
ZÁKAZNÍCI, ŠPEKULANTI, PODVODNÍCI A MALÉ VETERNÉ TURBÍNKY 

 

ÚVOD 

 

 Prvé tri slová z nadpisu charakterizujú pomery na slovenskom trhu s rôznorodými komoditami, malé 

veterné turbínky nevynímajúc. Špekulanti, ochotní predávať čokoľvek komukoľvek používajú všetky možné 

praktiky a vedome či nevedome podsúvajú zákazníkom zavádzajúce až klamné informácie, ktoré majú z ich 

produktov vytvoriť niečo, čo zákazníka ohúri a dá mu pocit, že urobil najlepšiu kúpu vo svojom živote. Dobrým 

príkladom je ponuka „senzačných“ titanových súprav hrncov od firmy Victoria Diamond, ktorá ponúka „v 

Holandsku ručne vyrábaný riad z titanu, čo je zázračný materiál, v ktorom sa všetko upečie, nič nepripečie 

a ušetrí to toľko energie, že sa náklady vrátia za jeden rok!“  

Nikto z prítomných samozrejme neskúma, že titan má rovnaké termodynamické vlastnosti ako obyčajný 

hliník, že nikto na svete a tobôž Holanďania takéto nádoby nevyrába ručne a že pečenie či varenie podlieha iným 

pravidlám, ako mu dealeri tlačia do uší. Nakoniec si šesťdesiatpäť ročná dôchodkyňa kúpi za 2000 €  súpravu 

desať litrových hrncov lisovaných niekde v Číne z lacného hliníka, pričom má doma desiatky iných nádob, ktoré 

jej dlhé roky spoľahlivo slúžili a ešte aj slúžiť budú. Za tých 2000 € by si do nich mohla celý rok kupovať 

najlepšie potraviny. Takto tam bude variť lacné cestoviny. A nedajbože, aby jej vnúčatá pripomenuli, akú 

somarinu to vyviedla. 

Aký to má súvis s malými veternými turbínkami? Nuž skoro dokonale sa to zhoduje. Kúpte si našu 

malú veternú elektráreň, ušetríte na výdavkoch za elektrinu, odpojíte sa od siete a bude vám hej. Alebo 

nekupujte iné, ale naše turbínky, pretože je to najnovší vynález, najlepšie priamo z Ameriky. Ľudia zabudnú na 

to, že existujú neprekonateľné zákony fyziky aj ekonomiky a niektorí si to aj kúpia.  

Priekupníci, ktorí to ponúkajú nie sú na tom s technickými znalosťami lepšie. Ba poväčšine nemajú 

o fyzikálnych zákonoch ani potuchy. Ale musia predať za každú cenu. Pričom aj malá veterná turbínka je oveľa 

komplexnejšia problematika ako hrnce či Kosmodisk. Ale práve táto komplexnosť im dáva väčší priestor na 

zavádzanie a klamstvá. A oni sa ho snažia v plnej miere využiť. 

V nasledujúcich kapitolách sa pokúsim stručne zhrnúť históriu týkajúcich sa pokusov o predaj malých 

veterných turbíniek na Slovensku za posledných dvadsať rokov. Pozorne som ich sledoval, pri niektorých som 

priamo bol. Opakujú sa neúprosnou pravidelnosťou a s rovnakými výsledkami. Ľudia sú neinformovaní, lebo 

nieto spoľahlivých informácii. Za dvadsať rokov svojej konzultačnej činnosti v tomto obore som už občanom 

poskytol desiatky bezplatných rád a poskytujem ich aj dnes. Bezplatné sú ale len pre obyčajných spotrebiteľov.  

Dealeri a špekulanti o rady nestoja a pravdupovediac v ich prípade mi je to jedno. Dobre sa na nich a ich 

upotených snahách predávať Eskymákom chladničky zabávam. 

Argumenty, ktoré vo svojich rozboroch uvádzam nevychádzajú len z môjho osobného presvedčenia či 

profesionálnej zaujatosti. Sú založené na základných fyzikálnych princípoch, ktoré sa nedajú ignorovať. 

Problematiku účinnosti energetických premien, koncepcií veterných turbín a optimalizácie parametrov objasnili 

vedci svetových  mien ako Prandtl, Glauert, Betz, Hütter a iní. Je dostatok historických skúseností so všetkými 

typmi a konštrukciami. Dovoľujem si tvrdiť, že vývoj veternoenergetických zariadení je dnes úplne ukončený 

a tieto dosahujú vrchol svojich možností, obmedzený už len  možnosťami dnešných technológii.  



Pokúsim sa vysvetliť základné súvislosti jednoduchými príkladmi. Riziko takýchto zjednodušených 

vysvetlení je však v tom, že problematiku nezobecňujú. Popísať všetky obecné vzťahy pomocou matematických 

vzorcov sa síce dá, ale bola by z toho kniha hrubšia ako Traja mušketieri. Kto nemá technické vedomostné 

zázemie tieto teoretické vzťahy nepochopí. A z vlastných skúseností viem, že keď sa už zdá, že laik pochopil 

nejaké vysvetlenie, nakoniec prehlási „Ale ja si stále myslím, že nemáš pravdu!“ A sme zasa na začiatku. 

 

SEBESTAČNOSŤ A VETERNÉ PODMIENKY NA SLOVENSKU 

 

Byť sebestačný v energetických potrebách, navyše zo zdroja, ktorý pracuje zadarmo je neodolateľná 

výzva. Veterné podmienky na Slovensku však majú svoje limity, ktoré sa nedajú nijako prekonať. Na pripojenej 

mapke sú znázornené základné charakteristické  priemerné  rýchlosti vetra na území Slovenska vo výške 10 

metrov nad úrovňou terénu. Na prvý pohľad je zrejme, že vietor sa výraznejšie prejavuje vo vyšších polohách na 

horských hrebeňoch, na rovinách a uzatvorených kotlinách je vietor podstatne slabší. 

