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ÚVOD 
 
 Diskuse o krajině v souvislosti s využíváním energie z obnovitelných zdrojů,  
o vlivu této lidské činnosti na krajinný ráz, stejně jako debaty o podobě a začlenění 
nových i rekonstruovaných staveb, které usilují o minimalizaci spotřeby energie  
a využívají obnovitelné zdroje i obnovitelné materiály, jsou v dnešní době stále častější. 
Souvisí to samozřejmě s hledáním způsobů a cest, jak se vyrovnávat se změnou klimatu 
a pokud možno jí čelit. Ač výše zmíněné problémy zasahují do řady oborů, diskuse se 
často vedou v profesně oddělených skupinách. 

 První ročník konference „Udržitelná energie a krajina“ byl připravován právě 
s cílem zprostředkovat prostor pro mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro 
mezioborovou spolupráci. Jak je z předkládaného sborníku konference patrno, setkali se 
zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, 
architekti, technici, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, zemědělci.  

 Konferenci uspořádal Ekologický institut Veronica ve svém Centru Veronica 
Hostětín jako otevřené setkání lidí z různých oborů tak, jak to přirozeně plyne ze statutu 
pořadatele – neziskové nevládní organizace.  Konání konference umožnila podpora 
dárců – Toyota Environmental Activities Grant Program a Finančního mechanismu 
EHP a Norska prostřednictvím NROS – kteří přispěli v rámci projektu „Udržitelná 
energie pro Bílé Karpaty“ a „Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje  
– analýzy přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace“. 

 Odbornost konference garantovali vysokoškolští pedagogové, kteří 
spolupracovali už na formulaci samotného záměru konference, poté na její přípravě, 
zúčastnili se jejího průběhu, vedli odborné sekce a hodnotili průběh a výsledky 
workshopů. Těmito tvůrci mezioborového setkání k tématu „Udržitelná energie  
a krajina“ byli: doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. 
z Fakulty architektury VUT Brno, doc. Dr. Ing. Petr Maděra, z Lesnické fakulty MZLU 
v Brně a Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. z  Katedry environmentálních studií FSS MU Brno. 
Patří jim dík jak pořadatelů, tak především účastníků, kteří zažili jedinečné a inspirující 
setkání s kolegy ze zdánlivě vzdálených oborů, s nimiž sdílejí zájem o šetrnou 
energetiku. Přáním pořadatelů je, aby kontakty navázané na konferenci byly pro 
všechny užitečné a přínosné.  

 

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 
ředitelka Ekologického institutu Veronica 

 
Mgr. Ing. Jana Tesařová 

ředitelka Centra Veronica Hostětín 
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TÉMA 1: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, 
ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA (recenzované příspěvky) 

 

STAVBY A ZA ŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE 
Z VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJ Ů 

METODICKÝ POKYN K JEJICH UMIS ŤOVÁNÍ  
– INFORMACE 

 

Pavla Balabánová1

1 

Abstrakt 

 Účelem metodiky je dát pracovníkům veřejné správy a veřejnosti základní 
informace o problematice obnovitelných zdrojů energie a přispět k realistickému 
pohledu na výstavbu a využívání těchto zařízení. Metodika má napomoci orientovat se  
v základních pojmech, příslušné legislativě a požadavcích na území. 

 

Abstract 

 The purpose of this methodology is to provide the public administration officials 
with basic information on issues concerning the renewable energy sources and 
contribute to realistic view of these facilities development and exploitation. The 
methodology should facilitate the orientation in basic terms, the corresponding 
legislation and area requirements. 

 

Abstrakt 

 Der Zweck von Herausgabe  dieser Methodik ist es, den Dienststellen der 
öffentlichen Verwaltung grundlegende Informationen über die Problematik der 
erneuerbaren Energieressourcen anzubieten und gleichzeitig zur realistischen 
Beurteilung des Ausbaues und der Ausnützung dieser Anlagen beizutragen.  Die 
Methodik sollte bei der Orientierung in grundlegenden Begriffen, betreffender 
Legislative und Gebietsanforderungen behilflich sein. 

 

1. ÚVOD 

 Koncem listopadu 2007 byla na webových stránkách Ústavu územního rozvoje 
publikována metodika pro umisťování staveb a zařízení sloužících pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů (dále jen OZE). 

 

 

                                                 
1 Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno. 
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1.1. Co jsou obnovitelné zdroje energie – definice 

Obnovitelnými zdroji podle  
• § 31 zákona 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,  

• a § 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů) se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 
energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální 
energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 
skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. 

 

1.2. Proč vznikla metodika OZE 

Česká republika má k roku 2010 dosáhnout 8% podíl výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie. Předpokladem je zjednodušení a zrychlení správního 
řízení souvisejícího s povolováním realizace staveb a zařízení využívající obnovitelné 
zdroje energie.  

Účelem metodiky je dát pracovníkům veřejné správy a veřejnosti základní 
informace o problematice OZE a přispět k realistickému pohledu na výstavbu  
a využívání těchto zařízení. Metodika má napomoci orientovat se v základních pojmech, 
příslušné legislativě a požadavcích na území. OZE mají svoje přesvědčivé klady, jako je 
přispění ke snížení emisí skleníkových plynů nebo využití místně dostupných zdrojů 
energií, ale také některé zápory.  

  

2. NA KTERÉ OZE SE METODIKA ZAM ĚŘUJE 

 Metodika se soustřeďuje na stavby a zařízení využívající OZE s největšími 
nároky na území a na krajinný ráz.  Těmi jsou větrné, sluneční a vodní elektrárny. Jejich 
zdroje energie jsou téměř nevyčerpatelné. Regenerativním zdrojem energie je biomasa  
a z ní vznikající bioplyn a biopaliva. Cíleně pěstovaná biomasa klade rovněž velké 
nároky na plochy a může významně ovlivnit krajinný ráz.  

 V podmínkách ČR nelze realizovat stavby a zařízení využívající OZE o velkých 
výkonech, neboť jsou rizikové v pravidelnosti dodávky energie (zejména větrné 
elektrárny) a vyžadují výstavbu záložních zdrojů. Jejich realizace a provoz je dražší než 
u konvenčních zdrojů. Podle prognóz MPO bude mít nejvýznamnější úlohu biomasa pro 
přímé spalování. Počítá se s ní při výrobě elektrické energie, v teplárenství i při 
nahrazování uhlí. Výkupní cena energie z OZE je nastavena tak, aby garantovala 
investorovi určitou dobu návratnosti, ať investuje do energie větru, biomasy, slunce 
nebo vody. Výkupní cena je zákonem garantovaná po dobu 15 let.  

 Zákon č. 180/2005 Sb. stanovuje shodné podmínky pro všechny kategorie OZE. 
Prioritami MPO, pramenícími z dosavadních zkušeností, jsou malé vodní elektrárny, 
biomasa a bioplyn. Sluneční, a zejména větrné elektrárny, nejsou preferovány, neboť 
způsobují komplikace v provozu elektrizační soustavy, zvláště přetížení části sítí, tím 
ohrožují bezpečnost dodávek elektřiny, zvyšují náklady na regulační a systémové 
služby.  

 Zohlednit je nutno nejen náklady na výrobu staveb a zařízení využívajících 
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OZE, ale také na jejich likvidaci po skončení doby životnosti. Sluneční elektrárny jsou 
v současnosti nejdražší a nejméně efektivní a není dořešen způsob likvidace solárních 
panelů. 

 Zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů na 8 % do roku 2010 je pro 
Českou republiku nelehký úkol s ohledem na geografické, klimatické a přírodní 
podmínky. Možnosti využití energie větru jsou omezené. Vhodné lokality pro využití 
větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských výškách, kde vítr dosahuje 
vyšších rychlostí (nad 5 m/s). Stálé a poměrně silné západní větry v přímořských 
oblastech mají lepší předpoklady k energetickému využití, než vítr vanoucí na našem 
území.  

 Sluneční energii v našich podmínkách je možné využívat zejména k výrobě 
tepla, ohřevu vody, k dotápění či vytápění objektů (domy, rekreační zařízení, skleníky, 
sušárny, atd.). Dalším využitím sluneční energie je její přeměna na elektrickou energii 
fotovoltaickými články. Nejsilnější sluneční záření je od dubna do října. V období od 
listopadu do března je pak celkové sluneční záření na cca 25 % z letních hodnot. 
Průměrný dopad slunečního záření se pohybuje od 1050 kWh v horských oblastech 
republiky po 1250 kWh na jižní Moravě nebo ve středních Čechách. 

 Hydroenergetický technicky využitelný potenciál našich toků je asi 3 400 
GWh/rok.  

Z toho malé vodní elektrárny mohou využít až 1 600 GWh/rok. Výroba elektřiny 
malými vodními elektrárnami má na našem území letitou tradici, a proto je většina 
potenciálu řek obsazena. Ostatní lokality jsou nevyužity z důvodu malých spádových 
podmínek nebo nízké vodnatosti toku. 

 Pro většinu staveb a zařízení pro výrobu energie z OZE platí, že budou 
propojena s distribuční (příp. přenosovou) soustavou za účelem prodeje elektrické 
energie. Výrobce musí splnit určité požadavky jako je dostatečná dimenze stávající 
přípojky a transformátoru. V takovémto případě je nutné počítat s dalšími náklady 
(vlastní přípojka, transformátor, vedení atd.). Pro všechny stavby a zařízení dále platí, 
že k nim musí být vedena přístupová komunikace pro možnost obsluhy a servisu. 
V ostatních ohledech se jednotlivé druhy staveb a zařízení pro výrobu energie z  OZE 
značně liší. U fotovoltaických elektráren se jedná především o plošné nároky. U 
větrných elektráren je důležitá jejich poloha, výška a počet. U malých vodních 
elektráren je třeba brát v úvahu nároky na parametry vodního toku. U bioplynových 
stanic vznikají značné přepravní nároky a obtěžování pachem.  

 

3. JAKÉ JSOU ZÁSADY PRO UMISŤOVÁNÍ STAVEB A ZA ŘÍZENÍ 
K VÝROBĚ ENERGIE Z OZE  

 Pro realizaci stavby nebo zařízení pro výrobu energie z OZE je vyžadováno 
územní rozhodnutí a následně stavební povolení.  Ve většině případů je podmínkou 
územní plán nebo jeho změna. Metodika se zaměřuje na stavby a zařízení, které mají 
svým rozsahem, velikostí a umístěním významný dopad na území. Využívání a ochrana 
krajiny jako jedinečného fenoménu musí být dlouhodobě ve vzájemné rovnováze. 
Doporučujeme, aby stavby a zařízení k výrobě energie byly umisťovány přednostně 
v území, jehož možnosti a předpoklady jsou prověřeny územním plánem nebo územní 
studií. V obci, která má platný územní plán, lze tedy stavby a zařízení umisťovat jen 
v souladu s ním. 
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3.1. Fotovoltaické elektrárny (FVE)  

 FVE včetně svého příslušenství vyžadují přístupovou komunikaci, oplocení  
a připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy. FVE je zpravidla stavba s velkým 
nárokem na plochu, nejlépe jižní svažité expozice.  

 

Umístění FVE v zastavěném území: 

 Umístění FVE je možné především v plochách výroby a skladování, v plochách 
technické infrastruktury a v plochách smíšených výrobních, pokud jsou vymezeny 
územním plánem.  

 Pokud je FVE takového rozsahu, že je pouze doplňujícím zařízením jiné stavby, 
je možné ji umístit jako součást této stavby. Může tak být umístěna v plochách bydlení, 
rekreace, občanského vybavení apod. např. na střechách staveb, splňuje-li především 
hygienické podmínky. 

 

Umístění FVE v nezastavěném území: 

 lze pouze v souladu s územním plánem. 

 

3.2. Větrné elektrárny (VTE) 

 VTE vyžadují přístupovou komunikaci, manipulační plochu pro montáž  
a připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy. Není nutné oplocení. 
Předpokladem je pozemek s dostatečným větrným potenciálem. 

 VTE lze rozdělit do kategorií podle výšky stojanu. U výšky do 10 m je třeba 
územní rozhodnutí a příp. ohlášení stavby (§ 104, odst. 2 a § 107 odst. 2 SZ). Od 10 m 
do 35 m je třeba územní rozhodnutí a stavební povolení a nad 35 m je opět třeba územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Přitom větrné elektrárny s celkovým instalovaným 
výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahujícího 35 m podle přílohy 
1 zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
náleží do kategorie záměrů, které vyžadují zjišťovací řízení.  

 Záměr na výstavbu větrné elektrárny je předmětem posuzování vlivu na krajinný 
ráz podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Umístění VTE v zastavěném území: 

 VTE s výškou stojanu nad 35 m významně ovlivňují ráz území. Nelze je bez 
posouzení umisťovat ani do ploch výroby a skladování nebo ploch smíšených 
výrobních, pokud tyto plochy nebyly pro investici VTE přímo vymezeny.  

 

Umístění VTE v nezastavěném území: 

 lze pouze v souladu s charakterem území, s ohledem na jeho měřítko a krajinný 
ráz. 

 Nutno zohlednit velké nároky na výšku VTE. VTE s výškou stojanu nad 35 m 
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nebo větrný park doporučujeme umístit ve vzdálenosti několika stovek metrů od obytné 
zástavby a v pohledové izolaci. 

 

3.3. Malé vodní elektrárny (MVE) 

 V ČR se za malou vodní elektrárnu považují zařízení s výkonem pod 10 MW,  
v EU pod 5 MW.  MVE má plošné nároky na hráz nebo jez, náhon a strojovnu, 
vyžaduje připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy. Předpokladem je pozemek 
v blízkosti vodního toku o dostatečném vodním potenciálu.  

 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 
MWe podle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, náleží do 
kategorie záměrů, které vyžadují zjišťovací řízení. 

 

Umístění MVE v zastavěném území: 

 Obnovu MVE v zastavěném území není třeba podmiňovat územním plánem 
nebo jeho změnou. Vhodnost je třeba ověřit v územním řízení. 

 

Umístění MVE v nezastavěném území: 

 lze pouze v souladu s charakterem území. Převažují objekty s přírodním 
charakterem (jez, náhon).  

 

3.4. Bioplynové stanice (BPS) 

 Stavbu BPS tvoří prostor pro příjem a úpravu odpadů, věže fermentorů, 
kogenerační jednotka a prostor pro zpracování digestátu. Nezbytná je přístupová 
komunikace zejména pro navážení odpadů a odvoz vyprodukovaného hnojiva. BPS 
vyžaduje připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy a zpracování odpadního 
tepla. Při zpracování odpadů mohou vznikat úniky amoniaku a zápašných plynů, proto 
jsou bioplynové stanice kategorizovány mezi velké zdroje znečištění ovzduší [2]. 

 

Umístění BPS v zastavěném území: 

 Umístění BPS z hlediska územního plánování je možné pouze v souladu 
s územním plánem. Nezbytné je stanovit ochranné pásmo a dodržet odstupové 
vzdálenosti zejména od ploch bydlení, rekreace a občanského vybavení. Za vhodné lze 
považovat areály zemědělských zařízení nebo nevyužité výrobní areály  
(tzv. brownfields), nacházející se v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení.  

 

Umístění BPS v nezastavěném území: 

 BPS nelze umístit v nezastavěném území s ohledem na velké prostorové nároky 
jednotlivých částí BPS. Plochu je třeba vymezit územním plánem nebo jeho změnou. 
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BIODIVERZITA EPIGEICKÝCH BROUK Ů (COLEOPTERA) 
NA PLANTÁŽÍCH RYCHLE ROSTOUCÍCH D ŘEVIN PRO 

ENERGETICKÉ Ú ČELY 

BIODIVERSITY OF EPIGEIC BEETLES ( COLEOPTERA) IN 
PLANTATIONS OF FAST GROWING PLANT SPECIES FOR 

ENERGETIC PURPOSES 

 

Jaroslav Boháč1, Ivo Celjak, Jan Moudrý, Pavel Kohout, Kateřina 
Wotavová 

 

Abstrakt  

Byla sledována společenstva epigeických a hemiedafických brouků na 
plantážích rychle rostoucích dřevin (klony topol) pro energetické účely v zemědělské 
krajině v jižních Čechách. Plantáže se lišily počtem stromů (400 – 10.000). Byly 
rozlišeny tři typy krajiny v bezprostředním okolí plantáží: první dvě plantáže byly 
obklopeny rozmanitou krajinou s přítomností vodních ekosystémů, další dvě plantáže 
byly situovány v blízkosti polních biotopů a pastvin a poslední pár plantáží byl 
obklopen poli a kulturním lesem. Materiál byl sebrán metodou zemních pastí. Pro 
statistické vyhodnocení společenstev brouků byl použit program CANOCO verze 4.51. 
Nebyl zjištěn statisticky významný vliv počtu stromů na společenstva bezobratlých. 
Společenstva brouků se lišila v závislosti na okolní krajině s různým antropogenním 
vlivem. Tento vliv byl statisticky prokázán metodou PCA. Byly zjištěny rozdíly ve 
složení společenstev brouků v jednotlivých měsících. Největší aktivita brouků byla na 
plantážích v červnu a červenci. Frekvence ubikvistních druhů na plantážích se lišila 
v závislosti na okolních biotopech a byla zřetelně nižší na plantážích obklopených 
rozmanitou krajinou s přítomností vodních biotopů. Na plantážích byly zjištěny některé 
stenotopní a chráněné druhy střevlíků a drabčíků. 

Klíčová slova: plantáže rychle rostoucích dřevin pro energetické účely, epigeičtí brouci, 
zemědělská krajina, antropogenní vliv, střední Evropa. 

 

Abstract 

The communities of beetles were studied using pitfall trapping in six bio-energy 
plantations of fast growing trees (clones of poplar) in the agricultural landscape of 
southern Bohemia (Central Europe). The plantations differs by the number of trees  
(400 – 10.000). The vicinity of plantations was different too. Three groups of habitats 
were determined. The first two plantations were surrounded by diverse landscape with 
water ecosystems, the next pair plantations were close to fields and pastures and the last 
two plantations were environed by cultural forest and fields. Pitfall traps were used for 
collecting of beetles. The program CANOCO version 4.51 for comparison was used for 
the statistical evaluation of the material. There was no statistically evidential effect of 
the number of trees in plantations on beetle communities. The structure of communities 

                                                 
1 Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, e-mail: jardaboh@seznam.cz. 
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of beetles in plantations with the different surrounding  landscape and human effect 
varies. This effect was statistically documented by the PCA method. The difference in 
beetle communities was found in the separate months too. The highest activity of 
beetles in plantations was during June – July. The frequency    of ubiquitous   species  
depends on the surrounding biotopes and was lower in plantations surrounded by 
diverse landscape with water biotopes. Some stenotopic and protected species of ground 
beetles and staphylinids were found in plantations. 

Key words: energy biomass plantations, epigeic beetles, communities, agricultural 
landscape,  human impact, central Europe 

 

1. ÚVOD 

Energetické rostliny se staly ekonomicky atraktivní pro naše zemědělce 
z několika důvodů. Jedním z nich je geografická poloha České republiky, která často 
není vhodná pro intenzivní zemědělství, protože převážná většina zemědělské půdy je 
situována do podhorských a méně produktivních oblastí. Dalším důvodem je to, že 
využití biomasy je v současnosti jednou z možností produkce udržitelné energie.  

   Předpokládá se, že využití neprodukční zemědělské půdy s místními nebo 
novými introdukovanými druhy rostlin pro energetické účely může ovlivňovat 
biodiverzitu. Přitom údaje o biodiverzitě na plantážích energetických rostlin 
pěstovaných pro svou biomasu jsou zatím nedostatečně známy. Některé zahraniční 
publikace, např. [9, 10], dokumentují, že energetické rostliny (např. Miscanthus 
giganteus a Phalaris arundinacea) mají na biodiverzitu většinou kladný vliv. Diverzita 
může u některých modelových skupin bezobratlých a obratlovců vzrůstat (např. střevlíci 
a denní motýli, drobní savci, některé druhy ptáků). Na druhé straně není tento efekt 
pozitivní pro všechny skupiny obratlovců, např. některé druhy ptáků se plantážím 
energetických rostlin vyhýbají. 

   Společenstva epigeických brouků byla zvolena jako modelová skupina pro 
studium biodiverzity na plantážích energetických rostlin. Tito brouci jsou velmi citliví 
ke změnám prostředí a používají se také pro krajinně ekologická studia [1, 2, 3, 4, 5, 8, 
11, 13, 14]. 

   Cílem práce bylo zjistit a popsat společenstva epigeických a hemiedafických 
brouků na plantážích rychle rostoucích energetických dřevin.  

 

2. STUDOVANÉ PLOCHY A MATERIÁL  

 

2.1. Charakteristika studovaných ploch 

   Bylo sledováno šest ploch rychle rostoucích dřevin topolu. Jedná se o křížence 
typu Oxford-494, taxonomické zařazení: Populus maximowiczi x Populus berolinensis 
„Oxford“, Jap104*049, taxonomické zařazení: Populus nigra x Populus maximowiczi 
Jap-104“, Jap105*050, taxonomické zařazení: Populus nigra x Populus maximowiczi 
Jap-105“. 

Plochy jsou situovány v okolí Českých Budějovic (jižní Čechy, souřadnice ploch 
viz Tab. 1). Plochy se lišily počtem stromů (400 – 10.000), charakterem okolní krajiny  
a jednotlivých biotopů (většinou zemědělská krajina s různým podílem zalesněných  
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a nezalesněných ploch, atd.). Hlavní charakteristiky ploch jsou popsány v tabulce 1. 

   Krajina v okolí studovaných plantáží byla na základě hodnocení antropogenního 
ovlivnění zařazena do tří skupin. 1 – silně ovlivněná člověkem (intenzivní zemědělství), 
2 – středně ovlivněná člověkem, 3 – nejméně ovlivněná člověkem (v okolí s výskytem 
nivy potoka, lesu, rozptýlené zeleně, luk, atd.). Stupeň antropogenního ovlivnění 
studovaných ploch je znázorněn v Tab. 1. 

 

Plocha a její stáří, stupeň 
antropogenního ovlivnění, souřadnice 

Počet 
stromů Charakteristika krajiny  

Plocha 1. Lhenice (1999), 3 
Loc: 48°59'41.554"N, 14°9'45.337"E 

420 Niva potoka 

Plocha 2. Rankov (1999), 3 
Loc: 48°51'56.426"N, 14°35'11.088"E 

550 
Obklopená rybníkem, poli, olšinou a 

loukou 
Plocha 3. Čakov (2002), 1 
48°59'5.636"N, 14°18'11.468"E 

500 Obklopená poli a pastvinou 

Plocha 4. Čakov (2005), 1 
Loc: 48°59'3.121"N, 14°18'7.813"E 

800 Obklopená poli a pastvinou 

Plocha 5. Chlumská hora (2003), 2 
Loc: 48°48'7.963"N, 14°30'19.061"E 

3680 Obklopená kulturním lesem a poli 

Plocha 6. Krejcárka (1996), 2 
Loc: 49°8'42.825"N, 14°23'33.525"E 

10000 Obklopená kulturním lesem a poli 

Tab. 1. Charakteristika studovaných ploch s rychle rostoucími dřevinami v jižních Čechách. 
Okolní krajina je zařazena podle stupně antropogenního vlivu do tří skupin. 1 – silně ovlivněná 
(intenzivní zemědělství), 2 – středně ovlivněná, 3 – nejméně ovlivněná (niva potoků, rozptýlená 
zeleň a louky s ekotonovými biotopy, atd.). 

 

2.2. Materiál a jeho statistická analýza 

   Pro sběr materiálu byla použita metoda zemních pastí [7]. Řada pěti pastí 
(průměr 7 cm) byla na každé pokusné ploše exponována od dubna do října 2007. Zemní 
pasti byly naplněny zředěným ethylenglykolem. Materiálů byl z pastí vybírán každý 
měsíc od dubna do října 2007. 

   Pro statistické vyhodnocení materiálu brouků byl použit program CANOCO 
verze 4.51. Grafické výstupy byly pořízeny programy CANODRAW a CANOPOST 
[12]. Analýza DCA byla využita pro srovnání míst a přímá RCA analýza pro porovnání 
časového (sezónního) vlivu pro odhad vlivu managementu na jednotlivé druhy. Pro 
lepší názornost výstupů bylo vizualizováno 21 druhů. 

    Antropogenní vliv byl vyhodnocován na základě frekvence výskytu druhů podle 
reliktnosti výskytu [1,6]. V této kategorizaci byly druhy rozděleny na relikty I. řádu (R1 
– druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka), relikty II řádu (R2 – druhy 
stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale  
i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků) a expanzivní druhy (E – druhy 
odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka). Nízký podíl expanzivních 
druhů v biotopech nám signalizuje vysoké přírodní hodnoty zkoumaných stanovišť  
a naopak.   
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

3.1. Společenstva epigeických brouků na studovaných plochách   

Celkem bylo zjištěno na jednotlivých plochách 137 epigeických  
a hemiedafických brouků. Dominovali drabčíci a střevlíci (58 a 32 druhů), ostatní čeledi 
(Histeridae, Silphidae, Leiodidae, Geotrupidae, Byrrhidae, Elateridae, Cantharidae, 
Nitidulidae, Coccinellidae, Latridiidae, Chrysomelidae, Curculionidae) byly 
zastoupeny menším počtem druhů. Počet zjištěných druhů se lišil na jednotlivých 
plochách. Nejvyšší počet druhů byl zjištěn na plochách 2 a 1 (76 druhů na obou 
plochách). Tyto plochy jsou charakteristické poměrně různorodou a členitou strukturou 
okolní krajiny. Počet zjištěných druhů na plochách 3, 4 a 5 byl nižší než  
u předcházejících ploch a výrazně se nelišil (58, 53 a 56 druhů). Plochy 3 a 4 jsou 
plantáže menších rozměrů obklopené zemědělskou krajinou (pole a pastviny).  
Plocha 5 je větší jak plochou tak i počtem stromů a je obklopena kulturní smrčinou  
a polem s remízky. Zároveň leží nejvýše v podhůří Blanského lesa. Je zřejmé, že 
nejmenší počet druhů byl zjištěn na ploše s největší plochou a největším počtem 
vysazených stromů (6). 

   Na jednotlivých studovaných plochách můžeme vyčlenit dvě hlavní ekologické 
skupiny dominantních druhů. Společenstva brouků plantáží situovaných do nivy toků, 
v blízkosti rybníků nebo v blízkosti lesa se lišila od společenstev ostatních ploch 
dominancí náročnějších a hygrofilních druhů (např. střevlíci Platynus assimilis, 
Pterostichus oblongopunctatus, drabčíci Quedius fuliginosus, Paederus riparis  
a Philonthus decorus).  

   Velké druhy střevlíků rodů Carabus a Pterostichus se vyskytovaly především 
v menších plantážích obklopených různorodější krajinou nebo ležících na okraji lesa. 
Počet těchto druhů byl mnohem menší na plantážích obklopených jen poli nebo 
pastvinami.  

   Pro společenstva brouků plantáží ležících na okraji lesů (5 a 6) byla 
charakteristická přítomnost některých drabčíků vyžadující zastíněné biotopy (např. 
druhy rodů Anthobium, Olophrum, Stenus, Lathrobium, Atheta a Oxypoda). Některé 
druhy brouků zjištěné zemními pastmi na plantážích ležících v blízkosti vodních 
biotopů (plochy 1 a 2) nebyly nalezeny na ostatních plochách (např. mycetofágní 
drabčík Lordithon lunulatus). 

   Na plantážích obklopených poli a pastvinami (plochy 4 a 5) byl zjištěn nízký 
počet druhů střevlíků charakteristických malými rozměry těla (např. druhy rodů Amara, 
Poecilus a Calathus). Některé druhy brouků z jiných čeledí než střevlíci a drabčíci 
patřily k subdominantním na všech studovaných plochách (např. chrobák Geotrupes 
stercorarius a nosatec Otiorhynchus singularis).  

   Společenstva bezobratlých a zvláště střevlíků byla na plantážích energetických 
rostlin studována ve Velké Británii [9]. Bylo potvrzeno, že plantáže ozdobnice čínské  
a chrastice rákosovité mohou sloužit jako biocentra pro užitečné bezobratlé 
v zemědělské krajině. Tento výsledek byl potvrzen našimi studiemi s kulturami 
energetických dřevin. Na druhé straně Ulrich et al. [14] se domnívá, že porosty topolů 
nijak neobohacují a nepodporují diverzitu střevlíkovitých brouků v Polsku. Také 
Allegro et Sciaky [1] tvrdí, že společenstva a populace střevlíků v topolových 
výsadbách v zemědělské krajině severní Itálie jsou velmi nestabilní. Naše výsledky jsou 
v protikladu s uvedenými autory, což může být způsobeno velmi jednotvárnou a silně 
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zemědělsky ovlivněnou krajinou s rozdílnými abiotickými podmínkami v Polsku  
a Itálii. 

3.2. Ordinace vzorků brouků  

   Ordinace vzorků brouků na studovaných plochách s různým počtem stromů  
a rozdílným charakterem okolní krajiny a antropogenním vlivem ukazuje velkou 
podobnost vzorků – pastí (Obr. 1.). Přesto můžeme podle rozložení jednotlivých vzorků 
zřetelně odlišit dvě skupiny vzorků: první skupinu tvoří vzorky z plantáží 
obklopené velmi intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou tvořenou poli  
a pastvinami (plochy 3 a 4). Druhou skupinu zahrnují vzorky z plantáží obklopené 
různorodou krajinou (plochy 1, 2, 5 a 6).  

   Charakteristickými druhy první skupiny (plochy 3 a 4) jsou eurytopní druhy 
brouků (např. střevlíci Poecilus versicolor a P. cupreus, Pterostichus melanarius, 
Amara familiaris) nebo druhy brouků žijící v trusu živočichů (např. drabčík Philonthus 
varians). 

   Druhou skupinu (plochy 1, 2, 5 a 6) charakterizují některé stenotopní druhy 
brouků (např. drabčíci Olophrum assimile, Anthobium atrocephalum, atd.) a velké 
druhy střevlíků rodu Carabus (např. Carabus hortensis hortensis, C. violaceus 
violaceus). Dále se zde vyskytují některé chladnomilné druhy se zimní aktivitou 
(drabčík Acidota crenata), které nebyly zjištěny v první skupině. Charakteristické jsou 
také lesní druhy, které reprezentují střevlíci Pterostichus oblongopunctatus a drabčíci 
Philonthus decorus. Pouze na těchto plochách se vyskytuje chráněný druh střevlíka 
Carabus scheidleri scheidleri. 

 

Obr. 1. Ordinace společenstev brouků na studovaných plochách (kruhy 1-7: plocha 1, kruhy  
8-14: plocha 2, kruhy 15-21: plocha 3, kruhy 22-28: plocha 4, kruhy 29-35: plocha 5, kruhy  
36-42: plocha 6. Zkratky jmen druhů viz text: Agrobs – Agriotes obscurus, Cargra – Carabus 
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granulatus,  Carhor – C. hortensis, Carsch – C. scheidleri, Carvio – C. violaceus, Harpla  
– Harpalus latus, Psyllo – Psylliodes affinis, Nebre – Nebria brevicollis, Chaet – Chaetocnema 
concinna, Phosph – Phosphuga atrata, Philde – Philonthus decorus, Dyschg – Dyscirius 
globosus, Omacae – Omalium caesum, Alecur – Aleochara curtula, Quedfu – Quedius 
fuliginosus, Olopas – Olophrum assimile, Pseuruf – Pseudoophonus rufipes, Amafam – Amara 
familiaris, Poecve – Poecilus versicolor, Poeccu – P. cupreus, Pterme – Pterostichus 
melanarius, Philvr – Philonthus varians, Sciwat – Sciodrepoides watsoni, Canthf – Cantharis 
fusca, Platas – Platynus assimilis, Staer – Staphylinus erythropterus, Omalri – Omalium 
rivulare, Tachsi – Tachinus signatus, Athfun – Atheta fungi, Protes – Prosternon tesselatus, 
Philco – Philonthus cognatus, Arinod – Aridius nodifer, Stecla – Stenus clavicornis, Geoste 
– Geotrupes stercorarius, Xantli – Xantholinus linearis, Oxyrug – Oxytelus rugosus, Pterni  
– Pterostichus nigrita, Phille – Philonthus lepidus, Rugruf – Rugilus rufipes, Tachch  
– Tachyporus chrysomeloides. 

 

3.3. Ordinace brouků v závislosti na počtu stromů a antropogenním vlivu na 
okolní krajinu 

Ordinace druhů brouků metodou PCA (Obr. 2) indikuje zřejmý vliv charakteru 
okolní krajiny a jejího antropogenního ovlivnění na společenstva brouků sledovaných 
plantáží. Pro plochy se zvýšeným antropogenním ovlivněním okolní krajiny je typická 
absence stenotopních druhů (např. střevlíci Carabus hortensis hortensis, Platynus 
assimilis, drabčíci Olophrum assimile, Philonthus decorus, atd.). Na druhé straně na 
tyto plantáže proniká řada eurytopních druhů (např. střevlíci Carabus granulatus 
granulatus, drabčíci Atheta fungi, Tachinus signatus, Rugilus rufipes, atd.). 

 

 
Obr. 2. Ordinacedruhů brouků metodou PCA. Zkratky druhů viz obr. 1. 
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3.4. Antropogenní vliv na společenstva brouků (frekvence různých ekologických 
skupin) 

   Struktura společenstev brouků na jednotlivých plochách se na jednotlivých 
plochách lišila. Nebyly zjištěny stenotopní druhy skupiny R1. Frekvence eurytopních 
druhů byla vyšší než 90 %) na plochách 3 a 5. Příčinou byl zřejmě intenzivní 
management okolní krajiny na obou plochách a nepříznivé půdní poměry (sušší písčité 
půdy) pro epigeické brouky na ploše 5. Na jiných plochách se pohybuje frekvence 
eurytopních druhů mezi 50 – 70 %. Nejnižší frekvence ubikvistních druhů a nejvyšší 
frekvence antropotolerantních druhů byla zjištěna na ploše 1. Je to zřejmě způsobeno 
jak různorodou okolní krajinou s potokem a olšinou tak i vhodnými mikroklimatickými 
a půdními podmínkami pro epigeické a půdní brouky (dostatek opadu a zvýšená vlhkost 
případně zastínění). Blízkost lesa u plantáží 2 a 6 je zřejmě příčinou vyšší frekvence 
antropotolerantních lesních druhů.  
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VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A NIMBY SYNDROM: ANALÝZA 
FAKTOR Ů OVLIV ŇUJÍCÍCH VNÍMÁNÍ A POSTOJE 

OBYVATEL K ROZVOJI VYUŽITÍ V ĚTRNÉ ENERGIE 

 

Bohumil Frantál 1 
 

Abstrakt 

 Ačkoliv výzkumy veřejného mínění prokazují obecně vysokou míru podpory 
využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren, tato podpora 
významně klesá ve vztahu ke konkrétním projektům jejich výstavby. Tento fenomén 
bývá nejčastěji vysvětlován tzv. NIMBY syndromem označujícím skutečnost, že lidé 
podporují určitou myšlenku v obecné rovině, ale brání se její realizaci v rámci vlastní 
lokality. Cílem příspěvku je zhodnotit kontextuální, politicko-institucionální, sociální  
a další faktory stojící v pozadí NIMBY postojů a poukázat na to, že opozice vůči 
větrným elektrárnám má většinou složitější, multidimenzionální a sociálně 
konstruovanou podstatu.     

 

Abstract:   

 Though public opinion polls prove generally high rate of positive support for the 
usage of renewable energy sources including wind power plants this support 
significantly decreases in relation to concrete building projects. This phenomenon used 
to be explained mostly by the NIMBY syndrome describing the fact people support 
certain idea or plan at an abstract level but they oppose to its implementation in their 
own vicinity. The aim of the lesson is to sum up and evaluate contextual, political-
institutional,  social and other factors beyond the NIMBY attitudes  and point out that 
local opposition to wind turbines has generally more complex, multidimensional and 
socially-constructed nature.  

