnej
blízkosti tejto elektrárne a pracuje za rovnaký slnečných podmienok a v rovnakej mikroklíme.
Porovnanie na Elektráreň FVE Chrudichromy I. nebolo vykonávané, nakoľko reprezentuje najnižšiu
hodnotu merného výkony vo vybranej vzorke v tab. 3.9.
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Pri prepočtoch ekonomickej návratnosti býva zahrnutý vplyv starnutia solárnych panelov, ktoré
spôsobuje pozvoľný pokles ich výkonnosti. V minulosti sa štandardne uvažovalo s poklesom výkonu
1% za rok, t.j. v priebehu garantovanej podpory 20 rokov to bolo 20%.
Ekonomické náklady na inštalovaný kWp výkonu FVE sa v priebehu rokov znižovali. Podpora štátu sa
vyvíjala podľa tab. 3.7. Filozofiu štátnej podpory bolo stanoviť takú jej výšku aby návratnosť
fotovoltického či iného obnoviteľného zdroja bola v rozmedzí 12-15 rokov. Pokles výkupných cien či
zeleného bonusu by potom mal byť logickým následkom znižovania ceny technológie na svetových
trhoch.
Boli obdobia, najmä na konci kalendárneho roka, kedy postupný pokles ceny technológií a fixná
podpora na daný rok vykazovali najlepší pomer . Priaznivejšiu návratnosť vykazovali práve inštalácie
budované na konci kalendárneho roka. Podobnou motiváciou však bolo aj znižovanie podpory zo
strany štátu, takže všetky veľké FVE museli byť realizované do konca roka 2011. Klasickému výpočtu
návratnosti v podmienkach garantovanej podpory štátu už nemá zmysle venovať hlbšiu pozornosť.
POZN: V roku 2013 boli zo stranu Európskej Únie uvalené dovozné clá na čínske solárne panely a iné
elektronické komponenty. Ich výšku je možné nájsť vo vestníku EU, kde sú sadzby rôzne pre
jednotlivých výrobcov. Sadzby sa pohybujú okolo 40%.
3.6.3 Ekonomika po novom - hľadanie ciest pre uplatnenie výroby elektriny zo slnečnej
energie bez podpory štátu v záujmovom území EZÚS – ČR
Novou hybnou silou sa môže stať iný prístup k výrobe elektriny, nakoľko predaj elektriny do verejne
distribučnej siete sa stal ekonomicky nezaujímavý. Smernica 2012/27/EU zo dňa 25. októbra 2012 o
energetickej efektívnosti nariaďuje zmeny v hospodárnosti budov. Perspektívne sa javia inštalácie
spojené s energetickou bilanciou budovy ako spotrebiteľa elektrickej energia v mieste jej výroby.
Zo súčasných podmienok výstavby veľkých solárnych zariadení vyplýva, že záujem o využívanie
energie slnka sa môže presunúť do mikro zdrojov, kde je jednoduchšie uplatniť nové princípy
postavené aj bez priamej podpory. V celej eurozóne dochádza k snahe definovať odlišné podmienky
pre mikro zdroje do výkonu cca 5 kW. Tento limit však neprevzala zatiaľ česká legislatíva, aj keď bolo
v roku 2012 a 2013 vidieť podobný trend vo forme rôzne podpory pre mikrozdroje do 5 kW a do 30
kW.

Obr.
Zdroj: Schuco DE
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3.15:

Novostavba

RD

v Nemecku

V malom a značne dislokovanom kontexte mnohých budov sa stáva mikro zdroj práve zaujímavým
a ekonomicky opodstatneným riešením. Budove môže pomôcť dosiahnuť lepšie energetické
hodnotenie. Náhrada spotrebovanej elektrickej energie z vlastnej výroby dáva aj vysokú mieru istoty
výkupnej ceny, ktorá je rovná nákupu energie. Riziko zásahov štátu pomocou legislatívy je menšie,
nakoľko v prípade priamej spotreby bez dotácie z externých prostriedkov nie je ani tlak na zmeny
systému z pohľadu úspor či snáh nezaťažovať predajnú cenu elektriny doplatkami spôsobenými
práve podporou obnoviteľných zdrojov. Preto je vhodné vnímať zistenia štúdie aj v kontexte mikro
zdroj.

Pri snahe o výpočet návratnosti fotovoltického systému sa naráža na neexistenciu vierohodnej
prognózy ako sa bude vyvíjať cena elektriny v priebehu životnosti zariadenia. Takouto prognózou
nedisponujú ani popredné svetové prognostické ústavy. Podobne nie sú k dispozícií modely vývoja
úrokových sadzieb na takto dlhé obdobie, takže je obtiažne stanoviť náklady na úroky úverových
zdrojov. Preto sa v poslednom čase prepočty návratnosti paradoxne zjednodušili na tzv. výpočet
jednoduchej návratnosti, kde sa do úvahy berú podmienky v okamihu investície.
Do istej miery toto zjednodušenie potvrdila aj prax v roku 2012 a 2013, kedy napr. ceny silovej
elektriny klesali a zároveň stúpali ceny iných zložiek koncovej ceny elektriny pre odberateľa.
Podobnými procesmi môže dochádzať aj ku kompenzácii viacerých vplyvom navzájom.
Základom ekonomickej kalkulácie poznanie nákladov na súčasnú alebo plánovanú spotrebu elektriny.
V prípade, že sa jedná o využitie FVZ v domácnosti alebo u malého podnikateľa, cenu elektriny je
možné ľahko zistiť za pomoci rôznych kalkulačiek dostupných na webe. Ako príklad môže poslúžiť:
http://kalkulator.eru.cz/PrehledDodavatelu.aspx
Po zadaní jestvujúcej tarify, ročnej spotreby vo vysokej tarife (VT) a nízkej tarife (NT) a dodávateľa
elektriny sa užívateľ dopracuje k detailným rozpočítaniam ceny na jednotlivé položky, okrem toho
získa aj záverečné ceny v takejto jednoduchej podobe:

Tab. 3.11. Príklad výslednej ceny elektriny v roku 2013 pre domácnosť vypočítanej cenovou
kalkulačkou.
Pre ďalší výpočet je potrebný odborný odhad, koľko percent z budúcej solárne výroby elektriny bude
možné uplatniť v čase vysokej tarify (VT) a koľko v čase nízkej tarify (NT). Ak nie je možný takýto
odhad, dostatočným priblížením môže byť aj celkový pomer spotreby VT/NT v minulom období.
Z pomeru sa určia váhové koeficienty váženého priemeru ceny. Pre príklad , ak je spotreba v pomere
10% VT a 90% NT je možné potom cenu solárnej elektriny zjednodušene odhadnúť ako:
Priemerná cena elektriny = 0,10 x 3 497 + 0,90 x 2 686 = 2 767 Kč/MWh (t.j. cca 111 €/MWh)
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Investičné náklady by mali byť zrejmé z cenovej ponuky dodávateľa. Pri väčších stavbách z projektu
a výkazu výmeru stavby.
Pri mikrozdrojoch sa plánované náklady na údržbu častokrát plánujú len paušálne alebo zanedbávajú.
Podstatným k výpočtu ekonomiky je výpočet solárnej výroby elektriny po jednotlivých mesiacoch.
Užitočným nástrojom je voľne prístupná aplikácia:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
kde, je možné spočítať produkciu elektriny podľa geografickej polohy lokality typu technológie
panelov a montáže.
Pre príklad v tabuľke 3.11 je výsledok výpočtu pre lokalitu Velké Opatovice, polykryštalické panely
o celkovom inštalovanom výkone 10 kWp, stratu teplom a nízkoteplotným žiarením 6,1% , stratu 3 %
odrazovými efektmi , ostatné straty ako elektrickým vedením a pod. vo výške 14% čo predstavuje
kombinované straty v systéme 21,6 % spolu. Montáž pevná pod sklonom 35°s orientáciou na juh.

Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 49°36'44" North, 16°40'46" East, Elevation: 375 m a.s.l.,

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 10.0 kW (CIS)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 6.1% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 21.6%
Fixed system: inclination=35°, orientation=0°
Month

Ed

Em

Hd

Hm

Jan

9.65

299

1.14

35.3

Feb

17.40 487

2.09

58.4

Mar

29.20 905

3.57

111

Apr

40.50 1210 5.13

154
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May

40.40 1250 5.26

163

Jun

40.60 1220 5.36

161

Jul

39.10 1210 5.21

161

Aug

38.00 1180 5.02

156

Sep

30.40 912

3.90

117

Oct

20.10 625

2.51

78.0

Nov

11.30 339

1.36

40.9

Dec

8.89

276

1.06

32.8

Yearly average

27.2

826

3.47

106

Total for year

9920

1270

E d:

Average daily electricity production from the given system (kWh)
Average monthly electricity production from the given system (kWh)
H : Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the
given system (kWh/m2)
H : Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given
system (kWh/m2)
Em:
d

m

PVGIS © European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged
See the disclaimer here
Tab. 3.12: Príklad výpočtu 10 kW FV zdroja v lokalite Velké Opatovice
Pre ďalší výpočet je vhodné vytvoriť si vlastnú tabuľku v tabuľkovom procesore (napríklad Exel) kde je
možné meniť vstupné hodnoty a ľahko získavať nové a nové výsledky. Cieľom je spočítať množstvo
nahradenej elektrickej energie pomocou vlastnej výroby z nového fotovoltického zdroja. Toto sa
neobíde bez viacerých variant zdroja ako aj modelov vlastnej spotreby.
Najjednoduchším riešením je opäť použitie odborného odhadu aké percento solárnej energie je
možné umiestniť do vlastnej spotreby. Tu treba byť opatrný a stáva sa že niektorí dodávatelia
ponúkajú príliš optimistický odhad. Ak sa nepoužijú opatrenia ako je popísané v článku 3.3. je ťažké
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v praxi dosiahnuť vyššie pokrytie samospotrebou ako 50% v podmienkach domácnosti. Hodnoty
okolo 80% sú ťažko dosiahnuteľné, resp. musí sa jednať o relatívne malý zdroj k celkovej spotrebe.
Pre grafe č. 3.9 sú uvedené percentuálne hodnoty dosiahnuté v praxi takým systémom, ktorý
produkuje ročnú výrobu elektriny približne rovnakú ako je ročná spotreba domácnosti . Išlo od
domácnosť s kombinovaným priamovýhrevným elektrickým vykurovaním doplneným krbom na
palivové drevo. Spotreba domácnosti sa pohybuje približne na úrovni 5 000 kWh/rok ako aj solárny
systém ročne produkoval.

Graf č. 3.9: Priebeh samospotreby elektriny zo FV systému v domácnosti.
Na grafe vidno prebytok solárnej energie v letných mesiacoch a okamžité zlepšenie trendu v čase
vykurovacej sezóny. Priemerný ročný pomer bol dosiahnutý len 22% nakoľko v zimných mesiacoch sa
jedná o menšie mesačné objemy výroby.
Ak by takáto inštalácia mala pracovať v nových legislatívnych podmienkach bez podpory štátu nastal
by takýto stav:
22% produkcie FV zdroja nahradí vlastnú spotrebu povedzme v cene 2 767 Kč/MWh
78% produkcie FV zdroja elektriny bude určenej na predaj a dodávku mimo domácnosť.
Ak by sme uvažovali cenu silovej elektriny 1 000 Kč/MWh tak dostávame nasledujúcu jednoduchú
ekonomickú bilanciu mikrozdroja bez opatrení na zvyšovanie samospotreby a bez akejkoľvek
podpory.
Cena elektriny z FV zdroja = 0,22 x 2 767 + 0,78 x 1 000 = 1 389 Kč/MWh
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Tento výpočet poukazuje na nutnosť venovať opatreniam na vyváženej výroby a spotreby v čase
veľkú pozornosť, inak cena solárnej elektriny prudko klesá z pôvodných 2 767 Kč/MWh na
približne polovicu 1 389 Kč/MWh.
Opačne ak by sa otázka postavila do akej ceny má zmysle realizovať systém z hore uvedeného
príkladu pri návratnosti 15 rokov ak bude rovnako veľký, t.j. nadimenzovaný na ročnú produkciu cca
5 000 kWh. Podľa tab. xx. bolo modelom PV GIS spočítané, že systém 10 kWp v podmienkach Velkých
Opatpovíc vyprodukuje 9 920 kWh. Z praxe veľkých FVE sme zistili, že je možne v priemere dosiahnuť
aj vyššie výnosy o hodnote 1,11 kWh na inštalovaný kWp teda dalo by sa očakávať 11 110 kWh/rok.
Systém o veľkosti 4,5 -5 kWp by pokryl výrobu 5 000 kWh/rok v podmienkach území EZÚS ČR. Ak by
jeho prínos bol len 5 000 kWh x 1,389 Kč/kWh = 6 945 Kč musela by byť realizovaný vrátane nákladov
na údržbu za 15 rokov v cene do 15 x 6 945 Kč = 104 175 Kč. (= 4170 €)
Záver:
Fotovoltický systém je nutné realizovať v cene cca 20 Kč/Wp resp. prijať dostatočné opatrenia na
využitie čo najväčšej časti výroby aby mohol byť realizovaný v cene do 42 Kč/Wp (1,68 €/Wp)
Pri výpočet návratnosti inštalácie určite značnú úlohu zohrajú dodávatelia, ktorí aj v minulosti
k svojim produktom ponúkali podobné prepočty.
Pri aplikáciách v priemysle je výpočet závislý na konkrétnych okolnostiach. Princíp optimalizácie
zlepšovanie návratnosti zvyšovaním výroby pre vlastnú spotrebu je zachovaný.

