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ÚVOD

Debata o krajině v souvislosti s využíváním energie z obnovitelných zdrojů, o vlivu této lidské
činnosti na krajinný ráz, stejně jako uvažování o podobě sídel 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 ji zmírňovat. Ač výše zmíněné problémy zasahují do
řady oborů, diskuse se často vedou v profesně oddělených skupinách.
I druhý ročník konference „Udržitelná energie a krajina“ si klade za cíl zprostředkovat otevřené
mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Jak je z předkládaného
sborníku konference patrno, setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe
z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici,
urbanisté, krajináři.
Odbornost konference garantují vysokoškolští pedagogové, kteří spolupracovali už na formulaci
samotného záměru konference, poté na její přípravě, účastní se jejího průběhu, vedou odborné sekce
a hodnotí jejich průběh. Tvůrci mezioborového setkání k tématu „Udržitelná energie a krajina“ a
recenzenti příspěvků jsou: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D a Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
z Fakulty architektury VUT Brno; Doc. Dr. Ing. Petr Maděra z Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně; Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně; RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně a RNDr. Jan Hollan, Ph.D. z Ekologického institutu Veronica. Za jedinečné a inspirující
setkání s kolegy ze zdánlivě vzdálených oborů, s nimiž sdílejí zájem o šetrnou energetiku, jim patří dík
jak pořadatelů, tak účastníků. Přáním pořadatelů je, aby kontakty navázané na konferenci byly pro
všechny užitečné a přínosné.
Za finanční podporu, která umožnila konání konference děkujeme Ministerstvu životního prostředí ČR
a Britskému velvyslanectví v Praze.

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 A KRAJINA

VYBRANÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ MOŽNÝCH KONFLIKTŮ VE VYUŽITÍ
ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN:
PŘÍKLAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Eva Kallabová 1), Stanislav Cetkovský 2), Bohumil Frantál 3), Eva Nováková 4), Pavel
Roštínský 5)
1), 2), 3), 4), 5) Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. Ostrava, oddělení environmentální geografie, Drobného
28, 602 00 Brno, e-mail: kallabova@geonika.cz, cetkovsky@geonika.cz, frantal@geonika.cz,
novakova@geonika.cz, rostinsky@geonika.cz

ABSTRAKT
Cílem příspěvku (projekt GA AV ČR č. KJB 700860801) je prezentování aplikace vlastního
metodického aparátu použitelného při hodnocení míry vhodnosti lokality k výstavbě větrných
elektráren, ověřeného v GIS na modelovém území Jihomoravského kraje. V průběhu rozhodovacího
procesu lokalizace větrných elektráren v krajině je pracováno s prostorovou percepcí potenciálních
konfliktů tak, aby následná realizace projektu byla akceptovatelným řešením všech územních aktérů.
Do našeho návrhu na lokalizaci větrných elektráren v krajině se snažíme zahrnout pojetí vlivu na
životní prostředí v nejširším slova smyslu, tj. reálně spojit zákonné limity území s abstraktnějším
vnímáním krajinného rázu, sociální akceptací, definováním přírodních (topografických), kulturních
krajinných dominant a krajinně- estetických prvků (v hierarchické struktuře a kategorizaci na bodové,
liniové a plošné prvky), atd.
Klíčová slova: větrná energie, sociální akceptace, krajinný ráz, krajinné plánování, Jihomoravský kraj

ABSTRACT
The objective of this paper (the project GA AV ČR č. KJB 700860801) is to present the application of
our own methodical apparatus used for assessing the suitability degree of the locality for wind power
plants construction, tried and tested on the model area of the South Moravian Region. In the course of
the decision-making process of the wind power plants localization within the landscape the spatial
perception of potential conflicts is taken into consideration to such a degree so that the resulting
project realization is acceptable for all territorial participants. Our project of wind power plants
localization within the landscape covers the conception of the environmental impact in the broadest
sense of the word, i.e. to relate legal spatial limits to the more abstract perception of landscape
character, social acceptance, defining of natural (topographic), cultural landscape dominants and
landscape-aesthetical elements (in the hierarchical structure and categorization using dot, linear and
area elements), etc.
Key words: wind energy, social acceptance, landscape character, landscape planning, South Moravian
Region

ÚVOD
Každé energetické odvětví, větrnou energetiku nevyjímaje, zatěžuje jistou měrou životní prostředí.
U větrných elektráren (VtE) mezi možné konflikty patří ovlivnění krajiny a jejího rázu. Jde totiž
o stavby značných vertikálních rozměrů, jejichž vizuální působení v krajině je dále posíleno tím, že se
kvůli maximálnímu využití větrného potenciálu lokalizují na vyvýšeniny, čili na pohledově
exponovaná místa. O tom, že umisťování VtE z hlediska charakteru krajiny je problematická záležitost
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svědčí mj. i skutečnost, že pro její posuzování neexistuje v ČR žádný závazný (legislativně zakotvený)
metodický pokyn. Určitá doporučení lze vyvodit z vypracovaných metodik (Vorel a kol. 2006, Mana
2007) a publikací (Cetkovský, S., Frantál, B., Štekl, J. a kol. 2010) . Vizuální ovlivnění krajiny (např.
stavbou VtE) není jednoznačně měřitelnou veličinou, nýbrž smyslovým zprostředkováním ne/narušení
estetických hodnot a působení nového krajinného prvku na jednotlivce.
Česká krajina je krajinou drobného měřítka - lze tudíž konstatovat, že při výstavbě VtE dojde
k jejímu ovlivnění prakticky ve všech případech. Lze však míru tohoto vlivu objektivizovat? Má
krajinný ráz skutečnou, objektivní krásu, která může být nějak měřitelná či porovnatelná nebo jde
o hodnotu, kterou lze pouze subjektivně popsat? Dearden (1985) rozlišuje humánně geografický (resp.
sociologický) a fyzicko-geografický (resp. krajinně ekologický) přístup. Humánně geografický přístup
zkoumá individuální a společenské postoje (sociální akceptaci) směrem ke krajině a krajinnému rázu.
Fyzicko-geografický navrhuje a následně více pracuje s měřitelnými parametry krajiny - ty reflektují
vizuální kvalitu.

KRAJINNÝ RÁZ VE VZTAHU K VIZUÁLNĚ ESTETICKÝM KONFLIKTŮM
Inspirováni přístupem Deardena (1985) dělíme metody hodnocení krajinného rázu do 2 základních
skupin:
(1) Metody vizuálních preferencí (subjektivní) - vycházejí nejčastěji z dotazníkových šetření,
řízených rozhovorů atd. Vizuální kvalita (či hodnota) krajiny je hodnocena na základě individuální
preference pozorovatele krajiny jako celku. Tyto postupy založené na subjektivních hodnoceních
krajinného rázu a pokusu zahrnout různorodé a měnící se vnímání jednotlivců jsou zpravidla
nejúspěšnější. Podstatou preferenčního přístupu je posouzení krajiny jako celku, narozdíl od
„objektivních“ metod, které se pro vysvětlení změn v krajině opírají o definici prvků (Dunn, 1976).
Třebaže krajinní inženýři a krajinní ekologové mohou tvrdit, že jejich povinností je usměrňovat
veřejný vkus v těchto záležitostech, vizuální atraktivita krajiny je nakonec výsledkem souboru názorů
všech jednotlivců, kterých se krajina týká (Briggs, France, 1980).
Většina krajinných technik vychází z předpokladu, že v rámci naší společnosti existuje široký
konsenzus týkající se teze - co je považováno za pozitivní hodnotu krajiny. Estetické hodnocení se
však mění jednak v čase, a pak jeho proměnlivost vychází z toho, že pro lidi s různým vkusem má
tentýž objekt různou estetickou hodnotu. Míchal (2000) poznamenává, že každé hodnocení estetických
hodnot krajiny je antropocentrické a dobově podmíněné - vzniká tak dobově podmíněná estetická
norma. Konsenzus se nezvyšuje s větší znalostí. Ve skutečnosti ti, kteří přiznávají nižší znalost místní
krajiny vykazují větší konsenzus ve svých obecně opatrných a konzervativních hodnoceních. Ti, kteří
mají znalost krajiny největší, jsou více kritičtí k jejím rozmanitým kvalitám, tudíž jejich odpovědi
vykazují větší variaci. Stupeň konsenzu při hodnocení proto obecně klesá se zvyšující se povědomostí
o krajině, ačkoliv ne vždy je rozsah výběrového souboru, který je k dispozici, postačující, aby byl
statisticky významný (Penning-Rowsell, 1982). Problematika konsenzu pozorovatelů je hlavním
tématem ve vnímání krajiny a její preference, proto by se studie krajinných preferencí neměly spoléhat
výhradně na obecné hodnocení preferencí, ale též by měly uvážit další sklony k odchylkám a nakonec
srovnat jednotlivé vzorky výběru.
(2) Metody popisné (objektivní) - přistupují ke krajinnému rázu jako k objektivní realitě. Hodnocení
je v rámci těchto metod zpravidla dvoufázové. První fází je obecný popis krajiny, což např. Swanwick
(2002) nazývá procesem charakterizace krajiny, který dokáže identifikovat přítomné přírodní a
kulturní znaky ve zvolené lokalitě, monitoruje změny prostředí, sleduje citlivost místa k vývojovým
změnám a stanovuje podmínky pro rozvoj či změnu. V podstatě jde o popsání objektivní reality
krajiny zájmového území. Takovéto hodnocení lze považovat za neutrální a je základnou pro další fázi
- vypracování posudku ke konkrétnímu záměru. V praxi není vzácným jevem, že na tentýž záměr –
projekt větrné energie, mají různé posudky, zpracované různými odborníky, odlišný závěr. Zpravidla
se autoři shodnou na tom, že působení větrných elektráren bude představovat silný vliv, zejména na
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harmonické měřítko krajiny a na estetické hodnoty krajinného rázu, avšak názor ohledně přijatelnosti
či nepřijatelnosti výstavby větrných elektráren v posuzované lokalitě se může u různých autorů lišit.
Van der Horst (2009) vyslovuje názor, že sen o vytvoření objektivní vědecké metodiky hodnotící
krajinný ráz, na základě které lze identifikovat, zda je pro dané území hodnocený záměr
akceptovatelný, je právě tím, čím je – snem.
Velká míra objektivizace se očekává od využití geografických informačních systémů (GIS). Avšak při
definici pravidel pro vstupní „přehledovou“ mapu si musíme počínat obezřetně, uvažovat reálně a
umírněně a do tohoto prvotního rozhodovacího procesu začlenit pouze obecně platná ustanovení a
územně nejvýznamnější dominanty, prvky a omezení. Detailnější, ač neméně významné aspekty
území je vhodné včlenit až do jednotlivých, reálných studií, které se týkají již plošně značně menšího
území, ve kterém je zde možné udělat detailní průzkum.

SOCIÁLNÍ AKCEPTACE: PROSTOROVÉ ZACÍLENÍ A MANAGEMENT
PROJEKTŮ
Nositeli potenciálního konfliktu v procesu rozhodování o výstavbě VtE jsou klíčoví aktéři území (obr.
1). Analyzovat jejich postoje, motivace a zájmy v tomto systému a dosáhnout konsenzu, jehož
výsledkem bude úspěšná, udržitelná a nekonfliktní realizace projektů, je úkolem správného
prostorového zacílení (spatial targeting) (Van der Horst 2007) a specifického managementu
(Kunreuther et al. 1993, Raven et al 2009).

SOCIO-POLITICKÁ
AKCEPTACE

- veřejnost
- legislativa
- státní administrativa
- regionální administrativa
- nevládní organizace
- experti, názoroví vůdci
- média, edukátoři

TRŽNÍ AKCEPTACE

- výrobci, firmy
- developeři
- investoři, finanční instituce
- provozovatelé přenosových
sítí
- distributoři energie
- koncoví spotřebitelé

KOMUNITNÍ AKCEPTACE

- rezidenti
- vlastníci pozemků
- místní samospráva
- lokální autority
- zájmová sdružení
- rekreanti (druhé bydlení)
- návštěvníci, turisté

Obr. 1: Systém sociální akceptace a klíčoví aktéři
Zdroj: upraveno podle Wüstenhagen et al. (2007) a Horbaty (2010)
Z hlediska realizace projektů má pro developery klíčový význam oblast komunitní, resp. lokální
akceptace, i když pozitivně ovlivňovat má smysl i ostatní sféry (prostřednictvím marketingové
komunikace, informační osvěty, mediální propagace dobrých příkladů fungování (good practices),
participace v rámci legislativního vyjednávání, apod.). Lokální akceptace se vyznačuje jednak
divergencí oproti obecné (sociopolitické) akceptaci a také tím, že představuje dynamický proces.
Divergence mezi vysokou mírou podpory obnovitelným zdrojům jako obecné ideje a mírou lokální
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akceptace větrných elektráren jako reálných staveb strukturujících konkrétní krajinu bývá většinou
vysvětlována tzv. NIMBY teorií (Frantál 2010). Ta předpokládá, že lidé nechtějí turbíny pouze
v blízkosti svého bydliště, ale nevadí jim jejich umístění kdekoliv jinde. Lokální opozice ve
skutečnosti může nabývat čtyř různých podob (Wolsink 2007), které mohou existovat a projevovat se
zároveň vedle sebe, přičemž pouze jeden typ představuje klasický NIMBY postoj. Míra akceptace
projektů se také mění v průběhu času, kdy v zásadě kopíruje tzv. U-křivku. Obecně vysoká podpora
větrné energie se snižuje v okamžiku oznámení záměru vystavět větrné elektrárny v konkrétní lokalitě,
přičemž nejnižší podpora (i když stále většinou převládá nad opozicí) dosahuje v době výstavby, aby
se po určité době od uvedení elektráren do provozu (kdy dochází k odbourávání některých mýtů a
negativních očekávání) začala opět zvyšovat (Frantál 2010). Míru lokální akceptace ovlivňují
individuální hodnoty a preference, vnímaná užitečnost a rizika projektu, informovanost, mýty a
předsudky, názoroví vůdci, ale i nedostatky v projektu a celkový lokální kontext (např. negativní
zkušenost z minulosti).
Strategie prostorového zacílení a management projektů mohou stavět na některých obecněji platných
zásadách a pravidlech, která byla vytvořena na základě územně plánovací praxe a souvisejících
výzkumů (Kunreuther et al. 1993, Devine-Wright 2010, aj.), zároveň ale musí zohledňovat regionální
kontext a specifické lokální podmínky a zkušenosti. Wüstenhagen et al. (2007) shrnují problematiku
komunitní (lokální) akceptace do tří klíčových pojmů: (i) procedurální spravedlnost (tzn.
informovanost, otevřená komunikace a možnost participace všech zainteresovaných veřejností
v rozhodovacím procesu), (ii) distribuční spravedlnost (rovnoměrné rozdělení a sdílení pozitiv
i negativ projektu mezi zainteresovanými stranami), (iii) důvěra (v předchozí zmíněné záležitosti).
Raven et al. (2009) se v rámci mezinárodního projektu „Create Acceptance“ pokusili vytvořit na
základě meta-analýzy množství různých (úspěšných i neúspěšných) projektů metodiku managementu
sociální akceptace nových energetických projektů. Tento metodický postup, jenž má za cíl zdokonalit
komunikační proces mezi projektovými manažery a relevantními aktéry systému (Obr. 1) a vytvořit
akční plán s cílem dosažení sociální akceptace projektů, zahrnuje šest vzájemně navazujících kroků:
• Minulost a současnost projektu: zdokumentovat informace o projektu pro další analýzu: „příběh“
projektu, klíčové momenty vývoje, hlavní bariéry a příležitosti, síť klíčových aktérů
• Vytvoření vize: konfrontovat očekávání a představy manažerů a dalších klíčových aktérů
• Identifikace konfliktních témat: sumarizovat konfliktní otázky a zhodnotit jejich důležitost
• Portfolio variant: zrevidovat varianty řešení, které lze modifikovat, s cílem zvýšení podpory
• Dosažení dohody: otevřít rozhodovací proces širšímu spektru aktérů, uspořádat interaktivní
workshop, kde budou diskutována témata a možné varianty řešení s cílem nalezení konsenzu
• Doporučení k akci: vytvořit termínovaný plán akcí, spolupráce, monitoringu a komunikace
Tyto kroky v sobě obsahují konkrétní dílčí činnosti, které již reflektují daný typ a kontext projektu a
zohledňují specifické aktéry systému (více viz. Raven et al. 2009).

ROZHODOVACÍ PROCES LOKALIZACE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Určitá znalost teorie a zkušenosti z několika případových studií se staly znalostní bází pro vytvoření
kartografického výstupu, jehož prvky jsou kombinací jak metod vizuálních preferencí, tak metod
popisných. Jihomoravský kraj byl vybrán z důvodu doposud neexistující tématické mapy, která by
vyhodnocovala možnosti a stanovovala doporučení umísťování VtE v tomto regionu. Za
nejvýznamnější možné konflikty krajinných prvků a VtE, byly s ohledem na limity využití území a
použité měřítko pro vytvoření mapy (obr. 2) zohledněny:
• vodní plochy;
• přírodní (topografické) dominanty - ve významové, tvarové a možné typologické struktuře (i) ze
všech stran izolované vyvýšeniny, především izometrické, (ii) elevace výrazně protáhlé do formy
hřbetů, (iii) ostré výběžky rozsáhlejších vyvýšenin, zejména vrchovin do přilehlých pánví,
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•

•

omezené strmými svahy, (iiii) vysoké protáhlé okrajové svahy rozsáhlých vyvýšenin vůči
přilehlým sníženinám (podrobněji viz Kallabová, Nováková, Roštínský 2010);
kulturní dominanty - státem chráněné, pohledově významné, v prostorové kompozici či v
konfiguraci hmotných prvků krajinné scény dominující historické či architektonické krajinné
prvky nebo stopy kultivace krajiny taktéž ve významové, tvarové a možné typologické struktuře
(podrobněji Kallabová, Nováková, Roštínský 2010)
chráněné oblasti - národní parky, zvláště chráněná území, přírodní parky, nadregionální biocentra a
biokoridory a ptačí oblasti z podkladů NATURA 2000.

Výstupem je pro danou modelovou oblast mapa území, z něhož je 53 % vyloučeno předem (46 %
území Jihomoravského kraje spadá do oblastí chráněných, 19 % je pak limitováno z důvodů dominant
a 53 % tvoří průnik těchto vrstev).

S ohledem na cílovou skupinu uživatelů mapy a hlavně vzhledem ke zvolenému malému měřítku
nebyl její obsah zahuštěn o obecné, zákonem stanovené limity realizace staveb (např. zastavěná území
obcí, prvky ÚSES, ochranná pásma vodních toků a ploch) a specifické (vzdušné koridory, vojenské
plochy a radary) prvky a plochy atd. Lesy a vodní toky taktéž nejsou v mapě zařazeny, neboť
v měřítku celého kraje je vrstva lesů takřka totožná s naší vytvořenou vrstvou chráněných oblastí a
liniové prvky typu vodních toků nemají v tomto měřítku také přílišné opodstatnění. Další, zdánlivě
chybějící klíčový aspekt, a to větrný potenciál kraje jsme nevyhodnotili jako rozhodující kriterium
lokalizace VtE. Současné VtE jsou zařízení vysoké technické úrovně, schopná bezpečného a
výkonného provozu i v nestabilních větrných podmínkách a vnitrozemském klimatu ČR. V zájmu
investora je, aby svůj projekt realizoval v lokalitě s dostatečným větrným potenciálem. Stávající mapy
větrného potenciálu ČR jsou vzhledem ke svému měřítku pouze orientačním podkladem, vždy je třeba
realizovat minimálně jednoleté měření větru přímo v lokalitě. Stanoviska „územních aktérů“ a
posuzování a hodnocení sociální akceptace projektů VtE se provádějí vždy až s ohledem na specifika
konkrétní lokality.
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ZÁVĚREM - DOPORUČENÉ PŘÍSTUPY KRAJINNÉHO PLÁNOVÁNÍ
Ze zahraničních zkušeností (Wolsink 2007, Wüstenhagen et al. 2008, aj.) stejně jako z dosavadní
české praxe je evidentní, že pro úspěšnou realizaci projektů větrných elektráren nejsou určující pouze
objektivní, klimatické, fyzicko-geografické a infrastrukturní či technologické podmínky konkrétních
území (tzn. dostatečný větrný potenciál, absence limitních faktorů z hlediska regulativ výstavby a
ochrany přírody a krajiny a kapacita elektrické přenosové sítě), ale že rozhodující slovo mají politickoinstitucionální, ekonomické, kulturní a sociálně-psychologické faktory, které ovlivňují míru sociální
akceptace ze strany klíčových aktérů vstupujících do „hry“ plánovacího a rozhodovacího procesu.
Problém subjektivity nelze zcela eliminovat ani u popisných, tedy „objektivních“ metod hodnocení
(např. při vymezování ochranných pásem a odstupových vzdáleností od krajinných dominant,
hodnocení míry akceptace nebo při interpretaci výsledků). V těchto záležitostech by měl být
rozhodovací proces charakterizován veřejnou účastí v rámci tzv. krajinného plánování, které dokáže
překlenout rozpory mezi jednotlivými klíčovými aktéry (investoři, místní komunita, odborná
veřejnost, státní správa a samospráva). Cílem krajinného plánování je uvést do souladu trendy rozvoje
lidské společnosti s principy ochrany přírody a krajiny. Krajinné plánování nevylučuje z krajiny
žádnou, pro rozvoj společnosti potřebnou činnost, ale hledá soulad mezi ekologickými podmínkami a
danou činností (Sklenička, 2003). Vzhledem ke kontroverznosti a značné zpolitizovanosti tématu
větrných elektráren by měl být proces krajinného plánování maximálně transparentní. Přikláníme se k
Möllerovi (2008), který s souvislosti s projekty VtE hovoří o podmínkách, které by měl každý proces
krajinného plánování splňovat:
(1) Krajinné plánování by mělo vycházet z principu udržitelného rozvoje, tedy ze vzájemné rovnováhy
environmentálního - ekologického, ekonomického a sociálního pilíře. Zájem ochrany přírody a krajiny
je velmi důležitý, stejně tak důležité jsou však i jiné zájmy, např. využívání obnovitelných zdrojů
energie, rozvoj cestovního ruchu, zemědělství, průmysl, bytová výstavba atd.
(2) Proces krajinného plánování je charakterizován veřejnou účastí. Prosté použití popisu
„objektivních“ kritérií, ať založených na „objektivních vlastnostech krajiny“ nebo jednoduchém
kritériu „okruhu dopadu“ bývá pouze výjimečně nesubjektivní, bez hodnocení. Bez akceptování
konkrétních projektů větrných elektráren místní komunitou jsou veškeré závěry odborných studií jen
snahou diktovat rozhodnutí, která musí být na této úrovni přijata.
(3) Proces krajinného plánování musí vycházet jak z negativních, ale i z pozitivních kritérií (např.
rychlost větru, místní rozvodná síť).
Dobrý proces krajinného plánování překlenuje rozpory mezi jednotlivými subjekty a klíčovými aktéry
území. O akceptaci projektů větrných elektráren rozhodovat především místní komunita, zatímco role
odborníků by měla být spíše nenápadná - ve smyslu vytvoření odborné základny pro další
rozhodování. Co se týče konrétního prostorového zacílení, praxe ukazuje (podle van der Horst 2007,
Frantál, Kunc 2010, aj.), že větší šance na úspěšnou realizaci projektů obnovitelných zdrojů je tam,
kde:
• mají efekt nabízené ekonomické benefity (v menších obcích, v chudších periferních oblastech)
• je vyšší koncentrace lidí podporujících alternativní „zelenou energii“ (např. v lokalitách s horším
životním prostředím)
• je historické dědictví energetického průmyslu (post-těžební, post-industriální oblasti)
• bude relativně menší vizuální dopad stavby (např. kde už nějaká elektrárna stojí)
• je nízká koncentrace rekreantů (druhého bydlení) utíkajících z města za tzv. venkovskou idylou
• převládají tzv. soft communities - lidé s menším potenciálem k protestům (tzn. spíše tam, kde
převládá méně vzdělaná pracující třída, než v „bohatších“ obcích v suburbánních lokalitách apod.)
Přes všechna výše zmiňovaná metodická doporučení je ovšem důležité zachovávat v rámci územního
(prostorového) plánování a managementu projektů princip tzv. environmentální či prostorové
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spravedlnosti. To znamená nekoncentrovat většinu environmentálně citlivých (a to se netýká pouze
větrných elektráren, ale obecně všech energetických, průmyslových či infrastrukturních) staveb pouze
do vybraných, „obětovaných“ regionů či lokalit, i když zde projekty mají větší šanci na realizaci
z důvodu politické pasivity „deprivované“ populace.
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ANEMOENERGETICKÝ POTENCIÁL VODNÝCH NÁDRŽÍ SLOVENSKA NA
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ABSTRAKT
Anemoenergetický potenciál, je v našej spoločnosti najviac skloňovaný v súvislosti s výstavbou
veľkých veterných parkov. V západnej Európe sa však realizujú tieto parky na pobreží atlantického
oceánu. Na pohon slúžia prevládajúce vetry, ale tiež prímorská bríza. Tento príspevok je zameraný na
poukázanie na teoretickú možnosť využitia podobných pobrežných vetrov veľkých vodných nádrží, na
pohon malých veterných elektrární, ktoré by v súčinnosti s dodatkovým zdrojom pomáhali zabezpečiť
energetickú nezávyslosť v rekreačných oblastiach na chatkách, obytných prívesoch a pod.
Kľúčové slová: veterný park, veľká vodná nádrž, bríza,

ABSTRACT
Anemoenergetic potencial, is discussed theme in conection with developement of huge wind power
plant parks. In west Europe, these parks are build in the Atlantic ocean coast. Dominant winds and
breeze are power for these parks. Paper try shows theoretical potencial of such wind phenomena on
huge water basins. This wind has a anemoenergetic potencial which can be used in small wind
aerogenerators. These generators can supply with electricity, recreational huts or caravans in cooperation with additional electricity source (barrier-layer photocell).
Key words: wind power plant park, huge water basins, breeze.

ÚVOD
Anemoenergetický potenciál je v našej spoločnosti veľmi často diskutovanou témou. Veľmi často
naráža na kritiku od energetikov, vzhľadom na svoju veľkú premenlivosť výkonu na našom území
s veľmi nízkym predpokladaným využitím, vzhľadom na orografické, kultúrne a iné podmienky [1].
Avšak využiteľnosť v malých rozmeroch a hlavne nezávisle na rozvodnej sieti, ktorá požaduje
stabilitu dodávok, je možné tento potenciál využívať na špecifických miestach, kde je predpoklad, že
vietor má svoj relatívne pravidelný režim aspoň v časti roka. Takýmito oblasťami sú aj pobrežné
oblasti vodných nádrží Slovenska. Režim vetra v týchto oblastiach je založený na princípe
nerovnakého ohrievania a ochladzovania povrchu zeme a vodnej hladiny. Tento jav je známy
z morských pobrežných oblastí pod názvom morská a pevninská bríza. Ak sa tento jav vyskytuje aj
v blízkosti brehovej línie vodných nádrží Slovenska, je možné ho použiť vo vhodnej kombinácií napr.
s fotovoltaickým článkom na zásobovanie elektrickou energiou napr. rekreačné chaty, kempy,
karavány a iné relatívne energeticky nenáročné objekty, minimálne po dobu letného obdobia, kedy je
tento jav pravdepodobne najvýraznejší.

PROBLEMATIKA
Morská (denná) a pevninská bríza
Vietor v pobrežných oblastiach morí a oceánov je významným fenoménom, ktorý je známy aj pre
jachtárov. Vietor na pomedzí pevniny a vodnej hladiny mora má svoje jasné špecifiká. Zmeny sú často
na úrovni 1,53 až 2,04 m.s-1. Avšak niekedy dokáže vietor dosiahnuť aj rýchlosť o 10 m.s-1, vyššiu, čo
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môže spôsobovať plachtárom značné problémy. Dôvodom tohto vetra je to, že ohrievanie pevniny
spôsobuje pokles tlaku nad pevninou o 3 alebo 4 milibary. Pokiaľ je na začiatku nad pevninou nižší
tlak ako nad morom, ďalší pokles tlaku vzduchu vplyvom ohrevu pevniny spôsobí mierny nárast
rýchlosti vetra. Pokiaľ je spočiatku nad pevninou vyšší tlak ako nad morom, ohrev zníži gradient a
vietor zoslabne. Na efekt vyrovnávania tlakového gradientu nad pobrežím a vodnou plochou sa voľne
používa termín Bríza. Samozrejme efekt nerovnakého ohrievania povrchu má v minimálnom merítku
denný chod. Tento sa nazýva Pevninská a Morská bríza. Pre naše použitie môžeme pojem Morská
Bríza používať všeobecne pre vietor vanúci od mora (vodnej plochy) smerom k pobrežiu. Proces a
denný chod tohto typu brízy môžeme charakterizovať nasledovne. Deň začína ako slnečný, či jasný
s iba slabou oblačnosťou, teplota pevniny vzrastie nad teplotu vody, vzduch ohriaty nad pevninou sa
rozpína a vytvára nerovnováhu vo vyšších hladinách atmosféry. Vzduch vo vyšších hladinách
atmosféry je unášaný nad more, v čom mu napomáha gradientový vietor, tam klesá a rozpúšťa
oblačnosť pri pobreží. Klesajúci vzduch tvorí základ pre slabý vánok smerom k pobrežiu a uzatvára
tak cyklus. Avšak stále viac vzduchu unášaného k pobrežiu spôsobuje zosilňovanie brízy. Morská
Bríza utichá, keď zapadne Slnko. Zostatkové zbytky cirkulácie morskej brízy sa presúvajú nad hladinu
a tam definitívne skončia. Tento efekt je pre názornosť vyobrazený na Obr. 1. Pevninská bríza vanie v
blízkosti pobrežia v noci alebo skoro ráno, obvykle pri jasnej oblohe. Netvorí však opak morskej
brízy. Najlepšie si ju môžeme predstaviť, ako odtekajúci vietor - vzduch, ktorý sa ochladil nad
pevninou behom jasnej noci. Je relatívne hustý a vyteká smerom dolu, obvykle údoliami, až k moru
(vodnej hladine). Zotrvačnosť ho nesie ešte niekoľko kilometrov nad more, kým sa ohreje a tým
utíchne. Smer pevninskej brízy závisí takmer úplne na línií pobrežia. Studený vietor steká dnami údolí
a keď dorazí k vodnej hladine, vejárovite sa rozptýli. Čím sú svahy príkrejšie, tým je aj bríza silnejšia
[2].

Obr. 1. Chod morskej brízy (deň), vyobrazuje konvergenciu vzduchových prúdov pri pobreží a
zosilňovanie ich rýchlosti. Nočný resp. ranný režim má obrátený chod.
Tento fyzikálne podmienený denný chod vetra, má všeobecnú povahu. Preto je predpoklad, že
podobný efekt bude zaznamenaný aj na našich, vnútrozemských vodných nádržiach. Samozrejme
tento chod bude mať svoje špecifiká. Podobne ako ostrovný efekt morskej brízy, ktorý spôsobuje pri
malej rozlohe ostrova, že po začiatku ohrievania pevniny a započatia morskej brízy, skoro po jej
nástupe nemá kde na ostrove pokračovať a studený vzduch od mora pokryje celý ostrov. Obdobný ale
obrátený jav môžeme predpokladať na vodných nádržiach s nedostatočnou rozlohou. Môže dôjsť
jednak k rýchlemu vyrovnaniu teploty vzduchu nad vodnou plochou s okolitým terénom, alebo
teplotný gradient bude veľmi malý a tým sa podstatne spomalí rýchlosť vetra. Pokiaľ však bude
rozloha vodnej nádrže dostatočne veľká, môže byť tento efekt významný pre pohon malých
anemogenerátorov.
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Drsnosť povrchu
Je veľmi dôležité poznať drsnosť povrchu, hlavne z hľadiska energie vetra, ktorá závisí od tretej
mocniny rýchlosti. Preto aj malé zmeny rýchlosti vetra sa prejavia oveľa výraznejšími zmenami
energie a teda aj výkonu vetra. Rozdiely energie a výkonu vo výške Z pre daný typ drsnosti vo výške
10 metrov je uvedený v tab. 1. [5]. Výšky nad terénom však neznamenajú výšku nad zemou, ale nad
efektívnou hladinou, v ktorej je rýchlosť vetra nulová. Pre lesné porasty je to výška, kde sa ešte
dotýkajú vetvy stromov, u poľnohospodárskych porastov je to výška porastu. Drsnosť povrchu má
významný vplyv na zmenu rýchlosti s výškou. Pri prechode z povrchu istej drsnosti nad iný totiž
dochádza k deformácií profilu vetra. Pri prechode z hladkého povrchu nad drsný sa výrazne znižuje
rýchlosť vetra po tzv. prechodovú výšku, pričom táto výška rastie so vzdialenosťou od rozhrania,
v smere vetra. Tu je dôležité umiestniť veternú elektráreň čo najbližšie k tomuto rozhraniu, aby nebolo
potrebné umiestňovať rotor do väčších výšok. Aj pri prechode z drsného povrchu nad hladký, je
v dosť veľkom rozsahu výšok rýchlosť vetra takmer konštantná a teda zvyšovanie výšky umiestnenia
rotora nemá takmer žiadny význam.

Z (m)

4

6

8

12

15

20

25

30

35

40

vodná hladina,
oranisko

-32

-19

-9

8

19

34

47

59

69

79

lúka s nízkym
porastom

-36

-22

-10

9

21

39

55

69

82

95

vysoká tráva,
obilné pole

-39

-24

-11

10

24

45

64

81

97

110

vysoké plodiny,
nízke lesy

-44

-28

-13

12

29

55

78

100

120

139

lesy

-54

-35

-17

17

41

79

116

152

186

220

dediny,
malé mestá

-73

-52

-27

30

79

171

274

386

507

636

Tab. 1. Zmena výkonu vetra v % v rôznych výškach oproti výkonu vo výške 10 m, pre rôzne povrchy

Prekážky v teréne
Prekážky v teréne v okolí inštalovaného anemogenerátora majú tiež svoj veľký podiel na znižovaní
jeho výkonu. Nakoľko je okolie vodných nádrží často osadené súvislým alebo roztrúseným
stromovým porastom, je potrebné v krátkosti spomenúť aj túto problematiku.
Prekážky rozrušujú vzduchový prúd a vzniká za nimi oblasť úplavu (miesta so zníženou rýchlosťou
vetra a vyššou turbulenciou). Dôsledkom úplavu je jednak zvýšené mechanické namáhanie lopatiek
rotora, ale hlavne výrazné zníženie účinnosti a celkového výkonu vetra. Rovnako, ako pri zmenách
drsnosti povrchu, aj úplavy za budovami narastajú do výšky. Prúdenie okolo prekážky vytvára
podkovovitý útvar, ktorý začína pred budovou a pokračuje do istej vzdialenosti za ňu v smere
prúdenia. Preto je potrebné umiestňovať anemogenerátory: a) po smere vetra - min. 2υ prekážky,
b) v smere po vetre - min. 10υ a nad prekážkou - min 2υ. Situáciu graficky vyobrazuje obr. 2.
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Obr. 2. Vytýčenie oblasti okolo prekážky s výrazne ovplyvnenou rýchlosťou a turbulentnosťou vetra
Stromy, však v skutočnosti majú oveľa väčší dosah na zníženie rýchlosti vetra v okolí, ako budova
porovnateľných rozmerov [5]. Je teda potrebné mať uvedené skutočnosti na pamäti pri inštalácií a tiež
meraní parametrov vetra.

METODIKA
Metodický prístup k spracovaniu tohto príspevku spočíval v terénnom meraní rýchlosti a smeru vetra
na vodnej nádrži Kanianka. Táto vodná nádrž je pomerne malá, a tak aj prejavy vetra boli pomerne
nevýrazné. Rozloha VN je 10,5 ha. Nachádza sa v blízkosti pohoria Magura. Okolitý reliéf je
pahorkatinový, smerom na východ sa zvažuje do Hornonitrianskej kotliny. severnú najrozsiahlejšiu a
východnú pobrežnú líniu obkolesuje poľnohospodárska pôda, južný breh les a zo západu obec
Kanianka. Pre pozorovanie veterných javov bol vybraný týždeň 9 - 15 augusta. Meranie bolo
vykonané na severnom brehu vodnej nádrže v súlade s návodom pre pozorovateľov [4]. Jednotlivé
merania boli vykonávané v termínoch 14 a 21 hod. SELČ, vždy od začiatku termínu po dobu jednej
hodiny. Merania boli vykonávané multifunkčným anemometrom AM - 4836C300. Meranie bolo
vykonávané vo výške 3 metre nad okolitým terénom, Anemometer je samostatne zložený
z Robinsonovho kríža a veternej smerovky, takže nedochádza k skresleniu rýchlosti vetra ako pri
kombinovaných lopakovo-smerových anemometroch. Nočné merania boli neskôr pre lepšie zistenie
času nástupu nočnej brízy predlžované až do 24 hodiny. Výsledky boli spracované v prostredí Open
Office CALC, pričom boli vyhodnotené jednak skutočné merania a tiež merania prepočítane na výšku
10 m nad povrchom.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Anemoenergetický potenciál vodnej nádrže, na ktorej sme experimentálne potvrdzovali teóriu
o možnosti využitia ,,vnútrozemskej“ brízy pre potreby pohonu malých vetrených elektrární sa
v prvom pohľade javí ako veľmi malý. Je to spôsobené viacerými faktami. Jednak rozloha vodnej
nádrže nie je rozsiahla. V podstate podľa VHP patrí táto vodná nádrž do kategórie malé. Z toho
vyplýva tiež obdoba ostrovného efektu na moriach [2]. Teda, klimatologický vplyv okolia, výrazne
prevláda nad vlastným klimaticko-veterným efektom vodnej nádrže. Keďže vodná nádrž je malých
rozmerov, aj počínajúci prejav dennej brízy (na mori zvanej morskej), je nevýrazný vzhľadom na
prevládnutie teploty okolitého povrchu na medznej vrstve atmosféry nad vodnou plochou, čím sa
teploty vyrovnajú resp. takmer vyrovnajú a je znemožnený cirkulačný obeh vzduchu medzi vodnou
plochou a okolitým terénom. Avšak aj napriek tomu je zaznamenaný istý slabý náznak brízového
efektu vo forme vetra, ktorý však nedosahoval rýchlosti potrebné pre iniciáciu malých
anemogenerátorov, ktoré sú v súčasnosti ponúkané na trhu. Priemerná rýchlosť vetra predstavovala
počas obdobia výskumu v termíne 14 hod. SELČ hodnotu 0,84 m.s-1. Je však potrebné dodať, že
meranie bolo vykonávané vo výške 3 m nad povrchom, čo predstavuje vzhľadom na hodnotu drsnosti
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povrchu skreslenú hodnotu. Naviac v prípade inštalácie malej veternej elektrárne je potrebná jej
inštalácia do dostatočnej výšky tak, aby bol zabezpečený maximálny možný výkon. Preto prepočítaná
hodnota rýchlosti vetra podľa [5] bola 1,4 m.s-1. Táto hodnota je stále príliš nízka na iniciáciu výroby
elektrickej energie v malých anemogenerátoroch, avšak môžeme predpokladať, že táto rýchlosť by
výrazne stúpala s veľkosťou vodnej nádrže na brehu ktorej by bola umiestnená. Tento fakt je však len
hypotézou, nepodloženou experimentálnou evidenciou a vychádza len z predpokladu o významnejších
vplyvoch rozsiahlych vodných plôch na okolie [3]. Fakt, že sa jedná pravdepodobne o prejav efektu
brízy a nie iných efektov je možné podložiť na základe prevládajúceho smeru prúdenia počas
klimatologického termínu o 14 hod SELČ. Počas meraní bolo zaznamenané prúdenie výhradne zo
smerov 202,5 - 247,5° čo predstavuje smer vetra vanúci výhradne od vodnej plochy. Ani v jednom
prípade nebol počas dňa zaznamenaný smer prúdenia zo smerov 360 - 90°, čo v podmienkach vodnej
nádrže Kanianka predstavuje smer od okolitých polí a lúk. Odlišná je však situácia v nočných
hodinách. Počas experimentu meraného v termíne 21.00 hod. SELČ, boli zaznamenané priemerné
rýchlosti vetra na úrovni 0,3 m.s-1. Je to oveľa nižšia hodnota ako pri režime vetra meranom cez deň.
Po prepočítaní na hodnotu vetra vo výške 10 metrov nad povrchom sa táto pohybovala na úrovni 0,5
m.s-1. Dôvod tak nízkej rýchlosti vetra je pravdepodobne príliš skorý dátum merania, v ktorom okolie
vodnej plochy bolo len na počiatku radiačného vyžarovania tepla. Predpokladám, že keď by meranie
bolo vykonané taktiež v termíne medzi 5 a 7 hodinou rannou, bolo by vidieť zásadný rozdiel
v rýchlostiach vetra, ktoré by boli zapríčinené výrazným teplotným gradientom medzi vodnou
hladinou a okolitým terénom z dôvodu ochladenia nočným radiačným vyžarovaním povrchu zeme [6].
Tento fakt by bolo zaujímavé overiť na veľkej vodnej nádrži, kde by sa dalo pomerne presne posúdiť,
či tento prejav skutočne pramení v radiačnom vyžarovaní, alebo v inom činiteli. Prevládajúci smer
vetra počas termínu 21 hod. je zo smerov 337,5 až 270° teda zo smerov od okolitej krajiny
s ojedinelým vetrom zo smeru 225° ktorý zavial od vodnej plochy. Môžeme teda povedať, že aj
napriek relatívne nižším rýchlostiam počas nočného termínu, smerovanie vetra je v súlade
s predpokladom pevninskej brízy. Prevládajúce smery vetra sú znázornené na obr. 3. a 4.
Anemoenergetický potenciál vodných nádrží je potrebné sledovať dlhodobo a s oveľa presnejšou
parametrizáciou veterných javov. Bolo by výhodné zamerať sa najmä na veľké vodné nádrže ako
Zemplínska Šírava, Liptovská Mara, či Oravská priehrada, alebo menšie nádrže nad 100 ha, napríklad
Ružiná alebo Teplý vrch. Pri teoretickom predpoklade, že anemoenergetický potenciál vodných nádrží
dokáže produkovať dostatok energie na pohon malých generátorov, je potrebné poznamenať, že
najvýhodnejším spôsobom by bolo kombinované zapojenie fotovoltaických článkov a
anemogenerátora. Tieto dva systémy sa veľmi vhodne dopĺňajú a boli by najlepším riešením do
rekreačných oblastí vodných nádrží Slovenska.

Obr. 3. Prevládajúci smer vetra cez deň

Obr. 4. Prevládajúci smer vetra cez noc
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ZÁVER
Príspevok si kládol za cieľ poukázať na potenciálne využiteľnú energiu vetra v pobrežných oblastiach
vodných nádrží na Slovensku. Anemoenergetický potenciál vodných nádrží má byť podobne ako
u morského pobrežia založený na striedaní prevládajúceho smeru vetra počas dňa a noci v súvislosti
s nerovnakým ohrievaním a vyžarovaním povrchu, čoho následkom je vyrovnávanie tohto gradientu
vetrom. Experiment bol realizovaný počas krátkodobého terénneho výskumu na vodnej nádrži
Kanianka, okres Prievidza. Výsledky poukázali na istý prejav obdoby morskej a pevninskej brízy,
avšak energetický potenciál nedosahoval žiadaných hodnôt na pohon malých veterných turbín.
Predpokladám však, že na veľkoplošných vodných nádržiach by mohol byť tento efekt výraznejší, čím
by boli pobrežné oblasti veľkých vodných nádrží využiteľné pre výrobu lacnej elektrickej energie, pre
rekreačné chatky, bungalovy, karavány, kempy, alebo predajné stánky na plážach, ktoré nie sú veľmi
náročné na zásobovanie elektrickou energiou a týmto riešením by mohli byť priestorovo nezávislé od
rozvodnej siete. Najvhodnejším riešením by však bolo kombinované zariadenie spájajúce
fotovoltaický článok a veternú turbínu. Tieto systémy sa vhodne dopĺňajú a pri relatívne nízkych
nákladoch na realizáciu prinášajú komfort na miesta, kde to pred tým nebolo možné.
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TÉMA 1: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A KRAJINA
- sekce odborných sdělení FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A KRAJINNÝ RÁZ
Vladimír Mana 1), Klára Buchwaldková 2)
1) Podolí 219, PSČ 686 04, e-mail: vladimir@belbo.cz
2) Nováčkova 21, 702 00 Ostrava, e-mail: klara@belbo.cz

ABSTRAKT
Negativní dopady nově budovaných fotovoltaických elektráren jsou z hlediska vlivu na krajinný ráz
živě diskutovaným tématem. Tato diskuse navíc probíhá v období, kdy desítky investorů usilují
o dokončení svých záměrů do konce roku 2010.
Příspěvek popisuje hlavní rizika negativního ovlivnění krajinného rázu novostavbami fotovoltaických
elektráren na příkladech konkrétních realizovaných staveb v různých typech krajiny na území ČR.
Cílem příspěvku je představit problematiku nejenom systematicky přehledně, ale především
v kontextu odborně uznávaných metodických postupů.
Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna, krajinný ráz, ochrana krajiny

ABSTRACT
The negative impact of newly built solar power plants in terms of impact on the landscape character
are discussed topic. This discussion takes place in the extra period, when dozens of investors seeking
to complete their projects by the end of 2010.
This paper describes the main risks of negative influence of new solar power plants on landscape
character in examples of realized solar power plants in various types of land in the Czech Republic.
This paper aims to introduce the problem of not only systematically arranged, but especially in the
context of professionally recognized methodologies.
Keywords: solar power plant, landscape character, landscape protection

ÚVOD
Krajinný ráz je definován jako soubor „zejména přírodních, kulturních a historických charakteristik
určitého místa či oblasti“. Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů) je krajinný ráz chráněn před činnostmi, které by snížily jeho estetickou a přírodní
hodnotu.
Krajinný ráz je také součástí komplexu nástrojů, které by měly umožnit přiměřenou a současně
účinnou ochranu krajiny. Prostor, který jsme si zvykli označovat jako „krajina“ a který vymezujeme
samostatně vedle termínu „příroda“, je neoddělitelně spojen s lidskými aktivitami. Pouze pro člověka
a jeho „lidské“ aktivity má smysl samostatně definovat pojem „krajina“.
Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z mnoha produktů lidské společnosti. V posledních letech jsme
v České republice mohli zaznamenat nejdříve nebývalou mediální i ekonomickou podporu výroby
elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických technologií, která postupně mizela, až přešla
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v posledním roce do opačného extrému. Fotovoltaické elektrárny jsou dnes mediálně odsuzovány jako
jeden z největších „omylů“ v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kritika fotovoltaických elektráren
se v posledních měsících velmi často odvolává na ochranu krajiny, ochranu zemědělské půdy a
nejčastěji pak na ochranu krajinného rázu. Z novin, televizí i rádií se dozvídáme, jak solární panely
hyzdí českou krajinu a ničí zemědělskou půdu. Jaká je ale pravda?