 

1. ÚVOD 

V souvislosti s rostoucí vážností vědeckých a politických diskuzí a s respektem 
k závěrům výzkumů týkajících se možných katastrofických důsledků změn globálního 
klimatu byly většinou evropských států ratifikovány plány na postupné zvyšování 
podílu energetické produkce z  tzv. obnovitelných (čistých) zdrojů. Zřejmě 
nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím se v tomto směru stala větrná energetika.  
Přesto v mnoha zemích nepokračuje rozvoj kapacit větrné energie tak rychle, jak někteří 
očekávali. Velmi častým důvodem neuskutečnění rozvojových plánů přitom bývá odpor 
residentů v místě plánovaných staveb. Lokální opozice vůči plánovaným projektům 
výstavby větrných elektráren bývá přitom nejčastěji vysvětlována, respektive bez hlubší 
analýzy zdůvodňována tzv. NIMBY syndromem. 

Název NIMBY představuje akronym spojení anglických slov  
Not-In-My-Backyard („Ne na mém dvorku“) a bývá používán k označení odporu 

                                                 
1 Mgr. Bohumil Frantál, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Oddělení environmentální geografie, Drobného 
28, 602 00 Brno, e-mail: frantal@geonika.cz. 
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místních obyvatel proti uskutečnění nějakého nového projektu i přesto, že by tito (či 
společnost jako celek) z tohoto projektu určitým způsobem profitovali. Ve sféře 
územního plánování se můžeme setkat s dalšími obměnami tohoto pojmu jako: LULU 
(Locally-Unwanted-Land-Use – tj. „Místně nechtěné využití území“ – varianta 
NIMBY), NIABY ( Not-In-Anyone´s-Backyard) označujícím opozici k takovým 
projektům, které by neměly být realizovány v ničím zázemí (tj. nikde) a BANANA 
(Build-Absolutely-Nothing-Anywhere-Near-Anything), který bývá používán jako kritika 
vůči některým zájmovým skupinám či aktivistům stavějícím se proti jakýmkoliv novým 
rozvojovým plánům obecně (na rozdíl od NIMBY-stů stojících v opozici vůči 
projektům „na vlastním dvorku“, např. cf. [7], Wikipedia, aj.   

NIMBY syndrom se může vztahovat k širokému spektru možných projektů 
výstavby (elektrárny, letiště, dálnice, tunely, doly, úložiště odpadu, ale i budovy 
různých sociálních ústavů, věznic, nemocnic, apod.), které mohou určitým způsobem 
(vizuálně, hlukem či jinak) ovlivňovat žijící v daném místě a subjektivně tak u nich 
převážit význam a přínos stavby (ať už jde o uznanou společenskou potřebnost, 
obecnou využitelnost či o započítání přímé lokální finanční kompenzace). NIMBY 
fenomén vzniká tehdy, kdy je z hlediska „veřejného zájmu“ potřeba v nějaké lokalitě 
realizovat stavbu určitého zařízení, které místní obyvatelé vnímají tak, že prospěch z něj 
bude mít společnost jako celek, zatímco externí negativa budou soustředěna pouze 
v jejich vlastním území, cf. [9]. NIMBY postoj tak představuje negativní odpověď na 
sociálně-prostorové dilema charakteristické prostorovou odloučeností výhod a nevýhod 
projektu (Vlek, Keren [9]).   

NIMBY fenomén má v očích politiků a developerských firem většinou negativní 
konotace (viz. samotný přívlastek „syndrom“) a bývá vnímán jako projev osobních  
– provinciálních, krátkozrakých a sobeckých – zájmů obyvatel dotčených lokalit. 
Prosazení zájmů výstavby potom většinou spočívá v taktice „přemožení“ opozice [9] 
strategií koupení si její podpory prostřednictvím finančních či jiných kompenzací, 
případně mocensky úplným vyloučením opozičních skupin z účasti na rozhodovacím 
procesu.  

 

2. RŮZNÉ FORMY LOKÁLNÍ OPOZICE  

Co se týče veřejného mínění, existuje výrazná divergence mezi obecně vysokou 
mírou podpory využívání obnovitelných zdrojů včetně rozvoje větrné energie jako 
obecné ideje na jedné straně a mírou akceptace větrných elektráren jako reálných staveb 
strukturujících konkrétní krajinu na straně druhé. Z výzkumů prováděných jak 
v zahraničí (Dánsko, Německo, Nizozemí, Velká Británie, Španělsko, Kanada, USA, 
atd.), viz. [5], tak u nás [3,7], vyplývá, že většina populace (70-90 %) podporuje 
myšlenku rozvoje využívání větrných elektráren. Podpora však významně klesá (na  
50-65 %) ve vztahu ke konkrétním projektům jejich výstavby. Tento „rozpor“ 
v postojích a lokální opozice vůči plánovaným projektům výstavby je nejčastěji 
vysvětlována NIMBY teorií, která předpokládá, že lidé nechtějí výstavbu elektráren na 
svém území čistě z důvodu vlastních zájmů, ale nevadí jim jejich umístění kdekoliv 
jinde. Mnozí autoři, však na základě komplexněji pojatých empirických výzkumů  
a multivariačních analýz získaných dat upozorňují na to, že NIMBY teorie je v případě 
postojů k větrným elektrárnám značně diskutabilní a nedostatečná a odhalují 
strukturální, kontextuální, politicko-institucionální a sociálně-psychologickou podstatu 
postojů a opozičního chování [1, 2, 4, 10 aj.].  
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Jako základní problém zastánců NIMBY teorie je uváděno to, že „nerozlišují 
mezi zájmy oponentů a jejich motivy“ [9:853]. Zájem nemít větrnou elektrárnu na svém 
území může mít ve skutečnosti mnoho – do značné míry odlišných – motivací  
a skrytých důvodů: od obav ze snížení ceny nemovitostí a obtěžování hlukem, přes 
environmentální aspekty jako vnímání vizuálního narušení obrazu okolní krajiny či 
poškození přírodních hodnot území obecně, až po nesouhlas s výstavbou jako projev 
opozice vůči osobám či skupinám zainteresovaným ve stavebních projektech (místní 
politici, úředníci, firmy či zahraniční investor). Vliv na postoje může mít neznalost 
problematiky, mýty a předsudky, lokální názoroví vůdci, ale i reálné nedostatky či 
chyby v konkrétních plánech a celkový lokální kontext projektu.  

Lokální opozice může nabývat čtyř různých podob [10], které mohou existovat  
a projevovat se zároveň vedle sebe, přičemž pouze jeden typ (A) odpovídá definici 
NIMBY syndromu: 

A. Pozitivní postoj k větrným elektrárnám v kombinaci s odmítáním jejich výstavby 
v území vlastního bydliště – tato forma opozice představuje jediný „skutečný“ 
NIMBY postoj, který lze zjednodušeně charakterizovat výrokem „Rozvoj větrné 
energie je skvělá myšlenka, ale nechci větrné elektrárny zrovna tady“. 

B. Odmítání výstavby v blízkosti svého bydliště, protože je člověk proti využívání 
této technologie všeobecně (NIABY postoj – viz. výše) – tento postoj je typický 
např. pro odpůrce jaderných elektráren či úložišť jaderného odpadu. 

C. Obecně pozitivní postoj k větrným elektrárnám se změní v negativní (s odmítáním 
technologie jako takové) jako důsledek konfrontace s konkrétní plánovanou 
výstavbou a diskuzemi a jednáním okolo – dynamický NIABY postoj.   

D. Opozice proti výstavbě je způsobená skutečností, že konkrétní stavební plány či 
kontext projektu jsou z nějakého důvodu špatné, bez toho, aby člověk zavrhnul 
využívání větrné energie jako takové (přičemž odmítnutí konkrétního projektu 
nemusí znamenat zavržení všech budoucích plánu na výstavbu v tomto místě).  

 

Lokální odpor k výstavbě větrných elektráren je nejčastěji zdůvodnitelný typem 
opozice C a D, zatímco mezi projektanty územního plánování a investory zůstává 
nadále nejpopulárnějším vysvětlením rozporu mezi obecně převažujícím pozitivním 
vnímáním větrné energie a významně nižší mírou podpory konkrétních projektů 
výstavby typ opozice A (Bell, Gray, Haggett, [10]). Přitom řešení problému spočívá 
spíše než na úpravě projektu či jeho přesměrování na pacifikování opozice formou 
ekonomických kompenzací. 

 

3. FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ VNÍMÁNÍ A POSTOJE K V ĚTRNÝM 
ELEKTRÁRNÁM 

Jak ukazují dosud provedené výzkumy, vnímání větrných elektráren a postoje 
k nim jsou ovlivňovány celým spektrem různých „nezávislých proměnných“ (viz. Tab. 
1.).  
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Aspekt Dílčí faktory 

Fyzicko-technologický 
celková velikost a podoba větrné farmy: počet a uspořádání 
turbín, jejich výška, barva, akustické a další technické 
parametry 

Kontextuálně-
environmentální 

celkový krajinný kontext (charakter území, typ krajiny, 
krajinný ráz) 

Politicko-institucionální 

energetická politika a podpora obnovitelných zdrojů, míra 
vnímané osobní politické účinnosti (přesvědčení o možnosti 
ovlivňovat politický život), institucionální kapacita, veřejné 
projednávání projektů a účast veřejnosti při rozhodování 

Sociálně-komunikační 
vliv sociálních sítí a vztahů (rodina, blízcí přátelé, sousedé), 
působení médií a názorových vůdců, míra důvěry, apod. 

Symbolicko-ideologický 
individuálně a skupinově utvářené a šířené reprezentace 
větrných elektráren 

Socioekonomický finanční (akciové) podílnictví na projektu a jiné profity 

Lokální (místní) 
identita místa, vliv a kontrola v rámci komunity, specifické 
lokální zkušenosti, užitek a přínos pro místo a jeho 
obyvatele, NIMBY syndrom, atd. 

Personální (osobní) 
individuální hodnoty a preference, znalosti o dané 
problematice a předchozí zkušenosti 

Tab. 1.  Přehled faktorů ovlivňujících vnímání a postoje k větrným elektrárnám [2:135]. 

 
Na základě sekundární (regresní, kovariační) analýzy dat z množství 

srovnávacích výzkumných studií provedených v rozmezí let 1986-2002 na několika 
místech v různých zemích identifikoval a vyhodnotil Wolsink (2007) hlavní faktory 
ovlivňující postoje k větrným elektrárnám a jejich významnost.  Dominantním a přímo 
působícím faktorem rozhodujícím o tom, proč někdo větrné elektrárny podporuje a jiný 
ne, je podle něj hodnocení vizuálního vlivu na krajinu. Další faktory jako hluk, ohrožení 
ptáků, apod. se ukázaly být pouze sekundárními vlivy. Faktor hodnocení přijatelnosti 
větrných elektráren v kontextu kvalit krajiny a potenciálního vizuálního narušení 
krajinného rázu v tomto smyslu převažuje i nad významem vnímání větrné energie jako 
čistého zdroje energie a to i v obecném pohledu na budoucnost rozvoje větrných 
elektráren. Jako faktor lokální opozice hraje v porovnání s ostatními vlivy téměř 
nevýznamnou roli i diskutovaný NIMBY syndrom.  

Veřejné mínění, postoje a opozice vůči projektům větrných elektráren jsou 
determinovány nejen lokálními fyzickými a environmentálními podmínkami, ale jsou 
do značné míry ovlivňovány a utvářeny i specifickými zkušenostmi a zájmy (a jejich 
motivy) a utvářejí se v rámci interakcí všech sociálních aktérů. Pomineme-li tedy 
převažující faktor představující typ a charakter krajiny, lze za klíčové sociální  
a socioekonomické faktory zvyšující míru akceptace ze strany veřejnosti označit (1) 
úroveň informovanosti o dané problematice [6], včetně tzv. „good practices“ – tedy 
kladných příkladů fungování, (2) transparentní plánování projektů a otevřenou 
komunikaci [10:863], (3) participaci místních obyvatel v rozhodovacím procesu [5:959] 
a (4) jejich finanční (investiční) spoluúčast na projektu [1:132].  

Primární (provedená v první etapě plánování) komplexní studie a analýza 
postojů k dílčím aspektům zavádění větrných elektráren z pohledu různých skupin 
veřejnosti ve vztahu k možnostem rozvojových aktivit daných lokalit, subjektivní 
kvalitě života residentů, potenciálu cestovního ruchu v rámci území, atd. může odhalit 
důležité informace, které mohou být úspěšně využity pro pochopení určitých problémů 
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fungování nejen samotných obcí, ale i širších územních celků (regionů), pro posílení 
komunikace a vzájemných vztahů mezi různými zájmovými skupinami, identifikování 
marketingových příležitostí a tvorbě strategií rozvoje, apod.  
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ANALÝZA POSTOJ Ů ZEMĚDĚLCŮ K ENERGETICKÝM 
PLODINÁM 

 

Radim Lokoč, Pavel Hrala1 

 

Abstrakt 

Pěstování energetických plodin může mít kromě energetického využití značný 
význam také pro zemědělce a zemědělskou krajinu. Text analyzuje postoje zemědělců 
k energetickým plodinám, jejich motivace, ochotu a schopnost energetické plodiny  
– přijmout tuto inovaci. Dále poukazuje na faktory, které ovlivňují jejich rozhodování. 

Klíčová slova: zemědělství, biomasa, energetické plodiny, krajina, postoje. 

 

Abstract 

Growing of energy crops can be important not only for energy utilization but also 
for farmers and farming landscape. The text analyses attitudes of farmers to energy 
crops, their motivations, willingness and ability to adopt this innovation. Furthermore it 
refers to factors which influence their decisions. 

Keywords: fading, biomass, energy crop, landscape, attitudes. 

 

1. ÚVOD 

Návrh Akčního plánu pro biomasu pro ČR na období 2008-2010 počítá  
s pěstováním energetických plodin na cca 14% plochy orné půdy [9:27]. Bereme 
v úvahu, že pěstování energetických plodin může mít značný význam pro krajinu, 
zemědělce i společnost, zároveň však může znamenat určitá environmentální a sociální 
rizika [3,7]. Vzhledem k postojům zemědělce k vlastnímu hospodaření, k přírodě  
a krajině, vzhledem k vzorcům chování a dosavadním způsobům hospodaření otevírá 
problematika pěstování energetických plodin řadu otázek. Našim cílem je analyzovat 
postoje zemědělců k těmto plodinám, jejich motivace a schopnost proměnit tímto 
směrem své hospodaření. Dále poukážeme na faktory, které ovlivňují rozhodování  
o pěstování energetických plodin. K dosažení těchto cílů použijeme poznatky z domácí 
a zahraniční literatury a z vlastních případových studií. 

 

2. DISKUSE V LITERATU ŘE 

Pěstování neznámých druhů rostlin se zcela novým využitím je možné vnímat jako 
inovaci zemědělské činnosti. Ve starší [1] i novější [6] české literatuře je zemědělec 
často charakterizován jako konzervativní a k většině novinek zpočátku velmi 
nedůvěřivý. Nové plodiny určené výhradně k výrobě energie mohou navíc ve vnímání 
zemědělců představovat zásadní rozdíl oproti dosud pěstovaným plodinám určeným 
především k potravinářským účelům. U značné části zemědělců proto lze  

                                                 
1 Mgr. Radim Lokoč, Bc. Pavel Hrala, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra 
environmentálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno, e-mail: lokoc@fss.muni.cz, pavlish@seznam.cz. 
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k  energetickým plodinám předpokládat rezervované nebo přímo odmítavé postoje. 

Na druhé straně nemusí znamenat pěstování „energii z polí“ pro současné 
zemědělce úplnou novinku – část produkce, především pícnin sloužila ke krmení 
tažných zvířat, byla tedy jakýmsi palivem tehdejších dopravních prostředků. Zároveň 
většina současných pěstovaných zemědělských plodin (brambory, kukuřice, řepka atd.) 
byla v minulosti zcela novými plodinami a jejich pěstování mohlo být rovněž 
považováno za inovaci. 

Edwards-Jones [2] ve svých analýzách rozhodování zemědělců pro inovace 
zpochybňuje použitelnost tradiční ekonomické teorie, jež předpokládá výhradně snahu 
zemědělců maximalizovat zisk, jenž je zaměnitelný s užitkem. Považuje tento model za 
nepoužitelný také z toho důvodu, že zemědělci se musí vyrovnávat s nefinančními cíli 
zemědělské politiky. Rozlišuje 5 faktorů, které formují rozhodování zemědělců: 
charakteristika zemědělců, charakteristika zemědělských domácností, struktura farmy, 
širší sociální prostředí a charakter inovace, která má být přijata. Rozhodování 
zemědělců je podle Edwards-Jonese [2:787] tedy částečně ovlivněno vědomím finanční 
návratnosti a částečně jinými psychologickými a sociálními faktory. 

V souladu s koncepcí proměny zemědělce ze sedláka v podnikatele [8:126–127] se 
nabízí opačný předpoklad, že v případě poptávky po energetických plodinách přistoupí 
současní zemědělci k této změně bez vážnějších problémů. Také Hippleyová a Duffy 
[4], kteří sledovali ochotu zemědělců pěstovat proso prutnaté (Panicum virgatum), 
uvádějí, že ziskovost je nejdůležitější a nejčastější motivací při rozhodování pro 
pěstování energetických plodin. Zároveň připouštějí, že málokdy je rozhodující pouze 
jedna motivace, častěji to je řada faktorů: farmáři v Iowě uváděli praktické důvody jako 
potřebu letní píce, snížení náchylnosti půdy k erozi, ochranu půdy, zlepšení kvality 
vody snížením spotřeby postřiků, návrat „divočiny“ vedoucí ke zvýšení stavů polní 
zvěře atd. Zároveň tito autoři analyzovali důvody těch zemědělců, kteří se rozhodli 
nepěstovat energetické plodiny. Jsou jimi: obecná skepse a nedůvěra k programům, 
politikám, pravidlům, znevýhodnění malých zemědělců, nedostatek informací, nízký 
podíl vlastněné půdy, absence odpovídající techniky a technologie, nedostatek trhů, atd. 
Dále konstatují, že řada zemědělců z Iowy zaujímá k prosu prutnatému jako energetické 
plodině postoj „čekat a sledovat“ (wait and see). Negativní postoje zemědělců 
k pěstování energetických plodin ani k plodinám samotným, podobně jako 
konzervativní trvání na výhradně potravinové produkci tito autoři vůbec nezmiňují. 

Jensenová et al. [5] zaznamenali u souboru 3025 zemědělců ochotu pěstovat proso 
prutnaté pouze u 30% z nich za předpokladu, že bude tato činnost výdělečná. 
Nejčastějším důvodem k pěstování energetických plodin je zvýšení využití biomasy ve 
výrobě energie směřující ke snížení emisí. Zemědělci se zároveň často domnívají, že trh 
s biomasou není dostatečně rozvinutý, deklarují, že vyžadují technickou výpomoc. 
Neobávali se, že by pěstování prosa mohlo vést ke konfliktu s jejich současným cyklem 
výsadby a sklizně. Autoři dále uvádějí, že farmy s vyššími příjmy na hektar zemědělské 
půdy jsou častěji ochotny věnovat se pěstování prosa na menších rozlohách, a zároveň 
farmy s vyššími příjmy z nezemědělské činnosti jsou ochotny osít prosem větší plochy. 
Konstatují také, že velikost obhospodařované zemědělské půdy negativně ovlivňuje 
velikost plochy prosa. Dotace podle tohoto výzkumu nemají rozhodující vliv na přechod 
k pěstování energetických plodin. Skutečnost, že se u těchto výzkumů nevyskytuje 
faktor rozdílných zemědělcových postojů je podle našeho názoru dána tím, že tyto 
farmy jsou dlouhodobě čistě ekonomicky orientovány, sledují aktuální poptávku  
a nejsou k inovacím zdrženlivé. 
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Zaměříme-li se na produkci biomasy z energetických plodin v České republice, 
zjistíme přímou závislost růstu obhospodařované plochy a počtu žadatelů o dotace na 
velikosti podpor těchto plodin, což se projevuje na meziroční bilanci Podpor pěstování 
plodin pro energetické využití – 1. U. Osevní plochy a počet žádostí se zvýšily v roce 
2007 oproti roku 2006 2,5krát. V drtivé většině případů se jedná o šťovík krmný 
(Rumex tianshanicus x Rumex patienta). 

Toto navýšení vyplývá především ze zvýšení zemědělských dotací z 2 000,- Kč na 
3 000,- Kč/ha. Zásadní obrat v roce 2008 – zrušení zemědělských dotací na pěstování 
energetických plodin – proto podle Petříkové (2008) musí nutně znamenat snížení 
zájmu o tyto plodiny. Navíc došlo v minulém roce ke zvýšení cen obilí, zemědělci mají 
vyšší motivace orientovat se na tuto tradiční plodinu, popř. na druhy, z nichž se vyrábí 
kapalná a plynná forma biopaliv (obilí, cukrovka, brambory, řepice olejná, trávy  
a jeteloviny): „V této masivní konkurenci nemůže produkce pevné biomasy obstát…“ 
Autorka je dále přesvědčena, že při současných výkupních cenách nemají zemědělci 
dostatečnou ekonomickou motivaci pro pěstování energetických plodin. Především je 
nutná dlouhodobá jistota v produkci biomasy (vyjádřená především podporami). 

U řady zemědělců se setkala se značnou nedůvěrou k energetickým plodinám, již 
přikládá mimo jiné skutečnosti, že se jedná o nové druhy rostlin s méně známými 
způsoby uplatnění. Zároveň uvádí hodnotné poznatky z rozhovorů se zemědělci, kdy si 
pěstitel chválí porost šťovíku rovněž proto, že jeho ošetřování není podle jeho 
čtyřletých zkušeností náročné, pokud nepožaduje jeho bezplevelný stav. Oceňuje rovněž 
vysoké přírůstky u mladého dobytka a zvýšenou dojivost dojnic. Za hlavní motivaci 
k pěstování energetických plodin označuje u těchto zemědělců dotace. 

 

3. PŘÍPADOVÉ STUDIE 

V následující kapitole představíme výstupy případových studií, provedených 
v letech 2006-8 na v několika oblastech Moravy a Slezska, zaměřených na ochotu  
a schopnost zemědělců pěstovat energetické plodiny. 

 

3. 1. Neochota pěstovat energetické plodiny na příkladu zemědělců ze tří oblastí 
ČR 

 Ochotu pěstovat energetické plodiny přiblížíme na příkladu 24 farem ze tří 
oblastí – Hané (8 farem), Valašsko Kloboucka (7) a Bruntálska (9), které svou 
charakteristikou reprezentují nejběžnější typy zemědělských oblastí v České republice. 

Žádný ze zemědělců souboru v současnosti nepěstuje energetické plodiny. 
V souvislosti s jejich možným pěstováním byly až na výjimky zaznamenány naprosto 

Dotační titul 
1.U. počet žadatelů Plocha (ha) Výše dotace 

celkem Kč 
Výše podpory 

(Kč/ha) 
rok 2005 37 1 004,71 1 681 760 2000 
rok 2006 20 1 033,03 2 066 060 2000 
rok 2007 54 1 707,75 5 123 250 3000 

Tab. 1.  Přehled žádostí a čerpání Podpor pěstování plodin pro energetické využití – 1. U, 
zdroj: [11]. 
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odmítavé postoje. Jisté tendence pěstovat energetické plodiny se objevily pouze u tří 
oslovených zemědělců na Hané. 

Nejčastější důvody k odmítnutí pěstování energetických plodin představoval  
u většiny dotázaných zemědělců zmíněný konzervativní pohled zemědělce na půdu, jež 
má sloužit, tak jako odnepaměti, k produkci potravin, k nasycení lidstva: „…to pole je 
dané na obživu lidí a ne na pěstování plevele, které sa budů spalovat.“ Tento postoj 
dominuje u drtivé většiny zemědělců, byť je v jejich zemědělské praxi do určité míry 
popřen v případě silně dotovaných extenzivních (často ekologických) chovů dobytka 
bez tržní produkce mléka a v případě sečení luk, bez jakéhokoliv dalšího zhodnocení 
biomasy v podhorských oblastech. Avšak tuto extenzifikaci vnímají zemědělci stále 
ještě více či méně jako jistou produkci potravin ve srovnání s pěstováním rostlin, které 
budou „pouze spáleny“. 

Informovanost dotázaných zemědělců o energetických plodinách je většinou dosti 
nízká. Všichni o nich již sice někdy slyšeli, málokdo však má více znalostí o jejich 
pěstování, většina je má spojené pouze se šťovíkem kadeřavým (Rumex crispus)  
a šťovíkem menším (Rumex acetosella) známými z našich polí. Percepce energetických 
rostlin, především šťovíku, proto většinou odpovídá stereotypu zemědělců o nebezpečí 
plevelů, jež jsou schopné se rychle rozšířit a není možné je snadno zlikvidovat. Ačkoliv 
v případě odrůdy krmného energetického šťovíku se má jednat o jiný druh bez 
nekontrolovatelného rozšíření, je tato plodina stále drtivou většinou dotázaných 
zemědělců považována za plevel, který „nemá na poli co dělat“. Ilustruje to výrok 
soukromě hospodařícího zemědělce z Bruntálska: „Jsem odpůrce šťovíku, protože je to 
plevel, který dokáže zdevastovat zemědělskou půdu na 100 let…“ Avšak současné 
zkušenosti s pěstováním šťovíku krmného jsou spíše opačné – tento kultivar je v našich 
podmínkách poměrně dosti choulostivý na nízké teploty, a v konkurenci s jinými 
rostlinami se projevuje jako slabší. 

Překážkou pro větší rozšíření jsou nejen negativní postoje zemědělců, ale také 
fakt, že hospodaří z velké části na pronajatých pozemcích a nemají úplnou jistotu při 
jejich obhospodařování. Mnozí vlastníci jsou navíc ve svých postojích více 
konzervativní než samotní zemědělci, kteří jsou ve svém hospodaření o poznání více 
směřováni tržními silami a motivováni vypsanými dotačními tituly. Tyto obavy vyjádřil 
jeden ze soukromě hospodařících rolníků na Valašsko Kloboucku: „…sepětí místních 
vlastníků půdy s půdou je dost vysoké. A já mu tam nasadím šťovík utěša nebo nějakou 
vrbu, tak mě zabije krumpáčem! Protože ví, že problém je s normálním šťovíkem, natož 
se šťovíkem 3 metry. Toto asi lidem do hlavy nevštípíme.“ 

Na obavu ze snížení estetických, rekreačních a historických hodnot krajiny 
upozorňují ve svých výrocích také někteří zemědělci na Bruntálsku: „Dyť ta krajina, to 
by tady vypadalo jak u Cigánů. To by celé dosavadní hospodaření přišlo vniveč.“ Jiný 
zemědělec argumentuje podobně: „Já, když vyjedu na Annaberg a rozhlédnu se, tak se 
mi to líbí a nevím, proč bych tam měl narvat rezavý šťovík.“ 

Zemědělci se nechtějí sami věnovat distribuci a spalování biomasy, často necítí 
ani podporu místních samospráv – např. starší soukromě hospodařící rolník, jež po 
jednání s britskou organizací, s níž zamýšlel postavit spalovnu, narazil na odmítavé 
stanovisko občanů a slabou podporu zastupitelů obce. Vyjadřují obavy s odbytem těchto 
plodin, často z důvodu neznalosti či absence odběratele v jejich okolí. Také z toho 
důvodu jednali nebo budou někteří z hanáckých zemědělců jednat s firmami, jež se na 
výrobu pelet nebo bioplynu specializují. Pro produkci „energie z polí“ je proto podle 
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nich nejprve nejdůležitější najít odbyt. Velkou roli při tom hraje rovněž možné získání 
dotací, které považují zemědělci z Hané pro úrodné oblasti za nevýhodné.  

Oproti dosti odmítavým postojům celého souboru k pěstování energetických 
plodin jsme u několika oslovených zemědělců na Bruntálsku zaznamenali zájem  
o zpracování slámy pro energetické účely a výrobu bioplynu, a u téměř všech 
zemědělců na Hané zájem pěstovat obilí, řepu a kukuřici za účelem výroby biolihu. Tito 
zemědělci, až na zmíněné 3 výjimky, považují v současnosti pěstované a podporované 
energetické plodiny vhodné spíše pro podhorské oblasti a upřednostňují více pěstování 
tradičních plodin pro energetické účely – na výrobu biolihu. „Šťovík ne, myslím, že je 
pro jinačí oblasti, to není pro mě optimum, patří výš. Tady máme černozem, je tady 
efektivnější využívání pěstovat na bioethanol GMO kukuřici, cukrovku, event. 
brambory. Toto tady patří, má tu maximální efekt,“ vyjádřil podobně jako řada dalších 
zemědělců z tohoto podsouboru soukromě hospodařící rolník. Pěstování tradičních 
zemědělských plodin pro energetické účely, na rozdíl od extenzifikace zemědělství, 
chápou na úrodné hanácké půdě jako vhodnou alternativu. Se současnou rostoucí 
podporou biolihu a povinností jeho přidávání do pohonných hmot je patrné další 
zvýšení tohoto zájmu, jež se projevuje také ve zvýšení ploch osetých obilím. 

 

3. 2. Čtyři výrobci „energie z polí“ 

Schopnost pěstovat energetické plodiny, konkrétně šťovík krmný budeme dále 
ilustrovat na příkladu čtyř farem. Tyto farmy hospodařící v méně příznivých oblastech, 
v kraji Vysočina a na Lanškrounsku, se dříve věnovaly nebo stále věnují tradiční 
zemědělské výrobě odpovídající dané oblasti (brambory, obilí, apod.). Jedna z farem 
souboru se zaměřuje pouze na pěstování šťovíku, další zemědělec se původně rozmýšlel 
mezi šťovíkem, jednoletými energetickými plodinami a rychle rostoucími dřevinami. 

S pěstováním šťovíku začínaly tyto farmy před 2 až 4 lety, zatím jsou tedy jejich 
zkušenosti krátkodobé. Odbytištěm vyprodukované biomasy jsou teplárny, domácnosti 
a chataři v okolí, část biomasy spotřebovávají sami zemědělci. Motivace produkovat 
biomasu k energetickým účelům byly při rozhodování různé: dosažení vyššího 
finančního zisku než v případě pěstování tradičních plodin, zlepšení kvality ovzduší  
v obci, diverzifikace vlastního podnikání, zajištění paliva pro vlastní potřebu. Pěstování 
energetických plodin považují za značnou inovaci, jež již plně nesouvisí s původními 
cíli zemědělství, a směřuje tak daleko více k jiným oborů (energetika). 

Dotázaní zemědělci vnímají šťovík jako vhodnou plodinu do oblasti, v níž 
hospodaří. Označují ho jako nenáročnou plodinu, s některými specifiky pěstování, jež 
zpočátku podcenili (nesprávné agrotechnické postupy). Nevýhodu šťovíku spatřují dva 
z nich především v neproduktivním prvním roce: „Je z toho užitek až druhý rok, první 
rok jen náklady, založení porostu atd.“ Navíc se na růstu šťovíku podepsalo počáteční 
sucho. Nicméně další výpovědi, „problémy jsou s každou plodinou“ nebo „šťovík je 
plodina jako každá jiná,“ odráží schopnost přijmout tuto inovaci a překonat počáteční 
problémy se zaváděním nových metod do svého hospodaření. Oceňují rovněž jeho 
protierozní funkci. Šťovík si nespojují s plevely a neobávají se jeho nekontrolovaného 
šíření, což je diferencuje od výše zmíněných zemědělců, kteří jeho pěstování především 
z těchto důvodů odmítají.  

Jejich informovanost je, rovněž vzhledem k participaci na této inovaci na velmi 
dobré úrovni. Vnímají své pionýrské postavení, což je zřejmé také z některých výroků: 
„Každý se toho [šťovíku] bojí, každý vyčkává, musím do toho jít sám.“ Okolní 
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zemědělci a sousedi na ně zpočátku často vzhlíželi jako na podivíny, nevěřili v dobré 
výsledky jejich práce. 

Dotace na pěstování energetických plodin využívají všichni čtyři oslovení pěstitelé 
šťovíku, avšak jejich názory na ně jsou různé. Dva je považují za nezbytné, zbylí dva se 
domnívají, že by se bez dotací na energetické plodiny obešli, pokud by je využívali 
pouze pro vlastní vytápění nebo pokud budou provozovat linku na výrobu lisované 
biomasy. 

Avšak možnost dalšího rozvoj pěstování energetických plodin se u oslovených 
zemědělců snižuje v důsledku současných výkupních cen obilí, jež také u některých 
z nich dokonce podněcují skepsi k dalšímu pěstování energetických plodin (srovnej 
s předešlým, výrokem Petříkové). Pouze u zemědělce, který zaměřil svou činnost pouze 
na pěstování šťovíku, jsme, z důvodu dlouhodobě výhodných odběratelských smluv, 
nezaznamenali tendenci navrátit se k tradičním zemědělským plodinám. 

 

4. ZÁVĚR 

Zemědělci, jak vyplynulo z několika českých i zahraničních studií, sledují při 
pěstování energetických plodin nejčastěji následující cíle: dosažení zisku (resp. jeho 
zvýšení), možnost nalezení alternativní produkce k tradičním plodinám, diverzifikaci 
své činnosti, zajištění paliva pro vlastní potřebu, zvýšení podílu biomasy na 
obnovitelných zdrojích energie, pozitivní environmentální dopady pěstování víceletých 
energetických plodin (snížení eroze). 

V případě českých zemědělců je nutné jako jeden z hlavních důvodů pěstování 
energetických plodin označit dotační podpory. Tato jednostranná motivace je však 
velmi riziková. Zvláště při současném zrušení dotačních podpor na pěstování 
energetických plodin a při zvýšení výkupních cen obilí hrozí útlum jejich pěstování  
a orientace na některou z tradičních zemědělských plodin. Paradoxní na celé situaci je 
fakt, že zvýšená výkupní cena obilí byla zčásti dána rostoucí produkcí kapalné biomasy 
– biolihu. 

U uvedených zahraničních výzkumů jsme v porovnání s domácí literaturou  
a provedenými případovými studiemi nezaznamenali jedinou zmínku o negativních 
postojích zemědělců k energetickým plodinám. Jeden z důvodů odmítání energetických 
plodin českými zemědělci shledáváme v tom, že se čeští propagátoři energetických 
plodin zaměřili především na šťovík krmný (Rumex tianshanicus x Rumex patienta), 
který řada nedostatečně informovaných zemědělců zaměňuje se šťovíkem kadeřavým 
(Rumex crispus) a šťovíkem menším (Rumex acetosella) známými z polí, luk a pastvin. 
Je otázkou, zda je možné (často konzervativní) zemědělce v několika letech přesvědčit, 
aby k nim v krátkém čase zaujali kladný postoj a oseli jimi desítky hektarů svých polí. 
A to po dlouhém období, kdy s pleveli, mezi něž šťovík bezpochyby řadili 
s vynaložením značného úsilí a prostředků, bojovali. Vedle objevujících se 
konzervativních postojů, odmítajících tuto inovaci hospodaření, hraje důležitou roli 
především nízká míra informovanosti o nových plodinách a způsobech hospodaření, 
absence zkušenosti s jejich pěstováním. Negativně může působit rovněž vysoký podíl 
pronajaté půdy. 
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ENERGETICKÁ PRODUK ČNÍ KAPACITA POROSTU 
POPULUS ALBA L., NA JIŽNÍ MORAV Ě 

 

Diana del Rocio López Manjarrés1 

 

Abstrakt 

 Práce pojednává o kvantifikaci produkční energetické kapacity v lužních lesích 
Dyjsko-moravského úvalu na jihu Moravy, konkrétně porostu Populus alba ve věku  
3 let, který byl vysázen u obce Brod nad Dyjí v blízkosti vodního díla Nové Mlýny. 
Výsledky práce prokázaly, že zástupci P. alba se řadí mezi R-stratégy, kde se jedinci 
vykazují intenzivním přírůstem v juvenilním stádiu, který vykazoval průměrný roční 
výškový přírůst 1 m za rok. Tento druh je schopen navíc jako autochtonní druh plnit 
funkci v biokoridorech a zároveň být významným vazačem oxidu uhličitého. Rychlý 
růst je způsoben optimálními podmínkami prostředí např. teplá klimatická oblast  
a aluviální půda bohatá na živiny. Ale přesto jsou ve zkoumané lokalitě některé půdní 
podmínky, které by mohly limitovat růst např. těžká půda s vysokým obsahem solí. 

