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ÚVOD
Konference Udržitelná energie a krajina, pořádaná Ekologickým institutem Veronica v Hostětíně,
se pomalu stává tradičním mezioborovým setkáním mladých odborníků, kteří se zamýšlejí nad
podobou sídel a začlenění nových i rekonstruovaných staveb, jež usilují o minimalizaci spotřeby
energie, využívají obnovitelné zdroje i obnovitelné materiály, uvažují nad využíváním energie
z obnovitelných zdrojů a vlivem této lidské činnosti na krajinu a její ráz, otvírají i nová témata. Takové debaty jsou v dnešní době stále potřebnější a naléhavější. Souvisí to samozřejmě s hledáním
způsobů a cest, jak se vyrovnávat se změnou klimatu a zmírňovat ji. Ač výše zmíněné problémy
zasahují do řady oborů, diskuse se často vedou v profesně oddělených skupinách. Již třetí ročník
konference „Udržitelná energie a krajina“ si kladl za cíl přispět k výměně pohledů, ale zejména
ke spolupráci odborníků různých profesí – krajinářů, zemědělců, lesníků, urbanistů, biologů,
klimatologů, energetiků, techniků, ekonomů, sociologů...
Jak sloužila krajina jako zdroj energie v minulosti a jak to bude v budoucnu? Snese krajina
naši dnešní spotřebu? A spotřebu budoucí? Co lidé považují v různých dobách za alternativní
a co za konvenční (obvyklé) zdroje energie? Směřujeme k energetické soběstačnosti sídel, téměř
nulovým domům a energetické bezpečnosti? Jak reflektujeme probíhající klimatickou změnu?
Odbornou úroveň 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 2012“ a recenzenty příspěvků jsou: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., a doc.
Ing. Josef Chybík, CSc., z Fakulty architektury VUT v Brně a doc. Dr. Ing. Petr Maděra z Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a RNDr. Jan Hollan, Ph.D., z Centra pro výzkum
globální změny AV.
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.				
ředitelka Ekologického institutu Veronica

TÉMA 1: KRAJINA
Krajina jako hrdina příběhu o energii
Jan Labohý
Katedra environmentálních studií
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10,
602 00 Brno
e-mail: labohy@mail.muni.cz

ABSTRAKT / V době informačního přesycení nemusí být dodávání dalších informací efektivní strategií podpory proenvironmentálního jednání. Naději může vzbuzovat využívání metody příběhu. Jedním z možných důvodů
současného odporu proti stavbě nových zdrojů obnovitelné energie může být dominantní příběh odpůrců výstavby,
který říká, že obnovitelné zdroje energie ničí krajinu. Proti němu jsem v závěru článku zkusil vytvořit nový příběh,
který jako primární akcentuje benefit nezávislosti. K tomu, aby se mohl tento příběh stát dominantním, je třeba
pozměnit základní princip výstavby obnovitelných zdrojů energie tak, aby do plánování i zisků byla více zahrnuta
lokální komunita a měřítko projektu odpovídalo jeho umístění.
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, krajina, příběh, narace, proenvironmentální chování

ABSTRACT / At the time of an information overload, additional information may not be effective motivation for

pro-environmental behaviour. Use of storytelling might be one of the solutions. A story of renewable energy sources destroying local landscape could be one of the reasons why public oppose such projects. The article proposes
creating a new story based on the idea of independence. In order to be able to replace previous story, change in the
way how renewable energy project are planned is needed. Scale management and local communities involvement
should be included in the planning phase of such constructions.

Keywords: renewable energy sources, landscape, storytelling, narrative, pro-environmental behaviour

ÚVOD
Způsoby, jakými přistupujeme k problémům krajiny a energie, můžeme považovat za jedny
z indikátorů vývoje naší společnosti jako celku. Pojem udržitelný rozvoj, který v roce 1987 zpopularizovala zpráva Bruntlandové (Bruntland 1987), představuje jednotící rámec, jakým lze pohlížet
na dynamiku dnešní společnost a stav prostředí, ve kterém existuje.
Ačkoliv na tomto konceptu existuje od Světového summitu o životním prostředí v Riu de Janeiro
(1992) celosvětová shoda, neodráží se tento fakt ani na chování států, ani na jednání společnosti.
Na základě současných znalostí můžeme konstatovat, že k udržitelnému rozvoji na úrovni států
nedochází. Ekonomický rozvoj nevede ke zlepšování sociální oblasti (Vos et al. 2011) a stav
ekosystémů se neustále zhoršuje (Reid et al. 2005).
Jedním z navrhovaných řešení, jak toto směřování změnit, je také přechod na obnovitelné zdroje energie jako možnost, jak zajistit dostupnou energii pro všechny, podpořit kvalitativní rozvoj
ekonomiky a snížit budoucí dopady probíhající změny klimatu (IEA 2008; IPCC 2011). Ačkoliv informace o neudržitelném využívání energie jsou dlouhodobě k dispozici stejně jako návrhy řešení,
nedochází ve skutečnosti k žádné velké změně.
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CHYBÍ NÁM INFORMACE?
K podobnému rozchodu vědomostí a skutečného chování dochází i na úrovni jednotlivců. Rozkol
mezi tím, co lidé vědí a co skutečně dělají, popisuje např. Librová (1994), když hovoří o tzv. kognitivní disonanci. Ta nastává ve chvíli, kdy se chování člověka ocitá v nesouladu s informacemi,
které má k dispozici. Jelikož je tato situace pociťována jako nelibá, vede v případě jednoduchých
problémů ke změně chování (tzv. proenvironmentálnímu jednání), v případě náročnějších
problémů pak k potlačení a vytěsnění informace.
Otázkou je, zdali rostoucí množství informací může mít v takovýchto případech sílící vliv na
změnu chování. Vztahu mezi vědomostmi v oblasti životního prostředí a skutečným chováním
se ve svých výzkumech proenvironmentálního jednání dlouhodobě věnují Kollmuss a Agyeman
(2002). Ti dokládají, že problémem není to, že by lidem informace scházely: „Výzkum ukázal, že

ve většině případů nevedl nárůst vědomostí a informací ke změně ve směru k environmentálně
šetrnějšímu chování.“ (Kollmuss a Agyeman 2002: 256)
Je tedy možné, že dodatečné informace nemají na změnu chování zásadní dopad. Důvodem pro
to může být i současná situace, která bývá nazývána jako tzv. informační přesycení1. Informací
přichází k lidem v současné době více, než jsou schopni vstřebávat, a neomezenost a neuzavřenost
dalších informací a pohledů značně komplikuje možnosti rozhodování.
Pakliže tedy není problém v nedostatku informací, nabízí se otázka, jakým způsobem je možné
tuto situaci změnit. Z výzkumu, který provedli Kollmuss a Agyeman (2002), vychází, že nejdůležitější
pro environmentálně šetrné chování je tzv. proenvironmentální vědomí2. Tedy oblast, která není
přímo kontrolovaná tím, jaké faktické znalosti máme. Grace (2011) ve svém výzkumu přichází
s návrhem komunikovat takto složité koncepty pomocí mechanismu příběhu. A v jeho výzkumu
vychází tato metoda u tématu konvenčního a ekologického zemědělství jako úspěšná.

NÁVRAT PŘÍBĚHU
Graceův nápad ale není nový. Příběh jako ucelená forma komunikace byl dominantním nástrojem
předávání znalostí a zkušeností po naprostou většinu lidské historie (Greene 1996). Jak popisuje
např. Riessman (2008), od 80. let 20. století dochází v oblasti sociálních a humanitních věd k tzv.
obratu k příběhu3, neboli k vzestupu výzkumných metod využívajících formy příběhu4. Proces,
kdy je sociální dění interpretováno pomocí mechanismu příběhu, obecně označujeme pojmem
narativizace.
Snad nejlepší příklad, jak může příběh ovlivnit proenvironmentální chování společnosti,
představuje kniha Mlčící jaro americké bioložky Rachel Carson (2002). Ta v ní složitý problém toxizace prostředí látkou DDT na začátku knihy převádí do jednoduchého příběhu. Klasické americké
městečko v něm jednou na jaře zjistí, že je nějak zvláštně tiché, protože z něj zmizeli všichni ptáci.
A kromě toho se špatně daří i ostatním zvířatům a rostlinám. Jakým způsobem si to městečko
způsobilo, pak popisuje zbytek knihy.
Podle narativní teorie lidé využívají mechanismu příběhu, aby si spojovali fragmenty poznaných

1 Z anglického information overload.
2 V originále pro-environmental consciousness.
3 V originále narrative turn.
4 Např. narativní psychoterapie. Od 80. let se narativní analýza stává jednou z výzkumných metod a metoda narace
začíná být používána zejména v oblasti multidisciplinárního výzkumu. Viz Riessman 2008.
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informací do konkrétních významů a realit. (McComas a Shanahan 1999) A na základě jednotlivých individuálních příběhů se následně tvoří skupinové vědomí a z něj vzniká sociální realita.
Některé příběhy se stávají ve společnosti tak silné, že získávají dominantní postavení. Jsou
přijímány společností za pravdivé a slouží jako interpretační rámce pro posuzování reality.
Důležitosti dominantních příběhů se věnují např. Freedman a Combs (2009), kteří tvrdí, že:
„Dominantní příběhy nás činí slepými k existenci jiných příběhů.“ (Freedman a Combs 2009: 59)
Dominantní příběhy ve společnosti jsou zároveň využívány médii, která pomocí ní reinterpretují
příběhy, o nichž referují.5 Freedman a Combs v této souvislosti citují Brunera (1986), který říká:
„...dominantní příběhy jsou jednotkami moci stejně jako významu. Schopnost vyprávět svůj

příběh má politický aspekt. Dokonce jedinou možnou mírou dominance příběhu je postavení
v rozpravě. Alternativní, konkurenční příběhy obvykle nedostanou v oficiálních komunikačních
kanálech prostor a musí hledat vyjádření v podzemních médiích a disidentských skupinách.“

(Bruner 1986: 19)6

Využívání mechanismu příběhu je od klasické prezentace faktů odlišné tím, že může být
srozumitelnější. McQuail (1999) k narativizaci dodává, že je to právě lidský prvek, který dělá ze
souboru faktů jednotný a snadno pochopitelný systém.7 Jak dodávají Ramondt a Watts (2000),
vyprávění příběhů je pankulturní fenomén a může být považováno za vhodnou strategii na podporu cíleného sociálního jednání.

PŘÍBĚH O UDRŽITELNÉ ENERGII A KRAJINĚ
Zkusme se nyní podívat optikou příběhu na problematiku krajiny a udržitelné energie. Krajina je
dnes součástí dominantních příběhů, které se týkají obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nich
je přitom příběh, jak obnovitelné zdroje energie ničí krajinu. V médiích se často objevují zmínky
o tom, že větrné a sluneční elektrárny nevratně ničí krajinný ráz, a proto je třeba volit jiné zdroje
energie. Krajina se tak stává hrdinou, který brání rozvoji obnovitelných zdrojů energie.
Zajímavá je v tomto ohledu analýza, v níž se Barry, Ellis a Robinson (2008) věnují příběhům, které
doprovázejí projekty výstavby obnovitelných zdrojů energie ve Velké Británii. Vycházejí přitom
z rozporu mezi vzrůstající všeobecnou podporou pro politiku ochrany klimatu a pro přechod na
obnovitelné zdroje energie s neslábnoucím NIMBY8 efektem při plánech na jejich výstavbu. Důvod
tohoto rozporu pak hledají pomocí narativní analýzy sdělení hlavních aktérů několika konkrétních sporů o výstavbu nových větrných elektráren.
Příběh odpůrců stavby větrných elektráren je dle výzkumníků v zásadě metaforou o krásné
krajině, kterou chtějí společně zničit cizí silné subjekty (ať již centrální vláda nebo velké energetické
společnosti), kterým záleží na zisku, a ne na místních lidech.9 Ti, kdo stavbu podporují, často
používají příběh o tom, že je třeba společně zachránit planetu a že každý musí přispět svým dílem.

5 Ještě dál jde Smith (1979), který vychází z předpokladu, že média plní v moderní společnosti rituální funkci, a proto
prezentují většinu obsahů na základě jen několika základních archetypálních příběhů.
6 Citováno dle (Freedman a Combs 2009: 58-59).
7 Tato forma je pro příjemce sdělení jednodušší k pochopení, protože lidé vědí, jak příběh číst a interpretovat, jsou na
takovou strukturu zvyklí a tím, že se příběh převádí na lidskou zkušenost (tedy na něco, co se může stát každému), je
pro čtenáře mnohem jednodušší pochopit pravý smysl sdělení. (Reifová et al. 2004)
8 Akronym „Not in my backyard“ (Ne na mém dvorku) – situace, kdy lidé brání výstavbě zařízení či stavbě, kterou by
jinak (na jiném místě či obecně) podporovali.
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Zatímco odpůrci používají místní a konkrétní příběhy, zastánci hovoří o abstraktních a bezmístných konceptech jako změna klimatu a energetická bezpečnost. Vzhledem k tomu, že příběh
odpůrců je mnohem atraktivnější a pochopitelnější, získává pak převahu i v médiích. (Barry a Ellis
a Robinson 2008)
Myslím, že podobně jako ve Velké Británii vypadá situace i v České republice. Zatímco proklamovaná podpora obnovitelných zdrojů energie roste (viz Řezník 2010), NIMBY efekt je stále silný.
Jedním z možných vysvětlení by mohl být i zde atraktivnější příběh odpůrců staveb, využívající
problém poškozování místní krajiny. Místní ukotvenost a konkrétnost odpůrců by tak byla mnohem silnějším příběhem než všeobecnost a neukotvenost příznivců. Pokusme se nyní vytvořit
příběh zastánců obnovitelných zdrojů tak, aby měl podobné atraktivní rysy jako příběh odpůrců.

NOVÝ PŘÍBĚH O UDRŽITELNÉ ENERGII
Jedním ze základních principů příběhu by mohl být princip nezávislosti. Jednalo by se tedy
o příběh nezávislosti lidí na velkých energetických firmách a státu. Principem by tedy bylo, že
obnovitelné zdroje poskytují možnost se svobodně rozhodnout a mít pod kontrolou zdroje své
energie a nebýt závislý na rozhodování externích aktérů, jejichž motivace není zřejmá. Aby však
takováto situace mohla nastat, bylo by třeba ve skutečnosti upravit způsob, jakým se obnovitelné
zdroje plánují a staví.
Jedním z principů by mohlo být aktivní zapojení lokální komunity. Pokud s projekty výstavby obnovitelných zdrojů energie přicházejí podnikatelské subjekty zvnějšku10 (mimo lokální komunitu),
pak často benefity náleží realizátorovi projektu (a potažmo společnosti jako celku), ale místní
komunitě přinášejí náklady. Jednou z cest, jak tento problém vyřešit, by mohlo být společné vlastnictví zdrojů. Tedy že by se na jejich plánování a stavbě podíleli místní obyvatelé, obce a investor a společně by se dělili o profity. Příkladem toho, že obyvatelé mohou mít o takové projekty
zájem, může být Bílá kniha ochrany klimatu francouzského města Rennes (Rennes 2010), ve které
z popudu místních obyvatel vyvstal nápad na výstavbu obnovitelných zdrojů energie financovaných společnými prostředky občanů a města. I v České republice se přitom vyskytují podobné
projekty. Ve svém výzkumu je popisuje např. Němcová (2011).
Důležitou součástí by mohlo být také měřítko projektu. Ve chvíli, kdy projekt poskytuje více
energie, než potřebuje lokální komunita, je relevantní otázka, proč zrovna tato komunita má být
využívána ve prospěch obecného blaha. Jak zdůrazňuje Schumacher: „Otázka měřítka je dnes

skutečně stěžejní, jak v politických, sociálních a ekonomických záležitostech, tak i ve všem ostatním.“ (Schumacher 2000: 65)

9 Autoři přímo hovoří o variaci na příběh Davida a Goliáše.
10 Viz Barry a Ellis a Robinson 2008.
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ABSTRAKT / Těžba energetických surovin způsobuje ve většině případů těžkou devastaci krajiny. Její obnova

je v současné době řešena různými formami rekultivací, tedy zkulturněním zdevastované krajiny nebo jejích částí.
Příspěvek se zabývá především potenciálními možnostmi pěstování energetických plodin na těžbou zasažených
a rekultivovaných lokalitách, uvádí některé příklady vhodných energetických rostlin a technologické aspekty jejich
pěstování a následného energetického využití. Snaží se tak nalézt odpověď na otázku, jestli a v jakém rozsahu
je rekultivovaná krajina po těžbě tradičních (neobnovitelných) zdrojů energie schopná poskytovat zdroje energie
udržitelné.

Klíčová slova: obnova krajiny, rekultivace, energetické plodiny

ABSTRACT / Severe landscape degradation is caused by the mining of raw materials. Its reclamation is currently solved by various forms of rehabilitation, which means restoring landscapes or its parts. This paper deals mainly
with potential opportunities for energy crops growing on sites affected by mining and reclaimed afterwards, lists
some examples of suitable energy plants and technological aspects of their production and subsequent energy
utilization. The aim is to find an answer to the question of whether and to what extent land reclaimed after mining
of traditional (non-renewable) energy sources is capable of providing sustainable energy sources.
Keywords: landscape restoration, reclamation, energy crops

ÚVOD
Hlavními neobnovitelnými zdroji energie využívanými v České republice jsou černé a hnědé
uhlí. Těžba uhlí výrazně zasahuje do životního prostředí těžební oblasti a významným způsobem
ovlivňuje okolní krajinu. Hlubinná těžba černého uhlí vyvolává terénní poklesy, které jsou často
zaplavovány spodní vodou, hlušina z těžených štol je vršena do hald – odvalů a uhelné či hlušinové
kaly, vznikající při úpravě uhlí, se ukládají do odkališť. Povrchová těžba hnědého uhlí znamená
totální destrukci lokality a originálních terénních tvarů, v rámci proměn krajiny způsobených
těžbou vznikají především těžební jámy, jejichž rozloha je i několik km2, a rozsáhlé vnitřní a vnější
výsypky.
Negativní následky hornické činnosti jsou zahlazovány v procesu rekultivace. Tento pojem je
v různých publikacích definován odlišně, nicméně základním obecným principem rekultivace
je obnova území, resp. obnova zdevastované půdy po těžbě či jiné lidské činnosti. Rekultivace se
řídí zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), který rekultivace a sanace definuje jako všechny práce, které je organizace povinna učinit k nápravě škod
na krajině komplexní úpravou území a územních struktur vzniklých v důsledku těžební činnosti.
Jak popisuje již Stalmachová (1996), rekultivace v širším slova smyslu zahrnuje nejen „nápravu
poškození“ vyvolaných lidskou činností, ale také následné hospodářské využití daného území.
V minulých letech byl kladen důraz především na to „hospodářské“, tj. dosažení maximální možné
produkce, ať již produkce dřevní hmoty při lesnických rekultivacích anebo rostlinné produkce při
zemědělských rekultivacích. V dnešní době již není zanedbáván ani mimoprodukční potenciál,
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možnost zvýšení ekologické stability území ponecháním stanoviště, které zvyšuje diverzitu území
a tím i zvýšení biodiverzity či rekreační využití.
Podle cílového využití obnovovaného území jsou rekultivace většinou členěny na:
• lesnické – cílovým stavem je lesní pozemek (PUPFL)
• zemědělské – cílovým stavem je pozemek spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF)
• vodní (hydrické) – cílovým stavem je vytvoření vodní plochy
• ostatní – cílový stav je různý, především se jedná o plochy s rekreačním využitím
Při rekultivaci území většinou dochází ke kombinaci výše zmíněných kategorií, a to především
při obnově rozsáhlejších ploch.