OCHRANA KRAJINY
Ochrana krajiny se stala součástí legislativních nástrojů až po roce 1990. Hlavní část těchto nástrojů
představuje několik ustanovení v Části druhé Zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se v první
řadě o ustanovení o ochraně územních systémů ekologické stability, o ochraně významných
krajinných prvků a o ochraně krajinného rázu.
Vedle zákona o ochraně přírody a krajiny existují další právní předpisy, které obsahují celou řadu
ustanovení, jejichž cílem je také ochrana krajiny. Zde je vhodné zmínit především nejdůležitější
z nich, a to „Zákon o lesích“, „Zákon o zemědělství“, „Vodní zákon“, „Zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu“ a “Stavební zákon“. Hovoříme-li o ochraně krajiny, hovoříme tedy
o ochraně jejich základních složek, kterými jsou voda, půda a ekosystémy. Nemůžeme ale pominout
ani estetický aspekt, který vstupuje do hry v souvislosti s existencí člověka.
Chránit krajinu není v žádném případě samoúčelná činnost. Je proto s podivem, jak malou pozornost
věnuje ochraně krajiny samo Ministerstvo životního prostředí. V současné době je v České republice
přibližně jedna pětina území součástí některého z existujících zvláště chráněných území. Zbývající
čtyři pětiny jsou chráněny prostřednictvím některých ustanovení o obecné ochraně krajiny v již
zmíněných zákonech. Je tedy zřejmé, že chceme-li udržet zvláště chráněná území, nemůžeme
rezignovat na ochranu krajiny. Z celé řady zvláště chráněných území bychom vytvořili „ostrovy“ bez
perspektivy dlouhodobé existence.
Krajina v České republice je více jak tisíc let formována činností člověka. Člověk ji postupně osídlil a
přizpůsobil svým způsobům obživy. Některé části krajiny České republiky byly osídlovány a
„opouštěny“ opakovaně. Tento doposud probíhající proces dal postupně jednotlivým částem krajiny
jejich současný charakter. Dal jim určitou podobu a uchoval, rozmnožil nebo naopak potlačil hodnoty,
které si krajina nesla z dob minulých.
Nejtěžším úkolem v rámci ochrany krajiny je identifikace jejich hodnot a všech funkcí, které jsou
nezbytné pro její dlouhodobou využitelnost. Udržitelný rozvoj lidské společnosti nemůže probíhat bez
znalosti ekologických vazeb v krajině a bez znalosti důsledků lidských činností na tyto mnohdy velmi
složité vazby. Tato skutečnost mne vede k přesvědčení, že jednou z největších chyb, které
v posledních letech děláme, je úzce vymezené „resortní pojetí“ správy krajiny, v rámci kterého je
účinná ochrana krajiny velmi problematická.
Česká republika netrpí nedostatkem právních předpisů umožňujících účinnou ochranu krajiny.
V České republice je problémem rozdělení jednotlivých nástrojů do kompetencí více resortních
ministerstev, která navzájem dobře nekomunikují.
Vývoj české společnosti v posledních desetiletích vede ke stále výraznějšímu oddělení vlastnictví
půdy a její správy. Skuteční vlastníci pozemků dnes krajinu fyzicky nespravují. A pro správce krajiny
je často jediným cílem hospodářský výsledek. Za takové situace můžeme zajistit ochranu krajiny
pouze dobrou komunikací s těmi, kdo se o krajinu fyzicky starají, a jejich přiměřenou motivací.
Bohužel jak v komunikaci, tak v používání motivačních nástrojů máme stále velké rezervy.

20

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
Krajina není a nemůže být statickým a neměnným prostředím. Neustále probíhající změnu můžeme
pozorovat v krátkých časových obdobích, jakým je období jednoho roku, i v relativně dlouhých
úsecích, kterým může být například období průměrného lidského života. Krajina je ovlivňována celou
řadou přírodních procesů. V podmínkách České republiky se vedle přírodních procesů velmi silně
uplatňuje také vliv člověka. A děje se tak již několik století. Výsledkem dlouhodobých lidských aktivit
je současná podoba české krajiny, kterou označujeme jako krajinu kulturní.
Je jisté, že si i kulturní krajina České republiky nese významné množství přírodních prvků. V naprosté
většině případů se ale jedná o antropogenně ovlivněné a někdy přímo člověkem vytvořené přírodní
prvky v místech, která by bez existence člověka vypadala zcela odlišně. Typickým a často uváděným
příkladem jsou louky v Bílých Karpatech, které člověk vytvořil odlesněním a následnou několik století
trvající pravidelnou péčí. Těžko dnes můžeme zpochybnit vysokou přírodní hodnotu těchto luk
z pohledu druhové rozmanitosti, pestrosti a koneckonců také z pohledu jisté malebnosti. Přesto
musíme konstatovat, že se jedná o lidské dílo, které po několik století nemělo jiný než hospodářský
význam. Podobně můžeme charakterizovat unikátní rybniční soustavy na Třeboňsku a celou řadu
dalších částí české krajiny.
Dvacáté století přineslo do života lidské společnosti nové technologické poznatky, které jsou
podmínkou (i příčinou) radikální změny způsobu obživy, a tedy i příčinou změny vztahu člověka ke
krajině. V České republice jsme se na začátku nového tisíciletí dostali do situace, že krajina, která
člověka obklopuje, jej bezprostředně neživí. Krajina je pro něj často pouhá kulisa jeho různorodých
aktivit. Řada lidí dnes v krajině hledá možnosti relaxace a rekreace. A právě to je jeden z důvodů, proč
je potřeba chránit ráz krajiny.
Institut ochrany krajinného rázu se v české legislativě objevil poprvé v roce 1992, i když se touto
problematikou někteří jednotlivci teoreticky zabývali již v osmdesátých letech minulého století. Ze
středoevropského pohledu bylo zavedení institutu ochrany krajinného rázu pokrokovým prvkem.
Doposud většina zemí dnešní Evropské unie ochranu krajinného rázu neřeší.
Od roku 1992 existuje legislativní nástroj na ochranu krajinného rázu, teprve však na konci
devadesátých let se objevují první metodické návody, jak se má tento nástroj používat. Výsledkem
byla několik let trvající bezradnost orgánů ochrany přírody. Opakovaně se bohužel objevily také snahy
používat institut ochrany krajinného rázu účelově a bránit realizaci některých záměrů, se kterými
konkrétní státní úředníci nesouhlasili, ale neměli jiné důvody „zakazovat“. Takové případy
diskreditovaly význam institutu ochrany krajinného rázu. Nelze se proto divit, že jsme v posledním
desetiletí zaznamenali opakované volání po zrušení tohoto ustanovení v zákoně. Situaci nepřispěla ani
dlouhodobá nečinnost Ministerstva životního prostředí, které nebylo schopno či ochotno vydat za 18
let od začátku platnosti zákona prováděcí předpis, kterým by používání ustanovení o ochraně
krajinného rázu upřesnilo. Zmenšil by se tak prostor pro svévolné nakládání s ustanovením
jednotlivými úředníky kompetentních orgánů ochrany přírody.
V současné době je pozitivní, že se stále více začíná prosazovat používání metodického postupu, který
byl vytvořen kolektivem pod vedením Doc. Ivana Vorla. Díky tomuto metodickému postupu, který,
jak se zdá, postupně akceptovalo také Ministerstvo životního prostředí, byly v posledních letech lépe
vymezeny mantinely pro posuzování konkrétních záměrů. Takové vymezení je přitom nezbytné
nejenom pro orgány ochrany přírody, ale především pro veřejnost a jednotlivé investory, kteří mají
možnost lépe připravovat záměry staveb a jiných aktivit v krajině.
Je nezbytné, aby proces upřesňování metodického pokynu pokračoval a aby jej svojí autoritou zaštítilo
Ministerstvo životního prostředí. Současně s tím by mělo dojít ke zlepšení metodického vedení orgánů
ochrany přírody, které jsou kompetentní rozhodovat o ochraně krajinného rázu.
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A KRAJINNÝ RÁZ
Možná si to už neuvědomujeme, ale v české krajině se vyskytuje poměrně velké množství technických
prvků, které v různých historických obdobích vytvořil člověk. Jedná se o plošné i liniové objekty.
Nezřídka se jedná o poměrně vysoké objekty, které vnímáme z velkých vzdáleností. Zkuste si někdy
při cestě krajinou všímat například elektrických vedení. Najednou zjistíte, že je jimi česká krajina
protkána víc, než si vůbec uvědomujeme. Na rozdíl od nových typů technických objektů jsme si
elektrovodů už dávno přestali všímat a vnímáme je jako „normální“ součást naší krajiny.
Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z nových technických prvků, které jsme doposud v krajině
nepotkávali nebo jsme je potkávali velmi ojediněle. Již sama tato skutečnost přitahuje naši pozornost
k těmto objektům. Pro některé z nás jsou tyto objekty zajímavostí, pro jiné nevzhledným technickým
prvkem, který se začíná ve velkém počtu objevovat na místech, kde jsme doposud byli zvyklí na
zemědělskou půdu.
Nově budované fotovoltaické elektrárny jsou na rozdíl od již zmiňovaných elektrovodů a jiných
výškově výrazných staveb (větrné elektrárny, vysílače telekomunikací apod.) poměrně nenápadné
svojí výškou (max. 4 m), naopak v některých případech zabírají velké plochy (až desítky hektarů).
Z těchto důvodů je prostor, ze kterého může pozorovatel fotovoltaickou elektrárnu sledovat a vnímat,
ve většině případů výrazně menší, než prostor, ze kterého jsou pozorovatelné plošně zanedbatelné, ale
naopak výškově výrazné technické stavby.
Je skutečností, že v posledních dvou letech vyrostlo a nadále roste mnoho fotovoltaických elektráren
na zemědělské půdě. V souvislosti s tím slýcháme výroky o devastaci zemědělské půdy. Pokud máme
být skutečně objektivní, musíme si přiznat, že stavba fotovoltaické elektrárny na zemědělské půdě ve
skutečnosti neznamená její devastaci. Při kotvení nosných konstrukcí se nepoužívá beton, nosné
sloupy jsou do půdy vrtány. Jejich případná demontáž po ukončení životnosti fotovoltaické elektrárny
tak nepředstavuje riziko zanechání bloků betonu v krajině, jako je tomu například u větrných
elektráren. Zemědělská půda tak může být po odstranění fotovoltaické elektrárny nadále zemědělsky
využívána. V období provozu fotovoltaické elektrárny je zemědělská půda udržována jako trvalý
travní porost. Není tedy devastována, je pouze ze zemědělského pohledu uvedena do „stavu klidu“. A
v případech méně bonitních bloků orné půdy může takové „odpočinutí půdy“ znamenat jejich
kvalitativní zlepšení. V každém případě nejsou otázky vlivu fotovoltaických elektráren na
zemědělskou půdu primárními otázkami ochrany krajinného rázu.
Dalším nepominutelným aspektem fotovoltaických elektráren je jejich dočasnost. Souvisí to nejenom
s jejich omezenou životností, ale také s reálnou možností odstranění těchto staveb z krajiny. Na rozdíl
od staveb větrných elektráren, kdy minimálně základový blok zůstane v krajině velmi pravděpodobně
navždy, nebo od liniových dopravních staveb, jejichž odstranění z krajiny je nesmírně nákladné, je
demontáž fotovoltaických elektráren technicky i časově poměrně jednoduché.

METODIKA HODNOCENÍ VLIVU FVE NA KRAJINNÝ RÁZ
Pro hodnocení vlivu fotovoltaických elektráren na krajinný ráz lze velmi dobře použít „Metodický
postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“
kolektivu autorů vedeného Doc. Ivanem Vorlem. Hodnocení má několik jasně definovaných kroků:
• popis záměru,
• vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru,
• vymezení oblastí a míst krajinného rázu,
• identifikace znaků a hodnot krajinného rázu a jejich klasifikace,
• vyhodnocení vlastní míry vlivu záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu,
• celkové vyhodnocení vlivů a objektivizace výsledků.
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Je potřeba zdůraznit, že ustanovení v zákoně jasně definuje, kterých kritérií se dopady mohou týkat.
Konkrétně se jedná o:
• rysy a hodnoty přírodní charakteristiky,
• rysy a hodnoty kulturní charakteristiky,
• významné krajinné prvky,
• zvláště chráněná území,
• kulturní dominanty,
• estetické hodnoty,
• harmonické měřítko krajiny,
• harmonické vztahy v krajině.
Tím je do značné míry předem určeno, jaké kroky musí posuzovatel záměru učinit, aby maximálně
objektivizoval hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
Při posuzování vlivu fotovoltaických elektráren se nejčastěji setkáváme s poměrně malým rozsahem
dotčeného území (potenciálně dotčený krajinný prostor) a s relativně dobrou možností eliminace
negativních dopadů na krajinný ráz. Pouze některé fotovoltaické elektrárny byly doposud navrhovány
na vizuálně exponovaných svazích. V takových případech se začíná výrazně uplatňovat efekt souvislé
tmavé plochy, který zvyšuje viditelnost celého objektu. Efekt souvislých tmavých ploch se rovněž
uplatňuje při pohledu z výše položených míst na objekty umístěné v rozsáhlých rovinatých a
odlesněných plochách.
Velmi diskutabilní je otázka narušení estetického prožitku člověka, který při pohybu krajinou
s převažujícími přírodními prvky (např. pohyb lesnatým územím Českomoravské vysočiny) uvidí na
několik minut fotovoltaickou elektrárnu. Do značné míry se vždy bude jednat o individuální míru
narušení estetického prožitku. Takový vliv proto nemůže být nikdy zásadní nebo dokonce rozhodující
při formulaci celkového vyhodnocení.

ZÁVĚR
Fotovoltaické elektrárny jsou novým technickým prvkem české krajiny posledních několika let. Jejich
vliv na krajinný ráz je možné velmi dobře hodnotit postupem definovaným existující metodikou.
V rámci hodnocení je nezbytné, stejně jako v případě hodnocení jiných záměrů, eliminovat subjektivní
názory na význam a dopady fotovoltaických elektráren v jiných oblastech, než je oblast ochrany
krajinného rázu (dopady na zemědělskou půdu nebo dokonce dopady na ekonomiku apod.).
Hodnocení vlivu záměrů fotovoltaických elektráren je možné provádět již ve fázi přípravy změn
územních plánů. Takové hodnocení je výhodné nejenom z pohledu ochrany krajiny, protože umožňuje
postihnout další environmentální souvislosti, je výhodné i z pohledu investora a z řady ekonomických
hledisek.
Hodnocení vlivu fotovoltaických elektráren na krajinný ráz musí, stejně jako hodnocení dalších
záměrů, probíhat na maximální odborné úrovni a nesmí být zneužíváno k boji proti „nežádoucím
investorům“. Toho lze dosáhnout lepším metodickým vedením, zvyšováním odborné kvalifikace
pracovníků orgánů ochrany přírody a jejich lepší spoluprací s externími institucemi a konzultanty.

Použitá a doporučená literatura:
[1] PRCHALOVÁ, J. (2006): Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Praha : Linde Praha, a.s. ISBN
80-7201-583-4.
[2] VOREL, I. a kol. (2004): Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz. Nakladatelství Naděžda Skleničková. Praha.

23

KONFLIKTY V PLÁNOVÁNÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
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ABSTRAKT
Obnovitelné zdroje energií jsou podporovány na základě společenské poptávky, která se odvíjí mimo
jiné od uvědomění potřeby trvale udržitelného rozvoje a uchování fosilních paliv pro potřeby
budoucích generací, myšlenky energetického mixu a decentralizace výroby a zásobováním elektrickou
energií. Tato společenská poptávka byla akceptována politickou vůlí a byla zapracována do státních
koncepcí i legislativy. Realizace těchto idejí znamená vypořádání se s novými výzvami na všech
zúčastněných stranách a zcela přirozeně vznik konfliktů mj. ochrany přírody a regionálního rozvoje ve
smyslu střetu principu ochrany a aktivní tvorby našeho životního prostředí. Klademe si otázku,
nakolik je možno tyto střety vyřešit mezioborovou diskuzí a intenzivnější komunikací.
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energií, větrné elektrárny, krajinný ráz, krajinné plánování

ABSTRACT
Renewable energies are subsidized due to the society´s demand, that is inter alia based on the
awareness of the need of sustainable development, preservation of fossil fuels for future generations
and the idea of an energy mix with decentralised energy production and supply. This society´s demand
was adopted by the political will and transposed into governmental policies and legal provisions. For
the participating parties brings about the implementation of these notions new challenges, that
naturally arise from virtually natural conflicts. These conflicts refer to preservation of nature and
regional development, that may oppose to the principle of preservation and active creation of our
natural environment. We raise a question, up to what extent the enquiry of the possible solution of this
kind of a possible collision, could be settled by interdisciplinary discussion and focused
communication.
Keywords: renewable energies, wind turbines, landscape character, landscape planning

ÚVOD
Tento příspěvek má za cíl diskutovat některé problémové skutečnosti povolovacího procesu větrných
elektráren v České republice. Čerpá při tom ze dvou zdrojů. Jedním jsou výsledky výzkumných
projektů, které proběhly na Institutu péče o krajinu (Institut für Landespflege) na univerzitě Alberta
Ludwiga (Albert-Ludwigs-Universität) v německém Freiburgu v letech 2004-2010, mj. Langarová
(2010). Tento česko-německý výzkum byl zaměřen na vnímání krajiny migranty a hodnocení
krajinného rázu v obou zemích, Lanninger a Langarová (2010). Druhým zdrojem je jednoletá osobní
zkušenost z vývoje projektů větrné energie Ostwindu CZ v České republice, který teoretické poznatky
rozvíjí.

STÁTNÍ SPÁVA A SAMOSPRÁVA, INTERDISCIPLINARITA, KOMUNIKACE
Dodneška probíhají reformy ve státní správě a samosprávě v České republice, posiluje se vědomí
identity regionů a vědomí o vlivu na dění v nich. Česká republika vstoupila do Evropské unie,
podepsala a ratifikovala Evropskou úmluvu o krajině, zintenzivnil se informační proud mezi ČR a
světem na odborné i privátní úrovni. Na tomto pozadí prošla vývojem a byla realizována celá řada
projektů OZE, přičemž jednotlivé typy obnovitelných zdrojů procházejí rozdílným povolovacím
procesem. Paralelně s vývojem projektů OZE vznikaly na poptávku dotčených úřadů povolovacích
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procesů různé studie, například energetické koncepce státní a krajské, studie hodnot krajinného rázu,
studie potenciálně volné kapacity v distribučních sítích a jiné.
Kromě odborně technického zajištění musí být během povolovacího procesu projekt větrných
elektráren akceptován mezi obyvateli, vlastníky dotčených pozemků, obecním či městským
zastupitelstvem a starostou, odbornými pracovišti správy pověřené obce - například životním
prostředím, odbornými pracovišti krajských úřadů i politickým vedením krajů, v některých případech i
ministerstvy.
Projekty větrných elektráren vyžadují před svou realizací posuzování napříč několika obory a napříč
několika úrovněmi správy. V naší developerské praxi narážíme někdy na nekomunikované a tím
pádem na – pro nás – nedostačující propojení hledisek dotčených oborů. Například některé krajské
studie mohou vymezit území vhodná pro větrné elektrárny někdy v oblastech s nedostatečnou
rychlostí nebo četností větru ve smyslu ekonomickém. Také jsou nám známy případy takto
vymezených oblastí, ve kterých existuje některý ze zásadních limitů, které nedovolí stavbu větrných
elektráren realizovat případně její povolovací proces komplikují a prodražují. Příkladem mohou být
oblasti nízkého létání či ochranné pásmo vojenských radarů nebo letišť.
Také energetické koncepce, které navrhovaly realizaci rámcových výkonů OZE v konkrétních
lokalitách bývají v rozporu například s krajskými koncepcemi ochrany krajinného rázu. Je velkým
úspěchem naší státní správy i samosprávy, že projevuje svou vůli a vyžaduje odborná stanoviska
k regulaci investorských aktivit v jednotlivých regionech. Rádi bychom v současnosti udělali další
krok a propojili intenzivněji než dosud jednotlivé obory v bodu územního plánování a upozornili na
možnost využít k odborným konzultacím znalosti a zkušenosti z vývoje projektů větrných elektráren a
OZE obecně.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Výhodou větrných elektráren je, že šetří životní prostředí. Primárně nabízejí alternativu k výrobě
elektrické energie bez procesu spalování, tvorby popílku a exhalací CO2. OZE na rozdíl od fosilních
zdrojů vyrábějí elektrickou energii bez krajinných změn v měřítku hnědouhelných pánví, chladících
věží, úložišť odpadů nebo vysídlených obcí.
Projekty OZE reálně ovlivňují životní prostředí obyvatel v místě, kde se nacházejí. U větrných
elektráren hraje roli zvuk, vrh stínu, otáčející se rotor a jejich vizuální přítomnost v konkrétních
krajinných obrazech. Dále je na straně obyvatel podle naší zkušenosti významná obava z neznámého,
ze změny nebo obava založená na prožité negativní zkušenosti, např. se staršími technologiemi.
Instalace OZE znamená změnu krajinného rázu, nikoli automaticky jeho zhoršení. Ani moment
proměny není možno z hlediska ochrany krajinného rázu označit za automaticky negativní. Kulturní
krajina obecně – a tím i kulturní krajina České republiky je charakterizována mj. proměnou a
vývojem. Hodnota kulturní krajiny nemůže být obsažena pouze v současném stavu a v jeho ochraně,
tedy ani v současném stavu jejího krajinného rázu. Z tohoto pohledu nejsou OZE v konfliktu s žádnou
kulturní krajinou, ani s kulturní krajinou České republiky. Na jednu stranu vývoj a změna
charakterizují kulturní krajiny, na druhou stranu nevíme, jak rychlé a výrazné změny jsme jako
obyvatelé schopni mentálně zpracovat nebo přinejmenším přijmout a s novými krajinami se
identifikovat, Konold (2007).
Životnost větrných elektráren se odhaduje ca. 20-25 let. Lze předpokládat, že generace, které se narodí
a dospějí v regionech, ve kterých budou větrné elektrárny existovat, budou považovat jejich existenci
za samozřejmou a důvěrně známou.
Pro tyto generace budou OZE součástí krajiny, jejího rázu a její identity. OZE mají šanci se stát nejen
moderním, ale i tradičním zdrojem energie a přeneseně i tradiční součástí krajinné mozaiky České
republiky. Její umístění na škále morálních a etických hodnot se může posunout ze současné pozice
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např. „zprůmyslnění tradiční české krajiny“ do hodnoty „čistě“ vyráběné energie, do pozice tichého,
efektivního a spolehlivého společníka obcí a jejích obyvatel. Mohou přispět k sebeuvědomění
lokálních obyvatel ve smyslu spoluvlastnictví a vlastního podílu na projektech a realizacích, které šetří
přírodu.
Roli identity a sebeuvědomění ve vazbě na krajinu zdůrazňuje mj. Evropská úmluva o krajině. Tento
dokument požaduje, aby byla krajina uznána za jeden ze základních kamenů lidské identity. Identitu
lze podle Lanninger a Langarové (2010) podpořit a utužit intenzivním kontaktem člověka a jeho
domova, zahrady, obce a regionu. Tento proces je možno podpořit otevřením nové možnosti
spolupodílet se na rozhodnutích, osobním užíváním a především komunikací přímo v krajině a
o krajině. Otázkou je, kdo může v České republice vytvořit zázemí pro takovou komunikaci a ujmout
se role moderátora. Může se jím stát developer či investor? Nebo obec, pověřená obec, či kraj?

DO DISKUZE
Na závěr navrhujeme k diskuzi v publiku této konference následující otázky:
Jak se při současném omezení nastartovaných projektů OZE vypořádáme s nedodržením závazků
developerů a investorů vůči obcím a vlastníkům pozemků? Jak můžeme řešit případnou vzrůstající
nedůvěru mezi obyvatelstvem?
Na kom je informování o reálném smyslu a přínosu OZE pro laickou a odbornou veřejnost? Jak může
institut kulatého stolu vypadat v prostředí České republiky?
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ABSTRAKT
Cílem tohoto příspěvku je zmapovat dopady větrných elektráren stávající koncepce na environment,
včetně jejich srovnání s dalšími energetickými zdroji. Dále pak analyzovat možnosti, které větrné
elektrárny klasické koncepce do budoucna nabízejí a uvést možná alternativní provedení. Důraz je
přitom kladen na jejich vliv na krajinu, percepci okolním obyvatelstvem a celkové zhodnocení
technické proveditelnosti navržených řešení.
Klíčová slova: větrné elektrárny, environment, krajina, sociální percepce.

ABSTRACT
The objective of this article is provide a view of environmental impacts of the current wind power
plants, include their comparing with another kinds of power plants. This article further analyses
possibilities which wind power plants of classical design offering for the future and also gives a short
list of alternative designs. The accent is put on their effect on landscape, social perception and
evaluation of their technical feasibility.
Keywords: wind power plants, environment, landscape, social perception.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A JEJICH DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Využívání větrné energie je v současnosti zajišťováno z naprosté většiny pomocí větrných elektráren
(dále již jen VTE) s vodorovnou osou rotace, pracujících na bázi vztlakového principu. Tento druh
VTE, nejčastěji s rotorem v třílistém provedení se již před lety zabydlel nejen na české větrné scéně a
zejména v posledních letech lze sledovat jak stoupající počet nových instalací, tak jejich rostoucí
rozměry i jednotkový výkon. Jaké jsou ale dopady vyplývající z výstavby a následného provozu
takových elektráren? Ohledně této otázky bohužel panuje množství mýtů a polopravd znesnadňující
orientaci v dané problematice. Zkusme si tedy pro začátek rozebrat jak a čím ovlivňuje "běžná" VTE
své okolí.

Konstrukce VTE
Nejprve je vhodné si určit co budeme označovat jako běžnou VTE. Za referenční elektrárnu můžeme
zvolit například některý z modelů dle aktuální nabídky výrobců Vestas případně Enercon, které mají
v domácích podmínkách největší zastoupení (dle instalovaného výkonu). Taková referenční elektrárna
se vyznačuje již zmiňovaným třílistým rotorem s horizontální osou otáčení a průměrem v rozpětí od
80 do 100 metrů, nosným stožárem který může dosahovat výšky i přes 100 metrů a gondolou
umístěnou na jeho vrcholu nesoucí příslušné vybavení. Jednotkový výkon dosahuje 2 až 3MW
elektrické energie.
Stožár referenční VTE spočívá na betonové desce tvořící jeho základy. Hmotnost těchto základů může
snadno překročit hranici 1000t [1]. To při celkovém objemu 500m3 použitého betonu představuje
minimálně 70 jízd autodomíchavačů, přičemž hmotnost jednoho naloženého vozu převyšuje 30t. Proč
je dobré znát tato čísla? Z toho důvodu, že někteří zastánci větrné energetiky se nebrání myšlence
instalací VTE v místech chráněných krajinných oblastí či národních parků [2]. Vycházejí při tom
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z faktu, že místa s dostatečným větrným potenciálem se do značné míry překrývají právě s chráněnými
oblastmi, což mimo jiné dokládá i studie Ústavu fyziky atmosféry při AV ČR [3]. Instalace VTE
v těchto místech sice je - pomineme-li příslušná legislativní omezení - teoreticky možná, ale představa
naložených míchačů s betonem křižujících chráněná území už tolik lákavá není (a to zatím mluvíme
pouze o základech). Další problém vzniká v zadní části životního cyklu VTE. Má-li být totiž
provedena demontáž na tzv. "zelenou louku" je třeba odstranit i samotné betonové základy. To opět
vyžaduje nemalé úsilí. Stačí si například vzpomenout kolik opevnění z období první republiky dodnes
stojí uprostřed polí. Uváděné údaje o demontáži VTE po skončení provozu v trvání řádově dnů jsou
tedy mnohdy nepravdivé.

Obr. 1. Příklad instalace VTE v provedení s příhradovým stožárem (převzato z: en.wikipedia.org)
Co se vlastního nosného stožáru týče, tak ten bývá v domácím prostředí téměř výlučně zastoupen
sloupem tvořeným s ocelovým tubusem. S rostoucí výškou VTE lze do budoucna počítat s nástupem
betonových stožárů s ocelovými výztuhami nebo výztuhami z uhlíkových vláken (jak z pevnostních
tak z logistických důvodů). Zajímavé je, že v případě nových instalací velkých VTE se u nás zatím
neobjevila elektrárna se stožárem tvořeným příhradovou konstrukcí, a to i přesto, že například
v oblasti Asie se jedná o převažující řešení. Příhradová konstrukce se oproti nosnému sloupu (ať už
ocelovému nebo betonovému) liší zvláště z hlediska vizuálního. Rozdílem je například zanedbatelná
reflexe dopadajícího světla (zvláště v porovnání se světle natřenými sloupy); optická transparentnost
způsobující při pohledu z větší vzdálenosti splynutí s pozadím; snazší začlenění do krajiny, ve které již
stojí stavby obdobného typu - například stožáry elektrického vedení nebo anténní konstrukce. Dále
pak z hlediska technického: nižší spotřeba konstrukčního materiálu a s tím spojená ekonomická
výhodnost takového řešení; snazší doprava jednotlivých dílů na místo staveniště. Její životnost a další
vlastnosti jsou přitom srovnatelné. [4] Z toho důvodu by bylo do budoucna vhodné zahrnout takové
provedení stožáru do návrhu nových instalací, potažmo vizualizací předkládaných obyvatelstvu
zainteresovaných obcí. U stávajících sloupů lze pro snížení jejich vizuální nápadnosti použít vhodný
nátěr tak, aby elektrárna lépe splývala s pozadím.
Posledními komponenty VTE jsou gondola se strojovnou a vlastní rotor tvořený hlavou a jednotlivými
listy. Zvláště doprava listů rotoru VTE může představovat komplikovaný logistiký problém - listy jsou
z jednoho kusu materiálu a není možné je demontovat na menší díly. Při zmiňovaném průměru rotoru
referenční VTE minimálně 80 metrů měří jeden takový list více než 40 metrů na délku To způsobuje
že jejich doprava zvláště v členitém terénu s množstvím zatáček není právě snadnou záležitostí. Někdy
tak dochází k tomu, že jsou podél trasy transportu těchto komponent přesazovány již vzrostlé stromy,
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aby bylo vůbec možné takový náklad dopravit na místo určení [5]. Výjimku z tohoto pravidla tvoří
listy rotorů extremně velkých VTE je např. Enercon E-126 (průměr rotoru 126m), které mají listy
dělené. Aplikace této technologie na VTE dnes běžných rozměrů by mohla tyto problémy částečně
řešit.
Kromě zmíněných součástí je pro fungování VTE nutná podpůrná infrastruktura v podobě příjezdové
komunikace a staveb sloužících k vyvedení elektrického výkonu - ať už v podzemním či nadzemním
provedení. Tyto však zatěžují okolí VTE zcela minimálně.

Provoz VTE
Až doposud byly zmíněny spíše komplikace se kterými jsou VTE (potažmo jejich instalace) spojené,
naproti tomu jejich samotný provoz má tu výhodu, že se – na rozdíl od naprosté většiny v současnosti
provozovaných elektráren - vyznačuje nulovými emisemi tuhých, kapalných i plynných částic. Při
činnosti VTE vznikají pouze emise v oblasti tepelné (které jsou ovšem naprosto zanedbatelné) a
hlukové. Posledně zmíněné jsou častým terčem kritiky větrné energetiky a jsou také spojeny
s největším množstvím mýtů, které o VTE panují. Skutečnost je taková, že VTE sice opravdu
produkují výrazný hluk (který vzniká především díky aerodynamickému tření mezi lopatkami rotoru a
okolním vzduchem), nicméně na tento fakt je brán ohled již během samotného procesu výběru vhodné
lokality pro jejich umístění. Během tohoto návrhu je pak uplatňována metoda ochrany vzdáleností.
Ostatně bez příslušného měření po instalaci VTE, které prokazuje dodržování limitních hodnot
nemůže být elektrárna zkolaudována. Ani výrazně zvýšené hodnoty infrazvuku v okolí již
instalovaných VTE nebyly provedenými měřeními prokázány [6]. Naproti tomu problém spojený
přímo s provozem VTE spočívá v jejich interakci s biosférou, konkrétně se zástupci avifauny.
Existující studie dokazují, že ptáci i netopýři jsou ohroženi provozem VTE a to jak způsobem
nepřímým, kdy dochází k narušení jejich životního prostředí s patřičnými následky, tak způsobem
přímým, kdy po střetu s VTE na místě hynou [7]. V případě netopýrů nemusí dojít ani k přímému
zásahu rotorovým listem, protože díky změnám tlaku v okolí rotoru VTE jsou vystaveni barotraumatu,
který pro ně má smrtelné následky [8]. Z tohoto důvodu je do budoucna nezbytné provádět monitoring
aktivity netopýrů i ptactva v lokalitách vybraných pro stavbu VTE a získané výsledky zohlednit, byť
by to mělo znamenat zrušení plánované instalace. Dílčí problémy jakými jsou například
stroboskopický efekt nebo tvorba námrazy v zimním období se dají řešit pomocí příslušných
technických opatření nebo úpravou režimu provozu VTE.

Otázka percepce VTE
Významnou dimenzí provozu případně instalace VTE je jejich estetický rozměr v krajině a vnímání
okolním obyvatelstvem. Tento problém si dovolím rozdělit na dvě dílčí podotázky. První z nich je
otázka velikosti instalovaných VTE (případně výška jejich stožárů) a druhou je problematika jejich
konkrétního umístění v krajině.
Co se velikosti instalací týče panuje (nejen) mezi některými environmentalisty panuje názor, že větrná
energetika si zaslouží podporu, ale pouze v případě že výška jednotlivých instalací nepřekročí určité
meze. Na tomto místě je dobré si připomenout, že z fyzikálního hlediska je výkon VTE určen činnou
plochou (rotoru) a to přímou úměrou. Ze základního vzorce určujícího výkon VTE lze dále vyčíst, že
tento výkon je závislý na rychlosti proudícího větru a to dokonce třetí mocninou. Při stabilnějším
větrném proudění zase vzrůstá koeficient využití větrné elektrárny, která tak poskytuje nominální
výkon po delší dobu a vyrobí více elektrické energie. A právě z toho důvodu roste jak výška stožárů
VTE (díky čemuž se dostávají výše nad povrch, kde vane vítr rychleji a stabilněji) tak průměr jejich
rotorů, neboť rozdíly ve vyrobeném množství elektřiny jsou poměrně výrazné (viz obr. č. 2 ). Jinými
slovy, pro výrobu určitého množství elektrické energie z daného zdroje máme na výběr ze dvou
možností: buď zvolíme variantu malých VTE s tím, že je budeme instalovat v mnohem větším počtu,
nebo budeme pokračovat cestou rostoucích rozměrů. Z technického i ekonomického hlediska je
výhodnější druhá varianta.

29

Navazujícím problémem je pak otázka konkrétního umístění, případně počtu VTE v krajině.
Podíváme-li se na věc opět z čistě fyzikálního hlediska, tak nejvýhodnější pozice pro umístění
VTE je těsně za vrcholem terénní nerovnosti (kopce, svahu) ve směru převládajícího větrného
proudění, neboť zde dochází k největšímu zhuštění větrných proudnic. VTE instalovaná v této
(ideální) pozici se tak stává přirozenou krajinnou dominantou. Současně s tím však často
dochází k narušení vlastního krajinného rázu dané lokality. Jak dokazuje rozsáhlý výzkum
provedený brněnským Ústavem geoniky při Akademii věd ČR, tak v otázce dílčích dopadů na
obyvatelstvo které dochází s VTE do styku je tento faktor vnímán nejvýrazněji [9]. Nabízená
řešení typu umístění VTE pod horizont či s vhodnou doprovodnou zelení [10] opomíjejí
základní technicko-fyzikální předpoklady a výrazně tím znehodnocují využití takto
instalované elektrárny. V některých případech je sice vhodné obětovat část výkonu například
za účelem dosažení nižší hlučnosti (...pomocí vhodného tvarování lopatek VTE) výše
zmíněné návrhy - ač dobře myšleny - jsou však z technického hlediska naprosto
kontraproduktivní.

Obr. 2. Vývoj velikosti VTE nabízených firmou Vestas (převzato a upraveno z: en.wikipedia.org)
Pokud jde o samotné vnímání instalovaných VTE jedná se o velmi subjektivní záležitost. Odlišný
přístup budou mít obyvatelé žijící v oblastech, které byly až doposud minimálně narušeny lidskou
činností ve srovnání s lidmi bydlícími v okolí například průmyslových podniků, což mimo jiné
dokazuje například i předběžný závěr studie zaměřené na toto téma [11]. V každém případě se mohou
názory zainteresovaného obyvatelstva do určité míry s časem měnit. Pro snazší akceptaci nových
instalací VTE je v tomto případě důležitá hlavně informovanost místních obyvatel a jejich participace
na rozhodovacím procesu. Proti přijetí větrné energetiky zde často stojí také vliv NIMBY (Not In My
Backyard) syndromu. I z tohoto důvodu je osvěta a uvádění úplných informací v jejich souvislostech
pro podporu v této oblasti nanejvýš žádoucí.
Ve spojitosti s vnímáním obnovitelných zdrojů energie (OZE) často vyvstává otázka jejich porovnání
se zdroji konvenčními (fosilními) případně jadernými a zhodnocení celkového přínosu z hlediska
produkce elektrické energie. Právě zde jsou často - ať už záměrně nebo ne - uváděny polopravdy a
informace vytržené z kontextu. Pro příklad si vezměme údaj uvádějící plochu, kterou určitý typ
energetického zdroje vyžaduje pro výrobu určitého množství elektrické energie. Ve většině přehledů
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vycházejí udávané hodnoty obecně neporovnatelně vyšší pro VTE, případně OZE v porovnání se
zdroji fosilními resp. jadernými) a to z toho důvodu, že se uvažuje pouze plocha potřebná pro instalaci
daného typu elektrárny. Pokud se ale na tuto problematiku podíváme v jejím kontextu, zjistíme že jsou
v těchto studiích uváděny pouze plochy zastavěné konkrétním zdrojem. Další plocha potřebná k těžbě
energetických zdrojů (v tomto případě zvláště výrazná pro hnědouhelné elektrárny, které v našem
energetickém mixu stále dominují) nebo k ukládání vedlejších produktů (odkaliště, skládky hlušiny
nebo úložiště vysoceaktivního jaderného odpadu) už obvykle zahrnuta není. Stejně tak se to má i se
spotřebou surovin/konstrukčních materiálů, kde není započítána dopravní a jiná podpůrná
infrastruktura nutná k fungování konvenčních zdrojů (železniční tratě postavené převážně za účelem
dopravy uhlí, plynovody, obří kolesová rypadla pohybující se krajinou, obohacovací závody
produkující jaderné palivo atd.). O dalších externalitách ať už čistě ekonomických nebo ekologických
ani nemluvě. Tyto často zavádějící kalkulace se objevují poměrně často, někdy bohužel i v článcích
renomovaných odborníků [12, 13].

ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
Kromě evolučního vývoje VTE zmíněných v předcházejícím textu se mnohé subjekty zabývají
vývojem konstrukcí VTE využívajících sílu větru odlišným způsobem. Následující část je věnována
některým z těchto návrhů s ohledem na jejich odlišné možnosti využití či dopady na environment.

Maglev
Pod slovem maglev se skrývá označení pro magnetickou levitaci. Využití tohoto jevu dosaženého
s pomocí silného magnetického pole umožňuje odstranit vzájemné tření mezi rotorem a statorem.
Vlastní rotor - v tomto případě s vertikální osou otáčení - se tak doslova vznáší nad svoji základnou.
Výhodou tohoto uspořádání je možnost využití větru o velmi malé rychlosti (právě díky minimalizaci
mechanických ztrát). Nevýhod je však více: bez ohledu na to, že nejsou známy podrobnosti
o konkrétním provedení zdroje magnetického pole (existuje zde domněnka o využití Halbachova
uspořádání magnetů) a stavu projektu jako takového je tato elektrárna řekněme ne právě esteticky na
výši. Vzhledem k plánovaným výkonům by měly být úctyhodné i její celkové rozměry. Lze tedy
předpokládat, že elektrárna postavená na tomto principu nebude odstraňovat základní nedostatky
v otázce percepce VTE, mezi které patří právě narušení krajinného rázu. Její realizaci tak můžeme
očekávat v zemích, kde jde v první řadě o výkon a ostatní aspekty jsou podružné [14].

Kompaktní větrné turbíny
Ve snaze minimalizovat rozměry rotorů a dosáhnout kompaktních rozměrů umožňujících instalaci
například v městské zástavbě přišla americká společnost Optiwind s návrhem elektrárny, která využívá
centrálního tělesa urychlujícího vzdušné proudění napojeného na soustavu menších větrných turbín
(viz obr. č. 3). Toto řešení je ve finále sice relativně skladné a umožňuje využití větru o nízké
rychlosti, nicméně ani v tomto případě zdaleka nedosahuje elegance svých konvenčních konkurentů.
Díky svým rozměrům však může nalézt uplatnění v místech, kde není k dispozici potřebný prostor pro
instalaci klasické větrné elektrárny, případně v průmyslovém prostředí kde by její vzhled nebyl
překážkou - právě zde by se navíc mohla projevit nižší náročnost na rychlost větru.

Integrace VTE do obytných/technických staveb
Motivovány jednak snahou o energetickou soběstačnost obytných případně kancelářských budov,
jednak o spojení funkce VTE s technickými stavbami objevují se v poslední době návrhy spojující tyto
zdánlivě nepříbuzné funkční celky. Z celé řady architektonických projektů integrujících VTE do
vlastní konstrukce budovy jmenujme například tyto: Strata Tower (Londýn), Anara Tower (Dubai),
World Trade Center Towers (Bahrajn). Ostatně za podobnými návrhy se nemusíme ani vydávat do
zahraničí, neboť i u nás se objevil projekt stavby spojující funkci televizního vysílače a větrné
elektrárny tvořené řadou segmentů se svislou osou otáčení [15] (viz obr. č. 4). Mezi možná úskalí
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realizace těchto projektů patří problémy spojené s hlukem a vibracemi (aplikace principu ochrany
vzdáleností je v tomto případě nemožná - o to větší budou kladeny nároky na hlukovou izolaci) a
v některých případech možnost využití pouze větru vanoucího v určitém směru (s ohledem umístění
vlastní turbíny VTE).
Jak již bylo v předchozím odstavci naznačeno, další možnost integrace VTE se nabízí právě v oblasti
technických staveb. Jejich výhodou je fakt, že pro danou stavbu či konstrukci existují objektivní
důvody pro které je její realizace tak jako tak jistá. Následné spojení s VTE potom představuje jakýsi
bonus, který však – při kvalitním designu – zvyšuje zátěž okolí jen minimálně. Za příklad tohoto
řešení můžeme uvést návrh francouzských designéru integrující VTE do sloupů elektrického vedení,
nebo projekt společnosti Helix umísťující jejich větrnou turbínu na vrchol základnových převodních
stanic mobilní sítě. Na druhou stranu nemůže tento typ VTE nabídnout výkon srovnatelný s výkonem
zařízení k tomu speciálně navržených.

Obr. (zleva) 3, 4 a 5 . Uspořádání VTE Optiwind (převzato a upraveno z optiwind.com) /
Vizualizace návrhu TV vysílače s otočnými segmenty VTE (převzato a upraveno z uvucr.cz) /
Vizualizace návrhu spojujícího VTE s vedením vysokého napětí
(převzato a upraveno z metropolismag.com)
VTE lehčí než vzduch a KITE systémy
Ve stati věnované faktorům, které se podílejí na celkovém výkonu VTE je zmínka o tom, že výkon
stoupá s výškou instalace nad zemským povrchem. Tento fakt využívají návrhy umísťující rotor
(případně jiný aktivní prvek VTE plnící stejnou funkci) doslova do oblak. V prvním případě se jedná
o rotor tvořený upoutaným balonem, jehož těleso se otáčí ve speciální konstrukci vznášející se vysoko
nad povrchem (jeho vývojem se zabývá americko-kanadská firma Maggen) v případě druhém jde
o systémy využívající draků (angl. kite) které ve vzduchu opisují pomyslné osmičky, či vykonávají
jakýsi kývavý pohyb - ten je poté pomocí systému kotvících lan převáděn na pohyb rotační (a vývoji
pracuje například italská společnost KiteGen). Ačkoli se vývojem VTE pracujících na tomto principu
zabývá více subjektů, jedná se o návrhy, které jsou realitě prozatím relativně vzdálené. Důvody proč
jsou nasnadě: pro upoutané balony je limitujícím faktorem příliš vysoká rychlost větru, pro kite
systémy zase příliš nízká. Dále se jedná o problémy typu řízení a převodu vlastního pohybu na
elektrickou energii (kite), cena nosného plynu (kterým je z bezpečnostních důvodů helium) a vyvedení
elektrického výkonu (balony), rizika spojená s letovým provozem, nebo s dopady takovéto VTE
provázené vlastními kotvícími lany na zemský povrch atd. Zajímavé tedy je, že s KITE systémy počítá
scénář kompletního zásobování ČR elektrickou energií z OZE vypracovaný společností eurosolar [16].
Jak vidno z tohoto krátkého přehledu (který si v žádném případě neklade nárok na úplnost) existují
sice alternativní provedení VTE použitelná i v českých podmínkách, avšak buď z důvodu rané
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vývojové fáze ve které se tyto projekty nacházejí (tudíž zatím nejsou způsobilé pro běžný provoz),
nebo pro jiné nedostatky nejsou mnohé z nich v dohledné době realizovatelné. Jejich potenciální
přínos pro řešení problematiky instalací VTE je tedy spíše teoretický. S přihlédnutím k určitým
specifikům lze sice některá z těchto řešení použít, ale obecně lze do budoucna očekávat že i nadále
bude patřit těžiště produkce elektrické energie stávajícímu provedení VTE.