Ve 3 letech produktivita porostu dosáhla jen 0,11 t.ha-1.rok-1 (energetická kapacita 
činila 5,5665 GJ.ha-1), tato situace je dána nízkou hustotou porostu. Gomperzova 
rovnice použitá k posouzení fytomasy tohoto druhu, velmi dobře vystihla analyzovaná 
data, její vhodnost k popisu dat je vyjádřena vysokými regresními koeficienty. 

Klíčová slova: Populus alba L., energetická produktivita, aluviální půda, výhřevnost. 

 

Abstract 

 This research is about the productivity of Populus alba L., at the age of 3 years 
located in the regional biocoridor of Southern Moravia in Brod nad Dyjí. The results of 
the investigation confirmed that this species belong to R species strategy with an 
intensive growth during its young age. The species of P. alba showed an average annual 
height increment around 1 m. The rapid growth of the examined species was supported 
by optimal environmental conditions, such as nutriet-rich alluvial soils and that also this 
stand is located in the warmest region of the Czech republic. For these reasons this 
species plays an important role in this biocorridor. And i tis also useful as carbon sinks. 
Nevertheless, the stand density of the poplar plantation is low enough, this stand had 

842 trees per hectare. For this reason, this plantation reached only 0.11 t.ha-1.year-1, 

which corresponded to an energetical capacity of 5.5665 GJ.ha-1. 

 

1. ÚVOD 

 Vláda ČR investuje finanční prostředky pro účely využívání obnovitelných 
zdrojů, rovněž tedy na pěstování energetických plodin. Pro nově zalesňované plochy 
orné půdy existují dotace MZE zmíněné v nařízení vlády 308/2004 Sb. Výzkum rychle 
rostoucích lužních druhů dřevin poskytne užitek právě pro toto odvětví lidské činnosti,  
                                                 
1 Ing. Diana del Rocio López Manjarrés, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav 
lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno, 
e-mail: rociomanjarres@yahoo.com. 
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a proto má tento typ studia význam pro budoucí energetiku. Vzhledem k dříve 
uvedenému, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně v rámci svého 
zaměření na výzkum spojený s hospodařením s těmito typy ekosystémů, považuje za 
přínosné započít studium produktivity některých typů  lužního lesa na jižní Moravě. 
Z těchto důvodů jsme zaměřili tuto práci na rozbor stavu společenstev čeledi Salicaceae 
v rámci aluviálních biokoridorů na jižní Moravě, které byly zhodnoceny na základě 
detailní analýzy jejich produktivity. Výzkum byl zaměřen konkrétně na porost topolu 
bílého (Populus alba), který byl vysázen u obce Brod nad Dyjí. Prostřednictvím tohoto 
výzkumu budou řešeny otázky spojené s chováním tohoto druhu, které je výsledkem 
aktuální hustoty výsadby, edafických, hydrologických, klimatických podmínek  
a hodnocen tak jejich dopad na tloušťkový i výškový růst porostu i jeho ekologickou 
produkci.  

 

2. MATERIÁL  

 Zkoumané území je součástí regionálního biokoridoru definovaného jako 
ekologicky významný segment krajiny, který propojuje regionální biocentra a zajišťuje 
migraci bioty po regionálně významných migračních trasách (Vyhláška č. 395/1992). 
Regionální biokoridor prochází nivou řeky Dyje, která navazuje na nadregionální 
biokoridor v nivě řeky Moravy. Území leží na 16° 37´ v. d. a 48° 55´ s.š., 36 km jižně 
od Brna, v okrese Břeclav, v nadmořské výšce 170 m n. m. Výzkumná lokalita 
reprezentuje 25 ha topolových porostů, vysazených jako biokoridory na katastrálním 
území Brod nad Dyjí.  

 Podle geomorfologické klasifikace leží zkoumané území v Západokarpatské 
provincii, soustavě Vnější Západní Karpaty, geomorfologickém celku Dyjsko-svratecké 
roviny a Dyjsko-svrateckém podcelku [4]. Z geologického pohledu je území 
charakteristické říčními štěrkopískovými terasami [6]. Podle biogeografické klasifikace, 
zkoumaná lokality leží v Severopanonské podprovincii Dyjskomoravského regionu [2]. 
Z hlediska geobiocenologické klasifikace patří k Alni glutinosae-saliceta inferiora [1]. 
Území se nachází v rovinatém terénu, jehož průměrný sklon je 0° 39´.  

Klimatické charakteristiky území. Lužní lesy jižní Moravy se nacházejí 
v nejteplejší klimatické oblasti České republiky. Průměrné klimatické hodnoty 
vegetačního období (od dubna do října) v letech 1984-2002 jsou, uvádí následující  
Graf 1. 
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Graf 1. Klim. průměry hodnot území dle klim. stanic Lednice, Velké Pavlovice a Znojmo [5]. 
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 Historie oblasti. Na podzim roku 2003 byl zahájen projekt s názvem „Vytvoření 
porostů v záplavové oblasti v blízkosti umělé vodní nádrže Nové Mlýny“ . Tento projekt 
je zaměřen na modelování zemědělské krajiny a hledání alternativního využití 
zemědělské půdy prostřednictvím 25 ha biokoridorů v katastrálním území Brod nad 
Dyjí. Toto území je charakteristické přítomností druhů jako: Quercus robur L, Juglans 
nigra L, Fraxinus angustifolia Vahl, Alnus glutinosa L. Gaertn, Populus nigra L, 
Populus alba L, Populus tremula L a Salix alba L. Před zalesněním byl v dané oblasti 
aplikován herbicid „Roundup“ na potlačení Phragmites australis. Péče o tyto 
biokoridory je řízena dle normy 83/1996, zabývající se péčí o záplavová území. Tato 
péče je zajišťována podnikem Lesy České republiky s. p. a financována prostředky MZe 
České republiky a programu SAPARD [13]. 

 

3. METODIKA  

 Určení energetické kapacity. Energetická kapacita tříletého porostu topolu bílého 
byla zjišťována na základě terénního šetření. U všech stromů na ploše (0,96 ha) byla 
změřena výška (m) a obvod v prsní výši (cm). Stromy topolu bílého byly rozděleny do 
7 tloušťkových tříd v rozmezí po 1 cm. 

 Pro výpočet energetické kapacity byly odebrány 3 vzorníky, které představovaly 
průměr tloušťkové třídy. Jednotlivé části stromů byly odebrány a uloženy v papírových 
sáčcích a označeny dle stromu a části, ze které byly odebrány. V laboratoři byly 
vysušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C. Napřed bylo vypočteno množství 
sušiny uložené v každé části stromu (kmen, větve a listy). Vynásobením sušiny  
a výhřevnosti byla vypočtena energetická kapacita vyjádřená v GJ.ha-1, z ní pak byl 

energetický výkon v kW.ha-1. Výkon porostu byl vypočten jako podíl energie obsažené 
ve fytomase (nadzemní) a věku porostu; resp. času potřebního k vytvoření této 
fytomasy. 

 Je důležité poznamenat, že nebylo možné analyzovat velké množství vzorků a to 
proto, že studovaná lokalita náleží do chráněného území. Proto byl vybrán podobný 
počet stromových vzorníků, jako byl použit ve studii porostů v záplavovém území 
uskutečněném v České republice dříve [8]. Zjištěná fytomasa tří stromů umožnila určit 
střední reprezentativní hodnotu fytomasy pro každou tloušťkovou třídu prostřednictvím 
nelineární Gompertzovy regresní rovnice: 

y = (a*EXP(–b*EXP(–c*x)))–d., 

kde y je fytomasa porostu, x je průměr v cm, a je 3,5, b je 30,5, c je 1, d je -0,23, její 

regresní koeficient je r
2
=0,99. Tyto střední hodnoty byly násobeny počtem stromů 

v každé třídě, aby mohly být následně přepočítány na hektar. Gompertzova rovnice byla 
použita ke zpracování dat fytomasy sledovaného druhu, protože velmi dobře vystihla 
tato data, což se také odráží na vysokých hodnotách regresních koeficientů. Energetická 
kapacita byla zjišťována u jednotlivých částí (kmene, větví i listů) z odebraných 
vzorníků, které byly předem vysušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 55 °C pomocí 
kalorimetru a vyjádřena v MJ/1000 g.  

 

4. VÝSLEDKY 

 Porost topolu bílého (Populus alba L.) ve věku 3 let měl hustotu 506 stromů na 
hektar. Hustota porostu ve třídách odpovídala log-normálnímu rozdělení. Průměrná 
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výčetní tloušťka kmene činila 2,15 cm a průměrná výška 3,04 m. Průměrný roční 
tloušťkový přírůst u tříletého porostu byl 0,717 cm a výškový 1,013 m. Výčetní 

základna činící ve věku 3 let 0,2296 m
2
.ha

-1
 a objem kmenů (0,620 m

3
.ha

-1
).  

 Fytomasa a energetická kapacita. Změřená fytomasa (hmotnost sušiny nadzemní 

fytomasy) ve věku 3 let dosáhla 0,322 t.ha
-1

. Průměrný roční přírůst je tedy  

0,11 t.ha
-1

.rok
-1

. Výhřevnost pletiv tohoto druhu topolu činila 17553.8 kJ.kg
-1

. 

Energetická kapacita porostu dosáhla 5,5665 GJ.ha-1, což představuje 0,06 kW ha
-1
. 

Maximální hodnoty energetické kapacity (4,0 GJ.ha
-1

) ve věku 3 let se nacházejí 
v tloušťkových třídách III a IV (od 2,5 do 3,5 cm), což představuje 72 % celkové 
energetické kapacity. Z celkového počtu stromů na 1 ha to pak představuje 57 % (290 
stromů). Naopak v tloušťkových třídách I a II (0,5 až 1,5 cm) se nacházelo 198 stromů 
(39 % celku), které vyprodukovaly pouze 14 % celkové energetické kapacity porostu 
(Tab. 1.). Rozložení energetické kapacity pro jednotlivé tloušťkové třídy (od 0,5 do  
6,5 cm) ve věku 3 let se přibližuje normálnímu. (Graf 2.). 
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Graf 2. Rozdělení energetické kapacity (GJ.ha-1) a počet stromů v jednotlivých tloušťkových 
třídách ve věku 3 let porostu Populus alba L. v Brodu nad Dyjí. 

 

Tloušťková 
třída 

(rozmezí) 

Počet stromů ha
-1 

 
Kmen Větve Listy Celkem  

cm  GJ.ha-1 GJ.ha-1 GJ.ha-1 GJ.ha-1 % 

I    (0-0,99) 100 0,3094 0,0292 0,0071 0,3457 6 
II   (1-1,99) 98 0,3111 0,0756 0,0770 0,4637 8 
III  (2-2,99) 205 1,1465 0,4056 0,3511 1,9032 34 
IV (3-3,99) 85 1,3837 0,4366 0,2723 2,0926 38 
V  (4-4,99) 15 0,4056 0,1547 0,0716 0,6319 11 
VI (5-5,99) 2 0,0739 0,0412 0,0143 0,1294 2 
VII (6-6,99) 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0 

Celkem 506 3,6302 1,1429 0,7934 5,5665  
%  65 21 14  100 

Tab. 1. Rozdělení energetické kapacity (GJ.ha
-1
) a počet stromů v jednotlivých tloušťkových 

třídách ve věku 3 let porostu Populus alba L. v Brodu nad Dyjí. 
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5. DISKUZE 

 Topol bílý rostoucí v aluviálních podmínkách na jihu Moravy se řadí  
k r-stratégům s intenzivním růstem v juvenilním stádiu. Vývoj porostu je ovlivňován 
některými optimálními podmínkami prostředí (jde o nejteplejší klimatickou oblast 
České republiky a dostatek živin) a vlastnostmi dřevin (vysoká transpirace ukazující na 
nízký odpor průduchů, přizpůsobení růstu dlouhé vegetační době). Rychle rostoucí 
dřeviny mají dřevo menší hustoty, menší výhřevnosti, ale vyšší energetické kapacity, 
které dosáhnou rychlou tvorbou fytomasy v mládí. Nicméně tento porost dosáhl nízké 
hodnoty fytomasy, tato situace je dána nízkou hustotou porostu. Tato hustota porostu 
však nebyla způsobena přirozeným vývojem, ale byla dána hustotou původní výsadby, 
čili byla způsobená antropickým faktorem. Energetická kapacita vztahující se k energii 
fytomasy se liší druh od druhu a je ovlivněna hustotou dřeva a věkem jedince. V rámci 
výzkumu byla zjištěna výhřevnost pro námi sledovaný druh srovnatelný s průměrem 
udávaným pro čeleď Salicaceae. Klasnja et al. [7] uvádí hodnoty pro dřevo kmene  

a větví topolu ve věku od tří do pěti let 18100 až 18300 kJ.kg
-1

. Námi zkoumaný druh 
měl nižší výhřevnost ve srovnání s jinými rychle rostoucími dřevinami jako je 

blahovičník (Eucalyptus) – 29260 kJ.kg
-1

 nebo dokonce i borovice s 19646 kJ.kg
-1

 [9]. 
Topol bílý ve zkoumaném biokoridoru u Brodu nad Dyjí roste na fluvizemi glejové. 
Optimální růst však topol bílý dosahuje na půdách písčitohlinitých bohatých na živiny, 
[11]. Topol bílý nesnáší těžké glejové půdy špatných fyzikálních vlastností s trvale 
vysokou hladinou podzemní vody, zejména pak vodou stagnující [11]. Špatné fyzikální 
podmínky fluvizemě glejové a nízký úhrn srážek během vegetačního období by mohly 
snížit dostupnost vody pro rostliny a tím negativně ovlivnit jejich růst. Půda na 
zkoumané lokalitě obsahuje vysoký obsah solí, nicméně topol bílý je proti vyššímu 
obsahu soli v půdě odolný,  

 

6. ZÁVĚR 

 Topol bílý se řadí mezi R-stratégy, kde se jedinci vykazují intenzivním 
přírůstem v juvenilním stádiu ve srovnání s dalšími dřevinami. Výsadby topolu bílého 
v biokoridoru u Brodu nad Dyjí ve věku 3 let, vykazovaly průměrný roční výškový 
přírůst 1 m za rok. Vysoká rychlost růstu je ovlivněna některými optimálními 
stanovištními podmínkami (půda bohatá na živiny a nejteplejší klimatická oblast). 
Hustota porostu ovlivňuje dosažené hodnoty fytomasy, výsadba topolu bílého byla  
506 stromů na hektar, tudíž tento druh ve 3 letech dosáhl akumulace fytomasy jen  

0,322 t.ha-1 (energetická kapacita činila 5,5665 GJ.ha-1). Nicméně tento druh 
charakteristický rychlým růstem, by mohl být užitečný jako alternativa k využití 
v energetických projektech pomocí zakládání energetických plantáží, ať na březích řek 
nebo na zemědělských půdách (s nízkým produkčním potenciálem). Taktéž na úrovni 
životního prostředí je možné považovat tento druh jako možný alternativní zdroj 
v oblasti, kde by mohl v budoucnu doplnit fosilní paliva. V rámci půdního rozboru byl 
na zkoumané lokalitě Brod zjištěn vysoký podíl solí a těžká půda. Oba tyto faktory 
topol špatně snáší, mohly by proto ovlivnit růst druhu. Gomperzova rovnice použitá 
k posouzení fytomasy tohoto druhu čeledi Salicaceae, velmi dobře vystihla analyzovaná 
data, její vhodnost k popisu dat je vyjádřena vysokými regresními koeficienty. Křivky 
růstu mají tendenci normálního rozdělení. 

 



38 
 

7. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] ACEVES, E., 1979. El ensalitramiento de los suelos bajo riego. Colegio de 
Postgraduados, rama de riego y drenaje. Chapingo, Mexico. 382 p. 

[2] BUČEK, A. ET AL., 1999. Geobiocenologie II. Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně. 249 p. 

[3] CULEK, M., ET AL., 1993. Biogeografická regionalizace ČR. Brno, Společnost pro 
životní prostředí ČR. 

[4] Czudek T., ET AL., 1968. Geomorfologická mapa Pavlovských vrchů a jejich okolí 
1:50000. Brno, ČSAV GÚ ČR Brno.  

[5] ČHMÚ, 2002. Klimatické hodnoty území dle klimatických stanic Lednice, Velké 
Pavlovice a Znojmo. Czech Hydrometeorological Institute. 

[6] FUSÁN, K. ET AL., 1960. Geologické mapa. 1:200000. ČSSR. Geologické Mapa 
ČSSR.  

[7] KLASNJA, B. ET AL., 2002. Wood and bark of some poplar and willows clones as 
fuel wood. Faculty of Agriculture. Poplar Research Institute Yugoslavia. In 
Journal Biomass and Bioenergy. Vol 23. p: 427-432.  

[8] KONŮPEK, J., 1998. Dynamika přirozeného vyvoje raných sukcesních stádií 
lužního lesa v Dyjsko-svratecké nivě. Dipl. Práce, LDF MZLU, Brno. 59 str.  

[9] NORVERTO, C., 1997. Capacidad de fijación de las plantaciones forestales y en 
productos de madera.  Secretaría de Agricultura. Argentina. 13 p. 

[10] SENISTERRA, G. ET AL., 2006. Resultados dasométricos de respuestas clonales  
a los 3 aňos de edad para dos sitios de la Pampa ondulada argentina. Facultad  
de Ciencias Forestales y Agrarias. Universidad de la Plata. Memorias Jornadas 
Salicáceas. Argentina p: 309-314.  

[11] ŠIMÍČEK, V., 1999. Břehové a doprovodné porosty vodních toků. Součást lužních 
ekósystému. Agrospuj. 102str. 

[12] VÚKOZ., 2003. Výzkumný ústav Silva Taroucy VÚKOZ, 2003. Biomasa, 
Obnovitelný zdroj energie v krajině. Průhonice, Česká Republika. 52p.  

[13] ZDENĚK, V., 2004. Chemická příprava půdy herbicidem Roundup  při zalesnovaní 
bývalých nelesních půd v oblasti LČR, s.p., lesního závodu Židlochovice. 
Lesnický zpravodaj. Monsanto společnosti. Brno, Česká republika. 14 p. 

 

POZNÁMKA 

Autor chce vyjádřit poděkování profesoru Ing. Jaroslavu Koblížkovi, CSc., 
docentu Dr. Ing. Petru Maděrovi, Ing. Petře Packové, PhD, profesoru Ing. Janu 
Čermákovi, CSc. a docentu Ing. Antonínu Bučkovi, CSc. za jejich obětavou pomoc. 
Projekt č. MSM: 6215648902.  

 

 

 



39 
 

EFEKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLN Ě ŠETRNÉ 
ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ R ŮZNÝCH DRUHŮ BIOMASY 

V ZAŘÍZENÍCH ST ŘEDNÍCH VÝKON Ů 

 

Vítězslav Máša, Martin Pavlas1 

 

Anotace 

Biomasa je významným a v rámci EU i ČR preferovaným zdrojem obnovitelné 
energie. Využívání odpadní dřevní hmoty, nejčastěji ve formě zbytkového materiálu 
z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, stejně jako biomasy cíleně pěstovaná 
k energetickým účelům se zdá být slibnou cestou v rámci hledání vhodných 
energetických zdrojů. Vývoj pokročilých technologií pro využívání biomasy je žádoucí 
jak z pohledu životního prostředí, tak z hlediska zajištění alternativy k hojně 
využívaným fosilním palivům. Příspěvek stručně shrnuje současný stav zařízení pro 
spalování biomasy a hodnotí dopady jejich provozu na životní prostředí. Představena je 
také moderní jednotka pro energetické využití různých druhů biomasy. 

 

Abstract 

Biomass represents an important and within EU and Czech Republic preferred 
renewable source of energy. Exploitation of forest residues and residues from the  
wood-processing industry as well as energy crops is a promising alternative for future 
energy supply. Development of advanced technologies for biomass utilization is 
urgently required from the standpoints of global environmental protection measures 
such as the reduction of greenhouse gases and securing alternatives to fossil fuels. This 
paper summarizes state-of-the art of recent facilities for biomass combustion and 
evaluates the impact of their operation on the environment. An up-to-date technology 
for combustion of various types of biomass is further presented.   

 

1. ÚVOD 

Biomasu lze transformovat do podoby využitelné energie několika 
termochemickými procesy. Nejčastějším způsobem je její spalování. Nesporným 
přínosem moderních zařízení, která disponují vhodně navrženým technologickým 
procesem spalování, je významné snížení nepříznivých dopadů provozu na životní 
prostředí. Emise znečišťujících látek jsou nízké, proces je tzv. neutrální k celkové 
bilanci CO2. Tím je myšleno, že při spalování biomasy se do ovzduší uvolňuje pouze 
takové množství oxidu uhličitého, které rostliny při svém růstu spotřebovaly. Při vhodně 
navrženém technologickém procesu spalování a palivu o potřebných parametrech by 
tedy při provozu nemělo docházet k prakticky žádným problémům, jenž by negativně 
působily na životní prostředí. Potenciální ekologický a ekonomický přínos 
energetického využívání biomasy má však svá specifika. Nejlépe je pochopíme, 

                                                 
1 Ing. Vítězslav Máša, Ing. Martin Pavlas, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 
Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno, tel.: 541 142 324, e-mail: 
masa@upei.fme.vutbr.cz, pavlas@fme.vutbr.cz. 
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budeme-li posuzovat vlastnosti těchto zařízení v souvislosti s jejich výkonem.   

 

2. ÚČINNOST, EMISE A VÝKON 

Energetické využití biomasy nachází svoje místo na úrovni jednotlivých 
domácností i v rámci velkých energetických zdrojů, jako jsou například tepelné 
elektrárny. Kritériem pro posouzení efektivity využití paliva je účinnost.  

Průměrná účinnost zařízení nejmenších výkonů, tj. běžně používaných krbů  
a kamen na dřevo a dřevní odpad se pohybuje okolo 50 % [1]. Tato neuspokojivá 
hodnota je způsobena zejména nestacionárním charakterem procesu spalování, který 
souvisí s nespojitou dodávkou paliva. Plynulé přikládání je možné zajistit jeho 
automatických řízením. To ovšem výrazně zvyšuje pořizovací cenu těchto zařízení  
a klade přísnější nároky na tvar a rozměry paliva. Způsob dopravy paliva v kombinaci 
s přirozeným tahem komína je také hlavním důvodem vysoké měrné tvorby emisí  
v malých zařízení (malé kotle, kamna, krby). Hladina skutečně dosahovaných emisí se 
navíc obvykle exponenciálně zvyšuje při snižujícím se výkonu vzhledem k výkonu 
nominálnímu [2]. Emise oxidu uhelnatého, které indikují dokonalost spalovacího 
procesu, se pohybují podle rovnoměrnosti chodu v řádu tisíců (obvykle 3000 až  
5000 mg/m3), čímž se několikrát překračují emisní limity platné pro kotle středních 
výkonů. Hodnoty na úrovni emisních limitů jsou dosažitelné pouze u moderních 
zařízení vybavených katalytickým konvertorem a u zařízení spalujících pelety 
s kontinuálním dávkováním. Cena těchto zařízení je však zatím vyšší než cena kotlů na 
zemní plyn.  

Významného zvýšení dokonalosti spalování lze dosáhnout oddělením 
jednotlivých fází spalování paliva, které probíhají v průběhu hoření materiálů (sušení, 
pyrolýza, oxidace, dohořívání). Na pevném roštu je zajištění takového provozního 
režimu velmi problematické a proto se využívá tzv. pohyblivých roštů, které umožňují 
řídit posun materiálu, a zaručují tak jeho rovnoměrné rozložení. Dokonalejší spalování 
příznivě působí na koncentrace škodlivých emisí ve spalinách, viz. níže. Pro svoji 
investiční náročnost jsou pohyblivé rošty používány až u jednotek středních výkonů 
(300 kW až jednotky MW), které se v široké míře uplatňují zejména v malé průmyslové 
a komunální energetice. Spalovací technologie jednotek středních výkonů prošla  
v poslední době prudkým vývojem. Samozřejmostí je bezobslužný provoz  
a automatické řízení celé technologie s možností dálkové správy prostřednictvím 
internetu. Nejnovější vývojové trendy jsou soustředěny na spalování různých druhů 
biomasy a výzkum prvků, které příznivě ovlivňují proces spalování a zvyšují jeho 
účinnost. Jde zejména o stupňovitý přívod spalovacího vzduchu, jeho předehřev  
s využitím odpadního tepla obsaženého ve spalinách a také vracení významného 
množství spalin zpět do prostoru spalovací komory (tzv. recirkulace) [3]. Tyto 
prostředky umožňují provoz jednotky s vysokou účinností a velmi příznivými emisními 
poměry. Krátce je o nich pojednáno níže. Podobně jako na energetickou účinnost má 
rostoucí výkon příznivý dopad také na emise, a to opět především díky zvýšeným 
možnostem optimalizace procesu a aplikaci moderních řídicích systémů. U moderních 
zařízení středních a velkých výkonů není problém dosáhnout stanovené emisní limity. 
Za „high standard“ zařízení lze pak považovat ty, které dosahují emise v rozsahu  
20 – 250 mg/m3. Jeden z hlavních problémů je opět udržení nízkých emisí také při 
dlouhodobém nerovnoměrném provozu s častou změnou aktuálního výkonu [4]. 

Z hlediska výkonu jsou nejvyšším stupněm technologií umožňujících spalování 
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biomasy velké průmyslové kotle v tepelných elektrárnách. V této oblasti je 
nejrozšířenějším způsobem využití biomasy její spoluspalování s uhlím ve stávajícím 
elektrárenském kotli se soustrojím parní turbína a generátor. Vedle spoluspalování jsou 
vyvíjeny také moderní parní kotle velkých výkonu pro spalování čisté biomasy. Díky 
nízké teplotě odchozích spalin (140°C) a nízkému přebytku vzduchu (3 % O2 ve 
spalinách) tato zařízení dosahují účinnosti vyšší než 90 %. V případě technologií 
vyššího výkonu bývá častým problémem zajištění dostatečného množství paliva. 
Mnohdy je nutné počítat s výrazným zvýšením nákladů na dopravu paliva, které bývá 
v dané lokalitě dostupné jen v omezeném množství. Doprava biomasy na delší 
vzdálenost také snižuje ekologické přínosy jejího využití. Nepříjemným dopadem 
nárůstu využívání biomasy v těchto zdrojích v ČR je také nestabilní cena dřevní hmoty. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že efektivita využití energie obsažené v biomase 
se zvyšuje s rostoucím výkonem zařízení. Malá domácí zařízení produkují značné 
množství emisí, což je dáno zejména omezenou možností proces spalování efektivně 
řídit a tím dosáhnout podmínky pro dokonalé spalování. Na druhou stranu zkušenost 
ukázala i velkou nevýhodu spalování, či spoluspalování biomasy v jednotkách velkých 
výkonů v podmínkách České republiky. Je třeba mít na paměti, že biomasa reprezentuje 
lokální zdroj energie. Zvyšující se dopravní vzdálenost tohoto paliva má velmi 
nepříznivé dopady na ekologický i ekonomický přínos jeho využívání. Můžeme tedy 
konstatovat, že perspektivním a současně efektivním směrem využití biomasy jsou 
moderní jednotky středních výkonů.  

 

3. PŘÍKLAD MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO VYUŽITÍ R ŮZNÝCH DRUHŮ 
BIOMASY A FYTOMASY 

Představitelem moderní jednotky pro spalování biomasy je technologie, na 
jejímž vývoji se podílí autoři článku v rámci projektu MPO Impuls FI-IM3/166. 
Technologie se vyznačuje integrací osvědčených technických řešení do celkově nové 
technologické jednotky. Jsou zde aplikovány progresivní prvky, které umožňují 
spalování širokého spektra paliv na bázi biomasy při současném maximálním využití 
tepla.  Schéma prototypu ve formě plně provozní experimentální jednotky o jmenovitém 
výkonu 1 MW je zobrazen na Obr. 1. 

Obecně platí, že snižování koncentrace kyslíku ve spalinách vystupujících 
z kotle se příznivě projeví na zvyšování celkové účinnosti systému (tzv. snižování 
komínových ztrát). Jedním z prvků, který umožní provozovat kotel středních výkonů 
s vysokou účinností je snížení měrného množství produkovaných spalin (snížení 
koncentrace O2). K tomu přispívá výrazná recirkulace spalin zpět do prostoru spalovací 
komory.  

Pro další snížení komínových ztrát je důležité dosažení co možná nejnižší 
teploty spalin na výstupu do komína. Pro tento účel je jednotka vybavena rekuperačním 
výměníkem „spaliny-vzduch“, v němž je zbytkové teplo spalin využito k předehřevu 
primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. Rizikem výraznějšího poklesu teploty 
spalin je ovšem zvýšené zanášení tohoto aparátu nečistotami a dehty, jež jsou ve 
spalinách přítomny. Těmto pracovním podmínkám musí být výměník přizpůsoben. 
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Obr. 1. Schéma experimentální jednotky pro spalování různých druhů biomasy. 

 

Experimentální měření procesních veličin, která byla dosud provedena na 
předmětné jednotce, prokázala schopnost dosažení vysoké účinnosti (okolo 90%) při 
zachování příznivých emisních poměrů u sledovaných škodlivin a ukázala konstrukční 
připravenost kotle pro spalování širokého spektra paliv na bázi biomasy. 

 

4. FLEXIBILITA JEDNOTKY 

V současné době se jako palivo ve většině případů využívá tzv. ekologická 
biomasa, kdy pro její environmentálně šetrné spalování není zapotřebí technologii 
kotelny vybavit speciálními aparáty pro čištění spalin. Nicméně v některých případech 
je potřeba spalovat také biomasu, kterou není možné označit jako „zelenou“, protože je 
nějakým způsobem kontaminována. Během spalování těchto specifických paliv se 
mohou do spalin uvolňovat škodlivé látky v nadlimitním množství. V tomto případě pak 
musí být technologie jednotky vhodně uzpůsobena, zejména v části čištění spalin. 
Efektivním řešením je čištění pomocí postupů nazývaných suchá sorpce, kdy se do 
spalin dávkuje malé množství multikomponentního sorbentu, který reaguje se 
škodlivinami obsaženými ve spalinách. Zreagovaný sorbent se společně s popílkem 
odloučí ze spalin filtrací. Touto technologií lze účinně odstranit široké spektrum 
škodlivých látek i těch nejškodlivějších jako jsou dioxiny. 

Další účelnou možností, jak jednotku pro spalování biomasy využít, je výroba 
elektrické energie. Energie uvolněná spalováním biomasy se nejprve využije k výrobě 
elektřiny a teprve poté k výrobě tepla. Tento princip se označuje jako kogenerace  
a představuje jeden z nejefektivnějších způsobů (ekologicky i ekonomicky) 
energetického využití biomasy. V podmínkách platnosti zákona o podpoře výroby 
energie z OZE lze současnou produkci a následný prodej „zelené“ elektřiny považovat 
za ekonomicky zajímavou alternativu. 
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5. ZÁVĚR 

Lze konstatovat, že efektivita využití energie obsažené v biomase se zvyšuje  
s rostoucím výkonem zařízení. V článku však byly uvedeny i některé nevýhody 
jednotek velkých výkonů. Jako nejvhodnější se v podmínkách ČR jeví energetické 
využití biomasy v zařízeních středního výkonu. Na příkladu moderního zástupce těchto 
zařízení byly ukázány prvky, které umožňují maximálně efektivní, flexibilní a současně 
zcela ekologický provoz jednotky. Jedná se zejména o výraznou recirkulaci spalin  
a předehřev vzduchu. Zmíněna byla také kogenerace, která může být vhodným 
rozšířením těchto jednotek. 

Příspěvek vznikl na základě podpory MPO v rámci projektu Impuls FI-IM3/166 
„Prototyp jednotky o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití různých druhů 
biomasy a fytomasy“ a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021630502 "Ekologicky 
a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy" 
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VYUŽITÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROST Ů A JEJICH 
VLIV NA PRODUK ČNÍ FUNKCI EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Jan Moudrý jr. 1, Petr Konvalina, Jan Šrámek, Jaroslav Boháč 

 

Abstrakt 

 V roce 2005 byl u souboru 278 konvenčně a ekologicky hospodařících podniků 
v celé ČR porovnáván rozsah a využívání TTP. Přestože převážná část plochy TTP jsou 
extenzivní porosty s nízkou produkční schopností, je zatížení skotem relativně nízké  
a především nevyrovnané. Tím dochází ke vzniku přebytků fytomasy rozptýlené na 
velké ploše, často v méně dostupných lokalitách. Energetické využití takové fytomasy  
z extenzivních TTP je ekonomicky nevýhodné při jakémkoliv způsobu využití. 
Přebytečnou produkci fytomasy z TTP lze považovat pouze za doplňkovou surovinu pro 
bioplynové stanice. Z hlediska produkčních i mimoprodukčních funkcí se jeví 
nejpříznivější tradiční kombinace pastvy na TTP s optimálním zatížením býložravci. 

 

Abstract 

 The range and usage of grasslands at 278 conventional and organic farms in the 
Czech Republic. The main part of graslands are the extensive vegetation with low level 
of productivity. But the load of grasslands by cattle is low and unequal. It is the reason 
why arise the large and unequal excess. The energetic usage of this phytomass is 
uneconomic. The excess of phytomass of grasslands is possible to reflect only as  
supplement for biogass station. From the point of view of production and nonproduction 
function is more suitable way of using of grasslands the tradition combination of pasture 
and optimal load by cattle. 

 

1. ÚVOD 

Zásadní změna systému hospodaření v horských a podhorských oblastech spočívá 
v odklonu od intenzivního zemědělství na orné půdě v environmentálně citlivých 
oblastech a v produkčně méně příznivých oblastech (LFA) především horského typu, 
což mj. vede k  rozšiřování ploch trvalých travních porostů (TTP). TTP  mají stěžejní 
význam v ochraně životního prostředí a ekologické stability krajiny a postupně budou 
jejich mimoprodukční funkce nabývat na významu nad funkcemi produkčními. Z tohoto 
hlediska se jako nutné opatření jeví zvýšení stávající výměry TTP alespoň na 1,5 mil. ha 
(35 % výměry zemědělské půdy), to je přibližně na úroveň stávajících členských států 
unie [2]. 