Lesnická rekultivace
Klasická lesnická rekultivace je způsob rekultivace s dlouhou tradicí, cílem je vytvoření lesního
porostu. Pro rekultivaci se používají především lesnické prostokořenné sazenice. Dendrologickou
klasifikací dřevin a keřů pro rekultivační účely se zabýval např. Dimitrovský (1999). Používány by
měly být druhy dřevin místní jak provenienčně, tak geobiocenologicky, nevhodné je v minulosti
rozšířené využívání introdukovaných druhů, jako je dub červený (Quercus rubra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima) či javor jasanolistý (Acer negundo).
Úspěšnost a produktivita následného lesního porostu závisí na stupni ovlivnění území, hydrologických a teplotních podmínkách, dostupnosti živin atd. Plošné realizace lesnických rekultivací
jsou dnes již považovány za přežité, stále však mají své opodstatnění, záleží na projektu.

Zemědělská rekultivace
Cílem rekultivace je opětovné využití pozemku jako orná půda, trvalý travní porost, vinice či sad.
Největšího rozmachu dosáhl tento typ rekultivací v 80. letech 20. století, kdy platila zákonná povinnost nahradit zemědělskou půdu, trvale odňatou pro realizaci investičního záměru, rekultivací
nezemědělské či tzv. dočasně nevyužívané zemědělské půdy. Díky tomuto legislativnímu opatření
došlo mj. ke zrušení mnoha mezí, remízků, mokřadů a dalších biologicky cenných stanovišť. Tyto
škody jsou dnes postupně a nákladně napravovány v procesu pozemkových úprav (Psotová
a kol. 2010). Výhodou zemědělských rekultivací je zachování potenciálu lokality pro budoucí
možné využití, což má velký význam především v blízkosti lidských sídel. V dnešní době je více než
zemědělská rekultivace na ornou půdu preferována obnova trvalých travních porostů, a to dle
společenské poptávky obnovou pastvin či lučních společenstev. Tento postup je možné využít
například i při rekultivacích komunálních skládek, ideálně s použitím místní travní směsi (např.
Bojkovice).

Vodní rekultivace
Vodní (hydrická, hydrotechnická) rekultivace připravuje území pro vznik a trvalou existenci
vodní plochy. Vodní plochy významně podporují vznik nových biocenter, zlepšují a stabilizují klimatické poměry v místě samém i nejbližším okolí. Významné je i postavení hydrických rekultivací
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v zásobování vodou (řada těžebních jezer je zdrojem pitné vody) a v protipovodňové ochraně. Vodní rekultivace je významná z hlediska rozvoje rekreace. Obecně je voda v rekultivacích významnou
složkou a její využití v rámci obnovy krajiny je nezastupitelné. (Psotová a kol. 2010)

Ostatní rekultivace
Do kategorie „ostatní“ rekultivace spadá celá řada možných využití lokality. Může to být vytvoření
různých typů sportovišť (golfové hřiště, hippodrom, motokros a podobné sporty, paintball),
vytvoření ploch pro obnovu sídel a novou výstavbu či průmyslové zóny, manipulační plochy,
parkoviště, kempy, parky, amfiteátry.

Přirozená (přírodní) rekultivace
Vzhledem k trendu využívání přirozené obnovy je možno vymezit ještě další kategorii rekultivací,
jejichž cílovým stavem je vytvoření ekologicky hodnotné lokality, a to za minimálních nákladů.
Tento postup je vhodný uplatňovat především tam, kde je v relativní blízkosti tzv. dárcovská lokalita, ze které by se do obnovovaného prostoru mohly druhy rozšířit.
Lesnické a zemědělské rekultivace s sebou přinášejí potenciál pro pěstování energetických
plodin. Cíleně pěstované energetické rostliny lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: rychle rostoucí
dřeviny a byliny. Jak shrnuje Weger a Stupavsky (2011), z legislativního hlediska je pěstování energetických plodin na našem území upraveno především právními předpisy resortů Ministerstva
životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Základním právním předpisem, ze kterého vyplývá
postup místního orgánu ochrany přírody při posuzování pěstování energetických rostlin a rychle
rostoucích dřevin, je Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Významným faktorem v tomto sektoru jsou také dotace, řídící se zákonem č. 180/2005 Sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

METODIKA
Energetické rostliny se využívají k výrobě tuhých biopaliv pro přímé spalování nebo zplynování,
motorových paliv (rostlinné oleje, bionafta, bioetanol) a bioplynu. Využívání biomasy pro energii
je v některých státech Evropy na vysokém stupni rozvoje. Nejvíce se biomasa využívá např. ve Finsku, kde v roce 2002 pocházelo 25 % primárních zdrojů energie z biomasy, ve Švédsku cca 18,5 %
a v Rakousku přibližně 12,8 %. V České republice bylo v roce 2002 z biomasy zhruba 1 % energie.
(Petříková 2002a)
Pěstování energetických plodin na rekultivovaných plochách předchází klasická zemědělská
rekultivace zahrnující několikaletý osevní postup s využitím luskoobilní směsky a zeleného hnojení, s výraznou dotací organických hnojiv (kompost, kejda). Výsypkové zeminy z povrchové těžby
hnědého uhlí jsou většinou velmi těžké jílovité zeminy s obsahem až 85–90 % jílovitých částic. Jejich biologická aktivita je omezena. Jsou-li výsypkové zeminy vlhké, jsou mazlavé a bobtnavé, v období sucha rychle tvrdnou. Tyto fyzikální vlastnosti jsou příčinou jejich nesnadného obdělávání.
Mají dobrou zásobu přijatelného K, Ca a Mg a optimální pH. (Petříková a kol. 1996)
Jak popisuje Petříková (2002a), od r. 1990 vyzkoušel Výzkumný ústav rostlinné výroby celou řadu nejrůznějších druhů rostlin. Pěstování bylo zahájeno v oblasti Chomutovska nejdříve
na pozemcích postižených důlní a energetickou činností, tj. na důlních výsypkách a složištích
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popele. Řada běžných zemědělských plodin se zdála být pro tyto plochy problematická, neboť se
všeobecně usuzovalo, že zde může docházet ke kontaminaci některými toxickými látkami, hlavně
těžkými kovy.
Jako hlavní energetické byliny pro území České republiky byly vyhodnoceny:
Z jednoletých rostlin laskavec Amaranthus L., konopí seté Cannabis sativa L., sléz přeslenitý Malva
verticillata L., z dvouletých pupalka dvouletá Oenothera biennis L. a komonice bílá Melilotus alba L.
a z víceletých a trvalých mužák prorostlý Silphium perfoliatum L., jestřabina východní Galega orientalis, topinambur Helianthus tuberosus L., psineček bílý Agrostis gigantea L., čičorka pestrá
Coronilla varia L., oman pravý Inula helenium L., šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia, sveřep bezbranný Bromus inermis Leyss. (odrůda Tribun), sveřep samužníkovitý Bromus
carharticus Vahl. (odrůda Tacit ), lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea L.
Jako nejperspektivnější rostlina se jeví krmný šťovík (Rumex tianshanicus x Rumex patientia).
Tento šťovík byl původně vyšlechtěn pro účely krmivářské. Je to kulturní plodina, vyšlechtěná
na Ukrajině, křížením šťovíku zahradního a ťjanšanského, označeného Rumex OK 2, pod názvem odrůdy Uteuša. Tato plodina je krmivářsky vysoce kvalitní a lze ji sklízet na zeleno 3 až 5x
do roka. Pokud se nesklízí na zeleno, dorůstá výšky až 2 m a vytváří rozvětvenou, robustní rostlinu. Šťovík krmný je vytrvalá plodina, může vydržet na svém stanovišti nejméně 15 až 20 let, což
je z hlediska fytoenergetiky bezpochyby velmi výhodné. Tento šťovík dosahuje již od 2. roku po
založení kultury spolehlivě výnosu 10 t/ha suché hmoty (i více – 15 až 20 t). U nás je šťovík známý
jako nepříjemný plevel. Šťovík Uteuša však nemá s tímto plevelem nic společného. Často se namítá, že jej nelze po zasetí už nikdy z pole odstranit. To bylo vyvráceno při provozním ověřování,
kdy po tříletém pěstování byl velmi pěkný vitální porost šťovíku zaorán a bezprostředně po něm
byla zaseta ozimá pšenice. Ta vegetovala zcela normálně, bez jakéhokoliv zaplevelení původně
pěstovaným šťovíkem. Technologie pěstování šťovíku pro energetické účely je tudíž v ČR již
dostatečně propracována a svědčí o jeho značné perspektivě. (Petříková 2002a)
Vysoké výnosy energetické fytomasy byly získány pěstováním křídlatky hrotolisté a sachalinské.
Tato rostlina je považována za rostlinu expandující. Při pěstování na založené plantáži se však
dobře daří udržovat ji na určeném stanovišti odstraňováním nadbytečných rostlin. Její semena
u nás zpravidla nedozrávají, množí se oddenky, čímž je její expanze do značné míry omezená.
Křídlatka byla úspěšně vyzkoušena k odstraňování těžkých kovů z kontaminované půdy (hyperakumulace těžkých kovů). (Petříková a kol. 1996) V souladu s touto technologií pěstují křídlatku
v Německu, speciálně k těmto účelům. (Haase 1988, Dietz, Krauss 1995 in Petříková a kol. 1996)
V sortimentu energetických rostlin jsou i rychle rostoucí dřeviny. Cílem pěstování na produkčních
plantážích je efektivní produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. Výsadba
je proto organizována do rovných řad v pravidelných vzdálenostech, což umožňuje použití jednoduchých technologií při zakládání plantáže, výsadbě, ošetřování a sklizni dřeviny. Rod topol (Populus sp.) patří do čeledi vrbovitých a spolu s vrbami se řadí mezi takzvané rychle rostoucí dřeviny,
které se vyznačují variabilitou a vzájemným křížením vytvářejí mnoho nejrůznějších poddruhů,
odrůd a kultivarů. Základními domácími druhy topolu jsou topol černý (Populus nigra), topol bílý
(Populus alba) neboli linda a topol osika (Populus tremula). Známý pyramidální topol vlašský je
kultivarem topolu černého. Zmiňován bývá i topol kanadský, který je jedním z kříženců černého
topolu. K cílenému pěstování je u nás vhodný především topol černý. (Celjak 2010)
Plantáže rychle rostoucích topolů se sklízejí v tzv. velmi krátkém obmýtí, které se v našich
podmínkách pohybuje mezi 4 až 6 roky. Pokud bude tedy celková doba existence plantáže 20 až
25 let, znamená to, že bude sklizena 4–5x. Podle zkušeností ze zahraničí, ale již také od nás, se
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nedoporučuje sklízet v kratších obmýtích, protože se tím sníží celkový výnos za dobu existence
plantáže. (Celjak 2010)
V našich podmínkách se topolová hmota využívá především pro energetické účely ve formě
štěpky. V tom případě je důležitým parametrem výhřevnost. Výhřevnost je závislá především na
obsahu vody, na druhu dřeva (chemické složení suché dřevní hmoty při spalování) a také například
na obsahu pryskyřice, která výhřevnost zvyšuje a podobně. (Celjak 2010)

VÝSLEDKY A DISKUSE
Při srovnání možnosti následného využití (stejně jako primárního využití) krajiny po těžbě (či
před těžbou) neobnovitelných energetických zdrojů se nabízejí zejména dvě kritéria: energetická výtěžnost (výhřevnost), či jednoduše teplo poskytnuté jednotkou energetického zdroje,
a postižení krajiny těžbou nerostných zdrojů energie, případně pěstováním energetických plodin.
Následující tabulky (tab. 1 a 2) uvádějí „energetickou výtěžnost“ hlavních energetických plodin
a uhlí.
Tab.1: Energetická výtěžnost fytomasy – vybrané druhy (dle Petříková V. a kol., 1996):

* Petříková (2002b) udává u šťovíku krmného výnosy suché hmoty 23 t/ha a energetický výnos tím
pádem nižší: 408,25 GJ/ha.
Mezi druhy dřevin se spalné teplo mírně liší a pohybuje se v rozsahu 14,7 až 21,1 MJ/kg. Rozdíl je
dán zejména poměrem ligninu, jehož výhřevnost je 25,5 MJ/kg, a celulózy, která má výhřevnost
18,8 MJ/kg.
Tab. 2: Výhřevnost černého a hnědého uhlí

*dle různých autorů

Je zjevné, že tuhá biopaliva se svou výhřevností vyrovnají hnědému uhlí. Při výnosu 25 t/ha suché hmoty u jednoletých rostlin nebo 20 t/ha u víceletých rostlin tato fytopaliva vůči tříděnému
hnědému uhlí jsou navíc nákladově konkurenceschopná. (Váňa 1996 in Petříková a kol. 1996)
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Nejvyšších výtěžků energie na 1 ha bylo dosaženo u víceletých rostlin (křídlatka, šťovík krmný). Tyto rostliny jsou schopny již od 3. roku dosahovat rekordních výnosů suché hmoty, a to až
40–43 t/ha, což je asi 750–760 GJ/ha. (Petříková a kol. 1996)
Z hlediska postižení krajiny je evidentní, že pěstováním energetických plodin nedochází na
rozdíl od výše popsaných vlivů těžby uhlí k žádným změnám v geomorfologii území, minimální
jsou rovněž poškození dalších složek krajiny v souvislosti s těžbou (ovzduší, voda). Problematické
jsou však některé vlastnosti energetických plodin. Mimo legislativních omezení jejich pěstování
(jedná se často o introdukované plodiny) zde hrají významnou roli především ekologické vlastnosti rostlin využívaných jako energetické plodiny a s nimi spojené nároky na fytotechniku a péči
o krajinu.
Tak např. křídlatky (Polygonum spp.) jsou výrazným invazivním druhem, který je schopen díky
své konkurenční strategii doslova zamořit území svého výskytu a vytlačit domácí druhy z jejich
přirozených stanovišť. Ekologické vlastnosti omezující pěstování byly sledovány např. u miscanthemu (čínský rákos – sloní tráva) v severočeské pánevní oblasti. Tato rostlina je pro účely
fytoenergetiky a výrobu papíru běžně doporučována v západní Evropě jako stěžejní plodina. Miscanthus vyžaduje mírné zimní období a dostatek vláhy v době plné vegetace. Na antropogenních
půdách Chomutovska bylo jeho obrůstání málo intenzivní a docházelo k častému úhynu a vymrzání vysazených rostlin. (Petříková a kol. 1996)
Dle tiskové zprávy společnosti Czech Coal (2011) „Czech Coal zkušebně producentem energetické biomasy“ pěstuje společnost Rekultivace, a.s. (člen skupiny Czech Coal) na Mostecku
pokusně na rekultivovaných plochách energetické plodiny, jako je šťovík, japonský topol či miscanthus. Oproti očekávaným předpokladům jsou však zatím výnosy energetických plodin nižší.
Na rozdíl od odhadů ve výši zhruba 20 tun z hektaru se pohybují na úrovni 4 až 8 tun. Největší
vliv na produkci má v podmínkách zdejšího regionu zřejmě nedostatek srážek, i když dosahované
výnosy se o mnoho neliší od jiných míst v republice, která jsou na srážky bohatší.

ZÁVĚR
V našich podmínkách je možno využít k pěstování energetických plodin především zemědělsky
zrekultivované půdy v severočeské pánevní oblasti. Energetické a technické rostliny je možno
začlenit do rekultivačních osevních postupů a zároveň po krátkém období biologické rekultivace zakládat plantáže vytrvalých energetických a technických rostlin. (Petříková a kol. 1996)
S útlumem zemědělství a snižující se poptávkou po nové zemědělské půdě pro potravinářskou
produkci v posledních letech nastává otázka, jak efektivně využít rozsáhlé zemědělsky rekultivované plochy s ohledem na to, že zemědělskou půdu je třeba udržet pro zachování harmoni
-ckého rázu české krajiny. Pěstování energetických plodin na těchto pozemcích se jeví jako vhodná
alternativa a zdevastovaná krajina po těžbě energetických surovin se tak může zdát zdrojem obnovitelné energie.
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TÉMA 2: STAVBY
PRVKY PRO LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST OBYTNÝCH
SOUBORŮ
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Abstrakt / Příspěvek je úvodem do disertační práce na téma lokální soběstačnost obytných souborů. Je prvotní
základní úvahou na toto téma, vyjadřuje motivaci, stanovuje cíl a meze, v nichž má být řešen, a podává přehled
základních prvků, pomocí kterých je možné zajistit lokální soběstačnost co do stavebních materiálů a prací,
zásobování elektrickou energií, teplem pro vytápění a ohřev vody, hospodaření s pitnou a užitkovou vodou, odpady
a zásobování potravinami.
Klíčová slova: sláma, hlína, nízkoenergetické domy, solární energie, větrné a přečerpávací elektrárny,
čištění a recyklace odpadních vod, recyklace a kompostování odpadů, permakultura, sousedská výpomoc

ABSTRACT / The paper is the introductory to the topic of local self-efficiency of residential complexes. It provides the overview of basic elements which enables to assure the local self-sufficiency, including constructing
materials, constructing works, electric power supplies, heating, water heating, drinking water management, utility water management and food supplies.
Keywords: straw, clay, low-energy houses, solar energy, wind power plants, recyclation, compostation,
permaculture, co-housing, drinking water management, utility water management, food supplies

MOTIVACE PRO LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST
Pro dlouhodobou udržitelnost lidských sídel má zcela zásadní význam uvědomění si vzájemné
provázanosti mnoha úrovní úzkých vztahů, které mezi sebou a zároveň ke všemu na planetě Zemi
jako lidé máme. Z něj se pak odvíjí touha využívat lokální, ekologicky příznivé zdroje energie,
vody a potravin, touha využívat materiály a technologie s minimální ekologickou stopou. Lokální soběstačnost s sebou nese řadu výhod jak v sociální, kulturní a ekonomické, tak v ekologické
sféře:
Snížení objemu dopravy = nižší emise výfukových plynů, nižší produkce průmyslových výrobků
a odpadů (vraky dopravních prostředků, pneumatiky, infrastruktura), nižší spotřeba paliv (z neobnovitelných zdrojů energií), nižší ekonomické náklady.
Větší prostor pro osobní zodpovědnost = pružnější rozhodování, větší pravomoc ovlivňovat
dění ve svém životě, účinnější zpětná vazba (co činím svému okolí, činím sobě), prostor pro
vědomí, co, proč a jak činím, v širších souvislostech.
Ekologie duše = prohloubení mezilidských vztahů a vztahu člověka ke zbytku přírody, pocit
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životního zakořenění (sem patřím, zde mám všechno, co potřebuji, tady jsem doma), relativní
zpomalení plynutí času, nižší zátěž stresem, pocit svobody a nezávislosti na vrtoších politiků
a korporací.
Snazší kontrola = větší průhlednost toků výrobků, potravin, materiálů, vody a energií (mám
přehled, odkud a z čeho to pochází, co se s tím během životních cyklů děje a kam a v jaké podobě
to odchází), vzájemná sociální kontrola, vyšší kvalita výrobků (zejména nesrovnatelně vyšší kvalita čerstvých, organicky pěstovaných potravin) a služeb, nižší kriminalita).
Recyklace = třídění a využívání odpadů jako cenných surovin (zejm. kompostování, hnojení
mrvou domácích zvířat) může být v lokálním měřítku logisticky jednodušší a efektivnější.
Hospodaření s vodou = vyšší motivace k používání pouze biologicky odbouratelných prostředků.
Lokální ekonomika = snazší rozlišení reálné hodnoty poskytovaných výrobků a služeb, prostor pro směnný obchod, možnost nižší mzdy v penězích, tzn. nižší povinné odvody ztrácející se
v neprůhledné byrokracii a nadnárodních finančních skupinách těžících z úrokového systému7,
nezávislost na potravinových a energetických koncernech, na inflaci.
Zaměstnanost = při zajišťování základních životních potřeb v lokálním měřítku je existence
nezaměstnanosti prakticky vyloučena. I málo nadaný, nevzdělaný, slabý či handicapovaný jedinec má možnost se v odpovídající míře do společného dění zapojit (obecně prospěšná služba či
výpomoc u lépe situovaného souseda – např. drobné domácí práce, hlídání dětí, pomocné práce
v zemědělství…), výměnou za poskytnutí základních životních potřeb.

