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Při dnešní situaci na realitním trhu, kdy aktuální nabídka pozemků pro novou výstavbu 

nedokáže pokrýt velmi velkou poptávku a neustále rostoucí ceny stavebních hmot a 

materiálů tuto poptávku ještě umocňují, se jako čím dál vhodnější řešení pro stavebníky 

a developery jeví obnova nevyužitých brownfieldů a chátrajících stavebních objektů ve 

městech a obcích.   

Diplomová práce se zabývá návrhem nového využití a obnovou průmyslového objektu u 

Baťova kanálu v obci Huštěnovice. Nové využití je navrženo na základě posouzení 

místních poměrů, aktuální nabídky občanského využití v obci a jejím přilehlém okolí a 

v neposlední řadě, na základě možností dle platné územně plánovací dokumentace. 

Nejprve je zpracována teoretická část, na níž navazuje praktická část. 

Hlavní částí teoretické práce je návrh nového komunitního centra s aquaponií a celkové 

koncepce fungování obou objektů na základě poznatků získaných z praxe. Dále zahrnuje 

řešení zásobování staveb energiemi a napojení areálu na dopravní a technickou 

infrastrukturu s ohledem na možnosti a místní poměry a také s ohledem na ekologické 

dopady na životní prostředí. Součástí práce je návrh vlastního systému aquaponické 

farmy založeného na zkušenostech z již funkčních farem. Závěrečná část se zabývá 

chápáním pojmu komunitní centrum z pohledu obecného, ale i legislativního a 

stanovením stavebně technických a legislativních požadavků na oba provozy. 

Praktická část zahrnuje zpracování architektonické studie řešených objektů s návrhem 

nové dispozice a návrh nového využití přilehlých pozemků s uplatněním stavebně 

technických a legislativních požadavků Dále je zpracována projektová dokumentace pro 

společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 

268/2009 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných norem 

ČSN a EN. Praktická část zahrnuje dále i zpracování dopravního řešení, koncepce ZTI a 

energetického posouzení obálky budovy. 

Průmyslové objekty jsou umístěny na pozemcích parc. č. 2061, 2062, 2063, 2064 a 2065 

v katastrálním území Huštěnovice. Pozemky jsou rovinného charakteru a nepravidelného 

tvaru. Stávající objekt je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží. Hlavní vstup do 

objektu je orientovaný na severozápad. Součástí stávajícího stavebního objektu je 

podzemní akumulační nádrž na vodu. 

Projekt řeší přístavbu komunitního centra s kavárnou, komunitní zahradou a samostatným 

objektem aquaponie. Objekt je projektován pro kapacitu 50 osob v komunitním centru a 

20 osob v kavárně v jednom okamžiku. Komunitní centrum je řešeno bezbariérově 

s hlavním vstupem orientovaným na severozápad. Na západní straně pozemku je 

umístěno parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Akumulační nádrž je využita pro 

vybudování nového stavebního objektu pro aquaponii a další technologie. 

Konstrukční systém nových stavebních objektů je tvořen cihelnými bloky s minerální 

izolací a zateplením taktéž z minerální izolace. Střešní konstrukce jsou tvořeny 

jednoplášťovou extenzivní vegetační střechou a nepochozí plochou střechou s klasickým 

pořadím vrstev ve sklonu 3 %. Objekty jsou řešeny jako částečné „off-grid“ budovy, kde 

je voda pro potřeby komunitního centra i aquaponie jímána z vlastní studny, odpadní 

vody jsou likvidovány pomocí nové kořenové ČOV a akumulačního objektu na dešťovou 

vodu. Elektřina pro potřeby aquaponie je získávána fotovoltaickou elektrárnou na střeše 

objektu. Vytápění objektů je navrženo kotlem na pevná paliva a větrání je zajištěno VZT 

jednotkami. Projekt je navržen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 
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Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout nové, komplexní využití bývalého 

průmyslového objektu čerpací stanice u Baťova kanálu v souladu s urbanistickými 

principy občanského vybavení obcí a s ohledem na stávající místní poměry. Záměrem je 

vytvořit takové využití, které spojí občanskou vybavenost a sociální život obce 

s průmyslem a zemědělstvím. To vše ale v moderním duchu za využití nových 

technologií a s ohledem na ekologii a environment prostředí. 

Diplomová práce se snaží najít takové řešení, jež by korespondovalo s původním 

využitím objektu v oblasti zemědělství, ale s využitím stále se rozvíjejících moderních 

technologií a zároveň bylo přínosem pro sociální život v obci a jejím přilehlém okolí. 

Záměrem diplomové práce je prověřit možnosti rozvoje obce, definovat podmínky 

moderního zemědělství v souladu se stavebně technickými podmínkami a legislativními 

požadavky na občanské budovy, které budou následně aplikovány na konkrétní řešení. 

Celkovým výsledkem diplomové práce by mělo být nové a netradiční řešení využití 

stávajícího průmyslového objektu, které bude schopné fungovat nezávisle na obci, ale 

zároveň bude podporovat její život a další rozvoj. Cílem je vybudovat fungující objekt, 

který bude z větší části soběstačný ve smyslu napojení na inženýrské sítě. Součástí 

nového záměru je zpracování architektonického studie a dokumentace pro stavební 

povolení. 

Hlavním motivem výběru tématu diplomové práce byl osobní vztah autora k řešenému 

území a dále pak možnost uplatnění poznatků z odborné praxe. V neposlední řadě také 

zájem autora na možném rozvoji obcí a podpora sociálních kontaktů v době ovlivněné 

pandemií koronaviru. 
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Objekt bývalé průmyslové přečerpávací stanice se nachází u exponované turistické trasy 

– Moravská stezka u Baťova kanálu v obci Huštěnovice. Objekt je situován na okraji 

zastavěného území obce a je obklopen zemědělskými plochami, což vypovídá i o jeho 

původním využití. V minulosti sloužil jako přečerpávací stanice pro zemědělské účely a 

jednalo se o majetek Jednotného zemědělského družstva. Součástí tohoto objektu je i 

venkovní podzemní akumulační, nádrž na vodu, která byla užívána pro závlahu 

rozlehlých okolních zemědělských ploch. 

 

Obr. 1: Stávající průmylsový objekt bývalé přečerpávací stanice [Autor] 

 

Obr. 2: Panoramatické foto akumulační nádrže u objektu přečerpávací stanice [Autor] 
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Obr. 3: Vnitřní prostory přečerpávací stanice bez 

technologického zařízení [Autor] 

 

Obr. 4: Betonová, akumulační nádrž u objektu 

přečerpávací stanice [Autor] 

S rozvojem a modernizací zemědělství tento objekt ztratil své využití a obec Huštěnovice 

pro něj nové prozatím nenašla. Z tohoto důvodu je objekt po desetiletí opuštěný a chátrá, 

což se již projevuje na jeho technickém stavu, celkové statice a v neposlední řadě na jeho 

vizuálním působení. V současnosti objekt není nijak zajištěn proti vniknutí cizích osob, 

což tak dává možnost nechtěnému shlukování osob, jejichž aktivity nijak pozitivně tomu 

objektu nepomáhají a objekt se stává pravidelně terčem vandalismu. 

 

Obr. 5: Vizualizace stávajícího stavu – objekt přečerpávací stanice s nádrží [Autor] 
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Obr. 6, 7: 3D model mračna bodů z laserového skeneru – stávající stav přečerpávací stanice [Autor] 
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Obr. 8: 3D řez modelem stávajícího stavu přečerpávací stanice – mračno bodů [Autor] 

 

Obr. 9: 3D řez modelem stávajícího stavu přečerpávací stanice – zaměřený stav [Autor] 

 

Obr. 10: 3D řez modelem stávajícího stavu přečerpávací stanice – vzájemné proložení [Autor] 
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Z dostupných zdrojů se nepodařilo dohledat doklady o výstavbě či původu toho objektu. 

Z majetkových poměrů lze předpokládat, že se jedná o stavbu z období druhé poloviny 

20. století. V současnosti je pozemek včetně stavby v majetku Státního pozemkového 

úřadu. Bohužel obec Huštěnovice pro tento objekt doposud nenašla žádné využití a 

jelikož to nemá ani ve výhledovém plánu, je objekt i nadále odsouzen k chátrání. Tento 

fakt dokazuje i další průzkum území a územně plánovací dokumentace viz následují 

kapitoly. 

 

Z dostupných údajů ČUZK bylo zjištěno, že se jedná o nelegální stavbu, která není 

evidována v katastru nemovitostí. V minulosti byl pozemek včetně objektu v majetku 

JZD, nyní je v majetku České republiky, respektive SPÚ. 

 

Obr. 11: Informace z ČUZK o řešeném pozemku parc. č. 2061, k. ú. Huštěnovice [1] 

Pro realizaci navrhovaného záměru bude tento pozemek odkoupen obcí Huštěnovice, 

která je stavebníkem a investorem celého projektu. Nejprve bude nutné stavbu legalizovat 

dodatečným povolením dle § 129 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Samotné povolení bude provedeno společným 

územním souhlasem a ohlášením stavby dle § 96 a § 140 stavebního zákona. Pro toto 

řízení bude na základě konzultace s příslušným stavebním úřadem zpracována 

zjednodušená projektová dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Pro stavební řízení je nutné doložit 

stanoviska DOSS a SIS. Následně bude stavební povolení předloženo společně s žádostí 

a geometrickým plánem na příslušný katastrální úřad pro zanesení stavby do katastru 

nemovitostí. 

Pasport stávajícího stavu je přílohou této diplomové práce. 

 

Obec Huštěnovice se nachází v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 4 km severně 

od Uherského Hradiště u řeky Moravy a Baťova kanálu. První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1220 a původně patřila k velehradskému klášteru. Původní poloha obce 

byla v oblasti bažin, a proto byla v letech 1261–1320 založena nová osada v současné 

poloze obce. Dle sčítání obyvatel z 1.1.2021 čítá obec 975 obyvatel a její rozloha je 

6,6 km2. [2] 
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Z hlediska občanské vybavenosti se v obci nachází obecní úřad s knihovnou, základní a 

mateřská škola, kostel, muzeum, kulturní dům a obchod s potravinami. Co se týká 

sportovního vyžití, je možné v obci najít venkovní posilovnu a několik dětských hřišť, 

která jsou situována na jihovýchodním okraji obce směrem k řešenému objektu čerpací 

stanice. [2] 

Po stránce dopravního napojení leží obec Huštěnovice na silnici I/55 (Otrokovice – 

Uherské Hradiště) a na železniční trati č. 330 z Břeclavi do Přerova. Dále katastrem obce 

vede trasa Baťova kanálu a turistická trasa – Moravská stezka. Dopravní obslužnost obce 

je zajištěna pravidelnou autobusovou linkou z Uherského hradiště. [2] [3] 

 

Obr. 12: Mapa širších vztahů obce Huštěnovice [3] 

 

Nejbližší Kulturní dům určený pro volnočasové a společenské aktivity se nachází v obci 

Huštěnovice, ve vzdálenosti 1,6 km od řešeného objektu. Kulturní dům je ve vlastnictví i 

správě obce a pravidelně se zde ve večerních hodinách konají sportovní volnočasové 

aktivity. Dále je využíván místní základní školou při výuce tělesné výchovy a lze si 

pronajmou prostory pro konání soukromé akce. [2] 

V obci se nachází mateřská a základní škola. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním 

provozem a její kapacita je 45 dětí. Základní školu navštěvují děti od 1. do 5. ročníku a 

její celková kapacita je 150 žáků. Jak základní, tak mateřská škola se nachází v jednom 

objektu v centru obce, ke kterému přiléhá venkovní hřiště a další plochy pro vzdělávací 

a sportovní účely. Následně žáci dojíždějí do spádové základní školy v obci Babice, která 

je vzdálená 2,5 km a navštěvují ji také žáci z dalších okolních obcí, tj. Kudlovice, Sušice, 

Spytihněv a Jankovice. Celkem tak základní školu v Babicích navštěvuje okolo 200 žáků. 

Z veřejné databáze ČSÚ je patrné, že z Huštěnovice za vzděláním dojíždí okolo 90-100 

žáků mimo obec. [2] [4] [5] [6] 
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Obr. 13:Mapa občanské vybavenosti obce Huštěnovice [ [3], Zpracování: Autor] 

Vývoj počtu obyvatel Huštěnovic a okolních spádových obcí 

Z veřejných databází ČSÚ bylo zjištěno, že počet obyvatel obce Huštěnovice se 

v posledních letech pohybuje v průměru okolo 980 a složením je poměr ženy/muži více 

méně vyrovnaný. Z hlediska věku převažují obyvatelé v produktivním věku, tj. 15-64 let 

a to v 65 % z celkového počtu obyvatel. Průměrný věk obyvatel se pak pohybuje okolo 

42 let. [7] 

Huštěnovice Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 997 991 986 964 975 

Dle pohlaví Muži 506 508 509 496 497 

Ženy 491 483 477 468 478 

Dle věku 0-14 168 160 159 152 160 

15-64 655 656 649 638 641 

65 a více 174 175 178 174 174 

Průměrný věk 41,4 41,8 42,5 42,8 42,6 

Tabulka 1: Demografický vývoj počtu obyvatel obce Huštěnovice [ [7], Zpracování: Autor] 

V okolních obcích, tj. Babice, Kudlovice, Spytihněv a Sušice je složení obyvatelstva 

velmi podobné, a to jak věkem, tak poměrem pohlaví. 