ZÁVĚR
Výroba elektrické energie za pomocí větru vždy byla a bude spojena s kompromisy, neboť se jedná
o podnik ovlivněný množstvím protichůdných požadavků. Je ale na nás abychom si uvědomili, že
doba laciných fosilních paliv se blíží ke svému konci. Ve snaze předejít energetické krizi, nebo naopak
krizi ekologické způsobené drancováním posledních fosilních zdrojů bychom proto měli urychleně
hledat schůdné řešení. Nemůžeme ani alibisticky předkládat řešení, která jsou sice pro naše životní
prostředí bez větších dopadů, ale na druhé straně jsou zatíženy externalitami, které poškozují
ekosystémy daleko za našimi hranicemi. Na spotřebě elektrické energie se totiž podílí každý z nás,
i z toho důvodu bychom měli také přijímat následky s tím spojené. Větrné elektrárny sice nejsou
samospasným řešením, neboť jejich možnosti jsou v domácích podmínkách omezené, avšak můžou
významnou měrou přispět k výrobě elektrické energie podstatně čistším způsobem, než je tomu v
případě zdrojů konvenčních či jaderných (jejich úloha tedy rozhodně není zanedbatelná [3]). Ve
srovnání s nimi jsou negativní dopady na krajinu spojené s výstavbou a následným provozem VTE
akceptovatelné, zvláště pokud se dodrží všechna příslušná opatření a dostupné prostředky vedoucí
k jejich minimalizaci.
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ABSTRAKT
V souvislosti s rostoucí poptávkou po energiích a jejich rostoucími cenami se dostávají stále více do
popředí obnovitelné zdroje energie, mezi které patří také tepelná čerpadla (dále jen TČ). Počet jejich
instalací se v České republice (i ve světě) neustále prudce zvyšuje, západní Čechy nevyjímaje. Tento
příspěvek stručně popisuje některé ze zajímavých instalací těchto zařízení v objektech Plzeňského a
Karlovarského kraje, např. TČ instalované na vodním hradě Švihov nebo TČ využívající radioaktivní
vodu, které můžeme najít v Jáchymově.
Klíčová slova: obnovitelný zdroj energie, tepelné čerpadlo

ABSTRACT
Renewable energy sources, e.g. heat pump, become more topical in connection with increasing energy
demand and increasing prices of energy. Number of heat pumps installation is booming continual in
the Czech republic (but also in the world), western Bohemia isn’t exception. This paper paints briefly
some of interesting installation of these devices in buildings in Plzeň and Karlovy Vary region, e.g.
heat pump mounted in water castle Švihov or heat pump making use of radioactive water, which we
can found in Jáchymov.
Key words: renewable energy source, heat pump

OD PROTOTYPU TEPELNÉHO ČERPADLA K „BOOMU TEPELNÝCH
ČERPADEL“
Když v roce 1824 publikoval S. N. L. Carnot dílo „Úvahy o hybné síle ohně a strojích vyvolávajících
tuto sílu“, kde mimo jiné popsal svůj známý Carnotův cyklus, jistě netušil, co všechno svým dílem
způsobí. Na jeho základě totiž formuloval W. Thomson (lord Kelvin) princip TČ. K jeho praktickému
použití však vedla ještě hodně dlouhá cesta.
Přestože první prototyp TČ sestrojil již o 10 let později J. Perkins, skutečně funkční TČ bylo
sestrojeno až na konci 40. let 19. století. Tehdy americký vynálezce R. C. Weber experimentoval
s hlubokým zamrazením. Omylem se při tom dotkl výstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil si
dlaň. To ho přivedlo na myšlenku základní funkce TČ – propojil výstup z mrazáku s bojlerem na
teplou vodu. Protože měl stále přebytek tepla, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a větrákem
začal vhánět teplý vzduch do domu. Poté zkusil čerpat teplo ze země zemními kolektory. Protože byl
tento pokus velmi úspěšný a výsledky ho mile překvapily, v následujícím roce prodal kotel na uhlí.
V komerčním objektu však bylo první TČ instalováno až v roce 1924. Stalo se tak ve Švýcarsku, kde
sloužilo k vytápění radnice ve městě Zürich. Tato „první vlaštovka“ byla ale na několik dalších let
„vlašťovkou“ poslední. Většího rozšíření doznala TČ až po roce 1932, kdy začala americká firma
Kinetic Chemicals Inc. s výrobou nového chladiva – prvního ze skupiny CFC, dichlordifluormetanu,
jehož obchodní název je Freon R12.
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Pokud jde o Českou republiku, byla TČ záležitostí pouhých několika kusů vyráběných firmou ČKD
nebo podomácku vyrobených kusů od nadšenců, kutilů a ekologických příznivců ještě před 15 lety.
V posledních letech lze dokonce hovořit o boomu TČ. O tom, že nejsou pouhým „módním
výstřelkem“, ale výsledkem rozhodnutí nezanedbatelné části investorů, svědčí Tab. 1, resp. Graf 1.
S rostoucím počtem instalací TČ roste také počet jejich unikátních instalací – např. instalace TČ
v památkově chráněném objektu, TČ využívající radioaktivní vodu, apod. Některým z nich, které se
nacházejí v západních Čechách, se věnuje další část tohoto příspěvku.
Tab. 1: Vývoj počtu TČ ve vybraných evropských státech v letech 2003 až 2005
Země/rok
Finsko
Estonsko
Francie
Německo
Irsko
Švýcarsko
Rakousko
Norsko
Holandsko
Švédsko

2003
8 540
510
13 700
15 838
1 300
8 695
3 780
25 081
1 557
68 100

2004
12 648
750
17 300
19 636
1 800
9 796
5 129
35 390
1 800
100 215

2005
22 307
1 095
25 200
25 486
2 300
12 008
6 100
40 000
1 891
101 350

Nárůst mezi lety 2004 a 2005
76 %
46 %
46 %
30 %
28 %
23 %
19 %
13 %
5%
1%

Graf 1: Vývoj počtu TČ v ČR v letech 2002 až 2006
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VELMI STRUČNÝ PŘEHLED NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH INSTALACÍ TEPELNÝCH
ČERPADEL V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
•
•
•
•
•
•
•

Horšovský Týn – TČ je umístěno v jedné z hal firmy PLASTIK HT, a.s., pracuje ve
spolupráci s podlahovým vytápěním, zdrojem nízkopotenciálního tepla je odpadní voda
z výroby plastových dílů pro televizory;
Běšiny u Klatov – TČ se nachází v budově mateřské školy, pracuje ve spolupráci se
slunečními kolektory;
Dobrá Voda u Hartmanic (Sušicko) – TČ vytápí Muzeum Dr. Šimona Adlera, jedná se
o jediný muzejní objekt v České republice vytápěný tímto způsobem;
Švihov u Klatov – TČ je instalováno v objektu správní budovy vodního hradu Švihov, jde
o 100. instalaci TČ značky IVT vůbec a jedinou instalaci TČ v památkově chráněném
objektu v ČR;
Plzeň – TČ pracuje na střeše budovy Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni, je součástí Miniparku obnovitelných zdrojů energie;
Františkovy Lázně – TČ slouží ve Františkolázeňské výtopně, spol. s.r.o., a to k chlazení
vnitřního prostoru výměníkové stanice s využitím přebytečného odpadního tepla, které
slouží pro předehřev vody;
Jáchymov – TČ je nainstalováno na Dole Svornost, jedná se o jedinou instalaci v ČR, kde
je zdroj nízkopotenciálního tepla radioaktivní termální voda.

VODNÍ HRAD ŠVIHOV – JEDINÝ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT V ČESKÉ
REPUBLICE, VE KTERÉM PRACUJE TEPELNÉ ČERPADLO
Jak to všechno začalo aneb od elektrokotle k TČ
O proslulém vodním hradě Švihov jistě velká většina z nás někdy slyšela. Málokdo však asi ví, že zde
bylo před více než 10 lety nainstalováno TČ. Tehdy řešil správce hradu – Památkový ústav v Plzni –
otázku, jak zefektivnit vytápění v tamní správní budově. Stávající vytápění elektrokotlem o výkonu
3x8 kW bylo finančně velmi nákladné. Protože je objekt památkově chráněný, nepřicházelo v úvahu
zateplení, ani žádné jiné stavební úpravy. Dalším omezujícím faktorem byla kromě toho nepřítomnost
plynofikace ve městečku. Památkový ústav se tak z těchto důvodů rozhodl pro, v té době nepříliš
rozšířené, obnovitelné zdroje energie, konkrétně pro TČ.
Za účelem návrhu TČ, resp. jeho projektu a kalkulace byla počátkem roku 1998 oslovena jedna
z českobudějovických firem – firma Veskom, spol. s.r.o. Protože se v bezprostřední blízkosti hradní
zdi nachází vodní příkop, navrhla tato TČ typu voda-voda.

Obr. 1: Pohled na vodní hrad Švihov

Obr. 2: Umístění kolektorů ve vodním příkopu
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TČ a zdroj nízkopotenciálního tepla
Jak už bylo zmíněno, bylo zde instalováno TČ voda-voda. Nízkopotenciální teplo se v tomto případě
získává díky plošnému kolektoru umístěnému ve vodním příkopu (viz Obr. 1, resp. 2). Kolektor, jehož
délka je 454 m, tvoří hadice z polyethylenu. Do příkopu byly instalovány po jeho vypuštění, kdy byly
zatlačeny do bahna a zatíženy betonovými kvádry. Z příkopu je pak kolektor připojen skrz hradní zeď
přímo k TČ. Jde o TČ typu IVT Greenline 11 o jmenovitém výkonu 10,8 kW, jímž se pokrývá 93 %
dní topné sezóny. Zbytek zajišťuje elektrokotel Protherm 3 x 8 kW, který připojuje svůj první stupeň
v případě, kdy klesnou teploty pod –20oC.
Instalace tohoto TČ je unikátní hned ve dvou směrech – nikde jinde nepracuje TČ v památkově
chráněném objektu a jeho instalace byla 100. instalací TČ značky IVT.

Zásobník teplé užitkové vody
Spolu s tímto TČ byl do objektu instalován zásobník teplé užitkové vody značky ACV HL E 240
vyrobený technologií Tank-in-Tank. Zásobník tvoří dva soustředěné zásobníky – vnitřní nerezový
zásobník je vložen do vnějšího, v němž je tzv. topná primární voda. Stěna vnitřního funguje jako
tepelný výměník mezi vnějším pláštěm s primární vodou a vnitřním zásobníkem teplé vody.
Technologie má unikátní vlastnosti z hlediska ekologie. Brání přežívání baktérií Legionalle, které
mohou způsobit velice závažná onemocnění dýchacího systému. Tyto mikroorganismy přežívají
v latentním stádiu ve vodě o teplotě 20oC, při 20 až 45oC se dokonce množí. Zničit je lze pouze tehdy,
pokud je vystavíme teplotě přesahující 60oC. Tak vysokou teplotu zajišťují právě zásobníky vyrobené
zmíněnou technologií, u nichž dosahuje teplota vody až 80oC (a to i na dně zásobníku).

Dotace na projekt instalace TČ
Před vlastní instalací TČ byl proveden energetický audit a podána žádost o státní dotaci. V době, kdy
padlo rozhodnutí o instalaci TČ v tomto objektu, rozhodovala o schvalování dotací v oblasti TČ Česká
energetická agentura. Jedním z kritérii pro přidělení dotace v oblasti TČ bylo snížení roční spotřeby
energie minimálně o 30 %. Tato podmínka byla splněna – podle energetického auditu dosáhla úspora
cca 50 %.
V prvním kole dotačního programu žádost schválena byla. Následovalo kolo druhé, před nímž musela
být dodána památkovým ústavem řada dokumentů, např. vyjádření stavebního úřadu. Na jejich
základě agentura rozhodla, že se projekt stane jedním ze 13, kterým bude dotace přidělena. Její výše
činila 40 % z kalkulace, tzn. 170 000,- Kč.

DŮL SVORNOST V JÁCHYMOVĚ – JEDINÉ TEPELNÉ ČERPADLO V ČESKÉ
REPUBLICE, KTERÉ VYUŽÍVÁ RADIOAKTIVNÍ VODU
Před a po instalaci TČ
Město Jáchymov rozprostírající se v Karlovarském kraji necelých 20 km od hraničního přechodu Boží
Dar je známé především díky unikátním lázním využívajícím radioaktivní vodu, méně pak ojedinělou
instalací TČ. Tato se nachází na Dole Svornost – nejstarším provozovaném dole nejen v ČR, ale také
v celé Evropě, a nejstarší uranový důl na světě. Důvody, proč zde bylo roku 1999 instalováno TČ jako
zdroj vytápění povrchového areálu dolu (tj. kanceláře, dílny a šatny) o ploše 569 m2 byly hned tři, a to
dosluhující koksový kotel, nedokončená plynofikace a možnost netradičním způsobem využívat
vlastního zdroje teplé radonové vody. Co se týká otopné soustavy, zůstala tato po instalování TČ beze
změny, tzn. tvoří ji stále litinové radiátory.
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Ve zmíněném koksovém kotli (typ VSB-IV) se ročně spálilo 60 t koksu (tj. cca 450 000 kWh),
zatímco po instalaci TČ je to cca 120 000 kWh za rok. Právě snížení nákladů na provoz uvádí
provozovatel – Léčebné lázně Jáchymov, a.s. – jako největší výhodu TČ. Pozitivem je i vyloučení
manipulace s koksem a popelem. Na druhou stranu má provoz TČ i nevýhody, k nimž patří zejména
poruchovost. Od roku 1999 bylo zaplaceno na opravách více než 200 000,- Kč. Z toho plyne delší
návratnost vložené investice.

Obr. 3: Důl – povrchová část

Obr. 4, 5: Důl – podpovrchová část

TČ a zdroj nízkopotenciálního tepla
Instalace je unikátem, protože se v ČR jedná o jediné TČ, které využívá jako zdroj nízkopotenciálního
tepla radioaktivní termální vodu. Přebytečná léčivá radonová voda o teplotě 30°C se získává z vrtů
v hloubce 500 m pod povrchem. Je akumulovaná v nádrži v hloubce 100 m pod povrchem (tzn. na 12.
patře hlubinného uranového dolu), odkud se čerpá (cca 1,5 litrů za sekundu) do TČ. Celkem se jedná o
dvě TČ MasterTherm, model BPOO SH 35X SPECIAL, každé o výkonu 70 kW.

Financování projektu na instalaci TČ
Projekt na vytápění areálu dolu zpracovala firma Alfa-projekt, Otovice. Celkové investiční náklady na
jeho realizaci byly 2 893 000,- Kč. Z této částky zaplatit provozovatel 1 773 000,- Kč, zbytek tvořila
dotace. Podmínkou jejího udělení bylo, aby TČ pracovala samostatně, tzn. nesmí být doplněna dalším
zdrojem tepla (např. elektrokotlem apod.).
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MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA V DOBRÉ VODĚ – JEDINÝ MUZEJNÍ OBJEKT
V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ VYTÁPÍ TEPELNÉ ČERPADLO
TČ namísto dvou elektrokotlů
Hartmanice jsou horské městečko rozprostírající se ve Svatoborské vrchovině cca 10 km od Sušice.
Tato oblast patří díky přítomnosti řady přírodních i kulturních památek k turisticky velmi atraktivním.
Nachází se zde kromě jiného např. Prášilské jezero, hrad Kašperk nebo Muzeum Dr. Šimona Adlera
v Dobré Vodě. Právě v posledně zmíněném objektu je instalováno TČ. Toto stojí zcela jistě za zmínku
– jedná se totiž o jediné TČ, které je umístěno v muzejním objektu.
Muzeum bylo vybudováno jako památník židovského rabína v jednom z tamních objektů. Při jeho
přestavbě, která probíhala v letech 1997 až 1999, se stala aktuální otázka vytápění. Původně k tomuto
sloužily 2 elektrokotle o výkonech 15, resp. 20 kW, jejichž provoz byl však nákladný. Z toho důvodu
bylo rozhodnuto o vytápění TČ.

TČ, zdroj nízkopotenciální energie, projekt a dotace
TČ bylo do objektu instalováno v červenci roku 1999. Tři měsíce na to pak bylo uvedeno do provozu.
Jde o TČ značky IVT Greenline F25, které slouží výhradně k vytápění (tzn. ne k ohřevu teplé užitkové
vody). Jako zdroj nízkopotenciálního tepla zvoleny 4 vrty, každý o hloubce 88 m.
Pokud jde o otopnou soustavu, tu tvoří z 80 % podlahové vytápění. Zbytek zahrnují radiátory. V době
velmi nízkých teplot (cca 40 dní ročně) se používá jako druhý zdroj tepla původní elektrokotel
o výkonu 20 kW (kotel o výkonu 15 kW se již nepoužívá vůbec).

Obr. 6: Objekt Muzea Dr. Šimona Adlera

Dotaci na TČ, které vytápí 614 m2, dostal provozovatel, kterým je Městský úřad Hartmanice, od České
energetické agentury. Její výše činila 448000,- Kč, tj. 40 % celkové částky na realizaci projektu. Tento
zpracovala již zmíněná firma Veskom, spol. s.r.o.
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FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI –
TEPELNÉ ČERPADLO JAKO SOUČÁST UNIKÁTNÍHO MINIPARKU
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
Minipark obnovitelných zdrojů energie, jenž ročně přitahuje pozornost stovek návštěvníků, jak z řad
laické, tak odborné veřejnosti, byl zbudován v roce na střeše Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni za
účelem výuky a výzkumu. Stalo se tak v roce 2003, a to díky Oddělení technické ekologie Katedry
elektroenergetiky a ekologie, která za tento projekt získala v roce 2008 ve velké konkurenci v rámci
ČR prestižní světové ocenění „Energy Globe Award“ udělované v oblasti ochrany životního prostředí.
Kromě fotovoltaické elektrárny, nejrůznějších typů fotovoltaických článků (monokrystalické,
polykrystalické, tenkovrstvé) a větrné elektrárny, je součástí miniparku TČ typu vzduch-voda značky
Carrier typ 30RH Puron spolupracující se solárním systémem (rovinné, rovinné vakuové, vakuové
trubicové kolektory, atd.). Energie získaná z tohoto systému se užívá pro ohřev teplé užitkové vody a
vytápění Laboratoře obnovitelných zdrojů energie.

Obr. 7: Minipark obnovitelných zdrojů

Obr. 8: Tepelné čerpadlo

ZÁVĚR
Moderní trendy vytápění se přiklánějí stále častěji k využívání tepelných zdrojů s vysokou účinností a
k obnovitelným zdrojům energie, jejichž největší předností je možnost využívání tepla z okolí, které je
zdarma. Jedním z těchto zdrojů energie jsou právě TČ. Přestože v ČR zaznamenává jejich počet již
řadu let stoupající tendenci, zdaleka není tak velký, jako je tomu např. v zemích severní Evropy. Ve
Švédsku vytápí toto zařízení neuvěřitelných 90 % nových rodinných domků. Díky tomu se zde uspoří
více energie, než je schopna vyrobit jaderná elektrárna Temelín.

POZNÁMKA
Informace o instalacích TČ byly zjištěny v rámci dotazníkového šetření, které bylo součástí diplomové
práce řešené na Katedře elektroenergetiky a ekologie Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni.

Použitá a doporučená literatura:
[1] H. BENEŠOVÁ: Problematika využití tepelných čerpadel a zhodnocení jejich provozu ve vybraných
objektech západních Čech, Plzeň (2008)

41

TÉMA 2: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, STAVEBNICTVÍ
A UDRŽITELNÁ ENERGIE
SÍDELNÍ STRUKTURA V KONTEXTU ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI,
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA KAPALNÁ PALIVA PRO DOPRAVU
Tomáš Peltan
FA ČVUT, Ústav prostorového plánování, Thákurova 7, 166 34 Praha 6 - Dejvice, e-mail: tpeltan@gis.cvut.cz

ABSTRAKT
Prostorové uspořádání naší společnosti je důležitým faktorem při snižování její energetické náročnosti.
Tento článek se zabývá problémy energetické bezpečnosti vyvolanými ropným zlomem. Na základě
scénáře, založeného na předpokladu turbulentního chování cen pohonných hmot po dosažení ropného
zlomu, je provedena analýza populačního potenciálu v závislosti na mobilitě a jsou označeny oblasti,
ve kterých je nutno očekávat hlavní negativní dopady a naopak jsou označeny oblasti, které by z této
situace mohly mít naopak prospěch. V závěru jsou shrnuty další relevantní faktory.

Klíčová slova: energie, krajina, udržitelný rozvoj, sídelní struktura, ropný zlom, doprava,
dostupnost, mobilita.
ABSTRACT
Spatial structure and arrangement of our society is an important part of the struggle for energyefficiency. This paper is concerned with the topic of peak oil induced energy safety problems. An
analysis based on post-peak oil price volatility scenario investigates interdependence between
population potential and mobility. The worst affected parts of Czech republic are identified as well as
regions benefiting from this scenario. Other relevant factors are discussed at the end of this papers.

Keywords: energy, landscape, sustainable development, spatial structure, peak oil, transportation,
accessibility, mobility.

ÚVOD
Alternativní energie a sídelní struktura
Otázka alternativních zdrojů energie se v souvislosti s hrozícím omezením dostupnosti levných
fosilních paliv a v souvislosti s následky příliš vysoké produkce emisí (a souvisejícím globálním
oteplováním) dostává do popředí zájmu moderní společnosti. Mezi tyto můžeme řadit i energetické
úspory, pro které se zažil pojem „negawatty“ (pojem pochází od Amory Lovinse [8]).
Zvláštní postavení mezi opatřeními pro zisk „negawattů“ mají úvahy o uspořádání naší sídelní
struktury, respektive prostorového uspořádání lidských aktivit na prakticky všech úrovních. Tato
problematika je zatím značně opomíjena – například problematika úsporných svítidel byla řešena na
úrovní EU [1], je řešena problematika emisí motorových vozidel [2], došlo k zavedení energetických
pasportů budov [3]; naopak neexistuje podobný předpis, který by vyžadoval energetickou úspornost
u prostorového uspořádání sídel a regionů. To je závažné nejen pro podíl dopravy, která je
prostorovým uspořádáním vyvolána, na spotřebě energie, ale i proto, že se jedná o oblast, kde jsou
následky rozhodnutí velmi dlouhodobé (životnost světelného zdroje pro domácnost je v řádu jednotek
let, průměrná životnost automobilu dosahuje přibližně 20 let [4], životnost domů asi 80 let, životnost
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sídelních struktur je podle měřítka mnohonásobně vyšší, znehodnocený půdní fond je možno
považovat za neobnovitelný zdroj).
Paradoxně se tak může stát, že z veřejných prostředků určených pro dosahování nižší energetické
náročnosti je podpořena výstavba sice pasivního domu, ovšem v oblasti, která v důsledku vyžaduje
každodenní dojíždění desítek kilometrů osobními automobily. Pokud vezmeme jako příklad pasivní
dům o ploše 100 m2 a spotřebě 15 kWh/m2.rok vyvolávající potřebu denně dojíždět do zaměstnání 40
km (a zpět) 2 automobily (byť s nízkou spotřebou 3,9 l/100 km odpovídající Toyotě PRIUS [5]), pak
náklady na provoz domu činí 1,5 MWh/rok, náklady plynoucí z umístění domu, tedy náklady na
dopravu, činí 13,9 MWh/rok, tedy více než devítinásobek. To znamená, že skutečná energetická
náročnost takového domu dosahuje úrovně běžné energeticky neúsporné výstavby, ovšem umístěné
v docházkové vzdálenosti od zaměstnání (při 80 – 140 kWh/m2 [6] činí spotřeba 8 – 14 MWh/rok).

Ropný zlom
Významným faktorem, který si vynutí dosažení výrazně vyšší energetické úspornosti, je ropný zlom.
Ropný zlom je geologická teorie založená na díle M. K. Hubberta [7]: maximální těžitelné množství
ropy z určitého ropného pole, oblasti, státu, ale i globálně sleduje zvonovitou křivku a po dosažení
vrcholu těžby nastává nezadržitelný pokles maximální těžitelné kapacity. Dle [4] je možno
předpokládat dosažení ropného zlomu „brzy“ (= do 20 let), tento odhad patří spíše k optimističtějším.
Pro základní informace týkající se ropného zlomu doporučuji literaturu [9], [10], [4], aj.
Z výše uvedeného plyne, že ve dvou časových bodech umístěných symetricky kolem okamžiku
ropného zlomu je maximální kapacita těžby ropy identická. To umožňuje do určité míry hledat
inspiraci ve sledování procesů, které probíhaly v minulosti a zkoumat jejich reverzibilitu. Do hry se
však dostává několik faktorů, které mohou celý proces značně proměnit a urychlit. Prvním faktorem,
který působí globálně, je zvyšující se hodnota energetické návratnosti s postupujícím vyčerpáváním
dostupných zdrojů ropy - výsledkem je rostoucí spotřeba ropy pro samotnou těžbu a tedy menší
množství dostupné čisté energie (podrobněji viz [11]).
Dalším důležitým faktorem je geopolitická situace, která může mít závažné lokální důsledky. Jsou to
jednak procesy, které je možno přímo extrapolovat (například vzestup zemí JV Asie, zejména Číny a
tomu odpovídající nároky na energii), jiné jsou predikovatelné jen částečně, případně vůbec. Jedná se
zejména o možnost řešit rozdělení zbývajících zdrojů způsobem jiným než tržním (politický
konsenzus a přídělový systém na jedné straně, vojenské akce na straně druhé). Další faktory mohou
být zcela náhodné (například teroristické akce a místní nepokoje, které byly základem scénáře pro
simulaci Oil Shockwave [12]).

Volba scénáře jako rámce dalšího posouzení
Velmi oblíbená je víra ve všemocnost tržních mechanismů či technologického pokroku a díky nim
automaticky dosažené zářné budoucnosti (jako ukázka může posloužit [13]) a naopak katastrofické
scénáře náhlého kolapsu a propadu do chaosu (pro ukázku [14]). Tyto dva přístupy se nejeví jako
příliš věrohodné, ani příliš nosné z hlediska možného uvažování o budoucím vývoji a možnosti jeho
usměrnění.
Vize založená na samospasitelném tržním mechanismu má z hlediska problematiky ropného zlomu
několik zásadních problémů. Předně je nutno zmínit výsledky simulací provedených týmem
Meadowsových [15]: optimální řešení není působením tržního mechanismu dosaženo, neboť tento
mechanismus selhává v důsledku setrvačnosti systému. Zdrojem této setrvačnosti je zejména zpoždění
při přenosu signálů k těm, kteří v rámci systému rozhodují, druhým zdrojem setrvačnosti je pak
časový odstup mezi rozhodnutím a začátkem jeho působení (příkladem může být doba mezi
rozhodnutím vystavět rafinérii na výrobu syntetického benzínu a okamžikem, kdy je tato rafinérie
uvedena do provozu [4]). To vede podle Meadowsových k překmitu a následnému poklesu pod úroveň
odpovídající maximální nosné kapacitě prostředí.
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Druhým zásadním problémem samospasitelné neviditelné ruky trhu jsou společenské souvislosti.
V okamžiku závažné situace (mezi které ropný zlom bude nepochybně patřit), bývá často voleno
řešení ne-tržní (politické, vojenské) a tržní mechanismus se tedy nemusí vůbec dostat do hry.
Ponechme stranou lidský a společenský rozměr některých ekonomických pojmů.
Jako podobně sporná se jeví i nekritická víra v možnosti technologie, které včas a efektivně vyřeší
problém s dostupností energie a učiní ropu vlastně zastaralým zdrojem a problém jejího vyčerpání
podružným. Spoléhání se na zázrak na poslední chvíli se nejeví jako rozumná strategie v duchu
principu předběžné opatrnosti, z Hirschovy zprávy navíc plyne, že doba potřebná k „bezbolestnému“
odvrácení hrozeb plynoucích z ropného zlomu je asi 20 let před ropným zlomem [4].
Podobně se jako nereálné jeví i scénáře vycházející z náhlého rozkladu společnosti a následující
anarchie. Historická zkušenost ukazuje, že ani v nejdramatičtějších období posledních několika set let
nedošlo k rozkladu společnosti (zejména pak ne k dlouhodobějšímu období anarchie), naopak častým
výsledkem byl vznik autoritářských režimů či jejich posílení. Z hlediska dalšího zkoumání
prostorového uspořádání společnosti je navíc tato varianta zcela nepredikovatelná, a proto má smysl
zabývat se prevencí jejího vzniku, nikoliv však predikcí jejích následků.
Jako použitelný a pravděpodobný se jeví scénář tzv. katabolického kolapsu, který popisuje J. M. Greer
[16]. Jedná se o scénář postupného snižování komplexity společnosti spolu s (vynuceným) snižováním
její energetické náročnosti. Dle Greera je možné očekávat střídání období poklesu s etapami relativní
stability, to vše při zachování základního fungování společnosti. Greer se ve své práci odvolává na
velmi dlouhou dobu kolapsu některých civilizací (často více než 100 let) a „pomalý“ kolaps
zdůvodňuje snižováním surovinové náročnosti redukcí (vyrobeného) kapitálu, resp. nedostatkem
prostředků k jeho obnově (obdobně viz [15]).
Do určité míry se jedná o obdobu procesu, kterým procházejí tzv. shrinking cities (např. Detroit [17],
některá města bývalé NDR [18] a další). I zde někdy docházelo k dramatickým změnám (odliv
obyvatelstva a drastický pokles cen nemovitostí v Detroitu [17], odliv obyvatelstva v Lipsku [18]),
přesto zůstalo zachováno fungování společnosti včetně její samosprávy, která na vzniklé problémy
dokázala reagovat.
Důležitou charakteristikou doby krátce po ropném zlomu pravděpodobně bude turbulentní chování cen
[9], tedy období vysokých výkyvů v cenách způsobených jak náhodným vlivem tržních sil, tak
i relativně drobnými výpadky na straně produkce a její dopravy na trhy, tak i spotřeby (například
období nepříznivého počasí). V turbulencích po nárůstu ceny dochází k jejímu opětnému propadu
v důsledku „destrukce poptávky“, která je způsobena nedostupností suroviny pro část uživatelů. Spíše
anekdotickou ukázkou byly novinové články, popisující situaci zemědělců v chudých zemích, kteří při
nárůstu cen ropy v roce 2008 stáli před volbou, zda se od traktorů nevrátit zpět k tažným zvířatům
[23]. S postupujícím nárůstem turbulentního chování v době po ropném zlomu se obdobné volby
v okamžicích výkyvů směrem nahoru mohou stát aktuálními i v jiných oblastech.

DOSTUPNOST VS. MOBILITA
Důležitými pojmy souvisejícími s prostorovým uspořádáním a dopravou jsou mobilita a dostupnost.
Mobilita je schopnost dosáhnout určitého cíle, resp. cíle v určité vzdálenosti při vynaložení určitého
maximálního množství času a peněz/energie. Pokud bychom zohlednili pouze časové hledisko, chodec
by byl za hodinu schopen dosáhnout cílů ve vzdálenosti 5 km, cyklista 20 km, uživatel MHD (rychlá
příměstská železnice) 40 km a řidič osobního automobilu např. 60 km (vše dle povahy dopravní
infrastruktury, výskytu kongescí...)
Naopak dostupnost zkoumá schopnost dosáhnout cíle určitého typu (resp. počet takových cílů)
v případě, že disponujeme určitou mobilitou. Příkladem může být školák, který je z místa svého
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bydliště schopen dosáhnout 5 různých škol – tento počet závisí na mobilitě školáka a na způsobu,
jakým jsou v jeho okolí rozmístěny školy.
Pro současnost je charakteristické, že dostupnost závisí čím dál více na mobilitě: „S tím, jak se
prodlužují vzdálenosti mezi místy aktivit (...), dostupnost se stává stále více a více závislou na
mobilitě, zvláště na soukromých osobních automobilech“ [19]. To zpětně vynucuje vysokou úroveň
mobility a přímo se tak podílí na vysoké dopravně-energetické náročnosti sídelních struktur.

Měřítko sídelní soustavy
Sídelní soustava a její měřítko byly popsány a vyjádřeny teoretickým modelem již ve 30. letech
20. století německým geografem Walterem Christaalerem na příkladu jižního Německa [20].
Christaalerovu teorii centrálního místa je v podstatě možno shrnout ekonomickým jazykem tak, že pro
každou funkci existuje určité optimální měřítko dané aglomeračními výhodami a nevýhodami
(zejména dopravními náklady) a tento princip vede k hierarchickému uspořádání sídelní soustavy (viz
Schema 1).

Schema 1: hierarchická soustava sídel dle Christaalerovy teorie centrálního místa

Při zvyšováním mobility dochází k tomu, že jednotlivé funkce se vyplatí provozovat ve větším
měřítku než dříve (snížením aglomeračních nevýhod se ustaví nová rovnováha ve větším měřítku, kde
jsou větší aglomerační výhody). Důsledkem je přesun některých funkcí do sídel, která jsou
v hierarchickém uspořádání postavena výše a zároveň ke ztrátě funkcí v místech hierarchicky níže
postavených (například dochází k náhradě malých lokálních obchodů supermarkety). Tuto novou
situaci zachycuje Schema 2. Současně je tento proces dále urychlován postupným zvyšováním
aglomeračních výhod, většinou také v souvislosti s využíváním fosilních paliv.
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Schema 2: Zvýšením mobility a aglomeračních výhod vede k přesunu funkcí na vyšší úroveň a
k marginalizaci menších sídel

Změny mobility a výstavba infrastruktury
Problematika dopadů změn (zvyšování) mobility je často zkoumána v souvislosti s výstavbou a
rozšiřováním dopravní infrastruktury. Přes silné politické přesvědčení o jednoznačné prospěšnosti
zvyšující se mobility pro rozvoj periferních regionů je výzkum v této oblasti mnohem méně
jednoznačný: „Zlepšení propojení mezi centrálními a více periferními regiony umožňuje firmám z těch
druhých prodávat své produkty v centrálních oblastech, ale také umožňuje producentům z centrálních
oblastí provést invazi na trhy periferních regionů, které byly do té doby chráněny svou odlehlostí.“
[21]
V posouzení změn denní dostupnosti v důsledku rozvoje transevropských sítí rychlostních železnic
(TEN) v díle [21] dochází autoři k závěru, že „TEN (...) mohou prohloubit spíše než zmírnit rozdíly
v dostupnosti mezi centrálními a periferními regiony“. K podobným závěrům docházejí i Gutierrez a
Urbano pro silniční TEN [22].

Energetická bezpečnost v době turbulentního chování cen kapalných paliv pro území
ČR
Na základě předchozího rozboru byla provedena analýza týkající se energetické bezpečnosti
jednotlivých částí sídelní struktury ČR v době případného období cenové turbulence pohonných hmot
v období krátce po dosažení ropného zlomu.
Jako základ pro posouzení byl uvažován scénář, ve kterém (opakovaně) nastane období, kdy cena
pohonných hmot dosáhne takové výše, že osobní automobilová doprava přestane být pro většinu
obyvatel dostupná a v místech, kde to bude možné, bude po dobu cenového výkyvu nahražena
nouzovým nemotorovým dopravním prostředkem (jízdní kolo, alternativní možností je dočasné
zavedení přídělového systému na pohonné hmoty s podobným výsledkem). V dlouhodobějším
výhledu je pravděpodobné, že se podobná, případně nižší, úroveň mobility stane standardem.
Podobně jako ve studii [21] byl jako měřítko dostupnosti využit populační potenciál, odlišný byl
způsob výpočtu. Ten byl ve zmiňované studii založen na gravitačním modelu, v provedené analýze byl
zkoumán prostý počet obyvatel ve vzdálenosti odpovídající přibližně hodinové cestě osobním
automobilem po komunikacích nižšího řádu (45 km vzdušnou čarou) a odpovídajícím údajem pro
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jízdní kolo/přídělový systém na PHM (15 km vzdušnou čarou). Populační potenciál je výhodným
faktorem zejména při zkoumání vlivu na zaměstnavatele, kdy krátkodobé změny populačního
potenciálu v době cenových špiček během turbulencí mohou reálně znamenat narušení pracovního
procesu v důsledku neschopnosti části zaměstnanců dosáhnout svých pracovišť. Obdobně je možné
očekávat výpadek zákazníků služeb, zejména služeb vyššího charakteru.
Protože je možno očekávat významný nárůst vlivu nákladů cesty, které „se odvíjejí spíše od
kilometrické délky cesty“ [24], na chování aktérů, bylo možno abstrahovat od vlivu silniční
infrastruktury vyššího řádu. Při analýze byla využita data o počtu obyvatel z Výsledků sčítání lidu,
domů a bytů 2001 [25]. Protože jsou výsledné populační potenciály vzájemně nesouměřitelné, byly
vždy rozděleny do 20 kvantilů a vizualizovány formou mapy.
Vzhledem k tomu, že analýza zkoumá pouze obecný trend, byl zanedbán vliv hromadné dopravy,
která může být lokálně značně významná. Zejména elektrifikované kolejové systémy příměstské
železnice mohou být plnohodnotnou náhradou ostatních druhů dopravy v případě výpadku dodávky
paliv. Omezenější význam by pravděpodobně měly prostředky hromadné dopravy poháněné
kapalnými palivy (autobusy, neelektrifikovaná železnice), které jsou sice úspornější než osobní
automobily, ale v případě hlubších výpadků a vzhledem k častým finančním problémům
provozovatelů mohou být také postiženy výpadky. U méně kapacitních dopravních prostředků navíc
hrozí v situaci výpadku značné přetížení.

Obr. 1: Populační potenciál, okruh 45 km, 20 kvantilů

Na mapě populačního potenciálu pro vzdálenost 45 km (obr. 1) můžeme vidět několik málo velkých
oblastí s vysokou relativní úrovní populačního potenciálu, zbytek území naopak vykazuje spíše menší
dostupnost bez větší strukturovanosti. Jednoznačně dominuje pražský/středočeský region s přesahem
směrem severním, výrazně také dominuje oblast Moravy mezi Brnem a Moravskoslezským krajem.
Plzeň a zejména České Budějovice naopak vykazují hodnoty mnohem menší a svým populačním
potenciálem se blíží některým periferním oblastem.
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Obr. 2: Populační potenciál, okruh 15 km, 20 kvantilů
Dramaticky odlišná je situace odpovídající období turbulence se stanoveným populačním potenciálem
15 km. V rámci většiny území republiky výrazně roste význam center střední velikosti, často i těch,
která se na předchozí mapě neobjevují ani v náznaku. Dříve významná centra dostupnosti zůstávají
zachována, dramaticky se však zmenšuje okruh jejich vlivu a dochází k výraznému poklesu
populačního potenciálu v jejich suburbánním a venkovském zázemí.
Ukazuje se tedy, že výsledkem poklesu mobility by mohlo být posílení polycentrického uspořádání
sídelní struktury a relativní posílení středně velkých center a méně dominantních krajských měst.
Jednoznačnými poraženými jsou vzdálenější části suburbánního zázemí hlavních center, zejména
Prahy a Brna, v relativním posouzení si však také pohorší dnešní největší centra, která ztratí velkou
část svého odstupu od méně důležitých center, zejména krajských měst v méně hustě urbanizovaných
územích.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ FAKTORY
Měkké faktory
Měkké faktory se sice nacházejí mimo pole zájmu tohoto článku, přesto je nutné zmínit je, neboť
mohou být z hlediska následků ropného zlomu a s ním souvisejících rizik klíčové a jsou důvodem,
proč není možno obecně klást rovnítko mezi rizika odhalená analýzami a skutečné dopady.
Historické příklady, uvedené např. v [33], ukazují, že společnosti čelící podobným problémům mohou
uspět či selhat v jejich řešení podle toho, jak reagují. V tomto ohledu je pro další vývoj týkající se
doby po ropném zlomu zajímavá studie [34], která na základě příkladů z posledního století ukazuje
několik alternativních scénářů reakce na problematiku nedostatku ropy.
Na pomezí mezi měkkými a tvrdými faktory leží problematika zadlužení domácností, zejména formou
hypoték, ze kterého plynou značná rizika, respektive které vede k násobení rizik plynoucích z klesající
dostupnosti kapalných paliv pro dopravu. Zajímavá studie byla provedena v Austrálii [35], jejím
výsledkem bylo zjištění, že rizika plynoucí ze zvýšené závislosti na automobilové dopravě a míra
zadlužení spolu často souvisí.
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V našich podmínkách nejsou v současné době dostupná data, která by umožňovala provést obdobnou
analýzu, přesto je možno intuitivně předpokládat, že problematická bude situace zejména v oblastech
nové zástavby pro (nižší) střední třídu s vlastnickým bydlením. V případě individuálního bydlení se
často jedná o zástavbu v lokalitách spíše na vnějším okraji suburbánní zóny, tedy v místech
s předpokladem nejvyšších dopravních nákladů.

Hospodářské zázemí
Při posuzování kvality hospodářského zázemí v případě poklesu dostupnosti kapalných paliv v období
po ropném zlomu je možno vycházet v krátkodobém horizontu ze zkušeností s energetickou krizí 70.
let. Při té se ukázalo, že největší obtíže (podobně, jako při „běžné“ ekonomické krizi) čekaly výrobce
v odvětvích produkujících zboží dlouhodobé spotřeby, ovšem s tím, že firmy vyrábějící energeticky
úsporné typy těchto výrobků naopak z krize profitovaly [26].
Protože se energetické krize chovají jako krize ekonomické, je možno čerpat poučení i ze současné
finanční/ekonomické krize. To ukazuje, že zvláště tvrdě byly postiženy oblasti závislé převážně na
jednom odvětví (např. automobily – Detroit [17], sklářský průmysl – Nový Bor [29]), zejména pokud
v dané oblasti dominuje jedna (či několik málo) firem se svými subdodavateli. Výhodou bude naopak
přítomnost různorodých firem produkujících především pro lokální trh a je oprávněné očekávat jejich
posilování a rozvoj, zejména pak v menších centrech, kde mohou díky růstu dopravních nákladů
znovu získat částečný lokální monopol.
Určité úspory v energetických nárocích na dojíždění je možno spatřovat ve využití práce na dálku..
Zejména telecommuting, tedy kombinace dojíždění a práce doma s využitím moderních
telekomunikačních technologií, skýtá určitou naději. V současnosti často umožňuje dojížďku na
vzdálenosti přesahující únosné maximum z hlediska časové dostupnosti [27], je tedy oprávněné
očekávat, že bude sloužit k oddálení doby, kdy klesající mobilita vynese ortel nad některými
rezidenčními oblastmi. Zejména v období turbulentního období umožní zmírnit dopady cenových
špiček v kombinaci s běžným pracovním režimem mimo ně. Je nutno zdůraznit, že podíl činností, pro
které je telecommuting vhodný, je omezený (tomu ostatně odpovídá jeho rozšíření v současnosti) a že
v případe poklesu komplexity společnosti bude podíl těchto činností zřejmě prudce klesat.
Naopak teleworking (tedy práce výhradně z domova prostřednictvím telekomunikačních technologií)
je spíše doménou horších pracovních pozic (typicky rutinní administrativní práce, práce pro call
centra) a vede často ke ztrátě pracovních dovedností (deskilling) [28]. Rozšíření tohoto typu práce sice
může vést ke zpomalení případného úpadku dopravně nejnáročnějších rezidenčních oblastí, ovšem při
současném poklesu sociálního statutu jejich obyvatel. Do této kategorie můžeme přidat i ostatní rutinní
práce vykonávané z domova, většinou s vysokým podílem ruční práce.
Výrazné změny je v budoucnosti nutno očekávat v souvislosti se zemědělstvím. S postupným
omezováním dostupnosti fosilních paliv a z nich odvozených agrochemikálií (ale též některých
minerálních hnojiv, zejména s obsahem fosforu [30]), bude docházet k omezování měrných výnosů a
zároveň k růstu potřeby pracovních sil na obhospodařování jednotky plochy. První orientaci mohou
poskytnout informace týkající se organického zemědělství, kde je nárůst pracnosti vyvolán již pouhým
omezením používaných agrochemikálií [31]. Za zajímavou „laboratoř“ je možno považovat Kubu
v době po kolapsu SSSR a uvalení embarga v 90. letech, kdy reakcí na kolaps moderního
„průmyslového“ zemědělství byla výrazná reorganizace produkce, vznik městských farem a výrazný
nárůst podílu lidské práce (více např. [32]).
Pokud k těmto očekávaným změnám připočteme potřebu zajišťovat zemědělskou produkcí i část
materiálů a energie, které byly dosud získávány z fosilních paliv (biopaliva, plasty na bázi škrobu,
textilní plodiny...), bude pravděpodobným výsledkem obnova hospodářského významu venkova a
vznik velkého množství pracovních příležitostí v zemědělsky využitelných oblastech – a tedy
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k relativnímu vzrůstu dostupnosti pracovních příležitostí zejména v úrodnějších oblastech a místech
s dobrou dostupností odbytišť v době nárůstu dopravních nákladů, to vše za předpokladu, že v těchto
oblastech nedojde ke znehodnocení kvalitního zemědělského půdního fondu neuváženou zástavbou.
Vznik pracovních příležitostí je možno očekávat nejen přímo v zemědělství, ale i v navazujícím
zpracování zemědělských produktů.