Environmentální funkce TTP spočívá v tom, že zapojený drn umožňuje plynulý 
odtok vody, ale současně zasakování přívalových i srážkových vod. Vytváří celoroční 
ochranu otevřené krajiny, je i biologickým filtrem, brzdícím průnik škodlivých látek do 
podzemních vod vazbou na humus v travním drnu. Podle nitrátové směrnice EU je 42 % 

                                                 
1 Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 
13, 370 05 České Budějovice, e-mail: jmoudry@zf.jcu.cz. 
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zemědělské půdy a 36 % celkové výměry ČR zařazeno do tzv. zranitelných oblastí 
dusíkem se zvýšenými nároky na péči o vodu jako složku životního prostředí [1]. 
Zemědělskou půdu na svazích je třeba chránit před účinky vodní eroze, nejlépe 
celoročně dobře zapojeným TTP [3]. V ČR je vodní erozí ohroženo asi 40% a větrnou 
erozí 10 % výměry orné půdy. Z pohledu multifunkčního zemědělství představují TTP 
zvláště významnou kulturu využívající zemědělskou půdu a chránící biodiverzitu, 
zejména podhorských a horských oblastí. [5]. Diverzita rostlin na TTP se v posledních 
40 letech snížila z důvodu intenzity využívání a vyšších dávek hnojení. Jsou-li pastviny 
extenzivně využívány, po snížení dávek hnojiv a následném snížení produkce nadzemní 
biomasy se porosty druhově dosycují. Ekologické pastviny mají zejména více 
dvouděložných druhů než konvenční a mají více druhů typických pro TTP včetně 
indikačních druhů [7]. Trvalé travní porosty jsou významnou krajinotvornou složkou  
a současně představují významnou složku ekologické stability [4]. Louky a pastviny 
významně ovlivňují charakter krajiny, jsou neopominutelnou estetickou součástí krajiny 
a krajinného rázu ve vyšších polohách, i v údolních nivách kde poskytují zadržovací 
prostor pro případ povodní [7]. V horských a podhorských oblastech, TTP představují 
zdroj obživy a umožňují udržet venkovské osídlení v méně příznivých oblastech a tím 
plní i funkci sociální. TTP však mohou plnit jakékoliv funkce jen za předpokladu 
odpovídajícího obhospodařování zaměřeného na udržení krajiny v přirozeném 
kulturním stavu, udržení životnosti v dané oblasti a udržení pracovní příležitosti [5], 
stejně jako zaopatření společnosti prostorem k bydlení a k trávení volného času [6]. 

 

2. VLASTNÍ PRÁCE 

V roce 2005 byla u souboru 278 konvenčně a ekologicky hospodařících podniků 
v celé ČR porovnávána jejich struktura podle systému hospodaření v relaci k nadmořské 
výšce. Příspěvek je zaměřen na rozsah a využívání TTP.  
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Graf 1. Podíl TTP na celkové výměře konvenčně a ekologicky hospodařících podniků v relaci 
k nadmořské výšce ve vybraném souboru podniků ČR. 
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Kategorie n. m.v. 
Procento zatravnění 

ekologické konvenční celkem 
Do 450 m n. m. 90,42 10,51 16,23 

450 – 600 m n. m. 74,97 23,10 33,94 
Nad 600 m n. m. 97,47 61,73 76,47 

Tab. 1. Procento zatravnění ekologicky a konvenčně hospodařících podniků v závislosti na 
nadmořské výšce ve vybraném souboru podniků ČR. 

 

Podíl zatravnění na celkové výměře zemědělské půdy ve sledovaném souboru 
zemědělských podniků roste v relaci k nadmořské výšce lineárně. V produkčních 
oblastech v polohách do 450 m n. m. je podíl zatravnění 16,22 %, v přechodných 
oblastech od 450 do 600 m n. m. dosahuje podíl zatravněných 33,94 % a v polohách nad 
600 m. n. m. již 76,47 %.  

Podíl TTP v konvenčně hospodařících podnicích je v nižších polohách do 450 m 
n. m. jen 10,51 %, ale ani v přechodných oblastech (450 – 600 m n. m.) se příliš 
nezvyšuje 23,10 % a teprve v polohách nad 600 metrů roste na 61,73%. Ekologické 
podniky hospodaří ve všech nadmořských výškách převážně na TTP. Zatížení 
dobytčími jednotkami na hektar se pohybuje od 0,40 DJ/ha v produkčních oblastech (do 
450 m. n. m.) přes 0,33 DJ/ha v přechodných polohách až po 0,50 DJ/ha v polohách nad 
600 m n. m. Ekologicky hospodařící podniky mají vyšší vazbu na živočišnou produkci. 
Naproti tomu více než čtvrtina (25,61%) konvenčně hospodařících podniků hospodaří 
se zatížením půdy menším než 0,15 DJ/ha, tj. prakticky bez živočišné výroby, čímž je 
porušena jedna ze základních zásad trvale udržitelného zemědělství. Přestože převážná 
část plochy TTP jsou extenzivní porosty s nízkou produkční schopností (2-3t sušiny 
biomasy na hektar) [8], je zatížení skotem relativně nízké a především nevyrovnané. 
Tím dochází ke vzniku přebytků fytomasy rozptýlené na velké ploše, často v méně 
dostupných lokalitách. Energetické využití takové fytomasy z extenzivních TTP je 
ekonomicky nevýhodné při jakémkoliv způsobu využití. Ačkoliv intenzivně 
obhospodařované TTP jsou schopny produkovat 3,0-7,5 t/ha suché hmoty a na orné 
půdě cíleně pěstované trávy až 11t/ha, budou jen obtížně konkurenceschopné. 
Přebytečnou produkci fytomasy z TTP lze považovat pouze za doplňkovou surovinu pro 
bioplynové stanice, přičemž periodicita produkce TTP snižuje jejich účinnost. 
Z hlediska produkčních i mimoprodukčních funkcí se jeví nejpříznivější tradiční 
kombinace pastvy na TTP s optimálním zatížením býložravci. 

 

3. ZÁVĚR 

V  typické horské oblasti s převahou luk a pastvin již jsou a ještě budou značné 
plochy orné půdy zatravněny. Převládající ekologicky hospodařící podniky tam jsou  
v podstatě zaměřeny na chov skotu převážně bez tržní produkce mléka (BTPM), 
přičemž intenzita chovu by měla záviset na produkci píce (na extenzivních pastvinách 
0,4 až 0,8 VDJ/ha.). S poklesem produkční funkce krajiny v podhorských a horských 
oblastech budou TTP ještě více plnit mimoprodukční funkce - ochranu vodních zdrojů, 
udržení biodiverzity rostlinných a živočišných druhů ale i funkci estetickou, rekreativní 
a další. 
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ENERGETICKÁ BILANCE ZEM ĚDĚLSKÝCH FAREM NA 
NOVOHRADSKU 

 

Radek Plch1, Lenka Stará, Pavel Cudlín 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá kvantifikací energetických toků pěti zemědělských farem 
hospodařících v Novohradských horách. Pro každou farmu byla spočítána energetická 
bilance rostlinné výroby, energetická bilance živočišné výroby a celková energetická 
bilance. 

 

Abstract 

Aim of this paper was to quantify energy flows at 5 agricultural farms in 
Novohradske hory mountains.  Energy budget of plant production, energy budget of 
animal production and total energy budget was counted for each farm. 

 

1. ÚVOD 

Jednou z nejvýznamnějších činností v krajině je zemědělské hospodaření, které 
je úzce spjato s energetickými a látkovými toky. Způsob a intenzita obhospodařování 
zemědělských půd i druh pěstované plodiny zásadně ovlivňuje např. zadržování vody 
v krajině, koloběh uhlíku v krajině atd. Současné zemědělské hospodaření zaměřené na 
tvorbu vysokých výnosů se neobejde bez dodatkové energie ve formě fosilních paliv, 
elektrické energie, energie hnojiv (minerálních i organických) a chemických postřiků. 
Tato závislost se neustále zvyšuje, přičemž spotřeba fosilních paliv roste rychleji, než 
produkce potravin [2]. Velmi důležitou roli z energetického hlediska hrají také použité 
stroje, nářadí, budovy (sklady, stáje).  

 

2. METODIKA 

Zájmové území má celkovou rozlohu přibližně 99 km2 a nachází se v Novohradských 
horách. Energetická bilance byla provedena na pěti zemědělských farmách, lišících se 
především intenzitou hospodaření. Řazeno podle vzrůstající intenzity zemědělské 
výroby, byly studovány farmy „Soukromě hospodařící rolník 1“ (SZ1), „Společnost  
s ručením omezeným 1“ (SRO1), „Soukromě hospodařící rolník“ 2 (SZ2), „Akciová 
společnost“ (AS), Společnost s ručením omezeným 2“ (SRO2), (Tab. 1.).  

Dotazníkovým způsobem byla zjištěna základní data o jednotlivých farmách 
v letech 2004 a 2005 a byly kvantifikovány jednotlivé vstupy a výstupy (energetické  
a látkové toky). Podle druhu pěstovaných plodin byl zjištěn počet a druh provedených 
pracovních operací, výsevek, spotřeba minerálních a organických hnojiv, spotřebované 
množství chemických přípravků na ochranu rostlin, výnosy hlavního a vedlejšího 
produktu. Podle druhu a plemene chovaných zvířat na farmách byly sestaveny obraty 
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stáda (rok 2004 a 2005), zjišťována struktura a spotřeba krmiv, množství použitého 
steliva, pracovní operace a množství jednotlivých energetických produktů – komodit 
(mléko, maso, chlévská mrva). Dále byl vyhotoven seznam použitých strojů a nářadí, 
seznam staveb (výměra, typ budovy) a zařízení. 

 Náklady energetické bilance rostlinné výroby zahrnují energii lidské práce, 
fosilní energii, elektrickou energii, energii ve strojích (nářadí), energii výrobků 
chemického průmyslu (minerální a organická hnojiva, chemické postřiky) a energii 
v osivech. Energie ve strojích (nářadí) je tvořena energetickými náklady pro produkci 
potřebných surovin, vlastní výrobou, transportem na farmu a údržbou [4]. Bylo počítáno 
s energetickým nákladem na 1 rok (doba životnosti stroje byla stanovena na 10 let). 
Energie v minerálních hnojivech a chemických postřicích je tvořena energetickými 
náklady na výrobu, balení a transport. Energetické náklady pro produkci potřebného 
množství organického hnojiva byly vypočítány v rámci bilance živočišné výroby. Do 
výnosů (produkce) energetické bilance je zahrnuta energie hlavního výrobku (např. 
zrno) a energie vedlejšího výrobku (např. sláma). Náklady energetické bilance živočišné 
výroby zahrnují energii lidské práce, fosilní energii, elektrickou energii a plyn, energii 
ve strojích (nářadí), energii ve stavbách a zařízeních, energii v krmivech a energii ve 
stelivech. Energie ve stavbách je tvořena energetickými náklady pro produkci 
potřebného materiálu a energetickými náklady na konstrukci [3]. Bylo počítáno 
s energetickým nákladem za 1 rok. Do výnosů (produkce) energetické bilance živočišné 
výroby je zahrnuta energie hlavního výrobku (maso), energie vedlejšího výrobku 
(mléko) a energie chlévské mrvy. Koeficienty pro výpočty byly čerpány z publikací 
[3,4,5]. Vzhledem k rozsahu příspěvku budou uvedeny pouze výsledky z roku 2005. 

 

 SZ1 SRO1 SZ2 AS SRO2 
Průměrná nadmořská 

výška 
621 m 541 m 556 m 543 m 518 m 

Výměra zemědělské 
farmy v ha (rok 2005) 

80,0 713,0 95,0 2 184,7 630,0 

Výměra mimo zájmové 
území v ha 

– – – 850,0 1 674,0 

Intenzita hospodaření extenzivní extenzivní extenzivní intenzivní intenzivní 

Tab. 1.  Charakteristika jednotlivých sledovaných farem. 
 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Farma  SZ1 hospodařila v roce 2005 v zájmovém území na 80 ha luk a pastvin. 
Potřeba jadrných krmiv byla řešena nákupem. Celkový energetický zisk (produkce 
brutto energie – energetické náklady) rostlinné výroby v roce 2005 činil 2109,9 GJ. 
Nejvýznamnějšími energetickými náklady byly „energie ve strojích“ (energie, která 
byla potřeba pro výrobu těchto strojů / životnost stroje v letech) a ve spotřebovaných 
fosilních palivech. Energie ve strojích tvořila 64,9% z celkových energetických 
nákladů, energie fosilních paliv tvořila 33,1%. Na farmě nebyla použita žádná hnojiva 
ani chemické postřiky. Velké množství strojů, které farma vlastní, výraznou měrou 
přispělo k velkému navýšení celkových energetických nákladů. To se promítlo do všech 
následně vypočtených ukazatelů (Tab. 2.). 

Farma SRO1 hospodařila v roce 2005 na 713 ha zemědělské půdy. Celou 
výměru tvořily louky a pastviny. Potřeba jadrných krmiv byla řešena nákupem. Celkový 
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energetický zisk rostlinné výroby byl 32262,7 GJ. Nejvýznamnějším energetickým 
nákladem byla spotřeba fosilních paliv (71,3% z celkových energetických nákladů)  
a energie ve strojích (27,6%). Z hlediska hodnocení poměru množství energetické 
produkce a energetických nákladů vyšla tato farma nejlépe (při produkci brutto energie 
z 1 ha 47 GJ). Tato farma nepoužila žádná hnojiva, chemické postřiky. 

Farma  SZ2 hospodařila v roce 2005 na 95 ha zemědělské půdy. Celou výměru 
tvořily louky a pastviny. Potřeba jadrných krmiv a kukuřičné siláže byla řešena 
nákupem. Celkový energetický zisk rostlinné výroby byl 4283,7 GJ. 
Nejvýznamnějším energetickým nákladem byla energie vložená do strojů (36,4% 
z celkových energetických nákladů) a energie spotřebovaných fosilních paliv (27,6%). 
Farma používala chemické postřiky, které tvořily  30,3% z celkových energetických 
nákladů. 

Farma AS je největším zemědělským subjektem hospodařícím na Novohradsku. 
Výměra farmy v roce 2005 činila v našem zájmovém území 2184,7 ha. Byly pěstovány 
obiloviny, kukuřice a řepka. Louky a pastviny tvořily 915 ha. Celkový energetický zisk 
byl 108003,7 GJ. Farma používala minerální a organická hnojiva i chemické postřiky. 
Největší energetické náklady tvořila minerální hnojiva (37,7% z celkových 
energetických nákladů), organická hnojiva (29,3%), fosilní energie (19,2%) a energie ve 
strojích (10,8%). 

Farma SRO2 zasahuje do zájmového území cca 1/3 své celkové výměry (630 
ha). Louky a pastviny tvořily 261 ha. Pěstované plodiny byly obiloviny, řepka, 
kukuřice, hořčice. Farma používala minerální a organická hnojiva i chemické postřiky.  
Celkový energetický zisk byl 18267,8 GJ. Nejvýznamnějšími energetickými náklady 
byla organická hnojiva (74,8% z celkových energetických nákladů), minerální hnojiva 
(15,0%), energie ve strojích (5,3%) a fosilní energie (4,0%). 

  SZ1 SRO1 SZ2 AS SRO2 

Energetické náklady [GJ] 536,4 1 240,5 242,5 30 500,2 27 825,6 
Energetické výnosy (produkce) 

[GJ] 
2 646,3 33 503,2 4 526,2 138 503,9 46 093,4 

Energetický zisk [GJ] 2 109,9 32 262,7 4 283,7 108 003,7 18 267,8 
Energetický výnos 

(produkce)/Energetické 
náklady[GJ]  

4,9 27,0 18,7 4,5 1,7 

Energetický výnos (produkce) z 1 
ha [GJ] 

33,1 47,0 47,7 63,4 73,2 

Energetický náklad / výměra 
zemědělské farmy [GJ] 

6,7 1,7 2,6 14,0 44,2 

% využítí sluneční energie 0,084 0,119 0,120 0,160 0,185 

Tab. 2.  Výsledky energetické bilance rostlinné výroby pro jednotlivé farmy za rok 2005. 

Na zemi dopadne v našich podmínkách průměrně 950 – 1100 kWh.m-2 
slunečního záření (tj. 3,4 – 3,9 GJ.m-2.hod-1).  I přes velmi malé efektivní využití 
slunečního záření rostlinami při fotosyntéze je energetická bilance rostlinné výroby při 
porovnání energetických nákladů a výnosů (produkce) u všech farem kladná (Tab. 2.). 
Procento využitelného slunečního záření vypočítaného pro jednotlivé farmy se 
pohybovalo v intervalu od 0,084 do 0,185. Celosvětový průměr ročního využití 
veškerého dopadajícího záření je 0,1%, pro oblast FAR 0,2% [1]. Výrazný vliv zde má 
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intenzifikace hospodaření. Nejvyšší % využitelná záření rostlinami mají vždy intenzivně 
hospodařící farmy (AS, SRO2). 

Při hodnocení energetické bilance živočišné výroby byly spočítány energetické 
náklady a energetické výnosy (produkce). U všech zemědělských farem byla v roce 
2005 zjištěna energetická ztráta (energetické výnosy – energetické náklady) (Tab. 3.). 
Nejvýznamnější energetické náklady byly u všech farem tvořeny energií potřebnou pro 
vyprodukovaní krmiv a energii spotřebovaných fosilních paliv.  

  SZ1 SRO1 SZ2 AS SRO2 

Energetické náklady[GJ] 1 110,4 1 812,0 995,8 19 004,0 4 375,7 

Energetické výnosy (produkce)[GJ] 357,0 813,5 266,4 7 117,0 668,4 

1. Hlavní produkt 105,5 273,8 139,8 2 782,6 668,4 
2. Vedlejší produkt 0,0 0,0 0,0 4 334,4 0,0 

3. Produkce chlévské mrvy 251,5 539,7 126,6 0,0 0,0 

Energetický zisk [GJ] -753,4 -998,5 -729,4 -11 887,0 -3 707,3 

Tab. 3.  Výsledky energetické bilance živočišné výroby pro jednotlivé farmy za rok 2005. 

Při srovnání energetických  produktů (hlavní výrobek – maso; vedlejší výrobek  
– mléko; chlévská mrva) tvoří chlévská mrva největší energetický produkt, (a to  
i v případě odečtení množství chlévské mrvy potřebné pro výrobu krmiv pro 
hospodářská zvířata). U farmy „Akciová společnost“ tvoří energie hlavního výrobku 
2782,6 GJ (12,1%), vedlejší výrobek 4334,4 GJ (18,8%) a energie chlévské mrvy 
15974,1 GJ (69,2%). Všechna vyprodukovaná chlévská mrva byla spotřebována pro 
hnojení ostatních plodin v rostlinné výrobě, proto celkově za živočišnou výrobu 
nevyprodukovala tato farma žádnou energii v chlévské mrvě.  Tato farma chová masný 
a mléčný skot, ovce a drůbež.   

U farmy SRO2 tvoří energie hlavního výrobku 688,4 GJ (11,8%) a energie 
chlévské mrvy 4987,3 (88,2%). Všechna vyprodukovaná chlévská mrva byla 
spotřebována pro hnojení ostatních plodin v rostlinné výrobě, proto celkově za 
živočišnou výrobu nevyprodukovala tato farma žádnou energii v chlévské mrvě. Tato 
farma chová v zájmovém území pouze masný skot. 

Pro výpočet celkové energetické bilance zemědělských farem byla propojena 
energetická bilance rostlinné výroby s energetickou bilancí živočišné výroby z hlediska 
energetických a látkových toků (Tab. 4.). Největší energetické náklady (38036,5 GJ)  
i největší energetické výnosy (145620,9 GJ) dosáhla farma AS. Energetický zisk byl 
107584,4 GJ. Tato farma hospodaří intenzivně, používá minerální i organická hnojiva  
a chemické postřiky. Chová velké množství mléčného, masného skotu, ovcí a drůbeže. 
Farma SRO1 dosáhla energetického zisku 32043,3 GJ (energetické náklady 2273,5 GJ; 
energetické výnosy 34316,7 GJ). Farma je velice extenzivní, chová pouze masný skot. 
Poměr energetického výnosu / energetickém nákladu je u této farmy nejlepší (15,1 GJ). 
Farma SRO2 dosáhla zisku 16160,2 GJ (energetické náklady 30601,6 GJ; energetické 
výnosy 46761,8 GJ). Tato farma hospodaří intenzivně, používá minerální a organická 
hnojiva i chemické postřiky. Chová pouze masný skot. Farma SZ2 dosáhla zisku 3755,6 
GJ (energetické náklady 1037,0 GJ, energetické výnosy 4792,6 GJ). Na této farmě se 
hospodaří extenzivně. Chovají masný skot, ovce, kozy a koně. Nejmenší energetické 
náklady, výnosy i zisk byl vytvořen u farmy SZ1. Tato farma hospodaří velice 
extenzivně. Relativně nevýhodný poměr energetických výnosů ku energetickým 
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nákladům odráží v tomto případě zejména velké množství energetických nákladů ve 
formě strojů (64,9% z celkových energetických nákladů rostlinné výroby). 

  SZ1 SRO1 SZ2 AS SRO2 

Energetické náklady celkem [GJ] 1 167,1 2 273,5 1 037,0 38 036,5 30 601,6 
Energetické výnosy (produkce) 

celkem[GJ] 
3 003,3 34 316,7 4 792,6 145 620,9 46 761,8 

Energetický získ   [GJ] 1 836,2 32 043,2 3 755,6 107 584,4 16 160,2 

Energet. výnosy / náklady 2,6 15,1 4,6 3,8 1,5 

Tab. 4.  Výsledky celkové energetické bilance zemědělských farem za rok 2005. 

 

4. ZÁVĚR  

Hodnota energetického výnosu z 1 ha je značně závislá na množství dodané 
dodatkové energie (spotřebě hnojiv, fosilních paliv a chemických postřiků). Na farmách 
s intenzivním způsobem hospodaření bylo dosaženo nejvyšších výnosů z 1 ha, na 
extenzivních farmách byly tyto výnosy výrazně nižší. Největšími energetickými 
náklady v bilanci rostlinné výroby u intenzivně hospodařících farem byly energie 
v organických a minerálních hnojivech. Největšími energetickými náklady v bilanci 
rostlinné výroby u extenzivně hospodařících farem byla energie fosilních paliv a energie 
ve strojích. U energetické bilance živočišné výroby tvořily největší energetické náklady 
energie na výrobu  krmiv a fosilní energie. Energetická bilance rostlinné výroby byla  
u všech farem kladná, energetická bilance živočišné výroby byla u všech farem záporná. 
Celková energetická bilance byla u všech farem kladná. 

V době prezentace tohoto příspěvku na konferenci ještě nebyla definitivně 
uzavřena metodika pro výpočet energetické bilance. V současné době konzultujeme tuto 
metodiku s dalšími odborníky. Naším nejbližším cílem je vypracování uhlíkové  
a ekonomické bilance.  

 

5. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] NÁTR, L., 2002. Fotosyntetická produkce a výživa lidstva. ISV nakladatelství.  

[2] CONFORTI, P., FOSSIL, 1997. Energy use in agriculture: an international 
comparison. Elsevier.  

[3] UHLIN , H. -  E., 1998. Energy productivity of techological agriculture-lessons from 
the transition of Swedish agriculture. Elsevier.  

[4] STOUT, B. A., 1992. Energy in farm production. Elsevier. 

[5] PREININGER, M., 1987. Energetické hodnocení výrobních procesů v rostlinné 
výrobě. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství. 

[6] POSPÍŠIL, R., 2000. Energetika sústav hospodárenia na pode. Výskumný ústav 
podoznalectva a ochrany pody v Bratislave. 

 

 

 



53 
 

BIOENERGETICKÝ POTENCIÁL P ŘIROZENÉHO 
POROSTU VRBY ŠEDÉ (SALIX ELAEAGNOS) 

 
Petra Rychtecká1 

 

Abstrakt  

 Cílem příspěvku je popsat bionergetický potenciál přirozeného porostu vrby 
šedé (Salix elaeagnos). Výzkumný porost se nachází v aluviu řeky Morávky 
v Podbeskydské pahorkatině. Vrba šedá jako r - stratég dosahuje svého produkčního 
maxima v raných stádiích vývoje. Celkem bylo zmapováno 1251 jedinců na 856 m2. 
Biomasa výzkumného porostu činila v 5-ti letech 43,3 t/ha.  Energie akumulovaná 
v biomase činila 777 MJ/ha. Na území České republiky je vrba šedá silně ohroženým 
druhem. Pěstování vrby šedé pro energetické účely by mohlo přispět k jejímu znovu 
rozšíření do krajiny.  

 

Abstract 

 The aim of this report is to describe the bioenergetic potential of Salix elaeagnos 
natural forest. The experimental forest is in the Morávka R. alluvium of  Podbeskydská 
upland. Salix elaeagnos as r-strategist has production maximum in early development 
stages. Total of 1251 Salix elaeagnos were mapped on the area 856 m2. Biomass of the 
experimental forest was 43,3 ton/ha in 5 years. Storage energy of biomass was  
777 MJ/ha. Salix elaeagnos is very endangered species in the Czech Republic. Salix 
elaeagnos growing for energy purpose could contribute to repatriation in landscape.  

 

1. EKOLOGIE A AREÁL VRBY ŠEDÉ ( SALIX ELAEAGNOS) 

 Vrba šedá je světlomilná dřevina, rostoucí na štěrkovitých náplavech horských  
a podhorských údolí, na březích bystřin nebo v úzkých doprovodných porostech [3]. Její 
areál je od nejnižších poloh (ve Středomoří) až vysoko do hor (Alpy a Karpaty) [4]. 
Rozšířena je v podhůřích a horách střední a jižní Evropy, zasahuje do Malé Asie a 
severozápadní Afriky – pohoří Atlas. Hlavní oblast výskytu je v Alpách, její areál 
zasahuje Moravskoslezské Beskydy, Karpaty a Pieniny [3]. U nás dosahuje severní 
hranice svého rozšíření. Vrba šedá se přirozeně vyskytuje pouze v Moravskoslezských 
Beskydech, zejména u povodí Morávky a Ostravice [3]. V kultuře se používá pro okrasu 
nebo i ke zpevňování břehů horských bystřin. Vrba šedá je menší stromová vrba 8 až 10 
metrů, maximálně 15 metrů vysoká, v horských polohách roste keřovitě (ve vyšších 
polohách tvoří častěji trsy kmínků nebo dorůstá jen jako keř), dosahuje maximálního 
průměru ve výčetní výši 25 až 30 cm [4]. Rozmnožuje se vegetativně, spontánní 
rozmnožování semeny je možné na štěrkopískových náplavech nebo štěrkovitých 
nánosech, obvykle v místech nedotčených úpravami toku nebo tam, kde přirozený ráz 
toku zůstal zachován [3]. Dožívá se 40 až 60 let, hlavní příčinou odumření bývají 
hniloby. 

                                                 
1 Ing. Petra Rychtecká, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, 
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno.  
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek – Místek, Nádražní 2811,  
738 01 Frýdek – Místek, e-mail: petra.rychtecka@seznam.cz. 
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2. LOKALIZACE 

 Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji v okresu Frýdek - Místek 
(obec Raškovice) obr 1. Jedná se o přírodní lesní oblast 39 – Podbeskydská pahorkatina 
(okrsek Frýdecká pahorkatina). Zkoumaný porost vrby šedé je situován na levém břehu 
řeky Morávky, který je součástí NPP Skalická Morávka. Řeka Morávka zde představuje 
zachovalý, přirozený, technicky málo upravený úsek toku jako jeden z mála typických 
podhorských divočících a větvících se štěrkonosných toků v oblasti západokarpatského 
flyše v Podbeskydské pahorkatině v České republice. Dlouhodobý průtok činí 3,73 m3/s 
a dlouhodobý srážkový úhrn je 1267 mm [5]. Dnes se na dolním toku řeky nacházejí 
rozmanitá iniciální i pokročilejší sukcesní stádia společenstev měkkého luhu. Porost 
vrby šedé o rozloze 856 m2 (0,09 ha) se nachází v lesním typu (LT) 1L7 – jilmový luh 
štěrkový. Pro tento LT je charakteristickým půdním typem fluvizem kambická. 
Nadmořská výška je zhruba 375 m n. m. Jedná se o porost, na kterém hospodaří LČR,  
s. p. (490Aa5).  

 

 

Obr. 1. Lokalizace. 

3. METODIKA 

 Terénní práce byly uskutečněny v srpnu 2007. Zkoumaný porost vrby šedé byl 
zaměřen GPS a zakreslen do mapy o měřítku 1:2000. Všechny stromy, které kořenily 
na výzkumné ploše, byly očíslovány. U každého jedince byla změřena jeho výška  
a obvod kmene ve výčetní výši (1,3 m). Následně byly stromy (na základě změřených 
obvodů) rozděleny do čtyř tloušťkových tříd a pro každou třídu byl vypočten průměrný 
reprezentativní jedinec. Pokud byl daný jedinec tvořen více kormony, byl každý kormon 
brán jako samostatný jedinec. Pokud byl jedinec tvořen dvěma či více hlavními 
větvemi, které se rozdvojují pod 1,3 metrů, byla každá hlavní větev pro zařazení do 
tloušťkových tříd brána rovněž jako samostatný jedinec. V terénu byly vyhledány, 
skáceny a rozebrány čtyři vzorníky pro stanovení biomasy (destruktivní analýza) [1]. 
Na kmeni stromů určených pro destruktivní analýzu se vyznačil sever. Na kmeni byl 
změřen obvod co 20 cm (zjištěna celková výška). Z proměřeného kmene byly odebrány 
vzorky dřeva na stanovení měrné hmotnosti a na letokruhovou analýzu. Vzorník byl 
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rozdělen do 100 cm sekcí. Pro každou sekci byly zvlášť odebrány větve, letorosty  
a listy. Náhodně bylo odebráno 20 listů pro stanovení plochy a hmotnosti sušiny 
průměrného listu. Na základě průměrné specifické listové plochy (SLA) se vypočítal 
index plochy listoví (LAI) [2]. Z odebraných větví, letorostů a listů byla vysušením při 
105°C do konstantní hmotnosti zjištěna hmotnost sušiny. Hmotnost sušiny kmene byla 
vypočítána na základě objemu kmene a měrné hustoty dřeva. Ze vzorků jednotlivých 
orgánů se může kalorimetricky zjistit koeficient pro výpočet množství energie v sušině 
(KJ/g) a následně výkon (W/m2).  

 

3. VÝSLEDKY 

3.1. Struktura populace  

 V porostu o ploše 856 m2 bylo změřeno 1251 jedinců vrby šedé (Salix 
elaeagnos), což je1,5 ks/m2 (1 až 2 ks na m2). Na základě letokruhové analýzy byl věk 
porostu stanoven na nedokončených 5 let (vznik porostu v roce 2002, odběr vzorníků 
srpen 2007). Rozpětí výšek bylo od 1,3 m po 10,5 m, průměrná výška činila 5,5 m. 
Obvody kmene ve výčetní výši se pohybovaly od 0,2 po 29,9 cm, průměrný obvod ve 
výčetní výši byl 9,2 cm. Jedinci byli rozděleni do 4 tloušťkových tříd (TT), přičemž 
míra početnosti vrb klesala směrem od tloušťkové třídy s nejmenšími obvody 
k tloušťkové třídě s nejobjemnějšími jedinci; projevila se zde tzv. tloušťková 
diferencovanost porostu (Graf 1.). Pro tloušťkové třídy byly vybrány vzorníky  
o obvodových parametrech: TT1 – 4,5 cm (0,2 – 7,4; 579ks), TT2 – 11,1 cm  
(7,5 – 14,9; 465ks), TT3 – 17,5 cm (15 – 22,4; 190ks), TT4 – 24 cm (22,5 – 29,9; 17 
ks).  

 

Graf 1. Počet tloušťkových tříd /ks/. 

 
3.2. Charakteristiky listoví  

 Index plochy listoví (LAI) porostu vrby šedé (Salix elaeagnos) v době 
uskutečnění destruktivní analýzy (ve vegetačním období ve věku nedokončených 5 let) 
činil 3,3. Index plochy listoví (LAI) je ukazatel celkové horní listové plochy vegetace 
dělené plochou území země, na kterém vegetace rostla. LAI je bezrozměrná hodnota, 
typicky v rozsahu od 0 pro zemi po 6 pro nepropustný les [6].  
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3.3. Biomasa 

 Celková biomasa výzkumného porostu vrby šedé činí 3,7 tun, což je v přepočtu 
43,3 t/ha. Přičemž na sušinu kmene připadá 71% (30,59 t/ha) biomasy a na ostatní 
sušinu (větve, letorosty, listy) 29% (12,85 t/ha) biomasy (Graf 2.). V rámci koruny je 
biomasa rozložená nerovnoměrně.  Z ostatní sušiny připadá nejvíce – 48% (6,19 t/ha) na 
větve, 31% (3,97 t/ha) na letorosty a 21% (2,69 t/ha) na listy.  

 

 

Graf 2. Podíl biomasy. 

 

3.4. Energetika 

 Energie akumulovaná v biomase porostu vrby šedé (Salix elaeagnos), ve věku 
nedokončených 5 let, činí 77,6 MJ/m2, v přepočtu 776 GJ/ha. Nejvíce energie je 
akumulováno v biomase kmene 54,5 MJ/m2 (545 MJ/ha), v rámci koruny se největší 
množství energie akumuluje ve větvích 11 MJ/m2 (110 GJ/ha), následují letorosty 
se 7,3 MJ/m2 (73 GJ/ha) a listy s 4,8 MJ/m2 (48 GJ/ha) (Graf 3.). Podíl akumulované 
energie v jednotlivých orgánech koresponduje s podílem biomasy.  

 

 

Graf 3. Podíl akumulované energie. 
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Výkon porostu činí 22,5 KJ/s, vztaženo k ploše 262,8 KW/ha. Časovým 
horizontem pro stanovení výkonu biomasy porostu bylo období od jeho vzniku po 
skácení vzorníků.  

 

4. ZÁVĚR 

 Porost vrby šedé (Salix elaeagnos) představuje vysoce produktivní ekosystém. 
Vrba šedá je charakterizována jako r-stratég; tzn. mimo jiné, že v raném věku dosahuje 
svého produkčního maxima, neboli má nízkou dobu obmýtí. Období maximální 
produkce je velice krátké (rozhodující může být i 1 vegetační období). Jako r-stratég má 
velkou rozmnožovací schopnost, produkuje mnoho semen jen s minimem zásob. Vrba 
šedá představuje polyfunkční dřevinu, zmínit můžeme např. zpevňování břehů, 
zabraňování erozi, kladný vliv na mikroklima, nika pro různé organismy a v neposlední 
řadě potenciální energetická funkce. Vrba šedá je silně ohroženým, málo rozšířeným  
a zastoupeným druhem. Uplatnění jejího potenciálu v energetickém odvětví by mohlo 
mít velice pozitivní vliv na její znovu rozšíření do krajiny. Vrbu šedou je možno 
pěstovat téměř všude. Na štěrkových náplavech při vodním toku se vyskytuje, protože 
má nízkou konkurenční schopnost vůči jiným dřevinám a zároveň je odolná vůči 
velkým stresorům svého stanoviště výskytu. Jako horský a podhorský druh je velice 
dobře přizpůsobivá k pěstování i v nižších polohách. Navíc má schopnost se velice 
dobře vegetativně rozmnožovat. Takže majitel za minimálního vkladu energie, může za 
další několikaleté období opět sklízet energeticky bohatou biomasu. Pro ochranu 
přírody by pak byl přínosem především vznik více zdrojových center vrby šedé k jejímu 
spontánnímu šíření do krajiny.  
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VYUŽITIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU 
VODNEJ NÁDRŽE SIGORD 

UTILIZATION OF HYDROPOWER POTENTION THE 
SIGORD WATER RESERVOIR 

 

Ľuboslav Straka1 

 

Abstrakt   

Článok sa zaoberá návrhom čistého a energeticky výhodného zdroja energie ako 
príspevok k rozvoju malých vodných elektrární (MVE) na Slovensku. Pretože 
obmedzené kapacity klasických zdrojov energie nás nútia k ich efektívnejšiemu 
využívaniu, je nevyhnutné oveľa viac sa orientovať na súčasné dostupné obnoviteľné 
zdroje, akými sú voda, slnko, vietor a ďalšie. Na druhej strane hľadať spôsoby 
a technológie ako tieto zdroje efektívne využívať, prípadne hľadať ďalšie, v súčasnosti 
ešte nepoznané obnoviteľné zdroje energie. Zámerom príspevku je analyzovať súčasný 
stav využitia obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na malé vodné elektrárne spolu 
s vypracovaním návrhu pre konkrétnu lokalitu.  

Kľúčové slová: Efektívnosť, hydroenergetický potenciál, obnoviteľný zdroj energie, 
účinnosť. 