CÍLE A MEZE JEHO ŘEŠENÍ
Cílem je nalezení maximální rozumné míry lokální soběstačnosti co do výstavby obytných
a hospodářských objektů, hospodaření s vodou a odpady, zásobování energií a potravinami.
Zejména pro možnost ověření teoretických závěrů praktickou zkouškou v relativně krátkém čase
(10 let), pro možnost opravovat vzniklé chyby několikrát (bez plýtvání velkým množstvím zdrojů),
nižší finanční náročnost a jednodušší organizaci a administrativu se jeví jako nejvýhodnější experimentovat s co možná nejmenším možným obytným souborem.
Nejmenším takovým „souborem“ by byl jeden rodinný dům s permakulturním hospodářstvím
(1000 m2 až 1 ha). Takový soubor však předpokládá pouze poměrně malou míru lokální
soběstačnosti nebo vysoký podíl lidské práce a nízký životní standard nebo neefektivní využití
relativně vysokých investic do staveb (cesta, studna, kořenová čistírna…), strojů a zařízení
(malotraktor, turbína, generátor, akumulátory…).
Výhodnější by byl soubor několika rodinných či bytových domů s těsnou vazbou na malou
hospodářskou farmu (5 až 25 rodin, 2 až 15 ha). Farmář se tak může věnovat produkci potravin
na plný úvazek profesionálně. Komunita pravidelných odběratelů jeho produktů mu poskytne
dostatek prostředků k zajištění všech jeho potřeb a výpomoc při zajišťování nárazových prací.
S využitím profesionálních pomůcek a zařízení (…a pomocníků – např. novodobé využití koně
pro práci v zemědělství se při současné ceně nafty jeví několikanásobně efektivnější než práce
malotraktoru!) podíl lidské práce na zajištění základních životních potřeb prudce klesá. Investice
do staveb, strojů a zařízení se rychleji zhodnocují jejich vyšším využitím v místě. Zvětšuje se prostor pro sdílení dovedností a zkušeností obyvatel souboru, roste nabídka „domácích“ služeb a míra
lokální soběstačnosti po všech stránkách.
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Do budoucna by bylo vhodné řešit pomocí lokální soběstačnosti odpovídající otázky trvalé
udržitelnosti na úrovni běžných vesnic a měst. Prosadit lokální soběstačnost významné míry v takovém měřítku se však v dohledné době nejeví jako reálné.

STAVBY
V úvahu je třeba brát všechny životní etapy stavby – od vzniku až po zánik, tj. od získávání surovin
přes výrobu stavebních materiálů a konstrukcí, výstavbu, provoz až po demolici a zneškodnění
odpadů.
Při svépomocném způsobu výstavby může být samotný proces stavby významným sociálním
a socializačním procesem. Větší část staveb je s výhodou možné postavit formou kurzů pro
veřejnost. Otevírá se prostor pro sdílení a výměnu zkušeností v širším měřítku a je tak možné
snížit cenu staveb.

Typy staveb
Lokálně soběstačný obytný soubor rozsahu popsaného v kap. 2 předpokládá tyto stavby:
Stavby pro bydlení – rodinné či bytové domy, nízkoenergetický či pasivní standard, maximální
využití solárních zisků.
Hospodářské stavby – ustájení hospodářských zvířat – chlév, kurník, stáj.
Stavby pro skladování – stodola, sklep.
Stavby pro výrobu a servis – dílny, garáž.
Stavby pro hospodaření s vodou – studna, akumulační jezírka, akumulační nádrže, kořenová
vegetační čistírna odpadních vod, případně zavlažovací systém.
Oplocení – některé části mobilní, pro možnost údržby pozemků pouze občasným spásáním
hospodářskými zvířaty.
Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Terénní úpravy – významnou roli hraje plánování v území, čtení krajiny, výběr vhodného pozemku (úrodná půda, vhodná orientace co do světových stran, stínění, oslunění), maximální využití
toho, co místo samo o sobě nabízí. Na druhou stranu se v mnoha případech ukazuje jako výhodné
(a ospravedlnitelné) jednorázové použití těžké techniky k prvotnímu ustanovení udržitelného
systému (Mollison) např. k vybudování systému akumulačních jezírek, slunečních pastí, teras či
svejlů, zřízení příjezdové cesty apod.

Materiály pro stavby
V tuzemských podmínkách se jako environmentálně efektivní jeví tyto přírodní, recyklované
a recyklovatelné stavební materiály:
Dřevo – zimní, lunární – pevné a trvanlivé bez potřeby chemického ošetření proti škůdcům8,
dřevěná kulatina – úspora za pořezání, svislé konstrukce, nosné sloupy, řezivo – všechny nosné
a pohledové konstrukce, dřevotřískové a dřevovláknité desky – záklopy a ztužující konstrukční
prvky kolem + regulace difuzních toků pro vyloučení rizika kondenzace vlhkosti v konstrukcích,
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nejsou lokální a nejsou zcela netoxické, ale v mnoha případech se jeví jako schůdný kompromis
zejména pro velkou úsporu pracnosti při provádění konstrukcí.
Balíky obilné slámy – jako výplň dřevěného skeletu (podlahy, stěny, střechy), jako kontaktní zateplení stávajících zděných budov, jako konstrukční materiál stěn (nosná sláma). [1]
Ovčí vlna – těsnění spár kolem výplní otvorů, prostupů prvků konstrukce skrze obálku stavby.
Slaměná řezanka – výplň a tahová výztuž pro tlusté (5–15 cm) akumulační hliněné omítky, modelování a opravy jakýchkoli tvarů ze směsi slámy a hlíny (tzv. cob). [1]
Lomový kámen – základy, opěrné stěny (gabion), zpevněné plochy.
Vysloužilé pneumatiky – základy, opěrné a akumulační stěny (vyplněné hlínou či štěrkem).
Štěrk – základové konstrukce, podsypy, zpevněné plochy.
Písek – plnivo omítek a malt.
Odleželé hašené vápno – vnější omítky budov (přímo na slámu). [2]
Místní hlína s obsahem jílu – vnitřní a po hydrofobizaci vnější omítky přímo na slámu, hliněné
podlahy [1].
Smektické jíly (zejména bentonity) – těsnicí a izolační účely, akumulační jezírka.
Štěrk z pěnového skla, liapor – tepelné izolace, izolace proti vzlínání vlhkosti v podlahových
konstrukcích (není lokální, ale je chemicky inertní – neuvolňuje žádné toxické látky do okolního
prostředí a je mnohonásobně recyklovatelný).

ENERGIE
Lokálně soběstačný obytný soubor se má obejít bez přípojek veřejných inženýrských sítí (připojen
být dočasně může, je-li to výhodné, ale neměl by na nich být závislý). Potřeba energie (zejména
elektrické) má být minimalizována. Při současných cenách elektrické energie se samostatný ostrovní systém ekonomicky vyplatí budovat jen v případě, že by délka přípojky měla přesáhnout
500 m. Vysoké náklady na zřízení vlastní infrastruktury je v současné době možné vyvážit jedině
koupí levné zemědělské půdy. (V rámci platného stavebního zákona je pak možné stavby realizovat jako soubor staveb pro zemědělství s byty k bydlení.)
Největší spotřebu elektrické energie mají stroje a zařízení, které mění elektřinu na teplo (elektrický vařič, rychlovarná konvice, lednice, mrazák, elektropatrona v zásobníkovém (a ještě hůře
průtokovém) ohřívači teplé vody, elektropatrona v automatické pračce.
Taková zařízení je vhodné nahradit či upravit tak, aby zdrojem tepelné energie nebyla elektřina
(bioplynový či lihový vařič, sporák na dřevo, solární vařič, sklep, konzumace sezónních potravin,
sušení, ohřev teplé vody solárním kolektorem či spalováním biomasy (dřeva).
Nevýhodou elektrické energie je nutnost jejího skladování v akumulátorech s omezeným
počtem životních cyklů (cca 3000 cyklů, 7–15 let – životnost je do jisté míry možné prodloužit repasováním). Výhodnější je skladování v podobě energie potenciální (stlačení vzduchu, přečerpání
vody do výšky, elektrolýzou vody na vodík).
V tuzemských podmínkách připadají v současné době pro použití v ostrovní síti v úvahu tyto
zdroje energií (všechny jsou v podstatě transformovanou energií slunečního záření dopadajícího
na Zemi):
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Vítr – pro výrobu elektrické energie jsou vhodné třílistové vysokootáčkové rotory od renomovaných výrobců, vyplatí se v lokalitách, kde minimální průměrná roční rychlost větru překračuje
4 m/s (cca od 650 m n. m.). Vhodná je jejich kombinace s fotovoltaickými panely. (V zimě více
fouká vítr, v létě více svítí slunce.) (Nagy) K využití pro mechanickou práci, zejm. přečerpávání
vody, jsou vhodnější vícelopatkové nízkootáčkové rotory, které nemusí být nutně tak přesné a je
možné je vyrobit i svépomocí (např. Savoniův rotor z rozřízlého sudu [5]).
Voda – zřejmě nejekologičtější i nejekonomičtější zdroj elektrické energie pro lokální síť, pokud
se na pozemku nachází vodní tok s dostatečným průtokem a spádem. Používá se mnoho různých
typů vodních kol (spád do 1 m) a turbín (větší spád). Obecně lze počítat s výkonem P = Q.H.k (kW),
kde Q je průtočné množství vody (m3/s), H je spád využitelný turbínou (m) a k je bezrozměrná konstanta vyjadřující účinnost turbíny v rozsahu 6,5 až 8,5. Čili pro jednu velmi úspornou domácnost
(P = 0,4 kW) lze vystačit s průtokem 0,07 m3/s (středně velký potok) při spádu jen cca 0,75 m!
Pro farmu (P = 20 kW) s průtokem 2 m3/s (řeka Haná) při spádu cca 1,4 m! Elektrickou energii lze
kromě akumulace v baterii využít relativně snadno i přímo!
Biomasa suchá – (dřevo, štěpka, sláma) vhodná k výrobě tepla přímým spalováním, při nízké vlhkosti paliva a správném spalování je bilance CO2 prakticky neutrální, vhodné je použití
zplyňovacích zařízení (nižší emise, vyšší účinnost). Kogenerace (kombinovaná výroba tepla
a elektřiny) zplyňováním suché biomasy se zatím jeví jako efektivní pouze u velkých zařízení.
Biomasa mokrá – (hnůj, močůvka, čistírenský kal, zelené rostliny) vhodná k výrobě bioplynu
pro výrobu tepla přímým spalováním i kogeneraci i v menších zařízeních. K dnešnímu dni je v ĆR
v provozu více než 100 zemědělských bioplynových stanic s kogeneračními jednotkami s výkonem
od 40 kW. Výhodou je velmi nízká energetická návratnost investice (< 1 rok). Menší zařízení se
u nás většinou nestaví. V rozvojových zemích se užívají i bioplynové stanice se zásobníkem o objemu pouhých několik desítek litrů poskytující palivo pro vaření. Pro vaření je možné použít běžný
hořák určený pro propan-butan. Pořizovací náklady na průmyslově vyráběné kogenerační jednotky malých výkonů jsou příliš vysoké (TEDOM Micro T7, 7 kWe, 400 tisíc Kč). Levnější možností
by byla úprava spalovacího motoru osobního či nákladního automobilu „svépomocí“.
Nafta, benzín, zemní plyn, propan-butan, rostlinný olej – palivo pro spalovací motor generátoru, jakožto záložního zdroje pro krátkodobé použití.
Svalová energie – využití tažného koně. Pokud není plně vytížen, rád si 6 hodin denně „zacvičí“
na žentouru. Je to pro něj zdravé, pro obdobnou práci byl stovky let šlechtěný. Obdobně může
v rámci udržování dobré kondice pracovat na rotopedu (dynamo, mlýnek na obilí) člověk.
Solární energie – fotovoltaika mění energii dopadajícího solárního záření přímo na stejnosměrný
elektrický proud. Je tichá, statická, má relativně malé rozměry a je možné instalovat i velmi malé
výkony. Počáteční poměrně vysoká investice je vyvážena dlouhou životností (udává se až 35 let
[6]).
Energetická návratnost investice do fotovoltaických panelů neustále klesá, v současnosti je již
kratší než 2 roky. [6] Nevýhodou je významná závislost na místních podmínkách, počasí a ročním
období. Proto je vhodné fotovoltaiku kombinovat s jiným zdrojem elektřiny.
Solární energie – solární kolektory pro ohřev teplé vody jsou elegantním a ekologickým řešením
s minimálními provozními náklady. Pořizovací náklady průmyslově vyráběných zařízení s vysokou
účinností jsou však příliš vysoké. Z ekonomického hlediska se jeví jako mnohem výhodnější systémy vyrobené svépomocí i přes jejich poměrně malou účinnost.
Pasivní solární zisky – v tuzemských podmínkách se snažíme využít tepelných zisků zejména z jižního průčelí budovy, situujeme sem okna, příp. jiné prvky pasivních solárních systémů

22

(zimní zahrady). Trombeho stěny v tuzemských podmínkách spíše ne. Členění budovy je minimální. Dodržujeme zásady tepelného zónování v půdoryse a vytváříme akumulační jádra budov.
Využíváme vhodného stínění listnatými stromy. Bráníme přehřívání interiéru v letním období.

HOSPODAŘENÍ S VODOU A S ODPADY
Dešťová voda – zadržování a několikanásobné využití vody v krajině3 a/nebo v domě. Bez filtrování vhodná k zavlažování, splachování WC, praní, uklízení, čištění. Po vyčištění (osmotický
filtr – dražší průmyslový se na farmě oproti domácím vyplatí svojí dlouhou životností) je vhodná
k jakémukoli použití. Případný přebytek dešťových vod je vhodné nechat vsakovat (voda z krajiny
bez užitku neutíká spolu s cennými půdními minerály, stabilizace hladiny podzemní vody).
Šedá voda – z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky. Možnost několikanásobného
využití (např. sprcha rostliny › zimních zahrad › WC › kořenová čistírna › venkovní zahrady a/nebo
akumulační jezírka).
Odpady – základním požadavkem je používání kvalitních výrobků s dlouhou životností, třídění
a využívání odpadů jako cenných surovin (zejm. kompostování, hnojení mrvou domácích zvířat,
výroba bioplynu), bezobalovost či používání recyklovatelných obalů (např. skleněné lahve).

POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST
Cílem je lokální zajištění všech základních potravin potřebných pro život člověka. Jako nejvhodnější
prostředek se jeví systém permakulturního hospodaření – je založený na pozorování přírodních
ekosystémů, moudrosti obsažené v tradičních hospodářských a sociálních systémech v kombinaci s moderními vědeckými poznatky. [3] Využívá vrozených vlastností rostlin, zvířat a lidí,
které kombinuje s přirozenými charakteristikami prostředí tak, aby vytvořil kultivované ekosystémy, jež jsou schopny produkovat více zdrojů a potravin pro lidi, zvířata a rostliny než komerční
hospodářské či čistě přírodní systémy. [4]
Použitá a doporučená literatura:
1 GRMELA, D. Nízkorozpočtový pasivní dům z přírodních a recyklovaných materiálů, sborník konference Zdravé domy,
Bratislava, 2011, ISBN 978-80-904593-0-4
1 JONES, B. Information Guide to Straw Bale Building [online], Amazona Nails. 2001, ISBN 80-238-6834-9, Dostupné
na WWW: <http://www.slamak.info/products/information/>.
2 MOLLISON, B. Úvod do permakultury, Permakultúra (CS), 2. upravené vydání 1994, ISBN 80-968132-0-3
3 Nagy, E. Manuál ekologickej výstavby.Permakultura (CS) 2007, ISBN 80-967972-0-4 TiNa Olomouc
4 SCHULZ, H. Savoniův rotor – Návod na stavbu, HEL, 2001, ISBN 80-86167-26-7
5 Stavební fórum : vše o deveplopmentu, investicích, designu a architektuře [online]. Praha: c2010- . [cit. 15.1.2012].
Dostupné na: <http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/16199/fotovoltaika-kam-se-starymi-panely/>.
6 Špilderberg: Ekonomika, banky, FED [online]. LUMPKIN,T. Americký sen. [cit. 15.1.2012]. Dostupné na: < http://
spilderberg.wordpress.com/video/ekonomika-banky-fed/>.
7 THOMA, E. Viděl jsem tě růst. Paprsky, Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-903553-4-2
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PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ
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SNÍMKOVÁNÍM
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ABSTRAKT / Jednou z nových a relativně málo prozkoumaných metod stanovování energetické náročnosti měst
a městských distribučních sítí je letecké termografické snímkování. Základním předpokladem funkčnosti této
metody je existence jisté korelace mezi povrchovou teplotou střech budov stanovenou termografickou metodou
a skutečnou energetickou náročností budovy. Tato úvaha vychází z logického předpokladu, že vyšší povrchová
teplota znamená vyšší tepelný tok, a může tedy znamenat i horší tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí zkoumaných budov. Tato metoda má z nejrůznějších důvodů nejistou vypovídací schopnost. Příspěvek se
zabývá diskutováním vybraných faktorů, které negativně ovlivňují vypovídací schopnost této metody, a naznačuje
některé možnosti, kterými by se vypovídací schopnost termografického snímkování dala zvýšit.
Klíčová slova: letecké termografické snímkování, energetická náročnost

ABSTRACT / Air thermo-graphic imagining is one of the new and relatively little explored method for determining of energy performance of cities and urban distribution network. The basic premise for functionality of this
method is existence of some correlation between surface temperature of building roofs given by thermo-graphic
method and real energy performance of the building. This consideration comes from logic assumption when higher
temperature means higher heat flux and therefore it can mean worse thermal and technical properties of building
envelope of surveyed buildings. This method has different explanatory power for many reasons. The article deals
with discussion of chosen factors which negatively effect of explanatory power of this method and it indicates
some possibilities which can increase explanatory power of thermo-graphic imagining.
Keywords: energy performance, thermo-graphic imagining

ÚVOD
Letecké termografické snímkování krajiny má nejistou vypovídací schopnost o energetické
náročnosti domů a městských distribučních sítí. Základní myšlenkou je hledání jisté míry korelace
mezi povrchovou teplotou obvodových konstrukcí na termosnímku a skutečnou energetickou
náročností budovy podle principu, že vyšší povrchová teplota znamená vyšší tepelný tok, případně
horší tepelně-technické vlastnosti obvodové konstrukce, a tím i energetickou náročnost. Tato
vypovídací schopnost leteckého termografického snímkování měst je však omezena několika faktory a nejistotami, jimiž jsou dále rozděleny na vlivy fyzikální, konstrukční a provozní.