ZÁVĚR
Ukazuje se, že již v době turbulentního chování cen pohonných hmot v rané fázi doby po ropném
zlomu může dojít k ohrožení oblastí na okraji suburbánního zázemí velkých měst a v relativním
srovnání ztratí svůj značný náskok i nejvýznamnější centra. Pro středně velká centra a některá krajská
města může tato změna naopak znamenat relativní výhodu, kdy se jejich dostupnost v relativním
srovnání přiblíží úrovni center vyšší úrovně. To vytváří potenciál pro rozvoj hierarchického
polycentrického uspořádání a zároveň vyvolává potřebu jeho podpory.
Protože analýza populačního potenciálu plně nezohledňovala rozdílnou energetickou náročnost
jednotlivých dopravních módů (zejména vliv kapacitních elektrifikovaných systémů kolejové
dopravy) ani vliv rizik a příležitostí plynoucích z hospodářského zázemí jednotlivých oblastí, vyvstává
potřeba podrobnějších analýz, které budou zohledňovat tyto faktory.
Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10-803030
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ABSTRAKT
Fotovoltaické elektrárny začínají být nedílnou součástí obrazu venkovských sídel v krajině. Jejich
současná podoba rozlehlých FV polí na volných plochách není jediným možným umístěním. Článek
pojednává o užití fotovoltaické technologie v rámci venkovských sídel z architektonického a
estetického hlediska. Konkrétně je věnována pozornost užití FV článků na rodinných a bytových
domech, v občanské vybavenosti a objektech pro zemědělskou a průmyslovou výrobu.

Klíčová slova : fotovoltaický článek, obnovitelný zdroje, energie, životní prostředí, architektura
ABSTRACT
Photovoltaic power plants slowly become an integral part of rural landscapes. Current form of large
photovoltaic fields in the open areas is not the only possibility. This paper deals with using of
photovoltaic technology in the rural settlements from the architectonic and aesthetic point of view.
Specifically it covers using of photovoltaic cells on the family and multi-dwelling houses, buildings
for public amenities and structures for agricultural and industrial production.
Keywords : photovoltaic, renewable sources, energy, the environment, architecture

ÚVOD
Fotovoltaická technologie umožňuje transformaci slunečního světla přímo na elektrickou energii a
fotovoltaické systémy ji přivádějí přímo do konkrétního spotřebiče a/nebo elektrické sítě. Je schopna
sehrát důležitou roli při přechodu k dlouhodobě udržitelným energetickým systémům 21. století a
pokrývat významný podíl na spotřebě elektrické energie v Evropě. Spolu s dalšími opatřeními
založenými na obnovitelných zdrojích a zvýšenou energetickou účinností se fotovoltaika mohou stát
klíčovou technologií budoucnosti.
Tyto předpoklady s sebou přinášejí další otázky mimo jiné z hlediska umísťování nových zdrojů
energie v sídlech i krajině. Nyní se ocitáme na mezníku, kdy se fotovoltaické články mohou stát novou
estetickou hodnotou 21. století či jen dalším energetickým zdrojem bez návazností na okolí a tradici.
V posledních dvou letech jsme svědky obrovského rozmachu instalací fotovoltaických elektráren
(FVE) v České republice, který je dán především výhodnými výkupními cenami elektrické energie.
K 1. září 2010 bylo uvedeno do provozu více jak 10 000 FVE s celkovým výkonem cca 700 MWp.[2]
Převážná většina těchto instalací je umístěna na volných rozvojových plochách menších obcí a tento
trend má neblahý dopad na utváření venkovské krajiny. Bezprostřední okolí obcí je tak v místech, kde
by mělo plynule přecházet do volné krajiny rozptýlenou zelení, silně narušeno cizorodým
homogenním prvkem rozsáhlých ploch FV panelů.
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Obr. 1: FVE v Křižanově, Česká republika.

Obr. 2: FVE ve Víru, Česká republika

Fotovoltaická technologie a její charakteristika je přitom přímo předurčena pro umístění do sídel jejich
integrací do budov a zastavěných prostranství. Právě v nich je totiž možno naplno využít výhod
fotovoltaiky - její zdravotní nezávadnost, bezpečnost, blízkost rozvodných sítí a poptávky po el.
energii a v neposlední řadě její výrazný estetický účinek. To vše poskytuje nezanedbatelnou výhodu
FVE před jinými zdroji el. energie. Ve skutečnosti však zatím drtivá většina výkonu připadá na FVE
na volných plochách. Je to dáno velkou měrou ekonomickými důvody, kdy velké, sériově vyráběné a
tvořené systémy mají nižší celkové náklady. Nicméně celkově došlo k několika legislativním chybám,
které zabraňují většímu rozšíření FVE v sídlech integrováním do budov. Jako hlavní příčiny je třeba
zmínit:
•

Výkupní ceny a zelené bonusy nerozlišují, zda jsou FVE umísťovány na volných plochách či v
sídlech jako integrované systémy na budovách.

•

Administrativa spojená s pořízením a provozem FVE je stejně náročná jak u instalací velkých tak
malých výkonů. Zde jsou znevýhodněny především malé FV systémy do 30 kWp, které jsou
instalovány na střechy rodinných domů. Majitel tak musí být živnostníkem se všemi povinnostmi a
omezeními z toho plynoucími.

•

FVE je dle stavebního zákona považována za zařízení pro výrobu, lze je tedy umísťovat
v plochách výroby a skladování, v plochách technické infrastruktury a v plochách smíšených
výrobních. Jako součást stavby lze FVE umístit pokud je instalace takového rozsahu, že je pouze
doplňujícím zařízením této stavby.

Zastavování volných ploch fotovoltaickými elektrárnami je tedy zcela zbytečné a je podpořeno pouze
stávající legislativou, která ve výsledku poškozuje vnímání obnovitelných zdrojů energie jako celku.
Je proto žádoucí zcela odmítnout koncepci FVE elektráren ve volné krajině nebo v okolí sídel. Jakmile
bude toto splněno, lze přistoupit k užití fotovoltaiky šetrným a esteticky vhodným způsobem
v samotných sídlech tak, aby se tato technologie stala samozřejmým prvkem moderního venkova. Tím
se nabízí prostor pro architekty, kteří ve spolupráci se specialisty (konstruktéry, energetiky) a
investory, mohou při užití této technologie vytvořit a úspěšně používat při návrzích nový
architektonický styl „solar design“.

VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA
Pro tradiční venkovskou zástavbu bylo charakteristické jednotné působení celku, vytvářející obraz
vesnice v krajině. Pokud si obce chtějí zachovat svůj vesnický urbanismus jako nenahraditelnou
kulturní hodnotu, nejdůležitější zásadou pro plánování je rozvíjet ji tak, aby nová výstavba
respektovala a navazovala na stávající urbanistickou strukturu. V současnosti jsme svědky častého
nedodržování této zásady - porušením způsobu parcelace, zavedením čtvercového půdorysu, situování
domů do středu parcel, apod., což v porovnání s tradičním způsobem zástavby přináší celou řadu
nevýhod a narušuje zásadně rytmus i řád urbanistické struktury. [1]

53

Při navrhování nové zástavby je tedy jednoznačně nejdůležitější její struktura, tj. dodržení hmoty,
měřítka, souladu s okolím a dominantami, která utváří malebnost celku. Použité stavební materiály již
nejsou tak výrazným, určujícím faktorem. Ty se mnohem rychleji vyvíjí v čase a v minulosti
zaznamenaly četné změny.
Převládajícím a osvědčeným tvarem střechy na našem území, který vyhovuje klimatickým
podmínkám, je střecha sedlová, se sklonem 42°- 45° podle použité krytiny a specifických zvyklostí
v jednotlivých oblastech. Původní krytiny (slaměné došky a štípané dřevěné šindele) byly od počátku
19. století, kdy se začala i na venkově uplatňovat zděná výstavba, nahrazovány keramickou krytinou.
Nasazení střechy doznalo rovněž od konce 19. století změnu oproti dosavadní zvyklosti se začaly
objevovat domy s půdními nadezdívkami, jejichž prostory jsou přisvětleny typickými obdélníkovými
okny.
Není možné se dívat na střechy jako na historicky neměnnou červenou střešní krajinu. Původní střešní
krytina (došky a šindele) byla z praktických důvodů (trvanlivost, požární odolnost) nahrazena
modernějším materiálem, tj. keramickou taškou. V dnešní době je důležitým ukazatelem při výstavbě
či obnově objektů energetická úspora a soběstačnost, což lze mimo jiné dosáhnout i užití nových
energii vyrábějících materiálů v podobě FV tašky či panelu. Tyto materiály nahradí střešní krytinu
nebo i střešní konstrukci, stejně jako běžné materiály a navíc pokrývají alespoň částečně energetickou
potřebu obyvatel objektu.
V současnosti není možno FV panely odmítat, většina stavebníků používá jako střešní krytinu eternit,
plastové tašky a šindele, betonové tašky, ale také glazované lesklé keramické tašky v mnoha
barevnostech, které mají oproti FV přinejmenším sporný estetický výraz.
Dalším vývojovým prvkem, který reagoval na nové potřeby obyvatel domu je vytvoření zápraží
chráněného přesahem střechy. To zajišťovalo nejen krytí vstupních dveří před nepohodou, ale nabízelo
i dobré podmínky pro posezení a hovory rodiny. Na taková nadpraží mohou být z výhodou použity FV
panely a to ve formě plné i světelně polopropustné a lze tak vhodně dotvářet intimitu prostředí.

Obr. 3 Příklad umístění FV panelů na stávajících venkovských staveních, Rakousko.

BYTOVÉ DOMY
Uspokojení poptávky po bydlení na venkově pomocí nájemních domů a bytů bylo podporováno
zejména v období socialismu. Těmito objekty je poznamenána urbanistická struktura velkého počtu
vesnic, jejich situování je zcela nahodilé bez respektování okolního prostředí a parcelace. Navíc
postupně v jejich okolí vyrostly různé přístavky a seskupené objekty diskutabilní kvality.
Hlavním požadavkem při výstavbě nových objektů či rekonstrukci stávajících je zajištění dostatečného
zázemí pro obyvatele tak, aby nevznikaly nevhodné přístavby, dále uvážit jejich situování a velikost
pozemku. Architektonické ztvárnění objektu musí reagovat hmotově a tvarově na okolí, ale můžeme
s výhodou použít nových materiálů a technologií.
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Obyvatelé bytových domů by měli mít zajištěno pohodlí bydlení v městském bytě spojené s výhodami
bydlení na venkově – návaznosti na zahradu a přírodu. Pokud architekt dodrží při návrhu výše
uvedené zásady, nic nebrání s výhodami použít FV panely kromě fasád a střech na zábradlí balkónů a
lodžií, markýzy, zimní zahrady.

Obr. 4 Obytný dům Wohnhaus, Villach, Rakousko.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Významné objekty veřejného charakteru, tvořící zařízení občanského vybavení obce, bývaly zpravidla
soustředěny v prostoru návsi, tj. v nejexponovanějším a nejvýznamnějším prostoru vesnice. Byly to
zejména radnice, kostel, hostinec, prodejny i některé provozovny řemesel, popř. i škola. Úprava a
vzhled tohoto centrálního prostoru byla odedávna vizitkou kulturní a hospodářské úrovně obce.
Objekty občanského vybavení jsou výrazným prvkem obce, jsou nositelem kultury a odráží její
charakter. Použitím FV panelů na tyto nové či rekonstruované objekty sdělujeme světu náš pohled na
svět, je reakcí na současné energetické trendy. Je to reklama: chceme ochraňovat naše životní prostředí
a tímto způsobem to chceme sdělit veřejně.
Ve druhé polovině 20.století se výraznými objekty centrálního prostoru mnoha obcí stala, vedle
historických dominant, typizovaná nákupní střediska nebo rozsáhlé kulturní domy. V převažujících
případech jde o rušivé stavby, vymykající se kontextu ostatní zástavby. Jejich architekturu i celkový
výraz je možné přizpůsobovat prostředí vesnice jen obtížně a tím zůstávají na okraji zájmu a mnohde
chátrají.
Tyto rušivé objekty jsou velkou výzvou pro nové architektonické hodnoty vesnic. Historizující přístup
při jejich rekonstrukcích není vhodný, jelikož je velká pravděpodobnost, že vytvoříme pouze
nevzhledné klišé. Tyto stavby vyžadují, již ze své podstaty, moderní a neotřelý architektonický návrh
s využitím moderních technologií, a tím vytvoření nové hodnoty. Jedním z přístupů může být využití
FV technologií s jejich širokou škálou možností integrace do jednotlivých částí budov. Jejich
energetický profit obvodových konstrukcí bude jen další přidanou hodnotou a přispěje k energetické
soběstačnosti obce. Navíc moderní přestavbou můžeme zvednout turistický zájem o danou lokalitu.
Mezi nejefektivnější nástroje k ovlivnění sítě občanského vybavení obcí patří kromě jiného nepřímá
podpora podnikání (např. formou daňových úlev, nízkým nájmem) a účast obce v rozvojových
projektech (např. spoluúčast na budování technické infrastruktury, dotační tituly programů
z ministerstev, EU). Jedním z výsledků mohou být FV elektrárny.
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Obr. 5 : Zdravotní škola, Amstetten,
Rakousko

Obr. 6 : Solarcafé „Sonnenzeit“ Kirchzarten,
Německo

OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU
Architektura staveb pro zemědělskou výrobu vyplývala vždy logicky z jejich funkce. Vyznačovala se
jednoduchostí forem i detailů a byla v dokonalém sepětí s okolní přírodou i zástavbou. Instalace FV
panelů na zemědělské stavby zcela dodržuje původní formy – tj. jednoduchost a harmonii s okolním
přírodním prostředím.
Navázat na tyto tradice bylo zpočátku snahou i poválečné výstavby, ale později v důsledku
preferování ekonomických přístupů se postupně vytrácely (byly potlačovány) potřeby estetického
vzhledu zemědělských objektů i ohledy na specifické urbanistické a krajinné podmínky místa.
Typy hospodářských objektů:
• hospodářské příslušenství vesnického RD, které je s obytnou částí situováno na jednom pozemku,
• hospodářská usedlost (statek),
• rodinná farma, ležící mimo intravilán obce na obdělané půdě,
• středisko zemědělské výroby, skladování a služeb, vužívající areál bývalého zemědělského
družstva (státního statku).
K prvním třem typům hospodářských objektů lze přistupovat obdobně jako k rodinným domkům.
Hlavní zásady pro modernizaci a dostavbu středisek zemědělské výroby, skladování a služeb jsou :
• odstranění nefunkčních zchátralých a závadných objektů a staveb, přístavků a provizorií
• opravy a modernizace zbylých objektů a jejich úpravy pro nové využití,
• účinná likvidace odpadních vod,
• úprava vnitřních komunikací,
• obnova a nová výsadba zeleně.
V první fázi je opravdu nutné areály zemědělských středisek vyčistit od nefunkčních staveb a tak
zkulturnit jejich prostředí. V rámci modernizace stávajících objektů lze s výhodou využít nových
technologií jako například FV panelů v podobě střešních krytin a fasádních plášťů. Tyto zemědělské
objekty nemají žádnou historickou ani kulturní hodnotu, jsou to socialistické novotvary, a proto je
velmi lákavé jejich konstrukce využít k nové funkci, tj. jako energetického zdroje. Areály jsou plné
stávajících technologických zařízení (siláže, vodojemy, bioplynové stanice …), které můžeme buď
využít nebo doplnit novou technologií například ve formě FV systémů. Výhodou pro takové instalace
je i stávající oplocení středisek, vybudované přístupové cesty a dovedená elektrická síť. Stávající
zemědělské areály dostanou novou společensky vítanou funkci a mohou si tak obhájit opodstatněnost
svojí další existence.
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Zásahy a úpravy je nezbytné provádět v souladu s dobře promyšlenou provozní koncepcí, která se
zabývá i vazbami a působením střediska na širší okolí a v souladu s územně plánovací dokumentací
obce. Spojení logiky provozu, efektivity zařízení a dalších technických podmínek s požadavky na
estetiku je pro prostředí nutné.
V této souvislosti je potřeba připomenout nezbytnou návaznost na komplexní pozemkové úpravy,
které mají vést k posílení ekologické stability krajiny a zlepšení její dopravní dostupnosti.
V současnosti jsou obrovské nepřehledné lány polí v celkovém pohledu na krajinu daleko rušivější než
novodobé instalace OZE, jako jsou sluneční či větrné elektrárny.

Obr. 7 FVE v Opatově, Česká republika.
Střediska zemědělské výroby a chovu hospodářských zvířat jsou dnes již pro vesnice typická, bohužel
však téměř vždy narušují jejich obraz. Vysoké ocelokolny, sýpky, silážní věže, sila i rozsáhlé soubory
budov chovu zvířat jen málokdy zapadají do měřítek tradiční venkovské zástavby a ve volné krajině
působí dosud velmi cize. Jedním ze společných znaků takových areálů je jejich malá začleněnost do
okolí trvalé dřevinné zeleně.
Jak bylo dříve řečeno upevnění funkční pozice zemědělských areálů v rámci vesnic lze modernizací
stávajících objektů a instalací OZE. Tímto počinem je možné vytvořit prostředí vhodné pro podnikání
a vytvoření pracovních příležitostí. Nezbytným požadavkem je zapojení areálů do celkového
estetického působení obce v krajině.
Stávajících středisek zemědělské výroby lze přeměnit na technologická centra venkova za těchto
podmínek :
• OZE do areálů středisek (areály jsou bezpečné, přístupné, zasíťované),
• budovy modernizovat pomocí FV instalací (sřechy, fasády),
• uvnitř budov může být jakákoliv funkce (sklad, výroba, apod.),
• doplnění zelení: především na obvodu areálu a pak solitérně uprostřed (předejít zastínění
energetických střech).
Vytvoří se podmínky pro nové podnikatelské aktivity, areály již nebudou chátrající nepotřebnou částí
venkova, ale vhodně se zapojí do života obce, budou mít novou energetickou hodnotu pro
soběstačnost sídla. Budou představovat moderní přístup k utváření sídel v 21. století svou udržitelností
a estetickou kvalitou spojenou s ekologickým myšlením.
Hospodářské objekty, které byly původně v majetku JZD nebo státu, bývají často zatíženy
dlouhodobou ekologickou zátěží, což odrazuje případné zájemce o podnikání a celkově působí v rámci
obcí pro obyvatele i návštěvníky velmi neatraktivně. Umístěním OZE (bioplyn, VTE, FVE + celková
rekultivace, zeleň) do areálu středisek je možné veřejnosti ukázat, že to co bylo dříve ekologickou
zátěží, je dnes díky těmto instalacím naopak chloubou ekologického přístupu ke krajině venkova.
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Obr. 8 Výtopna na biomasu, Lienz, Rakousko

Obr. 9 Výstavní hala Floriade, Nizozemí

ZÁVĚR
Využití starých objektů k novým účelům je pro vesnici žádoucí, prospěšné a potřebné, neboť zabrání
chátrání objektů, zlepší a zkvalitní prostředí obce a umožní úsporu volných pozemků, které jsou
cenným přírodním bohatstvím venkova, případně pomůže uchovat cenné historické hodnoty.
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ABSTRAKT
Pokud chceme i nadále udržitelným způsobem zabezpečit přiměřené hospodářské a sociální podmínky
života, musíme v mnohem větší míře uplatňovat uvědomělejší přístup k životnímu prostředí. Je třeba
sledovat současné trendy a normální součástí života bude zohlednění principů udržitelnosti. V souladu
s trendem udržitelného rozvoje pro zvýšení kvality životního prostředí v oblasti stavebnictví, je
logické zaměření na stavby, které jsou konceptuálně zaměřeny na šetření energiemi a to jsou
energeticky úsporné stavby. Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika
univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, nových materiálů
a technologií jejich zpracování a nových technologií výstavby. Především u návrhu energeticky
šetrného domu je nutné důsledně uplatnit tzv. metodiku energetické optimalizace [1].
Klíčová slova: energie, udržitelný rozvoj, energetická optimalizace, pasivní dům

ABSTRACT
If we want to tenably assert adequate economic and social living conditions, we have to approach the
natural environment in a more profound way. It is necessary to follow contemporary trends so that
regarding the principles of sustainability will become an ordinary part of life. In accordance with the
trend of substantional development for the purpose of enhancement of the quality of the living
environment in the field of building industry, it is logical to concentrate on buildings, which are
conceptually focused on saving of the energy, that is on energy-efficient houses. Pathway to
sustainable building is not based on discovering one or several multipurpose technological solutions,
but on usage of new designing principles, new materials and methods of processing them as well as
new techniques of construction. Consistent application of energy optimizing methods is necessary
particularly for designs of energy saving houses [1].
Keywords: energy, sustainable development, energy optimalization, passive house

ÚVOD
Architekti odjakživa vynikají ve znalostech typologie jednotlivých typů budov, estetice celého
konceptu a v zohlednění urbanistických vlivů na stavbu. Moderní architekt, který chce již v dnešní
době uspět, tak musí neustále inovovat své informace a následovat současné trendy a jeho zcela
samozřejmou dovedností bude zohlednění koncepce udržitelnosti. Když se dnešního architekta jeho
klient zeptá, jak uvažoval a co zohledňoval, když mu na fasádu domu umísťoval okenní (dveřní)
prosklené plochy, tak většinou slyší odpověď, že velikost a poloha oken je na základě citu, zkušenosti
a jeho estetického vnímání celé plochy fasády. Pokud bude klient ještě více zvědavý, tak mu architekt
odpoví, že samozřejmě zohledňoval i denní oslunění obytných místností a funkční propojení interiéru
s exteriérem. Málokterý architekt přidá i další „parametry“, které mu jeho návrh svým způsobem
ovlivnily. Již v současné době a v nejbližší budoucnosti, začnou do designu fasád mluvit i jiné věci a
to faktory udržitelnosti. Například tvorba prosklené fasády domu by měla být racionální úvaha, která
je víceplánová, a která zahrnuje více faktorů než jen estetiku (design), ale i energetickou náročnost.
Tvorba by měla být optimalizovaná a multi-kriteriální [1], tzn. že zohledňuje v rámci zdravého
rozumu i nezpochybnitelnou složku stavební fyziky, která dbá na letní a zimní stabilitu místnosti,

59

četnost přehřívání interiéru, požadavky na topný a chladící výkon a vlastně celkovou energetickou
bilanci domu.
Už jen na pro výše zmíněný návrh prosklené fasády je třeba „započítat“ parametry jako např.: velikost
prosklené plochy, členění oken (dveří), naklonění oken, velikost a poloha vertikálního a
horizontálního stínění, procentuální rozložení ploch po fasádách a i když se zdá, že nemají vliv, tak
i geometrická charakteristika objektu (A/V), velikost celého objektu, natáčení objektu na světové
strany (orientace), vliv blízkých stromů (opadavost), vliv okolního urbanismu a to zde nepočítám
„stavební“ věci, které se dají částečně paušalizovat jako např.: kvalita oken a rámu a jejich usazení v
konstrukci, atd.

OPTIMALIZAČNÍ POSTUP
Architekt již při prvotním konceptu určuje budoucí vývoj energetické bilance domu. Význam vlivu
architektonického konceptu na celkovou bilanci energií je značný. Na základě představ a znalostí
o fungování „systému“ navrhování se můžou využívat až hraniční limity v návrhu nebo dokonce
přesahovat s uvědoměním si jejich vlivu – někdy i záměrného.

Obr. 1 Pasivní dům – důsledně energeticky optimalizovaná stavba [8]
Pro efektivní tvorbu koncepce budovy je potřebný nástroj, který rychle reaguje na změny návrhu,
umožňuje snadno pracovat v různých variantách a přináší co nejpřesnější výsledky. Především
u návrhu energeticky efektivních budov je nutné důsledně uplatnit tzv. metodiku energetické
optimalizace, která byla rozpracována týmem PHI v Darmstadtu. Ve většině případů dokonce
i u pasivních domů poskytují dostatečné výsledky stacionární metody energetické bilance pro
příslušná roční období, které byly předem ověřeny pomocí dynamických kalibračních simulačních
postupů. Pro navrhování pasivních domů byl na základě EN ISO 13790 vytvořen výpočtový nástroj
PHPP [2] (Passive house plannig package; Passivhaus Projektierungs Paket) na bázi Excelu, který je
určen k hledání řešení vedoucích ke splnění požadovaných kritérií a k vytvoření protokolu. Projektant
nebo architekt má k dispozici nástroj, který je optimálně přizpůsobený a kalibrovaný pro navrhování
pasivních domů, pomocí něhož lze sledovat energetickou bilanci a funkčnost vznikajícího objektu od
prvního až do posledního kroku. Software dosahuje spolehlivých výsledků za předpokladu, že jsou
vhodně voleny okrajové podmínky, které jsou současně jednoduše použitelné, s přijatelnou mírou
námahy, při zadávání vstupných dat. Je důležité si uvědomit, že bez použití PHPP může být návrh
velmi často neseriózní. Ze zkušeností vyplývá, že i tam, kde je vážný záměr vytvořit pasivní dům „dle
zkušenosti“, se při prvotním návrhu architekti pohybují mezi 18 – 45 kWh/(m2.a), tj. na 300 %
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spotřeby pasivního domu a to při nejméně 300 mm izolantu na masivní stěně a s dobrými výplněmi
otvorů (tzn. při použití velmi optimistického výpočtu) [3].
Optimalizační postup pro navrhování energeticky šetrného domu začíná už ve fázi studie, kdy vstupuje
do výpočtu relativně velká nejistota. Pravděpodobně je již známa budoucí parcela, umístění domu
(známe klimatická data), známe pravděpodobnou velikost domu a dispozici na základě požadavků
investora (ochlazované plochy, geometrická charakteristika), počet osob (vnitřní zisky) atd., ale
nemusí být známa ani základní konstrukční charakteristika domu – buď dřevostavba, nebo masivní
stavba nebo dokonce ani energetický typ – pasivní nebo nízkoenergetický dům. Pro prvotní koncepční
návrh, ale relativně velká chyba okrajových podmínek nevadí.
Do základního výpočtu lze zadat „předpokládané“ parametry (součinitele prostupů tepla konstrukce,
kvalita oken, vzduchotěsnost atd.), které pravděpodobně budoucí stavba bude mít a na jejich základě
korigovat koncept již ve fázi studie. V tuto chvíli je mnohem důležitější si uvědomit a ověřit vliv
stínících faktorů (vliv okolní zástavby, stínicích prvků), míra vlivu geometrie stavby a umístění oken,
vliv různých alternativ řešení, atd. Proto je možné už ve fázi studie navrhovat dům, který bude
s velkou pravděpodobností zařazen do energetické kategorie, jakou architekt požaduje. Tato fáze
návrhu je nejdůležitější a nasměruje další vývoj. Je proto optimální, když architekt zpočátku svůj
návrh koriguje na základě energetických požadavků (nejenom oslunění, design atd.). Při dalších fázích
projektu jako je dokumentace pro stavební povolení a případně dokumentace pro provedení stavby se
pomocí optimalizace v PHPP koncept domu dolaďuje. Do hry vstupuje stále více známých parametrů,
které se definují a upřesňují (známe již přesně součinitele prostupu tepla konstrukcí, přesné typy oken
a skel a způsob vytápění objektu) a tím se relativní chyba zmenšuje na minimum. V poslední
realizační fázi se výpočet potřeby tepla na vytápění zpřesní na základně skutečného provedení stavby a
zohlední se především započtením tepelných vazeb a mostů. Teprve v této fázi je možné určit velmi
přesnou potřebu tepla na vytápění pro daný dům. Závěrem je tedy možné říci, že pokud se projekt
koriguje už od počátku, je možné dodržet koncept domu od studie až po realizaci a nejsou třeba
zásadnější změny (změna dispozic, geometrie) v průběhu projektu [4].

Obr. 2 Pasivní dům – důsledně energeticky optimalizovaná stavba [8]
TVAROVÁ CHARAKTERISTIKA
Díky pasivnímu solárnímu získávání tepla, lze v tomto domě pokrýt až 40 % zbytkové potřeby tepla,
ale velikost prosklení musí být optimalizována. Ztráty díky okenním plochám jsou přibližně
osminásobné oproti netransparentním prvkům obvodového pláště (okna tvoří jen asi 12 %
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teplosměnné plochy, ale jako tepelně-technicky nejslabší článek obvodového pláště budovy tvoří až 50
% jeho celkových tepelných ztrát) [5]. Podíl prosklených ploch na jižní fasádě by se měl pohybovat od
25 do 40 %, dobrých výsledků v létě i v zimě však při zohlednění klimatických podmínek lze
dosáhnout menší nebo větší plochou prosklení (od 10 do 60 %). Podíl prosklených ploch na jižní
fasádě by neměl přesáhnout 25 – 35% podíl. Prosklená plocha na východní a západní fasádě by
neměla přesáhnout 10 % podlahové plochy přilehlých místností. Přesahy střešní roviny nebo balkony
nad jižními okny do hloubky 1,3 m v zimě potřebu tepla ve srovnání s nestíněnými fasádami
nezvyšují, teplotní špičky v létě však výrazným způsobem minimalizují.
Předpokladem je tvarové řešení, na které má nejzásadnější vliv vnější geometrie, tj. kompaktnost tvarů
a členitost povrchů. Během užívání lze mnoho činitelů upravit, avšak tvar, který objekt získává při
architektonickém návrhu, si ponechává po celou dobu své životnosti. Budova by měla mít co nejmenší
teplosměnný povrch (minimalizovat FT = A/V). Tento faktor tvaru rozhodujícím způsobem ovlivňuje
potřebu tepla na vytápění. Rodinné domy, které mají oproti větším stavbám násobně menší objem,
jsou více citlivé na volbu některých vstupních parametrů. Projevuje se zde ve zvýšené míře efekt
většího objemového faktoru A/V než u budov rozsáhlejších. Při stejné kvalitě stavebních konstrukcí a
technických prvků se nízkoenergetické rodinné domy o různém poměru A/V mohou lišit o faktor 2,5,
v případě pasivních dokonce o faktor 7,5. Řadové a vícepodlažní domy mají výhodu. Nejvýhodnější
faktor tvaru mají výškové budovy (0,2 až 0,3) a deskové a bodové domy (0,4 až 0,5). Nižší
podlažností se poměr A/V zvyšuje na 0,6. Pro dosažení dobré energetické kvality se doporučuje
nepřekročit poměr A/V = 0,7 [1]. Tvarové řešení objektu může být do velké míry předurčeno
zastavovacími regulativy (podlažnost, typ střechy apod.), velikostí a tvarem pozemku, ale u cíleně
připraveného hmotově provozního konceptu lze dosáhnout dobrých výsledků [5].
Na omezení solárního příspěvku reagují
pasivní domy velmi citlivě – pootočením
jižně
orientované
hlavní
fasády
pasivního domu o 90° směrem na
východ nebo západ by se jeho potřeba
tepla mohla zvýšit až o 145%, v případě
nízkoenergetického by to bylo o 105%
[1]. Vliv orientace budov na potřebu
tepla lze vyvodit z výsledků srovnání
různých typů zástavby. Pro osazení do
terénu platí zásada přípustné odchylky
od jižní azimutální orientace do ±22,5°.
Ze zkušeností se ukazuje, že pootočení
domu o 30 a více stupňů oproti
geografickému jihu znamená v ČR
nemožnost dosažení pasivního domu.
Orientace „jih na roh“ je velmi častá. Ve Křovákovo zkreslení [1]
mnoha případech je to nezvládnutelný
problém, který projektant již vyřešit vůbec nemůže (problém uliční čáry). Někdy to však možné je, ale
vyžaduje kvalitní technický i architektonický návrh, který je zároveň optimalizován v PHPP. Jen
velmi málo projektantů v praxi ví, že katastrální mapy se odchylují od geografického severu
o Křovákovo zobrazení. Pro ČR nabývá hodnot 9°30´ pro západní okraj ČR a 4°28´pro východní okraj
ČR. Ve výpočtu PHPP tako chyba může činit 1-2 kWh/(m2.a), což může činit až 10% chybu [6].

ZÁVĚR
Výstavba pasivního domu není v podmínkách současného českého stavebnictví zcela jednoduchá,
když si uvědomíme, že architekt nemá stejné „startovací podmínky“ pro návrh pasivního domu jako
architekt v Rakousku díky sníženým solárním ziskům, které jsou pro návrh významné. Pokud
naprojektují velmi složitou geometrii budovy, tak tu „chybu“ nedožene už žádný stavební inženýr,
který bude vypracovávat projekt pro provedení stavby, ani kdyby zateplil dům v řádech procent více
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než standardně. Je ale zcela logické, že zatím není v lidských silách zohlednit poměrové vlivy jednoho
parametru na bilanci domu, třeba jen procentuální prosklenost fasády na domě, když se nám vše mění
již při velikosti domu, natočení domu, zastíněním, atd. Správný návrh proto vyžaduje především
kvalitní projekt, na kterém se bude podílet více specialistů se zkušenostmi v tomto oboru. Je pravda,
že pravá architektura by se nikdy neměla nechat pohltit stavební fyzikou a jejími přesnými výpočty,
ale měla by na to brát relativní ohled a přiměřeně optimalizovat již prvotní koncepční návrh se všemi
indikátory udržitelnosti (PEI, OZE). Jedině tak, lze označit tento návrh za trvale udržitelnou
architekturu.
Na závěr použiji větu, kterou pronesl známý švýcarský architekt Werner Friedl [7]. Je velmi výstižná
pro současnou dobu: „Když nemůžeme změnit lidi, tak změňme budovy!“

Obr. 3 Pasivní dům – důsledně energeticky optimalizovaná stavba [8]
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ABSTRAKT
V posledních letech lze pozorovat v České republice stále sílící trend využívání přírodních materiálů
ve stavebnictví, který k nám přišel od našich sousedů z Německa a Rakouska a též z Francie, kde jsou
tyto materiály připravovány a efektivně využívány již řadu let. Využití přírodních materiálů ve
stavebnictví je poměrně úzce spjato s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb. Využitím
přírodních materiálů ve stavebních konstrukcích bytové výstavby lze zásadním pozitivním způsobem
ovlivnit mikroklima vnitřního prostředí, čím lze získat zdravé ekologické bydlení. Tepelně izolační a
akustické vlastnosti přírodních stavebních materiálů jsou většinou plně srovnatelné s běžně užívanými
stavebními materiály, v některých případech jsou dokonce ještě lepší.
Z hlediska trvale udržitelné výstavby je významné využití přírodních, snadno a rychle obnovitelných
surovinových zdrojů, ze kterých lze vyrobit energeticky úsporněji nové pokročilé stavební materiály.
Mezi přírodní snadnoobnovitelné surovinové zdroje využitelné ve stavebnictví řadíme i technické
konopí, které poskytuje široké spektrum možností využití v různých dalších průmyslových odvětvích.
Klíčová slova: technické konopí, stavební průmysl, ekologie

ABSTRACT
In recent years, can be observed in the Czech Republic is a growing trend of using natural materials in
construction, which came to us from our neighbors from Germany and Austria, where these materials
are preferred for many years. Use of natural materials in construction is quite closely connected with
the construction of low energy and passive houses. Use of natural materials in building construction
civil construction is a major positive impact on the indoor environment, the more you can get a healthy
organic living. Thermal insulating and acoustic properties of natural building materials are usually
fully comparable with commonly used building materials, in some cases are even better.
In terms of sustainable construction is the significant use of natural, readily renewable raw material
sources from which energy can be produced more economically advanced new building materials.
Easy renewable between natural raw material resources useful in the construction industry and we are
one of the technical hemp, which provides a wide range of possible applications in various other
industries.
Keywords: technical hemp, civil engineering, ecology

ÚVOD
Stavby z přírodních materiálů zažívají znovu v posledních letech velký rozmach. Stále více investorů
volí při svých realizacích použití přírodních materiálů, důvody jsou především následující:
• přírodní materiály představují snadnoobnovitelné zdroje (minimálně zatěžují materiálové základy
neobnovitelných surovinových zdrojů),
• vlastnosti přírodních materiálů jsou blízké potřebám lidského organismu, především z pohledu
vnitřního vlhkostního mikroklimatu,
• přírodní materiály představují lokálně dostupnou materiálovou základnu,
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•
•
•

využitím přírodních surovin pro výrobu stavebních materiálů se značně snižuje energetická
náročnost výroby,
snadná recyklace přírodních organických materiálů po ukončení jejich životnosti,
nižší pořizovací cena vstupních komponent i výsledných materiálů.

Efektivním využitím vlastností přírodních materiálů lze získat moderní stavby, které vytváří tepelnou
pohodu a dobré vlhkostní mikroklima. Tepelně a akusticko izolační materiály na bázi alternativních
přírodních surovinových zdrojů představují v dnešní době velmi perspektivní skupinu izolačních
materiálů.
Jedním z progresivních surovinových zdrojů v České republice, pocházejícím ze zemědělství, je
technické konopí. Jeho hlavní výhodou je možnost jeho pěstování prakticky na celém území Evropy
do nadmořské výšky 450 m n.m. Technické konopí je obecně ceněno zejména pro svoji pevnost a
trvanlivost. V současné moderní době jsou opět objevovány jeho technické i ekologické přednosti a
ekonomické výhody v různých průmyslových odvětvích, včetně stavebního průmyslu.

KONOPÍ SETÉ (CANNABIS SATIVA L.)
Historie a současnost pěstování konopí setého
Počátky pěstování konopí zasahují do období 3. tisíciletí před n. l., v oblastech Střední Asie, Číny a
Indie. Do Evropy proniklo pěstování konopí v 7. století před n. l., na území ČR a Slovenska nastal
rozmach pěstování konopí na konci 18. století. Na počátku 20. století však bylo pěstování této plodiny
omezeno z důvodu dovozu levnějších vláken z bavlny. V ČR se konopí pěstovalo až do r. 1956, dále
pak se pěstovalo pouze na jihu Slovenska, plocha osevu postupně klesala a pěstování bylo ukončeno
v r. 1988. Po roce 1995 zaznamenalo konopí seté v ČR opětovný zájem o své pěstování. Tento trend
byl přerušen v roce 2007, kdy se osevní plochy technického konopí v ČR pětinásobně zmenšily, dle
dostupných údajů ministerstva zemědělství ČR. Hlavním důvodem byl pokles cen konopného vlákna
v závislosti na důsledcích hospodářské krize. Zatímco v roce 2007 dosahovaly plochy konopných polí
více jak 1500 ha, v roce 2008 se snížily až na 518 ha, v roce 2009 asi na 300 ha a v roce 2010 dokonce
jen 200 ha. Tento trend lze pozorovat i v ostatních zemích EU. Při porovnání plochy osevu touto
zemědělskou plodinou v letech 2008 a 2009 v rámci EU zjistíme, že v loňském roce osev zabíral již
pouze 10 544 ha, což je o 3 456 ha méně než v roce 2008. [4, 9]
Vývoj obchodu s konopnými produkty však naopak v současné době stále roste a zájem o tyto
produkty se neustále zvyšuje. Zájem je jak o samotnou surovinu (konopné vlákno), tak o hotové
konopné produkty. V současné době konopí nachází uplatnění především v papírenském a
automobilovém průmyslu, dále pak ve stavebnictví, v textilním průmyslu. V posledních letech je
populární konopná kosmetika i konopné potraviny. Konopí, především konopné pazdeří, lze užít i jako
palivo.
V zemích EU je pěstování konopí setého podporováno a konopné materiály jsou mezi spotřebiteli
propagovány. Důvodem je tendence nahrazovat ve větší míře umělá vlákna, jejichž likvidace je
z hlediska životního prostředí stále více problematická.

Charakteristika konopí
Konopí seté je jednoletá, 80–150 cm vysoká dvoudomá bylina, řazená do čeledi konopovitých
(Cannabaceae). Rostlina vytváří vřetenovitý kořen sahající běžně do hloubky 30–40 cm, na sušších
stanovištích i hlouběji. Stonek je přímý, podle typu konopí dosahuje délky až 4 m a tloušťky až 3 cm.
Na spodní části rostliny je kulatý, uprostřed pak šestihranný, a v horní části čtyřhranný, často podélně
rýhovaný. Je dutý, rozdělen na 7–15 internodií. Čím je menší počet internodií a jejich větší délka, je
vlákno kvalitnější. [5, 7]
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Svazky vláken ve stonku konopí jsou rozmístěny nepravidelně, vytváří se primární i sekundární
vlákna. Primární vlákna jsou uložena ve vnějším kruhu lýkových svazků, sekundární vlákna ve
vnitřním kruhu lýkových svazků. Na spodní části stonku jsou převážně sekundární vlákna, ve vrchní
části stonku jsou převážně primární vlákna. Sekundární vlákna jsou horší jakosti (kratší, dřevnatější,
méně elastické). Konopné vlákno je pevné, avšak méně pružné. Děložní listy jsou jednodílné
podlouhle oválné. Pravé listy jsou 3–13četné, protáhlé, na konci zašpičatělé, s pilovitým okrajem.
[5, 7]
Nejčastěji jsou rozeznávány 3 druhy konopí z rodu Cannabaceae:
•
•
•

Konopí indické (Cannabis indica),
Konopí plané (Cannabis ruderalis),
Konopí seté (Cannabis sativa), nazývané jako kulturní nebo technické. Obsahuje méně než 3 %
THC- tetrahydrokanabinolů. V průmyslu je využívané pro svůj vysoký obsah celulosy a ligninu,
má velmi pevná a kvalitní lýková vlákna, semena s vysokým obsahem oleje a pazdeří. Konopí seté
produkuje 2,5x více vláken než bavlník a 6x více vláken než len. [7, 8]

Obr. 1 Fotografie konopného pazdeří

Obr. 2 Fotografie konopného vlákna

Konopí seté je složeno převážně z celulózy (44–55 %), hemicelulózy (16–18 %), ligninu (4–28 %) a
pektinu (4–18 %). Zbylých 6–7 % tvoří pryskyřice, popeloviny a proteiny. Jakožto organický materiál,
vykazuje konopí značnou nasákavost (80–100 %) a velice nízkou sypnou (80 kg.m-3) a měrnou (150
kg.m-3) hmotnost. [6]

VYUŽITÍ PRODUKTŮ Z TECHNICKÉHO KONOPÍ VE STAVEBNICTVÍ
Stavební materiály na bázi technického konopí jsou vyráběny z konopného vlákna nebo konopného
pazdeří a dalších vhodných komponent a přísad. Technické konopí je výbornou alternativou dřeva,
navíc svými vlastnostmi leckdy tento materiál předčí. Tyto organické vláknité přírodní materiály
vykazují velmi dobré tepelně izolační, mechanické i akustické vlastnosti.