 Babice Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 1 801 1 793 1 832 1 825 1 838 

Dle 

pohlaví 

Muži 874 870 888 881 880 

Ženy 927 923 944 944 958 

Dle věku 0-14 231 237 259 262 261 

15-64 1 268 1 243 1 237 1 237 1 242 

65 a více 302 313 326 326 335 

Průměrný věk 42,3 42,6 42,9 42,9 43,3 

Tabulka 2: Demografický vývoj počtu obyvatel obce Babice [ [8], Zpracování: Autor] 
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Kudlovice Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 953 968 980 977 981 

Dle 

pohlaví 

Muži 469 474 477 481 479 

Ženy 484 494 503 496 502 

Dle věku 0-14 146 152 162 154 158 

15-64 645 655 655 658 647 

65 a více 162 161 163 165 176 

Průměrný věk 41,0 41,1 40,9 41,3 41,7 

Tabulka 3: Demografický vývoj počtu obyvatel obce Kudlovice [ [9], Zpracování: Autor] 

Spytihněv Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 1 681 1 679 1 682 1 699 1 694 

Dle 

pohlaví 

Muži 844 841 846 845 847 

Ženy 837 838 836 854 847 

Dle věku 0-14 254 258 243 249 244 

15-64 1 133 1 122 1 131 1 136 1 126 

65 a více 294 299 308 314 324 

Průměrný věk 41,9 42,2 42,5 42,7 43,0 

Tabulka 4: Demografický vývoj počtu obyvatel obce Spytihněv [ [10], Zpracování: Autor] 

Sušice Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 597 609 611 620 623 

Dle 

pohlaví 

Muži 303 311 310 317 318 

Ženy 294 298 301 303 305 

Dle věku 0-14 85 89 88 87 94 

15-64 403 406 413 418 409 

65 a více 109 114 110 115 120 

Průměrný věk 42,6 42,4 42,4 42,6 42,6 

Tabulka 5: Demografický vývoj počtu obyvatel obce Sušice [ [10], Zpracování: Autor] 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel obce Huštěnovice a okolních spádových obcí v letech 2016-2020 

[ [7] [8] [9] [10], Zpracování: Autor] 
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Z uvedených dat počtů obyvatel obce Huštěnovice a okolních spádových obcí je patrné, 

že se jedná o jednu z menších obcí, ale i přesto lze říci, že se díky své poloze na silnici 

I/55 a blízkostí měst jako je Staré město u Uherského Hradiště a Uherské Hradiště 

samotné jedná o velmi výhodnou lokalitu pro zřízení objektu občanské vybavenosti. 

 

Baťův kanál je historický průplav obcemi na trase Otrokovice – Rohatec, jenž byl 

vybudován v letech 1934–1938. Jeho celková délka je 52 km a sloužil pro přepravu 

lignitu z Ratíškovicích dolů a hnědého uhlí remorkéry právě do Otrokovic. Myšlenka 

propojení evropských veletoků a regulace toku Moravy vznikla již za Tomáše Bati roce 

1927. K realizaci došlo o několik let později Janem Antonínem Baťou. [11] [12] [13] 

Vybudování kanálu zahrnovalo mimo jiné výstavbu 14 plavebních komor, objektů pro 

jejich obsluhu včetně hospodářství, zvedací železniční a silniční mosty, jezy 

s automatickou regulací výšky hladiny a další technická a technologická zařízení. Řada 

z nich byla bohužel během 2. SV války zničena a nedošlo již k jejich obnově. 

Dochovanou raritou je však vodní křižovatka v obci Vnorovy na 13. kilometru, kde kanál 

přetíná řeku Moravu a jeho hladina je o několik metrů výše než hladina řeky. Pod jejím 

dnem se nachází potrubí, které na křížení vyrovnává hladinu vody v kanálu. [11] [12] [13] 

Kanál sloužil jako zdroj vody pro závlahový systém zemědělských pozemků v jeho okolí, 

kde se přes množství náhonů vypouštěla voda právě do jeho okolí na přilehlé pozemky. 

Tento systém závlahy se však ukázal jako nehospodárný, neboť zapříčinil vysychání 

některých částí krajiny a časté zaplavování některých pozemků, takže od něj bylo 

upuštěno. Původní myšlenka lodní přepravy byla ukončena na počátku 60. let 20. století 

pro její nerentabilnost. [11] [12] [13] 

 

 

Obr. 14: Plavební komora Staré město u Uherského Hradiště rok 1989 [11] 



21 

 

 

Obr. 15: Schéma Baťova kanálu a přístavišť [13] 

 

 

 

 

Obr. 16: Stavba plavební komory v roce 1938 [11] 

 

Obr. 17: Stavba závlahového systému rok 1968 [11] 

 

Obr. 18: Plavební komora Babice rok 1989 [11] 
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Dnes je kanál využíván pro turistickou přepravu, jejíž prvopočátek je z 90. let 20. století, 

kdy Agentura pro rozvoj turistiky uskutečnila první plavby. V podobě, jak známe 

turistickou lodní dopravu dnes, byl její provoz zahájen v roce 2002 společností Baťův 

kanál, která také spolupracuje s dalšími podnikateli v rozvoji turistického ruchu 

v regionu. [11] [12] [13] 

 

Obr. 19: Výstavba přístavu ve Veselí nad Moravou a zahájení turistického provozu v roce 2002 [11] 

Návštěvnost Baťova kanálu 

Rok Počet osob Počet lodí 

2013 10 185 2 195 

2014 11 997 2 435 

2015 13 140 2 673 

2016 14 629 3 084 

2017 15 189 3 110 

2018 16 833 3 526 

2019 17 615 3 431 

2020 17 002 5 825 

Tabulka 6: Průměrný počet proplavených osob a lodí přes každou plavební komoru Baťova kanálu v letech 2013–

2020 [ [14] [15],  Zpracování: Autor] 

 

Graf 2: Průměrná návštěvnost Baťova kanálu v letech 2013-2020 [ [14] [15], Zpracování: Autor] 
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Z veřejně dostupných dat Povodí řeky Moravy ohledně průměrné návštěvnosti Baťova 

kanálu je patné, že jeho popularita a zájem o lodní dopravu a turismus rok od roku stoupá. 

Tento fakt dokládá i ocenění OPERA CIVITAEM 2021, kterou Baťův kanál obdržel 

v roce 2021 jakožto jedna z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších investičních realizací 

pro zlepšení dopravní infrastruktury měst v letech 1991–2021. Tato cena byla udělena 

Ředitelstvím vodních cest za revitalizace Baťova kanálu. [16] 

 

Moravská stezka je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou v celkové 

délce 308 km. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena přes 

Jeseníky do Lednicko-valtického areálu. Trasa je rozdělena do 6 etap. Od Hanušovic 

sleduje tok řeky Moravy, prochází lužními lesy Litovelského Pomoraví a přichází do 

hanácké metropole Olomouce. Dále je vedena přes Kroměříž, a podél Baťova kanálu až 

do vinařské oblasti jižní Moravy a Lednicko-valtického areálu. [17] 

 

Obr. 20: Schéma cyklo trasy Moravská stezka [18] 

 

Obr. 21: Schéma cyklotrasy Moravská stezka [17]
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Oblastí Baťova kanálu je vedena etapa číslo 4 v délce 33,3 km, která začíná 

v Otrokovicích a pokračuje podél řeky Moravy a Baťova kanálu do Uherského Hradiště. 

[17] 

 

Obr. 22: Mapa Moravské stezky - Etapa 4 – Podél Baťova kanálu a Moravy [17] 

 

a) Dobrá návaznost na okolní území 

Myšlenka zřízení komunitního centra v obci vznikla na základě bližšího průzkumu obce 

a jejího fungování v návaznosti na analýzu občanského vybavení. I přestože obec funguje 

velmi dobře a je možné v ní najít několik dobře fungujících spolků (folklórní soubor 

MARENKA, TS Sokol, myslivci, hasiči, zahrádkáři, červený kříž, sdružení rodičů) chybí 

zde prostor pro trávení volného času jak jednotlivců, tak skupin. Pro tento účel se právě 

velmi hodí opuštěný objekt čerpací stanice, který může nabídnou jak zázemí pro 

organizování nejrůznějších setkání, kurzů, workshopů, seminářů a dalších aktivit, tak 

současně je možné využít přilehlé okolní pozemky pro venkovní volnočasové aktivity. 

Projekt komunitního centra PŘÍLIV nabídne spojení sociálního života lidí s přírodou, 

které je dnes tak vzácné a velmi vyhledávané. [2] 

Z průzkumu okolí vyplývá že nejbližší komunitní centra podobného charakteru se 

nachází v Uherském Hradišti a Jarošově. Zřízení centra právě v Huštěnovicích poskytne 

obyvatelům z okolních obcí nové možnosti využití volného času a nové příležitosti pro 

vzdělávání a osobní rozvoj. Dále se jedná o oblast, kde se v okruhu cca 30 km nachází 

několik historických památek jako je například Hrad Buchlov, Zámecký park, poutní 

místo Velehrad, skanzen Rochus a další nebo Aquapark. Všechny tyto zajímavosti 

přitahují do oblasti stále více a více turistů, což podporuje její celkový rozvoj jak po 

ekonomické, tak i po sociální stránce. 
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Obr. 23: Mapa širšího okolí a zájmových bodů v šeřené oblasti [ [19], Zpracování: Autor] 

Výše uvedená data návštěvnosti Baťova kanálu z posledních let dokládají, že se jedná o 

velmi frekventovanou turistickou trasu jak z pohledu lodní dopravy, tak z pohledu 

cyklotrasy. Což byl další důvod výběru využití jakožto komunitního centra. Stávající 

objekt s těmito turistickými trasami velmi dobře komunikuje, což přitáhne nové 

návštěvníky i do obce. 

Vhodným důvodem se jeví také poloha objektu v rámci obce a jeho návaznost na okolí a 

další občanskou vybavenost. Zejména pak blízkostí outdoorových hřišť, což poskytuje 

možnosti pro nové volnočasové aktivity ve spojení se sportem a tím i podporou a osvětou 

v oblasti zdraví a pohybu. 

b) Technický stav objektu 

Dalším podnětem pro nové využití a provedení kompletní obnovy je jeho celkový špatný 

technický stav a zanedbanost okolí. Zdivo je v mnoha místech narušeno vybouranými 

otvory, což má negativní vliv na celkovou statiku objektu, a týká se to i střešní/stropní 

konstrukce. Podlahová konstrukce vykazuje známky popraskání, což je způsobeno 

povětrnostními podmínkami a zatékáním do objektu. Dveřní a okenní výplně v objektu 

zcela chybí. Okolí objektu je neudržované, zeleň prorůstá do vnitřních prostor stavby, 

narušuje statiku objektu a poskytuje podmínky pro vandalismus. Jakýkoli pohyb osob 

v objektu je životu nebezpečný. 

 

Obr. 24: 3D řez modelem mračna bodů z laserového skeneru přečerpávací stanice [Autor] 
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Obr. 25, 26: Stávající stav přečerpávací stanice u obce Huštěnovice [Autor]  

 

Obr. 27: Stávající stav přečerpávací stanice – stropní konstrukce [Autor] 
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Obr. 28, 29, 30, 31: Stávající stav přečerpávací stanice u obce Huštěnovice [Autor] 

Původním záměrem této práce bylo zachovat stávající obvodové konstrukce a provést 

přístavbu a nástavbu objektu. Po provedeném průzkumu objektu a zaměření stávajícího 

stavu byl ale celkový technický stav vyhodnocen jako havarijní. U stavby lze jen 

předpokládat provedení ztužujícího věnce v úrovni střešní konstrukce, proto bylo 

uvažována s variantou, že by bylo nutné provést nové ztužení celé konstrukce. Vzhledem 
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k použitým stavebním matriálům, velikostem otvorů a stavu konstrukce lze předpokládat 

při provádění demolice stropních PZD desek zhroucení obvodových stěn. 

Po pečlivém zvážení všech možností bylo usouzeno, že by provedení nového statického 

zajištění objektu pro nástavbu bylo velmi náročné jak na proveditelnost, tak 

z ekonomického hlediska. Vzhledem ke stavu a stáří objektu lze předpokládat výskyt 

skrytých vad. Z toho důvodu bylo zvoleno provedení demolice nadzemní části objektu a 

konstrukce podlahy. Pro novou přístavbu budou využity stávající základové konstrukce 

a akumulační nádrž. Stavební suť lze využít pro spodní stavbu nebo do konstrukce 

zpevněných ploch. 

  

 

Obr. 32, 33, 34: : Stávající stav přečerpávací stanice u obce Huštěnovice [Autor] 
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c) Budoucí rozvoj obce 

Dle průzkumu územně plánovací dokumentace obce je patrné, že v budoucnosti dojde 

k vybudování nového přístaviště právě v blízkosti řešeného objektu – viz obrázek č. 32, 

plocha DV 21. Lze tedy předpokládat nárůst lodní dopravy a turismu, což přinese jednak 

nové návštěvníky, ale také nabídne nové možnosti například v rozšíření služeb centra a 

dalšího využití okolních pozemků například pro sportovní aktivity. Dále je v blízkosti 

územním plánem vymezena plocha určená k rozšíření rekreačního rybářského areálu, 

který s řešeným záměrem sousedí – plocha OK 13 viz obrázek č. 32. [20] 

Ve vzdálenosti 300 m od řešeného objektu se nachází obecní ČOV, která je umístněná 

v ploše technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV). Ta je svým hlavním využitím 

určena právě k umístění technických a technologických zařízení pro zásobování pitnou 

vodou, odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod. Vzhledem ke vzdálenosti ČOV 

a řešeného objektu, je nutné při řešení likvidace odpadních vod zohlednit ekonomickou 

stránku. [20] 

 

Obr. 35: Analýza územní na základě ÚP a ploch využití v okolí řešeného objektu [ [20], Zpracování: Autor] 

Přilehlý areál vodní plochy – mokřad je v současnosti využíván komerčně (pronájem lodí, 

občerstvení, prodejna ryb), což v souvislosti s územním plánem naznačuje dobrou vůli 

obce využít prostor pro ekonomicky výdělečné aktivity. Zatímco východní oblast od 

řešeného objektu je již komerčně a sportovně využívána (cyklo-turistická trasa), tak západ 

zabírá klidnější, zemědělská plocha a plocha krajinné zeleně. V severní části řešených 

pozemků se nachází mokřad patřící mezi ceněné biotopy – plocha WT. Severovýchodně 

od stávajícího rybníka je plocha určená k rozšíření rybářského areálu, jak již bylo řečeno. 