 

 

Celoročná priemerná rýchlosť vo výške 10 metrov je významný údaj, pomocou ktorého vieme 

vypočítať energetické zisky v jednotlivých miestach. Tiež môžeme vypočítať veterné pomery vo vyšších 

vrstvách. Avšak pre potrebu ohodnotiť využitie energie vetra pomocou malých veterných turbíniek nám bude 

stačiť prepočet na výšku do 20 metrov. Pre potreby tejto práce za malé turbínky považujem stroje s priemerom 

vrtule do 10 metrov alebo s inštalovaným výkonom generátora do 10 kW. 

Už dopredu možno povedať, že veterné podmienky sú pre naše potreby viac ako slabé. Ako také 

ekonomicky akceptovateľné veterné pomery sú až od výšky nad 50 metrov, čo sa ale už týka veľkých, 

priemyslových veterných turbín spolupracujúcich so sieťou. A aj tie dnes majú os vrtule vo výškach nad 80 

metrov. Inštalovať maličkú veternú turbínku v takých výškach by bol ekonomicky nezdôvodniteľný technicky 

extrém. 

Táto mapa je v plnom súlade so stanoviskom SHMÚ, ktoré je uvedené na webovej stránke ústavu. 

Pripájam ho v plnom rozsahu ako potvrdenie faktov o veterných podmienkách na Slovensku. Pripojil som tam aj 

Obr.1-  Veterná mapa Slovenska 



graf zobrazujúci výškový profil rýchlostí vetra nad terénom, typický pre rovinaté oblasti západného Slovenska 

(Obr. 2). Vychádza z merania na meteorologickej stanici Jaslovské Bohunice a je reprezentatívny pre celé 

západné Slovensko. Na východnom Slovensku sú veterné podmienky ešte slabšie. 

 

VETERNÉ POMERY PODĽA SHMÚ 

 

Veterné pomery Slovenska sú komplikované nielen v 

dôsledku zložitej orografie, ale veľkú zásluhu na tom má aj 

značná premenlivosť počasia v priebehu roka. Dôležitú 

úlohu zohráva aj homogenita aktívneho povrchu, ktorá 

určuje jeho drsnosť. Na nížinách západného Slovenska sa 

priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad 

aktívnym povrchom pohybuje v intervale od 3 do 4 m.s
-1

, na 

východnom Slovensku od 2 do 3 m.s
-1

. V kotlinách je 

veternosť závislá od ich polohy a uzavretosti, resp. 

otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam. V otvorenejších 

kotlinách, napr. v Považskom podolí, Podtatranskej kotline, 

Košickej kotline, sa priemerná ročná rýchlosť vetra 

pohybuje v intervale od 2 do 3 m.s
-1

, v uzavretejších 

kotlinách, kde je i najväčší výskyt inverzií, napr. Zvolenská 

kotlina, Žiarska kotlina, Žilinská kotlina, dosahuje priemerná 

ročná rýchlosť vetra hodnoty v intervale od 1 do 2 m.s
-1

, 

v uzavretých dolinách i menej než 1 m.s
-1

. Aj v nižších 

polohách sa vyskytujú exponované lokality s vyšším ročným priemerom rýchlosti vetra ako 4 m.s
-1

 (Košice, 

Bratislava). V pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky je priemerná ročná rýchlosť vetra 4 až 8 m.s
-1

. 

Maximálna rýchlosť vetra v nížinách presahuje 35 m.s
-1

, v pohoriach až 60 m.s
-1

. Maximálna rýchlosť bola 

nameraná na Skalnatom plese, 78,6 m.s
-1

, resp. 283 km.h
-1

. Väčšia okamžitá rýchlosť vetra ako 50 m.s
-1 

sa mohla 

vyskytnúť počas ojedinelých tornád a downburstov aj na nížinách, z týchto udalostí ale nemáme priame merania. 

Smer prúdenia vzduchu je najviac ovplyvňovaný všeobecnou cirkuláciou atmosféry v strednej Európe 

a reliéfom. Prevláda západná a severozápadná zložka prúdenia vzduchu, ktorá v niektorých lokalitách býva 

modifikovaná dôsledkom konfigurácie reliéfu, najmä v priesmykoch, dolinách a kotlinách. V ročnom priemere  

na Záhorí prevláda juhovýchodný vietor nad severozápadným. V Podunajskej nížine je to práve naopak. Na 

strednom Považí a na Ponitrí prevláda, tak ako na východnom Slovensku, severné prúdenie. K najveternejším 

regiónom Slovenska patria Podunajská a Východoslovenská nížina. Bratislava patrí k najveternejším mestám 

strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými 

Karpatami a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári 

a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je v priemere najmenej veterným mesiacom. 

(Z web stránky SHMÚ) 

 

 

Obr. 2- Výškový profil typický pre západné 
Slovensko.  



LACNÉ VETERNÉ TURBÍNKY 

 

Na to, aby taký obmedzený veterný zdroj vykázal aspoň nejaké ekonomické prínosy treba okrem vetra aj 

vhodnú technológiu. Nie že by neexistovala. Ale na to, aby bola vysokoúčinná a najmä dlhodobo 

prevádzkyschopná a bezpečná treba zariadenie technicky takmer dokonalé. Vonkajšie veterné podmienky patria 

k najextrémnejším pracovným prostrediam, ktoré je v krajnom prípade deštrukčné aj pre iné zariadenia, než je 

krehká veterná turbínka. A turbínka, ktorá by mala v takýchto podmienkách dlhodobo spoľahlivo pracovať 

nebude v žiadnom prípade lacná. 

V roku 1990 vystavovala česká firma TAAWIN prototyp malej turbínky s priemerom vrtule 7 metrov 

a menovitým výkonom 10 kW na Brnenskom strojárenskom veľtrhu. Záujem verejnosti bol obrovský. Za dva 

týždne prejavilo záujem asi 1500 (!) návštevníkov, čo znamená asi každých 5 minút jeden dopyt. Na základe 

tohto „marketingu“ kúpila firma DELVET práva a asi 40 už hotových strojov. Ponúkala ich za cenu asi 

250 000,- vtedajších Kčs, čo sa vzhľadom k proklamovaným prínosom nezdalo byť veľa.  