 

Abstract 

The article solves design clean and power lucrative source that contribute to 
development small water power plant (MVE) in Slovakia. Delimited capacity of classic 
power source ours urge to effective utilization. Necessary is orientated on actual 
available revivable sources – water, sun, wind and further. On the other side look for 
new decision, behaviour and technology, look like these sources maximum effectively 
utilise. Look for further in simultaneity unknown the revivable sources. Contribution 
analyzes present state utilization revivable of power source with reference to small 
water power plant included with design application for concrete locality. 

Key words: Effectiveness, hydropower potention, revivable power source, efficiency.  

 

1. ÚVOD 

Otázka efektívneho získavania energie a jej úspor sa dostáva stále viac do 
popredia záujmu nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Energeticky významnými 
zdrojmi sú obnoviteľné zdroje, ktoré sú ekologicky čisté. Medzi ne patrí aj vodná 
energia. V našich tokoch odchádza množstvo energie, ktorá nie je energeticky využitá. 
Slovensko nemá dostatok „silného“ hydropotenciálu, pretože väčšina veľkých riek u nás 
pramení a značná časť vodnej energie je rozptýlená v malých tokoch. Napriek tomu je 
vodná energia cenným doplnkovým zdrojom pre výrobu elektrickej energie na 
Slovensku. Hoci investičné náklady na výstavbu MVE sú pomerné vysoké, svojimi 

                                                 
1 Ing. Ľuboslav Straka, Ph.D., Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií v Prešove, 
Katedra prevádzky technologických systémov, tel.: +421517723504, e-mail: straka.luboslav@fvt.sk. 
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prevádzkovými nákladmi patria medzi najlacnejšie zdroje elektrickej energie.  

  

2.  VÝBER LOKALITY PRE UMIESTENIE MVE 

Výber vhodnej lokality pre výstavbu MVE nie je vecou náhody. Rozhoduje  
o tom veľa faktorov, napr. vhodný spád, vhodný brehový profil z hľadiska 
minimalizácie nákladov na výstavbu hrádze, miestna dostupnosť apod. Výstavbu MVE 
je potrebné dokonale pripraviť. Keďže pôjde o inštaláciu elektrických zariadení, je 
nevyhnutná úzka spolupráca s krajským energetickým podnikom. Nevyhnutné je taktiež 
prerokovať podrobné podmienky prevádzky a pripojenia MVE na verejnú elektrickú 
sieť. Prípadné negatívne vyjadrenie dotknutých subjektov môže byť vážnou prekážkou 
pri realizácii MVE. 

 

3. CHARAKTERISTIKA MIESTNYCH POMEROV ZVOLENEJ LOKALITY 

Zvolená lokalita sa nachádza vo vzdialenosti asi 10 km východne od Prešova 
v intraviláne obce Kokošovce, rekreačného strediska Sigord na toku Delňa. Svojou 
geografickou polohou patrí do hydrologicky priemernej oblasti Slanského pohoria, 
ktorého klimatické danosti vytvárajú predpoklad k nízkemu stupňu rozkolísania 
prietokov v priebehu roka. Výber lokality sa opiera o existujúce prvky hrádze (Obr. 1.), 
vybudovanej na rekreačné a protipovodňové účely.  

 

 

Obr. 1. Hrádza s odberným objektom. 

 

Hrádza je pevná, kamenno-betónová, z vnútornej strany vyložená 
železobetónovými panelmi s izoláciou. Vzhľadom na prietočné množstvá je predpoklad 
na jej energetické využitie s pomerne dobrým spádom. Prístup k miestu výstavby je 
možný z blízkej verejnej komunikácie, ktorá vedie v tesnej blízkosti hrádze. 

 

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY 

Z dlhoročných meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu v Košiciach, 
na vodnom toku Delňa pri obci Kokošovce, boli získané nasledovné údaje: 
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Hydrologické údaje toku z /6. 3. 2008 / – priemerný dlhoročný prietok   Qa = 0,37 m3.s-1 

     – M denné prietoky. Hodnoty uvádzam v Tab. 
1. 

 

dní 30 90 180 270 330 355 365 

m3.s-1 1,040 0,389 0,151 0,079 0,05 0,036 0,026 

Tab. 1.  M-denné prietoky na toku Delňa v profile Sigord. 

 

Z nameraných údajov možno pozorovať ustálený a vyrovnaný prietok počas 
väčšiny roka, čo dáva priaznivý predpoklad pre využitie daného toku pre účely výstavby 
MVE. 

Ako odberový objekt bude slúžiť priehradná odpadová šachta. Do odpadového 
potrubia pod hrádzou sa vloží tlakové potrubie ukončené savicou. Na výuste potrubia sa 
vybuduje jednoduchá budova MVE, v ktorej bude uložená turbína s generátorom.  

Technické charakteristiky nádrže: – výška hrádze:  10,00 m 

– šírka koruny hrádze: 4,0 m 

– dĺžka koruny hrádze: 217,00 m 

– objem akumulovanej vody: 157 000 m3 

– kapacita dnového výpustu: 20 m3.s-1 

 

5. HYDROENERGETICKÉ RIEŠENIE 

Hydroenergetické riešenie uvažuje s kombináciou dvoch kaplánových turbín 
s rôznou hltnosťou, pričom ich súbeh bude závislý od aktuálneho prietoku.  

Kombináciou troch turbín sa docieli maximálne využitie hydroenergetického 
potenciálu daného toku.  

Uvažované bolo s turbínami s radiálnym rozvádzačom typu Kaplan: 

hltnosť turbín: 

• č. 1 –  0,10 m3.s-1                            
• č. 2 – 0,43 m3.s-1                            
• v súbehu – 0,45 m3.s-1                            
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Obr. 2.  Grafické znázornenie prevádzky turbín  samostatne a v súbehu. 

 

Hydroenergetické výpočty 

• výkon na svorkách generátora:    [kW]   (1) 

g – gravitačná konštanta [9,81 m.s-2] 

        Q – prietok [m3.s-1] 

H – čistý energetický spád [m] 

ξC – celková účinnosť (0,74) 

• vyrobené množstvo energie: 24⋅⋅= dir tPE     (2) 

 

Prevádzka 
turbíny Prietok turbínou Q [m3.s-1] Spád H 

[m] 

Výkon 
Pi 

[kW] 

Doba 
trvania td 

[dní] 

Energia 
Er [kWh] 

č. 1 0,1  
8,84 

 

6,42 120 18 490 
č. 2 0,35 22,5 30 16 200 

č. 1 + č. 2 0,45 28,9 100 69 360 
Σ spolu za rok 250 104 050 

Tab. 3.  Výpočet množstva vyrobenej elektrickej energie. 

 

Navrhnutý variant riešenia ponúka maximálne energetické využitie toku, pričom 
použitie dvoch hydroagregátov s rozdielnou hltnosťou vhodne pokryje odtokovú krivku. 
Zvýši sa tým doba prevádzky a MVE bude pracovať tak pri minimálnych prietokoch 
ako aj pri veľkých prietokoch (nad hodnotu Q90), čo pri použití jednej turbíny pri 
rozkolísaných prietokoch nie je možné dosiahnuť.  

 

6. EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOS Ť MVE  

Rozhodujúcim kritériom pri výstavbe MVE je, či jej prevádzka zaistí  
v požadovanej dobe nielen návratnosť vynaložených finančných prostriedkov, ale aj 
primeraný ročný zisk. Ide o základnú požiadavku kladenú na každú investíciu. 

Ci HQgP ξ⋅⋅⋅=
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Jednotlivé investičné náklady na výstavbu navrhnutej MVE v danej lokalite Sigord sú 
uvedené v Tab. 4. 

 

Tab. 4.  Prehľad jednotlivých nákladov MVE Sigord1. 

  

Hrubý ročný výnos: SkCEA erHRV
7001979,1050104 =⋅=⋅=        (3) 

      Er – je ročná výroba elektrickej energie v kWh  

      Ce – výkupná cena SE [1,9 Sk/kWh] 

Zložku výdavkov v našom prípade budú predstavovať prevádzkové náklady NP 
(4% z investičných nákladov Ni):  SkNN iP 00084000100204,004,0 =⋅=⋅=  
 (4) 

Čistý ročný výnos:  SkNAA PHČ RVRV
70011300084700197 =−=−=     (5) 

Návratnosť investície: rokov
A

N
R

RVČ

i 5,18
700113

0001002 ===    (6) 

 

7.  ZHODNOTENIE 

Investičné náklady na výstavbu MVE nemôžeme výrazne znížiť, rovnako ako 
ani prevádzkové náklady. Taktiež výrobu elektrickej energie nemôžeme výrazne 
ovplyvniť.  Môžeme teda predpokladať len zvýšenie na strane príjmov, zvýšením 
výkupných cien elektrickej energie. 

Výpočet ceny energie, ktorá by zabezpečila rentabilitu investície s návratnosťou 
do 10 rokov: 

               

(7)
  

            

                                                 
1 Z dôvodu liberalizácie cien elektrickej energie možno tieto prepočty považovať do budúcna len za 
orientačné. 

Č a s ť P o p i s C e n a (Sk) % podiel 
nákladov 

I. 
Inžinierska 

geologický prieskum, stavebný dozor, 
projekt stavby 

200 000 9,5 

II. 
Strojná 

2xturboagregát, 2xsavica,  2x generátor, 
elektropríslušenstvo,  dovoz a montáž 
technológie 

1 400 000 66,7 

III. 
Stavebná 

drobné stavebné úpravy, jemné hrablice, 
prístupová cesta 

350 000 16,7 

IV. 
Iné 

jednorazové prevádzkové náklady, v 
ktorých sú zahrnuté správne poplatky 

150 000 7,1 

C e l k o v é  i n v e s t i č n é  n á k l a d y Ni ∑∑∑∑ 2,10 mil. 

( ) ( )
1

1

−
−⋅+=

n

n

ri r

rr
NNA
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                                               Ni – investičné náklady [Sk] 

Nr  – náklady na úpravu el. rozvodov [Sk] 

             A – ročný výnos z prevádzky  MVE [Sk] 

      n – návratnosť vloženej investície v [rokoch]  

r – úročiteľ  

p – je úroková sadzba [%] 

 

 

 

 

Hrubý výnos zväčšený o prevádzkové náklady:     
       

 SkNAA PHRV
00044200084000358 =+=+=   (8) 

 

Cena elektrickej energie, od ktorej je investícia rentabilná: 

     

Sk
E

A
C

r

H

e
RV 25,4

050104

000442 ===    (9) 

 

V prípade, že el. energia bude využitá pre potreby ohrevu pitnej vody v blízkom 
hoteli rekreačného strediska, táto investícia sa stáva rentabilnou do 10 rokov, pretože 
súčasná predajná cena elektrickej energie SE je cca 4,30 Sk/kWh.  

 

8. ZÁVER 

Príspevok prezentuje návrh MVE v konkrétnych podmienkach rekreačnej lokality 
Sigord na toku Delňa, v profile existujúcej hrádze, v extraviláne mesta Prešov. Výhodou 
danej lokality je skutočnosť, že na danom toku je vybudovaný vodný stupeň, čím sa 
ušetrí veľké množstvo finančných prostriedkov na vybudovanie vzdúvacieho zariadenia 
na akumuláciu vody. Ekonomické posúdenie ukázalo, že aj napriek súčasným nízkym 
výkupným cenám elektrickej energie je to hlavne z dlhodobého hľadiska zaujímavá 
investícia, pretože v budúcich rokoch možno očakávať neustále zvyšovanie cien 
elektrickej energie.  

Veľkú úlohu v podpore rozvoja MVE môže zastať aj štát a to tým, že svojou 
energetickou politikou významnejšie podporí výrobu energií z obnoviteľných zdrojov, 
či už priamo formou dotácií výkupnej ceny alebo nepriamo formou daňových úľav.  

 

 

 

( ) ( )
SkA 000358

11,1
11,11,1

0001000001002
10

10

=
−

−⋅+=

1,1
100

10
1

100
1 =++= p

r



64 
 

 

9. POUŽITÁ LITERATÚRA  

[1] CIHAK , F., 1992. Malé vodní elektrárny. Praha, ČVUT.  

[2] DUŠIČKA , P., 1998. Malé vodné elektrárne. Bratislava, Jaga group.  

[3] KAMINIAK , P., 1990. Vodné mikroelektrárne. Bratislava, Alfa. s. 324. 

[4] PAŽOUT, F., 1990. Malé vodní elektrárny. I.zv. Praha, SNTL. 

[5] STRAKA , Ľ. Aplikácia MVE v konkrétnych podmienkach. In: Zborník IV.       
medzinárodnej  konferencie Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky.  
Prešov: FVT. 

[6] STRAKA , Ľ., 2006. STRAKA, Ľuboslav: Ako navrhnúť malú vodnú elektráreň.  
In: Stavebníctvo a bývanie – Energetické alternatívy.: roč. 8, 2006. 

[7] Materiál Slovenských elektrárni 2008. 

[8] Materiál firmy, ČKD TURBO a MAVEL s.r.o., Benešov. 

[9] STN 73 6881, malé vodné elektrárne, základné požiadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ SLÁMY 

 

Jan Šrámek1, Petr Konvalina, Jan Moudrý jr., Jaroslav Boháč 

 

Abstrakt 

 Potřeba slámy pro stelivové účely se v posledních letech v ČR zmenšila. 
Pozvolna však roste množství slámy využívané k energetickým a průmyslovým účelům. 
Slámu je možné po předchozí úpravě využít jako palivo. V roce 2007 v České republice 
byla produkce slámy přibližně 7,4 milionů tun. Při předpokládaném využití jedné 
čtvrtiny slámy obilnin a celého objemu řepkové je k energetickým účelům k dispozici 
přibližně 1,8 milionů tun slámy. Výhřevnost obilní slámy činí asi 14,0 MJ/kg, hnědého 
uhlí činí 17,0 MJ/kg. Sláma jako biopalivo by umožnila nahradit 1,48 milionů tun 
hnědého uhlí. 

 

Abstract 

 The using of cereal straw as bedding material is going down in the Czech 
Republic. The amount of straw used as the energetic or industry material is growing up 
slowly. The straw should be used as biosolid fuel after processing. The production of 
7,4 millions of tons straw in the Czech agriculture was noticed in the year of 2007. We 
can suppose the using of the quarter of cereal straw and 100% of rape straw in 
energetics soo we keep at disposition 1,8 millions of tons straw. The fuel efficiency of 
straw is 14,0 MJ/kg, brown coal is 17,0 MJ/kg. Soo the straw  as biosulid fuel could 
sustitute 1,48 millions tons brown coal. 

 

1. ÚVOD 

S neustálým úbytkem fosilních paliv se hledají způsoby výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. Biomasa je obnovitelný zdroj energie s minimálním negativním 
dopadem na životní prostředí. Jedním z nejdůležitějších zdrojů obnovitelné energie je 
sláma, která vzniká jako vedlejší produkt při pěstování obilnin.  

Rozeznáváme slámu obilnou: z pšenice, tritikale, žita, ječmene a ovsa, 
kukuřičnou, řepkovou, slámu luskovin a lněné stonky [1]. 

V posledních letech se zvyšuje využívání slámy pro energetické účely z důvodu 
snižování počtu skotu a zavádění bezstelivových technologií. 

  

2. PRODUKCE SLÁMY VE SVĚTĚ A V ČR 

Roční vyprodukované množství biomasy ve světě se odhaduje na 20.1011 t a její 
energetický potenciál na 3.1021 J, což téměř desetkrát převyšuje roční objem světové 
produkce ropy a plynu. Velice důležité je, že jde o zdroj energie trvale se obnovující. 
Vyprodukované biomasy se však pro energetické účely využívá pouze asi 2-3 % [2]. 

                                                 
1 Ing. Jan Šrámek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra 
agroekologie, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 772 443, e-mail: sr.honza@e-mail.cz. 
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V roce 2007 v České republice byla produkce slámy přibližně 7,4 milionů tun. 
Při předpokládaném využití jedné čtvrtiny slámy obilnin a celého objemu řepkové  
a kukuřičné slámy je k energetickým účelům k dispozici přibližně 1,8 milionů tun 
slámy.  

 

Plodina Sklizňová 
plocha (ha) 

Průměrný výnos 
(t/ha) 

Poměr 
zrno/sláma1 

Průměrná produkce 
slámy (tis. t) 

Pšenice ozimá 750 103 5,01 1:1 3 758 
Pšenice jarní 60 884 2,91 1:1 177 

Žito 37 504 4,73 1:1 177 
Ječmen ozimý 129 514 4,81 1:1 623 
Ječmen jarní 369 177 3,44 1:0,8 1 016 

Oves 59 016 2,70 1:1 159 
Tritikale 50 050 4,11 1:1 206 

Obilniny celkem 6116 
Řepka 337 571 3,06 1:1,2 1240 

Produkce slámy celkem 7356 

Tab. 1. Produkce slámy v ČR za rok 2007, zdroj: ČSÚ. 

 

3. VLASTNOSTI 

Do ovzduší se při spalování biomasy uvolňuje jen takové množství CO2, které 
bylo do rostliny akumulováno během růstu. Z tohoto pohledu má spalování biomasy 
nulovou bilanci CO2. Obsah těžkých kovů a ostatních znečišťujících látek ve slámě je 
nízký (sláma: 0,1 % S x hnědé uhlí: 2 % S; sláma: 0,5 % N x hnědé uhlí: 1,4 % N). 
Nevýhodou při spalování slámy je vznik velkého množství jemného popílku, proto 
z tohoto důvodu je nutná instalace odlučovačů a filtrů. Další nevýhodou slámy je vznik 
aromatických uhlovodíků při spalování vlhké slámy. Také při nedokonalém spalování 
dochází ke vzniku oxidu uhelnatého. Řešením tohoto nežádoucího plynu je vhánění 
horkého vzduchu do spalného prostoru plynů. Pro minimalizaci nežádoucích škodlivin 
je vhodná teplota hoření 600 – 800 °C. 

 

Palivo Zplyněný 
podíl (%) 

Výhřevnost 
MJ/kg 

Popel 
(%) C (%) O (%) H (%) N (%) S 

(%) 

Sláma 80,3 14,0 4 – 7 44 35 5 0,5 0,1 

Dřevo 70,0 15,3 0,5 43 37 5 0,1 0 

Hnědé 
uhlí 

57,0 17,0 1-30 58 18 5 1,4 2-7 

Tab. 2. Porovnání elementárního složení fosilních paliv a fytopaliv [4]. 

 

 

 
                                                 
1 Podle různých autorů. 
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4. SPALOVÁNÍ  

 Sláma zůstává po sklizni obilnin většinou ležet v řádku několik dní. Během této 
doby dochází ke snižování vlhkosti slámy a následnému odvozu. V České republice 
existuje několik možností:  

• doprava sběracími vozy s řezacím ústrojím – uložení do skladu a následné 
zpracování do briket a pelet, 

• sklizeň samojízdnými sklízecími řezačkami – odvoz pomocí velkoobjemových 
vozů do skladů a následné lisování do briket či pelet, 

• sklizeň sběracími lisy různých konstrukcí – lisy na malé či velké hranaté balíky, či 
válcové balíky – možný odvoz i na velké vzdálenosti. 

 

 Válcové balíky mají hmotnost přibližně 350 kg a objemovou hmotnost 60 – 90 
kg/m3. Hranaté balíky mají hmotnost až 600 kg a objemovou hmotnost 160 kg/m3. 
Převoz na větší vzdálenost těchto balíků je z ekonomického hlediska přijatelný  
a u tepláren dochází k automatizaci při manipulaci s nimi.  

 Vlastnosti spalování slámy a ostatní biomasy jsou od spalování dřeva odlišné. 
Pouze spalování briket ze slámy se vlastnostmi blíží ke spalování dřeva. 

 

Palivo Měrná hmotnost 
(kg/m3) Hmotnost (kg/kus) Způsob 

manipulace 

Sláma řezaná 40 – 60 – mechanicky 

Nízkotlaké balíky 
standardní 

60 – 80 5 
ručně i 

mechanicky 
Vysokotlaké balíky 

standardní 
80  – 120 10 

ručně i 
mechanicky 

Obří balíky válcové 60 – 90 350 jen mechanicky 

Obří balíky 
kvádrové 

80 – 160 400 jen mechanicky 

Brikety 350 – 600 0,5 – 1 
ručně i 

mechanicky 
Pelety,granule – 

sypané 
300 – 550 0,01 

ručně i 
mechanicky 

Tab. 3. Objemová hmotnost paliv ze slámy, [3]. 

 

Za perspektivní pro spalování slámy lze považovat malá topeniště (výkon  
25 – 100 kW na spalování peletek a briket vhodného složení s automatickým provozem 
a akumulací tepla), střední topeniště (výkon 100 až 2000 kW na spalování briket  
a dělených balíků s automatickým provozem) a velká topeniště (spalování celých 
velkých balíků s výkonem až do 10 MW). Čím je tepelný výkon nižší, tím musí být 
palivo dokonalejší (brikety, pelety), aby byla umožněna automatická regulace, nízké 
emise a spolehlivý chod zařízení [1]. 
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Emise Pšeničná sláma Ovesná sláma 
Průtok spalin při 0 °C (m3/s) 0,91 0,77 
Teplota spalin za kotlem (°C) 110,00 115,00 

Obsah O2 (%) 9,40 7,5 
Obsah CO při 10 °C (ppm) 232,00 69,00 

Tuhé částice při 10 % O2 (mg/m3) 4,00 3,30 

Tab. 4. Výsledky měření emisí při spalování pšeničné a ovesné slámy. 

 

4. EKONOMIKA 

UKAZATEL Jednotka 
Tritikale Pšenice 

ozimá 
Dělená sklizeň Dělená 

sklizeň 
Organická hnojiva Kč/ha – – 

Průmyslová a vápenatá hnojiva Kč/ha 2543 3258 
Osivo, sadba Kč/ha 1480 1900 

Chemické přípravky Kč/ha – – 
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM Kč/ha 4023 5158 

Mechanizované práce Kč/ha 2135 5015 
Potřeba práce h/ha 4,7 4,3 

Ostatní variabilní náklady Kč/ha 180 160 
VARIABILNÍ NÁKLADY CELKEM Kč/ha 6338 10333 

Odpisy strojů Kč/ha 1309 1235 
Úroky z úvěrů Kč/ha 600 600 

Režie Kč/ha 400 366 
FIXNÍ NÁKLADY CELKEM Kč/ha 3736 3631 

NÁKLADY CELKEM (variabilní + fixní) Kč/ha 10074 13964 
Zrno – výnos t/ha 3,8 4,0 
Sláma – výnos t/ha 5,0 4,5 

Náklady na 1 t zrna Kč/t 2651 3491 
Náklady na 1 t slámy Kč/t 2015 3103 

Tab. 5.  Orientační náklady na pěstování vybraných energetických plodin produkujících slámu 
pro energetické účely [1]. 

 

Parametr Jednotka 
Sláma – velkoobjemové balíky 

Konopí seté Řepka olejná Pšenice Triticale 
Cena bez DPH Kč/t 1404 – 1954 490 – 800 550 – 850 550 – 850 

Cena bez DPH Kč/GJ 99 – 138 34 – 55 40 – 63 40 – 63 

Tab. 6. Cena slámy. 
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5. ZÁVĚR 

 Při hledání nových alternativních zdrojů energie z biomasy je sláma vhodnou 
surovinou. Každoročně dochází k vypěstování velkého množství rostlinné fytomasy, 
z níž významnou část je možné využít v energetice. Dojde tím nejen k rozšíření tržních 
příležitostí, ale hlavně k náhradě značného množství fosilních paliv a tím ke zmírnění 
vlivu člověka na globálním oteplování. 

 

6. POUŽITÁ LITERATURA 
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[2] KONVALINA , P., BAZGIER, M., MOUDRÝ, J., 2006. Sláma pro energetiku i průmysl. 
Zemědělec, roč. XIV., č. 51. s. 12 – 14. 

[3] Informace dostupné na WWW: <http://energie.tzb-
info.cz/t.py?t=16&i=116&h=38&obor=2>. 

[4] Informace dostupné na  WWW: 
<http://www.vscht.cz/ktt/zdrene/5.0_Energie_z_biomasy.pdf>. 
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TÉMA 2: URBANISMUS A UDRŽITELNÁ ENERGIE 
(recenzované příspěvky) 

 

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY NA BUDOVÁCH A V KRAJIN Ě 

 

Jitka Bidlová1 

 

Abstrakt 

 Instalace fotovoltaických systémů do budov a krajiny se stává moderním 
přístupem k architektuře a urbanismu, čímž vytváří nový architektonický výraz – „solar 
design“, který přináší nejenom energetický profit, ale úspěšně nahrazuje tradiční 
materiály a jejich užitné vlastnosti.  

 
Abstract 

 The use of solar energy through photovoltaic systems is a real alternative to 
conventional electricity production, but its realisation in architectural terms leaves much 
to be desired. This paper presents the design requirements for photovoltaic facades and 
roofs, and demonstrates how these elements can be integrated into the architecture of 
buildings. 

 

1. ÚVOD 

 Přeměna sluneční energie v energii elektrickou ve fotovoltaických (FV) článcích 
má všechny předpoklady stát se v 21. století nejrychleji rostoucí oblastí výroby čisté 
energie. Tato mimořádná důvěra pramení ze samotné podstaty tohoto oboru,  
tj. elektrická energie není závislá na přítomnosti sítí, nutnosti použití primárních paliv či 
jiných prostředků, v podstatě stačí dostatek slunečního záření. Tyto předpoklady se 
musí jednoznačně odrazit v urbanistické a architektonické tvorbě dnešní doby 
i budoucnosti. 

 

2. FOTOVOLTAICKÝ Č LÁNEK A PANEL 

 Fotovoltaický článek je tenká destička (méně než 1 mm) složená z křemíku  
a dalších materiálů a při optimálních podmínkách má napětí 0,57 V. Fotovoltaický 
panel, se kterým se nejčastěji setkáváme je sériově paralelní zapojení těchto článků do 
konstrukce pod solární sklo, tak aby napětí na panelu bylo 12 V, resp. 24 V. Životnost 
panelů je 20 – 30 let s tím, že dochází k mírnému poklesu účinnosti. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ing. arch. Jitka Bidlová, Jírovcova 41, 623 00 Brno, e-mail: jitkabidlova@seznam.cz. 
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3. VLIV ORIENTACE KE SV ĚTOVÝM STRANÁM A SKLONU FV PANEL Ů 
NA ÚČINNOST 

 Abychom dosáhli maximální účinnosti FV systémů je třeba pečlivě  zhodnotit, za 
jakým účelem systém pořizujeme a následně ho správně umístit vzhledem ke světovým 
stranám a úhlu sklonu ke slunečnímu záření.  

 

 

Tab. 1. Tabulka závislosti umístění FV panelů ke světovým stranám a jejich sklon k jejich 
účinnosti, resp. výkonu [5]. 

 

 Ve výše uvedené tabulce je patrná závislost umístění FV panelů ke světovým 
stranám a jejich sklon k jejich účinnosti, resp. výkonu. Jak je vidět, máme poměrně 
široký prostor k možnostem umístění FV systémů při zachování maximálního výkonu. 
Ideální orientace FV panelů je přímo na jih a dále v rozsahu JV až JZ jsou ztráty 
dosaženého výkonu do 5%. Při vodorovné orientaci je ztráta do 10% a při svislé do 
30%. 

 Správné určení sklonu FV panelů závisí na typu systému a způsobu jeho využití. 
Pokud instalujeme FV systém za účelem podnikatelského záměru dodávání elektrické 
energie do sítě, tak je pro nás výhodnější umístit FV panely více vodorovně (přibližně 
32°), tak abychom dosáhli maximálních zisků, tj. během letních měsíců, kdy je Slunce 
vysoko na obloze a na Zemi dopadá 75% ročního úhrnu globálního záření. Naopak při 
celoročním provozu ostrovních systémů umístíme FV panely svisleji, tak abychom 
mohli zachytit nízké zimní sluneční paprsky. 

 

3. UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH Č LÁNK Ů V RÁMCI BUDOV 

 Integrace FV systémů do budov, tj. zastřešení, obvodové pláště a dalších prvků, 
se stává moderním přístupem k architektuře a vytváří tak nový architektonický výraz 
„solar design“, který přináší nejenom energetický profit, ale i úspěšně nahrazuje tradiční 
materiály a jejich užitné vlastnosti. 
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3. 1. Zastřešení 

Jednou z nejrozšířenějších možností umístění FV panelů je na zastřešení a střechách 
budov. U stávajících objektů se FV panely připevňují na samostatnou konstrukci,  
u novostaveb nahrazují přímo střešní krytinu. Střechy budov lze výhodně využít pro 
instalaci velkých výkonů.  

Zastřešení budov: 

[9] ploché střechy – FV na samostatné konstrukci umístěné na střeše,  

– FV jako střešní panely (Herne Sodingen), 

• šikmé střechy – FV na samostatné konstrukci umístěné na střešních taškách, 

– FV jako střešní taška, 

– FV integrovaná do střešní krytiny, 

– FV jako náhrada krytiny. 

 Zastřešení dalších objektů: 

• zastřešení drobných staveb (např. autobusové zastávky), 

• velkoprostorové zastřešení (např. vlakové stanice). 

 

3. 2. Obvodové pláště 

 V posledním století se na obvodové pláště hojně využívá celoplošné zasklení, 
které je už samo o sobě návodem jak lze vhodně využít FV panelů. Ty mohou být různě 
světelně propustné (dle hustoty FV článků) a tím utvářet zajímavou mozaiku na fasádě.  

• FV panely montované na fasády, 

• FV panely jako vnější opláštění budov – do skleněných ploch, 

– plné plochy. 

3. 3. Světlíky 

 Další možností umístění FV článků je na světlíky, kde se uplatní polopropustné 
FV panely. Světlíky mohou mít různou velikost a tvar. 

• Polopropustné FV panely, 

• FV panely požadovaných tvarů. 

 

3.4. Stínidla 

 Zajímavou výzvou pro FV jsou stínící prvky, protože jsou umísťovány na 
osluněné části budov. Kromě markýz a pevně uchycených instalací se stále více 
objevují otáčivé lamely, které reagují na pohyb slunce. Tím stále využívají celého svého 
potenciálu a také efektivněji stíní. 

• Pevně instalované stínění proti slunci – markýzy, lamely, 

• otáčivé lamely. 
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3.5. Výplně otvorů 

 FV panely jako výplně otvorů mají těsnou hranici s použitím na obvodové 
pláště. Zde bych chtěla vyzdvihnout použití FV jako vitráží. 

 

3.6. Další možnosti instalací na budovách 

 Dalšími možnostmi, jak využít FV na budovách je například zábradlí lodžií a 
balkónů, okenice atd. 

 

4. UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH Č LÁNK Ů V RÁMCI VOLNÝCH PLOCH 

 FV panely se uplatní v mnoha směrech utváření budov, urbanismu sídel  
i krajiny. Na volných slunečných prostranstvích se instalují zejména velké FV 
elektrárny, kde jsou panely upevněné na samostatných pevných či otáčivých 
konstrukcích.  

 Urbanismus sídel ovlivní především instalace FV článků velkých výkonů 
umístěné buď v prostorách jinak nevyužitelných (rekultivované skládky, průmyslové 
areály) nebo na střechách a fasádách budov. Také je ovlivněn při navrhování nové 
zástavby, která je koncipována na základě principů šetrných k životnímu prostředí  
a využívá OZE na pokrytí potřebné energie. 

 V poslední době se také objevují FV články jako součást městského mobiliáře, 
tj. veřejné osvětlení, plastiky apod. 

 

Velké FV elektrárny: 

• umístěny v krajině nebo na velké ploše v sídle (rekultivovaná skládka), 

• pevně instalované panely, 

• otáčivé panely. 

Solitéry: 

• FV jako součást uměleckého díla, 

• FV jako součást utváření městského prostoru – osvětlení. 

Liniové stavby: 

• FV sloupy, 

• FV v rámci protihlukových bariér u silnic a dálnic. 

 

5. ZÁVĚR 

 Fotovoltaika by mohla přispět k budoucímu zabezpečení zásobování elektrickou 
energií, poskytovat ekologicky příznivé energetické služby a zlepšovat hospodářský  
a společenský blahobyt. Spolu s dalšími technologiemi založenými na obnovitelných 
zdrojích energie a energetickou účinností by se FV články mohly stát klíčovou 
technologií budoucnosti. 

 S touto možností je nutné již dnes počítat, jelikož instalací FV článků, i přes 
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zvyšující se účinnost, zabíráme velkou plochu. Tímto vzniká otázka jak a kam je 
vhodné FV systémy umísťovat. Vzhledem k tomu, že potřeba elektrické energie je 
soustředěna do sídel a charakteristika FV článků nám nabízí široké portfolio jejich 
umístění v rámci architektury budov, je jejich užití v rámci krajiny vhodné jen v zcela 
specifických případech tak, aby nedocházelo ke znehodnocování volné krajiny. 

 

  
Obr. 1. [6] Obr. 2. [7] 
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VYUŽITÍ SLÁMY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH 

 

Daniel Grmela1 

 

Abstrakt 

 Snaha o celostní pohled na tvorbu kvalitního vnitřního prostředí obytných 
budov, beroucí v potaz maximum hospodářsko-sociálních a environmentálních vztahů  
a dopadů, ústí v použití stavebních konstrukcí ze slaměných balíků s hliněnými  
a vápennými omítkami, jako jedné z cest, splňující v maximální míře takto definované 
požadavky, přesto však přes svůj obrovský potenciál zatím nedoceněné. A to zejména 
při využití slámy tím environmentálně nejefektivnějším způsobem, čili jakožto nosné. 

 

Abstract 

 This article is trying to offer a holistic approach to design of high-quality indoor 
climate in residential buildings as a basic sense of their being. It impeaches maximum 
economic, social and environmental relations and effects. That is coming to aplication 
of straw bales with the clay and lime plasters and renders in the building structures as 
the one of the ways which completely fulfil so defined requirements but in spite of its 
stronge potential has yet to come into its own. Especially when the straw is used in the 
most effective way – as a loadbearing. 

 

1. ÚVOD 

 Domy ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami využívají taková 
řešení stavebních konstrukcí, která vytváří lidskému životu ve vnitřním prostředí domu 
ty nejpříznivější podmínky a zároveň minimalizují negativní dopady stavebního 
průmyslu na prostředí vnější – životní. A to vše za tak nízkou cenu, která pomáhá 
takovému řešení se v běžné stavební praxi ve stále větší míře prosazovat.  

 

1.1. Kvalitní mikroklima s minimální spot řebou energie 

 Oproti běžným silikátovým materiálům, vykazuje sláma vyšší hodnotu tepelné 
kapacity c J/(kg. K)). To příznivě ovlivňuje tepelnou stabilitu. Součástí správně 
provedené slaměné obvodové konstrukce jsou hliněné a vápenné omítky – dohromady 
tvoří jeden funkční celek. Hliněné omítky mají na kvalitu vnitřního prostředí vynikající 
vliv. Vytváří vhodné elektroiontové mikroklima, mají schopnost pohlcovat škodlivé 
plyny a regulovat vzdušnou vlhkost. Mají dobré tepelně-akumulační schopnosti.  

 

1.2. Tepelný odpor a cena slámy 

 Tepelná vodivost je silně závislá na objemové hmotnosti (míře slisování) slámy. Za 
optimální se považuje hodnota 90 kg/m3. Tepelná vodivost slámy závisí také na orientaci stébel. 

                                                 
1 Ing. Daniel Grmela, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 
Veveří 331/95, 602 00 Brno, e-mail: danielgrmela@email.cz. 
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Při w < 20 % 
Nu = 1 (bez 
konvekce) 

Tepelná 
vodivost 
λ =[W/m.K]  

Tepelný odpor 
R = [m2.K/W] 

stěna z 
balíků 

na výšku 

tok tepla kolmo 
na stébla 

0,054 
5,5 

při tloušťce 300 mm 

stěna z 
balíků 

naplocho 

tok tepla rovnoběžně 
se stébly 

0,061 
8,1 

při tloušťce 500 mm 

Tab. 1. Tepelná vodivost slámy [1], (přibližná)  pro objem. vlhkost w<20 %, objem. hmotnost 
ρ=90kg/m3,  bez uvažování  přenosu tepla sáláním a prouděním, tj. pro teploty θ =0-25 °C a 

tloušťku do 500 mm. 