3.7 Ekonomické aspekty využívanie solárnej energie na výrobu
elektriny v Slovenskej republike
Tak ako vo všetkých európskych krajinách, aj v Slovenskej republike sa postupne vyvíja podpora OZE.
Aj na Slovensku je markantný trend znižovania výkupných cien a limitovania maximálneho výkonu.
3.7.1 Podpora výroby elektriny zo slnečnej energie
Dnešný podiel slnečnej energie na celkovom energetickom mixe slovenskej republiky je len 2% čo je
menej ako v okolitých štátoch, nedošlo k úplnému zastaveniu tejto podpory, čo treba hodnotiť
pozitívne. Celkovo sa jedná približne o 510 kWp inštalovaného výkonu vo fotovoltických
elektrárňach.
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Graf 3.10: Podiel rôznych zdrojov elektrickej energie na pokrývaní slovenskej spotreby v roku 2012
Základný rámec ktorý vymedzuje spôsoby podpory výroby elektrickej energie z slnečnej energie je
definovaný zákonom 309/2009 Z.z. v jeho platnom znení, ako bolo bližšie uvedené v článku 1.4.
Súčasná situácia v legislatíve zatiaľ zachovala možnosť podpory pre zdroje do 30 kWp. V praxi to
znamená, že podľa poslednej novely zákona ma investor možnosť sám si zvoliť z dvoch spôsobov
podpory:
1. Nestať sa podnikateľom v energetike ak je FV zdroj do 10 kW
2. Stať sa podnikateľom v energetike s nárokom na podporu (0-30 kW)
V prípade prvej voľby nemá nárok na podporovanú výkupnú cenu ani doplatok. Prebytočnú elektrinu
dodáva do siete bezodplatne (zdarma) ale legálne. Výhodou je, že nemusí budovať drahší off-grid
systém a procedúra legalizácie zdroja bude výrazne zjednodušená. Mala by obsahovať iba
ohlasovaciu povinnosť na URSO a vykonanie funkčných skúšok autorizovanou osobou pre pripojenie
do distribučnej siete. Pokiaľ tieto osoby budú priamo spolupracujúce/zamestnané u dodávateľa,
mohlo by to byť skutočne praktické a nezaťažujúce pre investora.
Pre ekonomiku takéhoto systému platia všetky fakty uvedené v článku 3.6.3 Ekonomika po novom hľadanie ciest pre uplatnenie výroby elektriny zo slnečnej energie bez podpory štátu v záujmovom
území EZÚS – ČR preto tu nebudú opakované. Rozdiel je len v slnečných podmienkach, preto sa mu
bude ešte venovať pozornosť nižšie.

V prípade druhej voľby má byť zachovaný nárok na podporovanú výkupnú cenu aj doplatok, tak ako
sme ho poznali doteraz. Prebytočnú elektrinu dodáva do siete za cenu elektriny na straty. Na všetku
vyrobenú elektrinu na svorkách generátora (okrem vlastnej technologickej spotreby na jej výrobu)
má nárok na doplatok.
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Garancia výkupnej ceny elektriny bude zachovaná na obdobie 15 rokov od dňa pripojenia zdroja do
siete. Vyhláškou URSO č. 221/2013 Z.z. boli v §10 stanovené pevné výkupné ceny pre rok 2014, ako je
uvedené v tab. č. 3.13.

Tab. 3.13. Pevná výkupná ceny elektriny z rôznych OZE pre rok 2014.
Podstatným krokom bude účinnosť novely zákona č. 309/2009 Z.z. ktorá je momentálne
v legislatívnom procese.
Kompletný materiál je k dispozícii na stránkach úradu vlády:
www.rokovania.sk
3.7.2 Ekonomika podporeného fotovoltického systému do 30 kWp
V tabuľky č xx zje uvedené pevná výkupná cena elektriny zo slnečnej energie pre rok 2014 v celkovej
výške 98,94 €/kWh.
Túto cenu je možné rozložiť na dve zložky:
•

Cena elektriny na straty (de facto „silová elektrina“)

•

Doplatok

Cenu elektriny na straty každoročne stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). V roku
2013 bol stanovená na hodnotu 49,0547 €/kWh.
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Doplatok je možné vypočítať ako rozdiel pevnej ceny stanovenej Vyhláškou URSO č. 221/2013 Z.z
a ceny elektriny na straty. Momentálne ešte nie je dostupný údaj o hodnote ceny elektriny na straty
pre rok 2014.
POZN: Je predpoklad že sa cena elektriny na straty ešte mierne zníži, nakoľko ceny silovej elektriny na
medzinárodnom trhu v roku 2013 klesali. Ak sa cena elektriny na straty zníži, doplatok sa zvýši, čo je
priaznivý prípad pre investora.
Ak sa použijeme pre výpočet odhadu doplatku súčasnú cenu elektriny na straty, je možné počítať:
•

Odhad doplatku 2014 = 98,94 – 49,05 = 49,89 €/kWh

Vo výpočte návratnosti je možné pokračovať rovnakým spôsobom ako v minulosti. Pre vysvetlenie
použijeme rovnaký príklad ako v článku 3.6.3 v Českej republike.
Pre určenie ceny nákupu elektriny je možné použiť obdobné cenové kalkulačky v slovenskej
republike, napríklad:
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb
Po spracovaní oboch taríf VT aj NT a mixu spotreby 10% VT a 90% NT by sme podobne dospeli k cene
elektriny na záujmovom území EZÚS- SR v hodnote:
•

Priemerná cena elektriny pre domácnosť = 129,60 €/kW

Použitím rovnakého postupu vyčíslenia solárnej výroby pomocou aplikácie :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
je možné zistiť, že solárne podmienky pre Senicu sú ešte výhodnejšie.

Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 48°40'35" North, 17°21'50" East, Elevation: 207 m a.s.l.,

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 10.0 kW (CIS)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 6.8% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.9%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 22.2%
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Fixed system: inclination=35°, orientation=0°
Month

Ed

Jan

Em

Hd

Hm

10.30 320

1.22

37.9

Feb

18.80 525

2.26

63.2

Mar

30.40 941

3.75

116

Apr

41.90 1260 5.37

161

May

42.30 1310 5.55

172

Jun

42.30 1270 5.63

169

Jul

41.00 1270 5.49

170

Aug

40.20 1250 5.34

166

Sep

32.40 972

4.20

126

Oct

22.80 708

2.87

89.0

Nov

13.00 389

1.58

47.3

Dec

9.88

306

1.18

36.5

Yearly average

28.8

877

3.71
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Total for year

10500

1350

E d:

Average daily electricity production from the given system (kWh)
Average monthly electricity production from the given system (kWh)
H : Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the
given system (kWh/m2)
H : Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given
system (kWh/m2)
Em:
d

m

PVGIS © European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged
See the disclaimer here
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Tab. 3.14: Výpočet PV systému pre lokalitu Senica
Porovnateľný systém dimenzovaný na ročnú výroby 5 000 kW ako bol použitý vo vysvetlení pre
Českú republiku bude potom postačovať cca 9 920/10 500 = 0,94 násobne menší.
Ak by rovnaká inštalácia mala pracovať v Senici, vznikol by takýto ekonomický stav:
22% produkcie FV zdroja nahradí vlastnú spotrebu povedzme v cene 129,60+49,89=179,49 €/MWh
78% produkcie FV zdroja elektriny bude určenej na predaj za pevnú cenu 98,94 €/MWh
Cena elektriny z FV zdroja = 0,22 x 179,49 + 0,78 x 98,94 = 116,66 €/MWh
Opačne ak by sa otázka postavila do akej ceny má zmysel realizovať systém z hore uvedeného
príkladu pri návratnosti 15 rokov.
Systém o veľkosti 4,2 -4,7 kWp by pokryl výrobu 5 000 kWh/rok v podmienkach území EZÚS SR. Ak by
jeho prínos bol 5 000 kWh x 0,11666 €/kWh = 583 € musel by byť realizovaný vrátane nákladov na
údržbu za 15 rokov v cene do 15 x 583 € = 8 745 € (cca 218 625 Kč)
Záver:
Fotovoltický systém je nutné realizovať v cene cca 1,86 €/ Wp (46 Kč/Wp) resp. prijať dostatočné
opatrenia na využitie čo najväčšej časti výroby aby mohol byť realizovaný vo vyššej cene.
Pri výpočte návratnosti inštalácie určite značnú úlohu zohrajú dodávatelia, ktorí aj v minulosti
k svojim produktom ponúkali podobné prepočty. Pri aplikáciách v priemysle je výpočet závislý na
konkrétnych okolnostiach. Princíp optimalizácie zlepšovanie návratnosti zvyšovaním výroby pre
vlastnú spotrebu je zachovaný.
3.7.2 Ekonomika fotovoltického systému do 10 kWp bez podpory
V prípade uprednostnenie procedúry bez vybavovania podpory platí všetko uvedené v článku 3.6, t.j.
rovnako ako pre ekonomiku nepodporeného fotovoltického systému v ČR.

3.8. Ekonomické aspekty termálnych solárnych systémov
Pod pojmom termálnych solárnych systémov sú zahrnuté oba spôsoby využitia, teda príprava teplej
vody ako aj podpora vykurovania.
Pri posudzovaní jednotlivých princípov je potrebné zvážiť akú výstupnú teplotu ohriatej vody
potrebuje daná budova, prípadne bazén. Solárne termálne kolektory majú krivku účinnosti závislú od
teplotného rozdielu medzi teplotou okolia a výstupnou teplotou ohriateho média. Čím je tento
rozdiel teplôt väčší, tým menšiu účinnosť dosahujú. Pri stagnačnej teplote, t.j. chode naprázdno bez
odberu tepla je nulová. Stagnačnú teplotu väčšina výrobcov solárnych panelov udáva a je to bod kde
krivka účinnosti pretína os „x“. V grafe č. 3.11 je vynesená závislosť účinnosti pre bežný plochý
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a trubicový termálny kolektor ako aj kvalitný fotovoltický panel s konštantnou účinnosťou cca 16% .
Graf bol spracovaný pre intenzitu slnečného žiarenia 800 W.m-2 a teplotu vonkajšieho okolia 25°C.

Graf 3.11: Účinnosť solárnych kolektorov v závislosti na teplote média za letných podmienok
Zdroj: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. , www.tzb-info.cz
Z grafu vidno, že za letných podmienok je najvýhodnejší kvalitný (selektívny) plochý solárny panel,
nakoľko pre prípravu teplej vody o teplote cca 50 °C poskytuje účinnosť nad 70%. Trubicový kolektor
za týchto podmienok poskytuje účinnosť cca 55% rovnako ako neselektívny (lacný) plochý kolektor.
Nakoľko je trubicový kolektor drahší, jeho ekonomická opodstatnenosť v lete sa nepreukazuje.
Fotovoltický panel z pohľadu samotnej prípravy TÚV so svojou účinnosťou 16% výrazne zostáva. Na
dosiahnutie rovnakého prínosu pre energiu získanú do teplej vody by musel mať viac ako 4-násobnú
plochu, čo by ani pri dnešných cenách fotovoltických panelov nebolo ešte ekonomické.
Typ panelu:
Plochý termálny kolektor:
Trubicový termálny kolektor:
Kryštalický FV panel (účinnosť ~16%)
Tenkovrstvý FV panel (amorfný, ~8%)

Menovitý výkon na plochu:
400-600 W.m-2
315-480 W.m-2
120-200 W.m-2
50-120 W.m-2

Tab. 3.15: Porovnanie plošného výkonu rôznych panelov pri štandardnom žiarení 1000 W.m-2
a teplote 25°C.

V grafe č. 3.12 je vynesená závislosť účinnosti pre bežný plochý a trubicový termálny kolektor ako aj
kvalitný fotovoltický panel za zimných podmienok . Graf bol spracovaný pre intenzitu slnečného
žiarenia 400 W.m-2 a teplotu vonkajšieho okolia 0°C.
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Graf 3.12: Účinnosť solárnych kolektorov v závislosti na teplote média za zimných podmienok
Zdroj: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. , www.tzb-info.cz
Za zimných podmienok spravidla dopadá slnečné žiarenie na solárne panely pod nižším uhlom ako aj
jeho intenzita býva nižšia. Fotovoltické panely sú prijateľne schopné pracovať do intenzity cca 200
W.m-2 . Vzhľadom na fakt, že pri nižších teplotách majú vyššiu elektrickú účinnosť bolo v grafe
uvažované s účinnosťou až 18% čo je dosť optimistické a nemusí byť v praxi dosiahnuté. Za týchto
predpokladov je vidieť, že nekvalitný/zastaraný neselektívny plochý kolektor prakticky nedokáže
pracovať, resp. s účinnosťou cca 20% môže predohrievať úžitkovú vodu z 10 °C na 20 °C. Tento
kolektor nemôže poskytovať nijakú priamu podporu nízkoteplotnému vykurovaniu. Plochý selektívny
kolektor pracuje rovnako účinne ako špičkový FV panel ak ohrieva vodu na 40°C čo je ešte
postačujúce pre TÚV ako aj pri nizkoteplotnom vykurovaní. Za týchto podmienok je FV panel
porovnateľný s trubicovým kolektorom ak je úloha ohrievať vodu na 60°C.
3.8.1 Modelový príklad solárneho termálneho systému na prípravu teplej vody pre
rodinný dom.
Pre prvotný odhad prínosu tepelného solárneho systému je dostupná aplikácia na internete na
adrese: http://oze.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/131-zjednodusena-bilance-solarniho-kolektoru
Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav podle TNI 73 0302:
Návrh kolektorů pro přípravu teplé vody
Návrh kolektorů pro přípravu teplé vody a vytápění
Návrh kolektorů pro bazén

Příprava teplé vody
Počet jednotek (osob, míst, lůžek,
sprch ap.)

1

Měrná spotřeba
jednotku

50

teplé

vody

na

50

Denní spotřeba teplé vody VTV,den
Snížená spotřeba
měsících

tepla

v

letních

jednotek ???
l/jedn.den ???
l/den ???
Ano ???
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Ne
Teplota studené vody tSV (5 až 18 °C)

12

Teplota teplé vody tTV (19 až 95 °C)

50

Přirážka na tepelné
přípravě teplé vody z

Zásobníkový ohřev bez cirkulace

ztráty

při

°C ???
°C ???
???

Zadat profil odběru teplé vody ???

leden únor
Qp,TV
[kWh/měs.]