Tepelně a akusticko izolační materiály a jejich využití
Tepelně a akusticko izolační materiály se vyrábí z konopných vláken s různým podílem konopného
pazdeří, které jsou většinou pojeny polymerními vlákny do podoby izolačních rohoží. Využití těchto
materiálů ve stavebnictví je dáno především na základě mechanických vlastností. Konkrétní využití
konopných izolací v různých typech konstrukcí je následující:
a) Střechy. V daném případě se jedná především o konstrukce šikmých střech, kde se využívají
konopné izolace s objemovou hmotností 25–40 kg.m-3. Tyto izolace se většinou umísťují mezi
krokve nebo kombinovaně mezi a pod krokvemi. Vhodná je kombinace těchto izolací se
skládanou střešní krytinou a větranou vzduchovou dutinou, která zaručuje odvod difundující vodní
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páry do vnějšího prostředí. Mezi hlavní výhody konopných izolací patří především snadná
manipulace, jednoduchá a příjemná práce s materiálem, dále vysoká stlačitelnost materiálu, která
zaručí dobrý kontakt tepelné izolace s prostupujícími částmi stavební konstrukce (krokve) a
v neposlední řadě také až dvojnásobná schopnost tepelné akumulace v porovnání s minerálními
izolacemi, c = 1600 J.K-1.kg-1.
b) Konstrukce obvodových plášťů. U svislých stavebních konstrukcí obvodových plášťů je
konoplná izolace nejčastěji používaná v případě sendvičových konstrukcí (převážně se jedná
o dřevostavby), kdy je tato izolace vkládána do nosného roštu a oboustranně překryta
konstrukčními deskami (dřevovláknité desky, dřevocementové desky, ...). Nejčastěji se pro dané
aplikace používají izolace s objemovou hmotností 35–60 kg.m-3. Mezi důležité vlastnosti
konopných izolací z pohledu dané aplikace patří především velmi dobré tepelně izolační a
akustické vlastnosti a dále pak také dobré tepelně akumulační vlastnosti, které zaručují celkovou
tepelnou pohodu uvnitř stavby.
c) Příčky a konstrukce obvodových plášťů. U svislých stavebních konstrukcí příček je
rozhodujícím akusticko-izolačním parametrem hodnota činitele zvukové pohltivosti konopných
izolací, která dosahuje v praxi velmi vysokých hodnot. Dále se v případě vnitřních dělících příček
díky absenci parotěsné vrstvy pozitivně hygroskopické vlastnosti konopných izolací z pohledu
vlhkostní akumulace a stabilizace vlhkostního mikroklimatu uvnitř staveb. Nejčastěji se pro dané
aplikace používají izolace s objemovou hmotností 25–60 kg.m-3.
d) Podlahy. U vodorovných stavebních konstrukcí, konstrukce podlah, je rozhodujícím akustickoizolačním parametrem kročejová neprůzvučnost. Ve stavbě vzniká kročejový hluk na stropní
konstrukci chůzí, respektive nárazy na podlahovou konstrukci vyššího patra stavby. Kročejová
neprůzvučnost je charakterizována hladinou akustického tlaku v přijímací místnosti pod stropní
konstrukcí. Pro utlumení dynamických kmitů je proto nutné užít materiál s vysokou pružností,
který kmity utlumuje. Charakteristickou veličinou, která tuto vlastnost popisuje, je dynamická
tuhost. Konopné izolace vykazují extrémně nízké hodnoty dynamické tuhosti při dostatečné
hodnotě napětí při 10% deformaci (vlastnosti jsou srovnatelené s běžnými akusticko izolačními
materiály používanými do podlahových konstrukcí na bázi minerální vlny nebo pěnového
polystyrenu). Dále důležitá je pak nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti, obzvláště pokud
tento materiál plní v konstrukci i funkci tepelně izolační. Nejčastěji se pro dané aplikace používají
izolace s objemovou hmotností 80–120 kg.m-3.
Technické konopí však může mít ve stavebních konstrukcích i další uplatnění. Jak již bylo uvedeno
výše, technické konopí je výbornou alternativou dřeva. Lze jej využít pro výrobu cementokonopných
desek, které jsou možnou alternativou cementotřískových desek. K výrobě cementokonopných desek
se přistoupilo z důvodu snížení nákladů na výrobu cementotřískových desek, jelikož používání
dřevních třísek je velice ekonomicky nákladné. Velkou výhodou výroby cementokonopných desek je
dále i snížení ekologické zátěže.
Použití cementotřískových i cementokonopných desek je značně široké, jedná se totiž o velmi kvalitní
deskový materiál. Desky se mohou použít pro podlahové systémy, půdní vestavby, střešní nadstavby,
odvětrávané fasády, protipožární aplikace, podhledy, stěny a příčky, zahradní doplňky, bednění a
mnoho dalších.
Cementokonopné desky by měly dosahovat stejných vlastností jako cementotřískové desky.
Požadavky na vlastnosti cementotřískových desek dle ČSN EN 634-2 jsou:
• Objemová hmotnost: min. 1000 kg.m-3
• Pevnost v ohybu: min. 9 N.mm-2
• Modul pružnosti: min 4500 N.mm-2
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VÝVOJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI TECHNICKÉHO KONOPÍ
Na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně probíhá již řadu let výzkum zabývající se
možností využití technického konopí ve stavebním průmyslu. Hlavním cílem je vyvinout přírodní
stavební materiály z technického konopí, které by plně konkurovaly dnes běžně používaným
materiálům ve stavebnictví. Jejich výhodou však bude jejich snadná obnovitelnost a zejména šetrnost
k životnímu prostředí.
V daném případě se jedná o dva základní směry výzkumu:
a) vývoj pazdeřo-konopných tepelných izolací, které jsou vyrobeny z konopných vláken,
konopného pazdeří a polyesterových bikomponentních vláken;
b) vývoj cementokonopných desek, které jsou vyrobeny z konopného pazdeří pojeného
silikátovým pojivem.
Konkrétní složení zkušebních těles je uvedeno v následujících tabulkách č. 1 a 2.
Tab. 1: Procentuální složení zkušebních těles izolačních pazdeřo-konopných izolačních desek
Označení sady
vzorků
1
2
3
4
5

Procentuální složení komponent[%]
Vlákna-technické konopí
Pazdeří
Polymerní vlákna
64
16
20
48
32
20
48
32
20
64
16
20
49
41
10

Tab. 2: Procentuální složení zkušebních těles cementokonopných desek

Označení
sady vzorků

Pazdeří
technického
konopí frakce
A
13
6,5

Procentuální hmotnostní zastoupení složek [%]
Pazdeří
Dřevěné
technického
Cement
Přísady
třísky
konopí frakce
B
52
3
13
52
3
13
52
3
6,5
52
3

Voda

6
7
8
9
Pozn.:
Frakce A, velikost částic do 8 mm, sypná hmotnost 133 kg.m-3
Frakce B, velikost částic nad 20 mm, sypná hmotnost 43 kg.m-3

32
32
32
32

Z vyrobených materiálů byla připravena zkušební tělesa:
•
•
•
•
•

o rozměru 200 x 200 mm pro stanovení fyzikálních a mechanických vlastností,
o rozměru 300 x 300 mm pro stanovení tepelně izolačních vlastností,
kruhového tvaru o průměru 100 a 30 mm pro stanovení akustických a difúzních vlastností,
o rozměru 150 x 150 x 150 mm pro stanovení mechanických vlastností,
o rozměru 50 x 300 mm pro stanovení mechanických vlastností.
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Na zkušebních tělesech byla provedena série laboratorních měření, jejichž cílem bylo stanovení
základních vlastností, důležitých pro jednotlivé aplikace technického konopí ve stavebních
konstrukcích. Stanoveny byly následující vlastnosti:
• Tloušťka (dle ČSN EN 12431),
• Objemová hmotnost (dle ČSN EN 1602),
• Součinitel tepelné vodivosti (dle ČSN 707012, ČSN EN 12667),
• Napětí při 10% deformaci (dle ČSN EN 826),
• Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (dle ČSN EN 1607),
• Činitel zvukové pohltivosti (dle ČSN ISO 10534),
• Dynamická tuhost (dle ČSN ISO 9052-1),
• Modul pružnosti a pevnost v tahu za ohybu (dle ČSN EN 310).

Objemová hmotnost

Třída zvukové
pohltivosti

Součinitel tepelné
vodivosti

Faktor difúzního
odporu

Dynamická tuhost

Napětí při 10%
deformaci

Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky

[mm]

[kg.m-3]

[-]

[W.m-1.K-1]

[-]

[MPa.m-1]

[kPa]

[kPa]

1

79,6

29,6

0,40

0,0488

2,2

3,1

0,8

16,23

2

67,0

56,8

0,55

0,0419

3,8

4,0

6,7

21,75

3

9,4

111,6

0,15

0,0482

5,3

20,8

36,9

25,00

4

40,2

82,1

0,35

0,0405

4,0

7,4

11,2

15,00

5

40,1

94,4

0,40

0,0399

4,2

8,62

21,0

18,8

Sada zkušebních těles

Tloušťka

Tab. 3: Přehled naměřených hodnot u zkušebních těles - pazdeřo-konopné desky tepelné izolace

Tab. 4: Přehled naměřených hodnot u zkušebních těles - cementokonopné desky

6
6A
7

Objemová
hmotnost
[kg.m-3]
1332
1321
1321

Pevnost v tahu za
ohybu po 28 dnech
[N.mm-2]
8,1
8,7
8,6

Modul pružnosti
po 28 dnech
[N.mm-2]
4800
5580
5580

7A

1400

9,2

5830

Sada zkušebních
těles

8
1219
9,5
7160
8A
1397
9,3
8030
9
1374
9,1
6690
9A
1438
9,2
7220
Pozn.: Zkušební tělesa označené číslem a písmenem A jsou opatřeny cementovým
podsypem pro dosažení kompaktního povrchu desek bez organické hmoty v povrchové
vrstvě
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ZÁVĚR
Na zkušebních tělesech na bázi technického konopí byly stanoveny základní fyzikální, tepelně
izolační, mechanické a akustické vlastnosti. Bylo zjištěno, že vlastnosti izolačních desek z technického
konopí jsou plně srovnatelné s vlastnostmi běžných izolačních desek z jiných typů materiálů.
Vlastnosti cementokonopných desek dosahovaly podobných vlastností jako desky tvořené dřevním
vláknem a vybrané receptury splňovaly požadavky ČSN EN 634-2.
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VYUŽITÍ SLÁMY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
– ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI
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ABSTRAKT
Pro 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 jsou v čím dál tím větší míře ve stavebnictví
používány konstrukce využívající slaměné balíky. Bohužel však zatím chybí metodika pro jejich
navrhování a posuzování z tepelně technického hlediska. Článek se zabývá šířením tepla a vlhkosti
v balících slámy. V rámci výzkumných projektů bylo provedeno stanovení závislosti tepelné vodivosti
slámy na vlhkosti, měření prostupu tepla slaměnou stěnou za ustáleného a neustáleného teplotního
stavu, měření průběhu vlhkosti ve slaměné stěně a srovnání měřených a vypočtených parametrů.
Klíčová slova: Balík, hlína, jíl, vztah k životnímu prostředí, celostní přístup, sláma, průvzdušnost,
tepelná vodivost, tepelný odpor, proudění.

ABSTRACT
Holistic approach to design of high-quality indoor climate in residential buildings, which impeaches
maximum economic, social and environmental relations and effects, is coming to aplication of straw
bales with the clay 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 because of absence of any relevant inland experience, experiments and design methods. This
paper is aiming on thermal and moisture transmittance as a base for a methodology of the thermal
physic design and assessment of straw bale structures.
Keywords: Bale, clay, jíl, environmental, holistic approach, straw, air permeability, thermal
conductivity, thermal resistence, convection.

VYUŽITÍ SLÁMY JAKO STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Tradičním způsobem se sláma používala na došky jako střešní krytina. Ve směsi s hlínou (tzv. cob)
staví lidé od nepaměti - války a nepálené cihly (lidově nazývané vepřovice, kotovice aj.).
V současnosti se ve stavebnictví sláma nejčastěji využívá ve formě lisovaných hranatých balíků, které
plní tepelně-izolační funkci nebo i můžou přímo sloužit jako nosný konstrukční materiál (tzv. stavby
z nosné slámy). Další využití slámy je na výrobu slámo-kartonových desek pojených pomocí
vysokého tlaku a teploty. Sláma může také soužit jako alternativní surovina pro výrobu
aglomerovaných materiálů pojených různými anorganickými nebo organickými pojivy.
Článek se dále zabývá pouze slámou lisovanou do hranatých balíků klasickými zemědělskými lisy.
Využití slaměných balíků ve stavebnictví je spojováno s nebraskými osadníky, rozšířením parního
stroje a s vynálezem balíkovacího stroje na přelomu 19. a 20. století. „Důvodem, proč se začala
technologie stavění ze slámy v USA v Nebrasce používat, byl lokální nedostatek dřeva a jiných
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stavebních materiálů. Osadníci stavěli přímo z balíků, jako
z velkých stavebních bloků, kde balíky samy o sobě tvořily
nosnou konstrukci. Tento způsob stavění je znám po
názvem „Nebraska“ nebo „Loadbearing“ (nosná sláma).
Dodnes se zde z této doby dochovaly některé domy, které
jsou stále obývány. Tato raná metoda stavění vzkvétala
zhruba do roku 1940, kdy kombinace války a vzrůst
popularity a používání cementu vedly k jejímu faktickému
zániku. Koncem 70. let byla tato metoda znovuobjevena
ekologickými nadšenci v USA. Od té doby se stavění
z balíků slámy rozšířilo prakticky do všech zemí, ve
kterých je sláma v balících k dispozici. [1]
Vedle klasického, historického, nebraského stylu stavění z
nosné slámy, vhodného pouze pro stavbu malých Obr. 1: Malý slaměný balík, rozměry cca 40 x
55 x 70 cm.
jednopodlažních domků, se v posledních dvou desetiletích
vyvíjejí systémy nové, umožňující z nosné slámy stavět
nejrůznější stavby od standardních rodinných domů až po rozsáhlé průmyslové objekty. Ať už je to
patentovaná CUT (cell under tension) technika přírodního stavitele Toma Rijvena, hybridní systém
vyvinutý britskou neziskovou společností Amazon Nails či stavění z obřích balíků (big bale building)
používané v německy mluvících zemích. Ve všech těchto systémech je snahou, aby byla sláma v
konstrukci rovnoměrně zhutněna co možná nejvíce bez dutin a mezer a je obvykle omítána hliněnými
či vápennými omítkami. Při suchém způsobu výstavby (rakouský model) je sláma uzavřena
v konstrukci dřevostavby mezi desky či folie (z interiéru parobrzdné a z exteriéru difuzní).
Potenciálu použití slámy ve stavebnictví je maximálně využito v případě tzv. nosné slámy – tj. při
použití slaměných balíků zároveň jako izolačního i nosného konstrukčního materiálu.
Zřejmě nejschůdnější je v tuzemsku pro běžnou výstavbu použití slaměného balíku pouze jako
náhrady konvenční tepelné izolace, kdy jsou balíky uzavřeny např. v klasické sloupkové konstrukci
dřevostavby, pro následující důvody: pracnost shodná s klasickou dřevostavbou, zlevnění stavby
snížením nákladů na tepelnou izolaci, minimální nutnost znalosti speciálních technologií použití slámy
a možnost dodávky stavby zaučenou firmou specializovanou na dřevostavby. [2]
Kompromisem mezi zmíněnými póly využití slaměných balíků je jejich použití ve spojení s dalšími
přírodními a přírodě blízkými materiály jako je dřevo, kámen, nepálené cihly a hliněné a vápenné
omítky, kde sláma slouží jako izolační, případně výplňový materiál - nese omítku.
V databázi staveb využívajících slámu jako stavební materiál je v ČR evidováno ke dvěma desítkám
staveb a jejich počet rychle roste.

VLASTNOSTI A TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SLÁMY JAKO
STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Sláma je obnovitelnou přírodní surovinou. Z technického hlediska je to vláknitý nehomogenní
materiál, specifický velkou průvzdušností a oproti jiným, v současnosti nejčastěji využívaným
materiálům ve stavebnictví, poměrně velkou propustnost vodních par a velkou tepelnou a vlhkostní
kapacitu. Poslední dvě zmíněné vlastnosti jsou výhodné pro udržení pro člověka příhodného
mikroklimatu v budově. Navíc je sláma levnou surovinou.
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Obr. 2: Měřící zařízení – chráněná teplá skříň, TZUS Praha, pobočka
České Budějovice. Měřící zařízení je před uzavřením - chladící část (vlevo),
fragment stěny ze slaměných balíků vložených do dřevěného rámu a
opatřených tenkou vrstvou omítky (uprostřed), vyhřívaná část s chráněnou
teplou skříní (vpravo).

Velká průvzdušnost slaměných balíků je dána mnohem hrubší vláknitou strukturou než je u jiných
běžněji používaných vláknitých izolačních materiálů (minerálních a skelných vláken). Z důvodů velké
průvzdušnosti a tloušťky používané vrstvy se ve slaměných konstrukcích ve zvýšené míře, oproti
homogenním a jemnějším vláknitým izolačním materiálům, projevuje šíření tepla prouděním a
zářením. Proudění vzduchu má podstatný vliv na celkovou izolační schopnost materiálu. S rostoucí
sílou izolační vrstvy ani s rostoucím tepelným spádem neroste tok tepla lineárně. Nelze zde proto
aplikovat běžné metody tepelně technického navrhování a posuzování. Závislosti jsou nelineární a
jsou v neprospěch tepelně-izolačních vlastností slámy. Dále také hraje podstatnou roli závislost
tepelné vodivosti slámy na vlhkosti.
Hodnoty tepelné vodivosti slámy uváděné různými prameny vykazují rozptyl od 0,038 do 0,1
W.m-1.K-1.[3, 4, 5]
Tepelná vodivost slámy závisí na orientaci stébel. Ve směru kolmém na stébla je nižší než ve směru
podél stébel. Různé rozměry, zejména tloušťka zkušebních vzorků a různý tepelný spád spolu s vlivem
hustoty a vlhkosti mají zřejmě za následek rozdíly v udávaných hodnotách tepelné vodivosti slámy.
Ekvivalentní tepelná vodivost zahrnuje vedle přenosu tepla vedením také přenos tepla prouděním
uvnitř slaměné stěny a přenos tepla zářením mezi stébly.

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI SLÁMY STANOVENÝ PŘI PROSTUPU
TEPLA STĚNOU
Získání hodnot ekvivalentní tepelné vodivosti slámy odpovídajících skutečnému stavu v slaměných
stěnách budovy lze při měření tepelného toku skrz vzorky o tloušťce rovnající se tloušťce reálných
slaměných stěn budov a při různých teplotních spádech. Pokud nechceme všechny balíky použité do
stěny dělit nebo řezat, což by zvýšilo pracnost, odvíjí se tloušťka slaměné vrstvy (stěny) od tloušťky
balíků, která se pohybuje i kolem 28 cm, nejčastěji však kolem 40 cm.
V rámci projektu IGA č. 29/2009 MZLU v Brně byl měřen tepelný odpor fragmentu slaměné stěny
o rozměrech cca 40 x 184 x 181 cm. Měření byla provedena akreditovanou zkušební laboratoří
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Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze, pobočkou České Budějovice metodou chráněné
teplé skříně (ČSN EN ISO 8990) při teplotním spádu 41,22 °C a střední teplotě měření +8,46 a
+10 °C. Tepelný spád 41,22 °C je pro území ČR relativně extrémním, s ne příliš častým výskytem,
tedy na straně bezpečnosti. V reálné situaci by odpovídal např. vnitřní teplotě na +20 °C a venkovní 21 °C.
Balíky slámy byly ve zkušební stěně orientovány tak, aby stébla byla převážně ve vodorovné poloze a
kolmo na tepelný tok, tj. aby „kanálky“ ve stéblech a mezi stébly netvořily svislé „komíny“
usnadňující proudění vzduchu. Balíky tedy stály na čelní ploše s podélnou osou ve svislé poloze.
Hustota slaměných balíků v konstrukci se pohybovala kolem 95 kg.m-3.
Stěna byla z obou stran opatřena vrstvou omítky, avšak v co možná nejtenčí vrstvě, tak aby
uzavřela povrch balíků a zamezila tím proudění vzduchu mezi balíky a okolím, ale jinak aby vlastním
tepelným odporem výrazně neovlivňovala výsledný tepelný tok celou stěnou. Vzhledem k malé
tloušťce omítky (cca 0,5 až 1,5 cm) a podstatně vyšší tepelné vodivosti omítky oproti tloušťce a
vodivosti slaměné vrstvy bylo možno vliv tepelného odporu omítky zanedbat bez rizika velké
nepřesnosti při stanovení součinitele tepelné vodivosti slaměných balíků.
Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti stanovený z tepelného toku stěnou „q“ při ustáleném stavu a
při daném tepelném spádu 41,22 °C a tloušťce stěny cca 40 cm činil λtr = 0,078 W.m-1.K-1. [6]
Po provedeném měření prostupu tepla slaměnou stěnou byla na odebraných vzorcích stanovena
vlhkost. Hmotnostní vlhkost činila: omítka na studené straně 7,1 %, na straně teplé 4,9 %, sláma
na studené straně 15,9 % a na teplé straně 3,5 %. [6]

VLIV VLHKOSTI NA SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI SLÁMY
V rámci výzkumného záměru „VVZ MSM 261 100008: Výzkum a vývoj nových materiálů
z druhotných surovin a zajištění vyšší trvanlivosti stavebních konstrukcí“ byla na Ústavu pozemního
stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně provedena měření vlivu vlhkosti na součinitel tepelné
vodivosti slámy. Měření bylo provedeno Izometem, mikroprocesorem řízeným ručním přístrojem na
přímé měření součinitele tepelné vodivosti, měrné objemové tepelné kapacity, součinitele teplotní
vodivosti a teploty kompaktních, sypkých a kapalných materiálů pomocí výměnných jehlových a
plošných sond. K měření fyzikálních veličin slámy byla užita jehlová sonda.
Měření bylo provedeno pro směr tepelného toku kolmo a podél vláken. V mezích, ve kterých se
hmotnostní vlhkost slámy pohybuje při zabudování balíků do reálné stavby, zůstává rozdíl v teplotní
v závislosti na orientaci stébel významný. Při vyšších hodnotách vlhkosti pak na významu ztrácí.
Předem zvlhčená sláma byla zhutněna do lepenkové krabice rozměrů 0,2x0,26x0,365m. Rozměry
přesahují minimální požadavek na rozměry vzorku udávané výrobcem Izometu. Byla použita pšeničná
sláma s objemovou hmotností 70kg.m-3. Krabice byla uzavřena víkem. Měřený vzorek postupně
vysychal při teplotě 21,3°C a relativní vlhkosti vzduchu 42% a měření tepelné vodivosti bylo
opakováno ve 48 hodinových cyklech. Vzorek byl postupně proměřován ze dvou protilehlých stran a
získané hodnoty byly průměrovány.
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Obr. 3: Měření tepelné
vodivosti přístrojem Izomet.

Graf 1: Závislost střední hodnoty tepelné vodivosti na vlhkosti, z
měření přístrojem Izomet, pšeničná sláma hustoty 70kg.m-3, tepelný
tok kolmo na stébla..

PRŮBĚH VLHKOSTI VE SLAMĚNÉ STĚNĚ
Průběh vlhkosti ve slaměné stěně byl měřen přístrojem Bale Master, kalibrovaným pro měření
hmotnostní vlhkosti v balících obilné slámy. Přístroj zapůjčil Ing. Jakub Wihan. Měření bylo
provedeno na domě manželů Hůlkových v Náchodě 1.5.2009.
„V náchodském domě se obvodová stěna sestává ze 360mm vrstvy slámy pokryté z obou stran
„slupkou“. Vnitřní, interiérová slupka na balíku slámy je v prvním podlaží tvořena omítnutou
plynosilikátovou zdí a v druhém podlaží je vnitřní slupkou omítnutý panel z lisované slámy. Navenek
slámu před vlivem počasí chrání exteriérová slupka. V prvním podlaží jde o omítku a v druhém
podlaží o odvětranou dřevěnou fasádu. Nosný skelet z dřevěných fošen je integrovaný do sendviče
obvodové stěny.“ [7]

Obr. 4: Pohled na měřenou stěnu, nároží nejvíce
namáhané dešťem.

Obr. 5: Přístroj bale master pro měření vlhkosti
v balících slámy.

Hodnoty naměřené hmotnostní vlhkosti ve slaměné stěně byly porovnány s hodnotami vypočtenými
dle ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 13788 a dále pak s hodnotami získanými simulací v programu
WUFI. Do simulace ve WUFI byla zahrnuta sorpce, zabudovaná vlhkost, pórovitost a vlhkostní
závislost teplotní vodivosti. Difuzní odpor byl simulován jako vlhkostně nezávislý, pro velkou
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pórovitost slaměné izolace nehraje významnou roli. Zabudovaná hmotnostní vlhkost byla určena
odhadem na 10%. Pro pórovitost a difuzní odpor byly použity hodnoty z katalogu materiálů WUFI pro
dřevovláknité desky.
Do simulace byly dále zahrnuty dynamické okrajové podmínky ze strany exterieru - roční průběhy
teplot a relativních vlhkostí vzduchu, vlhnutí stěny dešťěm dopadajícím na fasádu a její vysoušení
slunečním zářením v průběhu roku. Klimatická data byla použita z knihovny programu WUFI pro
německé město Hof, ležící v obdobné zeměpisné šířce jako Náchod.

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ A VÝPOČTU VLHKOSTI DLE DLE ČSN 730540 A
SIMULACE V PROGRAMU WUFI
Přes zahrnutí maxima možných činitelů mající vliv na průběh vlhkosti ve slaměné stěně při simulaci
v programu WUFI dává přesnější výsledky výpočet v programu Teplo 2009 dle ČSN 730540 a ČSN
EN ISO 13788. Hodnoty průběhu vlhkosti ve slaměné izolaci simulované ve WUFI jsou vyšší než
hodnoty určené měřením. Rozdíl je zřejmě způsoben nepřesným odhadem některých dosud
neznámých parametrů slaměných balíků a použitím klimatických dat pro simulaci z jiného místa, než
na kterém bylo měřeno. Prudký nárůst vlhkosti slámy těsně pod omítkou ukazuje na přecenění vlivu
vsaku dešťové vody omítkou či podcenění možnosti jejího odparu při simulaci ve WUFI.
Průběh hodnot naměřených na reálné stavbě a vypočtených dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788
poměrně dobře odpovídá. V místech obvodové stěny měřených sondami č. 1 a 3 vlhkost vzrůstá
směrem od interiéru k exteriéru strměji než předpokládá výpočet. To je dáno vystavením této části
stěny větrem hnanému dešti, který se skrz omítku do slaměné izolace vsakuje. Průběh vlhkosti
v místech měřených ostatními sondami je v tloušťce stěny rovnoměrný, extrémy vypočtených průběhů
vlhkosti dosahují oproti reálnému stavu nižších (příznivějších) hodnot.

Graf 2: Průběh obsahu vlhkosti ve slaměné izolaci, srovnání - měření, ČSN 730540, WUFI .
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ZÁVĚRY PRO PRAXI
Slaměné balíky umožňují dosáhnout nízkých hodnot prostupů tepla stěnou požadovaných pro pasivní
domy. Pro velké tloušťky stěn izolovaných balíky slámy je však obtížné vyhovět podmínce měrné
spotřeby tepla do 15 kWh.m-2.rok-1. To je dáno příliš velkým poměrem ochlazované obálky budovy
(počítá se z vnějších rozměrů) k obytné ploše domu (počítá se z vnitřních rozměrů). Oproti tomu
budovy s difúzně otevřenými obálkami využívající slámy a dalších přírodních materiálů, nabízí
možnost snížit potřebu tepla pro větrání budovy. Podstatná část množství předepsané hygienické
výměny vzduchu totiž padá na vrub odvětrání zvýšené vlhkosti a škodlivých výparů z umělých
stavebních materiálů. [8] Výhodou je také nižší hodnota svázané primární energie ve stavebním
materiálu.
Prozatím se k výpočtu tepelného odporu, prostupu tepla a určení průběhu vlhkosti
v konstrukcích s balíky slámy jeví jako nejschůdnější užití stávající metodiky dle ČSN 73 05404 : 2005 – „Tepelná ochrana budov“ s dosazením hodnot tepelné vodivosti dle Všeobecného
povolení pro stavební dozor vydaného Německým institutem pro stavitelství), číslo povolení
Z 23.11-1595 v roce 2006 (Allgemeiner bauaufsichtlich Zullasung, Deutsches Institut fur
Bautechnik).
Do budoucna je třeba vytvořit metodiku novou, slaměným konstrukcím šitou na míru. Základním
úkolem je přesnější stanovení ekvivalentní tepelné vodivosti slámy a tepelného odporu slaměných
konstrukcí v závislosti na faktorech jako je hustota slaměných balíků (míra slisování), tloušťka
slaměné vrstvy, vlhkost, orientace stébel aj. Úzce souvisejícím úkolem je nalezení a ověření takových
způsobů používání slaměných balíků ve stavebních konstrukcích, které zajistí jejich dokonalou
funkčnost v průběhu celé životnosti stavby, zejména s ohledem na vyšší citlivost slámy na zvýšenou
vlhkost.

UKÁZKY REALIZACÍ DOMŮ ZE SLÁMY V ČR
Chata pro trvalé bydlení v Citově u Přerova
Jednoduchá a levná varianta stavby pro čtyřčlennou rodinu. Na 12 betonových patkách je postavena
dřevěná hraněná kostra jednostranně opláštěná z vnější strany palubkovým obkladem 30 mm.
Následně pobita lepenkovým papírem jako závětrná vrstva a nasucho obložená balíky slámy.
V podlaze a ve střeše jsou použity zbytky fasádního polystyrenu. Střecha je sedlová se sklonem 30
stupňů. Přístavek zádveří a pilinový záchod mají zatravněnou střechu. Vnitřní obestavěný prostor je 6
x 6 m na dvě podlaží. Stavba byla realizována svépomocí 2 lidmi v délce trvání 4 měsíce. Náklady:
600 000 Kč. Majitel domu Jan Pospíšil si stavbu navrhl i realizoval (s výjimkou tesařské konstrukce)
svépomocí. [9]

Obr. 6: Dřevěná hrázděná konstrukce. Foto: Jan Obr. 7: Vnitřní palubkový obklad. Foto: Jan
Pospíšil.
Pospíšil.
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Obr. 8: Obložení chaty balíky slámy.Foto: Jan Pospíšil.

RODINNÝ DŮM V HOSTIŠOVÉ
Dům je postaven na betonovém základu s podlahou izolovanou recyklovanými polyuretanovými
deskami z vysloužilých mrazících vozů. Má nosný skelet z dřevěných fošen, vyplněný slaměnými
balíky. Omítky jsou hliněné zvenku i zevnitř. Finální venkovní omítka bude řešena jako vápenná či
hliněná s příměsí kravské mrvy - ještě se bude experimentovat. Střecha je izolována dvěma vrstvami
slaměných balíků, je řešena jako zelená, dvouplášťová s větranou mezerou. Stavba je kompletně
realizována svépomocí, za vydatné pomoci široké skupiny přátel a dobrovolníků v sérii víkendových
workshopů. Stavba se tak stává sociálním a socializačním procesem. Navazují se zde nová přátelství
i dlouhodobá spolupráce na dalších projektech. Pořádají se ekologické přednášky a vyměňují se
zkušenosti z nejrůznějších oborů. Příjemnou atmosféru na stavbě podporuje i výborná kuchyně a jak
jinak než též svépomocná hudební produkce. Více na www.baobaby.cz.

Obr. 9: Slaměný dům v Hostišové
před omítáním. Foto:Aleš Dorazil.
Obr. 10: Atmosféra workshopů
v Hostišové. Foto:Aleš Dorazil.

REKONSTRUKCE ZDĚNÉ VILY DO NÍZKOENERGETICKÉHO STANDARTU
Zděná vila ze třicátých let dvacátého století v Bražci u Náchoda byla zateplena balíky obilné slámy
v rámci kurzu stavění z balíků slámy britské neziskové společnosti Amazonails. Obálka budovy byla
provedena, pod vedením evropské špičky slaměného stavění Ing. Jakuba Wihana, velmi kompaktně.
Ambasadorka Amazonails Nora Kasanická pak ručila za profesionální vedení při výrobě a aplikaci
omítek z místní hlíny a chlévské mrvy. Na zateplení a omítnutí fasády se během dvou týdnů podílelo
na dvacet kurzistů.
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Obr. 11: Zateplení fasády při rekonstrukci vily. Foto: J. Palek.
Obr. 12: Vnější omítky z místní hlíny hydrofobizované chlévskou mrvou. Foto: J. Palek.
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ABSTRAKT
Příspěvek je shrnutím dosavadních výsledků výzkumu, zaměřeného na řešení využití srážkových vod
v urbanizovaném území. Otázka nakládání se srážkovými vodami je zde řešena pro konkrétní objekt a
to jak z hlediska kvalitativního, tak z hlediska kvantitativního. Na základě probíhajícího monitoringu
jakosti srážkových vod jsou výsledky vyhodnocovány a srovnávány s legislativními požadavky na
jakost vody dle účelu jejího možného použití. Ze zjištěného údaje o množství využitelných srážkových
vod je navržena potřebná akumulační kapacita nádrže.
Klíčová slova: srážková voda, pitná voda, akumulace.

ABSTRACT
The paper is a summary of research results about the use of rainwater in urban areas. The treatment of
rainwater is solving for a particular object in both terms - quality and quantity. Based on water quality
monitoring the results are evaluated and compared with the legislative requirements for water quality
according to the purpose of its potential application. From the obtained data about the amount of
rainwater storage capacity we designed rainwater tank.
Keywords: rainwater, drinking water, accumulation.

ÚVOD
Význam vody pro život je nepředstavitelný. V současnosti jde o jednu z nejvíce ohrožených surovin
v důsledku intenzivního čerpání pro potřeby sídel, průmyslu a její nadměrné znečišťování.
V posledních letech je také zaznamenáván nárůst výskytu přívalových dešťů, které jsou často
doprovázeny záplavami. Vliv na tuto skutečnost má v nemalé míře lidská činnost.
osobní
hygiena
32%

WC
30%

praní
12%
zalévání úklid
4%
4%

mytí
nádobí
8%

vaření a drobnná
hygiena
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Obr. 1: Diagram procentuálního rozložení denní spotřeby
vody [1]

Dalším dlouhodobě pozorovaným trendem
je stále náročnější příprava kvalitní pitné
vody a s tím související zdražující se proces
její přípravy. Kvalitní pitná voda by proto
měla být používána jen na ty účely, kde je
tato kvalita vyžadována.
Je známo, že průměrná denní spotřeba pitné
vody na jednoho obyvatele činní přes 100
litrů denně. Přitom z obrázku 1 je patrné, že
téměř 50 % z tohoto množství vody nemusí
(s ohledem na účel jejího využití) nutně
tvořit vodu pitnou. V tomto ohledu
představuje srážková voda levný a
dostupný zdroj především jako vody
provozní. V porovnání s povrchovými
vodami má srážková voda dobrou kvalitu,
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při její další minimální úpravě (filtrace, dezinfekce) lze vodu využít v domácnosti nejen k zalévání
vegetace, ale i ke splachování toalety, praní, úklidu i k plnění bazénů.
Hlavním kritériem pro možnost využití srážkových vod je jejich množství, tj. množství srážek na
daném území. Jsou rozhodujícím ukazatelem, zda je jejich množství v průběhu sledovaného období
dostatečné k pokrytí požadovaného množství vody, nebo zda je nutno tuto potřebu pokrýt dalšími
zdroji.
Dalším kritériem jsou požadavky na množství vody sledované lokality. Jde o konkrétní hodnoty
množství vody spotřebované na danou činnost zjišťované dlouhodobým monitorováním. Tento
ukazatel je pro každou konkrétní lokalitu (budovu) různý v závislosti na počtu osob a životním stylu.
Na úrovni domácností se i ve vyspělých oblastech věnuje minimální pozornost otázce snížení spotřeby
vody nebo využití vhodné kvality vody pro různé účely.
Aby bylo možné objektivně vyhodnotit možnost využití srážkových vod, je zapotřebí se zabývat
těmito úvahami:
• požadavky na kvalitu s ohledem na dopad na lidské zdraví;
• technické aspekty a legislativa;
• náklady;
• ekonomický a environmentální dopad;
• optimální technické řešení.
Pro užitkovou vodu neexistují oficiální kritéria. Aby se předcházelo jakémukoli riziku, je zapotřebí
neupravenou srážkovou vodu používat pouze na zalévání, splachování toalety, popřípadě praní prádla.
V České republice nejsou stanovena závazná pravidla užívání nepitné vody v domácnosti.
Obecně lze brát v úvahu pravidla, shrnutá v následující tabulce.
Tab. 1: Požadavky na složení srážkové vody z hlediska způsobu jejich využití [1]
POŽADAVKY NA SLOŽENÍ SRÁŽKOVÉ VODY

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ
ZÁVLAHA
NL

Inertní NL jsou neškodné

ORGANICKÉ
LÁTKY

Inertní a lehce odbouratelné
jsou neškodné

TK

Nebezpečí akumulace

PESTICIDY

Ohrožení rostlin a půdních
organismů

BARVA

WC

Zpravidla bez
významného vlivu

Zpravidla bez
významu

Zpravidla bez významu

Nebezpečí obarvení

Zpravidla bez významného
vlivu

Voda ze střech je mnohem
vhodnější než voda pitná

V obvyklých
koncentracích bez
významu

Zpravidla bez
významného vlivu

AGRESICVITA

CELKOVÉ
POSOUZENÍ

PRANÍ
Zpravidla nutná úprava
(filtrace)

Zpravidla bez
významu

Zpravidla bez
významu

MIKROORGANISMY

ZÁPACH

ÚKLID
Při vyšších
koncentracích
nevhodné

Použití zpravidla
bez omezení

Použití zpravidla
bez omezení

Podle složení vody a typu
pračky
V případě nadbytku
srážkové vody a
v kombinaci s pitnou
vodou při poslední fázi
praní

Dalšími kritérii použitelnosti srážkových vod jsou:
• náklady na vybudování systému;
• náklady na pitnou vodu;
• požadavky na elektrickou energii;
• náklady na dlouhodobou údržbu.
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CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉ LOKALITYA POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ
Pro výzkum byl zvolen rodinný dům Olomouckého kraje, nacházející se v městě Tovačov, spadající
do mírně teplého klimatu. Srážky jsou rozloženy rovnoměrně během celého roku. Průměrná
dlouhodobá teplota v této oblasti je mezi 8 a 9°C.
Pro srovnání byly srážkové vody dále odebírány v lokalitě Moravskoslezského kraje, konkrétně
Ostrava-Poruba.

Odběr srážkových vod
Voda je svedena z objektu rodinného domu (po dopadu
na plochou střechu o ploše 110,25 m2) okapovým
systémem z pozinkovaného plechu do plastových
akumulačních nádob. V průměru jednou až dvakrát
měsíčně (v závislosti na množství srážek v daném
měsíci) je voda v množství 30-50 litrů převezena na
pracoviště Institutu environmentálního inženýrství, VŠBTU Ostrava a analyzována (testována pro další využití).
Na tomto místě je třeba říci, že jedním z důležitých
kritérií využití srážkových vod je materiál střešní krytiny,
který ovlivňuje kvalitu vod.

Obr. 2: Střecha s hydroizolačním systémem
Fatrafol [foto: Hajduková]
U kovových střech je vysoká pravděpodobnost výluhu
kovů do akumulovaných vod. Zejména jde o Zn, Cu a Pb. Pálené tašky a betonový materiál se
vyznačuje vyšší pórovitostí, která může zapříčinit až 10% ztrátu využitelné vody (vlivem neúčinného
odtoku a vypařování). Pro eliminaci těchto jevů mohou být zmíněné materiály natřeny barvou nebo
pokryty těsnícím materiálem. Pak je velká pravděpodobnost, že se z barev a těsnících materiálů budou
do srážkové vody uvolňovat toxiny. Navíc strukturovaný povrch těchto materiálů
napomáhá bakteriálnímu růstu. Asfalty a azbestocementy se pro hospodaření se srážkovou vodou
nedoporučují pro velkou pravděpodobnost výluhu toxinů do akumulovaných vod. Jejich strukturovaný
povrch nepříznivě ovlivňuje množství využitelné vody (až 10% ztráty).
V našem konkrétním případě tvoří střešní krytinu hydroizolační systém Fatrafol, střešní fólie na bázi
PVC-P, vyztužená polyesterovou mřížkou (viz. Obr. 2). Z hlediska možného hospodaření se
srážkovými vodami v objektu tento materiál vyhovuje (viz. Tab. 2). V lokalitě Ostrava-Poruba jsou
vody odebírány (slévány) ze srážkoměrné stanice ČHMU (kovový materiál).
Tab. 2: Potenciál znečištění srážkových vod dle typu střešního materiálu [1]
MATERIÁL STŘEŠNÍ KRYTINY A ODPADOVÉHO POTRUBÍ
Ozeleněná střecha
Sklo
Pálená taška
Betonové tvárnice
Umělé materiály
Asfalty
Vláknitý beton
Azbestocement
Měď
Zinek
Olovo

POTENCIÁL ZNEČIŠTĚNÍ
žádný
žádný
žádný
malý
malý
střední
střední
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
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Analýza vzorků vod
V roce 2010 bylo odebráno 7 vzorků lokality Tovačov a 4 vzorky lokality Ostrava-Poruba. Jelikož
kvalita užitkové vody, budeme-li uvažovat o využití srážkových vod pouze jako vod užitkových, není
legislativně stanovena, je rozsah analýz odebraných vzorků vod zvolen v souladu s Vyhláškou
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly
pitné vody.
Fyzikálně-chemický rozbor srážkových vod byl proveden v laboratoři VŠB-TU Ostrava, Institutu
environmentálního inženýrství dle postupů stanovených danou normou pro kategorii 75 –Vodní
hospodářství, 7573 Jakost vod.
Mikrobiologický rozbor a biologický rozbor vod byl proveden v akreditované laboratoři Aqualia
infraestructuras inženýring, s.r.o., Ostrava dle platných norem. V této laboratoři byly provedeny také
speciální organické analýzy (PAU a NEL).
Obsah Cr, Na, Bi a Zn byly stanoveny v laboratoři Centra nanotechnologií (Ostrava) metodou
plamenové AAS. Hg byla stanovena analyzátorem AMA 254. Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn byl stanoven
metodou ICP-AES. Kovy byly stanoveny pro ověření vlivu materiálu použitého na odtok srážkových
vod ze střechy (okapy) na kvalitu srážkové vody.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Kvalita srážkových vod
V následující tabulce 3 až 6 jsou shrnuty vybrané ukazatele jakosti odebraných vzorků srážkových
vod. Pro srovnání jsou zde uvedeny i požadavky na kvalitu pitné vody dle Vyhlášky č.252/2004 Sb.

Tab. 3: Vybrané fyzikálně-chemické ukazatele jakosti odebraných vzorků srážkových vod lokality Tovačov
VZOREK

Ukazatel

pH
zákal
vodivost
KNK4,5
ZNK8,3
CHSKMn
RL105
NL105

ZF(n)
-1

mS.m

Mg
NO3

-

2

3

4

5

6

7

4,10

4,63

5,82

6,16

3,20

3,50

9,30

2,00

5,97

5

6,06

6,5-9,5

MH

11,1

2,7

3,7

5

MH
MH

4,12

4,07

24,60

1,22

15,04

3

5,5

125

mmol.l

-1

0,00

0,00

0,20

0,03

0,2

0,16

0,06

_

mmol.l

-1

0,74

0,29

0,52

0,10

0,5

0,7

0,07

_

mg.l

-1

3,57

1,84

12,95

1,42

8,90

2,16

0,14

3

mg.l

-1

30,00

8,00

38,00

0,00

78

22

12

_

mg.l

-1

56,00

16,00

0,00

0,00

68

3

0

mg.l-1

Ca

1

Požadavky dle
Vyhlášky č.
252/2004 Sb.

mg.l

-1

mg.l

-1

0,60
4,25

0,40
1,46

9,82
6,08

3,01
0,12

7,62
7,78

2
1,58

1,6
0,85

MH

_
30

MH

40-50

DH

10

MH

20-30

MH

3,62

0,87

2,15

0,61

4,47

18,81

0

50

NMH

NO2-

mg.l-1

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

5,05

<0,01

<0,01

0,5

NMH

NH4+

mg.l-1

0,96

0,16

0,48

0,20

0,8

3,53

1,44

0,5

NMH

2-

mg.l

-1

4,66

1,60

8,50

0,36

21,34

1,73

0

250

MH

mg.l

-1

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

0,1

0,1

<0,045

0,2

MH

mg.l

-1

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,05

MH

mg.l
0,01
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,01
<0,001
Pozn.: MH – mezní hodnota; NMH – nejvyšší mezní hodnota; DH – doporučená hodnota

0,2

MH

SO4

Fecelk
Mn
Al

-1
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Tab. 4: Vybrané fyzikálně-chemické ukazatele jakosti odebraných vzorků srážkových vod lokality
Ostrava-Poruba
VZOREK
Požadavky dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Ukazatel
pH
zákal

ZF(n)

vodivost
KNK4,5
ZNK8,3

1

2

3

4

6,45

6,30

5,25

7,98

6,5-9,5

MH

1,50

4,70

15,80

2,20

5

MH

7,84

5,34

10,0

125

MH

-1

mS.m

mmol.l

-1

0,98

0,43

0,11

0,98

_

mmol.l

-1

0,58

0,49

1,03

_

_

mg.l

-1

4,47

1,15

1,57

1,82

3

mg.l

-1

_

52

54

12

_

NL105

mg.l

-1

_

40

12

26

_

Ca

mg.l-1

21,44

10,02

3,21

18,64

CHSKMn
RL105

mg.l-1

Mg
NO3

-

NO2

-

NH4

+

SO4

2-

Fecelk
Mn
Al

10,33

12,04

3,40

MH

30

1,08

MH

40-50

DH

10

MH

20-30

MH

mg.l

-1

1,07

2,38

1,98

7,08

50

NMH

mg.l

-1

0,02

0,11

0,06

<0,01

0,5

NMH

mg.l

-1

1,40

0,8

2,6

2,86

0,5

NMH

mg.l

-1

15,58

12,46

2,96

0,73

250

MH

mg.l

-1

<0,045

<0,045

<0,045

<0,045

0,2

MH

-1

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,05

MH

mg.l
mg.l

-1

0,2
0,2
<0,001
<0,001
0,2
Pozn.: MH – mezní hodnota; NMH – nejvyšší mezní hodnota; DH – doporučená hodnota

MH

Tab. 5: Vybrané mikrobiologické ukazatele jakosti odebraných vzorků srážkových vod lokality
Tovačov
Ukazatel

VZOREK

Fekální streptokoky

KTJ/100

1
2

Escherichia coli

KTJ/100

0

Požadavky dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

2
0

3
_

4
15

5
1440

6
0

7
2

0

NMH

0

_

1

0

0

72

0

NMH

Koliformní bakterie

KTJ/100

488

0

_

488

146

0

365

0

MH

Kult. mikroorg. při 36°C

KTJ/1 ml

1745

900

_

906

2008

224

>300

100

MH

Kult. mikroorg. při 22°C

KTJ/1 ml 6300 3935 _ 1845 4042 >300 >300
200
MH
Pozn.: MH – mezní hodnota; NMH – nejvyšší mezní hodnota; DH – doporučená hodnota, KTJ – kolonie tvořící jednotku

Tab. 6: Vybrané mikrobiologické ukazatele jakosti odebraných vzorků srážkových vod lokality
Ostrava-Poruba
Ukazatel

VZOREK

Požadavky dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.
1
2
3
4
Fekální streptokoky
KTJ/100
_
35
0
0
0
NMH
Escherichia coli
KTJ/100
_
0
0
0
0
NMH
Koliformní bakterie
KTJ/100
_
0
0
0
0
MH
Kult. mikroorg. při 36°C
KTJ/1 ml
_
71
31
118
100
MH
Kult. mikroorg. při 22°C
KTJ/1 ml
_
2818
310
292
200
MH
Pozn.: MH – mezní hodnota; NMH – nejvyšší mezní hodnota; DH – doporučená hodnota, KTJ – kolonie tvořící jednotku
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Srážkové vody odebrané v lokalitě Tovačov mají nižší pH. Experimentálně bylo ověřeno, že všechny
vody vykazují agresivní charakter (Heyerova zkouška dle TNV 75 7221 „Požadavky na jakost vody
dopravované potrubím“) způsobený vyššími koncentracemi agresivního oxidu uhličitého. Tato
skutečnost se může negativně projevit např. při akumulaci srážkových vod v betonových nádržích.
Agresivní voda by tento materiál narušovala.
Srážkové vody odebrané v lokalitě Ostrava-Poruba mají vyšší koncentrace všech ukazatelů. Zejména
pak dusíkatých látek a síranů.
U vybraných vzorků srážkových vod byla stanovena řada kovů (viz. kapitola Analýza vzorků vod).
Z výsledků analýz lze konstatovat, že srážková voda lokality Tovačov obsahuje nízké koncentrace Zn,
pohybující se v rozmezí 0,05 až 0,21 mg.l-1. Vyšší koncentrace Zn byly detekovány u srážkové vody
lokality Ostrava-Poruba, což je zapříčiněno materiálem srážkoměru. Zde se koncentrace Zn
pohybovala kolem 5,08 mg.l-1. Pro pitnou vodu není limit Zn stanoven. Ve vyhlášce je uveden pouze
limit pro výdejní automaty, kde by koncentrace Zn neměla, přesáhnou hodnotu 3 mg.l-1. U srážkových
vod lokality Ostrava-Poruba byla také zjištěna vyšší koncentrace Al. Ostatní kovy nebyly ve vzorcích
vod detekovány. Z tohoto zjištění plyne, že použitý materiál okapového systému v lokalitě Tovačov a
kovový materiál srážkoměru lokality Ostrava-Poruba může zvýšit koncentraci Zn a Al v akumulované
srážkové vodě.
Ze specifických organických látek byly u vybraných vzorků stanoveny PAU a NEL. PAU byly
detekovány pouze u vzorku 5 lokality Tovačov (2,5 ng.l-1). Tento vzorek nelze ovšem považovat za
reprezentativní, neboť je odebraný při abnormálních podmínkách (při spadu sopečného prachu), což se
projevilo na celém rozsahu stanovovaných ukazatelů.
Z mikrobiologického hlediska bylo ve vodě detekováno oživení, běžně se vyskytující ve vodách, které
lze bez problémů řešit vhodnou volbou dezinfekce. U kolonií při 22 °C a 36 °C nelze zjednodušeně
říci, že tyto mikroorganismy nepředstavují naprosto žádné zdravotní riziko, ale vzhledem
k nespecifickému stanovení není možné z výsledků stanovení počtů kolonií jakékoli zdravotní riziko
implikovat. Jedná se o všudypřítomné bakterie, mezi kterými člověk žije a denně jich např. potravou
přijímá do organismu vysoká, těžko představitelná kvanta (tyto počty jsou o několik řádů vyšší, než
může být maximální příjem z pitné vody).