 

 Výhodou stěny z balíků na výšku je jejich menší celková spotřeba. Nevýhodou 
je horší stabilita a nevhodnost podkladu pro omítku. Hodí se k použití v takových 
konstrukcích, ve kterých jsou balíky uzavřeny uvnitř. Stěny z balíků naplocho jsou 
oproti tomu stabilnější a do roviny seříznuté konce stébel tvoří ideální podklad pro 
omítku. 

 Slaměný balík je nejlevnější tepelnou izolací – obvyklá cena balíku slámy 
klasických rozměrů 30 x 50 x 60 cm je 5 Kč/kus. Ta však se vzrůstající popularitou 
slaměného stavění roste a specializovaní zemědělci, je již prodávají i za 20 Kč/kus. Tyto 
dražší balíky jsou však optimálně slisované a skladované. V Tab. 2.  jsou srovnány ceny 
konvenčních, na českém trhu aktuálně nejlevnějších tepelných izolací, s izolací z balíků 
slámy. Balík slámy uložený naplocho (50 cm) má tepelný odpor srovnatelný s 30 cm 
polystyrenu či minerální vlny. 

 Takové tloušťky konvenčních izolací jsou však již za hranicí jejich  ekonomické 
i ekologické rentability.  

 

 

Tepelný odpor R = 8,1 m2K/W 
slaměný balík polystyren minerální vlna 

běžný stavební EPS 70 Z Rockmin 
PRESS 

tloušťka 
[mm] 

500 500 300 320 

cena 
[K č/m2] 

28 112 428 536 

Tab. 2.  Srovnání cen slaměného balíku a nejlevnějších konvenčních tepelných izolací, ceny dle 
[6] 

 

1. 3. Vlhkost 

 Pro prevenci růstu plísní a hub nesmí vlhkost balíků překročit 20 % a neměly by 
ani být dlouhodobě umístěny v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší než 70 % [2]. 
Proto je balíky před nadměrnou vlhkostí nutno chránit, a to jak během skladování  
a výstavby, tak v průběhu celé životnosti budovy.  

 Při skladování je důležité zejména nenechat zvlhnout střed balíku ať už odshora 
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či odspoda, protože by již pro použití na stavbě dostatečně nevyschl, zatímco vlhnutí ze 
stran nebývá problémem. Slámou voda nevzlíná. Zvlhne pouze do takové hloubky, do 
jaké je déšť zahnán větrem. Po dešti balíky vyschnou díky přirozenému pohybu 
vzduchu kolem stohu. Cyklus vlhnutí/vysychání balíky nepoškozuje. Balíky se 
v žádném případě nesmí zapařit, proto je není vhodné zakrývat neprodyšnou plachtou. 
Postačí přístřešek. 

 Také v konstrukci je za tímto účelem potřeba učinit jistá opatření. Nejdůležitější 
je dostatečný přesah střechy, zvednutí první vrstvy balíků nad úroveň terénu, drenáž 
základů a správné provedení omítek. Použití parotěsné zábrany se nedoporučuje.  

 

 

Obr. 1. Plíseň na slámě. 

1.4. Hořlavost 

 Ve slaměném balíku není dostatek vzduchu k okysličování hoření. Dle ÖNORM 
B 3800 je klasifikována do třídy hořlavosti B2 (normálně hořlavé). Slaměná stěna  
s hliněnou vnitřní (2 cm) a vápennou vnější (2cm) má ověřenou požární odolnost F90 
(90 minut). V balíku není dostatek vzduchu k okysličování hoření. Z hlediska rizika 
vzniku požáru je nebezpečná pouze volná sláma, která je z balíků při stavbě vytroušena.  

 

1.5. Hlodavci 

 Neobsahuje-li sláma v balících žádné zrno, není v domě ze slámy nic, co by 
oproti konvenčnímu domu, lákalo hlodavce dovnitř více. Nedokáží slámu (celulózu) 
trávit. Ve slaměném balíku se jim navíc také díky jeho značnému vnitřnímu pnutí 
obtížně pohybuje. 

 

1. 6. Akustické vlastnosti 

 Prozatím nejsou k dispozici výsledky žádného oficiálního výzkumu týkajícího se 
akustických vlastností slámy. Praktické zkušenosti výborné zvukově-izolační vlastnosti 
stěn ze slaměných balíků naprosto přesvědčivě dokazují. Obyvatelé i návštěvníci 
slaměných domů akustickou kvalitu jejich vnitřního prostředí okamžitě zaznamenají. 
V USA jsou ze slámy postavena nejméně dvě nahrávací studia a řada meditačních 
center. V čím dál větší míře jsou slaměné balíky využívány také pro stavby akustických 
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clon silnic pro motorová vozidla a letišť.  

 

1. 7. Konstrukční systémy 

 Stavby ze slámy se staví v zásadě dvojím způsobem: s nosnými a s nenosnými 
stěnami. 

 Nenosná sláma: Slaměné balíky lze použít jako výplň skeletu, jako kontaktní 
zateplení zvenčí či tepelnou izolaci vevnitř sendvičové obvodové konstrukce. Při použití 
slámy jako nenosné není v porovnání s celkovou cenou domu úspora za materiál zdí 
(cihly či tvárnice) a materiál tepelné izolace (minerální vlna či polystyren) v porovnání 
s celkovou cenou domu (náklady na pozemek, okna, dveře, střešní krytinu, podlahy, 
obklady a dlažby, topení, elektroinstalace, vodovod atd.) až natolik významná. 
Ekologická stopa takovýchto staveb není oproti stavbám konvenčním snížena až tak 
podstatně. Podstatnou výhodou je však aplikace zažitých stavebních metod a možnost 
splnění stávajících předpisů. 

 Nosná sláma: Potenciál environmentální i ekonomické efektivity slámy je 
naplno využit teprve při jejím použití jakožto nosné. Sláma plní nejen funkci tepelně 
izolační, ale zároveň také funkci konstrukční. Žádných jiných masivních svislých 
konstrukčních prvků není třeba. Vedle nákladů na materiál zdí a tepelnou izolaci 
odpadají i náklady na nosnou konstrukci a s ní spojených odborných prací. Tím se 
snižuje i celková hmotnost stavby, čímž se otevírá možnost dalších úspor při budování 
základů, potažmo dopravě, která může tvořit až třetinu celkových nákladů na stavbu. 
V neposlední řadě se použití nosné slámy promítne snížením potřeby tepla pro vytápění 
i do provozních nákladů budovy. Tepelný odpor stěny z nosné slámy je totiž díky 
rovnoměrnému rozložení slaměné hmoty vyšší. 

 

2. TECHNOLOGIE 

 Původní 100 let stará metoda nebrasských osadníků stavění domů z nosné slámy 
měla jednu zásadní nevýhodu. V průběhu stavby nebyly balíky chráněny před dešťem 
střechou. Navíc byla ještě dána jistá dispoziční omezení vlivem nízké stability stěn 
z nosné slámy. Barbara Jones z britské neziskové společnosti Amazon Nails však 
v posledních 20 letech vyvinula slaměný stavební systém tzv. hybridní. Ten spojuje 
všechny výhody použití slámy jako nosné a nenosné. Velmi řídký a subtilní skelet nese 
zpočátku lehkou střechu. V průběhu zdění slaměné stěny jsou ztužující věnec se 
střechou ponechány 100 mm nad jejich zamýšlenou výškou. Až se stěny z balíků pod 
střechou vyzdí, střecha se na ně spustí a může být dodatečně zatížena (nejlépe hlínou  
a osázena trávou). Konstrukční řešení musí umožňovat zapuštění sloupků do věnce.   

 Proti vztlaku větru se věnec spojí smyčkou – stahovacími třmeny – se 
základovou konstrukcí. Těžká střecha stěnu z balíků stlačí a stabilizuje. Stlačení balíků 
způsobuje nejen eliminaci mezer mezi jednotlivými vrstvami, ale i eliminaci mezer 
mezi jednotlivými balíky vedle sebe, protože se balíky při stlačení rozpínají do stran. To 
zlepšuje izolační vlastnosti slaměné stěny.  
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Obr. 2. Konstrukční úprava zhlaví sloupů. 

 

2. 1. Základy 

 Specifiky základů domů z nosné slámy jsou požadavky na jejich tuhost, ochranu 
proti vodě a vlhkosti, uchycení třmenů pro stažení zdí mezi základ a věnec a vetknutí 
prutů či tyčí pro nabodnutí slaměných balíků. 

 

2. 2. Poddajnost 

 Nosná sláma omítnutá hliněnou, či klasickou vápennou omítkou z hašeného vápna tvoří 
poddajnou konstrukci. Ve většině případů (tam, kde jsou dostatečně únosné zeminy) 
není nutné provádět masivní betonové základy tak, jak je zvykem v běžné stavební 
praxi, která se prakticky neobejde bez použití cementu, který při sebemenším pohybu 
praská. Slaměnému domu je dovolen pohyb, pružné omítky se s pohybem vypořádají 
[3].  

 

2. 3. Ochrana proti vodě a vlhkosti 

 Pata slaměné stěny musí být pečlivě  ochráněna před vlhkostí. To znamená, že 
musí být zvednuta dostatečně vysoko nad úroveň terénu tak, abychom zabránili jejímu 
porušení vlivem odstřikující dešťové vody. 

 Základy musí umožňovat odvodňováni akumulované vláhy ze slaměné stěny 
působením gravitace (Obr. 6.). Nebylo-li by tomu tak, akumulovaná vláha stékající 
vnitřkem slaměné stěny by zůstávala v její patě a způsobila by její poruchu – hnití. 
Proto se používají základy drenážované. 

 Výhodné je založení slaměného domu na starých pneumatikách. Drenážní funkci 
zajišťuje vtipně otvor pro kolo vysypaný štěrkem. Využito je také hydroizolační 
schopnosti samotného materiálu pneumatiky. Amazon Nails jich takto úspěšně založili 
již desítky. 
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Obr. 3.  Založení na starých pneumatikách. Obr. 4. Stěna hybridu. 

2. 4. Stěny 

 Balíky se ukládají naplocho. Stébla jsou orientována kolmo na stěnu. Omítka  
s konci stébel dobře váže.  

 Přechodová vrstva mezi omítkou a slámou je důležitá ze statického hlediska. 
Vytváří vyztuženou tuhou oblast, která zabraňuje omítce ve vybočení a kolapsu díky 
vzpěru. Z omítky se stává dosti únosná deska. Sláma s omítkou pak spolupůsobí jako 
dva spřažené elementy.  

 Amazon Nails ještě zvyšují stabilitu slaměné stěny rádlováním dvěma 
průběžnými tyčemi na šířku balíku. 

 V první vrstvě se použijí ty nejlepší balíky. Ve spodní části stěny je balík nejvíce 
zatížen a jeho tvarová stabilita má dobrý vliv na stabilitu a rovinnost výsledné stěny.  

 Balíky jsou kladeny obdobně jako cihly či tvárnice s převázáním o půl délky pro 
lepší stabilitu a rovnoměrné roznesení tlaku. Při stavění se postupuje z pevně daných 
bodů – buď rohů, nebo rámů oken a dveří, do středů stěn. Tak se nejsnáze dosáhne toho, 
že rohy stěn a okraje otvorů budou rovné. 

 

2. 5. Okna a dveře 

 Všechny otvory ve stěnách z nosné slámy musí mít nějakým způsobem zajištěno 
roznášení tíhy balíků, podlah a střechy nad nimi. Vzhledem k poddajnosti a dalším 
vlastnostem slámy není použití ocelových nebo betonových nosníků vůbec vhodné. 

 

2. 6. Konstrukční rámy 

 Nejjednodušší je okna a dveře osazovat do dřevěných konstrukčních rámů. Při 
instalaci rámů je třeba brát v potaz sednutí balíků v důsledku hmotnosti podlahy  
a střechy nad nimi. Přesnou velikost sednutí není vzhledem k nestejné hustotě balíků 
možno přesně spočítat. Prakticky ale postačí nechat nad rámy 75 mm širokou mezeru. 
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2. 7. Modulové rozměry 

 Rozměry rámů je vhodné volit modulové, tzn. jako násobky rozměrů balíků. 
Vnější rozměr rámu může tedy být půl až tři balíky na šířku a jakýkoli počet balíků na 
výšku zmenšený o 75 mm, aby umožnil sednutí.  

 

2.8. Rámy nosné a nenosné 

 Rám může, ale nemusí být nosný. Nosný rám nese váhu zdi, stropu a střechy nad 
sebou. Nosné rámy jsou vhodné pro otvory širší než 1,2 m.  

 Nenosný rám musí být shora chráněn nosným překladem, který rozloží výše 
popsané zatížení na okolní nosnou zeď. Překlad nad nenosným dveřním nebo okenním 
rámem by měl přesahovat do okolní stěny aspoň o polovinu šířky otvoru. 

 

2. 9. Věnec 

 Věnec je ztužující obvodový prvek. Zabraňuje vybočení stěn v horizontálním 
směru a rovnoměrně rozkládá zatížení od střechy, stropů a podlah vyšších nadzemních 
podlaží do stěn po celé jejich šířce a po celém obvodu stavby. 

 Poskytuje pevné body ke kotvení a uchycení třmenů, ke stažení slaměné stěny 
(mezi věnec a základ) – zvýšení její tuhosti a k zajištění střechy proti vztlaku větru. 

 Je možné použít i věnec betonový, ale v souladu s filosofií slaměného stavění je 
mnohem lépe věnec dřevěný. 

 

2. 10. Omítky 

 Obecně mají omítky úlohu ochrannou a estetickou. V případě použití slámy jako 
nosné plní i funkci konstrukční.  

 V současné inženýrské praxi, zejména u některých nízkoenergetických 
technologií, se klade důraz na snížení průniku vlhkosti do konstrukcí. Na jedné straně se 
zvyšuje neprodyšnost obálek stěnových sendvičů a snižuje se jejich paropropustnost. Na 
druhé straně se předpokládá, že ideální utěsnění je nemožné. Netěsným místům se nedá 
zabránit, a proto je důležité umožnit v rámci konstrukce bezpečnou míru akumulace 
vlhkosti a zároveň vlhkost zpřístupnit snadnému vysycháni [3]. 

Z hlediska vlhkosti se požadavky na omítky slaměných zdí dají shrnout do tří 
bodů: ochrana slámy před průnikem kapalné vody; difúzní otevřenost – umožnění 
vysychání; pružnost – jinak by na slámě praskaly. 

     Těmto požadavkům vyhovují pouze dva typy omítek – vápenné a hliněné omítky [3]. 
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Obr. 5. Zdroje vlhkostí a mechanismy vlhnutí 
ve zdech z balíků slámy: 1 – déšť, 2 – vodní 
pára (difuze), 3 – vestavěná nebo 
akumulovaná vlhkost, 4 – vzlínání, 5 – průnik 
chybnými detaily [3]. 

Obr. 6.  Mechanismy vysychání ve zdech 
 z balíků slámy: 1 – odpařováni vody 
přepravené kapilarítou k vnějším a vnitřním 
povrchům, 2 – vodní pára (difúzí),  
3 – odvodňováni akumulované vláhy drenáží 
základů působením gravitace [3]. 

3. ZÁVĚR 

 Přes zjevné výhody jako jsou minimální spotřeba energie na výrobu a provoz, 
nízká cena, dostatečná životnost a následná jednoduchá a ekologicky výhodná likvidace, 
využití lokálních zdrojů, přínos pro místní ekonomiku a vhodnost pro stavbu svépomocí 
brání širšímu využívání slaměných balíků ve stavebnictví zejména nedostatek 
tuzemských zkušeností, nedůvěra investorů a chybějící metodika pro navrhování.  

 V současnosti je nejschůdnějším kompromisem pro běžnou výstavbu použití 
slaměného balíku pouze jako náhrady konvenční tepelné izolace, kdy jsou balíky 
uzavřeny v konstrukci dřevostavby, pro následující zřejmé důvody: pracnost shodná 
s klasickou dřevostavbou; zlevnění stavby snížením nákladů na tepelnou izolaci; 
minimální znalost speciálních technologií; možnost dodávky stavby zaučenou firmou 
specializovanou na dřevostavby [4]. 

 Vezmeme-li v potaz všechny výše naznačené souvislosti, jeví se do budoucna 
jako nejvýhodnější použití slámy jako nosné s hliněnými a vápennými omítkami.  
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PŘÍRODNÍ A DALŠÍ ZELENÉ PLOCHY VE M ĚSTĚ 

 

Magdalena Hledíková1 

 

Abstrakt  

 Ochrana krajiny nebo přírodního prostředí je ovlivňována mnoha důvody, 
souvisí zásadním způsobem také s plánováním města a jeho fungování. Od zbourání 
městských hradeb v 19. století se města rozrůstají do krajiny a naopak části přírodního 
prostředí jsou integrovány do městského prostoru. Tato změna ve struktuře se stává 
příčinou změny tradičního chápání protikladu města a krajiny. Způsobů, jak vytvořit 
environmentálně co nejudržitelnější město, je celá řada. Článek se pokusí poukázat na 
způsob využití plochy měst. Na městském zemědělství se představí alternativní možnost 
využití městských území.  

 

Abstract 

 There are many reasons for the motivation of the preserving of natural landscape 
areas. The managing of the natural areas is strongly related to managing of the city 
areas. Since the removal of city's walls in the 19. century cities have expanded into the 
surrounding landscape and at the same time pieces of natural environment have become 
parts of the urban area. This structural change is followed by a change in understanding 
the relationship of the developed and natural land. The paper outlines some approaches 
relevant to the recent forms of urban development. The urban agriculture is one example 
of alternative possibility for using low density urban areas. 

Key words: suburbanization, urban density, urban agriculture 

 

1. ÚVOD 

 V evropském prostoru je jen těžko možné mluvit o krajině, aniž bychom zároveň 
nemluvili o městě. Mnoho přírodních vědců, ochranářů a milovníků přírody ze svých 
úvah město vynechává a soustředí se pouze na přírodní prostředí. Avšak snahy  
o ochranu přírodního prostředí pocházejí často právě z prostředí městské inteligence. 
Město, je lidmi budováno jako umělé prostředí, které by mělo soužit především pro 
člověka, vytvořit pro něj optimální podmínky. V něm se koncentruje civilizační pokrok, 
peníze, průmysl, správa, vzdělanost, ale i negativní jevy, které sebou civilizace nese. 
Přestože je považováno za vrchol prostředí čistě lidského, tak vlastním obytným 
podmínkám pro člověka není vždy věnována systematické pozornost. Charakter měst 
zásadním způsobem ovlivňuje podobu okolní krajiny i environmentální dopady lidských 
sídel v celosvětovém měřítku. Tento dopad závisí na konkrétní podobě měst a jejich 
struktury a způsobu života, který svým obyvatelům umožní. Při konkrétním plánování 
měst se dostávají do konfliktu zastánci přírodního a zastánci městského prostředí (aneb 
podle Librové – ochránci přírody a antinaturalisté), kteří se nemohou shodnout pro 
odlišnost svých názorových východisek [11:1]. Tento problém se nejvýrazněji projevuje 

                                                 
1 Ing. arch. Magdalena Hledíková, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra 
environmentálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno, e-mail: mhledikova@post.cz. 
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právě při úvahách o působení města na volnou krajinu nebo o zelených plochách ve 
městě, kde by právě spolupráce měla být co nejintenzivnější. 

 

2. MĚSTO A KRAJINA 

 Přírodní krajina je silně ovlivňována městskou krajinou a naopak. Už 
v minulosti byla dobře fungující zemědělská krajina podmínkou pro vznik měst. Města 
vznikala tam, kde byly přebytky zemědělské činnosti, které bylo nutné prodat  
a nakoupit za ně nějaké jiné zboží, které si zemědělci nemohli sami vytvořit. V první 
řadě šlo o nástroje vyrobené z kovů. Poté města stále zůstávala závislá na okolní 
krajině, z níž čerpala svou obživu [16]. K zásadní přeměně dochází během průmyslové 
revoluce, kdy se do měst začíná stěhovat velké množství obyvatel. Podmínkou pro to 
byl nejen rozvoj průmyslu, ale zase i změna ve způsobu zemědělského hospodaření, 
která umožnila zásobování těchto lidí potravou. Od té doby města neustále rostou – a to 
jak počtem obyvatel, v nich žijících, tak svou plochou, kterou zabírají. V evropských 
městech se počet jejich obyvatel stabilizoval v druhé polovině dvacátého století na 
podílu zhruba 80 % městských obyvatel. Přestože počet obyvatel dále mnoho nenarůstá 
(v některých případech dokonce uvnitř správních území měst klesá), tak se stále výrazně 
zvyšuje zastavěná plocha. Pokud budeme sledovat nakládání s plochou kolem měst, tak 
snadno dojdeme k názoru, že z pohledu města (nebo obecněji sídel) se krajina může 
jevit pouze jako plocha, kterou můžeme využít, spotřebovat, zastavět, využít pro 
zásobování potravinami, energií, nerostnými surovinami. Například Londýn  
(160 tis. ha) přesahuje jen produkcí potravin pro své obyvatele plochu 50 krát větší než 
sám zabírá [4:52].  

 

3. HUSTÉ NEBO ZELENÉ MĚSTO? 

 Mnoho současných urbanistů poukazuje na nutnost města co nejvíce zahušťovat 
po vzoru fungujících středověkých měst. Omezením hradbami vznikala vysoká hustota, 
plocha uvnitř hradeb byla ceněna, a tedy i využita co nejvíce. Hustota zástavby 
pomiňovala další souvislosti – všude bylo možné dojít pěšky, prostor byl pod kontrolou 
chodců, při chůzi bylo možné navazovat sousedské vztahy. Hustota a různorodost 
činností ve městě vedou k vytvoření skutečně městského prostředí, kde se lidé mohou 
potkávat, ze kterého nejsou vyloučeny nejrůznější vrstvy společnosti. S hustotou  
a různorodostí zástavby roste hustota aktivit, které se v daném území odehrávají, které 
lákají další obyvatele k pobytu na veřejných plochách, ulicích a náměstích2. To jsou 
argumenty, kterými hájí ideje na zastavění brněnských parků například architekt Petr 
Hurník3. 

 Hustota měst je jistě jejich veliké pozitivum, jak ze sociálních, tak 
z environmentálních důvodů. Při hustém zastavění území se zkracují sítě infrastruktury 
a komunikací, které dané území obsluhují, v kompaktní zástavbě jsou omezeny 
ochlazované plochy budov, nezabírá se zbytečně plocha volné krajiny pro další 
zástavbu, území je možné efektivně obsloužit hromadnou dopravou, klesá závislost na 
                                                 
2 Význam veřejných ploch pro veřejný život ve městě, pro růst urbanity vysvětluje např. dánský urbanista 
Jan Gehl [3] ve své knize Život mezi budovami. 
3 V Literárních novinách v rozhovoru s Kateřinou Dubskou Hurník hájí zahušťování měst jako hodnotu, 
pro kterou není škoda z městského prostoru odstranit i nějaký ten strom. Tyto názory prezentoval na 
výstavách „Návrat citu do města“(2003, 2005, 2007, Galerie u Dobrého pastýře), kde byly prezentovány 
především studentské práce, které vznikly pod jeho vedením na Fakultě architektury v Brně. 
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automobilu a tím se snižuje potřeba ploch pro individulání automobilovou dopravu. 

 Na druhou stranu kvůli zvýšení obytné hodnoty městského prostředí od  
19. století vzniká snaha o rozvolněná města uprostřed zeleně. Zásluhou okrašlovacích 
spolků jsou nově budovaná území městských bloků doplněna plochami zeleně; parky, 
sady. Lesoparky jsou budovány buď přímo ve městech, nebo v jejich okolí [18]. Také se 
šíří pokusy o změnu a rozvolnění celé struktury zastavění, třeba v podobě tzv. 
zahradních měst, jejichž koncept prosazoval např. Ebenzauer Howard a další jako reakci 
na katastrofické podmínky v dělnických koloniích. Na základě myšlenek zahradních 
měst se postupně struktura zástavby postupně rozvolňuje. 

 Otázkou zůstává, jestli je nutné klást hustotu zastavění měst do protikladu  
k zeleným plochám v nich. Uvnitř městských katastrů existuje totiž stále velké množství 
nevyužitých, ladem ležících ploch. Tyto plochy vznikají z mnoha důvodů – jsou to 
nevyužité plochy z důvodů složitých majetkových vztahů, brownfields – plochy 
bývalých továren, rezervní plochy pro plánované veřejné stavby, území v záplavových 
oblastech, ochranná pásma vedení sítí, obtížně zastavitelná území…  

 

4. STARÁ A NOVÁ DIVO ČINA 

 Zelené prostředí ve městě z pohledu biodiverzity snadno předčí běžné prostředí 
volné přírody mimo město. Například počet druhů ptáků může v zahrádkářských 
oblastech přesahovat stovku druhů. Pochopitelně i počet různých druhů rostlin dosahuje 
nečekaných čísel, což je dáno množstvím introdukovaných druhů, ale i malých rychle se 
střídajících plošek, které vytváří okrajový efekt s vysokou bohatostí [1:22]. 

 V neposlední řadě je vhodné upozornit i na v přírodovědném prostředí 
zmiňovanou „novou divočinu“, která vzniká kdekoli, kde se právě něco neděje [14]. 
Tato divočina nám i v městském prostředí může evokovat pocit divokosti, může 
propojovat druhy původní i nepůvodní a v neposlední řadě být východiskem pro nové 
krajinné plánování. Tento způsob utváření krajiny byl ponechán třeba při obnově 
některých areálů v Porůří, při restrukturalizaci rozsáhlé průmyslové oblasti na krajinu 
s vysokým turistickým ruchem založeným na kultuře a službách (více viz. [15]). 

 

5. MĚSTSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

 V současném pojetí evropských měst a jejich plánování se se zemědělskou 
činností na správním území měst příliš nepočítá. V minulosti bylo městské zemědělství 
spojeno s nárůstem měst a příchodem původně venkovského obyvatelstva, které si  
s sebou přineslo i své zvyklosti, týkající se alespoň částečné obživy z vlastní produkce. 
Podle toho vypadaly dvorky na okrajích měst, které obydlovali králíci, slepice  
a záhonky zeleniny. Pro hnojení se využíval kompost a taky všudypřítomné koňské 
koblížky. S nárůstem automobilové dopravy se snížil tento zdroj přirozeného 
zúrodňování půdy, ale hlavně se rozšířila možnost zeleniny dodávané odkudkoli 
z celého světa, v jakoukoli roční dobu. Tak současné děti těžko mohou pochopit 
pohádku O dvanácti měsíčkách a jahodách v lednu, neboť je to pro ně v supermarketech 
naprosto běžná zkušenost. Mnoho současných obyvatel českých měst neví, v kterou 
roční dobu se sklízí brokolice, ani zda je možné ji v našich podmínkách vůbec 
vypěstovat.  

 V posledních letech je ale možné sledovat nárůst městského zemědělství po 
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celém světě. V rozvojových zemích nás statistiky příliš nepřekvapí – v Šanghaji zabírá 
zastavěná plocha pouze 20% městské plochy a zbytek je využit převážně zemědělsky 
(pěstování rýže, chov kuřat, kačen, prasat a kaprů). I pro plánování nových měst Čína 
doporučuje zahrnout plochu pro městské zemědělství. Singapur je nezávislý v produkci 
masa, zeleninu pokrývá z 25 % spotřeby. Také v Moskvě od roku 1970 do současnosti 
vzrost podíl hospodařících městských rodin z 20% na 65%, což může být samozřejmě 
vysvětleno nutností kvůli vzrůstající chudobě a nedostupnosti zeleniny odjinud. 

 Ale i v zemích čistě západoevropských a v USA je nárůst městského 
zahradničení výrazný. V Německu spravuje zahrádku 80 tisíc Berlíňanů a dalších  
16 tisíc čeká v pořadníku na její přidělení. V Británii se mimo jiné rozvíjí i řada 
místních trhů s lokáními výpěstky, které navazují na rozvinuté komunitní zahradničení 
[4:52-54]. 

 Důvody pro městské zemědělské hospodaření jsou mnohé. Jak už bylo zmíněno 
jedním ze zásadních důvodů je řešení chudoby, či nedostatek dostupných zdrojů 
kvalitních potravin. Tento důvod se ukazuje jako důležitá možnost i v Evropě. 
Zahrádkáři se snaží vypěstovat potraviny, o kterých vědí, odkud pochází a co obsahují. 
Proto je i na místních trzích, např. v Británii, preferována zelenina v kvalitě bio. 
Důležitým argumentem se snaha být blíž přírodnímu prostředí, zažít růst plodin, 
seznámit s tímto procesem vlastní děti. Uvědomělí pěstitelé uvádějí i snahu  
o udržitelnost měst a nezávislost na produkci z druhé strany planety, snahu snížit 
dopady dopravy na velké vzdálenosti. Pro ekologické a jiné sci -fi vizionáře platí jako 
pádný argument soběstačnost (alespoň částečná) i pro období možné nadcházející krize. 

 Nezanedbatelným impulzem je i podpoření módním trendem a vhodným 
marketingem [2]. Jako příklad může sloužit časopis Resurgence, který domácí 
zahradničení povyšuje mezi formy ekologického luxusu. Na stránkách tohoto časopisu 
se můžeme setkat například s fotografií prince Charlese v záhonu kedluben [11:1]. Tyto 
motivace jsou jednou z cest, která se bude pravděpodobně posilovat i v českém 
prostředí. 

 
6. ZÁVĚR 

 Pro ochranu přírodního prostředí jsou důležitým předpokladem i dobře fungující 
města. Právě plánování měst a jejich management ovlivní nejen podobu měst, ale 
zároveň s tím i způsob využívání krajiny a přírodního prostředí. Pro dobré fungování 
měst je podstatná jejich tzv. obyvatelnost4. Podmínkou pro dobře fungující město je 
jeho „urbanita“, která se odvíjí od hustoty aktivit, což pochopitelně souvisí s hustotou 
obyvatel, kteří město obývají. Přesto v prostoru města zůstává množství ploch, které lze 
chápat a vnímat jako zelené nebo dokonce přírodní. Pestrost škály se může odvíjet od 
upravených městských parků, které slouží jako obytné prostředí pro člověka, 
zahrádkářské kolonie, které pomáhají zásobovat obyvatele zdravou zeleninou, až po 
plochy přírodní, některé z nich vzniklé jako tzv. „druhá příroda“ či jinými slovy „nová 
divočina“. Vedle kompaktně zastavěných ploch právě volné a nezastavěné plochy 
mohou vytvářet kontrast a pomáhat orientaci lidí. Tyto plochy mohou působit jak na 
snížení negativních environmentálních dopadů města, tak na zvýšení obytné hodnoty 
prostředí. 

                                                 
4 Termín „obyvatelnost měst“ používá v našich podmínkách poprvé Karel Honzík, jak můžeme zjistit 
z jeho esejů, z nichž některé vydal v knize Tvorba životního slohu. Poté termín „obyvatelnost“ začíná 
používat i Honzíkův vrstevník a přítel Ladislav Žák, který jej však uplatňuje i pro krajinu – více viz kniha 
Obytná krajina, 1947. 
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EKOLOGICKÉ PALIVO V EKOLOGICKÝCH KAMNECH 

 

Petr Novák1

 

Anotace 

V dnešní době roste zájem o využívání paliva z obnovitelných zdrojů. Na výrobu 
zařízení, která se k tomuto účelu využívají, se spotřebovává značné množství energie. 
Dobrým příkladem ekologického řešení je spalování ekologického paliva v hliněných 
kamnech nebo pecích. 

 

Abstact 

Nowadays increases interest in using solid fuel from renewable resources. 
Production of mechanisms, which are using for these purpose, burns considerable 
quantity of energy. Good example of environmental approach is burning ecologically 
friendly fuels in clay stoves or ovens. 

 

1. ÚVOD 

Energie v dnešní době hýbe světem. Bez energie by se život naší společnosti 
zastavil. Celosvětová spotřeba energie strmě narůstá a tím se zvyšuje i znečišťování 
životního prostředí. Jsme závislí na dodavatelích energie, kteří ji z 86% získávají 
z neobnovitelných zdrojů. Zásoby těchto zdrojů se však ztenčují. Východiskem může 
být šetření energie a využívání energie získané z obnovitelných zdrojů. Šetřit energii  
a tím i náklady se snaží snad všichni lidé. Ať už je k tomu vedou poznatky vědců  
o vlivu emisí na globální oteplování, nebo výchova ekologických spolků k šetrnému 
životnímu stylu anebo chtějí snížit své finanční náklady za energii. Kde lze ušetřit 
nejvíce energie, však lidé často neví. 

 

Obr. 1. Graf rozložení spotřeby energie v domácnosti [1]. 
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Přibližně čtyřicet procent energie spotřebují ve vyspělých státech budovy 
k vytápění a chlazení. Cílem je maximální snížení energetické náročnosti budov pomocí 
energeticky úsporných opatření, kterých je mnoho. Tento článek podrobněji popíše 
možnost získat energii na vytápění budovy z obnovitelných zdrojů energie. Tuto 
ekologickou energii navíc lze vytvářet v kamnech nebo pecích vyrobených také 
z obnovitelného zdroje, konkrétně z hlíny. 

 

2. VÝBĚR EKOLOGICKÉHO PALIVA 

Po rozhodnutí využít jako zdroj tepla v budově kamna, krb či pec musí 
následovat další rozhodnutí. Jaký výkon má zdroj mít a jaké palivo bude používat? Zde 
lze vybírat z několika obnovitelných zdrojů. Kusové dřevo, dřevní brikety, štěpky, 
pelety a tzv. biopelety, což jsou pelety z různých druhů fytomasy (šťovík, kukuřičná  
a řepková sláma apod.). Pro rodinné domy přichází v úvahu především kusové dřevo, 
dřevní brikety a pelety. Kotle pro ostatní paliva jsou totiž vyráběné s výkonem v řádu 
stovek kilowat, což se hodí například pro obecní výtopny. 

Rozdíly mezi palivy jsou v ceně a v nárocích na obsluhu. Kdo chce mít méně 
práce s přikládáním, připlatí si a zvolí kamna na pelety s automatickým dávkováním 
paliva. Kdo chce více ušetřit, zvolí kamna na kusové dřevo, a musí počítat s větší 
pracností a také větší plochou na uskladnění paliva. Tento způsob vytápění je velmi 
populární například ve venkovském prostředí sousedního Rakouska a velmi dlouhou 
tradici má i na našem venkově. 

 

 

Obr. 2. Nejčastěji používané druhy biopaliv [5]. 

 

3. VÝBĚR EKOLOGICKÝCH KAMEN 

Kamna a kotle na biomasu lze dělit podle několika kritérií, např. podle typu 
paliva, tepelného výkonu, místa používání, atd. Další členění je podle toho, jak jsou 
prezentovány veřejnosti, např. krby, krbová kamna a vložky, kachlová kamna, 
hypokaustová kamna, teplovzdušná kamna, kombinovaná kamna, klasické kotle na 
kusové dřevo s roštovým topeništěm, zplynovací kotle, automatické kotle na pelety, 
štěpku nebo jiná biopaliva. Technická složitost, cena a množství energie vynaložené na 
výrobu jednotlivých typů kamen se značně liší.  