79

březen duben květen červen červenecsrpen září

71

79

76

79

76

79

79

říjen

76

listopadprosinec

79

76

79

Parametry solárních kolektorů - křivka účinnosti je vztažena k ploše apertury
0.8

Optická účinnost ηo (0 až 1)
Lineární
součinitel
tepelné
kolektoru a1
Kvadratický součinitel tepelné
kolektoru a2

3.1

ztráty

0.005

Počet kolektorů

1

Plocha apertury solárního kolektoru Ak1

1

Celková plocha apertury kolektorů

1

Střední denní teplota v
kolektorech tk,m
Srážka z tepelných zisků
vlivem tep. ztrát p

solárních
kolektorů

Azimut kolektoru γ (jih = 0°)

0

tep

dny °C

leden
31
únor
28
březen 31
duben
30
květen 31
červen 30
červenec 31
srpen
31
září
30
říjen
31
listopad 30
prosinec 31

tes
°C

ηk

GT,m
2

W/m -

-1.5 2.2 418
0
3.4 489
3.2 6.5 535
8.8 12.1 527
13.6 16.6 521
17.3 20.6 517
19.2 22.5 512
18.6 22.6 515
14.9 19.4 516
9.4 13.8 488
3.2 7.3 427
-0.2 3.5 387

W/m2.K2 ???
ks ???
m2 ???
m2

Příprava teplé vody, do 10 m2

Sklon kolektoru β

n

W/m2.K ???

40 °C - Příprava teplé vody, 35 % < pokrytí < 70 %

45

měsíc

???

ztráty

HT,den

° ???
° ???

HT,měs
2

Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,BV Qp,c Qss,u
2

kWh/m .den kWh/m
1176
0.5 1.1
34.1
0.55 1.97
55.2
0.6 3.2
99.2
0.63 3.96
118.8
0.66 4.84
150
0.68 5.29
158.7
0.69 5.19
160.9
0.69 4.71
146
0.67 3.95
118.5
0.63 2.4
74.4
0.55 1.21
36.3
0.49 0.77
23.9

qss,u 543kWh/m2.rok
f
59% ???
Qss,u 543kWh/rok
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kWh kWh kWh kWh kWh kWh
546 928 0
0
928 543
12 79 0
0
79 12
22 71 0
0
71 22
43 79 0
0
79 43
54 76 0
0
76 54
71 79 0
0
79 71
78 76 0
0
76 76
80 79 0
0
79 79
73 79 0
0
79 73
57 76 0
0
76 57
34 79 0
0
79 34
14 76 0
0
76 14
8
79 0
0
79 8

???
???

Tab. 3.16: Výpočet termálneho solárneho systému

Graf 3.13: Solárne pokrytie v % potreby tepla na prípravu TÚV pre rodinný dom podľa výpočtu v tab.
3.16
Záver z modelového príkladu: Približne 1 m2 kvalitných plochých solárnych panelov dokáže pri
takmer optimálnej geometrii umiestnenia pokryť spotrebu 50 litrov teplej vody v letných mesiacoch.
Predpokladaný bol zásobníkový ohrev zo studenej vody o teplote 12°C na teplotu 50°C.
Z celoročného pohľadu to znamená 59% pokrytie potrieb tepla na prípravu TÚV. Ak by systém bol
väčší, v letných mesiacoch by mal prebytok tepla, čo má ekonomický zmysle ak je možnosť teplou
umiestniť do bazéna. Takýto „presne nadimenzovaný“ systém by získal najvyšší zisk solárnej energie,
ktorá bola vyčíslená na cca 540 kWh.m-2.rok-1. Predpokladaná bola lokalita kde na rovnako
orientovanú plochu dopadá 1176 kWh.m-2.rok-1.
Jednoduchá návratnosť termálneho solárneho systémy je daná podielom:
•

ceny systému, (prípadne mernej ceny na inštalovaný m2 solárnych panelov)
dotácie ak je možná

•

a úspory v podobe nenakúpeného tepla ako súčinu energetického zisku v kWh/rok a ceny
tepla (v € alebo Kč) na kWh po odpočítaní bežných prevádzkových nákladov na systém.

po odčítaní

POZN: Vývoj cien palív a tepla sa považuje dnes za nepredikovateľný do budúcnosti.
Modelový príklad: Pri mernej cene systému vrátene montáže 700 € (resp. 1800 Kč) na 1 m2 solárnych
panelov a optimálnych parametroch podľa horeuvedeného modelového príkladu je bez uvažovania
dotácie a pri uvažovaní náhrady elektrického ohrevu teplej vody za cenu 0,15 €.kWh-1 možné ďalej
počítať návratnosť takto:
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Ročná úspora ušetreným teplom = 540 kWh.rok-1 x 0,15 €. kWh.rok-1 = 81 €.rok-1
Ak zahrnieme prevádzková a servisné náklady 15% zisku, t.j. treba odpočítať cca 12 €,
Čistá úspora = 81 - 12 = 69 €.rok-1
Jednoduchá návratnosť = 700 € / 69 €.rok-1 = 10,1 roka
Pri uvažovaní dotácie 200 € / m2 by sa návratnosť zlepšila nasledovne:
Jednoduchá návratnosť = 500 € / 69 €.rok-1 =7,2 roka
Dá sa povedať, že na základe ceny nahradeného tepla je možné stanoviť maximálnu mernú cenu
solárneho termálneho systému aby bola dosiahnutá plánovaná jednoduchá návratnosť.

Obvyklá minimálna životnosť pre komponenty solárneho systému sa uvažuje nasledovne :
Komponent:
Plochý solárny kolektor
Trubicový solárny kolektor
Obehové čerpadlá
Zásobník TÚV oceľový
Zásobník TÚV nerezový
Regulácia (riadiace jednotka)

Životnosť:
30 rokov
25 rokov
10 rokov
15 rokov
celá životnosť systému
15 -30 rokov (riziko morálneho zastarania)

Tab.3.17: Životnosť základných komponentov termálneho solárneho systému

3.9 Doporučenie vhodných lokalít, kde je predpoklad na ekonomické
využívanie solárnej energie.
Základom novodobej ekonomickej filozofie návratnosti solárneho systému v podmienkach Českej
a Slovenskej republiky je hľadanie takých aplikácií využitia solárnej energie, kde dochádza k úspore
energie jej nenakúpením od iného dodávateľa. Preto pri hľadaní vhodných lokalít je potrebné hľadať
na tých miestach kde je adekvátna spotreba elektriny, tepla alebo chladu, pripadne všetkých foriem
energie. Ako bolo vysvetlené v predošlých článkoch 3. kapitoly, vhodné podmienky na stavbu
fotovoltických elektrární za účelom čistého predaja vyrobenej elektriny už nie sú ani v jednom so
záujmových území.
3.9.1 Úvod k východiskám hľadania vhodných lokalít
Pri hľadaní lokalít a vhodných aplikácií solárnej energie je nutné brať ohľad aj na iné obmedzenia ako
technické limity ktoré boli podrobne analyzované v článkoch 3.1 až 3.6 tejto kapitoly ekonomiku
samotnú, ktorej sa venovali články 3.7 a 3.8.
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Do úvahy vstupujú ďalšie obmedzenia, ktoré nie je možné úplne vopred preskúmať či vylúčiť. Mnohé
z obmedzení sa zviditeľnia až v okamihu prípravy konkrétneho projektu. Sú rizikom ktoré je ťažko
bližšie detailne popísať pre navrhované lokality, pokiaľ sa nerealizuje príprava konkrétnej stavby, nie
je zvolená konkrétne technológia ani veľkosť solárneho systému a podobne. Tieto faktory, ktoré musí
ošetriť už konkrétny projekt osobitne sa dajú zhrnúť do týchto skupín rizík:
•

•

•
•

•
•

legislatívne obmedzenia výkonu a možnej podpory, najmä v prípade pozemnej stavby no
voľnom teréne, obmedzenia zo strany povoľovanie stavieb pri udeľovaní stavebného
povolenia, obmedzenia priemyselných technológií v obytných zónach a obmedzenia
architektonického rázu a dodržania dizajnu v obytných prípadne pamiatkových zónach
nesúhlas obyvateľstva. Vyskytuje sa najmä u väčších stavieb, pri zábere plochy určenej na
oddych alebo len z nejakých emočných dôvodov ako sú nesympatia k danej technológii či
investorskej firme a pod.
majetkové vzťahy k budove a lokalite, spoločné vlastníctvo v bytových domoch, krach
majiteľa budovy, riziko stavby postavenej na prenajatej ploche či budove a pod.
administratívne problémy s vyvedením výkonu. Okrem technických dôvodov sa môže
vyskytnúť aj nezáujem distribútora energie pripájať ďalšie zariadenie do svojej siete. Týka sa
rovnako distribúcie elektriny ako aj centrálneho zásobovania teplom.
vandalizmus, krádeže, náklady na ochranu
neistota podpory či zachovania rovnakých legislatívnych podmienok v dlhom časovom
horizonte návratnosti solárneho systému. Meniaci sa právny rámec rýchlejšie ako je obdobie
výstavby zdroja, prípadne dodatočné zdanenie, ktoré nie je možné predvídať v čase prípravy
a realizácie investície.

3.9.2 Doporučenie vhodných lokalít v záujmovom území EZÚS – ČR
Cieľom tohto článku, je upozorniť na ekonomicky najvhodnejšie aplikácie solárnej energie
v záujmovom území. Vybrané doporučenia sú sprevádzané aj typovými projektmi uvedenými v článku
4.3 Návrh typových projektov na zvýšenie využívania slnečnej energie v záujmovom území v Českej
republike s ohľadom na ekonomickú vhodnosť riešenia. Nasledujúce články však uvažujú v širšom
kontexte, preto sa zoberajú aj napríklad témou spolupráce s centrálnym zásobovaním teplom.

3.9.2.1 Solárne termálne aplikácie na výrobu tepla a chladu - EZÚS – ČR
•

Veľké solárne systémy na ohrev teplej vody nad 20 m2

Zatiaľ je málo rozvinutá možnosť dodávania tepla do centrálneho zásobovania teplom (CZT) v letnom
období. Takéto aplikácie by najskôr mohli rozvíjať dodávatelia tepla priamo ako aj podniková sféra,
kde je príprava teplej vody zabezpečovaná centrálne v kotolni . Tento segment uplatnenie solárneho
tepla je v Čechách (ako aj na Slovensku) málo rozvinutý. Ako vyplynulo z prieskumu, v záujmovom
území sa nenachádza ani jedna známa inštalácia solárneho systému pracujúceho do centrálneho
rozvodu tepla. Nástupom fotovoltiky ako priameho konkurenta solárnych panelov je možné, že dôjde
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k zlacneniu aj kvapalinových solárnych kolektorov a systémov ako celku. Toto by mohlo vytvoriť novú
príležitosť pre súčasných dodávateľov tepla do centrálneho rozvodu.
Potenciál majú Velké Oaptovice a Letovice. V obciach potenciál nie je, nemajú vybudované CZT.

Obr. 3.16: Letecký snímok Velkých Opatovíc
Zdroj: oficiálna stránka mesta
Vo Velkých Opatoviciach prevádzkuje zdroje tepla spoločnosť Zásobování teplem, s.r.o. Blansko.
Ako sama uvádza nevyhnutnou podmienkou kvalitných služieb je zameranie na moderné trendy
v energetike ako sú presadzovanie obnoviteľných zdrojov a realizácia opatrení na podporu úspor
energií. U rady produktov sú pripravení vykonať realizáciu diela ako vlastnú investíciu s jej
následným splácaním metódou EC (Energy Contracting) - energetické služby so zaručenou cenou.
(Zdroj : www.zt-blansko.cz)

Spoločnosť EKOTERM, spol. s r.o. prevádzkuje trinásť zdrojov tepla v Letoviciach, z ktorých dodáva
energiu devätnástim odberateľom. Pre teplárenstvo spracovávame návrhy cien tepla, návrhy
racionalizácie a optimalizácie prevádzky teplárenských zdrojov a výmenníkových staníc. V oblasti
služieb sa zameriava predovšetkým na návrhy optimalizácia spotreby tepla pre vykurovanie a
technológie celých podnikov a ich následnú realizáciu. (zdroj: www.ekoterm-sro.cz)
Je predpoklad, že menované spoločnosti majú dostatočné odborné skúsenosti ako aj vytvorené
príležitosti pre zváženie solárneho zdroja tepla. Projekt môže mať šancu na úspech ak by solárne
teplo mohlo byť dodávané do distribúcie lacnejšie ako súčasná variabilná zložka ceny tepla daná
najmä cenou plynu.
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Zatiaľ je nepravdepodobná výroba solárneho tepla od tretej strany dodávaného do centrálneho
zásobovanie teplom v mestách kde takéto rozvody sú vybudované. Pokiaľ by sa príjem z takejto
činnosti mal rozdeliť medzi prevádzkovateľa distribučnej siete tepla, jestvujúceho dodávateľa tepla
z fosílneho zdroja alebo biomasy a nový subjekt dodávajúci teplo zo solárneho obnoviteľného zdroja,
pravdepodobne by nepostačovali podmienky na uspokojivú ekonomiku prevádzky takéhoto zdroja.
Za súčasných podmienok daných najmä vývojom ceny plynu je náročné dosiahnuť ekonomickú
prevádzku solárneho zdroja aj keď je inštalovaný priamo na streche okrskovej kotolne. Táto situácia
však nemusí zostať zachovaná dlhodobo a preto je vhodné nezamietať jej ďalšie skúmanie a priori.
Ďalšie vhodné miesta veľkej spotreby teplej vody:
o nemocnica
o domov dôchodcov
o internát
o hotely a penzióny
o priemyselné objekty a zamestnávatelia s viacerými zamestnancami (robotníci,
sprchy)
o kúpaliská
o poľnohospodárske družstvá a podniky s poľnohospodárskou výrobou

•

Malé solárne systémy na ohrev teplej vody do 20 m2

Potenciál klasických solárnych systémov pre rodinné domy je veľký. Prieskumom bolo zistených
dostatok jestvujúcich inštalácií, ktoré môžu svojou dobrou referenciou povzbudiť mnohých ďalších
obyvateľov obcí ako aj to, že väčšina rodinných domov nevyužíva ani termálny solárny systém ani
fotovoltický.
Najsilnejším nástrojom na väčší rozvoj tohto segmentu sú priame dotácie pre domácnosti, ktoré sú
momentálne zahrnuté ako oprávnené do dotačného programu Nová zelená úsporám 2013 v časti C.3
- Instalace termických solárních systémů.
Ďalšie vhodné miesta relatívne veľkej spotreby teplej vody:
o hotely a penzióny
o priemyselné objekty a zamestnávatelia s viacerými zamestnancami (robotníci,
sprchy)
o poľnohospodárske družstvá a podniky s poľnohospodárskou výrobou
•

Malé solárne systémy na ohrev vzduchu

Ich potenciál je najmä tam, kde je potreba vysúšať. Môže ísť o rekreačné objekty kde je potreba
temperovať ohriatym suchším vzduchom alebo v rastlinnej a drevárskej výroba na podporu vysúšania
poľnohospodárskych produktov a dreva.
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3.9.2.2 Solárne fotovoltické a hybridné aplikácie - EZÚS – ČR
•

Stredné a veľké fotovoltické systémy nad 30 kWp

Fotovoltické systémy majú v súčasných podmienkach ekonomický zmysel len do takej veľkosti, koľko
je možné lokálne spotrebovať. Nutná podmienka je zmysluplne spotrebovať, teda ako náhradu
nutnej spotreby. Pozor nie teda spotrebovať nehospodárne alebo bezúčelne. Ekonomické aspekty
bližšie vysvetlené v článku 3.6. priamo limitujú výber vhodných lokalít nasledovne:
o Priemyselné areály, podniky
Spotreba elektriny cez víkendy a sviatky býva nižšia, to znamená že optimálnu veľkosť je
vhodné stanoviť s uvažovaním stálych odberov tak, aby bola minimálna spotreba zaručená
počas denných hodín slnečného svitu 7 dní v týždni.