FYZIKÁLNÍ VLIVY
Rozdílná emisivita povrchů
Zpracování termografického snímku pro získání povrchových teplot objektu vyžaduje zadání
správné emisivity všech sledovaných povrchů. Zásadní vliv na povrchové teploty, které z termo-
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grafu vzejdou, má rozdílná emisivita povrchu střech a teplota pozadí. Emisivita povrchu střech je
dána nejen rozdílným materiálem a nátěrem povrchu střechy, ale i vlhkostí, jinovatkou, námrazou,
sněhovou pokrývkou. Emisivita vody a ledu se liší od emisivity běžných materiálu střešních krytin. Námraza, sněhová pokrývka apod. také nebude na všech střechách stejná. Jinou lze očekávat
například v údolích a jinou na vyvýšených a nechráněných místech. Může se zde projevit také vliv
zástavby, tedy řídce či hustě osídlená urbanizovaná území.
Aby bylo možno tento vliv eliminovat, měla by být emisivita pro každou střechu zadávána
individuálně s ohledem na konkrétní krytinu. Případně je třeba i rozlišovat části téže střechy
s a bez sněhové pokrývky, námrazy, vlhkosti.

Jiný konvektivní přenos tepla
Povrchová teplota střech je závislá na intenzitě jejího ofukování větrem. Lze oprávněně
předpokládat, že čím je ofukování intenzivnější, tím je povrchová teplota blíže teplotě venkovního
vzduchu.
Na domech v části města na vyvýšených a nechráněných místech bude povrchová teplota
střechy díky intenzivnějšímu proudění větru podstatně blíže aktuální teplotě venkovního vzduchu než u nízkých objektů nacházejících se v husté zástavbě v centru města.

Vliv akumulace tepla
Vliv tepelné akumulace u konstrukcí „lehkých“ je malý a u konstrukcí „těžkých“ již nezanedbatelný.
Tento vliv se projeví udržením si vyšší teploty dosažené nahřátím střechy od slunečního svitu přes
den. Tepelná akumulace střešních konstrukcí se může projevovat v řádu několika hodin (odhadem 1 až 12 h) a tato doba je odlišná pro různé střechy. Tento vliv sice může, ale nemusí být zcela
eliminován prováděním termografického snímkování v pozdně noční až ranní hodině měření.
Střechy s větší tepelně-akumulační schopností budou vykazovat povrchovou teplotu bližší
průměrné teplotě vzduchu počítané za předcházejících několik dní než střechy s menší tepelněakumulační schopností.

KONSTRUKČNÍ VLIVY
Vliv konstrukce střechy
Střecha jednoplášťová vykazuje velmi odlišné teploty vnějšího povrchu než střecha dvouplášťová,
a to především ta s intenzivně provětrávanou vzduchovou mezerou.
Dvouplášťová střecha se i při velmi špatných tepelně technických vlastnostech může na termogramu díky výrazně nižší povrchové teplotě jevit jako velmi úsporná.

Vliv vegetace
Stromy mohou zakrývat významné části střech nižších budov a ty se pak mohou neoprávněně jevit
příznivěji.

PROVOZNÍ VLIVY
Vliv využití podstřešního prostoru
Zásadní vliv má to, zda je podstřešní prostor vytápěn, či jde jen například o nevyužívaný
a nevytápěný půdní prostor.
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Při pohledu převážně vertikálním – který je při leteckém snímkování aplikován – se může budova s nevytápěnou půdou v důsledku nízkých povrchových teplot jevit jako vysoce úsporná
i když tomu tak vůbec nemusí být.

Vliv přetápění/nedotápění
Je málo pravděpodobné, že sledované budovy jsou vytápěny na společnou vnitřní teplotu, a není
také zaručeno, zda v nich není přetápěno či nedotápěno. Tento vliv by však nemusel být příliš
zásadní, pokud by byl proveden kvalifikovaný odhad vnitřní teploty u jednotlivých budov.

Vliv časové nejistoty a nereprezentativnosti
Tento vliv souvisí s vlivem předchozím. Časová nejistota spočívá v tom, že snímkování je prováděno
během pouze jednoho krátkého okamžiku – přeletu letadla nad danou lokalitou. Celková doba
nalétávání jednoho města pravděpodobně nepřekročí několik desítek minut. V tomto daném čase
není zajištěno, že budovy jsou vůbec v provozu, plně obsazeny či využívány podle předpokladu,
a tedy vytápěny na předpokládanou teplotu. Ve zvolenou dobu měření může nastat anomálie ve
využívání, která se vztahuje typicky na část města, kde jsou převážně bytové domy nebo továrny,
jejichž využívání má vztah k období státních svátků, prázdnin, celozávodních dovolených apod.
Termografická měření v této době, kdy je část obyvatelstva mimo domov či zaměstnání, může
vypovídací schopnost termografického měření negativně ovlivnit.
Takto stanovené povrchové teploty tedy nemusí dostatečně reprezentovat využívání sledovaných objektů v celém otopném období. Když bude měření prováděno v jiný den, budou se zdát
horší jiné domy.

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ TERMOGRAFŮ
V této části bychom chtěli naznačit jisté možnosti, jak se vypořádat s výše uvedenými vlivy.
Je téměř jisté, že energetická náročnost budov nebude přímou funkční závislostí povrchové
teploty zjištěné leteckým termografickým snímkováním, ale bude spíše stochasticky závislá.
Termografické snímky byly pořízeny firmou Geodis při leteckém snímkování Litomyšle. Byly
pořízeny termokamerou VarioCAM II Standard – JENOMOPTIK Laser (Systeme GmbH: VC HiRes)
Software: IRBIS V3. Původní, nezkreslená data z termokamery jsme podrobili analýze s cílem
dosáhnout co nejméně zkreslených výsledků – výsledky viz obr. 1. Zkreslení nastalo v důsledku
zpracováním obrazu ovládacím softwarem, který je exportuje ve formátu JPEG.
Původní data termokamery jsou v rozlišení 640 x 480 pix, tedy obsahují celkem 307 200 číselných
údajů, ze kterých lze dekódovat snímanou teplotu.
Jistou možností přístupu k vyhodnocení se jeví být využití statistického zpracování ve formě
histogramů relativních četností povrchových teplot – viz obr. 2. Z těchto snímků je nejprve třeba
vybrat budovy a odseparovat tak komunikace, parky, hřiště apod. Dále je třeba přidat těmto budovám váhové faktory zohledňující výšku budov, vnitřní teploty v budovách, emisivní vlastnosti
apod. Tyto histogramy je pak nutné srovnávat se známou energetickou náročností budov v dané
lokalitě a na základě toho pak usuzovat na míru vzájemné korelace.
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Obr. 1: Vybraná část města
(Vlevo)
Upravený termografický snímek
(pořízeno firmou Geodis 2011)
(Vpravo)
Snímek ve viditelném spektru
(Google maps)

Obr. 2: Histogram absolutních četností změřených údajů termokamerou v celém spektru

ZÁVĚR
Pokud by se tato korelace mezi povrchovými teplotami a energetickou náročností budov ukázala
být významná, bylo by možno po „odfiltrování“ řady vlivů, které byly výše naznačeny, s určitou
přesností porovnávat energetickou náročnost jednotlivých měst či městských částí mezi sebou.
To by vedlo k možnosti udělat si základní představu pro plánování energetické koncepce měst,
investic do zateplování, investic do zdrojů centrálního tepla a budování tepelných sítí.
Tento výzkum stojí nyní před námi a do té doby, než bude proveden, není možné pokládat metodu leteckého termografického snímkování pro stanovení energetické náročnosti urbanizovaných celků za věrohodnou.
Poděkování
Příspěvek vznikl s finanční pomocí EU „OP Výzkum a vývoj pro inovace“, projekt reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097,
v rámci činnosti regionálního Centra AdMaS „Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“.
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ABSTRAKT / Multikriteriální hodnocení budov je pokročilým nástrojem pro posouzení objektů z hlediska
udržitelné výstavby (UV). Český nástroj SBToolCZ hodnotí objekt ze tří základních pilířů UV – environmentální oblasti, sociálně-kulturní oblasti a z ekonomiky a managementu. SBToolCZ je oproti jiným nástrojům (např.
BREEAM, LEED) přizpůsoben českým podmínkám. Standardní hodnocení energetické náročnosti budov spočívá
v bilanci konečných potřeb energií v kWh.m–2a–1. Podstatnější informací pro hodnocení objektů je však z hlediska
UV potřeba energií pro provoz objektu měřená na úrovni primárních zdrojů energie. V příspěvku bude provedeno
porovnání potřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů modelového objektu rodinného domu a rovněž bude
zmíněn vliv akumulace tepla z obnovitelných zdrojů na hodnocení energetické náročnosti budovy.
Klíčová slova: SBToolCZ, udržitelná výstavba, primární energie, provozní energie, svázaná spotřeba energie, energie z obnovitelných zdrojů, akumulace tepla

ABSTRACT / Multi-Criteria evaluation of buildings is an advanced tool for assessment in term of sustainable
building (SB). The Czech tool SBToolCZ uses a methodology in case of which it evaluates an object on the basis of
three pillars of the SB. These three pillars are – the environmental field, social and civilized area and economy and
management. The SBToolCZ is adapted to Czech conditions in comparison to others tools (e.g. BREEAM, LEED). The
standard evaluation of the energy performance of buildings is in balance with its final energy consumption. More
important information for the assessment of buildings in term of SB is energy that is measured at the level of primary sources of energy. In this paper a comparison of primary energy consumptions coming from non-renewable
resources will be made with the help of a model building object and also there will be mentioned the influence of
heat storage from renewable sources to the evaluation of the energy performance of a building.

Keywords: SBToolCZ, sustainable building, primary energy, operating energy, embodied energy, energy
from renewable sources, heat storage

MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
Komplexní hodnocení budov vychází ze systému různých hledisek odpovídajících principům
udržitelné výstavby. Hodnotí objekty z pohledu spotřeby primárních energií, produkce emisí,
použitých materiálů, funkčnosti a komfortu v interiéru, životnosti, nákladů a také z pohledu okolí
stavby.
Pro multikriteriální hodnocení neexistuje v mezinárodním měřítku jednotná metodika a jednotlivé země používají různé certifikační systémy. Mimo lokalizované metodiky SBToolCZ jsou na
našem území využívány i britský BREEAM, americký LEED nebo německý DGNB. Tyto metodiky
však nejsou upraveny pro tuzemské podmínky, a jejich použití je proto problematické např. z klimatických poměrů, používání jiných materiálů a technologií, způsobů užívání budov apod.
Metodika SBToolCZ vychází z mezinárodního systému SBTool, vyvíjeného organizací International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE). Česká lokace byla představena
v červnu 2010 Fakultou stavební ČVUT. V současnosti existuje metodika na hodnocení bytových
staveb i administrativních budov (obé ve fázi návrhu). Certifikaci nyní provádí TZÚS Praha, s. p.,
a VÚPS, s. r. o.
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Metodika pro hodnocení bytových staveb je dělena do čtyř základních oblastí (environmentální oblast, sociálně-kulturní oblast, ekonomika a management a lokalita), přičemž do celkového
hodnocení vstupují první tři – oblast lokalita nevstupuje do celkového hodnocení, protože ji projektant nemůže ovlivnit. Celkově je objekt hodnocen z pohledu 33 kritérií, jejichž výčet je uveden
v tab. 1. V každém kritériu lze získat 0–10 bodů, kde 10 bodů prezentuje nejlepší výsledek. Každé
kritérium má na celkový výsledek různý vliv, podle váhy daného kritéria. Současně každá oblast
kritérií má na celkový výsledek odlišný vliv. Environmentální oblast se podílí na celkovém hodnocení 50 %, sociálně-kulturní 35 % a ekonomika a management 15 %.

Tab. 1: Struktura kritérií metodiky SBToolCZ pro hodnocení bytových staveb [3, 4]

SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií [1], musí stavebník nebo vlastník budovy splnit požadavky na energetickou náročnost budovy i porovnávací ukazatele podle vyhl. č. 148/2007
Sb., o energetické náročnosti budov2, a dále splnit požadavky stanovené příslušnými českými
technickými normami. Hodnocení konečné spotřeby energie pro provoz budovy však není příliš
vypovídající o reálném environmentálním dopadu spotřeby energie [3].
Metodika SBToolCZ hodnotí v jednom ze svých kritérií spotřebu primární energie, která
zohledňuje životní cyklus celého procesu získání a dodání energie do místa spotřeby. Primární
energie je forma přírodní energie, která nebyla vystavena procesům přeměny nebo transformace.
Je to energie obsažená v surových palivech a jiných druzích energie, získané jako vstup do systému. Primární energie mohou být neobnovitelné nebo obnovitelné zdroje [4]. Vyjadřuje tak dopad spotřeby energie mnohem objektivněji než konečná spotřeba energie [3].
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Pro převod mezi konečnou a primární energií slouží tzv. konverzní faktory, které vyjadřují
množství energie, jež musí být někde uvolněna, aby bylo pokryto potřebné množství energie
v místě její spotřeby, tedy v budově.
Hodnocení primární spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů (konkrétně kritérium E.09) se
v metodice SBTool skládá ze dvou dílčích posouzení, a to ve fázi výstavby, kdy se posuzuje tzv.
svázaná spotřeba energie, a dále ve fázi provozu, kdy se stanovuje primární provozní energie z neobnovitelných zdrojů na základě použitých energonositelů a spotřeby energie na:
26. vytápění,
27. větrání,
28. zvlhčování,
29. chlazení,
30. osvětlení,
31. přípravu teplé vody a
32. provoz technických zařízení.

MODELOVÝ OBJEKT RODINNÉHO DOMU
Pro srovnání jednotlivých konstrukčních, materiálových a provozních variant byl zvolen jednoduchý objekt samostatně stojícího rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím.
Rodinný dům je nepodsklepený, má sedlovou střechu a půdorysné rozměry 12,15 × 8,65 m. Kategorie domu je 5 + kk. Je umístěn v klimatické oblasti v okolí Brna.
Obr. 1: Půdorys 1. NP objektu a pohledy

Celkově bylo srovnáváno šest variant, přehledně uvedených v následující tabulce č. 2.
Tab. 2: Jednotlivé varianty rodinného domu a jejich vlastnosti
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Poznámky:
• Zděné objekty jsou z keramických tepelně izolačních tvárnic šířky 440 mm nebo 240 mm o vyšší pevnostní
třídě se zateplením tloušťky 200 mm.
• Dřevostavba má šířku obvodové stěny přibližně stejnou jako zděné objekty.

Společné charakteristiky objektu, které byly uvažovány při výpočtu všech variant:
• objem objektu z vnějších rozměrů: 557,3 m3;
• plocha podlah vytápěných podlaží vymezená mezi vnějšími stěnami: 174,38 m2;
• průměrná roční potřeba teplé vody: 59,9 m3.a–1;
• objem vzduchu v objektu (80 % obestavěného prostoru): 445,84 m3;
• násobnost výměny vzduchu u přirozeného větrání průměrně: 0,3 h–1;
• objem přiváděného / odváděného vzduchu u nuceného větrání: 130/130 m3.h–1;
• v případě použití ohřevu TV pomocí solárních panelů – plocha: 4 m2;
• účinnost výroby zdroje tepla:
• plynový kondenzační kotel 95 %;
• kotel na pelety 80 %;
• vytápění na elektřinu 93 %.

Obr. 2: Srovnání průměrných součinitelů prostupu tepla obálky budovy Uem [W.m–2.K–1] jednotlivých variant.

VÝSLEDKY
Pro výpočet tepelně technických a energetických parametrů modelových variant rodinného
domu bylo využito výpočetního programu Energie 2009 a výpočet byl proveden a vyhodnocen dle
vyhlášky č. 148/2007 Sb. [1] a normy ČSN 73 0540 -2:2011 [5].
Tepelně technické parametry modelového objektu byly vždy u dvou variant stejné, jak je patrno
na obr. 2. Dále se ve výpočtech lišily vlastnosti energetických systémů. Přehledné výsledky
konečných spotřeb dodaných do budovy jsou zobrazeny na obr. 3.
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Obr. 3: Konečné měrné spotřeby energie na vytápění EPH [kWh.m–2.a–1] a celková energie EPA
[kWh.m–2.a–1] dodaná do budovy

Na Obr. 4 jsou zobrazeny vypočtené primární spotřeby energie PEI [MJ.kg–1] zahrnující svázanou
spotřebu energie určenou z jednotlivých materiálů vstupujících do modelových variant a provozní spotřebu energie přepočtenou z konečné celkové spotřeby energie EPA dodané do budovy.
Přepočet proběhl pomocí tzv. konverzních faktorů, jejichž hodnoty jsou různé pro jednotlivé energonositele. Například pro kotelnu na plyn je faktor 1,46, pro elektrickou energii (mix v ČR) má
hodnotu 3,16, pro kotelnu na dřevěné pelety 0,11 [6]. Hodnoty spotřeb primárních energií pro
jednotlivé materiály pro výpočet svázaných energií byly získány z aplikace [7].
Obr. 4: Primární měrné svázané a provozní spotřeby energie EPA [kWh.m–2.a–1]

32

ZÁVĚR
Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla Uem, celkové konečné spotřeby energie EPA
a primární spotřeby energie PEI je provedeno v grafu na obr. 5.
Obr. 5: Komparace jednotlivých variant v závislosti na průměrném součiniteli prostupu tepla Uem
[W.m–2.K–1] konečné spotřeby energie EPA [kWh.m–2.a–1] a primární provozní spotřeby energie PEI
[kWh.m–2.a–1]

Z výpočtů a porovnání jednotlivých variant vyplývá, že velmi dobré tepelně technické vlastnosti
obalových konstrukcí objektu a instalace nuceného větrání s rekuperací nemusí vždy nutně znamenat z environmentálního hlediska tu nejvhodnější variantu. Zřejmé je to například při srovnání
VAR 2 a VAR 3, kde je patrné, že při zlepšení parametrů obálky budovy u VAR 3 o cca 36 % a využití
nuceného větrání se sice celková konečná spotřeba energie snížila o 32 %, ovšem při využití
elektřiny na získání energie v celém objektu se zvýšila primární spotřeba energie o 108 %.
Dále je možné provést srovnání VAR 4 a VAR 6. Vlivem lepších tepelně izolačních vlastností
obálky budovy je konečná celková spotřeba energie dodaná do objektu u VAR 6 o 28 % nižší, i když
je u VAR 6 uvažováno přirozené větrání. Současně primární provozní spotřeba energie je o 20 %
nižší, i když je u VAR 6 použito vytápění plynovým kotlem a ohřev TV plynovým kotlem a solárními
panely a ve VAR 4 kombinace vytápění peletami a ohřev vody solárními panely s dohřevem na
elektřinu.
Uvedené příklady jsou pouze modelové a jednotlivé konstrukce a zdroje energie lze libovolně
kombinovat. Příspěvkem jsme chtěli pouze reagovat na rozdíl mezi posuzováním konečné
a primární spotřeby energie a vlivem primární spotřeby energie na environmentální dopad
objektů.
Z hlediska energetické náročnosti hodnocené budovy hraje důležitou roli také případná
spotřeba energie na zajištění tepelné stability v letním období. Environmentálně vyspělá budova
by měla být navržena tak, aby nebylo zapotřebí instalovat provozně náročnou klimatizaci. Tepelná stabilita vnitřního prostředí v letním období převážně závisí na energetických ziscích od
vnitřních zdrojů a pak zejména na tepelných ziscích ze slunečního záření, které do interiéru proniká transparentní částí výplní otvorů. Těžké stavební konstrukce (např. zdivo z cihelných bloků
nebo železobetonové konstrukce) mohou být samy o sobě využity pro akumulaci tepelné energie.
U objektů, kde není dostatečná tepelně akumulační kapacita vlastních stavebních konstrukcí, lze
uplatnit akumulaci latentního tepla s využitím integrovaných materiálů se změnou skupenství
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(Phase Change Materials – PCMs). Výhodou PCMs je skutečnost, že dokáží akumulovat tepelnou
energii v úzkém teplotním intervalu. Akumulace tepla s využitím změn skupenství představuje
systém s mnohem větší hustotou akumulované energie vztažené na jednotku hmotnosti. Výhodou integrace PCMs ve stavebních konstrukcích je, že akumulace tepla nastává při změnách skupenství bez výrazného růstu teploty akumulačního média. Stěny, stropy a podlaha nabízejí velkou
plochu pro pasivní výměnu tepla mezi vnitřním prostředím a akumulačním médiem umístěným
ve stavební konstrukci.
Poděkování
Příspěvek vznikl s pomocí grantového projektu GAČR P104/12/1838 „Využití akumulace latentního tepla
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ABSTRAKT / Zásoby fosilních paliv, které se těží už dávno, jsou příliš velké na to, aby mohly být v tomto století

využity, nemá-li globální oteplování překročit 2 K. Začínající těžba paliv z jiných typů sedimentů situaci ještě
zhoršuje. Taková paliva se označuji jako nekonvenční: jde nejen o metan, ale i o kapalné až pevné uhlovodíky
a o uhlí zpracovávané pod zemí. Článek podává jejich přehled a popis rizik.