Na východ od kanálu jsou mokřady národního významu – slepá ramena Baťova kanálu 

dříve užívána pro závlahu okolních pozemků, dnes s jedinečnou faunou a flórou. [20] 

ČOV 

Řešené pozemky u objektu 

Plánované 

přístaviště 

Plocha pro rozvoj 

rybářského areálu 

Baťův kanál a Moravská stezka 

Centrum obce 

Řešený objekt 
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Prostorové podmínky řešeného objektu i přilehlých pozemků poskytují možnosti i pro 

další rozvoj ve výhledovém horizontu 10-20 let, a to jak v dalším rozvoji komunitního 

centra, tak například při doplňování zástavby další občanskou vybaveností. 

Prostor města či obce netvoří jen budovy, ale také jejich okolí, a právě prostor mezi 

budovami. Proto je důležité ho využívat efektivně v širším kontextu a brát v potaz další 

potencionální rozvoj v následujících letech, tak aby daný prostor fungoval komplexně. 

d) Zachování historie objektu s moderními technologiemi, soběstačnost 

Součástí objektu bývalé čerpací stanice je podzemní betonová akumulační nádrž na vodu 

o celkovém objemu cca 500 m3. Tato nádrž nemá stejně jako stavba v současnosti žádné 

využití. Spolu s myšlenkou komunitního centra tak vznikla myšlenka na využití právě 

této nádrže pro vybudování systému aquaponie, který by doplňoval provoz komunitního 

centra. Zároveň by tak byl částečně zachován původní záměr objektu pro zemědělské 

účely, ale s využitím moderních technologií a s co nejmenším, ba dokonce pozitivním 

vlivem na životní prostředí. 

 

Ve spojitosti s turistickým ruchem na Baťově kanále, velkou oblibou cyklistiky a s tím 

spojené hojné využívání přilehlé Moravské stezky zde vyvstala otázka, jak přilákat do 

komunitního centra nové návštěvníky a dát tak více do povědomí činnost nově vznikající 

místní komunity. S touto myšlenkou je v komunitním centru vybudována nová kavárna. 

Provoz kavárny může být zajišťován jak samotnými zaměstnanci komunitního centra, tak 

může být pronajímána třetímu subjektu. Příjem z jejího provozu bude částečně zajišťovat 

pokrytí nákladů na provoz samotného centra. Útulné prostory kavárny s venkovním 

posezením lze využívat pro konání společenských akcí jako je například autorské čtení 

nebo výstavy, které podpoří celkovou vzdělanost společnosti. 

Návštěvníci kavárny budou mít možnost nahlédnou do fungování centra a navštívit 

nabízený program, což zajistí rozvoj sociálních kontaktů a dovedností všech návštěvníků. 

Současně se také dostane více do povědomí turistů celá obec Huštěnovice, nejen jako 

zastávka na Baťově kanále, ale i jako místo s novými příležitostmi pro rozvoj v oblasti 

bydlení či technologií a zemědělství. Příliv turismu přinese také více financí do obecního 

rozpočtu, což se dále projeví na celkovém rozvoji obce, jelikož obecní rozpočet je závislý 

zejména na příjmech z daní místních obyvatel a podnikatelů. 

 

Provoz Komunitního centra PŘÍLIV bude díky velkorysé rozloze pozemků, celkem 

3,57 ha, doplňovat komunitní zahrada, která představuje místo, kde mají lidé bez 

vlastních zahrad možnost pěstovat ovoce, zeleninu a okrasné rostliny. Neslouží však 

pouze pro pěstování či zahradničení. Je to místo, které sdružuje a podporuje mezilidské a 

sousedské vztahy. Proto jsou zde velmi často i venkovní posezení pro zábavu a radost. 

Komunitní zahrada je dostupná pro všechny členy a všichni se podílí jak na práci, tak na 

sklizni stejným dílem. Zřízení a provozování podléhá managementu, které spadá do 

kompetencí vedení centra. Zejména je nutné stanovit celkové náklady na provoz a 

případně využít možnosti dotací nebo grantů. 

Zahrada bude využívána při volnočasových aktivitách, ale také bude mít edukativní 

charakter například pro děti, které se zde můžou naučit základním principům 

hospodaření, pěstování a dalším dovednostem. Dále je to skvělé místo pro integraci 
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seniorů či hendikepovaných. Je totiž prokázáno, že práce a pobyt v zeleni prospívá 

lidskému zdraví a psychice. 

Další výhodou komunitní zahrady je lokálnost výsledných produktů a tím zkrácení cesty 

jídla z farmy ke konzumentovi, což znamená i snížení celkové uhlíkové stopy plodin a 

tím podporuje celkovou udržitelnost. 

Případný přebytek plodin bude sloužit jako zdroj financování provozu samotného centra, 

a to z prodeje na farmářských trzích. Zahrada poskytuje možnost lokálního kompostování 

zeleně a bioodpadu, což sníží náklady na svoz odpadu a také dopady na životní prostředí.  

Z dostupných dat společnosti Kokoza, která sdružuje komunitní zahrady a kompostéry 

v České republice, je patrné, že se jich funkčních nachází v ČR celkem 131. V řešené 

oblasti jižní Moravy, obce Huštěnovice a okolí se však nenachází žádná. Nejbližší 

zahrady jsou v Brně. Vzhledem k blízkosti projektovaného centra a zahrady ke Starému 

Městu u Uherského Hradiště a Uherskému Hradišti samotnému lze předpokládat vysoký 

zájem o komunitní pěstování. [21] 

 

Obr. 36: Mapa komunitních zahrad v ČR [ [21], Zpracování: Autor] 

Zahrada však nebude spočívat jen v pěstování a zahradničení. Díky velkorysé rozloze 

pozemků poskytuje dostatek prostoru pro zřízení farmy a chovu domácích zvířat, kde se 

uplatní stejné principy jako při pěstování. Přínos farmy bude velmi obdobný jako u 

pěstování ať už produkcí, vzájemnou spoluprací členů komunity, či edukativním 

charakterem. 

Dále zahrada poskytuje dostatek prostoru pro zřízení dětského a workoutové hřiště, 

relaxační zahrady nebo fitparku pro seniory. 

Viz příloha C.03 Koordinační situační výkres. 

  

Huštěnovice 

Komunitní zahrada 
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Když se řekne pojem komunitní centrum, velmi často si pod tímto pojmem veřejnost 

představuje sdružení lidí s různými závislostmi, sociálně vyloučené skupiny a menšiny či 

různé druhy náboženského vyznání. Ano komunitní centrum může všechny tyto skupiny 

podporovat a spojovat, ale pod tímto pojmem se skrývá mnohem víc. 

Nové komunitní centrum bude sloužit jako multifunkční, volnočasový prostor pro 

vzdělávání i zábavu, ať už se bude jednat o různé přednášky, sezení nebo jako prostor pro 

město při pořádání nejrůznějších slavností a setkání, tak i pro soukromý sektor za 

účelem pronájmu. 

Záměrem je vytvořit „svět, který bude patřit lidem“. Centrum je tedy určeno nejenom 

pro výše zmíněné skupiny, ale zejména pro širokou veřejnost, která projeví zájem o 

budování a posílení sociálních vztahů v rámci společnosti. 

Uvnitř nově vzniklé komunity se přirozeně tvoří skupiny dle věku, zaměření, zájmů a 

fyzických schopností jednotlivých členů, podle kterých pak budou následně organizovány 

jednotlivé aktivity. Rozdělení však není striktní a záleží na jednotlivcích, jak budou tyto 

zájmové skupiny utvořeny a může se tak jednat i o skupiny různoplodého složení, jejichž 

členové se budou vzájemně doplňovat. Jedná se především o následující skupiny: 

- Děti a mládež, 

- Rodiny s dětmi – mladé rodiny, neúplné rodiny, osoby na rodičovské 

dovolené, 

- Osoby ohrožené nezaměstnaností – krátkodobě či dlouhodobě nezaměstnaní, 

osoby s nízkým nebo nedostačujícím vzděláním, osoby v předdůchodovém 

věku, absolventi škol bez potřebné praxe, 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby se závislostí na alkoholu, 

drogách, osoby po výkonu trestu, osoby žijící ve „vyloučených“ lokalitách, 

- Senioři a osamělí lidé – osoby bez rodinného zázemí, po ztrátě blízké osoby, 

osoby bez sociálního kontaktu, 

- Osoby se zdravotním omezením. 

 

Cíle a činnosti komunitního centra by se měly zakládat na analýze potřeb a požadavků 

místní komunity a obyvatel dané oblasti, současně také na jednání se zástupci partnerů 

komunitního centra a dalšími podporujícími organizacemi. 

Cílem Komunitního centra PŘÍLIV je sdružovat, podporovat, rozvíjet a tvořit společný 

„svět lidí a přírody“ a zajistit tedy příliv nové energie do regionu. 

Mezi základní činnosti komunitního centra se řadí: 

- Nabídka volnočasových aktivit, 

- Podpora vzdělávání a rozvoje všeobecné vzdělanosti, 

- Podpora samostatného bydlení rodin i jednotlivců, 

- Komplexní podpora rodin, 

- Zvyšování kvalifikace a snižování nezaměstnanosti, 

- Rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi. 
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a) Nabídka volnočasových aktivit 

Komunitní centrum poskytne vnitřní i venkovní prostory vhodné pro provozování 

různých druhů manuálních činností, fyzických, sportovních či společensko-vědních 

aktivit. Veškeré aktivity budou probíhat pod dohledem pověřené odpovědné osoby a 

mohou být provozovány jak organizovaně v pravidelných termínech, tak neorganizovaně 

v závislosti na zájmu veřejnosti a členů komunity. 

Cílem těchto aktivit je setkání osob různého věku za účelem realizace společného 

programu, který má inspirativní, vzdělávací, zábavný a motivační charakter a podporuje 

členy komunity v aktivním životě a navazování či prohlubování vzájemných vtahů. 

b) Podpora vzdělávání a rozvoje všeobecné vzdělanosti 

Ve spolupráci s místní základní školou bude podporováno vzdělávání dětí a mládeže a 

jejich rodin. Zaměřeno bude na oblasti: 

- Finanční gramotnosti a zajištění osobních příjmů, 

- Prevence problémů spojených s různými druhy závislostí, 

- Mezilidských vztahů, 

- Násilí a prevence šikany, 

- Podporou pravidelné školní docházky. 

Dále zde bude nabídka nejrůznějších vzdělávacích workshopů. Činnost centra bude 

zaměřena na podporu dalšího studia mimo základní školní docházku, univerzitu třetího 

věku a postgraduální vzdělávání. 

c) Podpora samostatného bydlení rodin i jednotlivců 

Komunitní centrum bude podporovat rodiny a jednotlivce v kooperaci s místními 

partnery v samostatném bydlení. Důraz bude kladem na zvyšování gramotnosti v oblasti 

vedení domácího a rodinného rozpočtu, určování priorit a předcházení vzniku dluhů či 

pomoc při jejich umořování. 

d) Komplexní podpora rodin 

Podpora rodin spočívá ve vzájemném sblížení dětí a mládeže s jejich rodiči a rodinnými 

příslušníky. Vzájemné porozumění a pochopení jejich potřeb je klíčové pro budoucí 

generace a poskytnutí psychologické pomoci při řešení rodinných problémů je prvním 

krokem k řešení těchto problémů. Podpora bude poskytována formou přednášek a 

workshopů, kde bude vytvořen prostor pro vzájemné sdílení zkušeností v oblasti 

rodinných vztahů, zdravého životního stylu či sexuální výchovy. 

e) Zvyšování kvalifikace a podpora snižování nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost a špatné uplatnění na trhu práce úzce souvisí se začleněním osob do 

společenského a sociálního života, na což dále navazují vztahové problémy a sklony 

k rozvoji různých druhů závislostí, násilné či deviantské činnosti. Z tohoto důvodu je 

zvyšování kvalifikace obyvatel úzce spojeno se snižováním nezaměstnanosti v daném 

regionu a cílem komunitního centra je zajištění dostatečného množství dostupných 

informací pro rozvoj členů komunity. 

Tato oblast je úzce propojena s podporou vzdělávaní dětí a mládeže, jelikož již v mladším 

věku lze předejít následným problém s jejich uplatněním na trhu práce. 

U nezaměstnancích členů komunity je důležitá podpora v jejich osamostatnění a pomoc 
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při hledání jejich budoucího uplatnění což zahrnuje například i přípravu na pracovní 

pohovor. 

f) Rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi 

Komunitní centrum jakožto nezisková organizace spolupracuje s různými organizacemi 

a společnostmi v regionu. Ty se můžou na chodu centra podílet jak finančně, tak nabídkou 

svých služeb a produktů, čímž dojde k rozšíření okruhu zájmů a zvětšení nabídky služeb. 

 

Centrum bude veřejnosti otevřeno během celého dne a bude poskytovat nabídku výše 

uvedených aktivit na základě stanoveného harmonogramu, ale i další doprovodné akce. 