Obr. 3.17: Areál podniku Tylex v Letoviciach
spol. s r.o.

Obr.3.18: Budova spoločnosti Keramika Letovice

Možnosť umiestnenie musia identifikovať priamo majitelia takýchto objektov, preto uvedené snímky
sú len jedny z viacerých možných lokalít a slúžia na inšpiráciu. Zmysluplné sa javí kontaktovať
energetikov v daných podnikoch, ktorí majú presný prehľad o priebehoch spotreby elektrickej
energie ako aj presných nákupných cenách elektriny. Paradoxom je, že tam kde je najvyššia
spotreba môže vychádzať ekonomika fotovoltického systému horšie, nakoľko podniky nakupujú
elektrinu obvykle za výhodnejších cenových podmienok ako živnostníci či malý spotrebitelia.
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Obr. 3.19: Areál podniku P-D REFRACTORIES CZ a.s. vo
Velkých Opatoviciach
o

Nákupné centrá, veľkopredajne, sklady potravín, malopredajne

Tieto miesta spotreby sa javia ako ekonomicky vhodné, nakoľko potrebujú celodenné svietenie.
Prevádzkové a nákupné hodiny sú zväčša cez deň. Ak sa jedná o predajňu potravín, je tu potreba
výroby chladu (chladiace a mraziace boxy) prípadne klimatizovania priestoru predajne, ktorá výhodne
koreluje s dostatkom slnečnej energie.
Pre priblíženie, moderná veľkopredajňa potravín môže mať spotrebu elektriny nad 500 kW.
o

Menšie výrobné prevádzky s vysokou náročnosťou na energie

Výroba pekárskych výrobkov, píly, stolárske dielne a podobne.
o

Strechy bytových domov, nepriemyselných objektov, družstiev

V prípade bytových domov je problém s rozpočítaním výroby medzi obyvateľov, nakoľko každý ma
zriadené samostatné odberné miesto elektriny. Strecha bytového domu môže byť vhodná na
prenájom pod fotovoltický zdroj ak nie je problém s vyvedením výkonu do priľahlej prevádzky, kde
môže byť spotrebovaná. Podobnú úvahu môžu využiť podnájomníci v areáloch roľníckych družstiev
a podobne ak majú možnosť ekonomicky spotrebovať vyrobenú elektrinu.

Obr. 3.20: Vhodne orientovaná strecha
v obci Vranová

Obr. 3.21: Vhodne orientované strechy na námestí
v Letoviciach, dolu obchodné priestory
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•

Malé fotovoltické systémy do 30 kWp
o
o
o
o

Rodinné domy
Menšie výrobné a obchodné prevádzky, autoservisy
Penzióny, ubytovne
Športoviská, telocvične

Ďalšie vhodné lokality sú priložené v obrazovej Prílohe č. 3.1.

3.9.3 Doporučenie vhodných lokalít v záujmovom území EZÚS – SR
Podobne ako v analýze podmienok pre Českú republiku, cieľom je upozorniť na ekonomicky
najvhodnejšie aplikácie solárnej energie. Vybrané doporučenia sú sprevádzané aj typovými projektmi
uvedenými v článku 4.4 Návrh typových projektov na zvýšenie využívania slnečnej energie
v záujmovom území v Slovenskej republike s ohľadom na ekonomickú vhodnosť riešenia. Nasledujúce
články však uvažujú v širšom kontexte, preto sa zoberajú aj napríklad témou spolupráce s centrálnym
zásobovaním teplom.

3.9.3.1 Solárne termálne aplikácie na výrobu tepla a chladu - EZÚS – SR
•

Veľké solárne systémy na ohrev teplej vody nad 20 m2

Zatiaľ je málo rozvinutá možnosť dodávania tepla do centrálneho zásobovania teplom (CZT) v letnom
období. Takéto aplikácie by najskôr mohli rozvíjať dodávatelia tepla priamo ako aj podniková sféra,
kde je príprava teplej vody zabezpečovaná centrálne v kotolni . Tento segment uplatnenie solárneho
tepla je na Slovensku (ako aj v Čechách) málo rozvinutý. Ako vyplynulo z prieskumu, v záujmovom
území sa nenachádza ani jedna známa inštalácia solárneho systému pracujúceho do centrálneho
rozvodu tepla. Nástupom fotovoltiky ako priameho konkurenta solárnych panelov je možné, že dôjde
k zlacneniu aj kvapalinových solárnych kolektorov a systémov ako celku. Toto by mohlo vytvoriť novú
príležitosť pre súčasných dodávateľov tepla do centrálneho rozvodu.
Potenciál majú Kúty. V obciach potenciál nie je, nemajú vybudované CZT.
POZNÁMKA: Mesto Senica má vhodné podmienky:
• Najväčším dodávateľom tela v meste Senica je spoločnosť Cofely a.s.. Mestská výhrevňa
Senica zásobuje teplom približne 68 % obyvateľov Senice, ktorí využívajú centrálne
zásobovanie teplom. Pôvodné dva kotle na zemný plyn nahradili kotle na drevnú štiepku s
celkovým výkonom 8 MW. Vyrába ročne cca 135 000 GJ tepla (8 MW štiepka / 12 MW plyn).
Na primárny rozvod je pripojených 13 OST. (Zdroj: www.cofely.sk)
Ďalšími dodávateľmi tepla v meste Senica sú:
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•
•

Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, Senica
Službyt, spol. s r.o., Hviezdoslavova 473, Senica
Distribuuje teplo z Mestskej výhrevne Senica a prevádzkuje 4 blokové kotolne a 11 domových
kotolní. (zdroj: www.sluzbytsenica.sk)

Obr. 3.22: Mestská výhrevňa Senica.
Je predpoklad, že menované spoločnosti majú dostatočné odborné skúsenosti ako aj
vytvorené príležitosti pre zváženie solárneho zdroja tepla. Projekt môže mať šancu na
úspech ak by solárne teplo mohlo byť dodávané do distribúcie lacnejšie ako súčasná
variabilná zložka ceny tepla daná najmä cenou plynu a drevnej štiepky.
Zatiaľ je nepravdepodobná výroba solárneho tepla od tretej strany dodávaného do centrálneho
zásobovanie teplom v mestách kde takéto rozvody sú vybudované. Pokiaľ by sa príjem z takejto
činnosti mal rozdeliť medzi prevádzkovateľa distribučnej siete tepla, jestvujúceho dodávateľa tepla
z fosílneho zdroja alebo biomasy a nový subjekt dodávajúci teplo zo solárneho obnoviteľného zdroja,
pravdepodobne by nepostačovali podmienky na uspokojivú ekonomiku prevádzky takéhoto zdroja.
Za súčasných podmienok daných najmä vývojom ceny plynu je náročné dosiahnuť ekonomickú
prevádzku solárneho zdroja aj keď je inštalovaný priamo na streche okrskovej kotolne. Táto situácia
však nemusí zostať zachovaná dlhodobo a preto je vhodné nezamietať jej ďalšie skúmanie a priori.
Ďalšie vhodné miesta veľkej spotreby teplej vody:
o potravinárske podniky, mliekarne
o nemocnica
o domov dôchodcov
o internát
o hotely a penzióny
o priemyselné objekty a zamestnávatelia s viacerými zamestnancami (robotníci,
sprchy)
o plaváreň a kúpalisko
o poľnohospodárske družstvá a podniky s poľnohospodárskou výrobou

•

Malé solárne systémy na ohrev teplej vody do 20 m2
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Potenciál klasických solárnych systémov pre rodinné domy je veľký. Prieskumom bolo zistených
dostatok jestvujúcich inštalácií, ktoré môžu svojou dobrou referenciou povzbudiť mnohých ďalších
obyvateľov obcí ako aj to, že väčšina rodinných domov nevyužíva ani termálny solárny systém ani
fotovoltický.
Ďalšie vhodné miesta relatívne veľkej spotreby teplej vody:
o hotely a penzióny
o priemyselné objekty a zamestnávatelia s viacerými zamestnancami (robotníci,
sprchy)
o poľnohospodárske družstvá a podniky s poľnohospodárskou výrobou

•

Malé solárne systémy na ohrev vzduchu

Ich potenciál je najmä tam, kde je potreba vysúšať. Môže ísť o rekreačné objekty kde je potreba
temperovať ohriatym suchším vzduchom alebo v rastlinnej a drevárskej výroba na podporu vysúšania
poľnohospodárskych produktov a dreva.

3.9.3.2 Solárne fotovoltické a hybridné aplikácie - EZÚS – SR
•

Stredné a veľké fotovoltické systémy nad 30 kWp

Fotovoltické systémy majú v súčasných podmienkach ekonomický zmysel len do takej veľkosti, koľko
je možné lokálne spotrebovať. Nutná podmienka je zmysluplne spotrebovať, teda ako náhradu
nutnej spotreby. Pozor nie teda spotrebovať nehospodárne alebo bezúčelne. Ekonomické aspekty
bližšie vysvetlené v článku 3.6. priamo limitujú výber vhodných lokalít nasledovne:
o Priemyselné podniky, podnikateľské priestory
Spotreba elektriny cez víkendy a sviatky býva nižšia, to znamená že optimálnu veľkosť je
vhodné stanoviť s uvažovaním stálych odberov tak, aby bola minimálna spotreba zaručená
počas denných hodín slnečného svitu 7 dní v týždni.

Možnosť umiestnenie musia identifikovať priamo majitelia takýchto objektov, preto uvedené snímky
sú len jedny z viacerých možných lokalít a slúžia na inšpiráciu. Zmysluplné sa javí kontaktovať
energetikov v podnikoch, ktorí majú presný prehľad o priebehoch spotreby elektrickej energie ako aj
presných nákupných cenách elektriny. Paradoxom je, že tam kde je najvyššia spotreba môže
vychádzať ekonomika fotovoltického systému horšie, nakoľko podniky nakupujú elektrinu obvykle za
výhodnejších cenových podmienok ako živnostníci či malý spotrebitelia.
Potenciál je v meste Kúty kde na severnom okraji je sústredených viacero podnikov a veľká železničná
stanica.
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Obr. 3.23: Budova železničnej stanice Kúty
Podobné podnikové objekty je možné nájsť aj v niektorých obciach, napríklad podnik Baňa Čáry, a.s.

Obr. 3.24: Podnik Baňa Čáry v obci Čáry
POZNÁMKA: Najväčší potenciál má priemyselný park Senica, ktorý nie je priamo začlenený do
záujmového územia EZÚS SR.

Obr. 3.23: Potenciál v blízkom okolí, Priemyselná zóna v Senici.
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o

Nákupné centrá, veľkopredajne, sklady potravín, malopredajne

Tieto miesta spotreby sa javia ako ekonomicky vhodné, nakoľko potrebujú celodenné svietenie.
Prevádzkové a nákupné hodiny sú zväčša cez deň. Ak sa jedná o predajňu potravín, je tu potreba
výroby chladu (chladiace a mraziace boxy) prípadne klimatizovania priestoru predajne, ktorá výhodne
koreluje s dostatkom slnečnej energie.
Pre priblíženie, moderná veľkopredajňa potravín môže mať spotrebu elektriny nad 500 kW.
o

Menšie výrobné prevádzky s vysokou náročnosťou na energie

Výroba pekárskych výrobkov, píly, stolárske dielne a podobne.
o

Strechy bytových domov, nepriemyselných objektov, družstiev

V prípade bytových domov je problém s rozpočítaním výroby medzi obyvateľov, nakoľko každý ma
zriadené samostatné odberné miesto elektriny. Strecha bytového domu môže byť vhodná na
prenájom pod fotovoltický zdroj ak nie je problém s vyvedením výkonu do priľahlej prevádzky, kde
môže byť spotrebovaná. Podobnú úvahu môžu využiť podnájomníci v areáloch roľníckych družstiev
a podobne ak majú možnosť ekonomicky spotrebovať vyrobenú elektrinu.