Ekologicky i ekonomicky výhodným řešením může být volba kamen nebo pece 
z nepálených hliněných cihel s velkou schopností akumulace tepla. Taková kamna 
nejsou na našem trhu běžně dostupná. Ale například o stavbě venkovních hliněných 
pecí a o stavbě finské akumulační protiproudé pece informuje na svých internetových 
stránkách (www.ekodum.cz) například občanské sdružení Permakultura (CS).  Stavby 
těchto kamen a pecí u nás jsou zatím spíše experimentálního charakteru. Ale 
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v zahraničí, například ve Finsku či Německu, mají s jejich stavbou mnohaleté 
zkušenosti. Nabízí se tedy možnost dovozu kamen ze zahraničí nebo objednání kamen  
u zkušeného kamnáře. 

Pro vytápění rodinných domů lze zvolit klasická kamna. Jejich ohniště může být 
buď vyrobeno dopředu (kamnová vložka), ale častěji bývá vyzděno ze šamotových 
tvarovek či sestaveno ze speciálních dílců. Zde oheň hoří a ohřívá stěny topeniště. 
Spaliny jsou odváděny kouřovody neboli tahy. Vnější obezdění topeniště lze provést  
z pálených nebo nepálených hliněných cihel. Možné je také zabudování teplovodního 
výměníku pro ohřev teplé užitkové vody nebo pro teplovodní vytápění dalších 
místností. Mezi vnějším obezděním a ohništěm se vytvoří dutý prostor, ve kterém se 
ohřívá vzduch. Tento horký vzduch je možné dále rozvést například do vyzděné lavice 
nebo vyzděnými kanály dále do domu. Tak se můžou například vytápět i sousední 
místnosti nebo místnosti ve vyšším podlaží. V takovém případě se jedná o akumulační 
systém s uzavřenou cirkulací teplého vzduchu, tzv. hypokaustová kamna. 

 

 

Obr. 4. Schematický řez tzv. hypokaustovýni kamny [3]. 
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Vzduchové kanály jsou vyzdívány záměrně. Kdyby byly z kovu, teplo rychle 
přijmou, ale i rychle předají. Naproti tomu vzduchové kanály zděné z nepálených 
hliněných cihel přijímají teplo sice pomalu, ale akumulují ho a po dlouhou dobu ho pak 
předávají svému okolí. Navíc teplo, které je předáváno na povrch pláště a které sálá do 
místnosti, je zvláštním druhem tepla. Neohřívá totiž okolní vzduch, nýbrž předměty, na 
které narazí. A ty ohřívá nejenom na jejich povrchu, ale i do hloubky. Prostupuje skrze 
ně stejně jako sluneční teplo. K vytápění místnosti proto stačí relativně nízké teploty  
a přesto lze vnímat příjemné teplo. Čím je možnost akumulace kamen větší, tím déle 
zůstávají teplá a tím delší je interval mezi přikládáním.  

Teplý vzduch proudí v kanálech, předává teplo, pomalu vychladá a klesá dolů. 
Tak se dostává zpět ke zdroji tepla. U spalovací komory se ohřeje a stoupá znovu 
vzhůru. Funguje li cirkulace na principu popsaných fyzikálních zákonů, hovoří se  
o tzv. provozu se samospádem. Do delších kanálů se však teplý vzduch může vhánět 
pomocí malých ventilátorů. Teplý vzduch se tak dá v kanálech transportovat mnohem 
dál a ohřeje velké plochy s poměrně nízkou povrchovou teplotou. Díky tomu nedochází 
ke konvekci, neboli k víření prachu. Prostředí v takto vytápěných místnostech je tedy 
zdravé a příjemné. Současně se projevují i pozitivní vlastnosti hlíny ovlivňující teplotní 
a vlhkostní setrvačnost. 

 

 

Obr. 3. Příklady zděných kamen – nejvhodnější umístění je v centru obytného prostoru [3,4]. 

 

4. ZÁVĚR 

Ušetřit se dá na palivu i na investicích do materiálu pro stavbu kamen. Na čem 
by se však šetřit nemělo, je návrh kamen od autorizovaného a zkušeného kamnáře. 
Správně navržená a kvalitně provedená kamna pak můžou sloužit několik desetiletí bez 
větší údržby. Dále je třeba upozornit, že přes své výše popsané výhody nejsou takováto 
kamna vhodná do novostaveb pasivních a nízkoenergetických domů. Mají totiž větší 
výkon, než takovéto domy potřebují a docházelo by k přehřívání interiéru. Velmi 
vhodné uplatnění mohou tato kamna najít například při rekonstrukcích venkovských 
staveb.  
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ARCHITEKTURA EKOFAREM  

 

Lucie Pohanková1

1 

Abstrakt 

Ekofarmy jsou fenoménem i budoucností zemědělství ČR. Nejen produkční 
stránka ekofarem, ale i zanedbaný stavební fond si právem zaslouží pozornost 
odborníků. Pouze ekofarma se správnou komplexně vytvořenou stavební a energetickou 
koncepcí na ekologických principech se stává dobře fungující soběstačnou jednotkou 
spjatou s koloběhem přírody, okolní krajinou a regionální tradicí.  

 

Abstract 

Biohof gilt für Fenomen und Zukunft von tschechischen Landwirtschaft. Nicht 
nur Produktion, sondern auch baufällige Gebäudebestand verdienen sich 
Aufmersamkeit von  Spezialisten.  Nur Biohof mit richtige und vollständige  Bau- und 
Energiekoncepzion, die an den ökologischen Prinzipen steht, wird in der Zukunft 
funktionierte, lebendige und unabhängige Einheit mit dem Naturzyklus, Landschaft im 
Umgebung und Regionaltradition verbunden. 

 

1. ÚVOD – EKOLOGICKÉ ZEM ĚDĚLSTVÍ, EKOFARMY 

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí  
a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi 
organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke 
zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických 
přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob 
hospodaření, které zároveň staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled 
na přirozené koloběhy a závislosti.  

Ekofarma je „uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské 
budovy, provozní zařízení a popř. i hospodářská zvířata dle § 4 odst. 2 sloužící 
ekologickému zemědělství.“ def. dle zák. 553/2005 Sb. 

Podpora ekologického zemědělství České republiky z EU je na rozdíl od jiných 
členských zemí (Polsko, Španělsko, Rakousko) více zaměřena na údržbu krajiny 
(pastvinářství), ochranu přírody a rozvoj venkova než na produkci potravin. V ČR má 
ekozemědělství především regionální charakter a je východiskem z pokračujícího 
procesu vylidňování venkova a odchodem pracovníků z prvovýroby. Perspektivou pro 
malé biofarmy se stává rozvoj agroturistiky. 

 

 

 

                                                 
1 Ing. arch. Lucie Pohanková, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 
Brno, e-mail: luciepohankova@centrum.cz. 
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2. OBECNÉ EKOLOGICKÉ PRINCIPY VÝSTAVBY EKOFAREM 

 

2.1. Urbanismus a architektura 

Pro návrh nejen urbanistické, ale i celkové koncepce ekofarmy je klíčový výběr 
staveniště z hlediska geografických (poloha vůči ostatním usedlostem, velikost parcel), 
topologických (svažitost terénu a orientace ke světovým stranám), klimatických  
a geologických podmínek (směry větru, déšť, kvalita půdy a vody), stavu stávajícího 
stavebního fondu a zeleně a napojení na technickou infrastrukturu a zdroje energií 
v okolí. 

Nové objekty by měly být urbanisticky a architektonicky šetrné ke krajině  
i regionální tradici, vhodně začleněné do terénu a okolní krajiny, ideálně obklopené 
vlastními pozemky. 

 

2.2. Funkce, dispozice a konstrukce 

Na ekofarmě nebo v blízkosti ekofarmy je třeba poskytnout prostor nejen pro 
zemědělské výrobní funkce a bydlení, ale také množství doplňkových objektů 
nezemědělských funkcí spojené s ochranou přírody a krajiny, rozvojem regionu  
a agroturistikou (penziony, kanceláře sdružení a organizace ochrany přírody a krajiny, 
informační a vzdělávací centra v oboru, zpracovny bioproduktů, prodejny biopotravin, 
atp.). Případně si pro tyto doplňkové funkce vytvořit prostorovou rezervu. 

Dispozice objektů na ekofarmě by měla být co nejvíce volná s možností změny 
funkce formou jednoduchých úprav bez velkých technických komplikací a obrovských 
nároků na energie. V objektech a mezi jednotlivými objekty by měly být vytvořeny co 
nejkratší dopravní cesty. 

Propojení s přírodou a půdou i napojení na venkovní výběhy a pastviny je 
důležitým předpokladem správně fungující ekofarmy. 

Pro účely výroby se preferují konstrukčně nenáročné stavební objekty, lehce 
demontovatelné a průvzdušné, poskytující ochranu před nepříznivými vlivy prostředí  
– vhodné je i využití vegetace.  

Je lépe dát přednost použití regionálních stavebních materiálů z místních zdrojů, 
a tím i zkrácení dopravní cesty materiálu na minimum. 

 

2.3. Energetický koncept 

Energetický koncept je podstatným faktorem pro budoucí fungování ekofarmy. 
Doprava energií by měla být zkrácena na minimum a měla by se omezit spíše na místní 
zdroje. 

Použití místních přírodních a energeticky nenáročných stavebních materiálů  
– dřevo, kámen, hlína, sláma, nepálená cihla, vlna, polní plodiny (len, konopí, 
bavlna…) souvisí nejen s konstrukcí, ale správně řešeným energetickým konceptem 
ekofarmy. 

Jednoduchost a promyšlenost hmoty i dispozice, vhodná volba konstrukce  
i zdroje energie dělá objekty energeticky šetrné.  
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Podle místních podmínek by se měla dát přednost využití alternativních zdrojů energie 
z místních zdrojů (voda, slunce, vítr, země, geotermální energie, energie získaná 
zpracováním vlastních odpadů, recyklací atd.) a tím by byla zajištěna i jistá energetická 
soběstačnost ekofarmy. 

 

2.4. Odpadní hospodářství 

Ideálem se stává bezodpadové hospodářství – využití koloběhu přírody  
a přírodních procesů při likvidaci odpadů vyprodukovaných ekofarmou, využití odpadů 
jako zdroje energie – hnojení, výroba bioplynu, biolihu a jiných biopaliv, zavedení 
kořenových čistíren odpadních vod a znovu využití srážkových vod atd. 

 

3. REFERENČNÍ PŘÍKLADY 

 

3.1. Biologické zemědělství Vetterhofových/ Alberried 14/6890 Lustenau/ 
Rakousko/architekt Roland Gnaiger, investor Annemarie a Hubert Vetter/  
realizace 1995 – 1996. 

Moderní novostavba statku „Vetterhof“ od architekta Rolanda Gnaigera vytváří 
nový typ tradičního statku se spojenou obytnou a hospodářskou částí. Komplex 
propojuje funkce obytné a produkční, ale současně i ekonomické a vzdělávací v oblasti 
ekologického zemědělství.  
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3.2. Biofarma Achletner, Unterm Regenbogen 1, 7040 Eferding, Rakousko/projekt 
a investor:  Günter Achleitner a Eduard Preisack  

Jedná se o novostavbu centra obchodu s čerstvou biozeleninou – prodejny, 
velkoskladu, zpracovatelské centrály i biorestaurace. Tato stavba je postavena  
z  regionálních stavebních materiálů, má  inovativní celkový energetický koncept. 
Součástí centrály je i bio čerpací stanice se slunečnicovým olejem pro pohon vlastní 
flotily. 
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3.3. Sanace Alpské kozí farmy Puzetta Val Medel / Lucmagn (CH) / Graubünden/ 
architekti Marlene Gujan, Conrad Pally /2005/            

Alpská kozí stáj u Fourns v blízkosti Lukmanierpassu v nadmořské výšce  
1852 m n. m. stojí v drsném horském prostředí již několik generací. Staré budovy 
nevyhovovaly moderním požadavkům investora a byly asanovány. Nová patrová 
budova stáje a zpracovatelských prostor je stupňovitě a velmi citlivě osazena do terénu. 
V přízemí se nachází stáj pro 350 koz a v patře pak místnosti, v nichž se zpracovává 
mléko, jogurt a tvaroh. Jedná se o dřevěnou nosnou konstrukci opláštěnou červeným 
plechem. Stáj tohoto typu je pilotním projektem. 

 

  

 

 

3.4. Biofarma Slunečná (Sonnenberg) /Slunečná 3/  354 51 Želnava 

Na tomto čítankovém příkladu ekofarmy Pavla Štěpánka běhají ovce, kozy, skot, 
oslíci i drobnější drůbež, hospodář zde pěstuje bylinky, vyrábí sýr z kravského, ovčího  
i kozího mléka, peče chleba v kamenné peci na chleba, udí maso, stará se o hosty ve 
svém penzionu, chystá se založit malou vinici, a to vše s dávkou vkusu a obrovskou 
vitalitou nasazení. V poslední době dokončil i malé porážkové místo, malou dojírnu  
a výrobnu sýra. Do s citem postavené budovy se vešly ještě další apartmány pro hosty.  
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3.5. Biofarma Kamírových, Borová u Chvalšin 44, 381 01 Český Krumlov 

Ekologický charakter podle všech regulí kontrolovaného ekologického 
zemědělství má v areálu farmy obhospodařování 240 hektarů luk a pastvin a na nich pak 
chov skotu – od odchovu telat, po chov stovky dojnic bez tržní produkce mléka. Chybí 
však biojatka pro produkci masa v kvalitě bio. Chov sedmi vlastních koní a dočasné 
"ubytování" koní hostů farmy je druhým pilířem ekonomiky a životaschopnosti farmy. 
Několikrát ročně se na farmě konají soutěže a setkání přátel koní ve westernovém stylu. 
Kromě soutěží zde hraje country hudba a vždy je připraven i program pro děti. Pro 
hosty je na farmě k dispozici skromné ubytování se šesti lůžky.  

 

  

  

  

  



99 
 

  

 

4. ZÁVĚR  

Ekofarmy jsou budoucností českého zemědělství. Nejen z hlediska produkce 
zdravých biopotravin, ale i z hlediska udržení kulturní venkovské krajiny a regionálních 
tradic. Přístup k rekonstrukci nebo stavbě nových objektů v areálu ekofarem by měl 
vycházet z principů ekologické výstavby a měl by mít předem důkladně promyšlenou 
koncepci. Respekt k regionální tradici, ochrana  životního prostředí, využívání místních 
zdrojů a šetrné zacházení s energiemi by se mělo stát stěžejním v návrhu koncepce 
moderní ekofarmy. 
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KATEGORIE SOLÁRNÍ ARCHITEKTURY 

 

Barbora Ponešová Krejčová1 

 

Abstrakt 

 Příspěvek se zabývá problematikou vztahu prvků solární energetiky 
a architektury. Solární architektura představuje část ekologického směru, využívající ve 
své praxi obnovitelných zdrojů za účelem minimalizace nákladů na provoz budovy. 

 Z hlediska teorie a vývoje architektury existují různá pojímání prvku solární 
energetiky v architektuře. Solární zařízení bylo zprvu chápáno jako technický 
nadstandard budovy, později nabývá statutu architektonické součásti (architektonického 
článku) a vlivem digitálních technologií se solární aspekty stávají součástí metody 
navrhování. Zejména počítačové technologie a jejich rychlý rozvoj v sobě nesou 
potenciál, který by praxe udržitelného stavitelství mohla účinně využít. Proto se text 
zaměřuje právě na tuto oblast. Na současných projektech solární architektury lze odhalit 
čtyři kategorie solární architektury – v závislosti na kontextu relevantní urbanistické 
strategie. V závěru je definováno takzvané ekologické minimum – tedy shrnutí 
obecných zásad a předpokladů úspěšné praxe ekologické architektury využívající 
sluneční záření.  

 

Abstract 

 This contribution deals with the issue of relationships among solar energetics 
components and architecture. The solar architecture is a part of the sustainable trend 
that uses renewable sources to minimize building maintenance expenses. This kind of 
insight of the architecture in a larger context and time horizon is very closely connected 
to environmental and ecological endeavour that is being heard since the beginning of 
the industrial age.  

 The text describes important moments in which the “relationship” between the 
solar architecture elements and architecture changes. This article articulates three 
cardinal methodological patterns of the solar architecture, describes their principles, 
advantages and pertinent difficulties of their applicability. The main focus is aimed at 
the practical use applicable in the European habitat. The ways how the particular 
approach to the issue, described on the background of historical époques, influences the 
resulting form and typology of the building: The solar equipment was originally 
perceived as an extra technological equipment, later it becomes an integral architectonic 
part of the building, and, under the influence of digital technologies, the solar aspects 
become a part of the architectural design method. The conclusion summarizes the 
know-how of the present solar practice and it defines – in the context of the examples  
– the ecological minimum, which is the summarization of the general principles and 
preconditions of a successful practice of the sustainable architecture that uses the solar 
energy.  

 
                                                 
1 Bc.A. et. Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně,  
Fakulta architektury, Poříčí 5, Brno 639 00, e-mail: krejcova.b@seznam.cz. 
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1. ÚVOD 

Návrh solární architektury se neobejde bez širšího kontextu geografického a není 
možný bez multidisciplinární spolupráce. Takové vnímání architektury v širších 
souvislostech a časovém horizontu je úzce spjato s environmentálními snahami, 
ozývajícími se již od počátku industriálního věku. V oblasti architektury byly tyto 
tendence původně spojené s osobnostmi, stojícími poněkud stranou většinového proudu, 
postupně však přerostly v širší – a dnes již můžeme říci i globální – hnutí.  

 Solární architektura je sice charakteristická oblastními odlišnostmi, ale přesto lze 
v její praxi najít obecné metody architektonické práce, které i přes specifické zacházení 
se sluneční energií dávají obecnější odpovědi na téma nového řádu architektury  
21. století. Zaměříme - li se na to, v jakém urbanistickém kontextu se solární 
architektura vyskytuje (urbánní nebo krajinné prostředí), pak přeci jen lze odhalit její 
čtyři základní typy: pozitivní sprawl, nová příroda, zelené mrakodrapy a mobilní či 
parazitní struktury. Jednotlivým typům odpovídá určitá charakteristická strategie 
udržitelného rozvoje, do jejíž koncepce zapadají. Jejich návaznost na předchozí 
romantizující a technicistní trendy znázorňuje vývojový diagram: 

 

 

Obr. 1. Vývojový diagram solární architektury. 

 

2. POZITIVNÍ SPRAWL 

 Tento typ solární architektury vychází z ideálu zahradních měst 19. století. Jedná 
se o zástavbu v suburbánních oblastech, které dnes pociťují dopad fenoménu, zvaný 
urban sprawl, tedy neúměrné a nekontrolovatelné bujení městské periferie. 

 V momentě, kdy selhává tradiční metoda plánování, vzniká řada projektů  
a strategií s cílem „usmířit“ město a okolní krajinu. Nová suburbánní krajina by se měla 
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stát novým symbiotickým typem zástavby, zahrnující jak umělé, tak přírodní prvky při 
současném respektování existujících teritoriálních vzorů. Suburbánní okraje, zahuštěné 
a jasně vymezené, by si zároveň zachovávaly otevřenost – tedy místa pro přírodní 
samoregulační procesy.  

 

3. NOVÁ PŘÍRODA 

 Nová příroda je typ solární architektury, která v sobě sdružuje principy 
organické architektury a technicistního trendu. Poučení z oblasti biologie dává 
architektům naději, že mohou po vzoru přírody vytvořit uzavřený ekosystém  
s kontrolou vnitřního klimatu. Analogicky chápou budovu jako soběstačný organismus  
s citlivě reagujícím pláštěm – flexibilní membránou: „architektura je fluidní, hybridní  
a senzitivní. Produkuje energii, je ve stále přeměně, je pomíjivá. Vyvíjí se, roste, je to 
informační a genetický fraktál, což z ní činí součást přírody“ [1]. 

 Vyvstávají otázky, zda má být taková architektura rekonstrukcí, imitací nebo 
místem skutečné přírody. Prostředky dosažení tohoto ideálu jsou moderní technologie  
a materiály – nástroje pro přepis přírody. Umělé klima, částečně inspirované 
Fullerovými vizemi chráněných krytých měst, má zajistit svým uživatelům komfort 
nezávisle na okolním podnebí.  

 

4. ZELENÉ MRAKODRAPY 

 Typ zeleného mrakodrapu odráží důvěru ve společnost a její hodnoty: „výšková 
budova je synonymem pozitivismu a konstrukčního entuziasmu“ [2]. 

 Vertikální koncept z nich činí místo s maximální koncentrací. Mrakodrap je 
často považován za město samo o sobě. Vrstvení pater nad sebe násobí plochu a počet 
obyvatel, aktivity i funkce. Výstavba směrem vzhůru v sobě latentně nese principy 3D 
urbanismu, majícího své kořeny v návrhu Města budoucnosti Mosese Kinga (1913)  
a ústícího v koncept 3D City MVRDV (1998). Tento moment, totiž chápání vertikální 
struktury jako jednotný trojrozměrný systém, odlišuje zelené mrakodrapy od klasických 
výškových budov, které pouze multiplikují jednotlivá podlaží. Využívání obnovitelných 
zdrojů a integrování zeleně do své konstrukce z nich činí složitou strukturu uzavřeného 
prostředí přírodních toků a procesů. 

 Frank Lloyd Wright přisuzoval výškovým budovám zvláštní důležitost v síti 
řídce urbanizované krajiny (Broadacre City, 1928 – 1963) – na rozdíl od Le Corbusiera, 
který v mrakodrapech vidí možnou alternativu výstavby, přinášející zeleň do měst  
a umožňující plynulou cirkulaci vzduchu. Dnešní architekti se přiklánějí k názoru Rema 
Koolhaase, který prohlašuje: „izolovaná hustota, to je to pravé.“  

 

5. MOBILNÍ A PARAZITNÍ STRUKTURY 

 Mobilní a parazitní struktury jsou typem architektury, která odráží nestálé  
a proměnlivé podmínky dnešní reality. Skupina Archigram zbavila architekturu pevné 
vazby na místo (Walking Cities, 1964). Mobilní struktury odpovídají tomuto typu 
nomádské existence. Nabývají podoby průmyslově vyráběného modulu, který se zjevuje 
uprostřed města, deprivované krajiny nebo na alpském vrcholu. Je lehký, soběstačný  
a přenosný, připraven pro své uživatele vytvořit minimální úsporné útočiště kdykoliv je 
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to potřeba. Sériová výroba z nich činí levné kusy, které lze využít jednotlivě i ve 
stavebnicové sestavě, pro případ nutnosti zbudování krizových táborů. Svojí konstrukcí 
jsou schopny obstát i jako energeticky soběstačné, ale jejich smysl spočívá v pohybu 
uprostřed sítě stávajících urbánních vazeb. Této jejich flexibility lze využít při 
revitalizaci a nastartování života v problémové oblasti. 

 Parazitní struktury profitují z existující městské struktury, přičemž nové 
konstrukce nemusejí nutně parazitovat na existující energetické síti, naopak, za 
předpokladu účinného využívání obnovitelných zdrojů, mohou svému hostiteli energii 
dodávat. 

 

6. VÝSLEDKY 

 Závěry tohoto příspěvku, přestože jeho titul odkazuje na téma solární 
architektury, lze vztáhnout na oblast ekologické architektury obecně.  Solární 
architektura je v textu chápána jako nedílná součást ekologického směru. Zejména 
současná praxe dokazuje, že sebelepší technologie pro zisk sluneční energie je bez 
cílené ekologické strategie udržitelného rozvoje nedostatečná.  

 Stať je zacílena na třetí metodologický vzor současné solární architektury. Ten je 
přiblížen v příkladové studii. Zde byly odhaleny a popsány čtyři základní typy solární 
architektury – v závislosti na vstupním logickém konceptu, odrážejícím uvažování 
autorů a promítajícím se do vztahu budovy, jaký zaujímá ke svému okolí. Za shrnutí 
výše popisovaných tendencí lze považovat ekologické minimum: jedná se  
o předpoklady úspěšné solární (a ekologické) architektury.  

 

7. ZÁVĚR 

Příspěvek přináší první ucelený přehled, který se věnuje solární architektuře z hlediska 
vývoje a teorie architektury a zároveň postihuje aktuální fenomény dnešní 
architektonické praxe. Ambicí autora nebylo zahrnout technologický popis energeticky 
úsporných opatření. Hlavní přínos textu spočívá ve shrnutí, systematizaci a kategorizaci 
dosavadních poznatků z hlediska vývoje a teorie solární architektury. Výstupy jsou 
ovšem použitelné pro obor architektury jako celek. Ekologické aspekty jsou dnes (často 
i z vládní iniciativy) zahrnuty do požadavků klienta. Ekologické uvažování se také dále 
promítá do ekonomické stránky stavění. Mimo to ovšem může přinést účinná opatření 
ve snahách o zmírnění postupující devastace životního prostředí. 
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE 

 

Hana Urbášková1 
 

Abstrakt 

Má-li výsledek rozvoje obce vést k trvale udržitelnému rozvoji, musí být její 
rozvoj usměrňován strategickým plánem, který vznikne z naléhavé potřeby každé 
vesnice zajistit si vlastní budoucnost.  

 

Abstract 

If the result of rural municipality development is to lead to sustainable 
development, the development of that rural municipality has to be based upon  
a strategic plan which will result from an urgent need  of any rural residential unit to 
secure its own future.    

 

1. ÚVOD 

Každá vesnice má zájem pozitivně ovlivňovat svůj rozvoj. Může se však stát, že 
i dobře míněný rozvoj nepřinese vesnici a jejím obyvatelům užitek, ale naopak se stane 
dalším problémem. Příkladem problémového rozvoje je monofunkční rozvíjení bydlení 
mimo vesnici bez vazby na původní venkovskou urbanistickou strukturu, bez 
zabezpečení občanské vybavenosti a služeb. Problematická bývá také výstavba 
v oblastech cestovního ruchu, protože potřeba nových ubytovacích kapacit má za 
následek zvýšený objem individuální dopravy, zvyšuje potřebu energie, zvyšuje náklady 
na infrastrukturu a služby a zhoršuje životní prostředí. Tyto oblasti se většinou 
nacházejí v chráněných krajinných oblastech, které vyžadují zvýšenou ochranu 
krajinného i architektonického řádu. Dalším problémem výstavby na vesnici jsou 
majetkoprávní vztahy. Urbanistické řešení nové výstavby často zohledňuje přání 
majitele, nebo hledá nejziskovější řešení na úkor urbanistické kvality, které je navíc 
umocněno nekvalitní architekturou. Také nedomyšlené jednostranná řešení výstavby 
zařízení pro alternativní zdroje energie, může obci přinést řadu nečekaných problémů.  

Rozvojové možnosti vesnice je proto zapotřebí vždy pečlivě  zvážit. Zohlednit 
vlivy ovlivňující rozvoj obce a rizika včetně nedostatku finančních prostředků pro 
rozvojové účely. To co je vhodné pro jednu vesnici není vhodné pro všechny. 

Výchozím požadavkem pro přípravu rozvojových programů je znalost 
rozvojového potenciálu regionu, ve kterém se vesnice nachází a spolupráce s ostatními 
vesnicemi v regionu, tak aby docházelo ke snižování regionálních disparit a k podpoře 
ekonomického růstu celého regionu. Pro zabezpečení celého procesu je nutné vytvořit 
zásady rozvoje regionu v širších souvislostech a vzájemných vazbách mezi 
společenskými, fyzickými, ekonomickými, sociálními, demografickými, kulturními  
a technologickými aspekty rozvoje a hledisky ochrany životního prostředí. Uplatňování 
principu trvale udržitelného rozvoje a propojení zemědělství s ochranou životního 

                                                 
1 Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, 
639 00 Brno, e-mail: urbaskova@fa.vutbr.cz. 
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prostředí má pro venkov jako nositele přírodních zdrojů rozhodující význam a je pro něj 
novou perspektivou. 

Na úspěšném zpracování rozvojových programů se velkou měrou podílí „lidský 
kapitál“. Každý místní obyvatel svým zdravím, vzděláním, zkušeností, dovedností 
pracovat ovlivňuje předpoklady rozvoje obce, zvyšuje její atraktivnost v regionu pro 
vznik místních firem malého a středního podnikání a tím se podílí i na stabilitě a trvale 
udržitelném rozvoji celého regionu. 

 Má-li výsledek rozvoje obce vést k  udržitelnému rozvoji, je zapotřebí jeho 
rozvoj usměrňovat strategickým plánem, jehož výsledkem bude ekologická  
– environmentální vesnice. Strategické plánování je odlišné od fyzického (územního) 
plánování a netýká se pouze fyzických, urbanistických a architektonických forem 
rozvoje, ale stanoví koncepci ekologického rozvoje obce, která vychází z jejího 
sociálně-ekonomického, ekologického, energetického a architektonicko  
– urbanistického potenciálu.  

 Aby měl rozvojových program podporu široké veřejnosti, musí být jasný a 
srozumitelný.  

 Čím dříve je široká veřejnost do ekologického plánování zapojena, tím dříve se 
prolínají zkušenosti odborné se znalostmi místních obyvatel a tím dříve lze stanovit 
všeobecně akceptovatelnou koncepci a zvýší se naděje na cílově orientovanou realizaci. 
Účast veřejnosti při formulaci záměru a návrhu opatření se sice neobejde bez  
kontroverzní diskuse, ale současně umožní odborníkům porozumět místním obyvatelům 
a sladit odbornou znalost s místními zkušenostmi. 
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 Pomocí odborné kompetence urbanistů, architektů a ostatních technických 
odborníků (ekologů, sociologů, ekonomů atd.) a partnerské spolupráce je možno 
sjednotit různé vedle sebe izolovaně existující aktivity a iniciativy. 

 Kromě lidského faktoru je důležitým faktorem úspěchu čas potřebný k procesu 
změn. Změny nelze realizovat naráz, ale musí být rozděleny do malých kroků, aby na 
konci každého kroku byla možná korekce. Změny je nutno obezřetně plánovat, zavádět 
s podporou externích poradců a upevnit intenzívní účastí dotčených.  

 Problémem realizace rozvojových programů je jejich financování. Předpokládá 
se finanční spoluúčast obce a vícezdrojové financování. Jednotlivé kroky vedoucí  
k dosažení cílů jako celku lze financovat z jiných akcí, např. z programu obnovy 
vesnice či integrovaných projektů venkovských mikroregionů, spolufinancováním  
z ESF apod. 

 Příkladem obce, která realizovala řadu dílčích opatření vedoucích k trvale 
udržitelnému rozvoji je obec Hostětín.  

 Od roku 1994 je obec zapojena do programu Obnovy venkova ve spolupráci ZO 
ČSOP Veronica (Ekologický institut), Nadace Veronica, Nadace Partnerství Brno, 
Tradice Bílých Karpat, okresním úřadem, Správou CHKO Bílé Karpaty, Českým 
svazem ochránců přírody – ZO Hostětín, místní samosprávou obce a místními obyvateli 
realizovala řadu ekologických projektů (http://www.veronica.cz), jejichž cílem je 
dokázat, že vztah k přírodě, místním zdrojům, tradicím a ohleduplné hospodaření může 
napomáhat k ekonomické stabilizaci i v poměrně odlehlých oblastech. V roce 2002 byl 
uskutečněn ve spolupráci s Fakultou architektury Brno, Fakultou architektury Bratislava 
a Technickou Univerzitou Kaiserslautern studentský mezinárodní Workshop 
„Ekologická vesnice – Hostětín“.  
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Cílem workshopu bylo: 

• vytipování zastavitelných a nezastavitelných ploch v obci, 

• navrhnout a zhodnotit rozvojové plochy v intravilánu obce a určit jejich 
optimální funkční využití, 

• stanovení urbanistických a architektonických zásad pro navrhování 
ekologických staveb, 

• návrh ekologického bydlení v rozvojových plochách. 

  

 

 

 Cílem dnešního semináře, je seznámit se s výsledky dosavadních opatření, 
posoudit dosažené cíle v obci Hostětín a vytvořit nové impulsy k inovačním změnám. 
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INFORMATIVNÍ ČÁST 
 

PROJEKT EKOINKUBÁTOR 

 

Veronika Fišerová, Petr Goliáš, Petr Novotný, Monika Kudlová1 

 

 Posláním projektu Ekoinkubátor je umožnit setkávání studentů Masarykovy 
univerzity v Brně nad problémy provázející současnou společnost v každé její činnosti  
– typicky hospodářského charakteru, nahlížet na něj v environmentálních souvislostech 
a řešit je. Unikátní je v uvědomování si společných zájmů zástupců dvou skupin, které 
se v reálném světě vůči sobě dosud ve valné většině vymezují protikladně, přičemž je  
i nevýslovně rozdílný nepoměr ve velikosti těchto skupin a prostředků a nástrojů, které 
mají k dispozici. 

 Účastníky stojící uprostřed dění okolo Ekoinkubátoru jsou studenti Masarykovy 
univerzity v Brně, přednostně studentů oboru Humanitní environmetnalistiky z Fakulty 
sociálních studií a studentů oboru Podnikového hospodářství z Ekonomicko-správní 
fakulty a následně oborů libovolných. Smyslu projekt však nabývá až ve spolupráci 
s různými zájmovými skupinami a jejich přispívání různého a v celku komplexního 
charakteru: 

• záštitu vykonávají mateřské fakulty upřednostňovaných oborů spolu s Nadací 
Partnerství, vybavují studenty teoretickými i praktickými znalostmi (konkrétní 
předměty a způsob výuky dále v textu), 

• finančně podporuje Evropský sociální fond, zdrojem je i státní rozpočet ČR, 

• další důležité informace a skutečnosti zprostředkovávají odborníci z teorie i praxe. 

 

 Hlavním cílem, ke kterému je úsilí všech účastníků směrováno, je vypracování 
vlastního podnikatelského plánu a jeho realizace. Projekt tak ve svém výsledku má vůli 
napravit i skutečnost, že jen málo absolventů zmíněných oborů – zejména pak oboru 
Podnikového hospodářství – má vůli po ukončení studia rozjet vlastní podnikání. 

 Ekoinkubátor je třísemestrální studijní blok, který je určen primárně pro studenty 
environmentálních studií z Fakulty sociálních studií a pro studenty podnikového 
hospodářství z Ekonomicko-správní fakulty. Studenti, kteří si zapíší Ekoinkubátor, musí 
absolvovat povinně 6 předmětů z celkové nabídky 12.  

 Studenti environmentalistiky si mohou zapsat ekonomické předměty Ekonomika 
malých a středních podniků, Management (v angličtině) a Marketing. V Ekonomice 
malých a středních podniků se dovědí základní poznatky, pojmy a metody z oblasti 
podnikové ekonomiky, které jsou nezbytné k řízení malých a středních podniků. Naučí 
se hledat příležitosti pro rozvoj podniku, které je nutné využít k tomu, aby mohl podnik 
obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Management učí studenty problematice řízení 
obecně v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu, základům 

                                                 
1 Kontaktní osoba: Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 
Katedra environmentálních studií, Joštova 10, Brno 602 00, e-mail: binka@fss.muni.cz. 
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rozhodování, plánování, řízení lidských zdrojů a kontrole. V Marketingu studenty čekají 
diskuse nad jednotlivými případovými studiemi a aktuálními marketingovými problémy 
a také zpracování marketingového plánu na konkrétní výrobek. Celá sada těchto tří 
předmětů má sloužit ke zvýšení kvalifikace environmentalistů a jejich konfrontaci se 
sférou ekonomiky, která je nedílnou součástí řešení environmentálních problémů. 

 Studenti podnikového hospodářství si vybírají z předmětů Environmentální 
etika, Úvod do studia environmentalistiky a Přehled environmentálních rizik. Ve 
filozoficky zaměřené Environmentální etice se doví, proč se city, hodnoty, normy či 
morálka týkají jiného světa než světa reálných faktů. Důraz je kladen na možnost 
dialogu mezi environmentální a podnikatelskou etikou. Úvod do studia 
environmentalistiky podává základní přehled o antropologických, evolučních, 
demografických, ekonomických, technologických, hodnotových a právních 
souvislostech environmentálních problémů. Posluchači se doví, do jaké míry je vztah 
člověka k přírodě určen biologicky a a do jaké míry je dán sociálními/kulturními vlivy. 
V Přehledu environmentálních rizik pak studenti získají informace o mechanismech 
znečišťování a degradace vzduchu, vody, půdy, hornin a o jejich dopadech na 
organismy, stejně jako o analýzách rizik energetiky, těžby surovin, průmyslu, 
zemědělství, lesnictví, dopravy a turismu. Blok environmentálních předmětů má nastínit 
ekonomům přesah úzce ekonomického modelu světa a seznámit je s možnými 
environmentálními problémy, na nichž se současný ekonomický systém podílí. 