Dále bude možné si prostory pronajmou pro soukromé účely a pro potřeby obce. Provoz 

centra je podmíněn vnitřním provozním řádem a všichni členové a návštěvníci jsou 

povinni se jím řídit. 

a) Pravidelná otevírací doba – bez programu, prostory otevřené pro veřejnost 

Pondělí 8:00 – 19:00 

Úterý  8:00 – 21:00 

Středa  8:00 – 19:00 

Čtvrtek 8:00 – 21:00 

Pátek  8:00 – 15:00 

b) Nepravidelná otevírací doba – dle pevně stanoveného harmonogramu, další 

podpůrné či doprovodné akce 

- Dle harmonogramu plánovaných akcí a projektů, 

- Vedení elektronické evidence, 

- Vždy je přítomna zodpovědná osoba, která současně zodpovídá za provoz 

komunitního centra, 

- Harmonogram akcí zajišťuje pověřený pracovník komunitního centra. 

 

Se stále rychleji rostoucí populací se úměrně zvyšují požadavky na produkci potravin a 

je možné pozorovat stále se zvyšující zájem právě o její udržitelnost. Ruku v ruce s tímto 

jevem je možné pozorovat, že možnosti pro klasickou produkci potravin se stále zmenšují 

a je nutné hledat nové způsoby, jak uspokojit poptávku. Jednou z možností je právě 

systém aquaponie. Jedná se o nový, revoluční způsob spojení dvou kultur – 

AQUAkultury = chov ryb a hydroPONIE = pěstování plodin ve vodě. [22] 

Ačkoli je tento způsob zemědělství v Evropě teprve „v plenkách“, v zemích západního 

světa jako jsou Spojené státy americké nebo Austrálie je možné najít již celé komerční 

farmy, které s využitím aquaponie dodávají čerstvou zeleninu a ryby na pulty obchodů 

již několik let. [22] 

Časopis Forbes řadí aquaponii mezi TOP 10 projekty třetího tisíciletí a to zejména i proto, 

že se jedná o udržitelný, ekonomický, a hlavně zdravý způsob pěstování potravin a stává 

se čím dál větším trendem budoucnosti. [22] 
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Obr. 37: Pět halvních výhod a důvodů proč aquaponie  [22] 

a) Nové moderní podnikatelské odvětví 

Aquaponie je budoucnost v pěstování potravin vzhledem ke stále se zhoršujícím 

podmínkám pro klasické zemědělství. Kvalitní a vhodné půdy rok od roku ubývá, její 

obhospodařování je čím dál více nákladnější, v mnoha případech závislé na státních 

dotacích. Aquaponie je vhodnou alternativou k tradičnímu zemědělství, kde se využívá 

nový technologický systém spojení chovu ryb a pěstování potravin, potažmo zeleniny. 

Ryby poskytují hnojivo pro pěstování rostlin a rostliny zajišťují čištění vody pro ryby, 

takže pro fungování nejsou zapotřebí žádná umělá hnojiva či jiná chemie. Produkce 

rostlin je zcela nezávislá na aktuálním počasí a klimatu, což umožňuje celoroční využití 

systému. Vzhledem k ekologičnosti systému a zdravotní nezávadnosti výsledných 

produktů jsou výnosy a výhody aquaponie nesrovnatelné s komerčním zemědělstvím. 

[23] 

b) Spojení s přírodou 

Jedná se o přírodní koloběh života zvířat a rostlin přenesený do vnitřního prostředí, kde i 

za vyšší cenu výsledných produktů lze zajistit jejich čistotu – tedy produkty bez hnojiv, 

chemických přípravků, antibiotik či dalších látek, které mají nepříznivý vliv na lidský 

organismus a celkové zdraví populace. 

c) Snížení uhlíkové stopy potravin 

Jedním z důvodů vybudování aquaponie je podpora zkracování cesty jídla z místa 

vypěstování na talíř konzumenta a tím radikální snížení uhlíkové stopy produktů. Při 

pěstování na lokálních farmách lze zajistit téměř okamžité dodání plodin na talíře 

konzumentů, a to na poměrně malé vzdálenosti a za malé náklady na balení a zpracování. 

Aquaponií tak lze i v zimních měsících zajistit přísun kvalitní plodin bez toho, aniž by 

musely urazit cestu přes půl světa. 
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Obr. 38: Cesta jídla z farmy na talíř konzumenta [24] 

d) Zdroj příjmů 

Systém aquaponie by v rámci komunitního centra byl využíván také pro vzdělávací účely 

v oblasti novodobého zemědělství a pěstování, ale i pro osvětu v šíření povědomí o 

zdravém životním stylu a jeho pozitivních účincích. Vzhledem ke stále rostoucímu trendu 

zdravého životního stylu a větší poptávce pro chemicky neošetřených a bio potravinách, 

je vlastní produkce takovýchto potravin schopna zajistit příjem komunitního centra a 

pokrýt tak část jeho provozních nákladů. 

Potravinová soběstačnost 

Potravinová soběstačnost České republiky jé tématem již na politické úrovni a je nutné 

zdůraznit, že by měl být podporován fakt, že Česká republika by v budoucnu neměla být 

závislá na dovozu potravin ze zahraničí. Potravinovou soběstačnost ovlivňuje jak 

produkce rostlinné a živočišné výroby, tak i poptávka. Jak ukazuje následující graf, dle 

ČSÚ, soběstačnost v oblasti potravin rostlinného původu rok od roku klesá. 

Objem rostlinné produkce a potenciál jeho zvyšování závisí na geologických, 

geomorfologických, pedologických a klimatických podmínkách daného území. 

Zintenzivnění produkce za pomoci hnojiv a pesticidů přispívá ke zvyšování agro 

enviromentální zátěže, a proto je použitelná jen do určité míry.1 

Zemědělskou produkci také negativně ovlivňuje úbytek pracovních sil a neméně důležitý 

fakt je ekonomický aspekt. Využívání různých dotačních programů ovlivňuje druh 

produkce a pěstované plodiny. Nelze zde opomenou fakt, že zejména poptávka a odbyt 

má vliv na zemědělství a dále pak také to, že velká část vypěstované produkce je 

expedována na zahraniční trh. [25] 

 
1 [25] Statistika&my: Kolik potravin si vyrobíme sami? [online]. 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: 

https://www.statistikaamy.cz/2021/04/19/kolik-potravin-si-vyrobime-sami 
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Obr. 39: Graf soběstačnosti v oblasti potravin rostlinného původu (v %) [25] 

Od 90. let 20. století lze pozorovat zásadní změnu v rozsahu i struktuře zemědělského 

odvětví, kdy došlo k razantnímu omezení stavů hospodářských zvířat a k úbytku ploch 

pro pěstování v řádech až desítek procent. To mělo velký vliv na nárust ceny plodin a 

zvýšení výnosů ze zemědělství, což zajistilo určitou část kompenzace úbytků ploch. [25] 

Komodita 
Rok Index 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/19 

Čerstvá 

zelenina 
42,3 36,7 35,6 36,2 31,5 35,5 37,6 105,9 

Čerstvé ovoce 84,7 91,8 82,6 59,0 77,1 67,8 70,6 104,1 

Tabulka 7: Míra potravinové soběstačnosti v ČR v letech 2014-2020 (v %) [ [23], Zpracování: Autor] 

Shrnutí 

Z uvedených dat vyplývá že potravinová soběstačnost v oblasti produkce zeleniny a 

ovoce v České republice meziročně klesá, i když v posledním roce byl zaznamenám 

mírný vzestup. Na to má vliv i otevřený trh EU, který poskytuje větší konkurenci a 

nabídku v rámci jednotlivých komodit. [23] 

Myšlenka realizace aquaponie z bývalé čerpací stanice v rámci realizace komunitního 

centra tak vychází jednak z výše uvedených faktů, že: 

- Poptávka je neúměrně větší místní produkci, kterou je možné pokrýt, 

- Nároky na pěstování a kvalitu potravin se neustále zvětšují. 

V mnoha městech a vesnicích se nacházejí nevyužité opuštěné brownfieldy, které jsou ve 

většině případů ve vlastnictví právě měst a obcí a náklady na údržbu jsou neúměrně 

vysoké. Tento problém opuštěného brownfieldu se týká i objektu bývalé čerpací stanice 

v Huštěnovicích, kdy vybudování aquaponie zajistí: 

- Nové využití stavby, 

- Pozitivní vliv na celkové zemědělství, jelikož nebude zatěžovat či využívat 

okolní půdu. 

Posledním důvodem výběru aquaponie je fakt, že se jedná o oblast, která je zaměřena jak 

na zemědělství, tak na chov ryb. Aquaponie tyto dvě kultury spojuje a zůstane tak alespoň 

částečně zachován původní záměr objektu, jakožto zemědělské stavby, ale v moderním 

duchu, s využitím moderních technologií. 
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Projektem přestavby přečerpávací stanice vzniknou dva nové stavební objekty se 

samostatnými hlavními vstupy určenými pro veřejnost a pro zaměstnance. Objekty budou 

odděleny stavebně, ale propojeny komunikačně, kdy bude možné přecházet mezi 

jednotlivými objekty suchou nohou zastřešenou zpevněnou plochu. Komunikační cesty 

jsou rozděleny pro veřejnost (      ) a pro zaměstnance (      ). Aquaponie bude s komunitním 

centrem propojena také na úrovní obsluhy a zajištění provozu – pracovníci komunitního 

centra 

 

Obr. 40: Komunikační schéma komunitního centra a aquaponie [Autor] 
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Aqaponie je nový druh produkce potravin spojující akvakulturu – chov ryb, s hydroponií 

– pěstování rostlin bez půdy. Dochází zde k využití jejich symbiózy a s pomocí bakterií 

je dosaženo maximálního využití sytému. Výsledkem jsou tak zdravé a chutné ryby a 

čerstvá zelenina bez použití pesticidů a hnojiv po celý rok. [26] [27] 

Sytém aquaponie lze využívat jak v malém měřítku domácího prostředí pro potřeby členů 

rodiny, tak i ve velkém komerčním měřítku pro profesionální zemědělství. 

 

 

 

Obr. 41, 42, 43: Domácí aquaponické farmy [fotoarchiv 

Magdaléna Prunerová] 

 

 

 

Obr. 44, 45 Komerční aquaponické farmy [28], [29]
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Již v přípravné projektová fázi celého systému je důležitý výběr druhu chovaných ryb, 

kterým je nutné uzpůsobit podmínky chovu a dále výběr vhodného pěstebního systému, 

tak aby byl co nejvíce přizpůsoben místním podmínkám. Systém je možné provozovat ve 

venkovním prostředí, ale i formou skleníkového pěstování či farem ve vnitřních, 

uzavřených prostorech.  

 

Kořeny aquaponie sahají až do antických dob a mnoho antropologů se domnívá, že 

spojení rybího odpadu a hnojení rostlin pochází z ranných civilizací Asie a Jižní Ameriky. 

Například již v ranné Asii existovaly rýžové plantáže kombinované s chovem ryb, kde se 

využíval systém chovu ryb, sumců, kachen a pěstování rostlin. [30] 

Další příklady se nacházely v Peru u civilizace Inků, kteří vykopávali oválné rybníky 

v blízkosti horských obydlí s ostrůvkem uprostřed, kde žily stěhovavé husy, které 

produkovaly organické hnojivo a tento systém podporoval produkci plodin. Tímto se 

inspirovali Aztékové, od nichž pochází stará technologie získávání nového území pro 

zemědělské účely zvaná chinampa. Tato technologie byla založena na pěstování plodin 

v jezerních mělčinách z materiálu zavlažovacích kanálů. [30] 

V současnosti získala aquaponie na popularitě právě díky ekologickým benefitům, 

snadnému založení a udržitelnosti zemědělského systému, který poskytuje vysoké výnosy 

oproti tradičnímu pěstování. Účelem je zachovat vodu a snížit znečištění ve vodních 

tocích, které se tam dostává z chemických přípravků a hnojiv užívaných právě v tradičním 

zemědělství. Toho je dosaženo právě neustálou recyklací a znovuvyužitím vody 

v systému. [30] 

Jedná se o jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí zemědělství a stává se populárnější 

více než se očekávalo, ať už se jedná o malé domácí pěstitele nebo o velké komerční 

farmy. Tato popularita pramení ze zájmu veřejnosti o udržitelný způsob zemědělství a 

z výhod celého konceptu, který poskytuje, tzv. vypěstuj si vlastní zdravé a cenově 

dostupné jídlo. [30] 

 

I přes mnohé výhody chovu ryb, mezi něž se řadí například přeměna krmiva na živou 

váhu zvířete, ryby během svého života produkují velké množství odpadních látek, 

zejména pak velké množství dusíku a fosforu. Tyto odpadní látky se dostávají zpět do 

vody ve formě kalu a rozpuštěných plynných látek. [30] 

Kal lze z vody odstranit pomocí filtrace a dále ho využít jako hnojivo nebo pro výrobu 

bioplynu. S odstraněním plynných látek je to složitější, jelikož dusík se ve vodě vyskytuje 

ve formě toxického amoniaku. Ten je pomocí nitrifikačního procesu2 přeměněn až na 

dusičnany, které jsou pro ryby za běžných podmínek neškodné. [22] [30] [31] 

Komplikace nastávají při vypouštění vody s obsahem dusičnanů do vodních toků či 

odpadu, kde tyto látky spolu s fosfáty způsobují nepřirozenou eutrofizaci vod3. 