Klíčová slova: jílovcový metan, ropa, podzemní zplyňování uhlí, skleníkové plyny, rizika těžby

ABSTRACT / Fossil fuel reserves of traditional type are too large to be used this century, if the global warming
is to remain below 2 K. The beginning extraction of fuels from another types of sediments makes the situation still
worse. Such fuels are named as non-conventional. Apart from methane, they arel liquid to solid hydrocarbons and
underground-converted coal. The article gives their overview and risk description.
Keywords: shale methane, tar sands, shale oil, underground gasification of coal, greenhouse gases, extraction risks

Fosilní paliva dosud
Fosilní paliva jsou geologicky přeměněná biomasa, stará až stamiliony let. Ubylo v ní dusíku, fosforu a kyslíku, podíl uhlíku se zvýšil. Na pevninách tak vznikly vrstvy uhlí, pod mořským dnem sedimenty s obsahem živic, ropy či metanu. Uhlí se povrchově a hlubinně těží už staletí. Velké stroje
umožnily těžit povrchově i vrstvy hluboké; takové lidmi působené geologické procesy, známé
i z Čech a Saska, jsou viditelné i z vesmíru. Těžba a destilace ropy na petrolej zabránila v druhé půli
devatenáctého století úplnému vybití velryb, z nichž se předtím získával nejlepší olej pro svícení.
Petrolej byl levnější a pro svícení ještě vhodnější. Jiné destilační produkty z ropy umožnily později
rozvoj automobilismu a letectví. V evropských městech se pro svícení ujal svítiplyn z uhlí (jeho
rozvody tenkými trubičkami obsahovaly i měšťanské lustry), punčošky se vzácnými zeminami
svítily lépe než pouhé plameny a sloužily bez zápachu. Svítiplyn byl koncem 20. století, kdy už se
s ním nesvítilo, nahrazen plynem zemním čili metanem, nejedovatým a výhřevnějším. Uhlí, ropa,
metan – to jsou hlavní zdroje bohatství miliard lidí, které nemá obdoby a je neudržitelné.
Rostoucí počet bohatnoucích lidí baží po dalších zdrojích umožňujících ještě větší spotřebu. Ty
ale dostupné nejsou. Těžba ropy se nezvyšuje ani v okamžicích, kdy ceny dosahují rekordní výše. (1)
Jen zčásti ji nahrazuje rostoucí spotřeba uhlí, kterého mají Spojené státy a Austrálie ještě velké
zásoby. Ani zemního plynu nelze v dosavadních těžebních oblastech získávat o mnoho více než
nyní. Všem je už jasné, že jediný opravdu velký možný zdroj pro další desetiletí a staletí představuje
elektřina ze slunečního záření.
Nebo ne? Třeba se dají fosilní paliva ze země ždímat nějakými dalšími, dříve nevyužívanými
způsoby. Bohužel, dají.
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Zplyňování uhlí pod zemí?
Uhlí není nutné vyzvedávat na povrch, lze je zplyňovat pod zemí. Je to obdoba koksování, tedy
i výroby svítiplynu. Pod zem se vhání jen omezené množství vzduchu, zapálí se tam a dále hoří jen
zvláště těkavé složky uhlí, zbytek se za horka mění v plyny: oxid uhelnatý, vodík a metan. Ty pak
na povrchu mohou pohánět elektrárny (na světě je jen jedna taková, už desítky let běží v Uzbekistánu), mohly by se po oddělení nehořlavých složek (CO2, H2O) i rozvádět potrubím místo zemního
plynu. Dopady zplyňování na krajinu jsou mnohem menší než v případě hloubení rozsáhlých jam
a dají se tak využít sloje v mnohem větších hloubkách. Změny na povrchu ale nelze vyloučit, zejména pokud jde o režim spodních vod. Ve střední Evropě, kde je veškerá krajina využita, je to na
pováženou. [2]

Metan z uhelných dolů
Existuje jeden nekonvenční fosilní zdroj, jehož využití je jednoznačně žádoucí. Jde o metan unikající z uhelných dolů, které jsou v provozu nebo v nich těžba skončila. Hlavním důvodem je právě
zabránění emisím do ovzduší. Ty bývaly stranou pozornosti, pokud se přitom nevyskytovaly koncentrace, hrozící výbuchem – výbuchů v dolech i v budovách nad nimi je z minulosti i současnosti
známo mnoho. Jímání a využívání takového metanu je ale málokdy rentabilní, pokud se za jeho
emise neplatí. Jde o zdroje zvané Coal Mine Methane [3, 4], Abandoned Mine Methane (CMM, AMM).
Aby se rozvinul, muselo by se za úniky metanu z dolů platit hodně.
Nežádoucí je naproti tomu získávání metanu z netěžených slojí, který je zatím adsorbovaný na
uhlí, tzv. Coal Bed Methane (CBM). Odplynění slojí může totiž vést k jejich budoucí těžbě.

Ždímání živic z písků a metanu z jílovců
Zemní plyn lze získávat i z vrstev původně nepropustných, totiž jemnozrnných jílovců, místo ze
souvrství hrubozrnnějších, jako se to dělá už sto let. Ve skutečnosti nejde o břidlice, což jsou
jílovce přeměněné jednosměrnou tlakovou silou na horninu vrstevnatě odlučnou, z níž metan již
většinou unikl. Nezbřidličnatělé jílovce se ovšem musí upravit, aby se aspoň trochu propustnými
staly. Říká se tomu frakování, z anglického fracking, což je novotvar pro hydraulic fracturing. Do
kilometrových hloubek se přitom pod nesmírným tlakem vtlačí voda s řadou chemických příměsí,
která v hornině vytvoří pukliny. Mechanickou příměsí je písek, který zamezí tomu, aby se pukliny
uzavřely. Sousedním vrtem se voda odebírá, časem se začne odebírat plyn pronikající do puklin. [6]
Odebíraná voda obsahuje rozpuštěný metan, který se bezohledným těžařům nevyplatí zachytávat, a tak uniká do ovzduší. Jeho skleníkový účinek je řádově větší než v případě, že by se zoxidoval
na CO2. I následná těžba samotného metanu vede k mnoha jeho únikům: z vrtů zeminou do atmosféry, případně i z celého ložiska nadložní horninou, a také všemi prvky potrubní sítě, která
bývá velmi rozsáhlá. Není to jako u obvyklých ložisek, že jeden vrt poskytuje ohromná množství
metanu a vytěží se jím velká oblast ložiska. Vrtů do jílovců musí být spousty, aby se z puklin
v jejich blízkosti něco získalo. Úniky metanu jsou běžně dvojnásobné než u těžby klasické. [7]
Metan se při nich někdy nejprve rozpouští ve spodní vodě. Do ní se mohou dostávat také jedovaté
vody používané pro úvodní rozpraskání horniny. V hustě osídlených oblastech závislých na místních zdrojích vody je frakování už jen proto metodou nepřijatelnou.
Jiné jílovce, ba i břidlice, mohou obsahovat místo metanu kapalné živice různé vazkosti. Lze je
získat silným zahřátím. Palivo takto vytěžené z povrchově dobývaných hornin bývalo zdrojem
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pro většinu výroby elektřiny v Estonsku. [8] Jakousi ropu lze mnohem snáze získávat z uloženin
hrubozrnnějších, písků a pískovců, pomocí horké vody či páry. Rozsáhlá území jsou kvůli tomu
přeměňována v kanadské provincii Alberta. [9] České povrchové hnědouhelné doly jsou proti
tomu idylkou, nevytvářejí obrovská jedovatá jezera. Kanadská vláda se s touto cestou rozvoje své
země zcela ztotožnila, odstoupila kvůli tomu od Kjótského protokolu.

Čím dál hůř
Tím se dostáváme ke klíčovému bodu. Už spotřebovaná fosilní paliva proměnila zemské ovzduší
do podoby, kterou nemělo již desítky milionů let, pokud jde o obsah oxidu uhličitého a metanu.
Dnešnímu složení ovzduší by odpovídala teplota, jaká na Zemi panovala dávno ve třetihorách
se zcela jiným rostlinstvem, o desítky metrů vyšší hladinou moře a ovšem bez lidí. Ani dnes
těžená ložiska nesmíme dotěžit, pokud chceme dodržet společný závazek všech zemí světa, totiž
nepřipustit oteplení přesahující dva stupně oproti době před nástupem průmyslu. Týká se to
hlavně uhlí, kterého je i pohodlně dostupného nesmírně mnoho. Otevírat by se neměla ložiska
zemního plynu a ropy v odledněné Arktidě. Ždímání živic z písků a metanu z jílovců (břidličný plyn)
má oproti nim nepříjemnou vlastnost, že už pro samotnou těžbu je nutné spálit spoustu nafty
a plynu, takže čistý výnos aneb EROI (energie získaná oproti energii vynaložené) je nevalný. Daleko
horší ale je, že takových v principu získatelných živic a metanu je prostě příliš mnoho. Jejich zoxidování by rozvrátilo zemské klima tak rychle a silně, že by tím mohl zaniknout veškerý život.
Místo rozvíjení dalších způsobů těžby je nutné fosilní paliva přestat užívat už do poloviny tohoto
století. Jen tak zůstane nadpoloviční šance, že hranici dvou kelvinů při oteplování nepřekročíme.
Ne že by ony dva stupně byly neškodné – ono už dosavadní oteplení o necelý kelvin přináší sucha,
horka, požáry, záplavy, a tedy i neúrody, které mají hlavně na chudé země zničující účinky. [10]
Povzbuzením ve snahách zabránit těžbě břidličného plynu v Evropě nám může být, že rozvoj
takové těžby v řídce osídlených Spojených státech se jeví jako obdoba již prasklých finančních
bublin. Obrovské investice do těžby se daly uskutečnit jen se sliby obrovských objemů vytěženého
metanu. Na začátku těžby teče metanu z ložisek opravdu hodně. V USA to vedlo k pádu cen zemního plynu a k náhradě uhlí v tepelných elektrárnách. Během let ale tok plynu z jílovců rychle
klesá. Jestli se náklady na uskutečnění těžby vůbec zaplatí, nehledě na mimořádně škodlivé úniky
metanu, jehož emise nikdo nepokutuje, je otázka.

Další materiály ke studiu
Ekonomický pohled na nutnost ponechat většinu fosilních paliv v zemi viz [11], český politickoekonomický pohled zcela pomíjející paradigma globálního oteplování viz [12], starší český rozbor
geologický s důrazem na české sedimenty viz [13], hesla a obrázky k přednášce na toto téma z jara
2012 jsou, vč. řady dalších hyperlinků, na: http://amper.ped.muni.cz/gw/prednasky/2012/nekonv.
pdf.
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EKOCESTY
Původní představa vynálezce vznětového motoru pana Rudolfa Diesela byla, že jeho motory budou poháněny rostlinnými oleji – biopalivy. S nástupem levné ropy se však tento záměr změnil.
Dnes po více než sto letech hledáme cesty, jak nahradit docházející zdroje ropy, a jednou z nich
je používání kapalných biopaliv. Zaujala mě možnost pohonu auta rostlinným olejem, a tak jsem
v roce 2005 nechal upravil motor svého obytného vozu (Fiat Ducato 2.8 TD) předehřevem oleje
a druhou nádrží. Na použitý rostlinný olej z restaurací jsem najel po světě přes 100 000 km a zjistil, že to funguje. Cílem mých ekocest bylo zažít a zdokumentovat život lidí v různých zemích, vlivy
současné civilizace na jejich život a životní prostředí. Brzy jsem pochopil, že snaha nahrazovat
v globálním měřítku benzín a naftu kapalnými biopalivy přinese více škod než užitku. Uvědomil
jsem si, že jedinou cestou k trvale udržitelnému životu je změna našeho myšlení. Mou snahou je
ukázat, jak spolu souvisí energie, potraviny a půda, a budu rád, když vám následující informace
pomohou na cestě k rovnováze.

ENERGIE
Před vynálezem parního stroje pocházela energie na práci člověka a zvířat z potravin, které člověk
musel vlastní silou a s pomocí zvířat vypěstovat anebo získat z přírody. Rozvoj dnešní civilizace
umožnilo spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Energie obsažená v jednom litru ropy odpovídá asi
dvěma týdnům lidské práce. V případě nahrazení současné spotřebované energie lidskou silou by
lidstvo potřebovalo 460 miliard energetických otroků. Na každého člověka na světě připadá 71
energetických otroků. Na průměrného Čecha by muselo pracovat 75 a na jednoho Američana 135
energetických otroků [1]. Jen pro rozsvícení jedné 100W žárovky je zapotřebí síla jednoho člověka.
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Výroba a spotřeba energií
V roce 2008 se celosvětově vyrobilo 143,851 TWh primárních energií a spotřebovalo 98,022 TWh.
Ztráty energií činily 32 %. Přes 80 % energie pocházelo z fosilních paliv (ropa 33,5 %, uhlí 26,8 %
a plyn 20,9 %). Pomocí atomové energie se vyrobilo 5,8 % energie. Podíl obnovitelných zdrojů byl
jen 12,8 %.
Z vodních zdrojů se získalo 2,2 % energie a ze slunce, větru a biomasy 10,6 % energií. [2] Přes dvě
miliardy lidí získává energii pro topení a vaření spalováním dříví.

Využívání obnovitelných zdrojů energií v EU a ČR
Levné zdroje energie z fosilních paliv pomalu docházejí, a tak je nutné hledat vhodné alternativy
pro zajištění rostoucí spotřeby energií. Pro nahrazení energie z fosilních paliv je dále nutné snížit
emise skleníkových plynů, které zřejmě způsobují zvyšování globální teploty a změny klimatu,
a důležitá je i snaha o menší závislost na zdrojích pocházejících z politicky nestabilních oblastí.
Evropská unie se zavázala, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 %. K dosažení
tohoto cíle by mělo do roku 2020 pocházet 20 % celkové spotřeby energie v EU z obnovitelných
zdrojů. Pro jednotlivé země byly stanoveny rozdílné dílčí cíle, pro ČR je podíl energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 jen 13 %. [18]
V Roce 2010 byl podíl obnovitelných zdrojů energie v ČR 6 % a podíl elektrické energie vyrobené
z obnovitelných zdrojů stoupl z 4,9 % v roce 2008 na 10,28 % v roce 2011. Přes 50 % elektrické
energie získáváme spalováním uhlí a přes 30 % elektřiny pochází z jaderných elektráren.
Příspěvek na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů způsobil, že v roce 2011 bylo registrováno téměř 13 tisíc výrobců solární energie s instalovaným výkonem téměř 2 GWe (9,7 %) na rozloze
3800 hektarů (3600 ha na zemědělské půdě). Podíl elektrické energie vyrobené z fotovoltaických
panelů byl v roce 2011 jen 2,4 % (2118 GWh). [3]

Energie ze slunce
Na 1 m² dopadne v ČR za rok v průměru okolo 1000 KWh sluneční energie (stejné množství jako
ve 20 l ropy). Solární kolektor je schopný více než polovinu této energie využít na ohřev vody, fotovoltaický panel dokáže přeměnit okolo 10–15 % solární energie na elektřinu, rostliny do svých
tkání uloží prostřednictvím fotosyntézy v průměru méně než 1 % dopadající sluneční energie.
Ve výsledku tvoří energie slunce využitelná z rostlin (např. cukrové řepy) prostřednictvím biolihu
okolo 0,3 % energie dopadající na pěstovanou plochu a v případě výroby rostlinného oleje ze semen řepky je to pouze 0,1 %. [4]

BIOPALIVA
Biopaliva se získávají z biomasy, tj. z jakékoli hmoty biologického původu kromě hmoty transformované do fosilní podoby. Mezi hlavní argumenty pro pěstování energetických plodin patří
zejména snaha postupně snižovat závislost na ubývajících fosilních palivech, omezení emisí
skleníkových plynů a podpora zemědělství.
Podle směrnice EU (2009/28/ES, Renewable Energy Directive, RED) má být podíl obnovitelných
zdrojů v dopravě v roce 2020 10 %. [17] K dosažení tohoto cíle bude nutné využívat kapalná biopaliva, a to především první generace.

Biopaliva první generace
Biopaliva první generace se vyrábějí za použití konvenční technologie, která je v současnosti
běžně komerčně dostupná a při výrobě se využívá potravinářských plodin.
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Mezi biopaliva první generace patří biodiesel (bionafta, FAME), vyráběný zpracováním rostlinných olejů, např. palmového, řepkového, slunečnicového nebo sójového.
Dalším typem biopaliva první generace je ethanol – alkohol vyráběný fermentací ze škrobu,
používá se kukuřice, cukrová třtina, řepa nebo pšenice.
Jedná se tedy o paliva, jejichž výroba je závislá na komoditách běžně používaných pro výrobu
potravin.