Obr. 3.28: Vhodne orientované strechy na
poľnohospodárskom družstve v obci Štefanov

•

Malé fotovoltické systémy do 30 kWp
o
o
o
o

Rodinné domy
Menšie výrobné a obchodné prevádzky, autoservisy
Penzióny, ubytovne
Športoviská, telocvične
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Obr. 3.29: Hala spoločnosti GAMAPLAST s.r.o.
v obci Čáry s vhodnou strechou.
Ďalšie vhodné lokality sú priložené v obrazovej Prílohe č. 3.2.
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4. Prehľad podnikateľských zámerov
Zmapovanie jestvujúcich zámerov je veľmi komplikovaný proces, nakoľko do určitého štádia prípravy
sú tieto projekty neverejné a súkromní investori uprednostňujú diskrétnosť. Pokiaľ sa jedná o zámer
pripravovaný zo strany samosprávy sú určitou možnosťou lokálne médiá, zápisy z rokovaní rôznych
výborov a podobne, ale tiež sú informácie ťažko dostupné. V konečnom dôsledku, len priami
zainteresovaní v danej lokalite dokážu poznať viac faktov o pripravovaných projektoch.
Ďalším faktom je, že mnohé z takýchto projektov končia „v šuflíku“ pri prvej zmene podmienok,
najmä zo strany legislatívy a možností financovania. Vzhľadom na často sa meniace legislatívne
prostredie a to na oboch záujmových územiach a zároveň veľmi krátky inovačný cyklus technológií
pre obnoviteľné zdroje, je snahou všetkých investorov realizovať projekty v čo najkratšom čase. Čas
realizácie je spravidla daný povoľovacím procesom, pričom samotná technická realizácia zaberie
nepomerne kratší čas.
U malých solárnych systémov ako sú inštalácie termálnych solárnych systémov a malých
fotovoltických zdrojov pre domácnosti bez podpory sa rádovo jedná o jeden až 14 dní potrebných na
ich samotnú realizáciu. Pokiaľ aj administratívny proces trvá niekoľko desiatok až stoviek dní,
spravidla sa jedná o už namontovaný systém, kde sa riešia zmluvy o dodávke elektriny a kroky
smerujúce k fakturácii solárnej výroby elektriny či iné procesy po funkčných skúškach jestvujúceho
zariadenia. Ak teda logicky vylúčime z prieskumu takúto skupinu malých zariadení zostávajú len
veľké termálne solárne systémy. Ako bolo vysvetlené v predošlých článkoch, v súčasnosti nie je
ekonomicky opodstatnené inštalovanie veľkých fotovoltických zariadení a to na oboch záujmových
územiach nakoľko nemajú nijakú podporu a existuje dostatok bariér, ktoré bránia ich budovaniu.

4.1 Zistené rozpracované projekty využívania slnečnej energie
v záujmovom území v Českej republike
V záujmovom území v Českej republiky bol vykonaný dotazníkový prieskum u kompetentných osôb
na obecných a mestských úradoch. Na dotazník odpovedali osoby s dosahom na aktivity ich
vlastných komisií , stavebného úradu a internej agendy súvisiacej s povoľovaním väčších stavieb.
Na otázky týkajúce sa prieskumu jestvujúcich a zámerov pripravovaných investičných akcií
smerujúcich k využívaniu slnečnej energie boli obdŕžané doleuvedené odpovede. Prieskum zároveň
zisťoval aj pripravenosť prostredie na nové zámery.
1. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu väčších solárnych zariadení (nad 10
m2) ? (časť dotazníka pre solárne termické systémy)
a. Áno
b. Nie
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Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
2. Poznáte právne predpisy, ktoré upravujú povoľovanie fotovoltických elektrárni (ďalej len
„FVE“ pre čistý odpredaj výroby) a fotovoltických zdrojov (ďalej „FVZ“ pre svoju vlastnú
výrobu s doplnkovým odpredajom)?
a. Áno
b. Mám predstavu o regulatívoch, ale konkrétne právne predpisy nepoznám.
c. Nie
3. Poznáte právne predpisy, ktoré upravujú postavenie obce v povoľovacom procese FVE a FVZ?
a. Áno
b. Mám predstavu o regulatívoch, ale konkrétne právne predpisy nepoznám.
c. Nie
4. Poznáte možnosti podpory pre FVE a FVZ?
a. poradenskej:
i. Áno
ii. Nie
b. finančnej (investičné dotácie):
i. Áno
ii. Nie
c. nepriamej (zvýhodnený výkup elektriny):
i. Áno
ii. Nie
Ak poznáte iné možnosti, uveďte prosím:
5. Poznáte štátnu politiku ohľadom budovania FVE/FVZ ?
a. Áno
b. Nie
6. Sú v katastri Vašej obce miesta vyslovene vhodné na vybudovanie FVE/FVZ,
(napr. miesta a spotrebitelia so spotrebou elektriny v denných hodinách)
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet, prípadne ich pomenujte:
7. Evidujete vo Vašej obci záujemcov, ktorí plánujú výstavbu FVE/FVZ nad 10 kW?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím ich počet:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
Ak o prekážke prečo zatiaľ FVE nepostavili (napr. nedostatok finančných zdrojov, veľká
vzdialenosť na pripojenie do elektrickej siete, nesúhlas prevádzkovateľa elektrickej siete
s pripojením, iné problémy s infraštruktúrou, nesúhlas občanov, prekážky zo strany ochrany
prírody a pod.):
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8. Je plánovaná výstavba FVE/FVZ v katastrálnom území obce?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím počet a plánovaný výkon?
9. Pôsobí vo Vašej obci občianske združenie, aktivisti, ktorí sú proti výstavbe FVE/FVZ?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím, či je ich vplyv na verejnú mienku ohľadom výstavby FVE/FVZ
v katastri obce veľký.
a. Áno, výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.
b. Nie, majú malý, alebo takmer žiadny

vplyv

na

názory

občanov.

10. Poznáte dostupné technológie FVE/FVZ na trhu?
a. Áno
b. Nie
Ak áno, uveďte prosím príklad, ktorú by Ste v katastri Vašej obce odporúčali vybudovať:
Rovnako uveďte prosím príklad technológie, ktorú považujete za neprijateľnú:
11. Mali by Ste ako obec záujem o FVE/FVZ – byť jej prevádzkovateľom?
a. Áno
b. Nie
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Z prieskumu vyplynulo (na základe odpovedí na otázku č.1), že obecné a mestské úrady zatiaľ
neevidujú záujem o výstavbu väčších solárnych termálnych systémov. Znamenalo by to, že nie je
procese prípravy stavby ani územného plánovania známy väčší nový projekt využitia slnečnej energie.
Toto však nevylučuje zámer potenciálneho investora. Ak pôjde o zámer, ktorý sa môže realizovať
ohlásením drobnej stavby alebo nepodlieha ani tejto povinnosti , je pre kompetentné úrady zámer
neznámy.
Otázky č.2 , č.3, č. 4 a č.5 boli zamerané na prieskum znalostí legislatívy a podmienok pre využívanie
slnečnej energie prostredníctvom fotovoltických systémov. Ako vyplynulo z odpovedí, je dostatok
priestoru pre zvyšovanie informovanosti a osvety na tému využívania solárnej energie. Treba
vychádzať aj z faktu, že legislatívne podmienky sa v posledných rokoch veľa krát menili. Sledovanie
zmien je časovo náročné. Z tohto pohľadu sa dá aj v budúcnosti očakávať potreba spolupráce s
odbornými poradcami (alebo konzultačné centier) alebo aktualizovania informovanosti podobnými
štúdiami ako je táto. Nie je mysliteľné aby každý pracovník obecného či mestského zastupiteľstva mal
dostatočný časový priestor sledovať zmeny v tomto odbore. Celkovo zo 150 možných odpovedí na
tieto 4 otázky bolo získaných 93 záporných odpovedí, ktoré reprezentujú jasnú potrebu informácií.
Najviac chýbajúce sa javia informácie o možnostiach podpory a financovania projektov FVZ a FVE.
Z celkového počtu to predstavuje 62% odpovedí.
Otázka č. 6 bola zameraná na znalosť vhodných miest pre inštaláciu fotovoltických zariadení. Kladne
odpovedali obce: Vranová, Cetkovice, Vanovice, Velké Opatovice a Letovice. Dá sa predpokladať, že
potenciál využitia striech alebo iných vhodných miest na inštaláciu fotovoltických zariadení je tu
možné využiť ľahšie. Opačne pre 20 respondentov nebola odpoveď ľahká a volili buď odpoveď, že nie
sú im známe vhodné umiestnenia pre fotovoltický zdroj alebo sa zdržali hlasovania. Táto 80% väčšina
odpovedí rovnako poukazuje na potrebu odbornej podpory. Prípad, že by skutočne neboli v obci
nijaké vhodné miesta ani na inštaláciu menších fotovoltických zariadení je vcelku nepravdepodobný.
Tri obce odpovedali kladne na otázku č. 7. Dá sa konštatovať, že prieskumom sa podarilo
identifikovať tri obce: Křetín, Vísky a Úsobrno kde sú obecným úradom známe nové zámery
budovania nových fotovoltických zdrojov. Je zaujímavé, že obce v ktorých je dnes najviac
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inštalovaných fotovoltických zdrojov, evidujú aj najväčší záujme o nové stavby týchto zariadení.
Opätovne sa potvrdzuje, že najlepšou propagáciu využívania obnoviteľných zdrojov sú úspešne
realizované inštalácie v blízkom okolí.
Na otázku č. 8 o plánovanej výstavbe FVZ / FVE odpovedala kladne jedna obec: Cetkovice
Prieskumom sa podarilo identifikovať jeden zámer vo vyššom štádium rozpracovanosti v obci
Cetkovice. Obecný úrad uviedol, že sa jedná o jeden projekt. Bližšie údaje o projekte neuviedol.
Otázka č. 9 zameraná na prítomnosť aktivistov proti obnoviteľným zdrojom predstavuje jednu
z najväčších bariér v budovaní obnoviteľných zdrojov. Bariéry aktivistov proti potenciálnej výstavbe
sú si vedomí v jednej obci. Kladne odpovedali Velké Opatovice. Tri obce sa zdržali vyjadrenia, čo sa
nedá považovať za priaznivý stav. Tento stav nedáva istotu, že táto bariéra sa tam nevyskytuje
rovnako. Vzhľadom na súčasný stav nulovej podpory pre veľké projekty sa ich výstavba ani
nepredpokladá. Hrozba aktivistov je spravidla zameraná proti veľkým projektom. Priaznivým zistením
by bola ich pasivita v prípade malých projektov, ktoré sú priaznivejšie a bližšie k typovým projektom
navrhnutým v nasledujúcej kapitole.
Otázka č.10 týkajúca sa znalosti technológií pre fotovoltické systémy bola skôr doplnková. Štyria
respondenti odpovedali, že majú znalosť čo predstavuje 16% opýtaných.
Prekvapením sa môže zdať výsledok poslednej otázky č.11. Otázka bola postavená, tak, či obec ako
inštitúcia by chcela prevádzkovať vlastný fotovoltický zdroj. Jeho uplatnenie by mohlo byť na
ľubovoľných obecných budovách. Môžu to byť školy, domy dôchodcov či priamo budova obecného
úradu. Ani jedna z opýtaných obecných správ neprejavila záujem fotovoltický zdroj priamo
prevádzkovať.

4.2 Zistené rozpracované projekty využívania slnečnej energie
v záujmovom území v Slovenskej republike
Vzhľadom na fakt, že ani dotazníkový prieskum u kompetentných osôb na obecných a mestských
úradoch vedený v Českej republike neposkytol relevantný dostatok informácií o rozpracovaných
projektoch, na záujmovom území v Slovenskej republike bolo upustené od tejto formy prieskumu.
Na dotazník v českej republike odpovedali osoby s dosahom na aktivity ich vlastných komisií,
stavebného úradu a internej agendy súvisiacej s povoľovaním väčších stavieb.
V prípade väčších stavieb, ktoré v svojom procese potrebujú súhlas orgánov zodpovedných za
ochrany prírody je možné vyhľadať takýto zámer v centrálnej evidencii projektov na oficiálnom web
sídle Slovenskej agentúry pre životné prostredie.
www.enviroportal.sk a www.enviroportal.sk/sk/eia
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Obr. 4.1: Evidencia veľkých energetických projektov s procedúrou povoľovania EIA
Prieskumom tejto evidencie sa nezistil momentálne rozpracovaný zámer stavby súvisiacej
s využívaním solárnej energie v záujmovom území SR.

4.3 Návrh typových projektov na zvýšenie využívanie slnečnej energie
v záujmovom území v Českej republike s ohľadom na ekonomickú
vhodnosť riešenia
Príležitosti pre aplikáciu takýchto systémov boli bližšie analyzované v článku 3.9.2. Pri návrhu
typových projektov je zvolený typický zástupca pre každý druh solárneho systému alebo
najpravdepodobnejšia kombinácia solárneho systému z iným obnoviteľným zdrojom ako môžu byť
tepelné čerpadlá či kotly na biomasu.
Vzhľadom na neustále meniace sa ceny systémov a krátky inovačný cyklus dodávateľov, nie sú
uvádzané ceny komponentov a prác potrebných na zapojenie nižšie uvedeného typového riešenia.
V prípade záujmu nie je problém pre potenciálneho investora do solárnej energie osloviť naj niekoľko
dodávateľov a požiadať o aktuálne cenové ponuky v tom čase. Pri väčších systémoch sa nejedná o
„krabicové riešenie“ ale skôr o projekt na mieru. K cene projektu pristupujú rôzny dodávatelia rôzne.
U väčších firiem sú niekedy možné aj dohody typy projekt v cene po potvrdení objednávky
a podobne. Ak sa investor obráti na nezávislého projektanta, je výhodou ak má s daným typom
výrobkov skúsenosť ako aj s daným typom zapojenia.
Návratnosť solárneho systému je možné spočítať až na základe získanej ceny riešenie a postupov
uvedených v článkoch venujúcim sa ekonomike, t.j. celá kapitola 3.6 Ekonomické aspekty využívanie
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solárnej energie na výrobu elektriny v Českej republike. Často základný prepočet návratnosti ponúkajú
aj dodávatelia. Je vhodné ho vyššie uvedenou metodikou skontrolovať aby nebol príliš optimistický.