Vypouštění vod z rybích chovů proto podléhá přísné kontrole a je limitováno s možnými 

 
2 Nitrifikace – aerobní proces (za přístupu kyslíku – nutnost provzdušňování), kdy za působení baterií 

dochází k oxidace amoniaku (amonných solí NH3, resp. NH4
+) na dusičnany (NO3

-) a dochází tak ke snížení 

pH vody. Dělí se na dvě fáze – nitritace a nitrace. Dále dochází k vysrážení nerozpustných fosforečnanů, 

které jsou odstraněny spolu s kalem při následné denitrifikaci. [69] 
3 Eutrofizace vod – proces obohacování vody o živiny (dusík a fosfor), kdy dochází k přemnožení planktonu 

a sinic a následnému vymírání živých organismů. [70] 
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sankcemi. Řešením se nabízí proces denitrifikace4, kdy dochází k přeměně dusičnanů na 

plynný dusík, který má schopnost se z vody volně odpařit. Fosfor se ve vodním prostředí 

vysráží a odfiltruje. Tento proces je však velmi složitý a dochází při něm i ke ztrátě 

velkého množství cenných živin. [30] [32] [31] 

Jako řešení se nabízí využití systému aquaponie, díky spojení rybího chovu a pěstování 

dochází k využití odpadních látek jako hnojiva pro pěstování rostlin. Při procesu 

nitrifikace pomocí bakterií dochází k přeměněn amoniaku na dusičnany, které jsou 

rostliny schopny spolu s fosforem využít pro jejich růst. Rostliny tedy není nutné uměle 

přihnojovat či jinak chemicky ošetřovat a lze říci, že se jedná o organickou produkci, 

která je šetrná k životnímu prostředí a využívá přirozeného přírodního koloběhu. 

Současně rostliny odebírají ze systému oxid uhličitý a vytváří kyslík, čímž minimálně 

zatěžují okolní prostředí skleníkovými plyny. Systémem aquaponie tak vzniká unikátní 

řešení problémů, které plynoucích z oddělených systémů akvakultury a hydroponie. Celá 

technologie je založena primárně na chovu ryb, které je doplněno pěstováním zeleniny. 

[27] [30] [31] 

Z technického hlediska se jedná o recirkulační systém chovu ryb v umělých nádržích a 

přečerpávání vody do pěstební části, ve které rostliny odeberou část živin pro svůj růst, 

voda se biologicky i mechanicky pročistí a putuje zpět do rybích nádrží. Oproti běžnému 

chovu ryb se znečištěná voda nevypouští do okolního prostředí, ale neustále cirkuluje v 

systému. Jedná se tak o velice ekologický způsob produkce potravin. Z biologického 

pohledu jde o téměř uzavřený ekosystém, který funguje na přírodních principech.5 

 

Obr. 46: Základní princip funogvání aquaponie [26] 

 

 
Aquaponický systém funguje na principu koloběhu vody a v ní obsažených živin, které 

vznikají při chovu ryb jako jejich odpadní produkty. Tento koloběh živin je shodný 

s přirozeným koloběhem v přírodě. Rozdíl od klasického zemědělství je jak ve způsobu 

pěstování, tak v obsahu látek podporující růst rostlin. [22] [31] [30] 

 
4 Denitrifikace – anaerobní proces (bezkyslíkatý) probíhající v denitrifikačních nádržích, kde dochází 

k odbourání aktivního kalu a dusičnanů z nitrifikace za vniku elementárního dusíku. [71] 
5 [27] Aquaponik.cz: Co je to aquaponie? [online]. Bnro: Future Farming s.r.o. [cit. 2021-11-30]. 

Dostupné z: https://www.aquaponik.cz/cs/co-je-to-aquaponie/a-364/ 
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Klasická hnojiva jsou založena na NPK složkách (dusík, fosfor, draslík), tyto látky však 

nejsou z pravidla rostlinami absorbovány ve 100 % a jejich rezidua se dostávají do půdy 

a podzemní vody, kde se jejich koncentrace neustále zvyšuje. [22] [31] [30] 

Kdežto živiny obsažené ve vodě z chovu ryb obsahují mnohem větší spektrum látek a 

živin a v rámci koloběhu v uzavřeném systému nedochází ke „kontaminaci“ okolního 

prostředí, tak jako u klasického zemědělství. Odpadní látky z odkalování lez používat 

jako organické hnojivo, které je dnes velmi ceněné. [22] [31] [30] 

 
Rostliny pomocí svého kořenového systému čistí vodu, tak aby mohla být vrácena zpět 

do chovných nádrží. Dochází zde k absorpci odpadních látek – živin, vzniklých při chovu 

ryb a současně k absorpci dusíkatých látek, jejichž vysoká koncentrace je pro ryby dále 

nebezpečná. Díky pravidelné kontroly obsahu těchto látek v systému, je možné dosáhnout 

kvalitní produkce pěstovaných rostlin. [22] [30] 

 
Bakterie se v celém systému nachází na více místech. K prvnímu rozkladu dochází ve 

střevech ryb rozkladem krmiva. K dalšímu působení bakterií dochází na filtrech před 

vstupem vody do systému aquaponie, kde kolonie bakterií vytváří přírodní látky 

využitelné rostlinami. Tento roztok vzniká obdobně jako v přírodních ekosystémech a 

jedná se o univerzální roztok, kterým nelze způsobit přehnojení rostlin. [22] [31] [30] 

Pro správnou funkci celého systému je nutné vyvarovat se použití chemických hnojiv či 

antibiotik, které by mohly narušit přirozené bakteriální procesy a zapříčinily by vznik 

kvasných či hnilobných procesů a kolaps celého systému. [22] [31] [30] 

 

Obr. 47: Součásti aquaponického systému [32] 
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Typy pěstebních částí vychází z konceptu hydroponie, kde je k pěstování využíván velmi 

často kermezit, a to v uzavřených cirkulačních systémech, na plovoucích deskách nebo 

v krytých žlabech s živným roztokem. 

a) Nutrient Film Technique 

Nutrient Film Technique neboli NFT, v češtině známý jako tzv. technika živého filmu, je 

oblíbeným a všestranným systémem hydroponie. Je založen na principu „tekoucí řeky“, 

která za pomocí pohonu čerpadla protéká žlabem či potrubím. Umožňuje pěstování 

v několika patrech nad sebou, která jsou umístěna ve sklonu a voda díky gravitaci protéká 

všemi patry a zbavená všech odpadních látek se vrací zpět do chovných nádrží. Tento 

systém je založen na principu aktivních částí. [32] [33] [34] 

Živný roztok protéká potrubím v tenkém filmu, což zajistí, že kořenový systém rostlin 

není zcela promočený a bude mít dostatečný přísun vzduchu. Tento druh pěstování je 

vhodný pro rostliny, které nevyžadují přílišnou péči, zejména se jedná o rychle rostoucí 

zeleninu jako jsou saláty či bylinky. [32] [33] [34] 

 

Obr. 48: Schéma NFT technologie  [34] 

Nevýhodou systému je fakt, že obsah živin ve vodě je rozdílný na začátku a na konci 

systému a je tedy velmi pravděpodobné, že rostliny na jeho konci nebudou mít dostatek 

živin pro správný růst, a naopak rostliny na začátku, kde je obsah živin nejvyšší jich 

budou mít až příliš. Také je nutné vzít v potaz druh pěstovaných rostlin, protože velké 

rostliny tvoří velké kořenové baly a mohlo by dojít k ucpání potrubí a zamezení průtoku 

vody. [32] [33] [34] 

Systém je závislý na dodávkách elektrické energie, jelikož je jí poháněno čerpadlo, 

pomocí kterého proudí voda v systému. Při výpadku proudu dojde k zastavení průtoku 

vody a kořenový systém začne zasychat, což má negativní vliv na následnou produkci a 

může dojít ke zničení celé úrody. [32] [33] [34] 

Pří NFT pěstování se používají „pěstební podnosy“ či PVC potrubí s předvrtanými 

otvory, do kterých jsou vkládány síťované košíky se sazenicemi. Nejčastěji je používán 

v menším měřítku při domácích systémech. [32] [33] [34] 
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Obr. 49. 50: Domácí venkovní aquaponický systém NFT s podzemní nádrží [fotoarchiv Magdaléna Prunerová] 

 

Obr. 51: Příklad domácí indoor NFT technologie s nadzemní nádrží [fotoarchiv Magdaléna Prunerová] 
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Obr. 52, 53: Pěstební košíky pro NFT technologii aquaponi [fotoarchiv Magdaléna, Prunerová, Autor] 

b) Deep Water Culture 

Deep Water Culture neboli DWC, v češtině známý jako tzv. raftový systém je založený 

na principu plovoucích rohoží – raftů, kde jsou vyřezané otvory, do kterých se ukládají 

sazenice v pěstebních košících. Kořeny sazenic volně splývají ve vodě s živinami 

z rybích nádrží. Při DWC systému jsou využívány dlouhé nádrže s vodou o hloubce cca 

20 cm jimiž proudí voda bohatá na živiny.  Tento systém zajistí rovnoměrnější proudění 

vody, což zajistí stálou koncentraci živit ve všech místech nádrže a rovnoměrný růst 

rostlin. [32] [35] [36] 

 

Obr. 54: Plošné DWC pěstování [ Autor] 

 

Obr. 55 Plošné DWC pěstování [35] 

 

Obr. 56: Plošné DWC pěstování [29]
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Jako rafty jsou využívány polystyrenové nebo pěnové desky, které plavou na hladině. 

DWC systém je vhodný pro větší objem pěstování, kde lze snadno předejít kolísání pH 

vody a koncentrace živin. Nevýhodou je ale obtížnější udržení stálé teploty a dostatečný 

přísun vzduchu ke kořenům. [35] [36] 

c) Media Filled Beds 

Media filled beds systém funguje na podobném principu jako systém DWC. Zde však 

dochází k periodickému zaplavování substrátu, v němž jsou rostliny zasazeny. Díky 

tomuto střídavému zaplavení je zajištěno také dostatečný přísun kyslíku, což zabraňuje 

jejich uhnívání. [32] [37] 

Substrát zde má funkci filtrační pro zachycení hrubých nečistot a mikroorganismy na jeho 

povrchu pak zajišťují biologické procesy. Substrát je rozdělen do tří vrstev, kde svrchní 

vrstva je suchá, střední vrstva slouží k pravidelnému zaplavování a třetí, spodní vrstva je 

permanentně zaplavena. [30] [32] [37] [38] 

Tento systém však není vhodný pro komerční pěstování, jelikož pravidelné zaplavování 

vede k častému ucpání střední vrstvy. Následně je nutné celé lože rozebrat, vyčistit a 

znovu uvést do provozu. Systémem se také snadněji mohou šířit choroby a může dojít ke 

zničení úrody. Výhoda systému spočívá v eliminaci potřeby samostatných bio filtrů a 

snižuje potřebu filtrace pevného odpadu. [30] [32] [37] [38] 

 

Obr. 57: Schéma medium pěstebního systému  [37] 

 

Obr. 58: Schéma domácího medium pěstebního systému [39] 
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a) Nádrže na ryby 

Chovné nádrže se odvíjí od konkrétního druhu ryb, tak aby byly zajištěny optimální 

podmínky pro kvalitní růst dle jejich požadavků. Je možné je chovat v nádržích různého 

tvaru, nejvhodnější jsou však kruhové nádrže, kde lze zajistit ideální proudění vody a 

snadné čištění. [30] 

Z hlediska materiálu jsou vhodné nádrže z polypropylénu, kdy dno nádrže je spádováno 

k jeho středu, což zajistí lepší odstraňování kalů a neskrmeného krmiva. Přirozenou 

cirkulaci vody je možné zajistit také vyvýšením nádrží. Velikost nádrží je nutné 

přizpůsobit jednotlivému druhu chovaných ryb a předpokládanému množství. Při návrhu 

nádrží je nutné zajistit dostatečný manipulační prostor pro instalaci nádrží. [30] 

  

Obr. 59, 60: Chovné nádrže pro ryby [Autor] 

b) Okysličování vody 

Ryby potřebují ke svému životu dostatek rozpuštěného kyslíku ve vodě stejně tak jako 

bakterie a rostliny. Pro aquaponii lze použít klasické systémy pro recirkulační chovy, 

které budou tuto potřebu zajišťovat. Úskalí může vzniknout v případě, dojde-li k výpadku 

dodávky elektrické energie, která vzduchovadla pohání, jelikož i krátký výpadek může 

zapříčinit úhyn ryb. Tuto potřebu tak je nutné pokrýt z rezervních zdrojů elektrické 

energie. [26] [40] [30] 

c) Nitrifikace a mineralizace 

Nitrifikace je biologický proces úpravy vody, kdy dochází k odstraňování amoniakálního 

dusíku NH4
+ aerobními procesy za vniku sloučenin dusičnanů NH3

- a dusitanů NH2
-, které 

slouží právě jako hnojivo pro rostliny v aquaponii. Tento proces probíhá za působení 

nitrifikačních bakterií v nitrifikačních nádržích, které jsou umístěny mezi rybí a pěstební 

částí. Takto upravená voda je pak vhodná pro použití jako zdroj živin pro rostliny. [26] 

[40] [30] 
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d) Odkalování 

Neodmyslitelnou součástí aquaponie a chovu ryb je likvidace mechanických nečistot, 

které jsou při chovu vyprodukovány rybami. Tento proces lze nejjednodušeji zajistit 

sedimentací a následným odkalením v nádržích o dostatečném objemu, aby bylo zajištěno 

adekvátní zdržení vody. [26] [40] [30] 

 
Osvětlení je jedním z důležitých faktorů, které mají vliv na růst rostlin a je základem pro 

vznik fotosyntézy. Při pěstování ve venkovních podmínkách na rostliny působí sluneční 

záření, které je přirozeným zdrojem elektromagnetického záření. Světelné spektrum, 

které lze použít při kultivaci rostlin se dělí dle vlnové délky na UV záření, PAR 

(photosynthetic active radiation – fotosyntetické aktivní záření) a viditelné světlo. [22] 

[26] [41] [42] [43] 

Druh záření Vlnová délka [nm] 

UV 100–400 

PAR 400–700 

Viditelné světlo 420–680 

Tabulka 8: Druhy světelného záření dle vlnové délky [21] [25] [41] [42] [43] 

Sluneční záření obsahuje několik složek barevného spektra, které odlišně působí na 

rostliny. Jedná se o červenou, modrou, zelenou, bílou a dalece červenou složku spektra, 

kde každá z nich má odlišnou vlnovou délku a je vhodná pro určité fáze růstu – viz tab. 