Biopaliva druhé generace
Biopaliva druhé generace se vyrábějí novou technologií, přičemž jejich široká komerční
použitelnost není doposud příliš jistá, a to proto, že se stále nacházejí v demonstrační fázi.
K jejich výrobě se využívají vedlejší zemědělské produkty, jako je dřevní odpad a obilná sláma.
Předpokládá se, že výhody druhé generace biopaliv budou větší než u generace první. Zemědělské
odpady se dnes využívají pro výrobu tepla a elektřiny.

Biopaliva třetí generace
Biopaliva třetí generace jsou vyráběná z řas za použití velmi pokročilé technologie. Nacházejí se
zatím pouze ve výzkumné fázi a v blízké budoucnosti se neočekává jejich komerční rozšíření.

Energetická návratnost
Důležité hledisko pro využívání energií je jejich energetická návratnost – kolik energie musíme
vložit a kolik energie získáme. U fosilních paliv na jednu jednotku vložené energie získáme 20–
80 jednotek. Energetická návratnost biopaliv se různí: na vloženou jednotku energie získáme
0,8–10 jednotek, v rámci EU to je 0,8–4 jednotky. V případě energetického využití celých rostlin je energetická návratnost větší. Ve srovnání s jinými zdroji je energetická účinnost biopaliv
velmi malá. [4]

Spotřeba a produkce biopaliv v ČR
V České republice se biopaliva povinně přimíchávají od roku 2007. V roce 2012 byl podíl bioethanolu ve spotřebovaném benzínu 4,1 % a bionafty (FAME) v naftě 6 %.
Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu se v roce 2011 v České republice spotřebovalo
245 216 tun bionafty (FAME) a 78 961 tun bioethanolu. Domácí produkce FAME (methylesterů
mastných kyselin ze semen řepky) činila 210 092 tun a domácí produkce ethanolu z řepy a kukuřice
byla 54 412 tun.5
Složení bionafty se mění, a tak je obtížné zjistit, kolik se spotřebovalo různých surovin pro výrobu FAME a odkud tyto suroviny pocházejí. Dle informací Výzkumného ústavu zemědělské techniky zimní bionafta musí obsahovat přes 90 % řepkového methylesteru a jen 0,2 % methylesteru
palmového oleje, který má menší filtrovatelnost. Letní bionafta může obsahovat 11 % palmových
methylesterů, 17 % sojových methylesterů, 9 % použitých kuchyňských olejů a 63 % řepkových
methylesterů.

Spotřeba pohonných hmot v ČR
V ČR se ročně prodá kolem 2,5 miliard litrů benzínu a 4,5 miliard litrů nafty. [5] Pokud nebudeme
brát v úvahu růst spotřeby, tak pro splnění 10% podílu biopaliv bude v roce 2020 zapotřebí cca
450 tisíc tun bionafty a cca 250 tisíc tun ethanolu. Pokud budeme chtít pokrýt spotřebu bionafty z domácí produkce, bude nutné zvýšit produkci na dvojnásobek a domácí produkci etha-
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nolu čtyřnásobně, což vzhledem k omezenému množství zemědělské půdy nebude možné, a tak
se velká část biopaliv bude muset dovážet.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Zemědělská půda pokrývá 33 % zemského povrchu a na každého obyvatele planety Země
připadá kolem 0,25 hektarů zemědělské půdy. V roce 2030 to bude díky rostoucí populaci jen
0,18 hektarů. [16]
Česká republika disponuje 3,5 miliony hektarů zemědělské půdy, a tak na každého obyvatele ČR
připadá 0,35 hektarů. Orná půda zabírá 2,5 milionu hektarů. [7]

Pěstování řepky v ČR
Řepka olejka patří k tradičním českým zemědělským plodinám. V osmdesátých letech minulého
století se pěstovala na cca 200 tisících hektarech. V roce 2004, před nástupem biopaliv, bylo osázeno 260 tisíc hektarů. V roce 2011 bylo řepkou osázeno 373 386 ha, což představuje 15 % výměry
orné půdy, a vzhledem k růstu podílu biosložky se očekává další nárůst. [6]
Ve struktuře osevní plochy na orné půdě se v roce 2011 Česká republika umístila na prvním
místě se 14,8 % orné půdy oseté řepkou, Německo 11,7 %, Rakousko 3,7 %, Slovensko 12,2 %, Polsko 5,7 %, Francie 8,9 %, průměr EU 5,7 %. [7] Pokud bychom chtěli pokrýt 10% podíl bionafty (cca
450 tisíc tun) z domácí produkce řepky, bude zapotřebí osázet 450 tisíc hektarů (18 % orné půdy).
V podmínkách ČR se s ohledem na agrotechnické limity doporučuje pěstování řepky
na maximálně 10 % výměry orné půdy (250 tisíc hektarů), a tak bude zapotřebí většinu olejů pro
produkci bionafty (FAME) dovézt ze zahraničí.
Motor o objemu 1,6 litrů spotřebuje na ujetí 100 km sedm litrů ethanolu nebo pět litrů bionafty. Na produkci jednoho litru řepkového oleje je potřeba cca 10 m² zemědělské půdy. Roční
(požadovaná) energetická potřeba člověka odpovídá nárokům na přibližně 0,15 až 0,2 ha
zemědělské půdy, což ekvivalentně odpovídá produkci 200 litrů řepkového oleje, na který osobní
auto se vznětovým motorem ujede cca tři až čtyři tisíce kilometrů.

Produkce biopaliv v EU
Očekává se, že globální produkce kapalných biopaliv stoupne ze 70 miliard litrů v roce 2008 na
250 miliard litrů v roce 2020. V EU se předpokládá nárůst spotřeby kapalných biopaliv ze 13 miliard na 55 miliard litrů. Podle údajů organizace Action Aid bude nutné pro pokrytí 10% podílu
biopaliv v dopravě dovézt v roce 2020 do EU 44 % bioethanolu především z Brazílie, kde se vyrábí
biolíh z cukrové třtiny, a pro pokrytí spotřeby bionafty se doveze téměř 50 % palmového oleje
z Indonésie a Malajsie a 25 % sóji z USA, Argentiny a Brazílie. [8]

Chov hospodářských zvířat
Využívání zemědělské půdy pro pěstování biopaliv soupeří o zemědělskou půdu pro
pěstovánímkrmiv pro hospodářská zvířata. Podle údajů FAO z roku 2006 je 70 % celosvětové
zemědělské půdy využíváno pro chov hospodářských zvířat a do roku 2050 se produkce masa
a mléka zdvojnásobí. [9] Většina sójových produktů dovezených do České republiky pro krmení
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hospodářských zvířat je z Jižní Ameriky. Brazílie s ekvivalentem 117 tisíc hektarů sóji vyprodukované pro česká hospodářská zvířata a Argentina s ekvivalentem 85 tisíc hektarů se dělí o první dvě
místa největších producentů. Přitom čeští zemědělci pěstovali sóju v roce 2008 pouze na 4439
hektarech. Půda potřebná pro produkci sóji, kterou evropský trh spotřeboval od zákazu masokostní moučky v roce 1996, odpovídá zhruba ploše, jež byla za toto období v Brazílii odlesněna. [10]
Pěstování krmné sóji v Jižní Americe s sebou nese stejné nároky na zemědělskou půdu a s tím
spojené negativní vlivy na životní prostředí a život obyvatel jako pěstování sóji na výrobu oleje pro
bionaftu a třtiny na produkci ethanolu.

POTRAVINY
Pěstování biomasy pro energetické využití je nutné chápat jako soutěž o zemědělské využití
zemědělské půdy a z toho vyplývající dopady na potravinovou bezpečnost a ceny potravin.
Celosvětová poptávka po levných surovinách na výrobu biopaliv vytlačuje drobné rolníky a domorodé obyvatelstvo ze zemědělské půdy, lesů či volné krajiny, které jim poskytují obživu.
Dle statistik UN na světě hladoví téměř jedna miliarda obyvatel. Hlad není způsoben nedostatkem produkce potravin na světových trzích, ale cenovou nedostupností potravin pro obyvatele
chudých zemí. Evropan za potraviny utratí měsíčně okolo 20 % svého příjmu, v rozvojových
zemích toto číslo tvoří až 80 % výdajů, a tak i malé zvýšení cen potravin lidé v chudých zemích
pociťují velmi silně. Dle údajů FAO stoupla cena olejů od roku 2006 dvojnásobně a cena cukru
téměř trojnásobně. Je těžké určit, jaký podíl na růstu cen potravin mají biopaliva, ale zdražení má
vliv na dostupnost potravin v rozvojových zemích. [11]
Na produkci sto litrů ethanolu z pšenice je zapotřebí 200 kg obilí, které může uživit jednoho
člověka po celý rok.

Spotřeba jídla
Průměrný člověk spotřebuje denně 2800 kcal, Ind 2350 kcal, Evropan 3400 kcal, Američan 3750 kcal
a Čech 3260 kcal. V roce 2010 průměrný Čech snědl 109 kg obilovin, 76 kg masa, 244 kg mléka a
mléčných výrobků, 84 kg ovoce, 80 kg zeleniny, 36 kg cukrů a 23 kg olejů a tuků.
V letech 2008/2009 lidstvo snědlo jednu miliardu tun obilovin a 773 milionů tun obilovin bylo
využito jako krmivo. [12]
Produkce 1 kg hovězího masa v intenzivním velkochovu spotřebuje 50 KW energie, 13 kg obilí a
39 kg krmiva vyprodukuje stejné množství skleníkových plynů, jako když ujede malé auto 250 km
a zanechá vodní stopu 15 500 litrů. Průměrná světová spotřeba masa v roce 2002 byla 40 kg,
průměrný Ind ročně snědl 5 kg masa, Američan 125 kg, Dán 145 kg a Čech 77 kg. [12] Produkce
masité stravy spotřebuje až 16x více energie než strava rostlinná.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Světová poptávka po biopalivech ohrožuje biodiverzitu, negativně působí na životní prostředí
ve formě odlesňování, půdní eroze, vysoušení rašelinišť, vysazování monokultur, používání
průmyslových hnojiv a pesticidů a znečišťování vodních zdrojů.
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Palmový olej z Indonésie
Indonésie, produkující biodiesel a olej z palmy olejné, zvýšila plochu pro tuto plodinu ze 600 000 ha
v roce 1985 na pět milionů ha v roce 2008. Do budoucna plánuje zvýšit rozsah této plochy na
celkových dvacet milionů hektarů, což předpokládá zničení zbytku lesního porostu. Výsledkem je
vysušování a odvodňování rašelinišť, mokřadů a bažin, vedoucí k uvolňování metanu a dalšího CO2
do ovzduší, což paradoxně vede k záporné bilanci emisí skleníkových plynů (na 1 tunu palmového
oleje připadá 10–30 tun CO2 v důsledku odvodňování rašelinišť a odlesňování). V Malajsii palma
olejná pokrývá již 57 % zemědělské půdy. [16]

Certifikace biopaliv
Ke snížení negativních vlivů produkce biopaliv na životní prostředí by měla pomoci povinná certifikace biopaliv v EU, která nařizuje, že používáním biopaliv se musí ušetřit více emisí CO2 než
používáním konvenčního paliva, které biopalivo nahrazuje. Od roku 2012 to má být o 35 %, od
roku 2016 o 50 % a od roku 2018 o 60 %. Započítávají se nejen emise uvolněné do ovzduší při jeho
spalování, ale také při pěstování plodin potřebných pro jeho výrobu, zpracování a distribuci. Tato
certifikace by měla omezit dovoz surovin pro výrobu biopaliv z oblastí s vysokou biodiverzitou –
pralesy, rašeliniště a savany.
Současná domácí produkce FAME ze semen řepky a bioethanolu z řepy by měla splňovat
požadavek na 35 % snížení emisí CO2, ale není jisté, zda bude možné v českých podmínkách produkovat biopaliva první generace, která budou splňovat požadavky na snížení emisí CO2 o 60 %. [13]

Emise skleníkových plynů
Zpráva FAO z roku 2006 uvádí, že podíl celosvětové dopravy na produkci skleníkových plynů
je 14 % a chov hospodářských zvířat produkuje 18 % emisí. [9] V případě, že se započítá i CO2,
který se uvolní respirací hospodářských zvířat (13,7 %), a další související zdroje, produkuje chov
hospodářských zvířat přes 50 % skleníkových plynů. [14] Produkce biopaliv v oblastech s vysokou
biodiverzitou a přeměna půdy pro pěstování biopaliv uvolňuje velké množství skleníkových plynů.
V případě přeměny indonéského deštného pralesa na palmové plantáže se uvolní stejné množství
skleníkových plynů, které bude možné zredukovat používáním biopaliv z palmového oleje za 420
let. [15]
Jak můžeme dosáhnout většího podílu obnovitelných zdrojů energie a omezit negativní vlivy
produkce biopaliv?
• Snížit spotřebu pohonných hmot – lepší účinnost motorů.
• Využívání hromadné dopravy a sdílené osobní dopravy (car pooling).
• Podpora elektromobility a vývoje baterií.
• Podpora malých solárních elektráren na střechách domů – lokální produkce a spotřeba.
• Využívání komunálních bioodpadů pro produkci biopaliv, elektrické energie a tepla.
• Omezit dovoz biopaliv z oblastí, kde pěstování energetických plodin ničí biodiverzitu a ovlivňuje 		
potravinovou bezpečnost místních lidí.
• Omezit produkci řepky na 10 % orné půdy v ČR (250 tis. ha).
• Stanovit maximální rozlohu pro trvale udržitelné pěstování energetických plodin v ČR.
• Omezit používání pesticidů, umělých hnojiv a GMO plodin pro pěstování energetických plodin.
• Podpora vývoje technologií pro produkci biopaliv 2. a 3. generace.
• Informovat o vlivech využívání energií a způsobech, jak snížit naši spotřebu.
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Jak můžeme omezit negativní vlivy produkce potravin?
• Omezit zemědělské dotace pro intenzivní velkochovy.
• Zavést daně na krmiva pocházející z oblastí s vysokou biodiverzitou – sója z Jižní Ameriky.
• Jíst méně potravin z velkochovů – maso, mléko, vejce.
• Informovat o zdravotních, ekologických a etických vlivech živočišné výroby.
• Podpora ekologického zemědělství a ekologického chovu zvířat.
• Zajistit potravinovou soběstačnost.
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VLIV VYBRANÝCH OPATŘENÍ K UDRŽITELNÉMU
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE NA KRAJINNÝ RÁZ
Vladimír Mikeš
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1/1931, 148 00 Praha 11

ABSTRAKT / Při plánování záměrů, jejichž účelem jsou energetické úspory nebo využívání obnovitelných zdrojů
energie, dochází často ke střetům s orgány ochrany přírody, ale i zástupci veřejnosti kvůli možnému narušení krajinného rázu. Příčinou nesouladů mezi ochranou klimatu a ochranou krajiny nejsou opatření k udržitelnému využívání
energie jako taková, ale podoba a umístění konkrétních záměrů, realizovaných často bez vazeb na přilehlou
část krajiny i její obyvatele – od větrných parků, fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic až po nízkoenergetické domy. Opatření, která posílí místní nebo regionální energetickou soběstačnost, by v ideálním případě
měla přispívat i k podpoře lokální identity jako jedné z kulturních hodnot krajinného rázu.
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, krajinný ráz, lokální identita, kulturní hodnota

ABSTRACT / When planning projects, designed to be energy saving or renewable energy sources, there are
often conflicts with nature conservation bodies, but also members of the public because of possible disruption of
the “landscape character”. The reason for discrepancies between climate protection and landscape conservation
measures are not a sustainable use of energy as such, but the appearance and location of specific projects, often
carried out without links to the adjacent part of the landscape and its inhabitants – from wind farms, photovoltaic
power plants, biogas plants to low-energy houses. Measures to strengthen the local or regional energy self-sufficiency, should ideally be sew to promoting local identity as one of the cultural values of the landscape.
Keywords: renewable energy sources, landscape character, local identity, cultural values

Úvod příspěvku krátce shrnuje činnost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v oblasti ochrany
krajinného rázu. Hlavní část textu je věnována vlivu získávání energie na hodnoty krajinného rázu,
s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a problematiku jejich umisťování do krajiny. V závěru je popsán modelový případ krušnohorské obce Moldava, na jejímž katastru dochází
k masovému rozvoji obnovitelných zdrojů energie s výrazně negativním zásahem do hodnot krajinného rázu. Spojitost využívání obnovitelných zdrojů energie s lokální identitou je vymezena
spíše v negativním smyslu, jako popis možných rizik.

ČINNOST AOPK ČR V OBLASTI OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) se problematikou ochrany krajinného
rázu zabývá na několika úrovních. Na území chráněných krajinných oblastí (dále jen „CHKO“)
s výjimkou CHKO Šumava vykonává AOPK ČR státní správu prostřednictvím regionálních pracovišť
– správ CHKO. Velkoplošná zvláště chráněná území mají často ochranu krajinného rázu (nebo jinou
formulaci odpovídající významu tohoto termínu) definovanou přímo ve zřizovacích výnosech.
Správy CHKO se v souvislosti s ochranou krajinného rázu vyjadřují jak k územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, tak ke konkrétním záměrům v územním a stavebním řízení. Jako jeden
z podkladů pro rozhodování v území mohou správy CHKO využívat studie preventivního hodnocení krajinného rázu, jejichž zpracování pro jednotlivé CHKO zadává ředitelství AOPK ČR.
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Mimo území CHKO působí AOPK ČR jako odborná organizace, podporující výkon státní správy.
Nejčastěji jde o úřady obcí s rozšířenou působností. AOPK ČR, zejména regionální pracoviště,
zpracovává na vyžádání odborná stanoviska, případně znalecké posudky, mimo jiné také z hlediska vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz.
Základním vodítkem pro posuzování vlivu záměru na krajinný ráz je znění § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) [1].
Pracovníci AOPK ČR využívají také metodické postupy, vypracované odbornými kolektivy za
účelem objektivizace v hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz. Nejčastěji využívanou metodikou
je postup zpracovaný kolektivem autorů pod vedením doc. Vorla v roce 20042, běžně se používají
i další postupy, např. metodika vypracovaná Ing. Míchalem [3] nebo hodnocení podle postupu doc.
Löwa [4]. Pro hodnocení vlivu vybraných obnovitelných zdrojů na krajinný ráz lze využívat speciální metodiky zpracované pro Ministerstvo životního prostředí – vysoké větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny [6] a vysoké větrné elektrárny samostatně v dřívější metodice [6], případně je
možné získat další informace z metodik Ministerstva pro místní rozvoj (obnovitelné zdroje obecně
a zvláště fotovoltaické elektrárny) [7, 8, 9].