Turbínky boli skutočne jednoduché. Základom stroja bola planetová prevodovka s asynchrónnym 

elektromotorom, ktorú za 12 000,- Kčs predával ZŤS Sabinov. Na hriadeli prevodovky bola upevnená trojlistová 

laminátová vrtuľa upevnená v hlavici. Hlavica zabezpečovala takzvanú „reguláciu stratou vztlaku“, podľa 

vynálezcu a majiteľa firmy TAAWIN jedinečného svetového prevratného a neviem ešte akého vynálezu.  Jednou 

z chýb bolo, že na toto riešenie autor dostal čs. patent. Patentový úrad nezaujímalo, že také riešenie je vo svete 

známe, odskúšané a najmä všeobecne zavrhnuté. Poznám niekoľko z nich. Na turbínkach Dunlite, Swaneborg či 

Vergnet sa o takéto riešenie pokúšali už pred tridsiatimi rokmi a vždy s rovnakým negatívnym výsledkom.  

 

ZÁZRAČNÁ REGULÁCIA 

 

 

 

Pokúsim sa tento „systém“ popísať. Na Obr.3 hore je znázornený list vrtule v troch polohách. V polohe 

„a“ je list vrtule v pokoji, pred rozbehom. Vrtuľa sa skutočne sama a ľahko rozbiehala aj pri slabom vetre, čo sa 

v reklamných prospektoch uvádzalo ako veľký kladný prínos. Odstredivá sila pôsobila na závažie, ktoré natáčalo 

list vrtule tak, aby sa roztáčala ešte rýchlejšie. Rýchly rozbeh akejkoľvek turbíny je však jedna z tých najľahších 

návrhových úloh. V tomto prípade to ale bola prvá a už aj veľmi závažná závada. Turbínka sa pri každom závane 

vetra roztočila až na otáčky, kedy sa asynchrónny generátor pripojil k sieti. Po pripojení sa generátor zo siete 

nabudil. Nabudením sa rotor pribrzdil, klesli otáčky, odstredivá sila prestavila list na ešte nižšie otáčky 

a generátor sa okamžite odpojil. Pri okamžitých rýchlostiach vetra 3-5 m/s sa takéto cykly opakovali nepretržito 

Obr.3- Princíp pasívnej regulácie stratou vztlaku 



a znamenali namáhanie stroja a opotrebovanie súčiastok. Bol som prítomný jednej takejto skúšky. Po desiatkach 

takýchto cyklov behom pár hodín zhorel spínač a bol koniec predvádzania. 

 Ak sa podarilo tento cyklus prekonať a vrtuľa sa dostala do polohy „b“, pracovala zdanlivo v poriadku. 

Avšak keď vietor zosilnel a listy sa dostali do polohy „c“, nastal najväčší problém. Prúdenie na listoch vrtule sa 

odtrhlo, rotor sa spomalil, prúdenie sa obnovilo a rotor sa opäť rozbehol. Takýto cyklický stav sa v obore 

axiálnych lopatkových strojov, ku ktorým patria aj veterné turbíny nazýva „pompáž“. Konštruktéri sa „pompáži“ 

snažia pokiaľ možno vyhnúť, pretože hrozí zničenie stroja. Aj takýto stav som videl. Po niekoľkých cykloch 

listy vrtule odleteli do záhrady a bolo vymaľované. 

 Ako som už uviedol, problematika roztáčania turbíniek je síce dôležitá, ale v porovnaní s problematikou 

zastavenia bláznivo roztočenej vrtule pri víchrici je zanedbateľná. Turbínka TAAWIN bola síce vybavená 

brzdou, ale tá nepôsobila samočinne, ale pôsobením obsluhy. A držať na obsluhu takéhoto strojčeka trojzmennú 

prevádzku by asi nebol najlepší nápad. Navyše aj pri brzdení sa vrtuľa chovala tak, že čím viac ju brzda 

spomaľovala, tým viac mala snahu sa roztáčať. Ako keby ste na aute brzdili a súčasne pridávali plyn. 

 Majiteľ firmy „DELVET“ z Vrbového kúpil licenciu na zázračné turbíny v roku 1990. Firma sa netajila 

ambíciami riešiť celoštátne energetické potreby použitím svojich strojov. Keď po niekoľkých fatálnych 

poruchách už mali na krku samé reklamácie zistili, že niečo nie je v poriadku. Preto ma oslovili, aby som 

konštrukciu nejako upravil, aby stroje boli aspoň trochu prevádzkyschopné. Ani som sa o to nepokúsil. 

Samodeštrukčné vlastnosti boli priamo zakomponované v koncepcii tohto „patentu“ a najlepším riešením bolo 

celý projekt zavrhnúť. Čo sa aj stalo. Firma DELVET skrachovala a tým skončil aj prvý pokus o predaj malých 

lacných turbíniek na Slovensku. 

 

NASTUPUJE WINDTOWER 

 

Neskončil však v Čechách. Turbínky TAAWIN začala propagovať a skúšala predávať firma 

WINDTOWER z Brna. Ako sa k nim dostala je trochu zahmlené. Majiteľ TAAWINU tvrdil, že podvodom. 

Nová firma naviazala na predošlé a svoje produkty ponúkala s klamlivými a zavádzajúcimi údajmi (pozri 

reklamný leták dole). Na internetovej stránke zverejnila všelijaké tabuľky s falošnými a prehnanými údajmi. 

Z výkonovej krivky ich turbíniek vyplývalo, že dodá viac energie ako je teoreticky možné, uvádzali tam odkazy 

na úspešné inštalácie v Paname a Vietname (!) či v Japonsku a Číne  a pod. 

V skutočnosti predala len niekoľko strojov, všetky boli reklamované, samozrejme bezúspešne. Jedna 

majiteľka dobytkárskej farmy v dobrej viere zakúpila a inštalovala dva stroje. Keď jej za dva roky nevyrobili ani 

jednu kilowatthodinu tak sa samozrejme ohradila. Odpoveďou bolo, že miesto je na inštaláciu nevhodné a tak 

podobne. Že jej to nepovedali dopredu! Ale miesto na úspešnú inštaláciu zrejme neexistuje ani v celých 

Čechách. Pani podnikateľka sa na mňa pbrátila so žiadosťou o odborné posúdenie. Keď som je v podstate 

napísal, že naivne naletela a vyhodila peniaze za nefunkčný šrot, dala mi v plnom rozsahu za pravdu. 