Úprava srážkových vod
Pro využití srážkové vody jako vody užitkové (závlaha, splachování toalety, praní apod.) není v našem
případě zapotřebí jiných úprav, než filtrace. Konkrétní filtry je třeba volit dle typu využití vody. Pro
vody využívané pro praní je zapotřebí volit jemnější filtry.
Možnost využití srážkových vod jako vod pitných je již úspěšně řešena v mnoha zahraničních státech.
Proto se i naše pozornost zaměřila na úpravu srážkové vody pro splnění limitů dle Vyhlášky
č. 252/2004 Sb. Výsledky analýz odebraných srážkových vod poukazují na to, že je zapotřebí se
zaměřit především na řešení agresivity vody, vyšší koncentrace dusíkatých látek (konkrétně NH4+) a
v neposlední řadě mikrobiální znečištění.
Stabilizace srážkových vod
Problém agresivity srážkových vod lze provozně řešit jejich stabilizací při použití vhodného
stabilizačního materiálu. Pro náš konkrétní případ jsou úspěšně testovány stabilizační materiály jako je
uhličitan vápenatý a dolomit. Testy jsou prováděny formou filtrace srážkové vody přes stabilizační
materiál. Samotný proces stabilizace je vyhodnocován provedením Heyerovy zkoušky na upravené
vodě (stanovení agresivního oxidu uhličitého). Na základě provedených testů stabilizace lze
konstatovat, že voda dosahuje stabilního stavu při hodnotách pH 9,11 až 9,3.
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Dezinfekce
Jeden z nejdůležitějších procesů úpravy srážkových vod (při úvaze jejich využití jako vod pitných) je
dezinfekce. Pro dezinfekci individuálních zdrojů vod existuje několik metod. V laboratoři Institutu
environmentálního inženýrství byla testována chlorace, ozonizace, UV záření a mikrofiltrace
(membránové procesy).
Pro náš případ lze doporučit UV záření a membránové procesy (reverzní osmóza). Chlorace je
náročnější na obsluhu. Své opodstatnění by měla v případě, když by upravená voda (po dezinfekci)
byla delší dobu akumulována v zásobní nádrži. Ozonizace je pro individuální zásobování vodou
relativně drahý proces.
Pro odstranění mikrobiálního znečištění a zároveň snížení koncentrace dusíkatých látek (konkrétně
NH4+) byla úspěšně testována mikrofiltrace. V následující tabulce jsou shrnuty výsledky testů na
vybraných vzorcích srážkových vod. Pro tento účel byla použita tlaková filtrace s membránovými
filtry PRAGOCHEMA – PRAGOPOR 7 o velikosti pórů 0,3µm.
Tab. 7: Výsledky mikrofiltrace srážkové vody lokality Tovačov
Ukazatel

Požadavky dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

VZOREK
5
<0,5

6
<0,5

7
<0,5

NH4+

mg.l-1

0,5

NMH

Fekální streptokoky

KTJ/100

0

0

0

0

NMH

Escherichia coli

KTJ/100

0

0

0

0

NMH

Koliformní bakterie

KTJ/100
0
0
0
0
MH
Kult. mikroorg. při 36°C
KTJ/1 ml
17
37
7
100
MH
Kult. mikroorg. při 22°C
KTJ/1 ml
3
16
5
200
MH
Pozn.: MH – mezní hodnota; NMH – nejvyšší mezní hodnota; DH – doporučená hodnota, KTJ – kolonie tvořící jednotku

Z výsledků doposud provedených testů lze konstatovat, že vhodnou volbou procesu úpravy
srážkových vod lze získat vodu kvalitativně odpovídající legislativním požadavkům na vodu pitnou.
Dále je třeba zdůraznit, že možnost využití srážkových vod jako zdroj vod pitných je prozatím vizí
výzkumnou. V praxi by tato skutečnost představovala nemalé změny nejen v rámci legislativy, ale
i v rámci postojů společnosti.

DIMENZOVÁNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
Při výpočtu velikosti nádrže pro akumulaci srážkových vod je nutné brát na zřetel tyto parametry:
• uvažovaná spotřeba vody v objektu;
• srážkové poměry v regionu;
• velikost jímací plochy;
• ekonomické hledisko.
Pro dimenzování systému na využití srážkových vod existuje mnoho způsobů. Obecně můžeme uvést
tři hlavní metody:

Množství využitelných srážkových vod
Množství zachycené srážkové vody závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti plochy střechy
a koeficientu odtoku střechy [5].

A
HN

odtokový součinitel [-]
půdorysná plocha střechy [m2]
roční srážky [mm.rok-1 = l.m-2.rok-1]
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Pro studovaný objekt je záchytná plocha vyměřena na 110,25 m2 (včetně přesahů). V následující
tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční úhrny srážek za období roku 2009, naměřené v lokalitě
Tovačov.
Tab. 8: Průměrné měsíční úhrny srážek (mm) naměřené srážkoměrnou stanicí Tovačov [6]
1
29,2

2
58,4

3
86,2

4
6,5

5
56,4

6
90,9

7
115,1

8
54,9

9
17,1

10
56,9

11
54,8

12
55,5

Cílem je navrhnout akumulační nádrž tak, aby pokryla co nejvyšší stupeň dodávky vody do objektu
(v našem případě 100%). Podstatou návrhu je bilance mezi objemem srážkového odtoku a spotřebou
vody v objektu.
V praxi se prokázalo, že pro výpočet objemu akumulační nádrže je empirický údaj dostačující.
Nejvhodnější je, pokud objem akumulační nádrže odpovídá jednoměsíční spotřebě vody (období sucha
může být tedy překlenuto bez přivedení pitné vody). Malé nádrže se při vydatných deštích jeví jako
neúčinné. Naopak velké nádrže zhoršují kvalitu vody (při dlouhém zdržení vody v nádrži) [1].
Obecně se při návrhu objemu akumulační nádrže vychází z dvou předpokladů [1]:
• je-li roční množství využitelných srážek (Qd) pro daný objekt větší než roční spotřeba vody
v objektu (Qp), pak se objem akumulační nádrže stanoví dle vztahu:
;
•

je-li roční množství využitelných srážek (Qd) pro daný objekt menší než roční spotřeby vody
v objektu (Qp), pak nemusí být spotřeba vody v objektu pokryta srážkovými vodami.

Pro náš konkrétní případ byla průměrná denní spotřeba vody na osobu stanovena ze skutečných
spotřeb vody, odečtem z vodoměru za období říjen 2001 až listopad 2009. Průměrná spotřeba vody
pro sledovaný objekt byla vypočtena na 97,23 l/os/den. V objektu hospodaří 2 osoby.
V následující tabulce je provedena bilance pro sledovaný objekt s předpokládanou 100% náhradou
vody pitné za vodu srážkovou. Bilance jsou počítány s průměrnými měsíčními úhrny srážek za období
roku 2009.
Tab. 9: Bilance srážkového odtoku a spotřeby vody v objektu za období roku 2009

ÚHRN SRÁŽEK

ÚHRN SRÁŽEK NA PLOCHU
STŘECHY

SPOTŘEBA VODY V
OBJEKTU

Přebytek

Nedostatek

[mm]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

1

29,2

3,22

6,03

_

-2,81

2

58,4

6,44

5,44

0,99

_

3

86,2

9,50

6,03

3,48

_

4

6,5

0,72

5,83

_

-5,12

5

56,4

6,22

6,03

0,19

_

6

90,9

10,02

5,83

4,19

_

7

115,1

12,69

6,03

6,66

_

8

54,9

6,05

6,03

0,02

_

9

17,1

1,89

5,83

_

-3,95

10

56,9

6,27

6,03

0,25

_

11

54,8

6,04

5,83

0,21

_

MĚSÍC

12

55,5

6,12

6,03

0,09

_

SUMA

681,9

75,18

70,98

16,08

11,87
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Z hodnot uvedených v tabulce 9 vyplývá, že za rok 2009 úhrn srážek pokryje 100% potřebu vody
v daném objektu. Objem nádrže je pro tento případ stanoven na 5,915 m3.

Možný přítok
Během některých měsíců v roce musíme ovšem počítat s přebytkem srážkových vod, v jiných
měsících naopak s nedostatkem srážkové vody, jak je zřejmé na obrázku. Proto je vhodné objem
nádrže navrhnout tak, aby naakumulované množství srážkových vod během období dešťů pokrylo
potřeby v období bez srážek.

Obr. 3: Srovnání použitelného měsíčního objemu srážkových vod
s měsíční potřebou vody pro daný objekt
Pro návrh akumulační kapacity nádrže lze sestrojit graf kumulativního úhrnu využitelných srážek a
kumulativní spotřeby vody v objektu. Z tohoto grafu lze pak snadno určit maximální požadavky pro
zásobní objem nádrže [7]. Na obrázku 4 je vytvořený graf pro stanovení akumulační kapacity nádrže
pro daný objekt. Pro grafické vyhodnocení byly použity průměrné měsíční úhrny srážkových vod za
období leden až prosinec 2009. Pro spotřebu srážkové vody jsme brali v úvahu varianty:
•
•
•

100% náhrada pitné vody vodou srážkovou (tj. 97,23 l/os/den);
75% náhrada pitné vody vodou srážkovou (72,92 l/os/den);
50% náhrada pitné vody vodou srážkovou (48,62 l/os/den).
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Obr. 4: Kumulace přítoku a odtoku z akumulační nádrže

Objem akumulační nádrže pak odpovídá nejvyššímu nadbytku naakumulované vody nad spotřebou.
V následující tabulce jsou shrnuty výsledky dimenzování akumulační nádrže pro daný objekt,
stanovené pro období 2006 až 2009. Opět jsou zde uvažovány varianty 100%, 75% a 50% náhrady
pitné vody za vodu srážkovou. Grafické výpočty byly provedeny pro domácnost se 2 osobami.
Tab. 10: Dimenzování akumulační nádrže
ROK
2006
2007
2008
2009
PRŮMĚR

Objem nádrže [m3]
100% náhrada 75% náhrada 50% náhrada
41,55
53,37
68,42
14,06
29,61
46,67
6,57
19,84
34,37
7,61
21,95
39,69
17,45
31,19
47,29

Z provedených grafických a numerických výpočtů vyplývá, že množství srážkových vod využitelných
pro daný objekt pokryje 100% potřebu vody (pokud v objektu hospodaří 2 osoby).

Simulace
Pro návrh akumulační nádrže lze použít některé simulační programy (např. Powersim), které pracují
na základě vytvořeného matematického modelu. Jejich úkolem je předpovídat výkon celého
navrženého systému.

ZÁVĚR
Z dosavadních výsledků výzkumu lze konstatovat, že srážková voda je velmi dobrým zdrojem vody,
využitelným pro různé účely. Surovou srážkovou vodu lze bez jakékoli úpravy (nebo jen s použitím
filtrace hrubých nečistot) využít pro závlahu, úklid, splachování toalety i praní. Při hygienickém
zabezpečení srážkových vod lze vodu použít i k mytí. V budoucnu bychom nevylučovali ani možnost
využití srážkových vod v domácnosti jako vodu pitnou, což už je realizováno v některých
zahraničních státech.
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Při návrhu systému využití srážkových vod je nejdůležitější návrh akumulační nádrže, který se musí
pro každý případ řešit individuálně, v závislosti na množství využitelných srážek a na předpokládaném
podílu náhrady pitné vody za vodu srážkovou. Pro náš objekt byla řešena možnost 50% až 100%
náhrady spotřebované vody za vodu srážkovou.
Využívání srážkových vod má mnoho výhod. Jde o relativně čistý zdroj vody, který neobsahuje
polutanty, jako např. voda povrchová. Její využití v domácnosti vede k úsporám na nákladech na
vodné a stočné. Využitím srážkových vod dojde ke snížení potřebného množství pitné vody, tím se
sníží tlak na zdroje kvalitní pitné vody (zejména podzemní vody). V neposlední řadě se sníží kolísání
průtoku vodu v kanalizační síti a tím i zatížení čistíren odpadních vod.
Je zapotřebí brát na zřetel, že užíváním srážkové vody by nemělo dojít k ohrožení zdraví uživatele,
k ohrožení kvality pitné vody, ani ke kontaminaci životního prostředí.
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TÉMA 2: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, STAVEBNICTVÍ
A UDRŽITELNÁ ENERGIE
- sekce odborných sdělení ARCHITEKTURA PASIVNÍCH DOMŮ NA VENKOVĚ
Petr Novák
Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno, e-mail: petr.novak.pv@seznam.cz

ABSTRAKT
V posledních několika letech byly na českém venkově postaveny první desítky pasivních domů.
Technické parametry všech těchto domů splňují velmi přísné požadavky. Estetická kritéria a
regionální a lokální specifika stavebních míst však zohledňují architekti těchto domů různě. Na
principy trvale udržitelného rozvoje, zdravého bydlení či používání lokálně tradičních přírodních
stavebních materiálů reagují každý individuálně.

Klíčová slova: architektura, pasivní domy, venkov.
ABSTRACT
In the last few years there were built the first tens of passive houses in the countryside of the Czech
republic. The technical characteristics of all these houses meet the highest standards. However the
aesthetical criteria and the regional and local specificity of the building sites respect their architects
variously. Each of them focus his attention in the principles of the sustainable development, healthy
living and usage of the locally traditional natural building materials individually.

Keywords: architecture, passive house, countryside
REALITA VÝSTAVBY PASIVNÍCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Pravděpodobně nejpřesnější a nejaktuálnější informace o realitě výstavby pasivních domů v České
republice má brněnské Centrum pasivního domu. Toto neziskové sdružením právnických i fyzických
osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění
kvality pasivních domů, mimo dalších svých aktivit vede od roku 2006 také databázi pasivních domů
v České republice. Každý uživatel internetu může na stránkách Centra pasivního domu do této
databáze nahlédnout a zjistit z ní rozmístění zapsaných pasivních domů a základní údaje o těchto
domech. Dále jsou tu uvedeny i technické parametry domů, popis použitých technických zařízení,
seznam zúčastněných firem a fotogalerie. Označení pasivní dům bývá používáno v některých
případech i pro domy, které ve skutečnosti parametry pasivního domu nemají. Domy zapsané
do databáze Centra pasivního domu však mají odborně ověřené parametry, a proto budou v tomto
příspěvku dále popisovány pouze tyto zapsané pasivní domy.
V současné době je v této databázi zapsáno 39 pasivních domů. Při rozdělení podle krajů (viz. Tab. 1)
vede s velkým předstihem Jihomoravský kraj. Způsobeno je to pravděpodobně více důvody, výhodnou
geografickou polohou (jižní část ČR, nízká nadmořská výška, rovinatost, dostatek slunečných dnů),
blízkostí k Rakousku, větším počtem architektů a firem zabývajících se navrhováním a realizací
pasivních domů a sídlem Centra pasivního domu v Brně, které také pořádá každoročně konferenci
Pasivní domy. Při rozdělení podle konstrukce (viz. Tab. 3) převládají stavby masivní (21 domů) nad
stavbami lehkými (16 domů) a kombinovanými (2 domy). Při rozdělení podle funkce (viz. Tab. 4)
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převládají domy rodinné, 38 domů. Z nich je většina samostatně stojících (24 domů) a další jsou
řadové rodinné domy (14 domů). Všechny dosud postavené rodinné pasivní domy stojí ve
venkovském prostředí, většinou v okrajových částech obcí a měst. Zatím jedinou výjimkou je první
zástupce kancelářské budovy v ČR, budova vzdělávacího Centra Veronica v Hostětíně, která byla
postavena v těsné návaznosti na centrum obce. Často se lidé mylně domnívají, že pasivními domy jsou
pouze domy rodinné. Ve standartu pasivního domu však mohou být postaveny budovy nejrůznějších
funkcí, jak to dokládají mnohé stavby například ze sousedního Rakouska (viz. Tab. 4). Obrovským
potenciálem úspor nákladů na vytápění jsou rekonstrukce objektů až na standart pasivního domu.
V Rakousku bylo takovýchto rekonstrukcí již zrealizováno 53, v ČR zatím žádná.
Tab. 1 – Počet pasivních domů v ČR k 5.10.2010. Tab. 2 – Počet pasivních domů v Rakousku
[1]
k 5.10.2010. [2]

název kraje
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

celkem v ČR

počet pasivních domů
0
21
1
3
1
1
2
0
1
1
5
0
2
1
39

spolková země
Burgenland
Kärnten
Niederöstereich
Oberöstereich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

počet pasivních
domů
20
101
187
156
14
58
55
118
50

celkem v
Rakousku

759

Tab. 3 – Rozdělení pasivních domů v ČR a v Rakousku podle typu konstrukce k 5.10.2010.

počet pasivních domů v ČR

počet pasivních domů v Rakousku

typ konstrukce

[1]

[2]

masivní
lehká (dřevostavba)
kombinovaná

21
16
2

248
400
153

Tab. 4 – Rozdělení pasivních domů v ČR a v Rakousku podle funkčního využití k 5.10.2010.

funkce domu
rodinný dům - samostatný
rodinný dům - dvojdomek
rodinný dům - řadový
bytový dům
správní budova
kancelářská/průmyslová budova
škola a školka
ostatní stavby

počet PD v ČR [1]
24
0
14
0
0
1
0
0

počet PD v Rakousku [2]
505
32
23
112
8
57
39
25

92

Při porovnání s Rakouskem či Německem je ČR o několik let pozadu, ale zájem o výstavbu pasivních
domů u nás rok od roku stoupá a především na jižní Moravě pasivních domů rychle přibývá. Desítky
pasivních rodinných domů jsou již nyní ve fázi projektu či výstavby a připravuje se již i projekt
prvního bytového domu v ČR ve standartu pasivního domu, který má být postaven ve Strašnicích [3] a
také projekt první mateřské školky ve standartu pasivního domu ve Slivenci [4]. V porovnání se
Slovenskem má ČR ve výstavbě pasivních domů malý náskok. Inštitút pre energeticky pasívne domy
(obdobná organizace jako Centrum pasivního domu) eviduje v současné době ve své databázi osm
realizovaných pasivních rodinných domů [5]. Geograficky výhodná poloha jižního Slovenska a
blízkost realizovaných domů v Rakousku předznamenává další rozvoj výstavby domů v pasivním
standartu i na Slovensku. Zájem tamních architektů i veřejnosti prokázala hojná návštěvnost první
konference Pasivní domy, která se v loňském roce konala v Bratislavě.

ESTETIKA A GENIUS LOCI PASIVNÍCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Kritikové architektury by o většině pasivních domů v ČR zřejmě prohlásili, že mají nižší estetickou
úroveň. To ale není dáno apriori tím, že jde o domy pasivní, nýbrž mnoha dalšími vlivy. Výsledné
estetické působení domu totiž často není pouze na rozhodnutí architekta, ale současně také investora
stavby a prováděcí firmy. Ten z této trojice, který má největší autoritu a schopnost prosadit svůj názor,
nejvýrazněji určí výsledný vzhled domu. Pro některé investory je nejdůležitější úspora nákladů na
výstavbu domu a jeho následný provoz a estetické kritérium má pro ně o dost nižší prioritu. Vznikají
tak domy energeticky úsporné na vysoké technologické úrovni, avšak o jejich kráse se bohužel moc
hovořit nedá. Podle mého názoru jsou ale i mezi již postavenými pasivními domy v ČR i některé
esteticky zajímavé domy z jejichž architektonického řešení lze vycítit vliv jejich autorů. Jedinečně,
dynamicky a futuristicky na mne působí například zkosený kubus prořezaný nepravidelnými okenními
otvory domu v Letovicích od mladého brněnského ateliéru Vize. Naopak pocit klidu a souznění
s přírodou a okolním prostředím ve mne vyvolává organicky tvarovaný přízemní dům s krásnou
vegetační střechou v Hradčanech u Brna od architekta Aleše Brotánka (viz. Obr. 1).

Bělkovice-Lašťany
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Český Brod
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Hromnice

Jenišov

Konešín

Letovice

Lochenice

Lysá nad Labem
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Praha-západ

Praha-Uhříněves

Rychnov

Svobodné Dvory

Votice

Zlatníky

Židlochovice

Židlochovice

Židlochovice
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Obr. 1 –Pasivní domy postavené do současné doby na území České republiky. [1]
Právě dům v Hradčanech je zajímavý ještě dalším faktem. Je jedním z devíti domů v postupně
vznikající obytné lokalitě Sluneční ulice, jejíž hlavním cílem je maximální kontakt s přírodou při
zachování výhod blízkého města. Autor Sluneční ulice tu doslova na zelené louce vytváří místo
s vlastním silným geniem loci. Mezi domy rozmisťuje vodní plochy a v srdci lokality plánuje vytvořit
park, místo setkávání sousedů nejen ze Sluneční ulice a okolí.

POUŽÍVÁNÍ LOKÁLNÍCH TRADIČNÍCH PŘÍRODNÍCH STAVEBNÍCH
MATERIÁLŮ
Úsporností svého provozu naplňují pasivní domy princip trvale udržitelného rozvoje výstavby velmi
dobře. Množství energie potřebné na provoz domů se dá poměrně snadno vyčíslit a obyvatelé
pasivních domů tento údaj většinou pečlivě sledují. Co ale sledují jen někteří z nich je množství
energie spotřebované při výstavbě domu, při výrobě stavebních materiálů a při jejich následné dopravě
na staveniště. Pro tuto energii se používá označení šedá energie. Minimalizovat množství šedé energie
lze používáním přírodních stavebních materiálů nejlépe z blízkého okolí staveniště. Dřevo je ve větší
nebo menší míře použito v každém z prezentovaných pasivních domů. Někteří autoři zvolili i tepelné
izolace z přírodních materiálů (foukaná celulóza, slaměné balíky), či vyzdívky z nepálených
lisovaných hliněných cihel a hliněné omítky. Dřevo, slámu a hlínu použil v ČR jako první při výstavbě
pasivního domu v Hostětíně rakouský architekt Reinberg. Později byl ze dřeva, slámy a hlíny
postavený také například pasivní dům v Habrovanech od architekta Mojmíra Hudce. A není jediný, ze
dřeva, foukané celulózy a hlíny je postaven také již zmiňovaný dům v Hradčanech (viz. Obr. 1, 2 a 3).

Obr. 2 a 3 – Pasivní dům z přírodních stavebních materiálů v Hradčanech (foto: autor příspěvku)
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ZÁVĚR
V porovnání se západními sousedy je v ČR realizováno zatím malé množství pasivních domů, avšak
každoroční nárůst jejich počtu naznačuje pozitivní trend trvale udržitelné výstavby, který je navíc
podpořen poměrně častým používáním přírodních stavebních materiálů k jejich výstavbě. Individuální
přístup architektů k projektům pasivních domů se odráží v různorodosti jejich estetického působení.
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ABSTRACT
Building reconstructions and additions can be more ecologic solution than comparable new building. It
is looking for fundamental aixoms for eco friendly building reconstruction and additions. Described
axioms are presented on the examples of houses projects or realizations.

ÚVOD
Dnes je často diskutována ekologická stopa lidské činnosti. Rozlišujeme energii vstupní – tzv. šedou,
která je potřebná k vytvoření dotyčného objektu a energii spotřebovanou během provozu. Při naší
architektonické tvorbě se musíme snažit optimalizovat nejen energii vloženou do vytvoření konstrukce
a provozování objektu, ale také je nutno uvážit energetickou náročnost likvidace a zábor půdního
fondu. Výše jmenované faktory můžeme eliminovat rekonstrukcí stávajících staveb. Proto se snažím
nastínit možnosti rekonstrukcí spojených s přístavbami a nástavbami, které vytvářejí alternativu
k rozvoji na zelené louce. Výběr charakteristických objektů koresponduje se zaměřením mé práce na
venkovské rodinné domy regionu střední Moravy.

Obr. 1 Letecký snímek jedné z hanáckých vesnic

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODNÍHO FONDU
Jedním z nejdůležitějších vyčerpatelných přírodních zdrojů je orná půda. V porovnání s fosilními
palivy nebo vodou je tento přírodní zdroj silně opomíjen. Na rozdíl od těchto komodit není půda
přemístitelná a zatím nebyla objevena jakákoliv náhrada použitelná v jiných než laboratorních
podmínkách. V Česku je většina úrodných oblastí již od pradávna hustě urbanizována. Hustá
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urbanizace jako základní předpoklad hospodářské prosperity dále tlačí na civilizační rozvoj. Vzhledem
k dnešním trendům se jedná především o suburbanizaci, jíž lze charakterizovat následujícím
odstavcem.
Poslední desetiletí v urbanistickém vývoji venkova se dá hodnotit jako doba extenzivního rozvoje, kde
slova architektura, urbanismus, koncepce, ekonomie a ekologie byla jen prázdnými frázemi plnícími
stohy žádostí o dotace, rozvojové studie a územní plány. Zatímco se formuláře plnily silnými slovy,
tak kolem vesnic vesele bujely „chýšové háje“ plné samostatně stojících rodiných domů. Zajímavý je
i pohled do statistiky v olomouckém kraji, která ukazuje, že průměrná velikost pozemku novostavby
rodiného domu vzrostla během posledních 5 let z 800 m2 na 1000 m2. [1] Konec tomuto
nesystémovému rozvoji učinil nedostatek zastavitelných pozemků a následně ekonomická krize, která
snížila zájem investovat do těchto neefektivních aktivit.

Obr. 2 Současná výstavba

Obr. 3 Původní výstavba v centru obce – identické měřítko s obr.2
O nízké míře využití pozemků a dalších problémech, které přináší suburbanizace bylo napsáno mnoho.
O čem se naopak nepíše, je nevyužívání centrálních vesnických zón. Hospodářské funkce upadají již
od 2. poloviny 20. století. Ještě v 90. letech byla využita většina zahrad k pěstování ovoce a zeleniny.
Hospodářské trakty sloužily jako chlévy pro užitková zvířata. V dnešní době zbývá už jen málo těchto
intenzivně hospodářsky využívaných objektů, dvorů a zahrad. Míra jejich využití se snižuje se
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zkracující se dojezdností do významného městského sídla. Stejně jako docházelo k poklesu
hospodářského využití, tak dochází i ke snižování počtu obyvatel a to dvěma způsoby. Mizí postupně
vícegenerační bydlení ve vícebytových rodinných domech a počty členů domácností jsou obecně
menší. Často tvoří domácnost jen osaměle žijící senioři.
I přes ekonomické a demografické změny se zatím stavební fond nepřizpůsobil. Změnou dělení
existujících velkých rodinných domů na bytové jednotky lze docílit zvýšení jejich atraktivity pro
bydlení. Místo potenciálních 3 bytů se společným vstupem a společným dvorem vzniknou při nově
použitém členění 3 byty se samostatným vstupem z ulice a samostatnou zahradou, které budou nabízet
kvalitu bydlení jako v řadovém rodinném domě. Zatímco dnes je objekt využíván jako jeden byt, tak
pro ty potenciální další dva byty je zabráno cca 2000 m2 orné půdy. I v případě provádění přístaveb
zůstává zábor orné půdy nulový, protože se většinou jedná o plochu dvorů – tedy ostatní plochu resp.
zastavěnou plochu a nádvoří.

Obr. 4 Schéma dělení zemědělské usedlosti - vpravo stávající, vlevo navrhované

Energetický potenciál zemědělského půdního fondu
Jedním z neobnovitelných přírodních zdrojů je zemědělská půda. Pokud bychom chtěli vyjádřit její
hodnotu v souvislosti s energetickou náročností, je nejvhodnější přepočet na množství vypěstovatelné
biomasy. Výhřevnost biomasy z jednoho hektaru se pohybuje mezi 100 až 300 GJ dosahovaných
u speciálně vyšlechtěných energetických plodin.
Za vzorový příklad vybereme typickou novou zástavbu tvořenou pozemky o velikosti 1000 m2. Plocha
spotřebovaná na komunikace a společnou infrastrukturu navyšuje celkovou plochu o cca 20%. Na 1 ha
plochy je tedy možné osadit 8 – 9 rodinných domů. Na jeden takový rodinný dům připadá ztráta 10 –
40 GJ potenciální energie získatelné z biomasy. Průměrná potřeba tepla vypočítaná dle vyhlášky
148/2007 Sb. [2] u nejčastěji stavěných rodinných domů se pohybuje mezi 30 a 80 GJ. U pasivních
domů se tato hodnota pohybuje kolem 10 GJ. Z výše uvedeného je patrné, že jen zábor půdního fondu
průměrným stavebním pozemkem snižuje energetický potenciál území o hodnotu, která stačila pro
vytápění a ohřev teplé vody v pasivním domu nebo pro vytápění v nízkoenergetickém rodinném
domu.

Šedá energie
Šedá energie je energií, která je potřebná pro výrobu materiálu na výstavbu objektu, pro transport na
místo stavby a také pro energii potřebnou k zajištění samotného průběhu výstavby. O její přesný
výpočet se pokouší metoda LCA (Life Cycle Assessment = posouzení životního cyklu produktů),
volně přeloženo porovnání energie potřebné k výrobě a dopravě výrobků na místo s energií, kterou
pak výrobek ušetří po dobu svého používání. U starší výstavby byla tato energie zanedbatelná ve
srovnání s tím, co dům spotřeboval na vytápění během svého života. U nízkoenergetických domů to už
zanedbatelné není – šedá energie může klidně představovat i 10% spotřeby domu za 50 roků jeho
životnosti. 40% vší energie je spotřebovává stavebnictví, provoz budov a s tím související doprovodné
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služby. 50% vytěženého nerostného materiálu je určeno pro stavebnictví. 60% veškerého odpadu je
stavební odpad.
Mezi hlavní parametry stavebních konstrukcí používané pro environmentální vyhodnocení patří:
• svázané emise CO2 [gCO2/a] jako faktor globální environmentální zátěže,
• svázaná emise SO2 [gSO2/a] jako regionální environmentální zátěž,
• svázaná energie E [MJ/kg] jako přímé energetické nároky spojené s výrobou materiálů,
• celková hmotnost konstrukcí [t] zahrnující sekundárně náročnost dopravy
Při výběru materiálů pro nové konstrukce bychom měli preferovat materiály s nízkou šedou energií.
Podle porovnání provedeného doktorandy Ing. Jiřím Davidem a Ing. Barborou Koláčkovou [3]
z fakulty stavební VUT Brno plyne, že konstrukce s nosnou a izolační funkcí na bázi dřeva mají
přibližně poloviční zabudovanou energii oproti konstrukcím na bázi keramiky. ETICS EPS-F 200 mm
+ Porotherm 240 mm obsahuje 1091 MJ/m2 primární energie oproti 527 MJ/m2 u dřevěné sloupkové
stěny s izolací z min.vlny a dřevovláknitých desek s vnitřním obkladem sádrokartonem a vnější
provětrávanou fasádou z dřevěných palubek. Obdobný výsledek je v případě srovnání stropu z nosníků
s keramickými vložkami oproti stropu z dřevěných trámů. Proto bychom se měli snažit preferovat
nosné konstrukce na bázi dřeva před těmi konvenčními z pálené keramiky, betonu a oceli.
Součástí životního cyklu budovy je kromě výstavby a samotného provozu také její průběžná údržba a
její zánik. Abychom snížili energetickou náročnost průběžné údržby, tak se snažíme vybírat materiály,
které v optimálním poměru kombinují dlouhou trvanlivost, nízkou zabudovanou šedou energií,
samorozložitelnost eventuelně recyklovatelnost s nízkou energetickou náročností.
Možností jak eliminovat energetickou náročnost spojenou s demolicí objektu je jeho rekonstrukce a
opětovné využití. Variantu rekonstrukce je nutno důkladně zvážit v případě, že základové a nadzemní
nosné konstrukce jsou v dobrém stavu a jsou provedeny z materiálů s vysokou vstupní energií – cihla
plná pálená, ocel, beton. Konstrukce dřevěné, hliněné nebo smíšené jsou z hlediska likvidace
energeticky příznivější, ale i zde je potřeba zvážit nutnost likvidace těchto konstrukcí. Je třeba počítat
s šedou energii pro výstavbu nových konstrukcí a faktem, že materiály u nových konstrukcí mají
většinou vyšší šedou energii než ty původní. Příkladem může být nejen nahrazení smíšené nebo
hliněné stěny stěnou z pálených cihelných bloků nebo pórobetonu, ale také pouhá záměna stávající
cihly plné pálené, která byla vyprodukována v blízké cihelně za současné cihlářské výrobky
transportované stovky kilometrů.

TVAROVÁ, TEPELNÁ A PROVOZNÍ OPTIMALIZACE
Zásadním faktorem, který ovlivňuje energetickou náročnost stavby je spotřeba energie na vytápění.
Pro přiblížení této hodnoty se používá výpočet měrné potřeby tepla na vytápění. Vstupními faktory
jsou tepelně technické vlastnosti konstrukcí, objem výměny vzduchu, klimatické podmínky, provoz,
tvar a orientace objektu. Tepelně-technické vlastnosti – součinitel prostupu tepla (U) u většiny objektů
nedosahuje ani požadovaných hodnot. Výměna vzduchu je ovlivněna těsností obálky. Její minimální
hodnota je stanovené hygienickými předpisy. Ve vesnické zástavbě se poměr plocha/objem, dále již
jen A/V = 0,6 –1,0.
Jak optimalizovat:
• zlepšit tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí zateplení stávajících konstrukcí,
eventuelně jejich výměna, dosažení alespoň doporučených normových hodnot
• výměna vzduchu, větrání výměna výplní otvorů, utěsnění obálky, instalace řízeného větrání
s rekuperací
• klimatické podmínky odstěhovat se na zimu do Itálie (u šlechtických rodin dříve oblíbené)
• provoz zamyslet se nad nutností vytápět celý objekt na teplotu 20°C a vyšší, zvážit možnost
přechodného využívání
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•
•
•

zlepšit poměr A/V zjednodušit tvar, zvětšit objem, zvětšit nejmenší rozměr
orientace objektu ke světovým stranám změna dispozičního uspořádání
tepelné mosty vytvořit dokonalou návaznost izolační vrstvy, u rekonstrukcí často neřešitelný
problém

ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Přestože jsme tlačeni technickými požadavky, tak nesmíme zapomenout na architektonický výraz
objektu. Zatímco poměr A/V nám velí, abychom navrhovali tvarově jednoduché patrové tlusté domy,
tak urbanismus vesnice je založen na objektech spíše štíhlých. Tyto štíhlé domy výrazně
obdélníkového charakteru se shlukují do tvarově bohaté struktury. Tvarová bohatost vesnice a
elegance štíhlých proporcí se projeví při pohledech na střešní krajinu (porovnej zástavbu bytovek ze
70. let a původní zástavbu rodinných domů s hospodářskými částmi). Zde je nutno hledat vyvážený
poměr mezi A/V a cizorodostí tvaru ve venkovském prostoru. Řešení musí být stanoveno pro každý
objekt zvlášť.
S architekturou objektu souvisí dispoziční řešení. K rozšíření objektů je třeba přistupovat komplexně.
Nestačí měnit dispoziční řešení bytů samotných, ale je nutno předefinovat současné dělení objektu tak,
aby všechny bytové jednotky nabízely komfort rodinného domu. Přístavby směřovat tam, kam
tradičně patří – tj. do dvora a zachovat uliční průčelí. Přístavby navrhovat tak, aby nám vytvářely nové
obvodové konstrukce. Ty budou zakrývat co největší procento stávající zděných konstrukcí a
eliminovat tak vysoké náklady na jejich zateplení. U objektů patrových se snažit využít přízemí ve
stávajícím objektu jako prostory nevytápěné nebo částečně vytápěné. Budou tvořit tepelný filtr a
zároveň nebude nutné řešit komplikované tepelné izolace, které mohou být špatně realizovatelné pro
neexistující hydroizolace. Původní lehké konstrukce – většinou dřevěné krovy je žádoucí využít díky
relativně snadné realizovatelnosti při splnění současných požadavků. V případě prezentovaného
přízemního domu, který je přestavěn na byty pro seniory je tato místnost v podkroví uvažována jako
pokoj pro hosty.

Obr. 5 Přestavba přízemní usedlosti na 3 byty pro seniory – stávající stav

Obr. 6 Přestavba přízemní usedlosti na 3 byty pro seniory – navrhovaný stav
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ABSTRAKT
Příspěvek představuje srovnání produkce emisí domácností ve městě a na venkově v České republice a
Německu, které bylo provedeno v rámci mezinárodního projektu GILDED. Empirické údaje byly
získány dotazníkovým šetřením od 325 domácností, z nichž asi polovina se nachází ve městech a
přibližně polovina na venkově. Komparace je zaměřena na tři hlavní oblasti: 1. domácnost (vytápění,
elektřina), 2. doprava (automobil, hromadná doprava, létání), 3. spotřeba potravin (konzumace masa).
Dle získaných údajů jsou domácnostem vypočítány emise CO2 metodou vlastní uhlíkové kalkulačky.
Výsledky jsou porovnávány na základě demografických informací a povědomí respondentů
o klimatických změnách. Z výsledků vyplývají zajímavé otázky, především kde, zda vůbec, je v těchto
zemích reálný prostor pro snižování emisí CO2 domácností a jaký je vztah mezi názory a hodnotami
lidí a jejich skutečným chováním.
Klíčová slova: emise CO2, domácnost, město, venkov, změny klimatu

ABSTRACT
We compared production of CO2 emissions of households in rural and urban areas in Czech Republic
and Germany. Data were collected through empirical questionnaire in GILDED project research from
325 households, approximately half of them rural and half urban. We focused mainly on 3 topics: 1.
household itself (heating, electricity); 2. transport (car using, public transport, flying) and 3. food
consumption (meat consumption). We counted the CO2 emissions of the households with our own
carbon calculator and compared them with demographic information and people’s ideas about climate
change. Interesting questions arise from the results. Is it possible to lower amount of CO2 emission
caused by the households? How? And is there any relationship between people’s values and opinions
and their real behaviour?
Key words: CO2 emissions, household, urban, rural, climate change

ÚVOD
Klimatické změny jsou považovány za největší současnou globální environmentální výzvu. Panuje
široká shoda na tom, že částečný vliv na změny klimatu mají lidské činnosti, které způsobují
uvolňování skleníkových plynů do ovzduší. Největší část skleníkových plynů tvoří oxid uhličitý
(CO2), který se výrazněji uvolňuje při odlesňování zemského povrchu a především při spalování
fosilních paliv [14]. Starší studie poukazují na to, že dochází k sociální reflexi klimatických změn jako

102

důležitého environmentálního problému [12], [11]. Velkou otázkou je, do jaké míry toto vědomí
ovlivňuje lidské chování.
Důležitým producentem emisí CO2 v průmyslových zemích jsou domácnosti, které produkují emise
přímo (topení, elektřina, doprava) či nepřímo (nákup potravin, nákup spotřebního zboží, atd.). V naší
studii jsme se zaměřili především na tři hlavní oblasti spotřeby energie a produkce emisí
v domácnostech: 1. vlastní domácnost (vytápění a elektřina), 2. doprava (především využití
automobilu) a 3. spotřeba potravin. Představujeme zde první výsledky rozsáhlé studie probíhající
celkem v 5 evropských zemích.

METODOLOGIE
Metodologickou část můžeme rozdělit na dvě části, první se týká samotného terénního šetření, druhá
metodiky výpočtů emisí CO2.