VLIV ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE NA KRAJINU
Zařízení k získávání energie, která jsou svým rozsahem významná na celostátní úrovni, mají
prakticky vždycky velký vliv na krajinu – pokud krajinu dokonce zásadně nemění – a vymykají se
z různých důvodů běžnému posuzování konkrétních záměrů z hlediska vlivu na krajinný ráz.
O strategických projektech využívání energetických zdrojů se rozhoduje na státní úrovni, řada
opatření kontinuálně pokračuje již desítky let, přičemž rozhodnutí o realizaci těchto opatření byla
často učiněna dávno před platností současného ZOPK. Rozsáhlé projekty, jako jsou tepelné elektrárny a s nimi související povrchová těžba hnědého uhlí, ale také elektrárny využívající jiné klasické (zemní plyn, jádro) či obnovitelné (biomasa, voda) zdroje, svým vizuálním projevem (např.
chladicími věžemi, vysokými komíny, přehradami) vybočují z běžné stavební produkce. Patří mezi
záměry, které díky svým rozměrům a hmotou relativizují hodnoty krajinného rázu vnesením zcela
nových měřítek.
Relativizací hodnot je míněn stav, kdy je obtížné posuzovat vliv objektu běžné, standardní velikosti na krajinný ráz v lokalitě, kde je již realizován měřítkově vybočující objekt. Problém relativizace hodnot krajinného rázu se týká také zařízení pro využívání větrné a sluneční energie, které
představují relativně nový fenomén v krajině České republiky. Větrné parky, ale i jednotlivé stožáry
elektráren s rotujícími listy představují díky svým rozměrům často výrazný zásah do krajinného
rázu, a tak mohou být vnímány jako příčina zmíněné relativizace hodnot [10]. Rovněž rozsáhlé
plochy fotovoltaických elektráren, obzvláště ve volné krajině, mohou působit jako výrazný cizorodý prvek narušující stávající přírodní a estetické hodnoty krajiny.
Objekty sloužící k získávání (a také přenosu) energie jsou stavbami svým způsobem
výjimečnými, vyžadujícími zvláštní zacházení, neboť mohou sloužit veřejnému zájmu – minimálně
v otázce zajištění energetické bezpečnosti. Není v možnostech tohoto příspěvku postihnout
podrobně problematiku reálných potřeb a obchodování s energií. Ostatně, pro většinu koncových spotřebitelů energie je velice obtížné rozlišit, zda je výstavba nových zařízení k výrobě energie ve veřejném zájmu (např. z hlediska posílení energetické nezávislosti na úrovni státu či z hlediska ochrany klimatu) nebo spíše v zájmu konkrétního investora či distributora energie. Hlavním
a pochopitelným kritériem koncového spotřebitele je cena energie.
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Zkušenost fotovoltaického boomu
Z hlediska ochrany životního prostředí se při úvahách o realizaci zařízení na výrobu energie sleduje
hned několik kritérií: od ochrany klimatu na globální úrovni přes ochranu ovzduší (v místě nebo regionu), ochranu ptáků či netopýrů (při realizaci větrných elektráren) až po ochranu hodnot krajinného rázu v konkrétní lokalitě. Zkušenost „fotovoltaického boomu“ z nedávné doby, kdy bylo kvůli
výhodné dotační politice realizováno velké množství fotovoltaických elektráren, lze jednoduše
shrnout tak, že diskuse o odborných otázkách týkajících se ochrany klimatu nebo ochrany hodnot
krajinného rázu byla ve veřejné, resp. mediální debatě (nejspíše oprávněně) převálcována informacemi o přesunu velkého objemu veřejných dotací k investorům, resp. současným vlastníkům
rozsáhlých fotovoltaických elektráren. Z pohledu ochrany krajiny je důležité, že došlo k zastavění
mnoha set hektarů dosud zemědělsky využívaných ploch, často v krajinářsky cenném území, fotovoltaickými elektrárnami.
Prudký rozvoj výstavby fotovoltaických elektráren před několika lety přinesl řadu praktických
otázek, jak k těmto specifickým zařízením přistupovat v úředních povolovacích procesech. Pracovníci orgánů ochrany přírody byli nuceni řešit nové úlohy, za pochodu byly vypracovávány metodiky, které umožnily alespoň částečné sjednocení postupu při povolování těchto staveb.
Možný vliv na přírodní a estetické hodnoty krajiny v sobě zahrnuje i dílčí kontroverzní jevy jako
zábory zemědělské půdy nebo vytváření bariér v podobě oplocení. Některé realizované záměry
mají takový rozsah a jsou umístěny tak nevhodným způsobem, že se stávají opět relativizujícím
prvkem pro další záměry v krajině. Ačkoli každý jednotlivý záměr má svůj příběh, včetně povolovacího procesu, tím, co skutečně vytvořilo fenomén „fotovoltaického boomu“, bylo obrovské
množství uvažovaných a realizovaných záměrů. Fotovoltaické elektrárny se staly mediálně
vděčným tématem, zvláště ty největší. [11]
V nedávné době bylo možné zaznamenat, opět díky dotační politice státu, zvýšený zájem o realizaci bioplynových stanic, které také mohou při nevhodném umístění a velké dimenzi narušovat
hodnoty krajinného rázu. Rovněž pěstování tzv. energetických rostlin, ať už jde o nepůvodní druhy
rychle rostoucích dřevin nebo obecně rozsáhlé plochy jiných monokultur, přináší otázky spojené
s možným negativním ovlivněním přírodních a kulturních hodnot krajiny.
Fakt, že jde u nějakého záměru o obnovitelný zdroj energie, nesmí, navzdory proměnlivým
trendům společenské (mediální) debaty, ovlivňovat objektivní posuzování konkrétních záměrů
z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz.

Udržitelnost využívání energie na lokální úrovni
Pokud přijmeme jako fakt, že využívání obnovitelných zdrojů energie bylo částečně zdiskretizováno událostmi okolo výše zmíněného „fotovoltaického boomu“, a je tedy třeba bránit co
nejobjektivnější hodnocení vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz před negativními předsudky,
pak je nutné stanovit jasné hranice také v oblastech, které souvisejí s pozitivními dopady využívání
obnovitelných zdrojů energie. Mezi takové dopady zcela jistě patří udržitelnost. Zákonný pojem
krajinný ráz, jakkoli se může jevit formálně abstraktním, je vždy spojen s nějakou konkrétní lokalitou, územím, regionem. Z hlediska udržitelnosti je tedy zajímavá energie, která je vyrobena
a nejlépe i spotřebována udržitelným způsobem v konkrétní lokalitě.
Udržitelnost způsobu výroby energie lze vztáhnout k různým úrovním kritérií. Pokud má být
jedním z kritérií ochrana klimatu, pak jde o úroveň globální. V dokumentaci k posouzení vlivu
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záměrů na životní prostředí (EIA) pro větrné elektrárny se lze často dočíst, že díky realizaci konkrétního záměru nebude vyrobeno takové a takové množství energie ze zdrojů využívajících fosilní paliva a tím pádem nepřibude do atmosféry takové a takové množství emisí skleníkových plynů. Podobná tvrzení je možné z různých pohledů zpochybňovat (např. poukazem na obtížnost zajištění
nevyrobení energie z fosilních zdrojů – v součtu spíše vzroste celkové množství vyrobené energie,
ta je obecně mj. významným exportním artiklem ČR), ale z pohledu ochrany krajiny nelze ochranu
klimatu jakožto globální téma zohledňovat v hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, a to z prostého důvodu, že ochrana klimatu v podmínkách ČR nesouvisí s hodnotami krajinného rázu v
konkrétním místě.
S udržitelným využíváním energie je spojeno téma energetické soběstačnosti, ať už na úrovni
státu, regionu nebo obce. V současnosti je energetická soběstačnost zmiňována např. v souvislosti s těžbou břidlicového plynu v Polsku, které by díky této technologii mohlo snížit energetickou závislost na Rusku. Těžba břidlicového plynu je aktuálním tématem rovněž v ČR, i když pouze
v rovině povolení nebo nepovolení průzkumných vrtů. Podle dostupných informací o tomto
způsobu těžby plynu v USA dochází k poměrně drastickým zásahům do hodnot krajinného rázu,
mimo jiné díky husté síti manipulačních ploch pro realizaci vrtů na rozsáhlém území. Ohroženy
mohou být také zdroje podzemní vody. Případné průzkumné vrty na území ČR jsou navíc
navrhovány také do zvláště chráněných území a přinášejí řadu dalších rizik. Břidlicový plyn lze
zařadit mezi klasická fosilní paliva, jejichž využívání není dlouhodobě udržitelné, přestože mohou
zajistit dočasnou energetickou soběstačnost konkrétnímu území.
Opatření k zajištění energetické soběstačnosti na lokální úrovni se mohou projevovat menšími
dimenzemi či kapacitami energetických zdrojů oproti zdrojům, které musí zásobovat větší území.
Z hlediska vlivu na hodnoty krajinného rázu je vhodnější umísťovat do krajiny menší zdroje. Jako
protiargument vůči tomuto tvrzení by se dalo uvést, že dobře umístěný větší zdroj sice ovlivní krajinný ráz ve svém bezprostředním okolí, ale vzdálenější okolí zůstane od vlivu velkého zdroje energie ochráněno. Je však třeba vzít v úvahu také dimenzi prvků rozvodné sítě pro velké vzdálenosti
a další faktory. Otázka, zda mají být energetické zdroje soustředěny ve větších celcích (uhelné
elektrárny v severozápadních Čechách či na Ostravsku) a rozsáhlých centrech (Mělník, Opatovice
nad Labem, Dukovany, Temelín atd.), nebo spíše rozptýlené rovnoměrně po území, je otázkou
strategickou, jejíž řešení spadá do kompetence nejvyšších pater veřejné správy. S ohledem na
ochranu krajinného rázu a její zákonná kritéria, jako jsou harmonické měřítko a vztahy v krajině,
je vhodné navrhovat takové zdroje energie, které nevybočí výrazně z měřítka běžných staveb
a zároveň přispějí k harmonizaci vztahů v krajině. Pokud lokální zdroj energie využívá lokálního
paliva, např. odpadu při zpracování dřeva, pak lze v konkrétních případech při vhodném umístění
do krajiny o harmonických vztazích v krajině nebo dokonce o souladu s kulturními hodnotami
krajinného rázu hovořit.
Elektrická energie většinou není spotřebovávána v místě výroby. S výjimkou ostrovních systémů
je elektřina z obnovitelných zdrojů dodávána do sítě a tvoří součást celkového energetického
mixu. Rozsáhlé záměry fotovoltaických a větrných elektráren tak přispívají k lokání udržitelnosti
spíše zprostředkovaně, pouze v případech, kdy jsou např. výnosy z prodeje energie částečně
využívány ve prospěch udržitelného rozvoje obcí, zahrnujícího primárně veřejné zájmy. Pokud
jsou rozsáhlé fotovoltaické elektrárny a větrné parky provozovány subjektem, který nemá žádnou
vazbu (kromě vlastnictví pozemku) k dané lokalitě, pak mohou tyto obnovitelné zdroje energie
těžko posilovat místní nebo regionální identitu.
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Úspory energie ve stavbách
Z hlediska celkového vlivu na životní prostředí je nejlepší taková energie, která se vůbec nevyrobí. Úspory energie jsou tedy nejen udržitelným způsobem nakládání s energií v krajině, ale
představují také výhodnou investici. Výrazné snižování tepelných ztrát u stávajících budov,
využívání úspornějších spotřebičů a efektivnějších technologií při výrobě nebo výměna lokálních
zdrojů tepla za energeticky efektivnější zařízení mají v ČR stále velký potenciál. I nadále se podle
posledních informací počítá s nějakou formou dotací, které pomohou investorům tato opatření
zrealizovat. Úspory energie ve stavbách nepředstavují žádné riziko pro hodnoty krajinného
rázu. Pro úplnost je pouze nutné dodat, že u řady historických objektů, nejen těch památkově
chráněných, není zateplení vnějšího pláště vhodným řešením, neboť tím může dojít ke ztrátě
jiných kulturních (uměleckých, architektonických) hodnot.
Výstavba nových objektů je spojena se stále přísnějšími požadavky na omezení tepelných ztrát.
Například Evropská směrnice o energetické náročnosti budov [12] předpokládá postupný přechod
na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie do roku 2020. V podmínkách ČR jsou
nízkoenergetické nebo dokonce pasivní domy mezi novostavbami stále spíše v menšině, i když
představují zajímavou alternativu, dlouhodobě výhodnou investici a udržitelné řešení.
Nízkoenergetická nebo pasivní výstavba se může, ale nemusí odlišovat od stávající stavební
produkce. Pokud je např. nízkoenergetický nebo pasivní dům umisťován do urbanisticky a architektonicky cenného území v CHKO, mělo by tomu být přizpůsobeno i jeho ztvárnění.
Zde je místo pro krátkou teoretickou odbočku. V některých postupech hodnocení krajinného
rázu, konkrétně v postupu dle doc. Löwa [4], se pracuje s „dochovaností“ krajinného rázu. Při
takovém pojetí problematiky je ochrana krajinného rázu v podstatě ochranou hodnot z minulosti. Nabízí se samozřejmě otázka, kde taková minulost, z níž hodnoty pocházejí, končí. Mnohem podstatnější ale je, zda může i v současnosti docházet k tvorbě hodnot, které bude třeba
v budoucnu chránit. Podobné otázky řeší také památková péče. Národní památkový ústav se
systematicky věnuje problematice „nového ve starém“ a prezentoval úspěšné i méně úspěšné
příklady začlenění novostaveb do historické zástavby prostřednictvím hojně navštívené výstavy
a na svých internetových stránkách. [13] Problematika navrhování novostaveb a zejména současné
progresivní architektury do „volné krajiny“ na podobné důkladné zpracování zatím čeká.
Současné objekty pasivních, resp. nízkoenergetických domů, které představují jednoznačně
udržitelné řešení, by se jednou mohly stát tím, co ze současnosti zbude jako kulturní hodnota.
Podmínkou je samozřejmě dodržení takových postupů, aby současně vznikla kvalitní architektura, resp. aby nebyly narušeny stávající urbanistické a architektonické hodnoty okolní zástavby,
aby byla novostavba vhodně začleněna do krajiny. Zde je nutné zdůraznit, že samotný fakt, že se
jedná o nízkoenergetický dům, neznamená, že je možné rezignovat na architekturu, případně na
přizpůsobování stávajícím hodnotám. Pracovníci správ CHKO se setkávají během povolovacích
procesů i s méně kvalitními projekty, jejichž charakter je podřízen výrazným úsporám energie,
ale zaostávají v kritériích, která by měly konkrétní objekty na konkrétních urbanisticky nebo
krajinářsky cenných místech splňovat.
V podmínkách ČR vznikla řada kvalitních a ceněných projektů nízkoenergetických domů, za
všechny lze jmenovat např. budovu Ekocentra Sluňákov od respektovaného architektonického studia Projektil architekti. Tento objekt se mimochodem nachází na území CHKO Litovelské
Pomoraví, Správa CHKO se od samého začátku podílí na aktivitách v budově probíhajících. Problematice pasivních a nízkoenergetických domů se věnuje řada specialistů a propagátorů tohoto
moderního způsobu stavění, k dispozici je také literatura obsahující úspěšné příklady realizací. (14)
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Nejen u nízkoenergetických domů jsou využívány střešní solární systémy pro ohřev vody
nebo fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Tyto prvky sice mohou ve venkovském prostředí
a v lokalitách s tradiční zástavbou působit poněkud cizorodým dojmem a mohou přitahovat pozornost, ale jde spíše o nezvyk než o zásadní narušování hodnot krajinného rázu. V lokalitách, kde
jsou střešní solární systémy více rozšířené, např. v některých oblastech sousedního Bavorska, již
tvoří součást obrazu sídel. Ostatně také k Hostětínu střešní solární systémy neodmyslitelně patří.