 

 

 

JMP a SAKU 

 

Niekedy okolo roku 2002 ma oslovili zástupcovia firmy JMP z Trenčína. Chceli, aby som im robil technického 

poradcu pri predaji strojov WINDTOWER. Hneď na prvom sedení pri pive som im navrhol, aby sa na taký 

nezmysel vykašlali. Ale nedali si povedať. Nezabral ani jednoduchý argument, že keby to bol taký atraktívny 

tovar, tak by to už mal každý Slovák na záhrade pri dome. Ponúkali to vo 

veľkom, doterajšie reklamné slogany obohatili o ďalšie nezmysly a pomaly 

zišli z očí. 

Na Slovensku som objavil len jednu inštaláciu. V roku 2005 pri motoreste 

Kuba pri Stupave inštalovala firma SAKU jednu turbínku WINDTOWER 

(obrázok vľavo). Neviem čím sa firma SAKU zaoberala ináč, ale asi tiež 

nemala potuchy o čo ide. Turbína nebola nikdy uvedená do prevádzky. 

Nebola to prvá inštalácia na tomto mieste. Dlho tam pózovali tri nefunkčné 

malé veterné turbínky. Ale tie boli od začiatku myslené len ako reklamné 

pútače. O ich histórii som sa nikde nič nedozvedel. 

Firma WINDTOWER v roku 2008 úspešne skrachovala. Firma 

TAAWIN je na zozname dlžníkov a sekera bude iste poriadna.  Pán Tauš, 

neuznaný vynálezca všetky kritiky odbíja jemu vlastným spôsobom. 

Uvediem jeden príklad v neskrátenej podobe. Aspoň niečo na zasmiatie. 

 

Obr.4- Reklamný leták firmy Windtower 

Obr.5- Turbínka Windtower  
10 kW pri motoreste „Kuba“ 

 



„Podvodnicí a to evropského formátu je sama analfagetička a pěstitelka krav ve velkém paní Nováková. 

Objednala si elektrárnu Taawin 5kW s postavením vedle svého baráku, aby bylo ze všech stran stroj vidět jaká je 

důležitá podnikatelka, i když byla upozorněna, že v místě nefouká. Na její žádost byl dodán mimořádně vysoký 

stožár. Posléze, když se stroj skoro netočil a její podnikání nevynášelo, přišla na geniální myšlenku napakovat se 

na panu Taušovi tím, že prý jeho stroj nefunguje. To se jí však nepodařilo a tak se tato žena s poněkud zaostalou 

inteligencí a svým přítelem, mstí panu Taušovi jak může, i přes TV Nova. Ale může mi vlézt na hrb, je mi to 

jedno, jsem už v důchodě. Na světě jsou dobří lidé a skety. Paní Nováková je tou druhou kategorií. Jan Tauš tel. 

732580870“ 

 

Nuž takto sa solídny podnikateľ správa k zákazníkovi. Dnes pán Tauš ponúka na internete virtuálne 

stroje, ktoré našťastie nikomu nechýbajú. Ale aj tak dvadsať rokov jeho pôsobenia je zaujímavá skúsenosť. 

Jednoducho niekto musí občas ukázať, kadiaľ cesta nevedie. 

 

ZÁZRAČNÉ RIEŠENIA 

 

TAAWIN už dúfam definitívne skončil, nastupujú však iní. Na výstave AGROKOMPLEX v Nitre 

vystavovala v roku 2011firma RUDIMAR s.r.o. malú veternú turbínku WINTRONICS WT6500, ktorá vzbudila 

veľkú pozornosť. Hneď sa mi ozvali niektorí návštevníci s tým, aby som im vysvetlil, o čo vlastne ide.  

Vyhľadal som si o nej  informácie na internete a za chvíľku som bol doma. História sa samozrejme 

opakuje, aj keď v novej podobe. 

 

REVOLÚCIA VO VYUŽITÍ VETERNEJ ENERGIE  

 

Tento reklamný slogan je už obohraný ako starý šláger, ale ešte 

vždy zaberá. Aspoň u laickej verejnosti. Nuž pozrime sa bližšie na 

to revolučné riešenie. Základom veternej turbínky WT6500 je 

mnoholopatkový (napočítal som 20 listov) rotor s priemerom 1,8 

metra. Je to koncepcia stará už viac ako 100 rokov. Takéto rotory, 

nazývané tiež veterné kolesá alebo veterné ružice sa začali 

používať najmä na pohon čerpadiel na vodu. 

Tieto čerpadlá sa rozšírili najprv v USA a potom po celom svete. 

Čerpadlo AERMOTOR zo začiatku 19. storočia malo priemer 

rotora 1,8 m, teda rovnaký ako ďalej popisovaný „revolučný“ 

vynález. Vyrobilo sa ich niekoľko miliónov kusov a sú to 

historicky neprekonateľne najrozšírenejšie používané zariadenia na premenu kinetickej energie vzduchu. Pre 

čerpanie vody majú vhodné vlastnosti. Mnoholopatkové vrtule sú pomalobežné a vďaka ďalšiemu 

mechanickému prevodu do pomala majú dobrý záberový moment pri rozbehu, ktorý ľahko prekonáva pasívne 

odpory pri rozbehu piestovej pumpy. Pomalobežnosť je vlastnosť daná fyzikálnou podstatou koncepcie a nedá sa 

ovplyvniť žiadnymi konštruktérskymi fintami.  

 

Obr.6- Historická reklama na čerpadlo 

AERMOTOR. 