4.3.1 Termálne solárne systémy do 20 m2 pre rodinné domy
Termálne solárne systémy na prípravu teplej vody patria dnes už ku „klasickému“ využitiu solárnej
energie v domácnosti. Ich primárny cieľ je zlacnenie prípravy teplej úžitkovej vody (TUV). Sekundárny
cieľ môže byť zvýšenie komfortu bývania. Najväčšiu zmenu v komforte poskytujú tam, kde je príprava
TUV zabezpečovaná v kotloch na pevné palivá, najmä ak nie sú zapaľované automaticky. V letných
mesiacoch keď je dostatok solárnej energie a nie je už vykurovacia sezóna, je zapaľovanie kotla
vynútené iba potrebou TUV. Najlepšiu návratnosť dosahujú v prípadoch kde je TUV pripravovaná
najdrahšie, čo je spravidla elektricky v tarife bez nočného prúdu.
Je vhodné znova upozorniť, že solárne systémy na ohrev teplej vody s akumulačnou nádržou
v exteriéri, tzv. samotiažne nie sú vhodné do klimatických podmienok v záujmovom území. Napriek
tomu sa sporadicky vyskytujú pokusy rôznych dodávateľov, ponúkať takéto riešenia.

Obr. 4.2: Samotiažne kolektory nie sú vhodné do
klimatických podmienok v záujmovom území
Na trhu je dostatok riešení aj skúsených dodávateľov, preto netreba tento najjednoduchší systém
rozoberať podrobnejšie. V článku 3.8.1 Modelový príklad termálneho solárneho systému na prípravu
teplej vody pre rodinný dom je uvedená ekonomika takéhoto systému. Dilema konkurencie
termálnych a fotovoltických systémov bola rozobratá v predošlých článkoch tiež. Tieto systémy sú
jeny z mála riešení kde je možné postupovať „krabicovým spôsobom“ dodávky a nakupovať celé sety
odporúčané dodávateľom.
Počet solárnych kolektorov a k tomu príslušnú veľkosť zásobníka teplej pitnej vody sa volí na základe
spotreby TUV a podľa počtu osôb obývajúcich rodinný dom, spravidla vychádza nasledovne:
2-3 členná rodina ....... 2 kolektory ....... 300 litrový zásobník TUV
3-5 členná rodina ....... 3 kolektory ....... 400 litrový zásobník TUV
5-7 členná rodina ....... 4 kolektory ....... 500 litrový zásobník TUV
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V prílohe č. 4.1 je schéma typického zapojenia solárneho systému pre ohrev pitnej teplej vody.
Zdroj: http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/SCHEMAZAPOJENIATUVPRERD.pdf
V prílohe č. 4.2 je schéma typického zapojenia termálneho solárneho systému ak nie je žiaduce
vymeniť existujúci zásobník TUV.
Zdroj: http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/SCHEMAZAPOJENIATUVPRERD2.pdf
Tieto systémy sú v Českej republike zahrnuté ako oprávnené do dotačného programu Nová zelená
úsporám 2013 v časti C.3 - Instalace termických solárních systémů.

4.3.2 Termálne solárne systémy kombinované so zdrojmi na biomasu pre rodinné domy
s možnosťou podpory vykurovania

Využitie solárneho tepla pre priame prikurovanie je vhodné v čase, pokiaľ je dostatok slnečného svitu
a teploty vonku nie sú ešte príliš nízke. Ako je zrejmé z grafu č. 3.4 v článku 3.2 Technické limity
využívanie solárnej energie na podporu vykurovania budov toto má zmysle pokiaľ je 100% pokrytá
príprava teplej vody.
Typovým riešením je použitie solárneho systému v rodinnom dome, kde je možnosť podporovať
vykurovanie v prechodnom období na jar a jeseň.
Najväčšiu motiváciu na nasadenie takéhoto kombinovaného systému vykurovania majú domácnosti
kde sa teplo získava s kotla na pevné palivo, dnes už zvyčajne kotla na biomasu. Obzvlášť ak sa
nejedná o kotol s automatickým zapaľovaním, zvyšuje sa aj komfort bývania. Čím je dom viacej
zateplený a používa nízkoteplotnejšiu vykurovaciu sústavu, tým je prechodné obdobie takéhoto
vykurovania dlhšie. Bežne dochádza k posunu začiatku aj konca vykurovacej sezóny o cca 3 týždne
nasadením takéhoto systému.
V prílohe č. 4.3 je schéma typického zapojenia solárneho systému pre ohrev pitnej teplej vody
s podporou vykurovania .
Zdroj: http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/SCHEMAZAPOJENIATUVUKPRERD1.pdf
V prílohe č. 4.4 je schéma typického zapojenia solárneho systému pre ohrev pitnej teplej vody
s oddeleným stratifikovaným zásobníkom tepla.
Zdroj: http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/SCHEMAZAPOJENIATUVUKRD2.pdf
V praxi sa často stáva, že rodinný dom bez podlahového alebo iného vhodného nízkoteplotného
vykurovania chce pripojiť solárny systém do radiátorového vykurovacieho systému. Pre tieto potreby
postačuje a pomerne lacné riešenie za pomoci regulátora teploty spiatočky. Pokiaľ je v solárnom
zásobníku tepla k dispozícii teplejšia voda ako je v spiatočke z vykurovacieho okruhu. Takto
regulovaný trojcestný ventil ju primiešava pred vstupom do kotla. Kotol ohrieva kúrenársku vodu na
menší rozdiel teplôt, čím dochádza k úspore paliva.
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Obr. 4.3: Schéma prepojenie solárneho systému so spiatočkou vykurovania
Zdroj:
http://www.herz-sk.sk/odbornici/solarne-systemy/vyber-solarneho-regulatora/sada-nazvysenie-teploty-spiatocky-cs-l/
Tieto systémy sú v Českej republike zahrnuté ako oprávnené do dotačného programu Nová zelená
úsporám 2013 v časti C.3 - Instalace termických solárních systémů.

4.3.3 Termálne solárne systémy kombinované s tepelnými čerpadlami
Hlavným potenciálom trhu sú novostavby rodinných domov.
Je paradoxom, že pri
nízkoenergetických domoch sa ťažko uplatňujú niektoré bežné obnoviteľné zdroje ako aj iné
vysokoúčinné zdroje tepla. Potrebný vykurovací výkon je tak nízky, že ani napríklad kondenzačný
plynový kotol nedosahuje priaznivú ekonomiku prevádzky. Ďalším problémom je, že sa mnohokrát
ani na trh nedodávajú zdroje tak malých výkonov, takže v praxi sa volí priamy elektrický ohrev
podlahy, nakoľko je investične lákavým riešením.
Termálne solárne systémy kombinované s tepelnými čerpadlami majú uplatnenie v stavbách
nízkoenergetických až pasívnych rodinných domov, preto by mali byť už dnes vnímané ako typové
riešenie.
Riešenia na báze spolupráce tepelného čerpadla so solárnym systémom môžu ideálne pokrývať tento
segment potrieb. Na rozdiel od doterajších riešení, kde si tieto zariadenia konkurovali, bol vyvinutý
napríklad systém Duo, kde sa dopĺňajú za účelom dosiahnutia maximálneho úžitku z oboch. Pre
tepelné čerpadlo je energeticky výhodné, ak je čo najvyššia teplota zdroja - a to zabezpečujú práve
slnečné kolektory. Na druhej strane, pre slnečné kolektory je dobré, aby bola teplota spotrebiča čo
najnižšia - to sa docieli tým, že spotrebičom je relatívne studený výparník tepelného čerpadla. Vďaka
tepelnému čerpadlu je možné zvýšiť tepelný výkon slnečných kolektorov v zimnom období, čiže
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presne v čase keď potrebujeme najviac tepla a intenzita slnečného žiarenia je najnižšia, až na
trojnásobok.

Obr. 4.4: Solárny systém s tepelným čerpadlom – systém DUO
Zdroj: www.thermosolar.sk

V tabuľke č. 4.1 je príklad parametrov takéhoto inovatívneho výrobku spoločnosti Thermo/solar
a celkové výkony dosahované na výstupe z tepelného čerpadla. Štandardne sa uvažuje so systémom
so 6 plochými vákuovými kolektormi pre potreby nízkoenergetického domu v rozsahu vykurovacieho
výkonu 1-2 kW. Spotreba elektriny na strane príkonu prakticky nepresahuje 500 W ani v najhoršom
režime prevádzky.
Tepelné čerpadlo WP 2S
Výstupný výkon
Výkonové číslo (COP)
Príkon kompresora

B0/W35

B5/W35

B0/W45

B5/W45 B-5/W55

B0/W55

B5/W55

B12/W55

1800

2150

1380

1730

960

1330

1770

2400

4,67

5,46

2,97

3,64

2,24

2,55

3,13

5,94

[W] 380

391

459

472

414

518

552

400

[W]

Tab. 4.1: Parametre vykurovacieho výkonu kombinovaného solárneho systémy s tepelným
čerpadlom – systém DUO
Zdroj: http://www.thermosolar.sk/?run=content&id=315
V prílohe č. 4.5 je schéma typického zapojenia solárneho systému DUO pre ohrev pitnej teplej vody
a vykurovanie tepelným čerpadlom.
Zdroj: http://www.thermosolar.sk/?run=content&id=315
Tieto systémy sú v Českej republike zahrnuté ako oprávnené do dotačného programu Nová zelená
úsporám 2013 v časti C.3 - Instalace termických solárních systémů.
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4.3.4 Termálne solárne systémy nad 20 m2
Príležitosti pre aplikáciu takýchto systémov boli bližšie rozobraté v článku 3.9.2.1 Solárne termálne
aplikácie na výrobu tepla a chladu - EZÚS – ČR.
Najzaujímavejšie sa javia najmä Domovy sociálnych služieb a bytové domy so samostatnou
kotolňou.
V týchto prípadoch sa jedná o pomerne veľký a konštantný odber teplej vody bez komplikovanej
záväznosti na iné systémy či obmedzenia trhu. Ich kombinovanie s podporou vykurovania sa v praxi
neosvedčilo. Kombinovanie s centrálnym zásobovaním vyžaduje synergiu viacerých zúčastnených
strán a zrejem bude množné v budúcnosti ak pokročí úroveň vzťahov medzi odberateľmi
a dodávateľmi na úroveň vzájomnej pomoci pri rešpektovaní oprávnených ekonomických požiadaviek
oboch strán.
V prílohe č. 4.6 je schéma typického zapojenia solárneho systému pre ohrev pitnej teplej vody v
podmienkach väčšieho konštantného odberu ako sú bytové domy, internáty a domovy sociálnych
služieb.
Zdroj: http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/SCHEMAZAPOJENIATUVPREBD2.pdf
POZNÁMKA: V tejto kategórii je možné spomenúť aj nesklené kolektory a solárne systémy vhodné
pre kúpaliská. Ich použitím sa dá predpokladať predĺženie kúpacej sezóny o 2-3 týždne.

4.3.5 Fotovoltické solárne systémy do 30 kWp pre domácnosti
Základné východiská pre voľbu vhodného fotovoltického systému boli popísané v článku 3.6.3
Ekonomika po novom - hľadanie ciest pre uplatnenie výroby elektriny zo slnečnej energie bez podpory
štátu v záujmovom území EZÚS – ČR. Vzhľadom na očakávanú prakticky nulovú podporu takýchto
zdrojov je kladený maximálny dôraz na systémy z vysokým podielom vlastnej spotreby elektriny
v domácnosti. Keďže ceny batérií sú stále značná časť investičných nákladov na back-up fotovoltický
systém, ako typové riešenie bol vybraný systém kombinovaný s akumuláciou získanej energie
v teple. Z pohľadu potrieb domácnosti prestavuje elektrický ohrev teplej úžitkovej vody ideálny
elektrospotrebič, ktorý je možné zapínať v čase prebytku solárnej výroby. Toto opatrenie je jedno
z najdostupnejších opatrení na zvyšovanie „samospotreby“. V článku 3.3.3 Spotreba elektrickej
energie v čase jej výroby boli uvedené viaceré možnosti optimalizovania podobného systému.
Pre bežnú domácnosť so spotrebou elektriny cca 2000 kWh/rok na prevádzku domácich
elektrospotrebičov, osvetlenia a ohrev teplej vody sa odhaduje za týchto podmienok vhodný
fotovoltický systém s výkonom cca 2 kWp.
Ak má štandardný on-grid fotovoltický zdroj pokrývať čo najvyššiu úsporu nákupu elektriny do
domácnosti, je potrebné zvýšiť možnosti regulácie zapínania spotrebičov a to automatizovaným
riešením. Ako vhodné sa javia tzv. WATT rútre, ktoré zapínajú jednotlivé spotrebiče podľa aktuálneho
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dostatku solárnej výroby v reálnom čase. Preto ako typové riešenie treba dnes už uvažovať FVZ +
WATT rúter.

Obr. 4.5: Príklad WATT rútra a ovlácej obrazovky
Zdroj: http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_cwx.html

software

pre

jeho

nastavenie

Doplnením FVZ o takto zlepšenú reguláciu sa v praxi dosahujú výsledky ako sú uvedené v grafe č.
4.12. Ako vidno zo zelenej časti grafu, prínos takejto kombinácie FVZ a pokročilej regulácie je
podstatný.

Graf
4.12: Zmena samospotreby domácnosti po
Zdroj: http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_example.html
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implementovaní

WATT

rútra

POZNÁMKA: Takáto investícia do FVZ sa nedá vhodne kombinovať s termálnym solárnym systémom,
nakoľko by si oba systému konkurovali. Zaujímavých energetických výsledkov je možné dosiahnuť
skôr kombináciou s malými tepelnými čerpadlami, avšak investičná náročnosť je zatiaľ vysoká.