[22] [26] [41] [42] [43] 

Složky světla Vlnová délka [nm] 

Dalece červené 700-800 

Červené 600-700 

Zelené 500-600 

Modré 400-500 

Bílé Kombinace všech 

Tabulka 9: Složky světelného spektra dle vlnové délky [21] [25] [41] [42] [43] 

 

Obr. 61: Světelné spektrum – vnímání člověkem vs. pohlcování rostlinami [42] 

Pro průběh fotosyntézy je nejzásadnější modrá a červená složka světelného spektra, kdy 

dochází k podpoře růstu, regulaci období kvetení a vegetačního klidu. Modré světlo také 

ovlivňuje množství chlorofylu a jeho potřeba se liší v závislosti na druhu rostliny. Zelená 

složka doplňuje kompletní spektrum a ve vzájemném působení zajistí kvalitní růst a 

produkci. Současně dotváří barevné spektrum za vniku bílého světla, které je přirozené 
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vnímání lidským okem. Dalece červené světlo o vysokých vlnových délkách urychluje 

kvetení a podporuje rychlý růst rostliny. [22] [26] [41] [42] [43] 

Vliv UV záření na rostliny je závislý na vlnové délce, kdy nižší vlnové délky (UV B a 

UV C) jsou škodlivé a působí zhoubně na rostliny i živočichy. Naproti tomu vyšší vlnové 

délky (UV A) podporují růst rostlin, koncentraci antioxidantů a májí vliv na chuť a vůni 

plodin. [42] [43] 

Zdroje umělého osvětlení 

- Žárovky s klasickými wolframovými vlákny – žárovky s vyšším výkonem, ale 

s vysokým odpadním teplem, nevhodné pro pěstování zeleniny, 

- Fluorescentní světla – CFL lampy a zářivky nejsou vhodné pro pěstování, 

- Výbojkové světla na bázi halogenidů kovů, sodíku nebo vysokotlakého 

sodíku, vykazují nejvyšší produkci odpadního tepla, 

- Plazmové světla – produkují celé spektrum světla, ale mají příliš velký tepelný 

odpad a náklady jsou podobné jako u výbojkových svítidel, 

- LED – při stejných rozměrech výbojkových či plazmových světel dodají stejné 

množství světla, ale s menším odpadním teplem a menší spotřebou elektrické 

energie. Vykazují také výrazně vyšší životnost. [42] 

Mezi výhody LED svítidel patří i fakt, že kombinují různé vlnové délky, které přispívají 

správnému růstu plodin v uzavřených prostorech. Moderní LED svítidla se děli do tří 

skupin: 

- Liniová – v současnosti jde o nejúčinnější typ, kdy jsou čipy rozmístěny 

rovnoměrně a lze jimi pokrýt celou pěstební plochu, což zajistí rovnoměrnou 

intenzitu světla na celé ploše, 

- Clustrová s pasivním chlazením, 

- Quantum boardy – jsou zkonstruovány jako jednoduché desky z chladiče na 

nichž jsou připevněny panely s čipy, nevýhodou je však nedokonalé chlazení 

a horší distribuce světla. [42] 

Pro indoor pěstování je u svítidel důležitá zejména tvz. PPFD mapa – mapa intenzity 

světelného toku na pěstební ploše. Tato mapa zobrazuje množství fotosystetických 

fotonů, které dopadají na určité místo pěstební plochy za jednu vteřinu. Vyšší intenzita je 

zobrazována červeně a nízká modře. [42] 

Proč zvolit právě LED svítidla? Jelikož dosahují vyšší účinnosti než klasické lampy, lze 

u nich zvolit světelné spektrum, tak aby byl podporován růst. Dále mají delší životnost a 

nižší tepelnou radiaci. [42] 

 
a) Koncentrace CO2 

Oxid uhličitý – CO2 je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících fotosyntézu a konečnou 

produkci při pěstování rostlin. Hladina koncentrace CO2 je udávána v jednotkách ppm 

(parts per million), kdy ideální koncentrace pro průběh fotosyntézy je okolo 330 ppm. 

Běžná hladina koncentrace ve venkovním prostředí je okolo 400 ppm. [44] [45] 

Pokud tedy dojde ke spotřebování veškerého CO2 ze vzduchu, dojde k zastavení 

fotosyntézy a tím k zastavení růstu rostlin. Z toho důvodu je nutné zajistit jeho pravidelné 

doplňování na požadovanou hladinu. S tím je spojené i pravidelná výměna vzduchu, která 

by měla probíhat nejméně každých 5 minut. Problém s doplňováním CO2 lze tedy řešit 
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pomocí vzduchotechnického systému v rámci objektu. Vyšší koncentrace CO2 má také 

vliv na kvalitu rostlin a jejich nutriční hodnoty, aroma či trvanlivost. [44] [45] 

Hladinu CO2 ve vzduchu ovlivňuje zejména: 

- Osázená plocha, 

- Hustota vegetace, 

- Intenzita světla a jeho průnik vegetací, 

- Cirkulace vzduchu. [45] 

Při zvyšování koncentrace CO2 však dochází ke zvýšení ideální teploty pro fotosyntézu a 

rostliny mohou snížit potřebu transpirace (schopnost „dýchání“), což znamená snížení 

absorpce vody a tím i živin. Řeším je zvýšení teploty během světelné fáze, zvýšení 

množství živit a zvýšení intenzity osvětlení na 1 m2 vegetace. [46] 

Formy doplňování CO2: 

a) Fermentace a suchý led – nejlevnější způsob založený na principu fermentačních 

zařízení uvolňujících oxid uhličitý. Suchý led v podobě stlačených pelet se umístí 

přímo do pěstírny. Nevýhodou obou způsobů je obtížná kontrolovatelnost, tudíž 

je pro větší pěstírnu nevhodný. 

b) Z tlakové láhve – systémem kontrolované pravidelné doplňování na požadovanou 

koncentraci za pomoci čidel. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, následný 

provoz je však velmi levný. 

c) Plynové hořáky – proces spalování za vzniku CO2 za pomocí speciálních hořáků 

umístěných v pěstírně. Tato varianta je však nebezpečná jak pro člověka, tak pro 

rostliny a při hoření vznikají i další vedlejší produkty spalování. [46] 

Pro udržování konstantní hladiny CO2 se tak nejvíce hodí metoda tlakových láhví, která 

je nejvíce rozšířená ve fungujících pěstírnách, jelikož je možné ji propojit s technologií 

vzduchotechniky. 

b) Udržování konstantní vlhkosti 

Při indoor pěstování je dalším zásadním faktorem ovlivňujícím produkci vlhkost ovzduší, 

která zajišťuje efektivní a rychlý růst. Obecně lze říci, že ideální podmínky pro růst rostlin 

je vlhkost okolo 70-80 %, kdy dochází k efektivnímu vstřebávání živin. Díky objemu 

vody kolující v sytému je této vlhkosti dosaženo jejím odparem. 

Při takto vysoké vlhkosti je však nutné dbát na prevenci vzniku plísní jak v místnosti, tak 

na plodinách, které by zničili celou úrodu. Zamezením vzniku plísní je dosaženo 

neustálou cirkulací vzduchu v místnosti. [47]  

 

Výhod aquaponie je hned několik, a to od možnosti celoročního pěstování nezávislém na 

počasí či ročním období, menší spotřeba vody, ekologické zemědělství a s tím spojená 

jeho udržitelnost, jelikož zde nedochází k produkci odpadu a nevykazuje velké prostorově 

plošné nároky. Z výzkumů vyplývá, že aquaponie díky neustálému koloběhu vody 

spotřebuje až o 90 % méně vody než tradiční zemědělství. 

Dále se sem řadí pozitivní vliv na lidské zdraví, jelikož nedochází k použití chemických 

hnojiv. Tento fakt má také kladný vliv na ekologii, jelikož nedochází k zatěžování 

životního prostředí odpadní vodou a dalšími látkami. [26] [27] [30] 
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Další výhodou je úspora času při pěstování, jelikož systém nepotřebuje časté 

obhospodařování spojené se zaléváním, přihnojováním a dalšími pracemi v klasickém 

zemědělství. Stabilní podmínky při pěstování zajistí pravidelnou úrodu s rychlým růstem. 

Koloběh živin a odkalování zajistí úsporu času při údržbě pěstebního systému a chovných 

nádrží. Při uzavřeném pěstování lze také velmi snadno eliminovat výskyt škůdců či 

chorob. Aquaponie je zaměřena na produkci zdravých ryb a kvalitního masa. [26] [27] 

[30] 

Velkou výhodou je bezesporu mnohonásobně větší produkce, jelikož plochu lze využít 

díky vertikálnímu pěstování až 10x efektivněji než při klasickém zemědělství. Velký 

výnos je zajištěn právě pravidelnou dodávkou živin na všechna místa rovnoměrně, takže 

rostliny můžou být zasazeny i velmi blízko u sebe. V neposlední řadě se aquaponie řadí 

mezi atraktivní zdroje příjmů. Vybudováním i malých aquaponických farem v blízkosti 

trhů či prodejních míst vede ke snížení nákladů na přepravu, snížení uhlíkové stopy a 

zajistí kvalitní potraviny na talířích konzumentů. [26] [27] [30] 

Aquaponie šetří čas, peníze, prostor, životní prostředí, energie, jejich neobnovitelné 

zdroje a lidské zdraví. Poskytuje zdravé a kvalitní produkty při maximálním tempu růstu. 

 

V rámci aquaponie je možné pěstovat různé druhy plodin, nejenom saláty a bylinky 

menšího vzrůstu. Viz například velké aquaponické farmy v USA, Austrálii či Spojených 

Arabských Emirátech. V aquaponii lze pěstovat i rajčata, papriky a další druhy zeleniny 

nebo bobulovité druhy ovoce, vše je však závislé na teplotě a druhu vody, která je 

v systému používána. S použitou vodou pak také souvisí druh chovaných ryb a jejich 

nároky na chov, stejně tak jako nároky rostlin na pěstování. Je tedy nutné jim přizpůsobit 

teplotu, vlhkost, světelné podmínky, koncentraci CO2, případně obsah živin ve vodě 

přírodními látkami. 

Pěstování kvetoucích rostlin je také spojené s problémem opylování květů, což lze 

v uzavřených prostorech jen obtížně splnit. 

 

V neposlední řadě se nabízí otázka, zda vnitřní či venkovní aquaponie. Každá má své 

výhody a nevýhody. Při indoor pěstování lze dosahovat daleko vyšších výnosů a lze 

zajistit stabilnější podmínky pro pěstování, ale to je však vykoupeno vyššími provozními 

náklady na energie. 

Na rozdíl od toho venkovní pěstování či pěstování ve skleníku je omezené venkovní 

teplotou a ročním obdobím za minimální náklady. Při venkovním pěstování také nelze 

dodržet hygienické standardy. 
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V rámci tvorby konceptu systému aquaponie byly provedeny exkurze v několika 

stávajících fungujících aquaponických farmách. Společnosti vznikly na základě 

myšlenky, jak zařadit do stravování více čerstvých a kvalitnějších potravin. U stávajících 

hydroponických systému se majitelům však nelíbilo množství spotřebované vody, a tak 

se nabízela myšlenka právě vybudování aquaponického systému, který spojuje chov ryb 

a pěstování zeleniny.  

Společnost InGreen s.r.o. sídlící v Kyjově Nětčicích zahájila své prvotní fungování 

v rámci stávajícího provozu firmy kovoobráběčství a využily tak část stávající haly pro 

své účely. Společnost Flenexa s.r.o. sídlící v Přáslavicích u Olomouce zahájila svůj 

provoz v bývalém vojenském bunkru, kde byla aquaponie přidružena taktéž k dílně na 

obrábění kovů. Obě společnosti zvolily tyto prostory z důvodů ekonomických, jelikož se 

v hale nachází stávající rozvody vzduchotechniky, které bylo možné využít. Dále se pro 

provoz aquaponie využívá odpadní teplo vznikající právě v přidružené výrobě. 

V současnosti jsou tyto prostory využívány převážně jako ‚laboratoř‘ pro pěstební pokusy 

a zdokonalování chovných a pěstebních postupů. Poslední společností je indoor Rybí 

zahrada Aquaponia s.r.o. sídlící v Lážovicích u Berouna a osobní poznatky a zkušenosti 

jejího zakladatele, pana Jana Duška. 

S postupným zdokonalováním a zvětšujícím se objemem produkce jak zeleniny, tak 

rybího masa bylo nutné přesunout farmy do větších prostorů. K těmto účelům společnosti 

využity stávající plochy brownfieldu průmyslového areálu. Postupně tak začal vývoj a 

zlepšování pěstební technologie, tak aby bylo možné ji použít ve velkém měřítku. 

 

Jelikož v době, kdy majitelé společností koketovali s myšlenkou založení aquaponie, 

nebyly v České republice dostupné technologie pro funkční aquaponii, bylo tedy nutné 

zahájit vlastní vývoj. V současnosti se v České republice nachází celkem čtyři komerční 

aquaponické farmy. 

Tento vývoj byl založen zejména na respektování potřeb ryb a jejich nároků pro chov a 

dále byla snaha systém co nejvíce uzpůsobit pro optimální a kvalitní produkci rostlin. 

Dále zde byl požadavek na ekonomičnost jak pořizovacích nákladů, tak následné údržby. 