 



MNOHO LOPATIEK JE NIEKEDY NANIČ 

 

Rýchlobežnosť (označenie X, bezrozmerné číslo) je technický pojem, ktorý zásadne determinuje 

technické vlastnosti každej veternej turbíny. Vyjadruje, koľkokrát je obvodová rýchlosť vrtule väčšia ako 

rýchlosť vetra pred turbínkou. Mnoholistové vrtule pracujú s rýchlobežnosťou približne 1. Pre priemer vrtule 1,8 

metra a pre okamžitú rýchlosť vetra pred kolesom zhruba 3 m/s pri rýchlobežnosti X=1 nám vyjde, že takáto 

vrtuľa dosiahne asi 0,53 otáčky za sekundu, teda zhruba 32 otáčok za minútu. Ak chceme dosiahnuť viac otáčok 

pri takejto rýchlosti vetra, zvolíme vrtuľu s menším počtom listov. Ak by sme v prípade mnoholistovej vrtule  

listy nastavili na uhol, pri ktorom sa točia rýchlobežné vrtule (podstatne menší) dosiahli by sme len to, že vrtuľa 

by sa točila len o trochu rýchlejšie, jej účinnosť by však podstatne klesla. V praxi sa počet listov a ich uhol 

nastavenia optimalizuje tak, aby vrtuľa pracovala vždy s maximálnou možnou účinnosťou. 

Toto je hlavné nedorozumenie, ktoré laikov zvádza k predstave, že viaclistová vrtuľa dokáže „zachytiť“ 

viac energie. Efektívna plocha vrtule však nie je daná vlastnou plochou lopatiek, ale plochou, ktorú lopatka 

pokryje pri otáčaní. Hovorí sa tomu tiež „zametaná plocha“. Je to dobré prirovnanie. Menej lopatiek sa musí 

točiť rýchlejšie, aby energiu z celej plochy, ktorá je daná plochou kružnice opísanej priemerom vrtule 

„pozametali“.  

Takéto klamné predstavy laikov podporuje aj nezmysel, prezentovaný na stránke www.Windtronics 

EAST.eu. Je tam znázornená animácia, ktorá akože porovnáva prietok vzduchu cez ich mnoholopatkový 

a štandardný trojlistový rotor. Snažil som sa to pochopiť, ale nešlo mi to. Hádam je to pokus presvedčiť laikov, 

že cez trojlistový rozor pretečie väčšina vzduchu bez úžitku, zatiaľ čo na mnoholistovom sa energia „zachytí“. 

Ale to už nie je omyl, to je  zámer oklamať. Cez plochu každej vrtule (to znamená kruh opísaný končekmi listov) 

prejde v oboch prípadoch všetok vzduch, ktorý na ňu prichádza. Veď sa tam nemôže hromadiť! Len sa tam 

spomalí a odovzdá časť svojej energie. V ich poňatí by sa vrtuľa ani nemusela točiť...  

Pravda je taká, že list vrtule križuje prúd vzduchu. Výsledná rýchlosť, pri ktorej sa na listoch vrtule 

odohráva premena energie je výslednicou rýchlosti vetra pred vrtuľou a obvodovou rýchlosťou listu vrtule. 

Možno o tom napovie obrázok dole (Obr.7) . Ale ani ten asi nepresvedčí všetkých.  

 

 

Obr.7- Rýchlostné pomery na vrtuliach 

 



Pri rovnakej okamžitej rýchlosti vetra (Vo) rôzne rotory dosahujú rôzne otáčky. Pomalobežný viaclistový rotor 

(vľavo) dosiahne zhruba 6-7 krát nižšie otáčky ako rýchlobežný rotor (vpravo). A to v celom rozsahu 

okamžitých rýchlostí vetra. Ak teda pri Vo=3 m/s dosiahne vrtuľa 32 otáčok za minútu, pri Vo=15 m/s to bude 

len 160 otáčok. Týmto otáčkam sa musí prispôsobiť aj generátor elektrickej energie. Buď sa na dosiahnutie 

potrebných otáčok použije prevod, alebo sa použije mnohopólový generátor (čo je vlastne tiež prevod, len iným 

spôsobom). Oba systémy podľa horného obrázka obyčajne používajú viacpólový generátor bez prevodovky.  

 

RÝCHLOBEŽNOSŤ, OTÁČKY A ÚČINNOSŤ 

 

 

 

  

Graf na Obr.8  je alfou a omegou, s ktorým začne každý, kto navrhuje veternú turbínu akejkoľvek veľkosti. Je 

zostavený na základe teoretických zákonitostí a praktických skúseností. Pre náš prípad je zaujímavá krivka 

označená A, ktorá znázorňuje účinnosť mnoholopatkovej vrtule v závislosti na rýchlobežnosti. Maximálna 

hodnota účinnosti pre takúto turbínku je 30%, a aj to len v prípade, že lopatky sú nastavené v optimálnom uhle, 

ich počet je tiež optimalizovaný, majú plynulé skrútenie od obvodu k stredu a vrtuľa je ideálne zladená 

s generátorom (čo vôbec nie je prípad WT6500).  

Krivky označené E a F ukazujú, že najvyššiu účinnosť majú práve dvoj a trojlistové vrtule, ktoré vďaka 

rýchlobežnosti od 6 do 12 pracujú s ďaleko vyššími  otáčkami. „Zametajú“ ako divé s účinnosťou nad 40 % ! 

A ešte tu existuje takzvaný Betzov limit 59,26%. Znamená to že viac energie zo vzdušného prúdu pred vrtuľou 

sa už získať nedá. 

Obr.8- Závislosť účinnosti rôznych veterných pohonov (vrtúľ  a rotorov) na rýchlobežnosti 

 



Takže keď to všetko spočítame a podtrhneme, dôjdeme k záveru že mnoholopatkový rotor je 

starý už viac ako 100 rokov, z fyzikálnej povahy svojej konštrukcie je pomalobežný, takže je výhodný pre 

nízkootáčkové stroje, ako je napríklad pohon piestových čerpadiel. Jeho vlastnosti sú dokonale odskúšané 

a teoreticky popísané, takže v dnešnej dobe k nemu už prakticky niet čo nového povedať. 

 

NEZMYSEL S NÁZVOM  Blade Tip Power System
TM

 (BTPS)  

 

Moderné vysokoúčinné generátory elektrickej energie sú obyčajne rýchlobežné. Rýchlobežnosť 

znamená nízku hmotnosť a dobrú účinnosť. Pre dosiahnutie čo najvyššej účinnosti je potrebné, aby generátor 

pracoval v náležitom rozsahu frekvencii. Generátory s feritovými permanentnými magnetmi a so statorovou 

armatúrou s plechmi z kremíkovej ocele dosahujú dobrú účinnosť v rozmedzí frekvencii 25 až 125 Hz. Tabuľka 

na Obr. 9 nám ukazuje rozdiel medzi pomalobežným generátorom, ktorý má na rotore 60 permanentných 

magnetov poháňanom pomalobežnou vrtuľou s rýchlobežnosťou X=1 a rýchlobežným generátorom, ktorý má na 

rotore 20 rovnakých magnetov a je poháňaný rýchlobežnou vrtuľou s rýchlobežnosťou X=5. Obidva stroje 

nemajú mechanickú prevodovku. 