4.3.6 Fotovoltické solárne systémy pre podnikateľov
Pre aplikáciu fotovoltiky v podnikateľskej sfére platia podobné kritériá voľby systému ako boli
popísané v predošlom článku 4.3.5 Fotovoltické solárne systémy do 30 kWp pre domácnosti, t.j.
dominantná je snaha nahradiť spotrebu nakupovanej elektriny. Tu nie je možné paušálne postaviť
typové riešenie, nakoľko každá priemyselná či iná podnikateľská prevádzka môže mať značne odlišné
podmienky. Prevádzky, ktoré spotrebovávajú najviac elektriny majú spravidla aj najnižšiu nákupnú
cenu elektriny. Paradoxne potom návratnosť do fotovoltického zdroja klesá. Najväčší potenciál teda
vykazujú malí a strední podnikatelia, nakoľko tí takúto výhodu nákupu elektriny spravidla nemajú.
Prevádzky kde je nákupná cena elektriny dokonca vyššia ako pre domácnosti opačne ľahšie
zakomponujú FV zdroj ak majú vhodne rozloženú spotrebu elektriny s možnosťami jej solárnej
výroby.
Ako vhodné typové riešenie sa javí využitie FV zdroja pre prevádzku predajne potravín.
Predajne potravín nutne potrebujú prevádzkovať chladiace zariadenia, chladiace boxy, mrazničky
a často v letných mesiacoch majú záujem aj klimatizovať svoje obchodné priestory. Ako bolo
vysvetlené v článku 3.4 Technické limity využívanie solárnej energie na výrobu chladu tu vzniká
synergia potreby a možností výroby energie.
Solárny fotovoltický zdroj je vhodné dimenzovať tak, aby pokrýval približne minimálnu spotrebu
v letnom období. Ak napríklad súčet zariadení prevádzkovaných na poludnie predstavuje 100 kW
odoberaného výkonu, každý takýto a menší FV zdroj bude vyrábať elektrinu výlučne pre vlastnú
spotrebu. K prebytku by mohlo dochádzať v nedeľu alebo cez voľné dni kedy pravdepodobne
odbudne osvetlenie predajne. Pre nasadenie je vhodné urobiť presnejšiu optimalizáciu, k čomu je
nutné však poznať konkrétne podmienky. V podstate samotnej obchodnej logiky, každý dodávateľ
fotovoltických systémov rád pomôže optimalizovať vhodný výkon, čo môže viesť aj k navrhnutiu
väčšieho systému. Rovnako navrhnutie predimenzovaného systému by viedlo k zhoršeniu návratnosti
a negatívnemu vplyvy na dobré meno dodávateľa.
Bariérou môžu byť problémy s pripojovaním a chápaním veľkosti rezervovaného výkonu na takomto
odbernom mieste. Tu je doporučené technicky zabezpečiť smerovú ochranu toku prúdu, aby sa dalo
preukázať, že nemôže dôjsť k dodávke do distribučnej siete. V takom prípade by sa inštalácia FV
zdroja nemala dotknúť zmeny v tarifikácii odberného miesta ani priamo negatívne ovplyvniť iné
poplatky súvisiace s odberným miestom. Po jednoročnom „vyladení“ spotreby by bolo možné
pristúpiť k optimalizácii platieb za rezervovaný výkon, ak sa výkonové špičky budú vyskytovať
zriedkavo a pokutová tarifa za prekročenie maxima dá menší súčet nákladov ako poplatky za
rezervovaný výkon, ktorý vykazuje predimenzovanie väčšinu času v roku. Pripojenie takéhoto zdroja
sa neobíde bez detailných konzultácii s distribučnou spoločnosťou a ich súhlasu so zvoleným
riešením.
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POZNÁMKA: Dnes už netreba rozmýšľať v kontexte doterajšej podpory limitovanej na 30 kWp.
Limitom je návratnosť a technické podmienky distribučnej siete, t.j. s akým výkonom by súhlasili oni.
V krajinách, ako sú Belgicko, Veľká Británia a Japonsko, je pozorovateľný trend návratu od veľkých
supermarketov postavených na zelenej lúke na okraji mesta k menším obchodom (Convenience
Stores) umiestneným v centrách obytných častí. Umiestnenie navrhovaného typového riešenia na
supermarketoch je energeticky rovnako vhodné.

4.4 Návrh typových projektov na zvýšenie využívanie slnečnej energie
v záujmovom území v Slovenskej republike s ohľadom na ekonomickú
vhodnosť riešenia
Pre návrh typových projektov sa vzťahujú prakticky tie isté princípy ako boli popísané v článku 4.2 pre
záujmové územie v Českej republike.

4.4.1 Rozdiely pri hľadaní typových riešení pre Slovenskú republiku
Štúdiou zistené rozdiely podmienok, ktoré vplývajú na voľbu typového projektu sú v tomto:
a) na termálne solárne systémy v Českej republike sa vzťahuje dotačná podpora Zelená
úsporám ak sú inštalované v rodinných domoch.
b) na termálne solárne systémy v Slovenskej republike sa momentálne nevzťahuje dotačná
podpora. Sú prvé oficiálne vyjadrenia z Úradu vlády SR a z Ministerstva hospodárstva SR, že
sa pripravuje dotačný program v období 2014-2020 ak sa podarí vyriešiť jeho financovanie zo
štrukturálnych fondov Európskej únie. ( Dňa 6.11.2013, prednáška Ing. Kubicu, zástupcu
úradu vlády na konferencii so zástupcami fotovoltického priemyslu v Bratislave.)
c) Na fotovoltické zdroje v Českej republike sa nevzťahuje od roku 2014 podpora výkupu
elektriny.
d) Na fotovoltické zdroje v Slovenskej republike sa vzťahuje podpora výkupu elektriny aj po roku
2014, ale je v minimálnej cene 0,89 €/kWh čo znamená s časti podobné podmienky. Vznikol
štatút tzv. malého zdroja do 10 kW bez podpory, ktorú pravdepodobne uprednostní väčšina
domácností, čo predstavuje podmienky rovnaké ako v ČR. Možnosť vybavenia podpory
uvedenou pevnou výkupnou cenou bola zachovaná. Znamená to zároveň, že v Slovenskej
republike po absolvovaní plnej administratívnej procedúry je možnosť predávať prebytok
elektriny do distribučnej siete za cenu elektriny na straty, t.j. cca 0,04-0,05 €/kWh.
e) Technický rozdiel vzniká pri meraní vyrobenej a spotrebovanej elektriny v trojfázovom
zapojení. V Českej republike je meranie výkonu striktne oddelené po fázach čo znamená, že
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ak je solárna výroba zapojená jednofázovo do inej fázy ako spotrebič, dôjde k nameraniu (aj
zaplateniu) spotreby na inej fáze rovnako ako keby tam FV zariadenie nebolo. Dodávka
prebytku na inej fáze do siete je však zdarma. V slovenskej republike je situácia
jednoduchšia. Meranie sa robí rozdielom výkonu všetkých fáz, takže nie je podstatné na
ktorej fáze prebieha výroba a na ktorej spotreba. Z tohto vyplýva, že v podmienkach ČR sú
nároky na reguláciu „samospotreby“ ešte vyššie.
f)

Možnosť predaja elektriny zo solárneho zdroja tretej strane je jednoduchšia v podmienkach
Českej republiky. Vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť povoľovacieho procesu
takéhoto predaja mimo distribučnú sieť ale jej prostredníctvom sa v Slovenskej republike
tento scenár zatiaľ nevyužíva a ani sa zatiaľ nepredpokladá ako ekonomicky opodstatnený.
Jedinou možnosťou zostáva teoretický predaj priamym vedením, ak výrobca získa povolenie
na tzv. „Rozvod elektriny“ ako podnikateľ v elektroenergetike.

Rovnako zaujímavé sú teda všetky riešenie, ktoré by vychádzali z faktu takmer nulovej podpory
fotovoltiky v ČR aj na Slovenku, nakoľko sa tu dá hovoriť ešte aspoň o nejakej podpore. Systém, ktorý
je ekonomicky opodstatnený v Českej republike, bude rovnako životaschopný aj v podmienkach
Slovenskej republiky.
Prísľub dotácií obvykle zablokuje trh, nakoľko všetci potenciálni záujemci zvolia vyčkávaciu stratégiu.
Je ťažké za týchto podmienok predvídať ako ovplyvní prisľúbená dotačná politika výber
preferovaných riešení na budúcom trhu.

4.4.2 Zhodné typové projekty pre Slovenskú republiku
Pri výbere typových riešení sa zatiaľ budeme držať dnes platných poznatkov, a môžeme zhodne
konštatovať, že rovnako ako v ČR budú zaujímavé aj v podmienkach SR tieto typové riešenia:

1) Termálne solárne systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v rodinných domoch
2) Termálne solárne systémy v rodinných domoch s možnosťou podpory vykurovania
v prechodnom období na jar a jeseň
3) Termálne solárne systémy kombinované s tepelnými
nízkoenergetických až pasívnych rodinných domov

čerpadlami

v stavbách

4) Termálne solárne systémy pre Domovy sociálnych služieb a bytové domy so samostatnou
kotolňou.
5) Fotovoltické systémy pre domácnosť so spotrebou elektriny 2 000-10 000 kWh/rok na
prevádzku domácich elektrospotrebičov, osvetlenia a ohrev teplej vody s výkonom cca 2 10 kWp.
6) FV zdroje pre podnikateľské objekty ako pre prevádzku predajne potravín.
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Bližší popis týchto typových riešení je v článkoch 4.3.1 až 4.3.6 v predchádzajúcej kapitole 4.3 Návrh
typových projektov na zvýšenie využívanie slnečnej energie v záujmovom území v Českej republike
s ohľadom na ekonomickú vhodnosť riešenia.

4.4.2 Typový projekt fotovoltického zdroja pre domácnosť v bytovom dome pre
Slovenskú republiku
Okrem vyššie uvedených typových projektov čerstvo vnikli na Slovensku podmienky aj na úplne nový
typový projekt vhodný pre domácnosť v bytovom dome. Novelizáciou zákona č. 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov prijatou národnou radou Slovenskej republiky dňa 22. Októbra
2013, dôjde po nadobudnutí jej účinnosti dňa 1.1.2014 k možnosti legálne pripojiť malý obnoviteľný
zdroj aj v bytovom dome. Pokiaľ ešte dnes platné znenie pripúšťalo podporu „pripojením“ len jeden
krát pre jednu stavbu zapísanú v katastri so súpisným číslom, novelizáciou došlo k definovaniu tejto
podpory na jedno odberné miesto elektriny.
V praxi to znamená, že každý odberateľ elektriny môže mať pripojený jeden malý obnoviteľný zdroj
do výkonu 10 kW bez nároku na podporu. Každá domácnosť v bytovom dome má svoje odberné
miesto elektriny evidované spravidla na majiteľa bytu.
Typovým riešením je malý jednofázový fotovoltický zdroj výkonu cca 0,6-1,5 kWp umiestnený na
balkóne bytu alebo spoločnej streche bytového domu.
Dá sa predpokladať, že v bytových domoch s priaznivou orientáciou balkónov bude montáž pomerne
jednoduchá priamo na balkón bytu. Postačovať bude súhlas susedov. Stavebné povolenie sa
nepredpokladá, rovnako ako v minulosti na FV zdroje zapojené do vlastnej spotreby nebolo
potrebné.
Ak vezmeme do úvahy neustále stúpajúcu účinnosť solárnych panelov, nepotrvá dlho a bežné panely
Pri tomto optimistickom scenári bude plocha zábradlia
budú dosahovať 200 Wp na 1 m2.
štandardného balkónu s dĺžkou 3,3 metra a výškou aspoň 1 m postačovať na umiestnenie cca 3 m2
solárnych panelov. Jeden balkón teda predstavuje príležitosť na umiestnenie cca 500-600 Wp on-grid
systému.
Byty s dvomi balkónmi môžeme odhadovať na 1-1,2 kWp fotovoltického systému.
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Obr. 4.6: Ilustratívne foto
Zdroj: http://fotovoltaicke-elektrarny.arsolar.cz/nahled_o.php?obr=216.jpg
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5. Prehľad príležitostí na získanie finančných zdrojov
Spôsob financovania každého investičného diela je jedným z hlavných obmedzujúcich
faktorov, ktoré môžu zámer zastaviť. Systém áno/nie je v prípade investičného financovania zrejmý.
Ak nie sú investičné prostriedky, nie je investícia. Vhodnou formou financovania výstavby vodného
diela tak môžu byť:
•

dotačné systémy a podporné mechanizmy,

•

úverové zdroje

•

vlastné zdroje

•

splácanie z úspory a nekomerčné zdroje financií

5.1 Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Českej
republike
Okrem národnej stratégie a dlhodobého plánu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie určuje
„Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů“ v Českej republike aj spôsob podpory
projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie v troch stupňoch a to investičná podpora,
zvýhodnené výkupné ceny a oslobodenie od dane. Citujeme z „Národní akční plán pro energii z
obnovitelných zdrojů“:
1. Investiční podpora z dotačních programů pro podporu výroby elektrické energie a tepla z
obnovitelných zdrojů:

•

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

•

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

•

Program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí)

•

Program rozvoje venkova ČR (Ministerstva zemědělství)

2. Platby za výkupní ceny a zelené bonusy pro podporu výroby elektrické energie z
obnovitelných zdrojů (tzv. provozní forma podpory- viz. dále). Problémem je, že tato dotace
je zatížena daní z přidané hodnoty (v České republice nyní 20 %).
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3. Osvobození, snížení nebo vrácení daní. V souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) byly osvobozeny příjmy z určených
ekologických zařízení:
•

malé vodních elektrárny do výkonu 1 MW,

•

větrné elektrárny,

•

tepelná čerpadla,

•

solární zařízení,

•

zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu,

•

zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy,

•

zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním
předpisem.

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

z „Národní akční plán pro energii z

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

Daňové odpisy (podle zákona o daních z příjmů).