Což znamenalo, že bylo žádoucí, aby bylo možné zajistit případné opravy poruch či 

náhradní díly v místě a nebylo nutné zajišťovat složité dodávky například zahraničních 

technologií. Nelze opomenout požadavek na co největší výnosnost systému v porovnání 

s pořizovacími náklady a aby zde byla zajištěna návratnost v řádu několika let. 

Vývoj technologií pro chov ryb byl proveden ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany 

vod, která pod vedením jednoho z předních odborníků na chov ryb a aquaponii v České 

republice, doc. Ing. Janem Mrázem, Ph.D, navrhla jak vhodný druh ryb, tak vhodné 

podmínky pro chov. Technologie také musí splňovat požadavky dané Krajskou 

veterinární stanicí, která provádí pravidelné kontroly jak chovných podmínek, tak 

vhodných podmínek pro zpracování ryb pro následnou expedici a prodej. 

 

Při návrhu bylo nutné dodržet hlavní požadavky na technologii, které jsou dané druhem 

chovaných ryb a pěstovanými rostlinami. Pro kvalitní a rychlý růst zeleniny je důležitá 

stálá teplota vzduchu v místnosti, i přiváděné vody a to okolo 15–20 °C. Bylo tedy nutné 

vybrat takový druh ryb, kterému vyhovuje právě teplota vody okolo 25-28 °C. Voda 
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proudící v systému se při cestě z chovných nádrží do pěstebního systému ochladí na 

příznivou teplotu pro růst rostlin, tedy na požadovaných 15-20 °C. 

Dalším požadavkem na akvakulturu byla volba takového druhu sladkovodních ryb, aby 

byl zajištěn pravidelný výnos z chovné části. Proto se kladl důraz na druh s rychlým 

růstem. Jelikož systém je postaven právě na produkci rybího masa a produkce zeleniny je 

jako doplňková. 

Těmto podmínkám vyhovuje sumeček africký, který se vyznačuje především velmi 

chutným a jmenným masem bohatým na bílkoviny a nemá typickou rybí vůni. Tento druh 

dorůstá při vhodném krmení do potřebné velikosti vhodné k prodeji cca za 4–5 měsíců, 

což zajistí pravidelný odbyt rybího masa. Sumečci jsou krmeni pravidelně 1x denně 

dávkou krmiva odpovídající cca 20 % jejich hmotnosti, což zajistí právě zmíněný 

optimální růst. 

Dále podmínkám pro chov vyhovují jeseteři, koi kapři, pstruzi či tilápie. Je možné také 

chovat mix různých druhů ryb. Zde je ale nutné dbát na pravidelnou kontrolu systému, 

jelikož každá ryba má jiné nároky a byl tak zajištěn jejich rovnoměrný růst. V aquaponii 

je možné chovat různé druhy ryb od konzumních, jezírkových i akvarijních až po mořské 

ryby. Záleží tedy na konfiguraci a nastavení celého chovného a pěstebního systému, 

možnosti jsou v podstatě neomezené. 

 
Vybranému druhu ryb, bylo nutné uzpůsobit chovné nádrže, zejména jejich tvar a 

velikost. Většině ryb vyhovují nádrže kruhového tvaru o průměru 2 m a výšce 1,5 m. Tvar 

nádrže byl zvolen z důvodu stálého proudění vody. Výška nádrže byla zvolena optimálně, 

tak aby bylo možné využít co nejvíce prostoru, aby byl chov efektivní a zejména kvůli 

tomu, že například sumeček africký ztrácí při vyplouvání na hladinu velkou část své 

hmotnost. Vzhledem k frekvenci krmení a denní dávce, je nutné, aby byly chovné nádrže 

opatřeny víkem, které zamezí vyskočení ryb. Nádrže je možné použít buď to 

prefabrikované anebo svařované na místě dle požadavků investora. Z čehož vyplývá, že 

prostory pro chov nejsou limitované tvarem a rozměrem nádrží a je možné je umístit i do 

podzemních pater. 

 

Obr. 62: Chovné nádrže Rybí zahrada Lážovice [fotoarchiv farma Lážovice] 
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Velmi důležitým poznatkem z praxe je fakt, že při takovémto systému je nutné zajistit 

stabilní příkon elektrické energie právě pro chod chovné části. Ryby jsou závislé na 

okysličování vody, které je zajištěno čerpadly. Pokud by došlo k dlouhodobějšímu 

výpadku dodávek elektrické energie a okysličování by bylo přerušeno, došlo by 

k masivnímu úhynu ryb a tím likvidace celého systému. Je tedy nutné mít k dispozici 

záložní zdroj elektřiny. Jako pojistný zdroj elektrické energie tak lze využít například 

naftové generátory nebo v případě fotovoltaické elektrárny bateriová úložiště, pro 

ukládání přebytků vyrobené elektřiny právě pro tyto případy. 

 

Co se týká požadavků na vodu pro chov, je možné použít běžnou vodu z vodovodního 

řadu. Vhodnější je však voda ze studny nebo dešťová voda, jelikož není chemicky 

upravovaná a obsahuje méně rozpuštěných látek, tudíž je měkčí než běžná pitná voda. 

Jak bylo řečeno v kapitole 2.2, aqaponie je zaměřena primárně na chov ryb a pěstování 

plodin je doplňkem pro využití odpadních látek z chovu. Aby však bylo zajištěno 

maximálního výnosu z obou částí a producenti byli schopni pokrýt pravidelnou poptávku 

po zelenině i rybím mase, je voda „upravována“ z důvodu nízkého obsahu železa. Tato 

úprava se provádí po její biologické úpravě bakteriemi v bubnových filtrech a je dále 

pouštěna do pěstební části. Vytvoří se tak tzv. dvousmyčkový okruh, kdy se jedná 

v podstatě o dva oddělené systému. 

Pro udržování vhodného prostředí pro chov jsou nádrže pravidelně odkalovány a 

zbavovány usazených sedimentů, které můžou být dále využívány jako přírodní 

organická hnojiva. Voda je pak do nádrží dále doplňována. 

Při spouštění systému je důležité zařadit zkušební provoz, jelikož se jedná o přírodní 

systém, který potřebuje svůj čas, aby všechny procesy probíhaly správně. Je potřeba aby 

byly bio filtry s nitrifikačními bakteriemi správně nastaveny. Důležité je také samotné 

spouštění chovu ryb, kdy je nutné nejprve nádrže napustit vodou a nechat 14 dnů odstát, 

aby se voda stabilizovala, poté je možné nasadit ryby a nechat systém dalších 14 dnů až 

měsíc pro jeho zaběhnutí. Až poté je možné zařadit do systému rostliny. Je však nutné 

systém pravidelně sledovat a průběžně upravovat množství baterií, ryb a rostlin, tak aby 

fungoval správně. 

 

V počátcích byly zvažovány různé druhy pěstování, tak aby bylo na co nejmenší ploše 

možné ekonomickým způsobem vypěstovat co nejvíce zeleniny. Této myšlence a 

požadavkům majitelů nevíce odpovídá vertikální pěstování. Jelikož se celý systém 

nachází v uzavřených prostorech a bylo nutné zajistit dostatečný přísun světla umělým 

osvětlením. Každá společnost zvolila odlišný způsob pěstební technologie.  

Společnost InGreen zvolila modulární systém NFT technologie v pěstebních patrech, 

který umožňuje na 20 m2 vypěstovat až 200 kusů salátů či bylinek v jedné várce. Stávající 

systémy nabízené na trhu však byly nevyhovující z technického, a i technologického 

hlediska. Z toho důvodu byl ve spolupráci s technology navržen systém jednotlivých 

pater, tak aby byl co nejvíce přizpůsoben požadavkům rostlin a byl zajištěn dostatečný 

prostor pro jejich růst. Nosná konstrukce byla navržena jako montovaná, lehká ‚regálová‘ 

konstrukce s výškou jednotlivých patek 0,5 m. Rastr jednotlivých pater byl navržen tak, 

aby byla zajištěna stabilita celé konstrukce a dále dle potřeb umístění umělého osvětlení. 

Pro samotné pěstování rostlin byl zkonstruován trubní systém pro vedení vody. Systém 

je zhotoven z odpadního potrubí HT. 
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Obr. 63, 64: NFT technologie aquaponie InGreen Kyjov [Autor] 

Společnosti Flenexa a Rybí zahrada pak zvolili systém DWC, kdy je zelenina pěstována 

ve 4 patrech regálových konstrukcí. Rozměr jednotlivých raftů byl uzpůsoben tak, aby 

byla jejich obsluha pohodlná pro zaměstnance, takže maximální šířka jednoho raftu je 

1 m. Potřebná hloubka pro proudění vody a pěstování je 10-12 cm a výška jednotlivých 

pater včetně osvětlení je cca 70 cm. Pro samotné sázení je možné zvolit buď rafty z EPS 

polystyrenu nebo PVC desky, které jsou však vhodnější z hlediska následného čištění a 

dezinfekce. 

 

Obr. 65: DWC technologie aquaponie Rybí zahrada Lážovice [fotoarchiv farma Lážovice] 
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V úvahu bylo nutné vzít také druh rostlin, které se budou pěstovat a velikost jejich 

kořenového balu, tak aby nedošlo k poškození potrubí. Proudění vody systémy je 

zajištěno běžným čerpadlem. Do takto připravených systémů byly vyřezány otvory 

kruhového tvaru v osové vzdálenosti cca 20 cm, tak aby byl zajištěn dostatečný prostor 

pro každou rostlinu. Následně je možné umisťovat jednotlivé sazenice. 

 

Jak už bylo výše zmíněno, pro správný růst rostlin bylo nutné zajistit dostatečný přísun 

světla. Bylo testováno nespočet druhů osvětlení od různých dodavatelů specializujících 

se na osvětlení pro rostliny, nakonec však bylo vybráno LED osvětlení v UV zářením, 

které zajistí přísun světla o různých vlnových délkách, takže je zajištěn dostatek světla ve 

všech růstových fázích. 

Zde byl důraz kladen na nízkou ekonomickou náročnost, jelikož rostlinám je nutné svítit 

cca 10–12 hodin denně, což je další důvod volby úsporných LED zářivek. U většiny světel 

nabízených na trhu byly zaznamenány mírné nedostatky v jejich rozměru, takže u rostlin 

na krajích jednotlivých pater bylo možné pozorovat, že dochází k jejich nerovnoměrnému 

růstu a ‚natahování‘ rostlin za světlem. Tyto nedostatky jsou však v řešení s dalším 

rozvojem společnosti a pěstebního systému. V současnosti však bude nutné řešit 

ekonomickou náročnost celého systému vzhledem k neustále rostoucí ceně elektřiny. 

 

Pro optimální růst rostlin je nutné v celém prostoru zajistit stálou teplotu a vlhkost 

vzduchu. Z tohoto důvodu byl celý sytém aquaponie přidružen k výrobě kovoobrábění, 

jelikož je tak efektivně využíváno odpadní teplo právě z výroby k udržení konstantní 

teploty 20-22 °C v zimních měsících. 

Naopak v letních měsících bylo nutné zajistit pravidelné větrání, tak aby nedocházelo 

k přehřívání vnitřcích prostorů a tím k degradaci rostlin vlivem vysokých teplot. 

S pravidelnou výměnou vzduchu je zajištěna také dodávka přiměřené koncentrace CO2. 

Dostatečná, a hlavně konstantní vlhkost v rozmezí 70-80 % potřebná pro kvalitní růst 

plodin je pak zajištěna odparem vody ze systému. Při takto vysoké vlhkosti je nutné dbát 

na neustálou cirkulaci vzduchu, aby nedocházelo k vzniku plísní, což je zajištěno 

ventilátory umístěnými v protilehlých částech místnosti. Výhodou proti vzniku plísní je 

umístění čističky vzduchu s HEPA filtrem do systému VZT, který zachytí nejjemnější 

částice nečistot, spor a dalších mikroorganismů kolujících ve vzduchu při vysoké 

vlhkosti.  

Jelikož je konstantní vlhkost zajišťována odparem vody ze systému, je nutné ji pravidelně 

doplňovat. Při dopouštění systému je nutné dbát na teplotu vody, která je požadována a 

pohybuje se v průměru od 20-23 °C. Z toho důvodu je nutné vodu před samotným 

vpuštěním do chovných nádrží předehřívat v přípravné nádrži. 

 

Jak už bylo řečeno výše, voda před nátokem do chovných nádrží probíhá stabilizací a 

ohřevem v oddělených nádržích. Z chovných nádrží pak vytéká voda obohacená o živiny 

potřebné pro růst rostlin. Pro efektivní růst je voda před pěstebním systémem 

obohacována o železo, kterého je ve vodě nedostatek a je potřebné pro rychlý růst plodin. 

Takto upravená voda pak proudí pěstebním systémem za pomocí čerpadla a vrací se zpět 

do chovných nádrží. 
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Voda z aquaponického systému je po procesu odkalování využívána pro další 

zavlažování a hnojení v klasickém zemědělství, jelikož obsahuje stále velké množství 

nerozpuštěných látek a živin, které jsou v dnešní době velmi ceněné jako organické 

hnojivo. 

 

V rámci aquaponie je možné pěstovat různé druhy rostlin podle zvoleného pěstebního 

systému. Společnosti se však specializují na pěstování různých druhů salátu a bylin, 

jejichž vzrůst v období sklizně dosahuje max. okolo 40 cm. 

Jednotlivé rostliny jsou předpěstovány v externích pěstebních stanech a následně jsou 

v pěstebních košících umísťovány do otvorů v pěstebním systému. Společnosti si rostliny 

předpěstovávají samy, čímž lze efektivně eliminovat zavlečení choroby či škůdce, kterým 

by mohlo dojít ke zničení celé úrody. Tyto stany jsou velmi efektivní i vzhledem jejich 

malé prostorové náročnosti. 