 Z dalších předmětů si mohou studenti zapsat Ekonomicko-organizační 
poradenství, Právo pro environmentální podnikání nebo Projektový management, kde si 
osvojí základní terminologii a metody používané při plánování a řízení projektů pomocí 
simulační manažerské hry. Povinné jsou předměty probíhající formou exkurzí  
– Úspěšné environmentální projekty I. a II. 

 Vyvrcholením Ekoinkubátoru je pak závěrečný předmět Tvorba 
environmentálního podnikatelského záměru, ve kterém pracují kombinované týmy 
studentů z obou fakult. Pod vedením odborníků z praxe si týmy studentů vytvoří vlastní 
podnikatelský záměr environmentálně orientovaného podniku a zpracují podnikatelský 
plán na jeho rozběhnutí, ať už je to ekologicky šetrná restaurace, bioplynová stanice či 
nízkoenergetické školící bussiness centrum. Projekty budou následně hodnoceny komisí 
a nejlepší bude finančně oceněn. 

 Na konci roku 2007 se studenti EkoInkubátoru měli možnost vyjádřit ke kvalitě 
a přínosu tohoto projektu pro jejich budoucí zaměstnání. Za jeden z nejpřínosnějších  
a zárověň nejzajímavějších předmětů z celkem 12 nabízených byl označen předmět 
s názvem Úspěšné environmentální projekty. Jádrem tohoto předmětu byly exkurze do 
podniků, které se zabývají nějakým druhem environmentálního podnikání nebo které ač 
nejsou ve své podstatě „environmentální“, snaží se eliminovat svůj negativní dopad na 
životní prostředí. Cílem tohoto předmětu bylo seznámit studenty s existujícími 
podnikatelskými činnostmi, které jsou šetrné k životnímu prostředí a inspirovat je tak 
k tvorbě vlastního podnikatelského záměru, kterým završí své třísemestrální působení  
v Ekoinkubátoru. 

 Zdárné absolvování předmětu Úspěšné environmentální projekty bylo 
podmíněno vypracováním projektu na zefektivnění činnosti navštívených podniků. 
Studenti pracovali v několikačlenných skupinkách a řešili problémy nejčastěji 
ekonomického, marketingového či environmentálního rázu. Návrhy na témata těchto 
závěrečných projektů podali buď sami podnikatelé, nebo vyučující spolu se studenty. 
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Vypracované projekty potom byly předány zpět podnikatelům a společnostem, aby 
z nich mohli načerpat inspiraci pro svojí další činnost. 

 Mezi navštívené environmentální podnikatele a podniky patří bioovocnář 
z oblasti Bílých Karpat, centrum Veronica Hostětín, kde byl studentům představen 
provoz moštárny bioovoce a obecní výtopna na dřevní štěpku. Dále studenti v rámci 
tohoto předmětu navštívili kompostárnu v Buchlovicích nebo větrnou elektrárnu 
v Drahanech. Z těch větších podniků je možné jmenovat Barum Continental 
v Otrokovicích nebo cementárnu v Mokré. Ve dvou posledně jmenovaných podnicích 
byl studentům představen především systém eliminace negativních dopadů jejich 
činnosti na životní prostředí. V druhém semestru potom studenti v rámci tohoto 
předmětu navštívili dva podniky v Rakousku. Prvním z nich byl Energiepark Bruck an 
der Leitha, kde byli studenti seznámeni s úspěšnými projekty na výrobu obnovitelné 
energie. Druhým rakouským podnikem, který se stal cílem exkurze byl G.V.U. – Bezirk 
Gänserndorf, který se zabývá zpracováním odpadu v Dolnorakouském regionu. 

 Tyto exkurze byly přínosem jak pro studenty, tak i pro navštívené podniky. 
Studenti se seznámili s praktickým chodem společnosti, mohli si jednotlivé provozy 
podrobně prohlídnout a konverzovat s představiteli podniků na témata, která je zajímají. 
Tyto exkurze sloužily i jako inspirace pro závěrečné projekty, ve kterých budou studenti 
sestavovat vlastní podnikatelský plán. 

 Navštívené podniky mohli studentům nastínit nějaký problému z jejich praxe  
a nechat si od nich vypracovat projekt na jeho řešení. Studenty vypracované návrhy 
řešení potom mohly sloužit podniku jako inspirace. Velkým přínosem pro navštívené 
podniky je také fakt, že takovouto exkurzí o sobě dali vědět jednak studentům, kteří po 
absolvování vysoké školy budou pracovat v podobném oboru a mohli by mít zájem 
spolupracovat třeba právě s jednou z navštívených společností, tak širší veřejnosti. 
Jméno navštívené společnosti se totiž dále objevuje v různých seminárních pracích, 
diplomových pracích nebo třeba na oborových konferencích. Spojení jména společnosti 
s environmentálním podnikáním a spoluprácí s vysokou školou může mít pozitivní vliv 
na utváření dobrého jména společnosti v očích veřejnosti. 

 Ekoinkubátor se snaží reflektovat nejmodernější trendy v oblasti 
environmentálního podnikání a v činnostech vedoucích k ochraně přírodního prostředí 
vůbec. Nabízí tak spolupráci jak odborníkům z oblasti ochrany životního prostředí, kteří 
mohou své poznatky prezentovat na akademické půdě Masarykovy University, tak 
soukromým společnostem, které by měly zájem uspořádat exkurzi pro studenty 
EkoInkubátoru. Představitelé EkoInkubátoru budou rádi spolupracovat s každým, kdo 
se nějak angažuje v činnostech směřujících k jedinému společnému cíli, kterým je 
ochrana životního prostředí. 
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UDRŽITELNÁ ENERGETIKA JAKO SPOLE ČNÉ TÉMA 
NSZM ČR PRO ROK 2008 

 

Vojt ěch Kučera, Antonín Tym1 

 

Anotace 

Společný postup členů Národní sítě Zdravých měst České republiky NSZM je 
veden snahou o další posílení realizace mezinárodního Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21, současně navazuje na kampaň EU k problematice klimatických změn.   

Cílem NSZM je intenzivní realizace místních akcí či aktivit s nejrůznějším 
zaměřením – vždy však v souvislosti s řešením konkrétního problému v oblasti 
komunální energetiky. Vzhledem k různorodosti místní situace mohou mít tyto aktivity 
nejrůznější charakter – od náročných systémových opatření či investičních akcí až po 
osvětové a preventivní programy.  

 

Abstract 

HCCZ is presently the only association of Czech municipalities that stipulates in 
its statutes to consistently work towards sustainable development, health, and the 
quality of living in cities, municipalities and regions of the Czech Republic. 

By means of a wide range of services the HCCZ endeavours within the scope of 
its member municipalities to strengthen the quality of public administration, 
improvement in quality of the local and regional system of strategic management, 
improvement of communication with the public, awareness and exchange of good 
practice examples.  

 
1. ÚVOD 

Cílem tématu Udržitelná energetika je snaha o systémové řešení a realizaci 
aktivit v této oblasti zejména na místní a regionální úrovni (města, obce, regiony), tedy 
podpora tzv. místních akcí. Mezi nástroje řešení patří medializace, distribuce informací, 
pořádání akcí, nabídka kampaní/projektů/aktivit atp. 

Udržitelná energetika byla schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj 
(RVUR) tématem místních Agend 21 pro rok 2008 (návrh tématu vzešel z Pracovní 
skupiny pro místní Agendy 21 při RVUR). Toto téma navazuje na téma roku 2007, 
kterým byla udržitelná doprava.  

Usnesení RVUR č. 7 z 29. 1. 2007: 
Rada bere na vědomí společné téma roku 2008 MA21 v ČR – Udržitelná energetika  
a doporučuje svým členům spolupracovat na tomto tématu. RVUR žádá Ministerstvo 
průmyslu a obchodu o aktivní spolupráci a odbornou garanci v rámci pracovního týmu 
k danému tématu, který je vytvořen při PS MA 21. 

 

                                                 
1 Mgr. Vojtěch Kučera, Mgr. Antonín Tym, Národní síť Zdravých měst ČR, Šrobárova 48,  
100 42 Praha 10,  e-mail: kucera@nszm.cz,  media@nszm.cz. 
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Pro konkretizaci tématu byly touto Pracovní skupinou pro místní Agendy 
stanoveny následující oblasti/přístupy k jeho řešení, které jsou otevřeny k dalšímu 
doplnění: 

• energetické úspory, 

• obnovitelné zdroje energie, 

• energetická bezpečnost, 

• ochrana ovzduší, 

• ochrana klimatu, 

• decentralizace (soběstačnost), 

• energetický managament (doplněno na návrh mikrotýmu při PS MA21). 

Pod Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 při Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj byl za tímto účelem sestaven odborný mikrotým, jehož základním cílem je: 

• odborná garance tématu,   

• medializace tématu (zřízení internetového rozcestníku  
www.udrzitelna-energetika.cz), 

• správa relevantních a aktuálních informací k tématu, 

• předávání informací a námětů vůči místní i národní úrovni (prostřednictvím PS 
MA21) 

• spolupráce na sadě místních indikátorů k tématu, 

• doporučení a metodické pokyny krajům (zejm. při hodnocení projektů 
k energetice). 

 
2. MEZINÁRODNÍ PROJEKT ZDRAVÉ M ĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 

Mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project) iniciovala 
OSN  v roce 1988 pod gescí Světové zdravotní organizace (WHO) a přizvala k němu  
15 významných evropských metropolí. Během dvou desítek let se do projektu zapojilo 
1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30 evropských zemích. Pojem Zdravé město, 
obec, region v sobě zahrnuje několik aspektů. Základem činnosti Zdravé municipality je 
snaha o uplatnění udržitelného rozvoje v rámci veřejné správy – tzv. místní Agenda 21 
(viz. dále). Důvodem pro tento přístup je závazek municipality zajišťovat podmínky pro 
zdraví a kvalitu života lidí na svém území. Udržitelný rozvoj je základním mezinárodně 
uznávaným východiskem pro kvalitní manažerský přístup k rozvoji území, 
se současným sledováním širších souvislostí.  

Asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) 
vytvořilo jedenáct aktivních měst v roce 1994. K 1. březnu 2008 zastřešuje asociace 84 
obcí, měst, mikroregionů a krajů, ve kterých žije zhruba třetina obyvatel ČR. Posláním 
NSZM zakotveným ve stanovách je propojovat municipality a odborné organizace 
v České republice ke spolupráci  v systematické podpoře zdraví a kvality života  
a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní  
i mezinárodní úrovni. Přispívat ke zlepšování kvality veřejné správy uvnitř úřadů na 
místní a regionální úrovni je cíl, na které NSZM spolupracuje v rámci různých projektů 
s resorty – zejména Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj, 
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Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví. Neméně důležitým 
partnerem je Asociace krajů ČR. Z odborných partnerů patří k nejvýznamnějším 
odborná centra Univerzity Karlovy, resortní odborné organizace, a v neposlední řadě 
regionální odborní partneři (hygienická služba, ad.).    

Zapojování veřejnosti je ovšem pouze prvním ze hlavních stavebních kamenů 
Zdravého města, obce či regionu. Dlouhodobý rozvoj města, obce či regionu je možné 
stavět na názorech veřejnosti pouze v případě, že byl zohledněn udržitelný rozvoj  
a další požadavky kvality. Ke slovu proto ve Zdravém městě, obci či regionu přicházejí 
odborné týmy (do kterých by měla být zapojena místní odborná veřejnost). V rámci 
expertního plánování berou odborné týmy v potaz názory veřejnosti (většinou byli tito 
odborníci též účastni veřejných diskusí), ale vycházejí zejména z limitů území a ze 
snahy o rovnováhu pilířů rozvoje (ekonomika, sociální, životní prostředí).  

Bez pragmatické koncovky získávání finančních zdrojů by všechny skvělé 
záměry podpory zdraví a kvality života i cesta k udržitelnému rozvoji zůstaly pouze na 
papíře, v šuplíku. Je přirozené, že je na tyto aktivity třeba nemalé finanční prostředky.  

Za příklady dobrého postupu lze považovat např. Kraj Vysočina a na místní 
úrovni např. Zdravé město Vsetín, Zdravé město Chrudim či Zdravé město Kopřivnice, 
kde jsou zatím nejdále v uplatňování systémového přístupu podle místní  
Agendy 21 s praktickou koncovkou kvalitních projektů. Při žádostech o finance je 
výhodou mít dokumentováno, jakým způsobem se veřejnost na tvorbě projektů podílela 
– doporučuje se tzv. „místní partnerství“ pro vyhledávání a přípravu projektů (v tomto 
je nejvíce zkušeností právě v Kraji Vysočina).  

Aby byly Zdravá města, obce a regiony schopny celostního pohledu, který 
udržitelný rozvoj a strategický přístup vyžaduje, je ve vybraných municipalitách 
zaváděn internetový informační systém NSZM pro strategické řízení DataPlán (viz. 
http://dataplan.info). Systém slouží jako prostředí, ve kterém lze přehledně pracovat 
s veškerou strategickou dokumentací obcí, měst a regionů. Zde se potkávají informace  
o probíhajících aktivitách, včetně jejich finančních nákladů. Informace je potom rovněž 
možné propojit vertikálně s vyššími úrovněmi – regionem, krajem, ideálně s celou ČR. 
Sledovány jsou též souvislosti s mezinárodními dokumenty – Agenda 21, Zdraví 21 či 
Strategie udržitelného rozvoje EU, apod. 

Z manažerského pohledu je DataPlán NSZM (ve spojení s dalšími informačními 
službami a vzděláváním) důležitým krokem k podpoře „znalostního managementu“ 
v úřadech měst, obcí a krajů. Tento moderní přístup v rámci veřejné správy se do 
budoucna jeví jako nezbytný, zvláště pokud sledujeme jako svůj cíl uplatňování 
udržitelného rozvoje.  

Veškeré výše uvedené manažerské a komunikační přístupy, metody a nástroje 
jsou plně využitelné nejen pro široké strategie, ale také pro koncepční postup v případě 
dílčích oblastí. Národní síť Zdravých měst ČR je bude využívat např. při komplexním 
řešení tématu ENERGETIKA, které se stalo společným tématem Zdravých měst, obcí  
a regionů v ČR pro rok 2008. Budou zde využívány jak indikátory, tak informační 
systém DataPlán NSZM pro benchmarking a sledování vzájemné provázanosti místního, 
krajského i národního postupu.  

Ke Společnému tématu mohou Zdravá města, obce a regiony přistupovat jak 
z pohledu zdravotně-sociálního, tak z pohledu ekonomiky a životního prostředí. 
Důvodem je význam vlivů energetiky na kvalitu života obyvatel ve všech městech 
a obcích. Společný postup členů NSZM je veden snahou o další posílení realizace 
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mezinárodního Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, současně navazuje 
na kampaň EU k problematice klimatických změn.   

Cílem NSZM je intenzivní realizace místních akcí či aktivit s nejrůznějším 
zaměřením – vždy však v souvislosti s řešením konkrétního problému v oblasti 
komunální energetiky. Vzhledem k různorodosti místní situace mohou mít tyto aktivity 
nejrůznější charakter – od náročných investičních akcí až po osvětové a preventivní 
programy. Zapojení se do Tématu NSZM je dobrovolné. 

Pro větší přehlednost je proto členům NSZM nabízena možnost zapojení se do 
Tématu NSZM na různé úrovni, rozsahu a náročnosti. Mezi možné aktivity patří např. 
sledování a vzájemné sdílení (benchmarkování) indikátorů, realizace tématických akcí, 
programů a kampaní ap.  

Municipality zapojené do společného Tématu 2008 budou zařazeny do  
e-konference k energetické problematice, průběžně budou informovány o aktualitách 
souvisejících s tímto tématem, budou medializovány coby příklady dobré praxe a 
v neposlední řadě budou mít možnost „učit se“ osvědčeným přístupům a aktivitám od 
ostatních realizátorů Tématu. 

Celá iniciativa má svá pevná pravidla, indikátory a harmonogram. Vyhodnocení 
zapojení členů a dosaženého efektu místních akcí bude vyhlášeno na podzimní Valné 
hromadě NSZM v roce 2009.  

 

3. ZÁVĚR  

 

Udržitelná energetika aneb Jak měřit dosažené výsledky? 

Analýza poptávky vč. stávajícího stavu v oblasti udržitelné komunální 
energetiky je momentálně zjišťována formou dotazníkového šetření v členských 
městech a obcích NSZM ČR a ve spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny  
a Energetickou agenturou Zlínského kraje v obcích s pověřeným obecním úřadem a  
v obcích s rozšířenou působností na území  

Zlínského kraje a kraje Vysočina. Strukturovaný dotazník je rozčleněn do  
5 zájmových oblastí: 

• strategické plánování, 

• osvěta, 

• data, 

• finance, 

• obecné informace. 

Dotazníkové šetření navazuje na výše zmíněné usnesení Valné hromady NSZM 
ČR a bude probíhat do konce března 2008 v rámci řešení výzkumného projektu 
„ Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí, výzkum a aplikace sady 
místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí“ , 
podpořeného Ministerstvem životního prostředí (řešitele projektu je Porsenna, o.p.s., 
bližší informace o projektu viz. http://www.porsennaops.cz/iuke).  

Cílem šetření je dát místní samosprávě do ruky účinný nástroj v podobě sady 
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indikátorů umožňujících sledování tzv. komunální energetiky. Tyto indikátory by měly 
představitelům místní samosprávy pomoci nastoupit proces vzniku a tvorby 
komunálního energetického managementu v rámci obce či města. Meritem zájmu tohoto 
managementu by mělo být jednak sledování spotřeby energií a využívání různých 
zdrojů energie v budovách v majetku města/obce, ale především efektivní hospodaření 
s energiemi, včetně dosahování energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů 
energie na místní úrovni.  

Návazným cílem šetření je zjistit stav a požadavky měst a obcí v oblasti 
komunální energetiky. Indikátory udržitelné energetiky budou nastaveny v závislosti na 
oslovených městech a obcích, tak aby co nejvíce odpovídaly jejich potřebám  
a maximálně využívaly data dostupná v rámci činnosti místní správy. 

Výsledky realizace jednotlivých aktivit a programů společného tématu 
bude možné sledovat pomocí dílčích indikátorů k tématu energetika. Tyto indikátory 
vypovídají o zapojení do dílčích aktivit, případně o efektu, kterého bylo dosaženo.  

Zájemci z řad Zdravých měst, obcí a regionů budou moci monitorovat  
a benchmarkovat (navzájem poměřovat a sdílet své výsledky a zkušenosti) v oblasti 
energetiky sadou 11 „hlavních komunikačních indikátorů k tématu energetika“.  

Zájemcům o sledování indikátorů bude poskytnuta podrobná metodologie jejich 
měření a zároveň prostředí informačního systému DataPlán NSZM pro jejich 
zaznamenání, průběžné sledování v čase a benchmarking. Pro zájemce o systematické 
sledování energetických ukazatelů bude ve spolupráci s odborným mikrotýmem 
Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj 
zpracována rozšiřující sada indikátorů.  
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PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ VLIVU V ĚTRNÝCH 
ELEKTRÁREN NA KRAJINNÝ RÁZ S VYUŽITÍM 

NÁSTROJŮ GIS A 3D 

 

Stanislav Cetkovský, Eva Nováková1 

 

Anotace  

Rozvoj větrné energetiky způsobuje, stejně jako každé jiné výrobní odvětví, 
některé negativní vlivy na životní prostředí. Nic však nevyvolává tolik rozporuplných,  
a často hysterických reakcí, jako vliv větrných elektráren na krajinný ráz. Jak však  
k tomuto hodnocení přistupovat objektivně a bez emocí? Lze vůbec objektivizovat 
hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz? A co je vlastně krajinný ráz? 
Využití počítačové techniky je při jeho hodnocení nezbytností. Mocnými pomocníky se 
jeví nástroje GIS s 3D nástavbou. Tato nástavba dovoluje jednoduše modelovat jak 
stávající podmínky, tak i následnou situaci po instalaci větrných elektráren. 

 

Abstract 

Wind energy is an important renewable energy source contributes to energetic 
security and reduces of CO2 emissions. Its development causes some negative impacts 
to environment like every economic activity anyway. One of the most serious is the 
visual impact to landscape character which evokes many inconsistent and often 
hysterical responses. Is it possible to evaluate visual impact of wind mills to landscape 
without emotions and objectively? Computer cartography is necessary for the 
evaluation. Powerful tool is GIS and 3D tools. 3D extension allows modeling of current 
and future landscape after wind mills installation. 

 

1. ÚVOD 

 

Krajinný ráz a jeho hodnocení 

Pojem „krajinný ráz“ je pojmem hojně používaným ve spojitosti s ochranou 
krajiny, jejího obrazu, estetických a přírodních hodnot. Exaktní uchopení tohoto pojmu 
je však složité a ne vždy úplné, krajinné hodnoty totiž nejsou tak snadno objektivně 
vyjádřitelné a měřitelné jako hodnoty přírodní. Většina autorů, zabývajících se percepcí 
krajiny a hodnocením jejího rázu, estetických kvalit, se shoduje na tom, že krajinu 
vnímáme nejen jako určitou realitu, tedy objektivně, ale současně – neateisticky řečeno 
– i prizmatem své duše, tedy subjektivně [3]. Stručně řečeno, hodnocení krajinného rázu 
lze částečně objektivizovat, každé hodnocení však bude vždy zatíženo jistou mírou 
subjektivity. A v případě hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz to platí 
dvojnásob. 

Co si lze vlastně pod pojmem „hodnocení vlivu na krajinný ráz“ představit? 

                                                 
1 Mgr. Stanislav Cetkovský, Mgr. Eva Nováková, Ústav geoniky AV ČR v. v. i., pobočka Brno, 
Drobného 28, 602 00 Brno. 
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 Projekt ELCAI (European Landscape Character Assessment Initiative) jej 
definuje jako soubor nástrojů, které jsou vědecky podložené, regionálně specifické  
a uživatelsky orientované, navržených k popsání krajinného rázu, s tím že krajinný ráz 
je velmi obecně chápán jako zřetelné konsistentní prostorové uspořádání prvků (pattern) 
v krajině, které činí jednu krajinu více nebo méně odlišnou od druhé. Projekt byl řešen 
v letech 2003-2005, v rámci 5. rámcového programu EU, koordinován nizozemskou 
Alterra Wageningen [5]. 

Větrné elektrárny patří mezi obnovitelné zdroje energie využívající 
nevyčerpatelnou energii větru. Podpora výstavby těchto zdrojů vychází z principů 
udržitelného rozvoje a je zakotvená v řadě koncepčních dokumentů. V posledních 10 
letech prošla větrná energetika  bouřlivým vývojem. Současným trendem jsou větrné 
elektrárny o průměru rotoru 90 – 100 m na stožáru 90 – 105 m. Jde tak o vysokou 
subtilní technickou stavbu o celkové výšce až 150 m. Tato technologie velkých 
elektráren umožňuje maximální využití energie větru, na druhou stranu však znamená 
výrazný vliv na krajinný ráz.  

Vztah velkých větrných elektráren (dále též VE) ke krajinnému rázu se projevuje 
zejména v těchto třech aspektech: 

• změna vertikálních měřítek krajiny, 

• možné potlačení stávajících krajinných dominant a prvků, 

• vznik nové kulturní dominanty. 

 

Malé větrné parky mohou být považovány jako vhodný doplněk krajiny 
symbolizující čistou a nevyčerpatelnou energii větru, ty velké (více než 10 ks VE) jsou 
již z hlediska krajinného rázu hodnoceny většinou negativně. Z nejrůznějších vyjádření 
a článků lze usuzovat, že většina českých krajinných ekologů se dívá na stavby VE 
rezervovaně, jako na cizorodé prvky, jejichž umístění je v naší krajině problematické. 
Mnoho hodnotitelů krajinného rázu vnáší svůj subjektivní dojem do hodnocení tím, že 
již samotný fakt, že elektrárna bude vidět, posuzují jako negativní. Opačným extrémem 
může být bagatelizování vlivu větrných elektráren na krajinný ráz v krajině se 
zvlášť významnou přírodní a krajinně historickou hodnotou. Bez nadsázky lze říci, že 
problematika větrných elektráren ve vztahu ke krajinnému rázu rozděluje laickou  
i odbornou veřejnost a je velmi obtížné, ne-li nemožné, nepromítnout svůj subjektivní 
názor do hodnocení. 

Ovlivnění krajinného rázu vytvořením nové dominanty a změnou měřítka 
nastane vždy, to vyplývá z podstaty staveb VE. Z tohoto pohledu v našich podmínkách 
neexistuje ideální lokalita, existují pouze lokality lepší a horší, je třeba najít správnou 
míru. Každé hodnocení vlivů větrných elektráren na krajinný ráz by tedy mělo 
obsahovat v závěru, zda je pro danou lokalitu realizace VE přijatelná či nepřijatelná. Pro 
vyhodnocení míry ovlivnění krajinného rázu je třeba analyzovat rozsah viditelnosti  
a možné pohledové kolize se zvláště významnými přírodními a kulturně-historickými 
dominantami. Chceme-li hodnocení maximálně objektivizovat, neobejdeme se bez 
nástrojů GIS a 3D. 
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2. NÁSTROJE GIS A 3D V HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 

Tyto nástroje jsou nezbytné především pro tyto dílčí části hodnocení:  

• tvorba 3D modelu terénu s umístěním větrných elektráren, 
• tvorba mapy viditelnosti znázorňující místa odkud budou VE vidět, 
• tvorba přesných fotomontáží. 

Základní vstupní vrstvou, nezbytnou při hodnocení krajinného rázu nebo 
umístění libovolné stavby, je vrstva s výškovou informací, která bývá v geografických 
informačních systémech (GIS) reprezentována vrstevnicemi. Terén, nebo reliéf, bývá 
následně generován pomocí Delaunayho triangulace, která je založena na 
matematickém vyjádření povrchu pomocí sítě nepravidelných co možná nejvíce 
rovnostranných trojúhelníků. Výsledný povrch se nazývá TIN (triangel irregulated 
network) a je vhodným vstupem do všech dalších analýz ve 3D prostředí.  

Jedním ze základních hledisek při hledání vhodného umístění VE je její 
viditelnost a tedy zásah do již zmiňovaného krajinného rázu. Pomocí pohledových 
studií na TINu, tedy na 3D povrchu, jsme schopni modelovat, kde bude stavba (či její 
část) vidět – stejně jako odkud naopak být vidět nesmí. Tyto dva druhy analýz jsou 
velmi přesně použitelné pro pohledové studie [2]. Samozřejmostí obou metod je 
schopnost počítat viditelnost se započtením aktivního povrchu, což znamená, že lze nad 
TINem vztyčit další vrstvu, reprezentující např. výšku stromů či zástavby v dané oblasti 
apod.  

První typ – linii viditelnosti – je vhodné použít při identifikaci narušení průhledů do 
krajiny. Tato linie je vztyčena z místa pozorování do místa cíle. Barevně je následně 
znázorněna oblast, ze které ne/bude cíl vidět.  

Budeme-li se však zajímat o širší území, je vhodnější použít tzv. metodu 
viewshed, která určuje viditelnost z místa pozorovatele. Automaticky je vyhodnoceno 
celé zájmové území. Místem pozorovatele může být myšlena sama stavba, v tomto 
případě tedy výsledek viewshed určuje viditelnost této stavby. Prvotní využití této 
metody je pro lokalizaci umístění rozhleden a vysílačů. Je tedy vhodné ji aplikovat i pro 
umísťování VE.  

Je-li naším cílem co nejkomplexnější a zároveň pokud možno do určité míry 
objektivní zhodnocení, je vhodné použít obou metod, pro zhodnocení působení VE na 
krajinný ráz. Pro lepší představu, je možné v dalším kroku provést nad vytipovaným 
územím fotomontáž. 

 

3. ZÁVĚR 

Prvním krokem hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz by měla být 
identifikace cenných prvků krajiny, tzn. přírodní a kulturně-historické dominanty 
v pohledově exponovaných místech. To, zda budou tyto dominanty ovlivněny, a do jaké 
míry, lze relativně jednoduše dokázat pomocí pohledových studií vůči objektům 
větrných elektráren [1]. Přesné fotomontáže a 3D pohledy z potenciálně konfliktních 
míst – ty zjistíme z mapy viditelnosti větrných elektráren – by měly být samozřejmostí 
každé takovéto studie. Získáme tak přímé důkazy, kterými můžeme podložit výsledek 
hodnocení, zda je realizace VE v hodnocené lokalitě přijatelná či nikoliv. Závěrem je 
však nutno připomenout to, co bylo již napsáno, i výsledná interpretace výstupů 3D 
modelu a fotomontáží bude zatížená jistou mírou subjektivity hodnotitele. 
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KRAJINNÝ PLÁN A NÁVRHY PLOCH PRO P ĚSTOVÁNÍ 
BIOMASY A VE ŘEJNÉ ZELENĚ 

 

Eva Birgusová1, Eva Brhelová, Petr Ondruška, Vladimír Mana 

 

Abstrakt  

 Příspěvek se zabývá možností spojení krajinného plánu a současně možností 
využití vhodných pozemků k cílenému pěstování dřevní biomasy na konkrétním území 
(obec) a uvedení výsledku návrhu krajinného plánu do praxe, tj. zpracováním 
realizačního projektu až do fáze podání žádosti dotaci.  

 

Abstract 

 The contribution is concerning about a possibility of a landscape plan integration 
and currently using of suitable parcels for targeted planting of wood biomass in  
a particular territory (municipality). The next project part is realisation of the landscape 
plan proposal into the practice, i.e. processing of project realisation till submitting of an 
application form. 

 

1. ÚVOD 

 Plánování v krajinně prostřednictvím krajinného plánu má v současné době své 
nezastupitelné místo a význam. Spojit krajinný plán a zároveň navrhnout způsob 
zvýšení množství dřevní biomasy v obci bylo cílem tohoto projektu. Krajinný plán se 
podrobněji zabýval okolím nezastavěné části obce v širších souvislostech a jeho cílem 
bylo určit postup a hlavní cíle, tak aby nedocházelo k neorganizovanému osazování 
nevhodných ploch a alejí. Naproti tomu pozemky určené k pěstování biomasy byly 
analyzovány a vybrány podle vhodnosti buď k zalesnění, nebo založení porostu rychle 
rostoucích dřevin. 

 

2. KRAJINNÝ PLÁN 

 Celý projekt se skládal ze dvou téměř samostatných, na sebe však úzce 
navazujících částí. V první části se jednalo o vytvoření zjednodušeného krajinného 
plánu obce a navržení ploch vhodných k výsadbě rychlerostoucích dřevin nebo 
zalesnění. 

 Druhá část se zabývala konkrétními návrhy vycházející z krajinného plánu obce 
a dalších výsadeb veřejné zeleně uvnitř obce.  

 V první části projektu se nejdříve analyzovalo vymezené území (analýza 
primární, sekundární a terciární struktury krajiny). V tomto případě se jednalo o území, 
které se shodovalo s katastrem obce. Pro vytvoření krajinného plánu to není úplně 
nejšťastnější řešení, neboť nelze úplně navázat na širší souvislosti území, což je 

                                                 
1 Ing. Eva Birgusová, EKOTOXA s.r.o., Kosmákova 28, 615  00 Brno – Židenice,  
e-mail: eva.birgusova@ekotoxa.cz. 
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v případě krajinného plánu téměř nezbytné. Zadavatelem studie byla však obec, což byl 
limitující faktor.  

 V rámci analýzy primární struktury byl vyhodnocen stav krajinných prvků 
přírodního charakteru.  Jednalo se o:  

• aleje a stromořadí, 
• křovinato-bylinné meze a doprovody meliorovaných potoků, 
• remízky – výsadbou jehličnanů pro krytí zvěře, okraje cest. 

 

 V rámci sekundární struktury krajiny bylo analyzováno zemědělství, lesnictví, 
infrastruktura a doprava, rekreace, prostupnost a zeleň (plochy, délka, způsob 
hospodaření). 

  V rámci terciérní struktury krajiny se analyzovala zástavba, výhledy do okolní 
krajiny, současné využívání krajiny, trasy cest, spontánní vegetace, krajinné prvky, 
stresové jevy. Na tuto část navazovala část hodnotící, která se zabývala hodnocením 
potenciálu, konfliktů a limitů z hlediska kulturních a přírodních hodnot. V návrhové 
části studie v oblasti krajinného plánu byly navrženy a doplněny krajinné struktury 
(ÚSES a doprovodná zeleň), provedeny návrhy výsadeb dřevin podél vodních toků, 
polních cest a ve volné krajině (doplňující stromová zeleň, keřová výsadba, stromy pro 
aleje). 

 

3. BIOMASA 

 Obec již nějakou dobu využívá odpadní biomasu vzniklou při ošetřování veřejné 
zeleně a zeleně okolo cest k vytápění místní kotelny pro obecní úřad. V plánech obce je 
možnost rozšíření tohoto zdroje na vytápění na další budovu ve vlastnictví obce. Na 
základě těchto požadavků bylo součástí studie návrhy na založení a využití plantáží 
rychlerostoucích dřevin, tak aby se zajistilo další potřebné množství dřevní biomasy pro 
obce. Na předem vymezených plochách na základě terénního průzkumu a zhodnocení 
podmínek a možností byly navrženy konkrétní postupy prací. Jednalo se o plochy buď 
zemědělsky nevyužívané, nebo o plochy zemědělsky využívané ale, navržené ke změně 
využívání dle územního plánu obce. Na části těchto ploch byly navrženy buď přímo 
plantáže rychlerostoucích dřevin nebo pouze způsob osázení či zalesnění, tak aby to 
bylo v souladu s krajinným plánem a byla zde možnost využívat odpadní dřevní 
biomasu při výchově o ošetřování těchto dřevin. Limitujícím faktorem k realizaci bylo 
vypořádání vlastnických vztahů, protože ne všechny pozemky byly ve vlastnictví obce.  

 

4. VEŘEJNÁ ZELEŇ 

 Druhá část projektu tvořila v podstatě samostatný, avšak úzce navazující projekt. 
Týkala se návrhu realizace výsadeb zeleně jak v intravilánu, tak v extravilánu obce. 
Některé návrhy realizace výsadeb, zejména ty, které byly mimo zastavěnou část obce, 
přitom vycházely právě z návrhu krajinného plánu obce a schváleného v územním plánu 
obce. V extravilánu obce se řešily zejména dosadby stávajících alejí a výsadba nové 
zeleně podél cest. Cílem bylo jednak zvýšení množství krajinné zeleně, ale i podpora 
využívání těchto cest obyvateli okolních obcí, jak ke krátkodobé rekreaci (turistika, 
cyklistika) tak jako spojnice mezi obcemi pro pěší. Osázením cest stromy se sníží větrná 
eroze, zároveň budou sloužit jako přirozené zásněžky v zimě a v neposlední řadě 
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v případě ovocných stromů budou jejich plody sloužit jako krmivo pro zvěř a ptactvo.  

 V intravilánu obce bylo navrženo osázení okolí obchodu, časté místo setkání 
místních občanů a vytvoření tak příjemnějšího prostředí (stín), výsadba aleje jako 
přírodní předěl mezi hřbitovem a střediskem služeb a osázením parku pro děti. 

 Druhá část projektu sloužila již jako  podklad pro podání žádosti o dotaci 
v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6.5. Podpora a regenerace 
urbanizované krajiny a prioritní osa 6.3 Obnova krajinných struktur.  
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