•

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

•

Osvobození od daně z nemovitostí (podle zákona o dani z nemovitosti): Projekty
obnovitelných zdrojů energie, pokud pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbami
sloužícími výhradně k účelu zlepšení životního prostředí v České republice

Zároveň ten istý dokument vysvetľuje pojem príjemcu podpory, citujeme z „Národní akční plán pro
energii z obnovitelných zdrojů“:
•

Příjemcem podpory může být subjekt specifikovaný v programech podpory, v
zákoně o dani z nemovitostí a ve vyhlášce č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí,
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a aj spôsob vyhlasovania a prijímania žiadostí o podporu, citujeme z „Národní akční plán pro energii z
obnovitelných zdrojů“:
•

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

•

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

•

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

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

5.1.2 Zelená úsporám
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
je zameraný na úspory energie a obnoviteľné zdroje energie v rodinných a bytových domoch
Oficiálna web stránka programu Zelená úsporám: www.zelenausporam.cz
Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
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•

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření
se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3
(míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
•

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě
podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C. Efektivní využití zdrojů energie
•
•
•
•

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní
efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření
podpory A)
C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní
efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření
podpory A)
C.3 - Instalace termických solárních systémů
C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

paliva za
z oblasti
paliva za
z oblasti

D. Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
•
•
•
•

D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast
podpory B
D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření
• Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

5.1.3 Iné dotačné programy
Správa Juhomoravského kraja poskytuje zaujímavé informácie o dotačných programoch priamo
svojom špecializovanom web sídle: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz
Niektoré dotácie sú poskytované priamo z rozpočtu Juhomoravského kraja pre obce so sídlom
v Juhomoravskom kraji.
Mnohé druhy dotácií zahŕňajú podporu pre trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie environmentálnych
vplyvov, podporu bývania, obnovu vidieka a podobne, kde je možné solárne zariadenia v širšom
kontexte uvažovať tiež.
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5.2 Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém
v Slovenskej republike
„Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nerozvíja, ani nedefinuje spôsob dotačnej
politiky v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky. Do konca roka 2013 sa tak investičná
pomoc v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sústreďuje na využitie štrukturálnych fondov
z programového obdobia 2007 – 2013. Sú to:
•

Operačný program „Životné prostredie“

•

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

Pre Bratislavský kraj je to ešte:
•

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

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

štrukturálne fondy,

•

legislatívna podpora,

•

zvýhodnená výkupná cena.

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

5.2.1 Štrukturálne fondy EÚ - Regionálne operačné programy pre SR
Vzhľadom na situáciu, že v čase vykonania tejto štúdie zároveň končí programové obdobie rokom
2013, nie je možné bližšie popísať podmienky poskytovania podpory v budúcom programovom
období začínajúcom v roku 2014, nakoľko sa dokumenty ešte len kreujú. Detaily k aktuálnym výzvam
a možnostiam financovania cez štrukturálne fondy treba hľadať cez centrálny koordinačný orgán, kde
budú zverejňované aj web sídla poskytovateľov a administrátorov jednotlivých programov.
Centrálny koordinačný orgán a Informačné centrum Štrukturálne fondy pre Slovensko zverejňujú
www.nsrr.sk/aktualne-vyzvy.
všetky aktuálne výzvy: www.nsrr.sk
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5.2.2 MunSEFF II
Program MunSEFF II. (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) umožňuje záujemcom získať grant
z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva
usporenej energie. Ide o úvery na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie miest a obcí na Slovensku. Grantová časť je žiadateľom vyplácaná po realizácii diela, keď sú
potvrdené všetky predpoklady na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Aktuálne informácie treba hľadať na stránke: www.munseff.eu
Z pohľadu solárnej energie sú zaujímavé tieto možné podpory:
Komponent 2: Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného
bývania
Za vhodné projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného bývania
(napr. kancelárske priestory, zariadenia zamerané na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru,
šport a oddych, pohostinské služby, bytové domy atď.) možno považovať tie projekty, ktoré znižujú
spotrebu všetkých foriem energie. Zahŕňajú investície okrem iného aj do:
•

inštalácie solárnych termických kolektorov;

Rozsah projektu:

Grant ako % z úverovej istiny

Implementácia jedného súboru opatrení

10%

Súčasná implementácia najmenej dvoch rôznych súborov opatrení 15%

Usporená energia musí byť minimálne 30% v porovnaní s pôvodným stavom.
Podiel projektových investičných nákladov, ktoré majú byť financované úverom budú závisieť od
rozhodnutia banky, pričom táto výška môže prestavovať až 100% celkových investičných nákladov
projektu. Táto suma zahŕňa DPH, ak klient nie je zdaniteľnou osobou podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty. V opačnom prípade celkové investičné náklady môžu byť financované bez
DPH.
Komponent 3: Projekty obnoviteľných zdrojov energie v municipálnej infraštruktúre a budovách

Za vhodné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov sa považujú u obecných budov alebo v
komunálnej infraštruktúre také, ktoré zahŕňajú zariadenia, systémy a procesy, ktoré
umožňujú prechod od spotreby fosílnych palív alebo elektriny na energiu vyrobenú z
obnoviteľných zdrojov ako aj výstavba a využívanie obnoviteľných zdrojov energie u nových
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investícií, pri ktorých by bolo použitie pevných palív alebo spotreba elektrickej energie prvou
možnosťou. V takom prípade nie je požiadavka na úsporu energie, ale na úsporu
neobnoviteľných zdrojov energie. Zahŕňajú investície do:
•
•

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

Motivácia
EUR/GJ

Technológia
Zmena paliva z uhlia/plynu/oleja na biomasu:

Lokálne vykurovanie kotlom na drevené triesky 2
Lokálne vykurovanie kotlom na slamu

3

Diaľkové vykurovanie drevenými trieskami

3

Diaľkové vykurovanie slamou

4

Zmena paliva alebo investícia do energie z obnoviteľných zdrojov:
Solárne termálne zdroje

7

Geotermálne zdroje

7

Bioplyn (len kúrenie, CHP len s napojením na 6
rozvodnú sieť)
Bioplyn CHP s mimosieťovým generátorom

10

Výšku grantu za každý projekt bude vypočítavať počítač. Maximálna výška grantu je
stanovená na 15% a minimálna na 5% hodnoty úverovej istiny.
Projekty, ktoré už budú zvýhodnené vďaka príplatku za využívanie obnoviteľného zdroja
energie, alebo inou existujúcou dotáciou na výrobu elektriny, alebo kombinovanú výrobu
tepla a elektriny, bude možné financovať z programu MunSEFF, no bez možnosti získania
nenávratného grantu.

5.2.3 ENVIROMENTÁLNY FOND

Enviromentálny Fond podporuje projekty smerujúce znižovaniu emisií CO2 a iných nežiaducich emisií
do ovzdušia. Forma podpory býva dotačná a úverová. Bližšie aktuálne informácie je potrebné hľadať
na oficiálnom web sídle fondu: www.envirofond.sk/sk
Zaujímavá dotačná forma podpory je poskytovaná z pohľadu solárnej energie pod názvom:
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Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom
využívania obnoviteľných zdrojov. Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej
úžitkovej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci
činností môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie
tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie
nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z
biomasy. Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy,
školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

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

5.3 Úverové zdroje
•

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

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

Pre Slovenskú republiku:
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/slovakia/index.htm
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Pre projekty do 25 000 000 € sú ich partneri na Slovensku uvedený v prílohe 5b,
respektíve, aktualizáciu treba hľadať na oficiálnej stránke:
http://www.eib.org/attachments/lending/inter_sk.pdf

•

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

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

•

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

Komerčné banky poskytujúce úvery na investície do obnoviteľných zdrojov energií.

•

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

5.4. Iné možnosti financovania
•

Leasing strojových zariadení

•

Vlastné zdroje

•

EPC projekty

Výber možností financovania je ponechaný na investora. Treba pripomenúť, že využitie
štrukturálnych fondov čas výstavby predlžuje z dôvodu veľkého stupňa administratívneho zaťaženia
v čase prípravy a aj v čase realizácie projektu. Veľkou záťažou počas tohto typu financovania je aj
prísne dodržiavanie inštalácie navrhnutej technológie, čo v konečnom dôsledku môže viesť k využitiu
zastaraných technológií.
5.4.1 Leasing strojových zariadení
Táto forma financovanie v solárnej energetike je pomerne nová. Nakoľko obvyklé doby návratnosti sú
dlhšie ako obvyklé obdobie leasingových splátok, môže tvoriť len doplnkový spôsob financovania.
Môže však poslúžiť na urýchlenie nasadenia solárneho systému, ak je možné splátky uhrádzať z iných
zdrojov ako je získaná úspora nákladov za energie.

5.4.2 Vlastné zdroje
Využitie vlastných zdrojov je z hľadiska flexibility najlepšia možnosť, ktorá v prípade vhodne
navrhnutého projektu výstavby zabezpečí efektívnejšie využitie vynaložených prostriedkov. Táto
forma je najbežnejšia pri malých solárnych systémoch v podmienkach rodinných domov
a domácností. V prípade firiem je ideálna, ak návratnosť vloženého kapitálu dosiahne rýchlejšiu
obrátkovosť kapitálu ako v prípade inej podnikateľskej činnosti alebo má firma voľné prostriedky.
Niekedy je investícia do zníženie energetickej náročnosti výroby vynútená cenou výrobku za ktorý ho
je možné predávať.
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5.4.3 EPC projekty
EPC Projekty sú také dohody, pri ktorých investície platí dodávateľ služieb a objednávateľ sa zaväzuje,
že ich splatí „z úspor“ podľa vopred dohodnutého systému spolupráce. (Energy Performance
Contracting). V legislatívnom rámci Slovenska je možné takýmto spôsobom poskytovať energetické
služby na základe zákon č. 476/2008 Z.z.. Ich prvotným cieľom je zabezpečiť dostatok prostriedkov na
zaplatenie realizácie úsporných opatrení s prípadným prínosom navyše. Ak sa naplánované úspory
nedosiahnu, škodu z neefektívnej investície znáša dodávateľ energetických služieb.
Nedostatok finančných prostriedkov v oblasti platieb za energetické médiá trápi mnohé obce aj
podniky. Riešením by mohlo byť financovanie z energetických úspor. Umožnilo by im nakúpiť nové
energeticky efektívnejšie technológie, prípadne aj zrekonštruovať niektoré prevádzkové objekty.
Paradoxne sa však týmto spôsobom realizujú projekty zatiaľ len výnimočne. Pre úspešnú spoluprácu
je potrebný silný dodávateľ, ktorý dokáže svoju technológiu pre financovať v takomto časovo dlhšom
horizonte.

5.4.4 Konzorciá občanov so spoločným záujmom
Konzorciá občanov so spoločným záujmom, ktorí zapožičajú/poskytnú vlastné prostriedky za
zvýhodnených podmienok, nakoľko sú stotožnení so správnosťou investície.
Príklad: . 3 ročná bezúročná pôžička od rodičov/dobrovoľníkov na dostupné úsporné opatrenia pre
efektívnejšiu prípravu teplej vodu pre školskú telocvičňu , ak je preukázané, že je možné splatiť ju
z úspor prostriedkov a v plánovanom čase ju vrátiť. Toto môže však tvoriť iba doplnok k vlastným
investíciám, resp. je to vhodné pre rýchlo-návratné investície.
POZNÁMKA: Inšpirujúce môžu byť iniciatívy ako mesto Güssing v Rakúsku. Burgenland bol pred 15
rokmi, najchudobnejšia a najmenej rozvinutá oblasť Rakúska. Oblasť Güssing bola jednou z
najchudobnejších v Burgenlande. Hlavné mesto Güssing, v južnom Burgenlande, okres zahŕňajúci
okolo 27.000 obyvateľov je prvá komunita v Európskej únii, ktorá vyrába celú svoju spotrebu energie
- elektrina, vykurovanie / chladenie, paliva - z obnoviteľných zdrojov a všetky zdroje sú z tohto
regiónu. Často sa usporadúvajú aj exkurzie s cieľom vysvetliť aj iným záujemcom ako je možné takýto
stav dosiahnuť. Toto času má však finančné problémy, práve kvôli zmenám v ponímaní daňových
zvýhodnení.
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6. Závery a odporučenia
Predmetom

štúdie bolo komplexne predstaviť

problematiku

obnoviteľných zdrojov energie

v aspekte využitia slnečnej republike. Predstavenie je dané v troch rovinách a to:
•

legislatívnej – ako je upravená legislatíva Slovenskej a Českej republiky v oblasti využívania
slnečnej energie v aspekte národnej a nadnárodnej legislatívy,

regulácia trhových

podmienok , prehľad daňových podmienok;
•

technickej
jednotlivých

-

spôsoby využitia, kapacita a výkon zariadení , optimálna dimenzácia
zariadení

v aspekte využitia na konkrétne účely a regionálnej

- výskyt

jednotlivých typov v riešenom území a skúseností priamo z praxe (Best- practices);
•

Štúdia v aspekte praktického využitia – čo je jedným z cieľov projektu

zhodnocuje aj

potenciál územia v aspekte využitia slnečnej energie – slnečné mapy, predstavuje jednotlivé
typy zariadení na využitie slnka - výkon, cena zariadenia a ekonomickú a technickú životnosť.
Tak isto sa popisuje aj spôsob, ako je možné získať predpísané povolenia na prevádzkovanie
takéhoto zariadenia. Ďalším výrazným ktorému sa štúdia venuje sú možnosti financovania
investičných zámerov na využitie solárnej energie, ako na Slovensku, tak aj v Čechách.

Štúdia je komplexným materiálom v aspekte využitia solárnej energie. Pri príprave sa bral do úvahy
aj ten aspekt, aby štúdia poskytovala informácie ako pre odbornú, tak aj pre laickú verejnosť poskytovala komplexný podklad k problematike pre čo najširšiu cieľovú skupinu.

Skúsenosti s prevádzkou solárnych zariadení pomáhajú zlepšovať povedomie a predchádzať
neúspešným príkladom inštalácií. V záujmovom území EZÚS ČR aj SR bol zistený dostatočný počet
jestvujúcich solárnych systémov či už termálnych alebo fotovoltických, ktoré tieto skúsenosti
pomáhajú zbierať. Zároveň vznikajú aj mnohé výzvy, ktoré aj na základe zahraničných skúseností
môžu posúvať spoľahlivosť či nominálny výkon jestvujúcich zariadení k ešte lepším výsledkom.

Zámerom štúdie bolo riešiť problematiku obnoviteľných zdrojov ako globálnu úlohu v aspekte trvalej
udržateľnosti nezmenenej kvality prírody a životného prostredia pre budúce generácie. Je to jedným
z hlavných výziev medzinárodnej spolupráce do budúcnosti a prioritných tém ktorým sa treba
intenzívne venovať.
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