Pri rovnakej okamžitej rýchlosti vetra, v tomto prípade Vo=3 m/s prvý dosiahne frekvenciu len 16 Hz, 

zatiaľ čo druhý 30 Hz. 

 

p D X Vo ot/min f 

60 1,8 1 3 32 16 

20 1,6 5 3 179 30 

 

 

 

Vzorec pre výpočet frekvencie  f   je jednoduchý: 

f=n*p/2 

kde n je počet otáčok za sekundu a p je počet magnetov rotora. 

 

Všimnime si podstatnú záležitosť: frekvencia elektrického prúdu nie je vôbec závislá na tom, kde sú 

umiestnené magnety ani na obvodovej rýchlosti. 

 

Teda nezáleží na tom, či sú magnetické póly na koncoch listov vrtule (Blade tips) alebo hocikde inde. 

Montovať magnety na taký veľký priemer je úplný nezmysel, ktorý prinesie akurát zvýšenie hmotnosti celého 

generátora, čo sa v tomto prípade prejavuje veľmi významne. Turbínka WT6500 má hmotnosť okolo 120 kg, 

zatiaľ čo bežná rýchlobežná turbínka s dvoj či trojlistovým rotorom o priemere 1,6 metra s podstatne lepšími 

výkonovými parametrami má hmotnosť 25-30 kg. 

 

 

 

 

Obr. 9- Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi 

rýchlobežnosťou vrtule a frekvenciou generátora 



BEZPREVODOVKOVÝ DESIGN 

 

Takže celý Blade Tip Power System
TM

 (BTPS) je technický nezmysel. Mystifikátori sa snažia 

zákazníkov presvedčiť aj o tom, akým ohromným vynálezom je to, že ich zariadenie nepotrebuje prevodovku. 

Pričom bezprevodovková koncepcia nie je nič nového, bežne sa aplikuje hlavne v oblasti malých veterných 

turbíniek podobných veľkostí ako WT6500. V prípade veterných turbín megawattových veľkostí firma 

ENERCON dosiahla so svojím bezprevodovkovým designom obrovské komerčné úspechy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typický príklad účelovej mystifikácie je na Obr.10. Veľká veterná turbína (vľavo) je síce vybavená 

prevodovkou pre dosiahnutie priaznivých otáčok generátora, avšak je to koncepcia účelová, efektívna a v oblasti 

veľkých megawattových strojov bezvýhradne akceptovateľná. Stroje s prevodovkou tvoria viac ako 75% 

inštalácii v celom svete. Mechanický odpor prevodoviek nezvyšuje straty až o 20%, ako tvrdia mystifikátori, ale 

tvorí len zanedbateľnú časť zo všetkých mechanických, elektrických či aerodynamických strát. 

Takže ak máme porovnávať, tak porovnateľné stroje. Na Obr.11 je schematicky znázornená moderná 

rýchlobežná turbínka v porovnaní s WT 6500. Na prvý pohľad je zrejmé, že design rýchlobežných turbíniek je 

oproti nezmyselným riešeniam WT 6500 jednoduchý, kompaktný, logicky menej hmotný a ako ešte uvidíme, aj 

podstatne výkonnejší a lacnejší. 

Obr.10- Falošné porovnanie koncepcií veterných turbín 



 

 

 

 

EKONOMICKÝ ZÁZRAK 

 

 Ako všetci doterajší díleri takejto techniky aj títo sľubujú, že WT6500 ušetrí náklady na domácnosť 

minimálne o 25%, návratnosť investície bude asi 8 rokov a ďalšie nereálne sľuby! Pravdou však je že turbínka 

nevyrobí tých 1500 kWh ročne (údaje sa rôznia a napríklad firma RUDIMAR to zdvihla na neuveriteľných 3200 

kWh ročne, čo sa už blíži k ročnej spotrebe menšej priemerne elektrifikovanej domácnosti), ale iba zlomok, ak 

vôbec niečo vyrobí. 

 Prepočty ročnej výroby vychádzajú z toho, že priemerná celoročná rýchlosť vetra (ďalej len Va) 

v mieste inštalácie stroja bude minimálne 5,4 m/s. Takáto Va sa však na Slovensku vyskytuje len vo výškach nad 

50 metrov (pozri obr.2 ). A ak by si niekto aj dal tú námahu a inštaloval toto monštrum na 50 metrový stožiar, 

ani tak by proklamované výsledky nikdy nedosiahol. 

D S kWh ročne pri Va Pgen HMOT 

m m2 3 m/s 4 m/s 5,4 m/s W kg 

1,6 2 196 454 754 400 25 

1,8 2,5 178 408 780 500 120 

1,8 2,5 245 568 943 500 30 

 

 

Do údajov v tabuľke na Obr.12 som sústredil údaje, ktoré reprezentujú realitu. Zeleným je zvýraznená 

malá veterná turbínka s rýchlobežnou vrtuľou o priemere 1,6 metra, modrým taká istá s priemerom vrtule 1,8 

metra. Uprostred zvýraznené žltou farbou sú údaje vypočítané pre WT6500. Hneď v úvode je vidieť, že 

Obr.11- Porovnanie  malých veterných turbíniek. 

A- Rýchlobežná turbínka bez prevodovky 

B- WT 6500 

  

 

Obr.12-  Reálne hodnoty pre malé veterné turbínky 

  

 



rýchlobežná turbínka s priemerom iba 1,6 metra vyrobí približne toľko energie ako WT6500 (ak táto vôbec 

niečo vyrobí) a rýchlobežná turbínka s priemerom 1,8 metra vyrobí podstatne viac. 

Takže Wt6500 môže vyrobiť pri Va 5,4 teoreticky cca 950 kWh ročne, prakticky podstatne menej. 