Terénní šetření
V rámci mezinárodního výzkumného projektu GILDED1, který se věnuje problematice vnímání
klimatických změn a energetických otázek, proběhlo v březnu a dubnu roku 2010 v pěti státech
Evropské unie rozsáhlé dotazníkové šetření, v rámci kterého byla sesbírána data od 2952 respondentů.
V jednotlivých státech (Velká Británie, Nizozemí, Německo, Maďarsko a Česká republika) se
zúčastnilo výzkumu od 468 do 951 respondentů. Respondenti byly vybíráni formou kvótního a
náhodného výběru. Výběr respondentů byl koncipován tak, aby jedna polovina z nich bydlela ve městě
a druhá na venkově. Dotazník byl rozdělen na dvě části, první část byla tvořena standardním
sociologickým dotazníkem zaměřeným na hodnoty, vnímání klimatických změn a problémů spojených
se spotřebou energie. Druhou část dotazníku tvořila poměrně podrobná CO2 kalkulačka, do které
respondenti vyplnili informace o bydlení, spotřebě elektřiny, druhu vytápění, používání automobilu,
cestování a zvycích spojených se spotřebou potravin. Některé otázky se týkaly pouze respondentů, jiné
se vztahovaly na celou domácnost a všechny její členy. Respondenti vyplnili také demografické
informace o sobě a své domácnosti, včetně čistého finančního příjmu domácnosti (respektive kategorie
určitého rozsahu). Pro doporučení v závěru jsme použili informace z kvalitativního šetření
probíhajícího také v rámci projektu GILDED formou polostrukturovaných rozhovorů, v každém ze
států s přibližně 40 účastníky.
V tomto příspěvku předkládáme analýzu dotazníků 3252 respondentů z Německa (208 respondentů) a
České republiky (117 respondentů). V Německu probíhal výzkum ve městě Potsdam a na venkově
v zemském okresu Potsdam-Mittelmark ve spolkové zemi Braniborsko. V Česku bylo zvoleno město
České Budějovice a venkovské oblasti v bývalých okresech České Budějovice a Český Krumlov.
Český ani německý vzorek respondentů není zcela reprezentativní při srovnání s populací Jihočeského
kraje, respektive Braniborska (viz Tab. 1). V českém i německém vzorku jsou výrazněji zastoupeni
respondenti středního věku a méně zastoupeni mladší respondenti, méně jsou zastoupeni jedinci žijící
v domácnosti sami, naopak více jsou zastoupeni rodiny s dětmi.
3
Průměrný počet obyvatel jedné domácnosti v českém vzorku (2,64) je ale reprezentativní , průměrný
4
počet obyvatel ve vzorku německém (2,62) nikoli . Respondenti v českém vzorku jsou celkově
vzdělanější než populace, i když zde je třeba brát v úvahu, že za téměř deset let uplynulých od
1

Výzkumný projekt 7. rámcového programu EU probíhající v letech 2008-2011, Governance, Infrastructure,
Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities (GILDED), www.gildedeu.org.
2
Vzorek respondentů v tomto příspěvku tvoří asi 1/3 z celkového počtu 1043 respondentů, z toho 543 v Německu
a 500 v Česku.
3
Průměrný počet osob v bytě v Jihočeském kraji byl při posledním sčítání 2,68, průměrný počet osob
v hospodařící domácnosti 2,48 [16].
4
V Braniborsku je průměrný počet obyvatel v bytě 2,5 v rodinných domech a 1,8 v ostatních typech bytů [6],
[8].
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posledního sčítání lidu se situace výrazně změnila. V německém vzorku se struktura vzdělání ještě
více odlišuje od ostatní populace. Vzhledem k rozdělení vzorku dle bydliště (polovina město, polovina
venkov) bydlí více než 80 % respondentů v rodinných domech, zatímco v jihočeské populaci je to
přibližně polovina, obdobná čísla platí i pro německý vzorek. Při zobecňování výsledků naší studie je
třeba mít stále na zřeteli, jak se národní vzorky odlišují od zbytku populace i to, jak se odlišují mezi
sebou.
Respondenti, kteří jsou zahrnuti v této práci, byli vybráni na základě toho, jak podrobně vyplnili údaje
v CO2 kalkulačce. Můžeme konstatovat, že s rostoucím věkem vyplňovali respondenti tyto údaje
spolehlivěji, v německém vzorku kvalita vyplněných údajů roste s vyšším vzděláním.
Tab. 1 Srovnání vzorku respondentů a populace

48,7 %
51,3 %
29,1 %
45,3 %
25,6 %
35 %
65 %
2,6 %

49,3 %
50,7 %
42,5 %
32,4 %
25,1 %
67,1 %
32,9 %
23,9 %

vzorek Německo
57,7 %
40,4 %
12,5 %
48,6 %
36,5 %
46,6 %
53,4 %
0%

29,9 %

38,7 %

19,7 %

5,8 %

52,1 %

25,1 %

6,3 %

9%

1,7 %
13,7 %
17,1 %
33,3 %

3,3 %
7,8 %
28,7 %
29,8 %

28,4 %
44,2 %
10,6 %
48,1 %

70,8 %
12,5 %
36,2 %
32,3 %

42,7 %

27,3 %

32,7 %

1,7 %

7,5 %

4,3 %

vzorek - Česko Jihočeský kraj5
pohlaví
věkové
skupiny
bydliště

vzdělání

typ
domácnosti

druh bytu

muži
ženy
15-39
40-59
60 a více
město
venkov
základní
střední (bez
maturity)
SŠ
s maturitou
VOŠ
VŠ
sám
s partnerem
s partnerem a
dětmi
rodič
samoživitel
rodinný dům
v domě s 2-3
byty
v bytovém
domě

55,6 %
25,6 %
18,8 %

48,7 %
50,2 %

Braniborsko6
48,7 %
50,9 %
35,0 %
37,2 %
27,9 %
1,9 %

30,8 %

76 %

48,5 %

12,5 %

15 %

4,8 %

36,4 %

5

Údaje pochází ze sčítání lidu z roku 2001 [16], s výjimkou pohlaví a věkových skupin obyvatelstva, tyto údaje
jsou z roku 2007 [18].
6
Údaje se vztahují k Braniborsku, s výjimkou pohlaví a věkových skupin, které jsou přímo pro město Potsdam a
zemský okres Potsdam-Mittelmark. Data týkající se vzdělání a druhů bydlení jsou z roku 2006 [7], [6], data pro
věk a pohlaví z roku 2009 [2], stejně jako data pro typy domácností [8]. Přesné údaje pro rozdělení bydliště na
město a venkov nejsou k dispozici.
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Výpočty emisí CO2 a zpracování dat
Největším problémem při výpočtech emisí CO2 na základě dotazníků respondentů jsou chybějící data.
325 respondentů v této analýze bylo vybráno z celkových 1043 v Německu a Česku právě proto, že
data týkající se vytápění a spotřeby elektřiny vyplnili velmi pečlivě, není tedy třeba je doplňovat
odhady. Dalším problémem, který je spojen s výpočtem emisí je velká rozdílnost některých údajů
(především emisních faktorů z různých zdrojů). Snažili jsme se používat data, která byla vydána přímo
v daném státě. V případech, kdy byly k dispozici pro oba státy odlišné emisní faktory z více zdrojů
jsme používali pro oba státy faktory vždy ze stejného zdroje (pokud nebyla k dispozici přesnější
národní data).
Výpočty emisí CO2 jsme seskupili do několika kategorií7: vytápění, spotřeba elektřiny, automobilová
doprava, hromadná doprava, létání, potraviny a ostatní emise (viz Tab. 2). Výsledné emise jsme
srovnávali s názory respondentů na klimatické změny. Ze 6 otázek v dotazníku8 jsme vytvořili
konstrukt, který v sobě zahrnuje vnímání kauzality klimatických změn, řešení problému a hodnocení
vlastní role v tomto procesu. U těchto otázek jsme otestovali jejich reliabilitu (α = 0,752), pro ověření
jsme zjišťovali korelaci mezi konstrukcí percepce klimatických změn a konstrukcí biosférických
hodnot respondentů, složenou ze čtyř otázek týkajících se ochrany životního prostředí a vztahu
k přírodě (α = 0,802). Mezi oběma konstrukcemi jsme nalezli pozitivní korelaci (r = 0,283, sig.=0, při
p = 0,01)9. Při analýze vztahu emisí a hodnot jsme sledovali pouze konstrukci vnímání klimatických
změn.
Dále jsme se zabývali korelací množství emisí na osobu a čistého peněžního příjmu na jednoho člena
domácnosti. Čistý finanční příjem na osobou v domácnosti byl vypočten z průměru dané kategorie
příjmu10 a počtu osob žijících v domácnosti. Pokud, například, respondent uvedl, že čistý měsíční
příjem domácnosti spadá do kategorie 13 000 – 19 500 Kč a v domácnosti žijí 3 členové, činil čistý
měsíční příjem na osobu 5 417 Kč (= 16 250 / 3). Pro přepočet kurzu koruny a eura jsme používali
hodnotu 1 € = 26 Kč.
Tab. 2 Emisní faktory CO2
zdroj emisí

vytápění

elektřina
automobil

zemní plyn
lehký topný olej
dálkové vytápění
dřevo
uhlí
standardní elektřina
zelená elektřina
benzín
zemní plyn
nafta

Česko
0,201 kg/kWh
0,302 kg/kWh
37,5 kg/m3
2,14 kg/kg
0,688 kg/kWh
2,78 kg/l
2,84 kg/l

Německo
0,216 kg/kWh
0,261 kg/kWh
0,13 kg/kWh
0,627 kg/kWh
0,04 kg/kWh
2,78 kg/l
3,3 kg/kg
2,84 kg/l

Pokračování tabulky na další straně
7

Veškerá doprava (automobilová, hromadná, letecká) zahrnuje mimopracovní cesty, tedy dojíždění do práce a
ostatní cesty, ale nikoliv cesty služební.
8
Jednalo se o tyto otázky: 1) Jsou klimatické změny vážným problémem pro Evropu? 2) Myslím si, že mohu
přispět k řešení problému klimatických změn tím, že budu šetřit energii. 3) Myslím, že hlavní příčinou jakýchkoli
současných změn klimatu je životní styl lidí. 4) Hlavní příčinou všech současných změn klimatu jsou emise
způsobené lidmi. 5) Myslím si, že šetřit energií je dobrý způsob, jak čelit změnám klimatu. 6) Myslíte, že změny
chování, ve smyslu větší úspory energie, jsou vhodným opatřením ke zmírňování klimatických změn? Odpovědi
na otázky ležely na škále 1(zcela nesouhlasím) až 5 (zcela souhlasím).
9
Zkratka p označuje zvolenou hladinu významnosti (respektive hladina významnosti je (1-p) * 100 %), častěji se
používá zkratka α. Používáme zde zkratku p, aby nedocházelo k záměně s pojmem α, který používáme při
testování reliability. Zkratka sig. značí signifikanci výsledku statistického testu. Porovnává se se zvolenou
hladinou významnosti. Data byla zpracovány za pomoci softwaru SPSS Statistics.
10
V německé verzi dotazníku byly respondentům k dispozici kategorie po 500 €, v české verzi po 6 500 Kč.
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dálkový vlak
0,064 kg/os.km
0,064 kg/os.km
osobní vlak
0,101 kg/os.km
0,101 kg/os.km
veřejná doprava
MHD
0,076 kg/os.km
0,076 kg/os.km
dálkový autobus
0,032 kg/os.km
0,032 kg/os.km
krátký let
130 kg/osoba/let
130 kg/osoba/let
létání
vnitroevropský let
360 kg/osoba/let
360 kg/osoba/let
mezikontinentální let
1500 kg/osoba/let
1500 kg/osoba/let
potraviny (dle spotřeby masa)
1250-2000 kg/osoba/rok 1250-2000 kg/osoba/rok
ostatní emise
4680 kg/osoba/rok
4170 kg/osoba/rok
Data v tabulce jsou udávána v ekvivalentech emisí CO2. Chybějící faktory nebyly v daných státech pro
výpočet potřebné.
Při výpočtu emisí CO2 z vytápění byla použita data z různých zdrojů. Pro německé údaje jsme použili
německá data používaná v softwarovém modelu GEMIS 4.5 [10] pro zemní plyn a topný olej a data
z literatury [17] v případě dálkového vytápění. V českých výpočtech jsme použili národní data pro
zemní plyn a uhlí [13] a vlastní výpočty na základě dat z různých zdrojů v případě topení dřevem [20],
[19], [1] a výpočty na základě národních dat [13] a specifických místních podmínek v případě
dálkového vytápění. Pro výpočet emisí vzniklých při výrobě elektřiny jsme použili pro ČR i Německo
data z německého zdroje [10]11. Pro automobilovou, hromadnou i leteckou dopravu vycházíme
z emisních faktorů z německého zdroje [17] pro oba státy. Pro výpočet emisí způsobených spotřebou
potravin s důrazem na konzumaci masa jsme vycházeli pro oba státy z německých zdrojů [17]. Ostatní
emise se skládají z emisí vzniklých spotřebou produktů (např. nákup spotřebního zboží, nábytku, atd.)
a služeb v domácnostech (např. návštěva restaurací, sport, atd.) a tzv. veřejných emisí, což jsou emise
z průmyslu, obchodní sféry, těžby, nákladní dopravy, apod. Pro respondenty z Německa používáme
v kategorii ostatních emisí údaje z německého zdroje [17], pro český vzorek respondentů jsme
provedli vlastní odhad s ohledem na rozdělení německých a českých emisí dle odvětví [9] a
následného srovnání s německými daty.

VÝSLEDKY
Jak je vidět z našich výsledků (Tab. 3), nejvýraznější složku emisí CO2 tvoří ve všech oblastech
vytápění. V Českých Budějovicích tato složka dokonce velmi převyšuje všechny ostatní části. Emise
způsobené elektřinou jsou u vzorku z obou států vyšší na venkově než ve městě, stejně jako emise
z automobilové dopravy, které jsou v Německu výrazně vyšší než v Česku. Emise z veřejné dopravy
nejsou příliš výrazné. Emise z letů respondentů jsou nejvýraznější v Potsdami. Potraviny jsou po
vytápění druhou největší složkou emisí respondentů. To, že se od sebe emise způsobené konzumací
potravin příliš neliší je dáno i metodikou výpočtu.

11

Emise související s výrobu elektřiny mohou sloužit jako ukázkový příklad různých metodologií výpočtu a s tím
souvisejících odlišných výsledků, např. údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR [21] a Mezinárodní
energetické agentury [4]. Více k tomuto tématu článek J. Petráka [15], jehož závěry podporují námi používané
emisní faktory.
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Tab. 3 Emise CO2 přepočtené na osobu za rok (v tunách ekvivalentu CO2)12
Česko
osobní spotřeba (bez
ostatních emisí)
vytápění
elektřina
automobil
veřejná doprava
létání
potraviny
ostatní emise
CELKEM

Německo

celkem

město

venkov

celkem

město

venkov

7,61

9,7

6,48

6,77

6,04

7,41

3,36
1,24
0,83
0,26
0,11
1,81
4,68

5,81
0,93
0,73
0,27
0,08
1,89
4,68

2,04
1,41
0,88
0,24
0,13
1,77
4,68

2,24
0,88
1,45
0,22
0,31
1,67
4,18

1,68
0,82
1,22
0,23
0,46
1,63
4,18

2,73
0,93
1,66
0,21
0,19
1,7
4,18

12,29

14,38

11,16

10,95

10,22

11,6

Srovnáme-li celkové výsledky z obou států prostřednictvím statistické analýzy ANOVA a robustních
testů rovnosti průměrů (při p = 0,05), zjistíme, že statisticky významné jsou rozdíly v emisích
způsobených spotřebou elektřiny (sig. = 0), používáním automobilu (sig. = 0), létáním (sig. = 0,007) a
konzumací potravin (sig. = 0). Rozdíly v emisích z vytápění, ač na první pohled výrazné, nejsou vinou
rozložení datového souboru statisticky významné, tudíž je nelze zobecnit.
Tab. 4 Vnímání klimatických změn13

město
venkov
celkem

celkem
3,79
3,65
3,71

Česko
3,52
3,5
3,51

Německo
3,9
3,75
3,82

Hodnocení konstruktu vnímání klimatických změn bylo nejvyšší v urbánní oblasti v Německu,
nejnižší v rurální oblasti v Česku (viz Tab. 4). Testovali jsme korelaci vnímání klimatických změn a
emisí CO2 na osobu14. Korelace se mezi těmito dvěma sledovanými hodnotami nevyskytuje ani
v rámci celého souboru (r = -0,032), ani v rámci žádné z podskupin: Česko-město (r = 0,178), Českovenkov (r = -0,086), Německo-město (r = -0,181) a Německo-venkov (r = 0,011). Korelace mezi
konstruktem vnímání klimatických změn a jednotlivými skupinami emisí (vytápění, doprava,
elektřina, atd.) jsme nenalezli ani u celkového souboru ani čtyř sledovaných podskupin.
Zkoumali jsme, zda spolu koreluje výše čistého finančního příjmu na osobu v domácnosti a množství
emisí CO2 na osobu. Pozitivní korelaci, (čím více peněz, tím více emisí) jsme našli jak v národních
vzorcích (Německo, r = 0,526, sig. = 0, při p = 0,01; Česko, r = 0,222, sig. = 0, při p = 0,05), tak
v podskupinách dle státu a oblasti (město/venkov).
12

Pokud bychom dřevo chápali jako způsob vytápění, který neprodukuje žádné emise, protože během svého růstu
absorbuje CO2, klesly by některé hodnoty v tabulce (pouze pro Česko, Němečtí respondenti dřevem netopí):
vytápění ve městě 5,77; vytápění na venkově 1,88; vytápění celkem 3,24. Tím pádem by se změnily i hlavní
výsledky: osobní spotřeba celkem 7,49; o. s. město 9,65; o. s. venkov 6,33. Celkové výsledky by byly takovéto:
celkem 12,17; město 14,35; venkov 11,0. Pokles je patrný v podstatě pouze na venkově, kde téměř polovina
respondentů topí dřevem.
13
Škála od 1 do 5, s rostoucí hodnotou roste vnímání klimatických změn jako problému, přesvědčení o
antropogenních příčinách klimatických změn, vnímání úspor energie jako dobrého způsobu zmírňování
klimatických změn a vnímání vlastní role v tomto problému.
14
Vzhledem k zaměření této studie především na přímou produkci emisí v domácnostech a vzhledem k menší
přesnosti kategorie „ostatní emise“ používáme v této i následující korelaci (peníze a emise) hodnotu osobní
spotřeby, čili přímo spotřebu domácností na jednoho jejího člena, bez ostatních emisí.
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Tab. 5 Kvantilové rozložení sledovaných proměnných15

dolní kvartil
medián
horní kvartil

Emise CO2 na osobu na rok
(osobní spotřeba)
Česko
Německo
3,99
4,75
5,6
6,02
8,29
7,9

Konstrukt vnímání
klimatických změn
Česko
Německo
3,13
3,5
3,67
4
4
4,17

Čistý finanční příjem na
osobu na rok
Česko
Německo
7 592
688
9 750
1 083
16 250
1 375

Kvantilové rozložení emisí CO2, vnímání klimatických změn a finančního příjmu (viz Tab. 5) nám
ukazuje, že s jistou dávkou opatrnosti můžeme z výše vypočítaných korelací vyvozovat širší závěry.

DISKUSE
Zjištěné státní průměry emisí CO2 se velmi blíží k oficiálním údajům EU [9], které uvádějí k roku
2007 emise 10,3 tun CO2/osoba/rok pro Německo a 12,4 tun CO2/osoba/rok pro Česko. Tato data ale
nezahrnují část dopravy směřující mimo EU. Údaje zahrnující vše jsou o něco vyšší, pro Německo
12,2 tun, pro Česko 14,5 tun [5]. Problém, který je třeba v budoucnosti řešit, se týká především
dopočítávání ostatních emisí (spotřeba, průmysl, atd.). Je nutné zahrnout jich co nejvíce a co
nejpřesněji, ale vyhnout se jejich zdvojení. Dalším problémem jsou, v začátku již zmiňované,
chybějící údaje a jejich doplňování pomocí dat z literatury, zprůměrovaných dat od ostatních
respondentů nebo nepřímých indikátorů v dotazníku. U respondentů zahrnutých v této analýze se to
týkalo pouze 10 chybějících údajů o kilometrech ujetých automobilem u českých respondentů a 2
chybějících údajů o spotřebě automobilu u respondentů německých. Jedním z problémů, který se
objevil již v této studii je, především u českých respondentů, výskyt dvojího způsobu vytápění. Pro
naše potřeby jsme analyzovali pouze hlavní způsob vytápění, je tedy pravděpodobné, že emise
z vytápění by při podrobnějším zkoumání u českých respondentů ještě vzrostly. Výše zmíněné
problémy, spolu s problematikou výběru nejvhodnějších emisních faktorů jsou hlavními směry naší
další metodologické práce.
Analýzu korelace vnímání klimatických změn a emisí jsme provedli i přes jednu možnou výtku, a totiž
tu, že známe hodnoty či názory pouze jedné osoby z domácnosti a pracujeme přitom s emisemi
vypočítanými pro celou domácnost a pak přepočítanými na počet členů. Věříme, že i přes tento
problém je tato analýza užitečné a přináší zajímavá zjištění.
Nejvýraznějším zdrojem emisí ve všech podskupinách respondentů bylo vytápění. V městské oblasti
v ČR výrazně zvýšil tuto hodnotu relativně malý počet respondentů vytápěných z českobudějovické
teplárny, která spaluje plyn a hnědé uhlí. Na venkově v Německu zvyšuje emise nejvíce vytápění
topným olejem, v Česku uhlím. I z tohoto důvodu mají nejnižší emise respondenti z Potsdami, kde
velká většina obyvatel topí zemním plynem. Spotřeba elektřiny je v obou státech vyšší na venkově,
v Německu není rozdíl statisticky významný, v Česku je tento rozdíl jednoznačný. Výrazný je rozdíl
v emisích z automobilové dopravy. Podstatně nižší emise v ČR ovšem mohou být dočasným jevem,
zatímco v Německu emise z dopravy (i hromadné) od roku 1999 pozvolně klesají, v Česku od roku
1994 neustále stoupají (zatímco emise z ostatních zdrojů klesají či stagnují) [9]. V poměrném
zastoupení množství emisí dle zdroje rostou v Česku nejen emise z dopravy, ale i domovní emise [9].
Vyšší efektivita v průmyslu, energetice i v oblasti domácích spotřebičů na jedné straně jsou
vyvažovány růstem dopravy, životní úrovní a spotřeby na straně druhé.
Relativně vysoké hodnocení konstruktu vnímání klimatických změn našimi respondenty je v souladu
se staršími studiemi [12], [11], [3], které ukazují, že klimatické změny jsou v současné Západní
Hodnoty emisí CO2 jsou uvedeny v tunách ekvivalentu CO2. Finanční příjem pro Česko v korunách, pro
Německo v eurech.
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společnosti chápány jako problém. Vraťme se ale k otázce položené již v úvodu: jak moc ovlivňují
tyto vědomosti a hodnoty skutečné chování lidí. V rámci našeho vzorku jsme nenašli žádnou korelaci
vztahu emisí CO2 na osobu a vnímání klimatických změn. Samozřejmě, chování lidí není řízeno pouze
jejich hodnotami a vědomostmi, velký vliv mají i vnější strukturální faktory, např. při používání
automobilu především ve venkovských oblastech nebo způsobu vytápění. Zdá se ale, že ani silné
povědomí o klimatických změnách (v německé městské oblasti) neovlivňuje chování respondentů,
emise způsobené létáním vysoce převyšují emise ostatních podskupin, emise automobilů silně
převyšují emise automobilů městské oblasti ČR. Na základě našich výsledků můžeme tedy
konstatovat, že samotné rostoucí povědomí o problematice klimatických změn i hodnocení jejich
nebezpečnosti nejsou samy o sobě dostatečným důvodem ke změnám chování. Ukazuje se, že
nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje celkové množství emisí respondentů je jejich životní úroveň,
respektive peníze, které má jejich domácnost k dispozici. V těch oblastech produkce emisí, které jsou
nejméně ovlivněny strukturálními faktory (např. létání) určitě hrají výraznou roli i jiné faktory než jen
peníze (životní styl, věk, atd.). Rozdíl mezi příjmy v německé městské a venkovské oblasti je
minimální (1 118, respektive 1 112 € na měsíc a osobu), ale rozdíly v emisích způsobených létáním
jsou výrazné. Právě létání je jediný zdroj emisí, který poukazuje na možné rozdíly v chování obyvatel
města a venkova (v Německu) dané jejich hodnotami a životními styly. Ostatní rozdíly ve spotřebě
energie a emisích respondentů lze vysvětlit spíše odlišnými vnějšími podmínkami života ve městě a na
venkově. Analýza kompletního datového souboru se bude orientovat především na podrobnější
prozkoumání faktorů ovlivňujících jednotlivé zdroje emisí a vztahy mezi vzděláním, příjmy a
vnímáním klimatických změn s důrazem na rozdíly město-venkov.

ZÁVĚR
Z našich výsledků usuzujeme, že ačkoli environmentální povědomí a hodnoty v Evropské společnosti
již mají své místo, neovlivňují výrazněji lidské chování. Není příliš překvapivé, že to nepozorujeme
u emisí, které jsou do velké míry ovlivněny vnějšími faktory (vytápění, doprava). Nepozorujeme to ale
ani u emisí, které jsou více ovlivňovány samotným rozhodnutím respondentů (např. létání). Je
otázkou, zda a jak může dojít k propojení mezi znalostmi a hodnotami a skutečným chováním. Na
základě informací získaných v kvalitativní části výzkumu můžeme konstatovat, že se tak nestane bez
zásahu shora. Snižování emisí daných spíše životním stylem naráží často na neochotu uskromnit se,
především ve chvíli, kdy je jedinec přesvědčen, že ostatní své životní styly nezmění. Snižování emisí
ovlivněných vnějšími faktory brání nedostatek vůle i možností ze strany odpovědných představitelů.
Dotazovaní v kvalitativním šetření by přivítali jasně deklarovanou snahu ze strany odpovědných
institucí, spojenou s podporou a oceněním environmentálně šetrného chování na straně jedné a
přísnými pravidly a regulacemi na straně druhé. Z empirických výpočtů emisí CO2 vidíme, že
potenciál ke snižování emisí je především v oblasti vytápění. V dopravě je žádoucí emise především
nezvyšovat, rostoucí trend emisí z dopravy i srovnání s německými emisemi dle našeho názoru
předpovídají poměrně jasně, jak s rostoucí životní úrovní porostou také emise. Bez očekávaných
zásahů shora pravděpodobně porostou i emise spojené s životním stylem, s největší pravděpodobností
paradoxně spolu s tím jak porostou i environmentální znalosti a postoje obyvatel.
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ABSTRAKT
Energetický koncept ekofarmy je podstatným faktorem pro její budoucí trvale udržitelné fungování.
Klíčová je promyšlená volba zdroje energie, doprava energie a s tím související ekologická
i ekonomická kritéria celkově směřující k zajištění energetické soběstačnosti ekofarmy.
S tím souvisí také minimalizace energetické náročnosti výstavby nových a stavební úpravy původních
stavebních objektů na ekofarmách, použití přírodních, místních stavebních materiálů a jednoduchost a
promyšlenost hmoty i dispozice.
Žádný dobře promyšlený energetický koncept ekofarmy se neobejde bez jednoduchosti a čistoty
provozu a především důslednosti při využívání a provádění navrhovaných k přírodě šetrných řešení.
Na závěr ukázka několika fungujících energetických koncepcí použitých na ekofarmách v tuzemsku
i zahraničí.
Klíčová slova: energetický koncept, ekofarma, energetická soběstačnost, obnovitelné zdroje

ABSTRACT
Energy concept of organic farms is essential for its future sustainable operation.Key is a deliberate
choice of energy sources, transport energy and related environmental and economic criteria generally
designed to ensure energy self-sufficiency in organic farms. Linked to this is the minimization of the
energy performance of new construction and alterations of the original buildings on organic farms,
using natural, local building materials and the simplicity and sophisticated materials and layout.
No well-thought-out energy concept organic farms can do without the service of simplicity and purity,
and above all consistency in the use and implementation of the proposed nature-friendly solutions. In
conclusion, demonstration of several operating concepts of energy used to organic farms abroad.
Keywords: energy concept, organic farm, energy self-sufficiency, renewable sources

ÚVOD
Ekofarma je podle zákona 553/2005 Sb. definována jako „uzavřená hospodářská jednotka zahrnující
pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popř. i hospodářská zvířata dle § 4 odst. 2 sloužící
ekologickému zemědělství“.[1] Pojem „uzavřená“ je v tomto směru velmi limitující a znamená, že
ekofarma nebo skupina ekofarem fungují v jakémsi vůči svému okolí uzavřeném cyklu. Na místě je
tedy více než u kteréhokoli jiného subjektu zajistit si i jistou energetickou soběstačnost vůči svému
okolí a s tím souvisí nejen volba nezávislého zdroje energie, ale také směřování k vlastnímu
bezodpadovému hospodářství. Energetický koncept proto velmi úzce souvisí s ekologickým
konceptem ekofarmy. Ekonomicky výhodnější a snad i ekologičtější se zdá v tomto ohledu spolupráce
několika sousedních ekofarem, přestože cesty energie jsou delší a dochází na nich ke určitým ztrátám.

VOLBA ZDROJE ENERGIE
Zvolit vhodný zdroj energie je základním bodem energetického konceptu. Volba zdroje závisí na
mnoha různých i v čase proměnlivých faktorech. Vzdálenosti farmy od okolní technické infrastruktury
i zástavby, přírodních podmínkách v oblasti, kde farma nachází, druhu výroby a produkce, a
především energetických nároků farmy.
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Napojení na některé inženýrské sítě, především elektřinu, je v našich podmínkách nutnost a nevyhne
se jí žádná moderní ekofarma. Přestože existují některé farmy v odlehlých oblastech např. v Americe
nebo Austrálii, které se bez ní obejdou a jsou napojeny na vlastní agregáty, např. naftové generátory.
Pouze alternativní zdroje energie dokáží v našich podmínkách zaručit určitou míru energetické
nezávislosti s ohledem na typ zdroje. Ani většina alternativních zdrojů energie se však neobejde bez
elektřiny. Pokud si zařídím u farmy svoji vlastní malou fotovoltaickou, vodní nebo větrnou elektrárnu,
pokryji svoji vlastní spotřebu energie a budu přebytky odvádět do sítě, protože elektřina se nedá
dlouhodobě skladovat a bylo by to celkově neekonomické. Pokud budu topit a chladit tepelným
čerpadlem, budu potřebovat pro chod tepelného čerpadla určité množství elektřiny. Pokud budu mít
bioplynovou stanici a budu vyrábět energii a teplo, nevyhnu se také napojení na inženýrské sítě.
Zdroj energie na ekofarmě by měl pokrýt nejen nároky na vytápění, chlazení, přípravu teplé užitkové
vody nebo výrobu elektrické energie, jak je to běžné u obytných staveb, ale také nároky na
zemědělskou popř. potravinářskou výrobu i pohon strojů a techniky (biopaliva a biomaziva). Také
zúročení přebytků vyrobené energie a tepla není zanedbatelné.
Zdroj energie by se měl nacházet v těsné blízkosti ekofarmy nebo skupiny farem. Jeho zřízení by
nemělo být ekonomicky ani ekologicky náročné vzhledem k užitku, který zdroj bude přinášet. Měl by
v rozumné míře využívat místních přírodních podmínek, nikoli však devastovat krajinu, vhodné je
zdroj do krajiny šetrně umístit, tak aby ráz krajiny nebyl narušen – mluvím především o polích
fotovoltaických panelů, obřích vrtulích větrných elektráren, nadzemních fermentorech bioplynových
stanic nebo sloupech vysokého napětí.
Kapacita, účinnost zdroje a počet zdrojů jsou ovlivněny potřebou energie jednotlivých farem a
možnostmi zdroje. Pokud je více zdrojů, je vhodné určit prioritu jednotlivých zdrojů a podle toho do
nich také investovat (primární, sekundární, popř. záložní).
Doprava energie od zdroje by měla být co nejjednodušší, aby při ní docházelo k co nejmenším ztrátám
energie. Proto je důležitá blízkost zdroje, tak aby byla délka vedení ještě ekonomická.
Zásadní otázka nastává také po dožití zdroje. Zda-li je možná jeho ekologická likvidace, recyklace
nebo využití pro jiný účel.
Nejběžnějšími zdroji energie na ekofarmách ve střední Evropě jsou dnes kotle na biomasu a
dřevoplyn, tepelná čerpadla, solární kolektory a fotovoltaické panely. Následují bioplynové stanice a
průmyslové lihovary na výrobu bioethanolu a MEŘO, které jsou většinou centrální pro větší oblast a
zpracovávají suroviny a odpady nejen z ekofarem.

Obr. 1 Bioplynová stanice OD Soběšice u
Sušice (CZ), realizace 2008 – spolupracuje
i s dceřinou firmou Soběšická EKOfarma,
s.r.o. [4]

Obr. 2 Zapuštěná fermentační nádrž bioplynové stanice
v Chrbolech (2007) na farmě, která nedávno přešla do
režimu ekologického zemědělství. Zapuštění nenarušuje
tolik ráz krajiny [5]
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ENERGETICKÁ NÁROČNOST VÝSTAVBY NA EKOFARMÁCH
Použití místních přírodních a energeticky nenáročných stavebních materiálů na výrobu a transport –
dřevo a dřevěná vlákna, kámen, hlína, nepálená cihla, vlna, polní plodiny (sláma, len, konopí…)
souvisí nejen s konstrukcí, ale i správně řešeným energetickým konceptem ekofarmy. [3]
Jednoduchost a promyšlenost hmoty i dispozice, vhodná volba konstrukce, promyšlené konstrukční
detaily - izolace a eliminace tepelných mostů dělá objekty energeticky úsporné.

PROVOZNÍ ČISTOTA A DISCIPLÍNA
Až během provozu se ukážou výhody či případné nedostatky navržených energetických řešení, které je
většinou možné za určitých různě vysokých nákladů dodatečně poupravit nebo zdokonalit. Žádný
energetický koncept není stoprocentní a věčný. Postupem času je většinou nutné jednotlivé
komponenty nahradit technicky vyspělejšími.
Každému musí být zcela jasné, že bez do detailů promyšlené realizace navrhovaných technických
řešení, důsledného dodržování správných postupů a disciplinovaného zacházení s energií nemůže
prakticky fungovat sebelepší energetický koncept. Lidský faktor zde hraje prim.

UKÁZKY POUŽITÝCH ŘEŠENÍ
V dalším textu bych ráda představila a z pohledu architekta zhodnotila pojetí energetického konceptu
dvou zajímavých ekofarem, které jsem s několika kolegy osobně navštívila s kamerou i fotoaparátem,
což mě bylo umožněno v rámci grantového projekt FRVŠ 2009/881.

Biohof Achleitner, Eferding, Rakousko
Projekt: Eduard Preisack / Büro Bmst. Ing. Eduard B. Preisack
Ekofarma rodiny Achleitnerových se nachází v roztroušené
historické zástavbě zemědělských usedlostí na okraji města
Eferding v Horním Rakousku. Ekologicky hospodaří rodina již od
roku 1990 na 90 ha půdy. Živočišnou výrobu farma nemá, v tomto
ohledu spolupracuje s obchodními biopartnery.

Obr. 3 Biohof Achleitner. Nová
moderní budova logistického
centra s biopotravinami [6]

K obytnému objektu tradičního charakteru přiléhají hospodářsk a
technické prostory – mechanizační sklady, hala s třídící linkou na
zeleninu, kotelna na dřevoštěpku s přístřeškem na její skladování a
fóliovníkové hospodářství s úložištěm biokompostu. Objekty jsou
obklopeny poli se zeleninou. Podstatným faktorem ovlivňujícím
fungování farmy je také fakt, že několik okolních statků začalo
později hospodařit také v režimu ekologického zemědělství a
vzájemně se tak s Achleitnerovými doplňují.

Prostor kolem původního statku je poměrně omezený, proto byl majitel nucen vybudovat zcela novou
moderní budovu „logistického centra“ (skladování + kanceláře) s prodejnou biopotravin a
biorestaurací na zelené louce ze strategických důvodů poblíž hlavní příjezdové komunikace do
Eferding z Lince.
Od roku 2002 produkuje farma vlastní biokompost, který se stává klíčovým momentem
farmy.Všechny zbytky z potravinářské výroby se díky tomu přemění na hnojivo. Minimalizují se tak
zcela vstupy do ekologického hospodaření. Také každý ze čtyř obchodních partnerů, se kterými farma
dlouhodobě spolupracuje, produkuje vlastní biokompost. Vzniká tak zcela uzavřený cyklus
bezodpadového hospodářství. Farma také produkuje vlastní bioosivo nebo používá bioosivo
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vyprodukované v regionu. Myslím si, že i tento aspekt hospodaření lze zahrnout do úspěšně
zvládnutého energetického konceptu ekofarmy, přestože je to pro člověka pouze nepřímý zdroj
energie.
Důležitá rozhodnutí, která přispívají ke snížení energetické náročnosti stavby byla učiněna při volbě
stavebních materiálů pro nový objekt logistického centra. Hala je provedena jako dřevostavba
z lepených rámů se slaměnou izolací ve střeše a stěnách. Pro novostavbu bylo využito zcela
regionálních stavebních materiálů – dřeva a slámy. Potřebná sláma byla z velké části sklizena na
polích biofarmy, slisována do malých balíků a předsušena. Sláma je využita k zateplení stě i střechy.
Bohužel se slámu nepovedlo správně slisovat a v odvětrané konstrukci fasád pod obvodovým pláštěm
se zabydlely myši, kterých se teď majitel jen těžko zbavuje. Diskutabilní je pak propagační trik
spočívající v tom, že z důvodu optického zviditelnění slaměné izolace byla dlouhá fasáda skladovacích
hal opláštěna odvětranou skleněnou fasádou, což je nejen neekonomické, ale také ne příliš ekologické.
Vnitřní omítky jsou hliněné. Na podlahách je použita kamenná dlažba, přírodní pryskyřicí spojované
marmoleum a dřevěné podlahy. Stropní podhledy jsou provedeny z dřevěných latí. Část budovy je
opláštěna modřínovými latěmi bez povrchové úpravy.
Zapojení zeleně do energetického konceptu budovy považuji ve všech směrech za přínosné. Objekt
využívá mírně skloněné extenzivní zelené střechy a v přední části směrem ke komunikaci je část
objektu zcela prosklená včetně střechy jako zimní zahrada, která má působit jako vstupní filtr a také
částečné odhlučnění objektu v místech otočených směrem k rušné komunikaci, v jejíž blízkosti se
objekt nachází. Od komunikace objekt také odděluje ke slunci orientovaná permakulturní bylinkářská
zahrada s posezením a hřištěm. Za jednoznačně pozitivní mohu označit fakt, že pracovní prostředí
kanceláří je protknuto rostlinami, které zabírají až 30 % plochy kanceláří, jednotlivá pracovní místa
jsou jimi vzájemně oddělena. Někdo by mohl říci , že je to až plýtvání plochou pro nic zanic, ale
majitelé mají ověřené ve vlastní budově, že v parných letních dnech s venkovní teplotou přes 28 °C
rostliny snižují teplotu v interiéru kanceláří až o 3°C. V prostoru jsou nainstalována čidla na vlhkost
prostředí a výsledky měření pak putují přímo k vědcům na universitu, kteří díky tomu vyhodnocují
vliv rostlin na pracovní prostředí člověka.
Jako netradiční mě připadá i aspekt, že farma disponuje vlastní flotilou aut, která jsou speciálně
upravená na pohon vlastním slunečnicovým olejem. Čerpací stanice je nově vybudována v těsné
blízkosti skladu.
Nová budova byla zřízena jako pasivní dům s maximálním využitím alternativních zdrojů energie.
Celý objekt má automatickou ventilaci – řízené větrání s rekuperací, je vytápěn a chlazen za pomoci
tepelných čerpadel. Podnětné je ,že objekt je opatřen automatickým zastiňováním jižní fasády
zasouvatelnou markýzou dle intenzity slunečního osvitu na pohon energií získanou z fotovoltaických
článků, které jsou umístěny na jižní fasádě objektu. Samotná fotovoltaika je navíc umístěna tak, že
částečně zabraňuje průniku vysokých slunečních paprsků přes prosklenou jižní fasádu kanceláří
v patře. Příprava teplé vody je prováděna také za pomoci solárních panelů. Původní statek i skleníkové
hospodářství je vytápěno kotlem na dřevoštěpku z vlastních zdrojů. [2]

Obr. 4 Jižní fasáda s řadou
fotovoltaických panelů, část
obložena modřínovými latěmi
bez povrchových úprav. [7]

Obr. 5 Pohled na střešní terasu,
částečně upravenou jako
extenzivní zelená střecha. [8]

Obr. 6 Slaměná izolace stěn
skladovací části budovy za
odvětrávaným skleněným
pláštěm. [9]
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Obr. 7 Chodba kancelářských
prostor. Hliněné omítky na
stěnách a stěny z živých rostlin.
10[]

Obr. 8 Pohled do technické
místnosti na tepelná čerpadla a
zásobník TUV. [11]

Obr. 9 Sklad štěpky sloužící
pro vytápění budov
původního statku. [12]

Ekofarma Country Life, Nenačovice na Berounsku, Česká republika
Projekt: akad. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek, AB Design studio, Rožmitál pod Třemšínem
V Nenačovicích u Berouna je od roku 2003 v provozu ekologické
centrum Country Life. Sestává se z ekofarmy fungující již od roku
1993, biopekárny, mlýna, balírny, velkoobchodu s biopotravinami a
sídlem společnosti. Současná rozloha ekofarmy, která provozuje
pouze rostlinou výrobu, je 81 ha. Sídlo společnosti vzniklo
přestavbou bývalého kravína a přistavěním nové reprezentativní
části, tzv. „Archy“.
Obr. 10 Dálkový pohled na
nový areál ekofarmy firmy
Country Life. V popředí
pasivní reprezentační budova
„Archa“, za ní přebudovaný
kravín na kanceláře,
ubytování a učebny, v pozadí
mlýn, sklady, biopekárna a
naproti bývalý seník
přebudovaný na centrální
sklad. [13]

Svůj šetrný postoj k životnímu prostředí demonstruje společnost
nejen takříkajíc „na oko“. Odráží se i v ekologickém a energetickém
pojetí farmy. Prvním zásadním rozhodnutím bylo opětovné využití
zchátralého zemědělského areálu místo nové výstavby na zelené
louce. Vzhledem k počtu zchátralých zemědělských areálů v České
republice to považuji za velmi přínosné. Také maximální použití
místních přírodních materiálů pro dostavované objekty není pouze
ekonomickou záležitostí. Souvisí s tím i využití dřeva z okolních
lesů zpracovaného na místní pile a ponechání tohoto dřeva
v neopracovaném přírodním stavu, napuštění pouze emulzí
z lněného oleje a včelího vosku. Ve všech kancelářských a obytných
prostorách je pak použito jako podlahová krytina přírodní linoleum.

I hospodaření s vodou a odpady se zdá být příkladné. Na nově přistavované části je použito ploché
zastřešení vodorovné či pultové střechy s mírným sklonem a vegetační vrstvou zadržující vodu pro
drobné rostliny. Zlepšuje se tak navíc alespoň částečně mikroklima v prostorách pod střechou.
Dešťové vody ze stávajících střech jsou svedeny do opravených původních hnojných jímek a jsou
použity na splachování, případně praní a všude tam, kde není zapotřebí vodu pitnou. Používají se
ekologické prostředky k úklidu a praní. Třídění odpadu ze skladu i z kanceláří, ukládání bioodpadu do
biodegradabilních plastů a následné kompostování je v centru samozřejmostí. V budoucnu se počítá i
s výstavbou kořenové čistírny odpadních vod v blízkosti stavby.
Rekonstruovaná část dosahuje parametrů nízkoenergetické stavby a nová přístavba parametrů stavby
pasivní. Pokrytí zbývajících tepelných nároků je zabezpečeno z obnovitelných zdrojů (solárních
kolektorů a kotlů na dřevoplyn s akumulací v nádržích a bojlerech rozmístěných po objektu do míst
blízkých odběru vody). Pro vytápění rekonstruované budovy kravína včetně přístavby Archy byl
zvolen systém centrálního teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla a řízeným větráním, zajištěným
třemi větracími jednotkami. Z důvodu konstrukčních omezení je v části ubytovací a výrobní ústřední
teplovodní vytápění. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují tepelné zásobníky umístěné v
technologických místnostech. Využívají energii z teplovodních solárních kolektorů nebo z kotlů na
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dřevoplyn a nouzově elektroohřev. Dřevo do kotlů je částečně z vlastních lesů a částečně kupované.
V letním období sluneční kolektory předehřívají především pitnou a užitkovou vodu a v zimním
období předehřívají vodu pro topení. Čtyři akumulační tlakové zásobníky tepla o objemu 950 l jsou
doplněny o čtyři bojlery o objemu 250 l umístěné v blízkosti odběru teplé vody. Sluneční kolektory na
střeše bývalého kravína jsou opatřené selektivním absorbérem a mají celkovou plochu 22,5 m².
Umístění kolektorů je ve střední části střechy obrácené k jihu se sklonem 45°. Vzhledem k nárazovým
výkyvům spotřeby teplé vody způsobeným provozem kuchyně se zvažuje doplnění systému ještě
o tepelné čerpadlo. [20]

Obr. 13 Viditelná dřevěná nosná
konstrukce sloupů z hrubě opracované
kulatiny v interiéru „Archy“. [16]

Obr. 11 Třídění odpadů v centru je
samozřejmostí. [14]

Obr. 12 Pohled
na vegetační
střechu. [15]

Obr. 14 Pohled do kotelny s kotli na
dřevoplyn. [17]

Obr. 15 Systém řízeného
větrání s rekuperací
v budově „Archy“. [18]

Obr. 16 Solární kolektory u
hřebene střechy budovy bývalého
kravína [19]

Na závěr je nutno říci, že obě výše popsané ekofarmy mají jednoznačně předem promyšlené a
odborníky propočítané energetické koncepty s maximálně možným využitím obnovitelných zdrojů
energie, takovým způsobem, aby to bylo ekonomicky výhodné nebo alespoň únosné. Majitelé obou
farem, tak jak jsem je měla možnost osobně poznat, jsou cílevědomí „nadšenci“ s jasným
podnikatelským záměrem a přitom ještě poměrně velkorysým otevřeným přístupem ke svému okolí.
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ABSTRAKT
Chytrá energie je první komplexní plán pro nízkouhlíkovou ekonomiku, založený na scénářích
Wuppertal Institutu, publikovaná ekologickými organizacemi v roce 2010. Studie ukazuje, že dovoz
ropy a zemního plynu může klesnout na polovinu do roku 2050 a emise uhlíku o 88%. Česko se tak
osvobodí od závislosti na uhlí a atomu. Chytrá energie nabízí řešení dopadů na životní prostředí
z energetiky a dopravy, ale nabízí příležitosti pro českou ekonomiku. Možnosti ukazují velký
potenciál pro snížení účtů za energii pro domácnosti a podniky, sražení rostoucího dovozu ropy a
plynu a vytvoření tisíců nových pracovních míst. Studie součastně navrhuje nový přístup k energetické
politice zaměřením na energetickou účinnost a energetické služby, masivní inovace a energetickou
decentralizaci.

Klíčová slova: energetická koncepce, energetická efektivita, obnovitelné zdroje
ABSTRACT
The Czech Republic's first ever comprehensive roadmap to a low carbon economy, based upon
research commissioned from the Wuppertal Institute, was published by the country's environmental
groups in 2010. The report shows that oil and gas imports can be halved by 2050 and carbon emissions
would drop by 88% as the country is freed from dependence on coal and nuclear energy. Smart Energy
not only aims to address the environmental impacts of the energy and transport sectors, but also strives
to create an opportunity for the Czech economy. It shows the large potential for reduction of energy
bills of households and businesses, cutting our increasing oil and gas imports and creating thousands
of new green jobs. The report proposes a new approach to energy policy, which includes focus on
energy efficiency and energy services, a massive innovation program and energy decentralisation.

Keywords: energy conception, renewable energy, energy efficiency
PROPOČTENÝ NÁVRH
Ucelený plán, Chytrá energie [1], se hodně liší od koncepcí, jež tradičně prosazují ministři průmyslu a
obchodu. Nespočívá v mixu uhelných dolů s atomovými reaktory, ropou a zemním plynem doplněné
trochou energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů. Jeho leitmotivem je cílevědomý a důkladný
program zelených inovací. Je to vůbec první takto podrobný a konkrétní návrh, jak snížit české
exhalace skleníkových plynů a dovoz paliv ze zahraničí, jenž u nás za 20 let vznikl.
Páteří Chytré energie jsou tři scénáře [2] české ekonomiky a energetiky, které pro ekologické
organizace modeloval renomovaný Wuppertalský institutu pro klima, životní prostředí a energetiku.
Opírají se o data Pačesovy komise a několika studií, které si ekologické organizace nechaly zpracovat
u českých expertních agentur. Scénáře byly sestaveny pomocí modelu Wuppertal Scenario Modelling
System (WSMS). Stejnou metodiku institut používá například při zpracování podkladové studie, podle
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níž německé spolkové ministerstvo životního prostředí vydává své každoročně aktualizované scénáře,
nebo při modelování zadaných Evropským parlamentem.

ZÁVISLOSTI ČESKÉ EKONOMIKY A ENERGETIKY
Spalování uhlí je hlavním českým zdrojem skleníkových plynů – přispívá téměř 60% českých emisí.
Se spotřebou uhlí souvisí další negativa spojená s devastací krajiny i hrozba dalšího bourání měst a
obcí v severozápadních Čechách.
Vysoká spotřeba fosilních paliv přináší i zranitelnost ekonomiky vůči cenovým šokům. Dramatické
výkyvy na mezinárodním trhu s ropou a zemním plynem působí finanční ztráty velkým společnostem
i drobným podnikatelům. Česká ekonomika v roce 2009 každý den utratila 246 milionů korun jen za
import ropy a ropných výrobků.
Samostatným bodem je vysoká energetická náročnost našeho průmyslu. Česká republika na každou
vyrobenou korunu HDP spotřebuje o 40–50 % více energie než patnáct států staré EU. Větší spotřeba
energie zvyšuje náklady průmyslu, a tak podkopává pozici českých podniků na globálních trzích.
Ekonomika zbytečně přichází o příležitosti i pracovní místa.
Přímo domácím rizikem je současné zásobování elektřinou, které spočívá v poměrně malém počtu
velkých uhelných či atomových zdrojů a v dálkovém vedení. Centralizace zvyšuje zranitelnost. Stačí
malá nehoda – a statisíce domácností jsou bez proudu.

NEJCHYTŘEJŠÍ ENERGIE, KTERÁ SE NEMUSELA VYROBIT
Hlavní příležitosti tkví ve snižování energetické náročnosti domů a průmyslové výroby. Více než
čtvrtina české poptávky po energii připadá na budovy. Propočty Pačesovy komise i dalších odborných
studií jsou víceméně identické. Došly k závěru, že roční spotřebu energie v českých domech lze
postupně snížit o 173 PJ – tedy podstatně více, než kolik by vyrobily nové zdroje, o které se vedou
tuzemské energetické kontroverze. Řešení spočívají zejména v kvalitním zateplení, výměně oken a
systémů vytápění. Nové budovy by měly vznikat v nízkoenergetickém nebo ještě lépe pasivním
standardu. Náklady na nejlepší technologie domů jsou jen o desetinu vyšší než dnes běžně stavěným.
Na průmyslové podniky připadá 41 % konečné spotřeby energie. Je to výrazně více než průměr zemí
EU (28 %). Vysoká spotřeba českého zpracovatelského průmyslu vyplývá hlavně z jeho struktury –
podíl energeticky náročných odvětví je neobvykle vysoký. Hodně k tomu přispívají málo efektivní
technologie.
Konzultační středisko SEVEn ve svém podkladu pro Pačesovu komisi spočetlo, že v optimistické
variantě lze konečnou spotřebu energie v českém průmyslu do poloviny století snížit o 141 PJ, tedy 31
%. K podobnému číslu došla studie, kterou na zakázku Hnutí DUHA a Greenpeace sestavila
renomovaná pražská společnost Ekowatt. Zjistila, že český průmysl může už se současnými
technologiemi rozumně vylepšit energetickou efektivnost o 23 %.
Nejvíce energie lze ušetřit v nejnáročnějším odvětví: výrobě železa a oceli. Nicméně největší relativní
potenciál úspor v porovnání se současnou spotřebou má potravinářský průmysl. Hlavní část připadá na
levné typy opatření: vylepšování energetického managementu a optimalizaci systémů výroby a
distribuce tepla.