Uměřenost jako hodnota
Harmonické vztahy v krajině, tak jak jsou zmíněny v § 12 ZOPK, lze definovat jako soulad přírodních
hodnot a projevů lidské činnosti. Je tedy logické, že pokud mají být v krajině realizovány nové
záměry k získávání nebo úspoře energie, pak je na místě určitá uměřenost, a nikoli revoluční
řešení.
V případě fotovoltaických elektráren není možné díky výraznému omezení dotací v nejbližších
letech předpokládat jejich další masivní rozvoj. Mělo by však být jasně řečeno, že problematický je
především lokální rozsah a často nevhodné umisťování těchto zařízení z hlediska hodnot krajinného rázu či z pohledu využití kvalitní orné půdy. Přitom stále zůstává množství nevyužitých ploch,
které by pro umístění fotovoltaických panelů byly vhodné – ať už jde o plochy v průmyslových
areálech nebo na střechách budov, např. objektů pro výrobu a skladování.
Vysoké větrné elektrárny jsou rovněž obnovitelnými zdroji energie, jejichž masivní využití
vyvolává velké kontroverze. I v rámci odborné veřejnosti je možné setkat se s řadou často
protichůdných názorů, od již zmiňovaného jednoznačného zařazení vysokých větrných elektráren do kategorie staveb, které i jednotlivě představují prvek relativizující význam běžných
objektů (10), až po připouštění působení větrných elektráren jako estetického prvku v krajině. [15]
V hodnocení větrných elektráren na krajinný ráz v rámci posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA) se někdy objevují formulace ve smyslu, že tato zařízení jsou znakem trvalé udržitelnosti a jejich vizuální projev plně odpovídá jejich funkci. Toto tvrzení může být pravdivé, ale nezohledňuje
míru ovlivnění stávajících hodnot. Vysoké větrné elektrárny mají tu vlastnost, že jsou díky svým
rozměrům a častému umístění na horizontech zdálky viditelnými dominantami, jejichž vliv zasahuje třeba do několika míst krajinného rázu, a to pokaždé jiným způsobem. Metodika, kterou
nechalo zpracovat Ministerstvo životního prostředí [5], pracuje mimo jiné s odstupňovanými
zónami viditelnosti a vymezuje v území zóny vhodnější, méně vhodné a nevhodné pro umístění
vysokých větrných elektráren.
Při hodnocení vlivu vysokých větrných elektráren na krajinný ráz se často řeší velmi specifické
úlohy, zvláště v území, kde již větrné elektrárny stojí. Velmi složitou úlohou pro posuzovatele je
např. stanovení, kolik elektráren ještě daná lokalita unese. Vliv kumulace záměrů je u vysokých
větrných elektráren zcela zásadní. Uměřenost se v praxi uplatňuje velmi složitě, neboť realizace
jednoho záměru v území se stává často impulzem pro další investory a argumentem pro realizaci
dalších záměrů. Lidově se hovoří o „načnutí“ území, v případě postupné realizace jednoho většího
záměru pak o využití tzv. salámové metody.
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ZKUŠENOST S OBNOVITELNÝMI ZDROJI ENERGIE V KATASTRU OBCE
MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH
Obec Moldava leží ve východní části Krušných hor v těsné blízkosti státní hranice s Německem.
Skládá se ze dvou částí – přímo u hraničního přechodu je železniční stanice, obecní úřad a několik
dalších objektů, v blízkosti této části se také nacházejí pozůstatky středověké sklářské huti.
Druhá část, označovaná jako Dolní Moldava, je soustředěna v prostoru kolem kostela Navštívení
Panny Marie a přilehlého hřbitova. Obec, zvláště část u kostela, nese řadu typických znaků území
ovlivněného dramatickými ději dvacátého století. V roce 1930 měla obec 875 obyvatel, dnes 275.
Po nuceném vysídlení původních obyvatel po druhé světové válce se již nepodařilo obec znovu
v plném rozsahu dosídlit, své udělala také blízkost hranic, ačkoli sousedním státem v období
socialismu byla „spřátelená“ Německá demokratická republika. V obci a jejím okolí je možné na
několika místech vidět rozvaliny starších objektů, ať už předválečných obytných stavení nebo
pozdějších průmyslových a zemědělských staveb. V dobrém stavu je několik hotelů, restaurací
a penzionů jako zázemí pro cestovní ruch. Lokalitou procházejí turistické i cyklistické trasy, v zimě
jsou zde vhodné podmínky pro běžkaře, ale v žádném případě nelze hovořit o nějakém masovém
turismu. Krušné hory nejsou Krkonoše ani Beskydy, navíc nelze ani v rámci Krušných hor srovnávat Moldavu z hlediska turistické atraktivnosti např. s okolím Klínovce. Jednou z hlavních charakteristik, kterou by bylo možné lokalitu jednoduše popsat, je odlehlost.
Přibližně před dvěma lety byla na jižním svahu u obce Moldava zbudována rozsáhlá, několik
hektarů velká fotovoltaická elektrárna. Okolnosti jejího vzniku byly mírně řečeno nestandardní.
Lokalita je součástí soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Východní Krušné hory), stavební povolení bylo vydáno bez potřebné výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, případem se zabývala
kancelář ombudsmana i celostátní média. V době realizace elektrárny „Moldava I“ byl projednáván
projekt další fotovoltaické elektrárny „Moldava II“, rovněž o velikosti několika hektarů a rovněž
na blízkém svahu u obce. Na území katastru obce je plánován také záměr osmnácti vysokých
větrných elektráren, v současnosti probíhá zákonné posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
Na základě studia podkladů i terénních šetření si zde dovolím tvrdit, že každý z uvedených
záměrů samostatně by představoval či představuje výrazný zásah do hodnot krajinného rázu.
Navíc zde dochází ke kumulaci záměrů, ve vizuálním kontaktu na německé i české straně jsou
v provozu další větrné parky. Z hlediska možných přínosů masivní realizace obnovitelných zdrojů
v dané lokalitě je velice složité nalézt nějakou výhodu pro konkrétní obec, její okolí či region.
Pokud existuje nějaká forma finančního přínosu např. pro obec, pak se zatím neprojevila v realizovaných opatřeních. Posiluje využívání obnovitelných zdrojů energie v tomto případě lokální
nebo regionální udržitelnost? Podporuje místní identitu? Domnívám se, že nikoli. Naopak, vybízí
k dalším úvahám o osudu odlehlých lokalit i celých regionů, kde nejsou případné kontroverzní
záměry z celorepublikového hlediska tolik na očích.
Využívání obnovitelných zdrojů energie v Moldavě je příkladem změny stávajícího charakteru
krajiny bez vzniku nových hodnot, které by posílily lokální identitu, spočívající např. v energetické soběstačnosti, udržitelnosti. Moldava tak tvoří v jistém smyslu protiklad Hostětína, který
je dlouhodobě srozumitelným příkladem udržitelného využívání energie v krajině – místem, kde
nové hodnoty vznikají „v přímém přenosu“.
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PŘÍBĚH MLADÉ ALEJE JE PŘÍBĚHEM ENERGIE LIDÍ
A KRAJINY
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ABSTRAKT / Pro udržitelné využívání a pochopení krajiny a její energie je velmi důležitý vztah, pokora i konkrétní činnost lidí, kteří v ní žijí a jsou její součástí. Prezentace jednoho kladného a přirozeného příkladu této lidské
energie a pochopení krajiny venkovskými obyvateli v realizovaném, prakticky mezioborovém projektu. Inspirující
příběh lidí jedné obce, jedné nové lipové aleje. Příklad spíše neobvyklé energie lidí jako respekt ke krajině a místu,
kde žijí.
Klíčová slova: udržitelný rozvoj – konkrétní krajinářský příklad, inspirující lidská energie

ABSTRACT / For the sustainable use and understanding of the landscape and its energy there needs to be a relationship, humility as well as a real activity of people who live there. The presentation of one positive and natural
example of this human energy and understanding of the landscape by country people, that has been carried out
within the practically interdisciplinary project. An inspiring story of people of one village, of one new linden alley.
An example of rather an unusual energy of people and their respect towards the landscape and the place they live
in.

Keywords: sustainable development – real landscape example, inspiring human energy

VYZNÁNÍ
Vyjádřením interaktivní pozitivní energie krajiny, volných i následně urbanizovaných prostorů
a sídel je – z pohledu krajináře – i vztah, konkrétní činnost a sousledná citlivá péče lidí o krajinu, sídlo, kde žijí. Je-li tato energie svobodným a zodpovědným vyjádřením člověka, nezištným,
vědomým činem, správnou formou na správném místě, je předmětem i příkladem nekonvenční
energie a zasluhuje podporu, pochvalu i následování – nasloucháním duši místa, zodpovědnou
interaktivní energií vůči kulturní krajině, našemu životnímu prostředí i vůči sobě.
Jako jeden z kladných příkladů regionálního vnímání zpětné vazby energie lidí a krajiny v rámci
udržitelného rozvoje venkovské krajiny, její polyfunkční, mezioborové energie vnímám i realizovaný příběh jedné nové lipové aleje v katastru obce Bukovany na Olomoucku. Je to příběh lidské
energie jako respektu k přírodnímu a kulturnímu dědictví, konkrétní krajinářský příklad pochopení energie a potřeb krajiny; příběh neobvyklé energie lidí k veřejnému prostoru, kde žijí. Jde
o příběh mladé aleje vzrostlých lip v Bukovanech coby inspirující energie lidí a krajiny, kde jsem se
ctí i pokorou byla a jsem odborným průvodcem či poutníkem. Prezentaci příkladu regionálního
projektu harmonického udržitelného rozvoje životního prostoru konkrétního okraje sídla i venkovské krajiny v souladu s přírodou považuji v současnosti za nekonvenční.
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ZAČÁTEK PŘÍBĚHU
Smysluplné pochopení duše a energie krajiny pro mne představuje i osobní příklad jednoho projektu, jednoduchého krajinářského i lidského příběhu = příběhu lidí jedné obce, jedné aleje. V mé
více než dvacetileté odborné krajinářské praxi je neobvyklý mírou a formou zapojení místních lidí
do jeho realizace jejich vlastní energií.
Po společném setkání i toulání kulturní krajinou Francie a neformálním povídání mne koncem
léta roku 2007 oslovila skupina mladých lidí z Bukovan u Olomouce, že by si rádi vysadili u své
obce alej vzrostlých stromů. Po vzájemné dohodě s obcí si vytipovali k výsadbě prostor podél
obecní polní cesty na severním okraji zastavěného území, kudy vedla poutní cesta se zastavením
u drobné barokní kaple sv. Antonína Paduánského směrem ke Svatému Kopečku u Olomouce.
Vytipovali si prostor liniového doprovodu oblíbené polní cesty v katastru a majetku Bukovan –
na rozhraní zahrádkářské osady a využívané zemědělské půdy, kde se ani v územně plánovací
dokumentaci nepočítalo s rozvojem zástavby – která slouží i ke krátkodobé rekreaci a procházkám místních lidí s možností panoramatického rozhledu na obec. Vrchol linie nového stromořadí
je tak i průsečíkem lokálního biokoridoru na severním okraji katastru s krásným výhledem nad
kapličkou na domov v Bukovanech. Cílem bylo založení aleje, kde budou stromy představovat
i konkrétní rodiny či obyvatele Bukovan, kteří uhradí náklady na vybrané vzrostlé alejové dřeviny
a pod odborným vedením si je v rámci společné veřejné akce na jaře roku 2008 jednotně vysadí.

ENERGIE + KONCEPCE A KOMPOZICE ŘEŠENÉHO PROSTORU
Myšlenka výsadby stromořadí z podnětu skupiny místních obyvatel na správném místě, správnou
technologií a ve správný čas mě lidsky i profesně velmi potěšila. S tak přirozeným zadáním projektu i spolupráce jsem se do té doby nesetkala. Volba založení nové aleje z domácích a místně
obvyklých druhů vzrostlých listnatých stromů byla přirozená. Po dohodě s danou skupinou aktivních obyvatel Bukovan byla dle místních stanovištních i ekologicko-pěstitelských podmínek
a možností vybrána jednoduchá jednostranná alej. Je osázena původními lipami srdčitými v pravidelném sponu 10 m v jedné řadě podél polní cesty na obecní parcele č. p. 1265 od okraje intravilánu, drobného veřejného prostranství tzv. Prádla v nadmořské výšce 260 m n. m. Je průběžně
stoupající – se zastavením u jediné místní nemovité kulturní památky, opravené kapličky sv. Antonína Paduánského, až na severní hranici katastru obce do nadmořské výšky 304 m n. m., do
místa průniku cesty a místních významných krajinných prvků.
Podpora místní iniciativy mi byla ctí. Idea řešení komunitní výsadby nového kvalitního stromořadí
výběrem původní druhové skladby dřevin v doprovodu poutní i turistické polní cesty na obecních
pozemcích z podnětu, s energií a přispěním místních obyvatel je i jejich oceněním energie místa,
vnímáním místního kulturního, historického i přírodního dědictví, energie sounáležitosti krajiny
a lidí i důstojné vzpomínky na původní Bukovany. Myšlenka nového založení perspektivní aleje
tvořené sedmačtyřiceti kusy domácích lip srdčitých vel. km. 12/14 cm měla podporu obce, byla
povzbuzením i aktivizací komunit a přátel k výsadbě stromů a péči o ně. Je rovněž praktickou
ekologickou výchovou k realizaci zeleně a průběžnou informovaností přispěla k odpovědnému
a pokornému pochopení i aktivnímu zapojení veřejnosti do místního udržitelného rozvoje ven-
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kovské krajiny střední Hané. Na společné výsadbě lipové aleje se podílela řada konkrétních lidí
všech věkových kategorií, kdy se jednotliví občané i rodiny sami finančně účastnili (s finanční
podporou partnerských subjektů včetně materiální a technické pomoci). Posílil se tím kontakt
zodpovědných lidí, rodin i dětí k přírodě, místu, krajině i sobě navzájem.

ZHODNOCENÍ NEKONVENČNÍ ENERGIE KRAJINY A LIDÍ
Hlavním tématem je vysázení (pravidelná jednostranná obecní alej) sedmačtyřiceti lip srdčitých
vel. km. 12/14 cm v délce cca 520 m s prostupy a vjezdy na navazující ornou půdu. Spolu ji pod
odborným dohledem i dle schváleného projektu, za odborné i vzájemné lidské pomoci s úsměvem
(a podporou úžasného domácího tradičního pohoštění) jednotliví občané i celé rodiny vysadili v sobotu 29. 3. 2008. Společně tak Bukovanští podél polní cesty za odvodňovacím příkopem
postupně od obce k památkově chráněné kapličce směrem na Svatý Kopeček založili svou alej
a večer to završili veřejným posezením s hudbou. Je to příběh začínající nápadem v roce 2007,
který vypráví o postupu a spolupráci při projektu, realizaci a založení aleje na jaře roku 2008.
Zachycuje průběžný vývoj i následnou péči až k dnešnímu dni.

PŘÍPRAVA REALIZACE ALEJE
Iniciativa a dobrovolné zapojení obyvatel a zadavatelů projektu podpořily přípravu realizace
celé akce. Na podzim roku 2007 připravili a přes mimovegetační období přelomu let 2007–2008
zrealizovali výstavbu nového odvodňovacího příkopu pro odvádění přívalových srážek z výše
položených zemědělských pozemků v linii polní cesty. Cílem liniové výsadby nového vegetačního
doprovodu tak byla i realizace protierozního opatření původního stromořadí v travnatém pásu
na hranici pozemků podél cesty. Ocenila jsem i zodpovědnou informovanost místních občanů
o připravované akci obecním úřadem. Výsadbě nových stromů souběžně s polní komunikací,
s respektováním prostoru do 1 m od hranice případných pozemků, předcházel i písemný souhlas
dotčených stran a majitelů sousedních parcel. I ten zprostředkovali Bukovanští – aktivisté, kteří
zaslouží poděkování.
Po zjištění a prověření inženýrských sítí v prostoru výsadby bylo rozhodnuto o realizaci jednořadé
pravidelné aleje 47 ks vzrostlých, dvakrát přesazených lip se zemním balem Tilia cordata ve sponu
10 m v travnatém pásu – s vybranými prostupy nejen u vyústění nového odvodňovacího kanálu, ale v dohodnutých místech i s vjezdy k užívání okolní orné půdy. V místě možného narušení
ochranného pásma technického vybavení a inženýrských sítí bylo navrženo použití protirůstové
ochranné fólie, která byla následně aplikována pro každý nově sázený stromek. Ač bylo primárním
přáním zadavatel ke každému stromu umístit cedulku se jménem dárce, po koordinaci projektu
lidé respektovali alternativní návrh barevného odlišení jednotlivých kotvících kůlů při výsadbě.
V linii výsadby aleje byla již v projektu respektována i stávající bodová roztroušená zeleň.
Bonusem této akce byla také výsadba „solitéru obce“, tedy nového vzrostlého buku lesního Fagus sylvatica, vel. km 18–20 cm (třikrát přesazeného, se zemním balem), jehož větvička se dvěma
listy a dvěma plody je součástí bukovanského znaku. Buk ve veřejném prostranství obce dosud
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nestál. Bylo mu vybráno místo na nároží před začátkem nové lipové aleje v malém veřejném prostranství tzv. Prádla. Tady vyúsťuje i odvodňovací příkop a vyrůstala tu dominantní trojice téměř
stoletých lip srdčitých. Jako přirozená součást péče o stávající dřeviny bylo zároveň objednáno
speciální ošetření nejvíce poškozené kosterní dominantní lípy i její kmenové dutiny (u Prádla).

SPECIFIKACE VÝSADBY ALEJE
Společné založení lipové aleje nad Bukovanami – s průběžnou koordinací plánu i zvoleného řešení
s citlivým zapojením veřejnosti i s připravovanou společnou realizací a řízením výsadby – bylo
i poznáním zdroje a hledáním energie. Zejména té lidské. Zodpovědná informovanost místních
občanů, předem řešené vyčistění odvodňovacího příkopu podél polní cesty, s potřebným
prohloubením a mechanickým zpevněním na okrajích (půlka celé levostranné trasy u vrcholu
zahrádkářské kolonie i tzv. Prádla) + realizační příprava akce, objednání a doprava kvalitního rostlinného materiálu, nákup potřebného technického vybavení k výsadbě, zajištění bezprostřední
zálivky i koordinace celé společné realizace – to je skutečně úctyhodný počin.
Specifikace prostorové a druhové skladby lipové aleje i použití pro výsadbu tradičních autochtonních dřevin odpovídá i realizaci návrhu liniového interakčního prvku ÚSES i dle ÚPD obce.
Komunitní společná realizace výsadby stromů na veřejném prostranství obce byla připravena
i s odborným dozorem dle aktualizované normy Sadovnictví a krajinářství ČSN DIN 18 916
(83 9021) „Výsadby rostlin“. Projekt tak obsahoval i názornou skicu s popisem konkrétních prací a
s navrženým postupem, kdy se s ním mohli s předstihem seznámit všichni, kdo si zde chtěli vysadit „svou“ lípu. Některé rodiny dokonce vysazovaly vzrostlou lípu za každého svého člena.
Místní lidé si potom vyhlédli to své místo a v sobotu ráno 29. 3. 2008 sami či společně vyhloubili
jámu. Tu po obvodu vyložili protikořenovou fólií (v délce 4 m na jednu lípu) jako izolaci od telefonních kabelů a připravili si zeminu, kvalitní substrát. A pak se čekalo na příjezd odborné firmy
s vybranými stromy a ochutnávalo se různé drobné pohoštění. Velikost přivezených stromů se
zemním balem a hustou, pravidelnou korunou, založenou ve výšce 2,2 m (u alejových lip srdčitých
s vel.km. 12–14 cm a solitéru buku lesního vel. km. 16–18 cm) je i tak většinou překvapila. A neobvyklé, leč příjemné překvapení zažili i dopravci, když stromy přivezli. Bylo úžasné sledovat nezištnou
aktivitu a pomoc zejména mladých lidí – hlavních zadavatelů tohoto projektu, kteří udělali obrovský kus práce. Společně připravili s podporou obce a především svých rodin opravdu hodnotnou
akci a zažili krásný den. Při výsadbě použili technologii vzrostlých stromů – s ručním rozložením
kořenů v jámě a s aplikací pěti kusů tabletovaného hnojiva 15 cm pod povrchem s postupným
zahrnováním kořenů vydatnou zálivkou. Na základě dohody se sousedními zemědělci se zvolilo
dvoubodové kotvení alejových lip, přičemž kmen (a spodní část koruny) zabandážovali pásem juty
a kmen obalili plastovým chráničem proti okusu. Odborný pracovník pak provedl u všech stromů
výchovný řez. Stromům byla při výsadbě u paty kmenů vytvořena zálivková miska, mulčovaná
borkou o mocnosti 15 cm.
Během jediného dne tak byl bukovanskými aktivisty vysazen liniový interakční prvek k biokoridoru na hranici katastru obce o délce 500 m v hodnotě cca 200 tisíc Kč. Tím vznikl úžasný
vegetační pás kolem oblíbené cesty k jediné bukovanské kulturní památce – výklenkové kapličce
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sv. Antonína Paduánského nad obcí s krásným výhledem do krajiny. Zároveň byl vysazen i solitérní
buk lesní a dvojice vzrostlých lip srdčitých i u další místní sakrální památky – u kříže na parcele
č. 20. A opět s přáteli, svépomocí a s chutí.

ENERGIE ALEJE
Oceněním pro všechny se nakonec stalo i to, že již během realizace této akce přicházeli další
zájemci o výsadbu svého stromu; chtěli se aktivně přidat. Ačkoli kotvící kůly ve výsledku nebyly
barevně ani jinak označeny, a nenesou tedy jména svých patronů, alej potřebovala i následnou
péči. Kromě pravidelné zálivky, nejčastěji během prvního roku, také kontrolu kotvení, úvazků,
obalu kmene i případný opravný řez. I za to patří dík místním lidem. A rozhodně to nebylo vždy
jednoduché. Zejména na jaře 2007, kdy došlo k viditelnému poškození mladých lip. Postupně
jsem monitorovala i průběh a vývoj aleje – některé stromy bylo nutné po devastujícím poškození
nahradit, ale energie lidí, stromů, místa i mladé aleje jako celku byla obdivuhodně silná, živoucí
a životodárná. Alej roste, a mně a jistě i náhodnému turistovi se dnes touto poutní cestou příjemněji
kráčí. Lipová alej v Bukovanech vzkvétá a je vidět, že je jí nadále věnována péče a energie.

PŘIDANÁ HODNOTA PŘÍBĚHU
Energie i duše naší země a krajiny má různé podoby, principy i možnosti. Energii všech aktivistů,
kteří se na akci nezištně podíleli, rozhodně považuji za úctyhodnou. A děkuji lidem z Bukovan.

58

59

60