Tento výpočet totiž predpokladá, že rotor má lopatky plynule skrútené od koreňa ku konci bez prerušenia. Tie 

dve prerušenia každej lopatky v prípad WT6500znamenajú zvýšenie indukovaného aerodynamického odporu, 

ktorý je prítomný na každom ukončení listu.  

A miesta, kde by vo výške 10 metrov nad hladkým terénom bola Va 5,4 m/s sa na Slovensku vyskytujú 

len vo vysokých horských polohách. Na miestach ako sú strechy domov či takých, ako díleri predstavujú na 

fotomontážach, kde by prípadne WT6500 mohla byť inštalovaná nebude viac ako 3-4 m/s, skôr podstatne menej. 

Až tak málo, že sa tam neoplatí inštalovať žiadnu, ani tu najlepšiu veternú turbínku. 

 

GENERÁTOR 

 

Ďalší predpoklad úspechu je, že turbínka je vybavená účinným a optimalizovaným generátorom. Teda 

takým, kde je vzduchová medzera medzi rotorom a statorom generátora minimálna (normálne je asi 0,5 mm) a 

plechy statora sú z kvalitnej kremíkovej ocele. Pochybujem však, že takáto vzduchová medzera je možná na 

priemere 1,8 metra a žeby niekto vyrábal statorové plechy takéhoto priemeru.  

A o optimalizácii generátora ani nehovorím. Optimálny menovitý výkon generátora je pre turbínky tejto 

veľkosti asi 500 W. Výkonová krivka generátora WT6500, ktorá začína v nule a smeruje do neurčita je 

vymyslená od začiatku do konca. Výkonové krivky skutočných generátorov vypadajú ináč. 

 

 

 

 

Skutočná výkonová krivka takéhoto generátora je na Obr. 13. Dá sa z nej vyčítať, že generátor začne dodávať až 

pri frekvencii nad 10 Hz, že výkon dosiahne maximum účinnosti až pri frekvencii cca 40 Hz, že pri frekvenciách 

nad 100 Hz už účinnosť a tým aj výkon klesá späť k nule.  

Týmto chcem poukázať na ďalší mylný predpoklad, že turbínka s väčším generátorom vyrobí pri 

rovnakom priemere vrtule viac ako rovnaká turbínka s menším. Omyl, menovitý výkon generátora je 

optimalizovaný tak, aby pracoval pri najvyššej účinnosti pri rýchlostiach vetra, pri ktorom  turbínka vyrobí 

najviac energie. Pre dosiahnutie najvyššej účinnosti sa pri dobrom dizajne veternej turbínky optimalizuje všetko. 

To však vôbec nie je prípad WT6500.  

 

Obr.13-  Závislosť účinnosti a výkonu indukčného generátora 500 W na frekvencii 

 



NÁVRATNOSŤ A ČI SKÔR  NENÁVRATNOSŤ 

 

Takže už je každému, kto to dôkladne preštudoval až sem jasné, že ani s tou návratnosťou to nebude 

také ružové. Aj malé vysokoúčinné veterné turbínky, ktoré pracujú v ostrovnej inštalácii sa potykajú 

s problémom nestálosti prúdenia vetra, preto musia pracovať do batérii, z ktorých sa potom vykrývajú 

bezveterné obdobia. A samotné dobíjanie a vybíjanie batérii je cyklus, ktorý pracuje s pomerne nízkou 

účinnosťou, takže doterajšie straty pri premene mechanickej energie na elektrickú sa ešte dosť dramaticky 

zvýšia. Malé veterné turbínky majú preto svoje opodstatnenie len tam, kde nie je iný energetický zdroj. A tam sa 

na nejakú návratnosť moc nehľadí.  

Cena malých turbíniek a príslušných batérii vztiahnutá na inštalovaný kW dosahuje asi 2000 €/kW, teda 

je asi dvakrát vyššia ako hodnota ako veľké veterné turbíny, ktoré dodávajú priamo do rozvodnej siete. Potom 

bude akceptovateľná cena veternej turbínky s inštalovaným výkonom 500 Watt a príslušnými batériami asi do 

1000 €. 

Ak by mala WT 6500 dosiahnuť proklamovanú návratnosť minimálne 8 rokov, potom by musela stáť, 

v závislosti na mieste inštalácie a pri spotrebiteľskej cene 0,15 €/kWh od 210 do 500 € !!!  Čo samozrejme 

nebude. Predpokladám, že celková cena turbínky včítane všetkých externých nákladov bude asi 15-20x vyššia, 

teda návratnosť už presiahne storočie. A toľko sa nikomu nebude chcieť čakať ! 

 

ODBORNÍK ŽASNE, LAIK SA DIVÍ 

 

 

  

 

Na Obr. 14 je čelný pohľad na WT 6500 a niekoľko základných údajov. K priemeru 1800 mm sa nedá 

nič povedať. Váha 110 kg sa líši od údajov na iných prospektoch a dá sa k nej povedať, že je minimálne trikrát 

až štyrikrát väčšia ako majú iné súčasné turbínky tejto veľkosti. Hluk 35 dB vo vzdialenosti 10 metrov bude 

hádam len v prípade, keď bude stáť. 

K tomu hluku jedna poznámka. Na jednej z animovaných prezentácii sa táto turbínka akože točí na 

streche nejakej budovy. Pod ňou hrdo vlaje americká zástava. Zatiaľ čo zástava sa chvíľu trepoce v sviežom 

vetre a chvíľu visí pri slabom vetre, turbínka sa točí v konštantných otáčkach a nevšíma si ani zmeny smeru vetra 

podľa zástavy. A mali by ste vidieť, ako malé turbínky rýchlo reagujú na akékoľvek zmeny či už rýchlosti alebo 

Obr.14- Jeden z reklamných obrázkov pre WT 6500 



smeru. Ale čo je najdôležitejšie - v animácii počuť zvuky, ako keď pracuje šrotovník! A to všetko na vzdialenosť 

30-50 metrov. Nuž aj animátor je len človek. 

Listy vrtule sú síce zapuzdrené, ale toto usporiadanie neprináša prakticky nič pozitívne, naopak, 

zbytočne zvyšuje vonkajší priemer a najmä hmotnosť. 