DOMÁCÍ ČISTÉ A OBNOVITELNÉ
Domácí obnovitelné zdroje vyrábějí pouze asi 5 % současné spotřeby energie. Patrně nejvíce
respektovaný pramen – Pačesova komise – však spočetla, že by mohla česká zelená energetika
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výhledově dodávat 44 % současné spotřeby tepla a dokonce pokrýt 69 % dnešní poptávky po
elektřině.
Ekonomika navíc slibuje zeleným zdrojům skvělou budoucnost. Komerční cena solárních
fotovoltaických modulů se ze 32 dolarů na každý watt výkonu v roce 1979 propadla na 4,5 dolaru
v roce 2009. Podle čerstvých analýz Mezinárodní energetické agentury (IEA) můžou solární zdroje do
poloviny století zajistit více než pětinu celosvětové výroby elektřiny. Nejlepší projekty se prosadí bez
podpůrných programů již za deset let. Mezinárodní energetická agentura očekává, že už kolem roku
2015 bude jedna megawatthodina z evropských větrných zdrojů v průměru asi o 10 % levnější než
uhelná elektřina.
Klíčovým bodem v proměně elektroenergetiky jsou také inteligentních sítí. Odvážná, teoretická vize
některých inženýrů se pomalu mění v realitu. Konkrétní projekty fungují ve stotisícovém americkém
městě Boulder, v Drážďanech, nizozemském Amsterdamu nebo jinde. Přenosová soustava začne více
připomínat internet s tokem (elektřiny i informací) oběma směry, aktivní rolí uživatelů a
decentralizovaným rozhodováním. Mohou (a nemusí) zahrnovat nové měřiče v domácnostech, nové
rozvody, nové digitální řízení i nové zdroje.
Produkce zelená energetiky rok od roku roste. Veškerý potenciál obnovitelných zdrojů energie
v České republice, jehož lze reálně využít do roku 2050, podle Pačesovy komise činí 448 PJ.
Obnovitelné zdroje tedy mohou pokrýt asi 23 % primární energie, kterou nyní česká ekonomika
spotřebuje. Hlavním sektorem čistých zdrojů bude teplo: potenciál konečné spotřeby v roce 2050 činí
asi 171 petajoulů, tedy skoro polovinu současné poptávky. Rozhodující roli se 68 % hraje biomasa.
Zbytek potenciálu tvoří geotermální a solární zdroje.

Graf: Potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2050

DOPRAVA
Asi 70 % českého dovozu paliv tvoří ropa. První krokem k energetické nezávislosti je menší spotřeba
paliv - ultraefektivní motory nebo hybridní vozy jsou už dnešní realita. Během dvou nebo tří desetiletí
mohou silnou pozici získat také elektromobily, které se díky technologickým průlomům stávají
konkurenceschopnou alternativou. Jejich nástup umožní pohánět silniční dopravu obnovitelnými
zdroji. Cílená legislativa pak může nastartovat inovace, které pomohou importovanou (fosilní) ropu
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nahradit importovanou (čistou) elektřinou. Přitom celková závislost na dovozu bude ve výsledku
podstatně menší.
Stát také musí podpořit pohodlnou a rychlou veřejnou dopravu i pružnou přepravu nákladů vlakem – a
motivovat cestující i firmy, aby nabídky využívali. Součástí musí být také investice do nových tratí a
vysokorychlostních drah. Studie sestavená pro ministerstvo životního prostředí odhadla, že lze reálně
počítat s přesunem 15 % kamionové dopravy na železnici do roku 2020 a 35 % do roku 2050,
respektive s přesunem 15 % a posléze 50 % lidí od aut k veřejné dopravě.

JAK MĚNIT ENERGETIKU DŮSLEDNĚ A CHYTŘE?
Papírových příležitostí máme hodně. Ale opravdu důležité je, kolik z nich tržní ekonomika využije a
jak je bude kombinovat. To závisí na řadě věcí: na nákladech a cenách nebo legislativě. Proto
ekologické organizace nechaly ve Wuppertalském institutu propočítat, jak lze české potenciály využít
v reálné ekonomice.
Všechny scénáře počítají se stejným vývojem počtu obyvatel i HDP. Odhaduje (obdobně jako
Pačesova komise), že ekonomický výkon stoupne bezmála na čtyřnásobek. Všechny scénáře rovněž
počítají s tím, že domácí těžba hnědého uhlí nepřekročí platné územní ekologické limity, jak je
upravila a potvrdila vláda v říjnu 2007, a nepředpokládají otevírání nových dolů na černé uhlí. Ani
jeden ze scénářů nepočítá s výstavbou nového jaderného reaktoru. Liší se však v rozměru intervencí
státu. Tím, kolik (a jakých) opatření vláda a zákonodárci použijí z výběru možností zejména
legislativních stimulů pro orientaci na zelený průmysl a snižování emisí.
Nejprogresivnější scénář, Důsledně a chytře, předpokládá razantní snižování energetické náročnosti
i kompletní využití potenciálu domácích obnovitelných zdrojů energie. Díky vysokému využití
potenciálu energetické efektivnosti se podaří snížit konečnou spotřebu energie do poloviny století o 40
% oproti roku 2007. Hrubá spotřeba elektřiny do poloviny století klesne oproti současnosti o 13 %.
Dovoz ropy a zemního plynu klesne o 51 %, respektive 49 % oproti dnešku. Obnovitelné zdroje
pokryjí v roce 2050 polovinu spotřeby primární energie (94 % výroby domácí elektřiny bude vyrobeno
z obnovitelných zdrojů). Od roku 2030 scénář počítá s dovozem obnovitelné elektřiny do 10 TWh
ročně. Přitom dovoz nestoupne. Scénář totiž počítá s elegantním trikem: s rozvojem elektromobilů
dováženou ropu nahradí dovážená elektřina. Import bude pocházet ze stabilnějších zemí a bude čistější
než fosilní palivo. Díky uvedeným opatřením vychází ve scénáři úroveň emisí oxidu uhličitého nižší
než 2 tuny na obyvatele a rok.

Graf: Porovnání spotřeby primárních zdrojů energie ve třech scénářích české energetiky
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EVROPSKÝ TAH NA BRANKU
Plán Chytrá energie, mapující možnosti české ultraefektivní energetiky, zapadá do evropského
kontextu moderních expertních koncepcí. Ekonomiku posouvá směrem, jako obdobně zaměřený
materiál Evropské nadace pro klima, který sestavila ve spolupráci s konzultačními společnostmi
(například McKinsey a E3G). Cílem bylo nalézt možnosti omezení evropských emisí skleníkových
plynů o 80 % do roku 2050. Ve své studii porovnává technické i ekonomické možnosti snižování
exhalací, varianty se liší podle podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny: od 40 % do 100 %.
Výsledek? Všechny varianty jsou proveditelné. Do debaty o zelených technologiích vstoupila loni také
konzultační společnost PricewaterhouseCoopers. Publikovala konkrétní plán, jak zajistit, aby veškerou
spotřebu elektřiny v Evropě a severní Africe v roce 2050 pokrývaly obnovitelné zdroje.

ČESKÁ PŘÍLEŽITOST
Chytrá energie je příležitost, jak zařadit české podniky opět do technologické špičky. Příležitost
k energetické nezávislosti. Příležitost snížit účty, které miliony domácností i firmy platí za energii.
Česká republika s tradicí strojírenského průmyslu, skvělými inženýry a kvalifikovanými dělníky pro to
má velmi dobrou pozici.
Mapování potenciálů ve studiích však nestačí. Bez účinných opatření se z místa nepohneme.
Potřebujeme nastartovat inovace. Britové před dvěma lety udělali první krok přijetím zákona, který
stanovil závazné tempo pro snižování exhalací skleníkových plynů – krok po kroku, rok po roku.
Shodli se na něm labouritsé, konzervativci i liberální demokrati a také odbory i Konfederace britského
průmyslu. Podniky tak dostanou rozumnou garanci, co od něj stát v příštích desetiletích očekává, takže
snižování emisí nebude vždy vyhlašováno jen na pár let dopředu. Na něj pak navazují konkrétní
legislativa, daňové reformy, granty a další programy, které rozhýbou trh. Hnutí DUHA navrhlo
obdobné řešení také v České republice. Proto je i pro Česko klíčové aktivní zapojení nejen zeleného
byznysu, ale celých sektorů. Na solárních nebo větrných elektrárnách pak nevydělají jen jich
provozovatelé, ale i metalurgický průmysl a služby, stejně tak rodinné rozpočty, které budou ušetřené
prostředky za energii investovat lépe.

Použitá a doporučená literatura
Příspěvek vychází z publikace Chytrá energie, v této studii jsou také uvedeny odkazy na podkladové
studie a scénáře:
[1] Polaneký, K., Sedlák M., Jeřábek J., Kotecký V., ect.: Chytrá energie, Konkrétní plán ekologických
organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české
ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii, Hnutí DUHA, Brno, 2010. Dostupné
z www.chytraenergie.info.
[2] Lechtenböhmer, S., Prantner, M., et Samadi, S.: Development of alternative energy & climate scenarios for
the Czech Republic, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal 2009.
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ABSTRAKT
Využitie biomasy je jedným z kľúčových faktorov zefektívnenia poľnohospodárskej výroby
a zlepšenia ekonomickej a sociálnej situácie v ekonomicky znevýhodnených regiónoch medzi ktoré
východné Slovensko patrí. Potenciál biomasy ktorý je na Slovensku trestuhodne nevyužívaný
predstavuje vyše 163 PJ energie. Okrem významného energetického potenciálu, ktorý biomasa v sebe
ukrýva je to aj významný multiplikačný efekt, ktorý predstavuje ,vytváranie nových pracovných miest,
vznik partnerstiev v oblasti podnikania, podporu v oblasti vedy a výskumu, vznik sieti energií, energiu
bez kríz a významný príspevok k ochrane klímy.
Kľúčové slová: biomasa, vidiecka krajina, potenciál obnoviteľných nosičov energie, ochrana klímy.

ABSTRACT
The use of biomass is one of the key factors of poverty elimination and improvement of ecosocial
situation in the economically disadvantaged regions among which East Slovakia belongs. The biomass
potential, which is not used in Slovakia in a punishable way, presents more than 163 PJ of energy.
Apart from important energetistic potential hidden in the biomass it is also a significant multiplication
effect which can greatly influence the economic, environmental and social areas of the Slovak
countryside.
Key words: biomass, countryside, potential of renewable energy sources.

ÚVOD
Poľnohospodárstvo v súčasnosti predstavuje priestorová ekonomika, ktorá nefunguje tak ako by mala
o čom svedčí aj pohľad na mapu našej krajiny. Ktorá hovorí o tom, že chudoba sa koncentruje práve
v mnohých agrárnych oblastiach. Domáci, teda slovenskí ekonómovia sa vôbec alebo iba zriedkavo
zamýšľajú nad fenoménom o ktorom sa v Európe veľa diskutuje a ktorý poukazuje na základný
ekonomický problém nášho poľnohospodárstva, konkrétne ide o to, že v poľnohospodárstve sa nedá
transformovať kapitál tak, ako v iných odvetviach, lebo základný výrobný prostriedok – pôdu –
nemožno jednoducho premiestniť z jedného miesta na druhé. Je potrebne permanentne využívať jej
potenciál .Poľnohospodárske podniky a farmári sa musia v trhových podmienkach správať trhovo
.Pričom musia rešpektovať etické princípy hospodárenia na pôde .Ich prioritou by mala byť i naďalej
výroba potravín na primárnej pôde .Motiváciou k získaniu príjmov z vedľajších zdrojov by malo byť
Pestovanie energetických rastlín respektíve zhodnocovanie zostatkov z rastlinnej a živočíšnej výroby.

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ENERGETICKÁ POLITIKA
Energetická politika EU považuje energiu za kľúčový faktor zabezpečenia základných cieľov ďalšieho
rozvoja:
• zamestnanosti,
• rast podielu energie z obnoviteľných nosičov,
• trvalo udržateľného rozvoja.
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Vysoké ceny ropy a zemného plynu nútia EU znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív a nahradiť ich
čo najvyšším percentom zastúpenia z obnoviteľných zdrojov. S ohľadom na túto skutočnosť ma
energetická politika plniť v EU teda aj na Slovensku tri hlavné špecifické ciele:
• konkurencieschopnosť,
• trvalo udržateľný rozvoj,
• bezpečnosť dodávok energie.
Všetky tieto ciele poľnohospodárska biomasa a kľúčový nosič v rámci vidieka aj spĺňa. Na základe
analýzy prvoradou úlohou poľnohospodárstva bolo, je a bude zabezpečovať dostatok potravín pre
obyvateľstvo. Na druhej strane je zarážajúce, že sa nevyužívajú aj ďalšie možnosti poľnohospodárov
a farmárov, najmä nedostatočne využívaný potenciál pôd ktorý by im pomohol diverzifikovať
činnosť, znížiť ich výrobné náklady a tým zvýšiť konkurencie schopnosť na trhu EU. Ukazuje sa že
chudobné zväčša poľnohospodárske regióny bez správnej finančnej decentralizácie budú aj naďalej
doplácať na disproporcie a tým sa budú stavať chudobnejšími a zaostalejšími. Štát musí venovať
zvýšenú pozornosť zlepšovaniu výsledkov zahraničného obchodu, agropotravinárskych komodít
a maximálnemu využitiu pôdneho a lesného fondu na výrobu obnoviteľných nosičov energie (ďalej
len ONE). Slovensko je krajinou ktorá trestuhodne nevyužíva a nepodporuje využívanie ONE, čo sa
v plnej miere týka hlavne biomasy. Na druhej strane zápasí s nedostatkom a s vysokými cenami
fosílnych palív, ktoré získava prevažne z dovozu. Podľa názoru odborníkov z Výskumného ústavu
agroekológie Michalovce je na Slovensku k dispozícií na výrobu energetických nosičov viac ako 400
tisíc ha poľnohospodárskej pôdy čo predstavuje značný energetický potenciál doposiaľ využívaný iba
na 4-5%.

BIOMASA
Biomasa je chemicky viazaná energia slnka, ktorá využívajú rastliny pri raste v rámci fotosyntézy. Je
to jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Biomasa je variabilná
a multilatentná pričom môže uspokojovať energetický dopyt pri výrobe elektrického prúdu, tepla
prípadne trh s pohonnými látkami. Výhodou biomasy na Slovensku je skutočnosť, že je rovnomerne
rozmiestnená na Slovensku, produkuje sa každoročne, poľnohospodári vlastnia technické prostriedky
na jej pestovanie, zber a úpravu a v neposlednom rada rastie záujem a chuť o túto činnosť. Biomasou
nazývame materiál živočíšneho alebo rastlinného pôvodu vhodný na priemyselné a energetické
využitie.

POTENCIÁL BIOMASY
Biomasa v SR ako ukazuje tabuľka č. 1, predstavuje významný energetický potenciál . Pritom jej
využitie je nedostatočné a v porovnaní s okolitými krajinami žalostné. Iba 6,3% z celkového
potenciálu biomasy je využívané na výrobu tepla, palív, bioplynu a elektrickej energie. Tento stav je
potrebné zlepšiť pretože SR sa zaviazala do roku 2020 dosiahnuť podiel energie z ON na 14% a do
roku 2030 na 24% z celkovej spotreby energie.
Tab. 1: Celkový ročný energetický potenciál biomasy v SR
Druh biomasy
Poľnohosp. biomasa na spaľovanie
Lesná dendromasa
Drevospracujúci priemysel
Biomasa na výrobu biopalív
Komunálny drevný odpad

Množstvo (t)
2 031 000
2 432 000
1 835 000
200 000
300 000

Energetický potenciál (PJ)
28,6
26,8
22,0
7,0
3,6
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Výlisky a výpalky pri výrobe biopalív
Exkrementy hosp. zvierat
Účelovo pestovaná biomasa na výrobu energie

400 000
13 700 000
4 050 000

8,4
10,0
56,8

SPOLU
Zdroj: 1] PEPICH, Š., (2010): Príspevok
biomasy k energetike. RN č.40/2010, str. 9,
ISSN 1335-440X

24 948 000

163,2

MULTIPLIKAČNÝ EFEKT BIOMASY
Biomasa ako významný zdroj energie vytvára aj viaceré multiplikačné efekty, medzi tie
najdôležitejšie patria:
a) tvorba nových pracovných miest. Produkcia biomasy v podmienkach znevýhodnených
regiónov môže významnou mierou prispieť k vytváraniu nových pracovných miest. Podľa
skúseností z Nemecka na každých 1000 ha je možné vytvoriť 7-10 nových pracovných miest
priamo a ďalšie pracovné miesta je možné vytvárať v rámci firiem na výrobu zariadení
a technológií pre bioplynové stanice a kotolne na biomasu. Významným prínosom môže byť
aj získavanie skúseností a nových pracovných zručností pre marginálne sociálne skupiny.
b) synergický efekt v podobe regionálnych partnerstiev medzi samosprávou podnikateľmi
a záujmovými združeniami je silným motivačným prvkom nielen pre podnikateľov, ale i pre
samosprávu a pre priemyselné a stavebné firmy, ktoré môžu participovať na využívaní
energetického potenciálu biomasy v rámci regiónu.
c) podpora vedy a vzdelávania pomôže podnietiť vznik technických a technologických inovácií
v krajine a prispeje k vzniku nových výrobných odborov, firiem orientujúcich sa na využitie
ONE, výrobu technologických zariadení pre úpravu, spracovanie a využitie biomasy
d) podpora sieti vykurovania na miestnej a regionálnej úrovni. Výroba, spracovanie a využitie
biomasy v regióne prispeje k tomu, že peniaze získane výrobou energie z biomasy zostanú
v regióne. Vytvoria sa siete vykurovania k čomu poslúžia novovybudované rozvody tepla,
alebo upravené pôvodné trasy. Energia z biomasy bude lacnejšia, potvrdzujú to aj príklady
z praxe krajín ako je Rakúsko, Švédsko, Nemecko
e) skutočnosť, že je to energia bez kríz, poskytuje stabilitu dodávok elektriny a tepla. Pričom je
už dnes možné v rámci ONE jeden nosič nahradiť iným nosičom a tak zabezpečiť štandardnú
nepretržitú dodávku tepla alebo elektriny či paliva pre mobilné energetické prostriedky.
f) príspevok k ochrane klímy. Biomasa ako nosič energie sa pri dodržaní optimálnych
podmienok zhodnocovania či už ako palivo pri priamom spaľovaní alebo ako vstupná
surovina pri výrobe bioplynu a palív pre automobily chová neutrálne, to znamená, že
neznečisťuje životné prostredie, ale prispieva ku krajino tvorbe a posilňovaniu významu
vidieka z hľadiska jeho úlohy v oblasti turizmu .

Úloha univerzít pri zmene myslenia.
Významnú úlohu v tomto smere by mali zohrávať najmä vzdelávacie inštitúcie, ktoré by na seba mali
vziať viac zodpovednosti za presadenie myšlienky vyššieho využitia ONE v praxi. Práve rozvoj vedy,
výskumu, vzdelávanie najmä mladých ľudí a prenos poznatkov do praxe v oblasti využitia ONE sa
môže stať hnacím motorom rozvoja vidieka a prispieť tak k splneniu strategických cieľov SR vo
využívaní ONE. Príkladom takého riešenia môže byť teamová spolupráca Ekonomickej univerzity
v Bratislave VVICB EU Kapušany pri Prešove a TU v Košiciach fakulty BERG v príprave a realizácií
projektu vybudovania „Výskumno vývojového a informačného centra bioenergie“ v Kapušanoch
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Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie bude plniť tieto úlohy:
• kreatívna podpora vo výchove a vzdelávaní univerzitných študentov,
• výskum a overovanie výsledkov výskumu v praxi v rámci projektov univerzít na východnom
a strednom Slovensku,
• demonštračné ukážky jednotlivých nosičov energie
• poradenstvo a konzultačnú činnosť,
• konferencie, semináre, školenia a exkurzie
Súčasťou centra sú tieto pracoviská:
• bioplynová stanica s kogeneračnou jednotkou o výkone 180 KWh,
• laboratórium slnečnej energie – fotovoltika a ohrev vody slnečnými kolektormi,
• laboratórium a pracovisko úpravy a spracovania suchej biomasy na tvarované tuhé palivá (brikety,
pelety),
• laboratórium a pracovisko tekutých palív pre výrobu bionafty a bioetanolu,
• fyzikálno-chemické laboratórium testovania biomasy,
Hlavným zameraním VVICB bude výskum a vývoj a optimalizácia výroby energie z biomasy
termickým spaľovaním a anaeróbnym vyhnívaním v podmienkach východného Slovenska. Na
Slovensku je v prevádzke zatiaľ iba šesť bioplynových staníc a jedna z nich je aj vo VVICB EU
Kapušany. Centrum bioenergie spolupracuje s významnými vedeckými inštitúciami a firmami Na
Slovensku v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku, na Ukrajine a v Maďarsku.
Podieľa sa na príprave a realizácií viacerých medzinárodných projektov zameraných na využitie ONE.
V rámci výzvy OPVaV-2009/2:2/02-SORO ITMS kód 26220220063.Názov projektu: „Nové
technológie pre energetický enviromentálne a ekonomický efektívne zhodnocovanie biomasy“. bude
VVICB EU vybavené najmodernejšou technikou a technológiami na využitie, výskum a vývoj ONE.
Vrátane informačných a komunikačných technológií.

ZÁVER
Využitie biomasy je významným prínosom pre firmy v regióne a samosprávy v regióne, pretože
umožňuje inovácie prispieva k vytváraniu pracovných miest a k znižovaniu sociálneho napätia. V tejto
situácii sa mení aj úloha a poslanie roľníka- farmára z ktorého sa postupne stáva, ako ukazuje prax vo
vyspelých krajinách, výrobca, dodávateľ a distribútor energie z ONE, čo len posilňuje význam a úlohu
vidieka. Ten sa postupne stáva významným partnerom mesta pri trvalo udržateľnom rozvoji krajiny.
Využitia biomasy je aj významný príspevkom k ochrane klímy a trvalo udržateľný rozvoj krajiny.
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ABSTRAKT
Článek je zaměřen na problematiku biologicky rozložitelných odpadů (BRO). V poslední době
odpady pro Českou republiku, ale i pro ostatní státy Evropské Unie představují environmentální,
ekonomické a sociální problémy. Příčina těchto problémů se odvíjí od rozvoje naší společnosti.
Evropská Unie proto rozvíjí strategie, které odráží určitá řešení. Například strategie tzv. Recyklační
politiky, kdy v této strategii mají BRO (nakládání s těmito odpady) své opodstatněné místo. Jednou
z možností řešení problematiky nakládání s BRO ukazují systémy nakládání s BRO na území měst a
obcí. Článek je vztažen na jednotlivé funkční systémy nakládání s BRO v ČR. Důraz je kladen na
zmapování dané situace.

Klíčová slova: BRO, komunální odpady, BRKO, systémy nakládání s BRO.
ABSTRACT
The paper focuses on issues of biodegradable waste. Waste represents environmental, socials and
economics problems for the Czech Republic, but also for other states of European Union. Reason of
this problem is development of our society. The European Union develops a strategy, that reflects a
some solution. For example a strategy called Recycling police and biodegradable waste (treatment of
biodegradable waste) have legitimace place in this strategy. And waste treatment systems of
biodegradable waste (in towns and villages) are one of the possible solutions with the problems of
biodegradable waste. The article is based on individual function waste treatment systems of
biodegradable waste in the Czech Republic. Emphasis is placed on mapping the given situation.
Keywords: biodegradable waste, municipal waste, biodegradable municipal waste, waste
treatment systems of biodegradable waste.

PŘEDSTAVENÍ
Vstup České republiky do Evropské unie (EU) zásadně ovlivnil požadavky našeho státu na zlepšení
životního prostředí. Významně byly ovlivněny mnohé oblasti, například odpadové hospodářství (OH).
EU a její členské státy v průběhu let začaly rozvíjet strategii zavádění systému odpadového
hospodářství v pohledu ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jakožto zachování zdrojů či
dostatečné následné péče.
Dnes odvětví OH v EU je téměř zcela regulována směrnicemi EU, které jsou vydávané Evropskou
radou a Evropským parlamentem a musí být přijata všemi členskými státy. Tato praxe začala v roce
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1970 a vyústila v harmonizaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti řízení strategií,
technologických opatření a environmentálních norem. Rámcová směrnice 75/442/EEC o odpadech
byla přijata v roce 1975. Tato směrnice byla několikrát pozměněna a poskytuje všeobecné poradenství
v oblasti nakládání s odpady. Cíle směrnice jsou:
1. snižování produkce odpadů,
2. zákaz nekontrolovatelného odkládání, vypouštění a likvidace odpadu, a
3. podpora integrovaného systému nakládání s odpady v návaznosti na filozofii prevence,
recyklace a konverze odpadů, s důrazem na materiálové a energetické využití (Směrnice
2006/12/ES).
Pod záštitou tohoto rámcového nařízení byly realizovány i jiné směrnice, které upravují odstraňování
nebo recyklování konkrétních druhů odpadů, například z čistíren odpadních vod, odpadů z obalů,
ukončení životnosti vozidel (ELV), odpadů z elektrických a elektronických zařízeních (WEEE),
polychlorovaných bifenylů (PCBs), polychlorovaných terfenylů (PCTs) a v poslední řadě baterií a
akumulátorů.
Další směrnice, jež má zásadní význam v odstraňování odpadů je směrnice o skládkování 1999/31/EC.
Směrnice je určena k zabraňování či snižování nepříznivých účinků přímého ukládání neupraveného
odpadu na lidské zdraví a na životní prostředí, zejména povrchových vod, podzemních vod, půdy a
ovzduší. Směrnice také stanovuje systém povolení k provozu skládky. Nejdůležitější částí směrnice je
článek 5., který vyžaduje omezení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky. Cíle snížení
mají být splněny v porovnání s množstvím organických odpadů zlikvidovaných v roce 1995 a dělí se
na 25% v roce 2006, 50% v roce 2009 a 75% v roce 2016 (Směrnice 1999/31/ES). Země nedávno
přistupující do EU (ČR) mají přechodné období pro plné přijetí těchto pravidel EU. Opatření
k dosažení těchto cílů by měla zahrnovat zejména, recyklaci, kompostování, výrobu bioplynu,
materiálové a energetické využití .
V ČR tento posun znamenal několik novel zákona o odpadech. Pro část týkající se omezení ukládání
biologicky rozložitelných odpadů byly vypracovány Realizační programy s odkazem na Plán OH
České republiky, které podněcují vhodně přetvářet tyto odpady (Hřebíček et al., 2007).
Do biologicky rozložitelných odpadů (BRO) spadají odpady, které podléhají aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu mikroorganizmy (Směrnice 1999/31/ES). Jedná se zejména o odpady
zemědělské, lesnické, potravinářské, papírensko – celulózařské, ze zpracování dřeva, kůží, textilního
průmyslu, patří sem i biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) včetně odpadů ze zeleně,
dále čistírenské a vodárenské kaly a biologicky rozložitelný obalový odpad. (Hřebíček et al., 2007).
Velice významná je i organická frakce tuhých komunálních odpadů (TKO). TKO lze také považovat
za bioreaktivní, vzhledem k procentuálnímu zastoupení biologicky rozložitelné složky v celkovém
objemu (Williams, 2002).
Vliv BRO (zároveň i organické frakce TKO) na životní prostředí představuje některé problémy. Tyto
problémy souvisejí s ukládáním odpadů na skládky. Skládkováním se v EU likviduje nejvíce odpadů.
Končí zde prakticky veškeré odpady. V tělese skládky BRO (zároveň i organické frakce TKO)
podléhají procesu degradace. Jedná se o dlouhodobí proces biologického rozkladu, který je mimo jiné
doprovázen i souvisejícími fyzikálními a chemickými procesy (McBean et al., 1995; Tchobanoglous
et O’Leary, 1994; Westlake, 1995; Christensen et al., 1996).
Plyny vznikající při rozkladu BRO (zároveň i organické frakce TKO) v tělese skládky tvoří převážně
vodík a oxid uhličitý. Počáteční fáze rozkladu jsou doprovázeny tvorbou methanu, a dále oxidu
uhličitého v pozdějších fázích. Při rozkladu BRO (zároveň i organické frakce TKO) se mohou tvořit
i další plyny (Williams, 2002).

128

Tvorba skleníkových plynů při rozkladu BRO (zároveň i organické frakce TKO) na skládkách se řadí
na první místo problémů týkající se otázek životního prostředí. Tato skutečnost, v rámci celkového
pohledu aktivit odpadového hospodářství, přispívá k celosvětovým emisím skleníkových plynů
přibližně 4 % (Papageorgiou et al., 2009). Dále rozklad BRO (zároveň i organické frakce TKO)
ovlivňuje tvorbu kyselých výluhů při hydrologických procesech a denudaci povrchů skládek odpadů.
Mezi další problémy můžeme zařadit ohrožení zdraví lidí a zvířat výskytem patogenních a podmíněně
patogenních mikroorganismů.
Jako komplexní způsob řešení problematiky s BRO (zároveň i organické frakce TKO) se v ČR jeví
systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Tyto způsoby řešení, které jsou v západní
Evropě provozně dlouhodobě osvědčené, jsou dostupnou alternativou nakládání s BRO a
z environmentálního hlediska se jedná o jedno z možných řešení negativních vlivů souvisejících
s BRO (zároveň i organické frakce TKO).
V České republice k roku 2010 již funguje několik systémů nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady (tab.č.1) a mnoho těchto systémů má nově vzniknout. Nedílnou součástí těchto systémů jsou
kompostárny, případně bioplynové stanice. Systémy nakládání pak zajišťují sběr a svoz biologicky
rozložitelných odpadů, kompostování, výrobu elektrické energie v bioplynové stanici či uplatnění
výsledného produktu v zemědělství a pro technické účely (Dvořáček, 2006). Tyto systémy fungují
v určitém typu zástavby (sídlištní zástavba, venkovská zástavba a smíšená zástavba), jsou součástí
systému nakládání s komunálním odpadem. Odlišují se modely a metody zpracování BRO.
Zpracovávaný BRO vzniká na území obce a systémy nakládání s BRO se zaměřují na odpady
z domácností, ze zahrad a veřejné zeleně.
Informace o systémech nakládání s BRO zatím nejsou cíleně shromažďovány a vyhodnocovány. Často
jsou popisovány formou publikací, které jsou vydány nevládními neziskovými organizacemi (např.
ZERA). Jako příklad může sloužit sborník ze čtvrté mezinárodní konference Biologicky rozložitelné
odpady - Jak naplnit povinnost odděleného sběru bioodpadu v obci (9.-11.9.2008 v Náměšti nad
Oslavou) a publikace Pilotní projekt: řešení bioodpadu v regionu Náměšť nad Oslavou a další.

Tabulka č.1 - příklady zjištěných obcí se zkušenostmi se systémy nakládání s BRO.
Pořadové
Zahájení Pořadové
Zahájení
číslo
Město
systému
číslo
Město
systému
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bílina
Děčín
Hradec Králové
Kolín
Kroměříž
Liberec
Písek
Plzeň
Praha
Staré Město
Teplice
Třebíč

2003
2007
2006
2007
1992
2005
2005
2000
2004
2007
2005
1996

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uherský Ostroh
Ústí nad Labem
Vysoké Mýto
Žamberk
Ždár naSázavou
Česká Lípa
Olomouc
Tišnov
Velvary
Zlín

2005
2006
2007
2005
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

Zdroj: Zhodnocení zkušeností se sběrem a využitím BRKO v České republice [10]

METODIKA
Základním bodem řešení je cílené shromažďování a hodnocení aktuálních informací o systémech
nakládání s BRO (zaměřeno na oddělené sběry). Funkční oddělené sběry BRO na daných územích
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odrážejí i následné technologické využití separovaného odpadu. V dnešní době existuje několik
možností, jak využívat BRO.
V České republice můžeme technologie pro zpracování BRO rozdělit na komopostování, anaerobní
fermentaci, spalování a mechanicko - biologickou úpravu. V problematice BRO jsou nejvíce rozšířeny
technologie kompostování a anaerobní digesce.
Při kompostování se BRO za přístupu vzduchu činností mikro a makro organizmů přeměňuje na
stabilizovaný výstup - kompost. Anaerobní digesce je řízený a kontrolovaný mikrobiální rozklad BRO
bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Rozvoj oddělených sběrů (v potazu systémů
nakládání s BRO) na nová území, či rozšíření stavajicích situací, ovlivňuje ruku v ruce i potřebu
rozvoje výše uvedených možností využití separovaného BRO (kompostování a anaerobní digesci).
V této situaci by mělo také řešení zodpovědět i na otázku, kterou technologií zpracovávat separovaný
BRO při novém zavádění? Vzešlá odpověď se bude opírat o zavedenou praxi fungujících sběrů.
Řešení podporuje i vědeckovýzkumnou činnost související s řešením disertační práce řešitele č.1
(Optimalizace systémů nakládání s BRO). Cíle řešení práce lze rozdělit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zjištění základních informací o existujících systémech nakládání s BRO.
Sumarizace realizovaných pilotních projektů.
Sumarizace funkčních - běžících projektů.
Zjištění technologického vužití vysepaparováného BRO.
Přehledy zastavby na územích se systémy nakládání s BRO.
Identifikace druhů BRO vznikajících na území dle platné legislativy ČR.
Popis způsobů odděleného sběru BRO.

Plnění cílů řešení odráží práce s literaturou (články, monografie, bakalářské, diplomové práce a
sborníky z konferencí). Při šetření a získávání dat bylo přistoupeno k emailovému a telefonickému
dotazování na územích, kde jsou již funkční systémy nakládání s BRO. Telefonické a emailové
dotazování směřovalo na samosprávy územních celků, případně na patřičné technické služby.

VÝSLEDKY
Na základě cílu a postupů plnění řešení bylo analyzováno 41 oblastí. Jednalo se o města s různými
počty obyvatel. Do analýzy byl zahrnut jeden region Chvojnice a Náměštsko. Největším hodnoceným
městem byla Ostrava, nejmenším město Velvary. V jednotlivých bodech přehledu byl sledován
celkový počet obyvatel žijících na daném území. Takto zjištěná data byla vystavena k porovnání s daty
celkového počtu obyvatel zapojených do odděleného sběru BRO. Tento počet obyvatel byl získáván
z dostupné literatury a zároveň byla tato informace ověřována telefonickým, emailovým dotazováním.
Tento postup také zahrnoval zjištění dalších náležitostí, například jak dlouho jsou systémy funkční,
jedná-li se o stálé systémy nebo pilotní projekty, jakým technologickým postupem je zpracováván
separovaný odpad a v jakých zástavbách je odpad sbírán. Území se zkušenostmi s odděleným sběrem
BRO se dají rozdělit do následujících skupin.
1. Území, kde v určitém roce odstartoval zkušební projekt odděleného sběru BRO. Tento projekt se
osvědčil a bylo přistoupeno k jeho rozšíření, buď je pokryto již celé území, nebo se jedná pouze
o určitá rozšíření do dalších částí města.
2. Území, kdy v určitém roce odstartoval zkušební projekt sběru BRO, ale tento projekt se dál
nerozšiřoval do dalších částí, avšak je stále funkční.
3. Území, kde v určitém roce odstartoval zkušební projekt odděleného sběru BRO, avšak projekt se
neosvědčil a na území není odděleně sbírán BRO.
4. Území, kdy v současné době probíhá zkušební projekt odděleného sběru BRO (pilotní projekt).
Příkladem 1. skupiny s odděleným sběrem BRO na celém území jsou například města Kladno, Vysoké
Mýto, Velvary a Uherský Ostroh. Do druhé skupiny spadá město Písek. Třetí skupina obsahuje město
Ostravu a poslední skupina - příkladem je město Kolín.
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Dále z analýzy 41 oblastí bylo zjištěno, že prakticky, kromě měst Vysokého Mýta, Strážnice a města
Zlína, převládá kompostování, jako technologie zpracování separovaného BRO. Separované BRO
z města Strážnice končí po úpravě jako substrát pro rekultivaci skládky. Město Vysoké Mýto prozatím
zpracovává BRO vznikající na území města pomocí anaerobní digesce. Ve Zlíně končí separovaný
BRO v Aerobním fermentoru EWA.
Výše uvedené údaje vykresluje tabulka č.2 Přehled měst a regionu se zkušenosti s oddělným sběrem
BRO s aktuálními situaci v roce 2010.
Tabulka č.2 Přehled měst a regionu se zkušenosti s oddělným sběrem BRO s aktuálními situací v roce 2010.

Pořadové
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Město a region

Bílina
Děčín
Hradec Králové
Kolín
Kroměříž
Kladno
Liberec
Písek
Staré Město
Teplice
Třebíč
Uherské Hradiště
Uherský brod
Uherský Ostroh
Vysoké Mýto
Třinec
Frýdek - Místek
Žamberk
Chomutov
Letohrad
Nová Paka
Ostrava
Pardubice
Rýmařov

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Strážnice
Šumperk
Zruč nad Sázavou
Česká Lípa
Olomouc (Radíkov)
Olomouc (Sv.
Kopeček)
Olomouc (Lošov)
Olomouc (Droždín)
Olomouc (Neředín)
Olomouc
(Chomoutov +
Nový Svět)
Tišnov
Velvary
Nový Jičín
Černošice
Chvojnice a
Náměštsko
Zlín (Podvesná)
Zlín (Zálešná)

Počet
obyvatel

16000
52000
94000
30000
29000
67811
99000
30000
7000
51000
39000
26000
17000
4600

Přibližný počet
obyvatel
zapojených do
Rok zahájení
odděleného
systému
sběru
domovního
odpadu
16000
2003
5300
2007
6100
2006
1500
2010
3500
1992
67811
2007
350
2009
2500
2005
7000
2007
12750
2005
39000
1996
2000
2005
17000
2006
4600
2007

Aktuální stav

12000

12000

2006

Funkční systém

37823
59566
6000
50695
6374
9455
312557
90798
9266

222
240
2400
4000
6374
7000
1143
2000
9266

2006
2006
2007
2006
2007
2007
2006
2005
2004

Funkční systém
Pilotní projekt
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Pilotní projekt
Funkční systém
Pilotní projekt

5829

5829

2009

Funkční systém

27678
5087
38830
101000

10000
1000
2000
296

2005
2008
2008
2008

Funkční systém
Pilotní projekt
Funkční systém
Funkční systém

Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Anaerobní
digesce
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Úprava odpadu rekultivaci
skládky
Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování

101000
101000
101000
101000

774
632
1066
1320

2008
2008
2008
2008

Funkční systém

Kompostování

Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém

Kompostování
Kompostování
Kompostování

Funkční systém

Kompostování

101000
8211
2979
26500
6500

1786
1000
2979
500
5666

2008
2008
2008
2006
2005

Pilotní projekt
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém

Kompostování
Kompostování
Kompostování
Kompostování

13425

13425

2006

Funkční systém

Kompostování

193 019
193 019

1355
1 592

Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Pilotní projekt
Pilotní projekt*
Funkční systém
Pilotní projekt
Pilotní projekt*
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém
Funkční systém

Způsob
zpracování

2008

Funkční systém

2009

Funkční systém

Zástavba **

C+V
C+V
V
C+V
V
C+V
V
V
C+V
V
C+V
C+V
C+V
C+V
C+V
C+V
V
V
V
C+V
C+V
V
V
C+V

C+V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
C+V
V
V
C+V

Aerobní
fermentor EWA
Aerobní
fermentor EWA

V
V

Zdroj: Vlastní šetření, Zhodnocení zkušeností se sběrem a využitím BRKO v České republice [10] *- fungující
systém na bázi pilotního projektu, **- viz. následující kapitola
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Přehledy zástavby
Ve starších analýzách vztahujících se k odpadům (cca do r.2003-4) lze nalézt více druhů zástaveb,
které se lišily charakterem budov a zejména způsobem vytápění. Jednalo se nejčastěji o sídlištní,
vilovou, smíšenou a venkovskou zástavbu. V každé této zástavě existovala poněkud jiná materiálová
skladba vznikajících odpadů. V průběhu let se vytápění změnilo ve prospěch ušlechtilých paliv.
Rozdíly mezi některými druhy zástaveb přestaly být významné. Proto se v současné době provádějí
analýzy standardně ve dvou základních typech zástavby a to:
•
•

v zástavbě bytovými domy s převážně centrálním vytápěním na ušlechtilá paliva (C)
ve venkovské zástavbě s rodinnými domky se smíšeným vytápěním (V)

C - zástavba sídlištní s panelovými domy s centrálním vytápěním, zástavba staršími bytovými domy
(činžovní domy, historická centra měst apod.) s vytápěním plynem, elektřinou, vily s více bytovými
jednotkami.
V – venkovská zástavba s rodinnými domky se zahradami (mohou být i užitkové) s vytápěním často
smíšeným (ušlechtilá a tuhá paliva). Převládající zástavba na vesnicích nebo na okrajích měst. (Vrbová
a kolektiv, 2009).

Identifikace druhů BRO
Problematika odděleného sběru BRO měst a obcí se týká komunálních odpadů, respektive biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Tato problematika je především ukotvena ve vyhlášce č.
383/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 341/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve změně pozdějších předpisů.
Komunální odpady jsou dle Katalogu odpadu uváděny pod číslem 20. Tabulka č. 3 uvádí přehled
BRKO.
Tabulka č.3 - přehled BRKO
20 01

Složky z odděleného sběru

20 01 01 - Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 - Oděvy
20 01 11 - Textilní materiály
20 01 25 - Jedlý olej a tuk
20 01 38 - Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 00 - Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad
20 03 00 - Ostatní komunální odpady
20 03 02 - Odpad z tržišť
20 03 04 - Kal ze septiků a žump
20 03 07 - Objemný odpad

Zdroj: Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve změně
pozdějších předpisů.

Způsoby odděleného sběru BRO
Kvalita výstupních produktů z technologického zpracování BRO (BRKO) je závislá na vstupních
surovinách. Je proto důležité, aby vstupující BRO (BRKO) při určitém technologickém zpracování
splňoval parametry (např. čistota). V současné době je dosahováno dobrých výsledků zaváděním
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oddělených sběrů. Uskutečnění odděleného sběru můžeme dělit dle dvou základních hledisek. První
hledisko je technické, na druhé hledisko se lze dívat z pohledu dostupnosti sběrného místa.
Uskutečnění odděleného sběru podle technického hlediska je možné provádět:
1.
2.
3.
4.
5.

prostřednictvím sběrných dvorů.
rozmístěním VOK.
normalizovanými sběrnými nádobami na odpad 120 l, 240 l.
specializovanými sběrnými nádobami na biodpad (Compostainer).
pytlovým způsobem sběru.

Podle dostupnosti sběrného místa rozlišujeme oddělený sběr:
1. donáškový způsob sběru.
2. odvozový způsob sběru.
Donáškový způsob sběru - je charakterizován větší vzdáleností sběrného místa od místa vzniku
odpadu, která je více než 50 m. Donáškový způsob sběru do sběrných dvorů občany se uplatňuje při
sběru odpadu ze zeleně. Ve sběrných dvorech je BRO ukládán do VOK, které jsou určené výhradně
pro tento druh odpadu. Shromážděný odpad je ze sběrných dvoru odvážen ke zpracování.
Odvozový způsob sběru - Pro odvozový způsob sběru je typická krátká vzdálenost sběrného místa
vzniku odpadu, jenž nepřevyšuje 50 m. Odvozový způsob sběru do sběrných nádob (120 l, 240 l),
které jsou přistaveny u obytných objektů, představuje lepší komfort pro občany. Je to způsob, při
kterém se dosahuje nejvyšší účinnosti sběru BRO, na druhou stranu je výrazně provozně nákladnější
než méně pohodlný donáškový sběr.
Rozhodování o způsobu sběru je přímo závislé na druhu sbíraného odpadu. Pro odpad ze zeleně je
vhodný převážně donáškový způsob sběru na určitých, kterými mohou být třeba přímo kompostárna,
sběrné dvory nebo jiná k tomuto účelu vyhrazené místa. BRO z domácností je získáván odvozovým
způsobem sběru do nádob menších objemů umísťovaných na stanoviště sběrných nádob, tak aby se
donášková vzdálenost blížila zhruba 50 m (Klupák, 2009).

SHRNUTÍ
Řešení uvedené v tomto článku se zaměřilo na základní problematiku související s biologicky
rozložitelným odpadem. Článek popisuje a rozšiřuje podvědomí o územích, kde se odděleně separuje
BRKO. Přínosem řešení je vytvoření základního seznamu území s uvedenými obecnými informacemi.
Rozšíření informací umožňuje dále prohlubovat zvolené téma. Získaná data mohou sloužit
posluchačům vysokých škol, kteří se zabývají podobnými souvislostmi, ať již v pohledu zpracovávání
seminárních, bakalářských a diplomových prací. Další přínos může spočívat v situacích, kdy dochází
k zavádění nových oddělených sběrů BRO. Informace mohou využít osoby zapojené do konkrétního
projektu nového zavadění. (samospráva, pracovníci technických služeb). Dle vytvořeného přehledu se
zkušenostmi s oddělným sběrem se mohou osoby lépe orientovat v situaci a mohou hledat konkrétní
informace na zmapovaných územích s funkčními sběry.
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