Že sú vibrácie zanedbateľné je prirodzená vec. Ale žeby turbína nemala generátor je už tvrdenie veľmi 

odvážne. A čože je to ten Blade Tip Power System
TM

 (BTPS)? 

Na inej animácii vidieť točiacu sa turbínu, zatiaľ čo anemometer pri nej sa úplne zastavil. Ale to sa už 

dostávame do oblasti „perpeetum mobile“, čo je iná dimenzia. 

Až smiešne vypadá tvrdenie, že turbína sa roztáča už pri rýchlosti vetra 0,2 m/s. Pri takejto rýchlosti je 

energia vzdušného prúdu pred vrtuľou 0,007 Watt. Teda hodnota merateľná len vysoko citlivými laboratórnymi 

prístrojmi, prakticky nič. Ale nakoniec koho zaujíma, kedy sa turbína začne točiť? Dôležité je kedy začne 

produkovať. Malé veterné turbínky obyčajne začínajú vyrábať pri okamžitej rýchlosti vetra nad 3 m/s. Pri 

nižších rýchlostiach je energia vetra zanedbateľná. 

Nápad montovať túto veternú turbínku na vrcholky stromov už ale hraničí s technickou nepríčetnosťou. 

120 kg váži aj naša chladnička. Viem si predstaviť, čo by asi urobila aj s urasteným stromom. A čo by na to 

povedali ochranári. 

A nápad montovať tieto turbínky na výfuky ventilačných systémov je už, povedzme si to jemne, zúfalý 

nezmysel. Prúdenie vzduchu vo ventilačných systémoch je umelo vyvolané ventilátormi. Dať do takéhoto prúdu 

prekážku typu veterná turbínka znamená prúdenie spomaliť. Aby sme prúdenie v systéme opäť dostali na 

požadovanú hodnotu pre zabezpečenie odvodu tepla, museli by sme zvýšiť výkon ventilátora. O hodnotu oveľa 

vyššiu ako by vyrobila turbínka. Typický prípad pre perpeetum mobile. Zostáva už len pripojiť výstup z turbínky 

priamo na vstup pohonu ventilátora. Tak ako nás to učili v škole. 

Nakoniec bezpečnosť. Veterné turbíny všetkých možných veľkostí  sú vybavené takzvanou ochranou 

proti víchrici. Pri rýchlostiach vetra nad 20 m/s je už príkon na vrtuľu taký veľký, že je treba ju chrániť pred 

preťažením a deštrukciou. Veterné turbíny systémovo riešia tento problém tak, že sa snažia príkon na vrtuľu 

obmedziť či už praporovaním listov (veľké stroje) alebo odklonením rotora. Systém, kedy je turbína nútená 

znášať celý príkon bez zníženia, ako boli stroje Windtower či aj WT6500 sa neosvedčil. V prípade malých 

veterných turbín sa vo väčšine prípadov ich vrtule odkláňajú zo smeru vetra, či už nabok alebo nahor. Je ilúziou, 

že sa rotor dá zabrzdiť. Brzda by musela byť extrémne výkonná. Brzda sa používa len na tzv. parkovanie rotora. 

Používa sa aj takzvaná elektrická brzda, kedy sa vývody generátora zapoja do skratu, ale aj tu hrozí 

nebezpečenstvo  zhorenia vinutí. Windtronics systém ochrany proti víchrici bližšie nešpecifikuje. To ich 

brzdenie pri rýchlosti vetra 17 m/s už nemusí stačiť. Pri takejto rýchlosti vetra už môže odletieť aj strecha, na 

ktorej by bola namontovaná.  

 

OCENENIA A CERTIFIKÁTY 

 

 V doterajších propagačných materiáloch na internete sa uvádzajú rôzne ocenenia a certifikáty, ani jedno 

z nich tam však nie je dostupné v plnom znení. Dal som si však tú námahu a vyhľadal si článok, ktorý bol 

uverejnený v časopise „POPULAR MECHANICS“. Sú v ňom však iba uvedené známe údaje z propagačných 



materiálov a nie je vôbec zrejmé, kto je autorom tých superlatívov typu  „prelomová technológia“ a iných 

nezmyslov. 

 Našiel som si však aj reakciu na tento článok od uznávanej autority z oblasti veterných turbín. Paul 

Gipe je technik a publicista, svetovo známa kapacita, autor mnohých odborných aj populárnych kníh na túto 

tému. Jeho posudok sa do písmenka zhoduje s mojim. 

Certifikáty sú iná kategória. Všetky výrobky v EÚ musia mať predovšetkým takzvané „Osvedčenie 

o zhode“. Čo to je a kto ho vydáva resp. schvaľuje upravuje zákon číslo 264/1999 Zb. Toto osvedčenie musí mať 

každý výrobok najneskôr v okamžiku uvedenia na trh. Teda ak by si tuto neužitočnú hračku nazývanú WT 6500 

niekto predsa len kúpil, mal by si v prvom rade pýtať certifikát podľa tohto zákona. Týka sa to aj strojov, ktoré 

už vlastnia aj distribútori. Okrem tohto zákona dávam do pozornosti aj zákon na ochranu spotrebiteľa číslo 

250/2007 Zb. 

 

ZÁVER 

 

V prípade firmy TAAWIN či DELVET možno išlo o nejaký intuitívny marketing s naivnými predstavami o trhu 

s malými veternými turbínami, ktorý de facto neexistuje. Firma WINDTOWER už otvorene špekulovala. 

V prípade Windtronics možno jednoznačne prehlásiť, že 

 

VETERNÁ TURBÍNA WT 6500 JE CIELENÝ REKLAMNÝ A MARKETINGOVÝ 

PODVOD GLOBÁLNYCH ROZMEROV !!! 

 

V Trnave 1.10.2011 

Ernest Ježík 

Nezávislý konzultant pre veternú energetiku 

e-mail: renen.cons@stonline.sk 

http://www.renen.szm.sk 

http://www.male-veterne-turbinky.sk/ 

 

Odborne spôsobilá osoba pre posudzovanie EIA pri MŽP, pozri: 

http://eia.enviroportal.sk/sposobile-osoby?m=0&p=J&c=0 
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