 

 

Obr. 66, 67, 68: Pěstební stany pro předpěstování rostlin [fotoarchiv Magdaléna Prunerová] 
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Celý systém obsluhuje 10-15 osob denně v závislosti na jeho velikosti, druhu chovaných 

ryb a pěstovaných rostlin a také následné produkci. Jendou denně je nutné zajistit krmení 

ryb, které probíhá pravidelně vždy v ranních hodinách a také je nutné zkontrolovat kvalitu 

vody v systému, tak aby nedocházelo k překročení povolených limitů obsahu látek ve 

vodě. Zejména je sledována koncentrace amoniaku, aby při jeho zvýšení nedošlo k úhynu 

ryb. Z toho důvodu je prováděno pravidelné odkalování a dopouštění nové vody do 

systému. 

Dále je nutné zkontrolovat kvalitu pěstovaných plodin, zda nedošlo k zavlečení choroby 

či škůdce a funkčnost celého systému. Před novou výsadbou je nutné pěstební systém 

vydezinfikovat peroxidem. Do takto připraveného potrubí je možné pustit vodu z nádrží 

a nasadit nové plodiny. 

Aqaponie není jen o samotném pěstování, ale také o následné produkci. Jelikož jsou 

všechny zmínění společnosti dodavatelé ryb i zeleniny do restaurací a obchodních 

řetězců, je nutné zajistit prostory pro zpracování rybího masa, prostory pro balení 

výsledných produktů a jejich expedici, které musí být v souladu s hygienickými a 

veterinárními požadavky. Společnosti tak zajišťují kompletní produkci, která je 

připravena k okamžitému zpracování u koncového odběratele a pro přímou konzumaci 

spotřebitelů. 

Společnosti dbají na to, aby zelenina, která se dostane zákazníkovi na stůl byla sklizena 

maximálně 1-2 dny předem a zachovala si tak svou nejvyšší kvalitu. 

Shrnutí 

Z provedených exkurzí a konzultací s dalšími odborníky v oboru aquaponie, lze říci, že 

většina farem v České republice se zaměřuje hlavně na maximalizaci výnosu. Tu je 

možnou zajistit pravidelným odbytem zeleniny, ale hlavně ryb, které jsou v našich 

podmínkách velmi často „nadstandardním“ zbožím a konzumenti jsou tak ochotni zaplatit 

i vyšší cenu za kvalitní rybí maso.  

Pro maximalizaci výnosu z chovné části se pak nejčastěji volí pro chov právě sumečci 

afričtí, kteří dosahují maximální velikosti za krátký čas. Tento výnos je však vykoupen 

podmínkami pro život ryb, jelikož jsou v nádržích ve velkém počtu, krmeny jsou dle 

přesného plánu a jsou tak ve velkém stresu. Což ovlivňuje produkci jejich odpadních látek 

– živin pro rostliny. Aby tedy byla zajištěna stálá produkce zeleniny, je nutné vodu 

přihnojovat organickými látkami. To ovšem narušuje prvotní myšlenku aquaponie jako 

jednosmyčkového systému a vzniká tak dvousmyčkový, v podstatě oddělený, systém 

akvakultury a hydroponie. Aquaponie je však velmi mladý obor a neexistují pro něj žádné 

legislativní požadavky, takže záleží jen a pouze na provozovateli, jak celý systém pojme. 

Na druhou stranu jsou zde však i farmy, které se zaměřují hlavně na potřeby chovaných 

ryb a rostlin a zdokonalují svoje systémy a postupy tak, aby byly, co nevíce podobné těm 

přírodním a byly co nejvíce v souladu s přírodou. Jen tak lze dosáhnout efektivního 

způsobu aquaponie s prvotní myšlenkou udržitelného zemědělství a záchrany vodních 

zdrojů. 
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Pro vybudování aquaponické farmy v rámci komunitního centra bude využita stávající 

betonová nádrž – objekt SO 02, která se nachází u řešeného objektu. Z této nádrže bude 

po odčerpání vody vybudován nový stavební objekt o 1 NP a 1 PP (Pro realizaci je nutné 

po odčerpání vody provést podrobný stavebně technický průzkum materiálu a celkového 

stavu nádrže. Bude nutné provést sondy pro zjištění druhu betonu, jeho pevnosti a 

zpracovat prováděcí dokumentaci uzpůsobenou skutečnému zaměření na stavbě). 

V novém stavebním objektu bude také umístěna kotelna, skald paliva pro vytápění obou 

objektů a strojovna VZT. Aquaponická část bude od technologického zázemí oddělena 

dvěma dveřmi z důvodu desinfekčního prostoru. 

Bude zde umístěna kompletní technologie aquaponie včetně „baby školky“ ve formě 

pěstebních stanů pro předpěstování rostlin a „baby školky“ pro tření ryb pro vlastní chov 

nebo jejich dochování do potřebné velikosti před umístěním do samotné aquaponie. 

Vlastní návrh technologie vycházel z provedených exkurzí a zkušeností několikaleté 

praxe odborníků v daném odvětví, na základě jejich rad a konzultací. 

 

Návrh celého systému je založen na druhu chovaných ryb, kterým je nutné uzpůsobit 

chovné nádrže, typ a teplota vody. Dle toho se následně vybere vhodný druh rostlin pro 

pěstování. 

Pro tento konkrétní projekt byl zvolen mix sladkovodních ryb ke konzumaci a okrasných 

ryb: 

- Tilápie nilská – sladkovodní ryba původem z Afriky, dobře přizpůsobivá a 

nenáročná na chov, dorůstá do délky 60 cm, hmotnosti až 4 kg a ideální je pro 

ni mělká voda okolo 20-30 °C, 

- Jeseter sibiřský – sladkovodní ryba původem z Asie, je zdrojem kaviáru a 

velmi chutného masa, na dlouhý chov (10-15 let), dorůstá do délky až 1 m a 

hmotnosti až 6 kg, ideální jsou malé hloubky a teplota vody okolo 10-15 °C, 

- Pstruh duhový/lososovitý – sladkovodní ryba původem z Asie a Severní 

Ameriky, dorůstá délky až 70 cm a váhy 7 kg, ideální pro umělý chov, teplota 

vody okolo 10-15 °C, 

- Koi kapr – okrasný druh uměle vyšlechtěného kapra pro jezírka, funguje jako 

ustalovač pro celý chov, vyhovuje jím voda okolo 15-20 °C, 

- Sumeček africký – ryba původem z volně stojatých vod, nenáročná na chov a 

s velkými přírůstky za krátkou dobu, dorůstá do hmotnosti 2-3 kg, vyhovuje 

mu teplota vody 20-30 °C. 

Pro pěstování se jako nejideálnější a nejméně náročná jeví listová zelenina v podobě 

nejrůznějších druhů salátu a bylin, kterým vyhovuje teplota vody okolo 20 °C a dosahují 

maximální výšky v době sklizně okolo 40 cm. Jednotlivé druhy závisí od aktuální 

poptávky či požadavků odběratele. 

 

a) Samotný chov 

Chovná část bude umístěna v 1.PP nového objektu SO 02, a to z důvodu objemu a celkové 

hmotnosti nádrží během provozu. Na základě provedených exkurzí a konzultací 

s odborníky z oboru se bude sestávat celkem z 12 nádrží kruhového tvaru o průměru 2 m 
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a výšce 1,5 m. Celkový objem nádrží bude 3 m3 a zajistí produkci 800 kg ryb za půl roku 

(na základě zkušeností z praxe). Tvar a rozměr byl zvolen na základě zvolených druhů 

chovaných ryb. 

Nádrže budou plastové, svařeny na místě z PP a budou umístěny na svařované ocelové 

podstavce pro zajištění lepší obsluhy, snadnějšímu odkalování a vypouštění a také kvůli 

údržbě místnosti. Každá nádrž bude zakryta sítí, aby bylo zamezeno vyskočení ryb, ale 

byl zajištěn dostatečný přísun kyslíku. 

Celý chov bude rozdělen do 3 systémů po 4 kádích, a to z důvodu zamezení přenosu 

nemocí a tím zamezení případné likvidace celého chovu a úrody. Dále bude do systému 

umístěna 1 nádrž o stejném objemu, kde bude napouštěna voda před jejím samotným 

vpuštěním do systému. Tento krok je důležitý zejména pro ustálení vody a její ohřev na 

potřebnou teplotu, jelikož bude užívána voda z místní studny. 

Druhým důvodem rozdělení chovu je také výběr chovaných ryb – tilápie, sumečci 

potřebují ke svému životu teplou vodu, a naopak pstruzi a jeseteři potřebují chladnější 

vodu. Koi kapry lze chovat v obou systémech, jelikož jejich teplotní rozsah je větší. Dva 

systémy budou tedy určeny pro chov A – teplý a jeden systém bude určen pro chov B – 

studený, a to z důvodu, že ryby z teplého chovu dorůstají rychleji a zajistí tak rychlejší a 

pravidelnější výnosy. 

b) Systém oběhu vody 

V každém systému budou 2 biologické filtry obsahující nitrifikační bakterie, které upraví 

vodu tak, aby živiny v ní byly pro rostliny dobře využitelné. Následně bude voda 

dopravována za pomoci běžných vodních čerpadel potrubím v instalační šachtě do 

pěstební části. Zde bude protékat jednotlivými pěstebními patry a následně bude 

samospádem vracena čistá voda zpět do chovných nádrží. 

Nádrže budou pravidelně 1 x denně odkalovány. Potřebné množství vody je následně do 

systému připouštěno z přípravné nádrže. Při každém výlovu bude voda z nádrže 

odčerpána spolu s nerozpuštěnými látkami do venkovní akumulační nádrže. 

Nerozpuštěné látky – kal, budou vysušeny a následně využívány pro hnojení komunitní 

zahrady. Voda i vysušený kal budou užívány jako organické hnojivo pro komunitní 

zahradu. Následně budou nádrže vydesinfikovány a připraveny pro další napuštění a 

nasazení nového chovu. 

c) „Baby školka“ - tření 

V objektu bude vyhrazen prostor pro budování vlastního chovu. Budou zde umístěny 

nádrže o průměru 1 m (sumečci, pstruzi, jeseteři, koi kapři) a žlaby o rozměrech 1 x 0,4 m 

(tilápie), které budou určeny pro vlastní tření a dochování ryb před jejich samotným 

umístěním do chovných nádrží. Tímto procesem se zajistí celkový zdravý chov a zamezí 

se zanesení chorob do systému. Dochováváním v přípravných nádržích se také zkrátí 

finální doba růstu ryb v systému. 

d) Zpracování 

Celý systém bude založený na pravidelném cyklickém vylovování jednotlivých nádrží, 

kdy bude každý měsíc vylovena jedna nádrž. Jelikož se jedná o živé ryby, je nutné zajistit 

buď prostory pro zpracování v souladu s hygienickými a veterinárními předpisy 

(oddělené prostory s chladícími boxy, odborná způsobilost) nebo zajistit odběratele 

živých ryb. 
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V tomto případě je následné zpracování řešeno zajištěním odběru živých ryb jejich 

externím zpracovatel. Ryby budou po vylovení přepraveny jídelním výtahem do 1.NP a 

následně v převozních kádích s kyslíkem přepraveny ke zpracovateli (do max. 

vzdálenosti 50 km). Není tedy nutné řešit další prostory pro zpracování, zajištění 

potřebného personálu a jeho kvalifikace. 

 

a) Samotný chov 

Na základě získaných informací byl jako nejvhodnější pěstební systém vybrán systém 

DWC – systém plovoucích vorů. Jejich návrh a zkonstruování bude provedeno na míru, 

tak aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům na pěstování a prostorovým možnostem. 

Pěstební část aquaponie je umístěna v 1.NP nového objektu, tak aby byl zajištěn 

dostatečný přísun denního světla a zajištěno přirozené větrání okny.  

Pěstební konstrukce bude složena z jednotlivých vorů, tak aby bylo možné její snadné 

rozebrání a přemístění bez použití složité mechanizace. Nosná konstrukce voru tvořící 

výšku jednotlivých pater bude zhotovena ze svařovaných uzavřených ocelových profilů, 

na které bude svařena roštová konstrukce. Na tuto roštovou konstrukci budou uloženy 

samotné pěstební vory svařované z PP. 

Konstrukční výška jednotlivých pater bude 0,7 m. Rozměr pěstebního voru pak bude 

2,5 x 0,9 x 0,2 m, taky aby byla zajištěna jeho pohodlná obsluha ve všech patrech. Světlá 

výška patra je 0,5 m a na spodní straně každého nosného roštu je připevněno osvětlení. 

Poslední patro je zakončeno lehkou svařovanou konstrukcí z uzavřených profilů, na které 

je upevněno osvětlení. 

 

Obr. 69: Vlastní návrh nosné konstrukce pěstebního voru– systém DWC [Autor] 

Výška hladiny vody ve voru je 10-12 cm a každý vor obsahuje dvě desky z PP o rozměru 

1,15 x 0,8 m, ve které jsou v pravidelných rozestupech otvory o průměru 50 mm pro 

sazenice. Jeden vor je určen pro 28 sazenic, celkem tedy 2460 rostlin. 



62 

 

 

Obr. 70: Vlastní návrh pěstebního voru– systém DWC [Autor] 

Celkem je na ploše 102 m2 umístěno 88 pěstebních vorů – dvě řady po 8 vorech – chov 

A, jedna řada po 6 vorech – chov B v celkem 4 patrech. Mezi jednotlivými řadami je 

manipulační prostor 0,8 m. 

 

  

Obr. 71, 72: Vlastní návrh pěstební části – systém DWC [Autor] 
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Obr. 73, 74: Vizualizace vlastního návrhu pěstebního systému DWC [Autor] 
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b) „Baby školka“ - předpěstování 

V objektu bude vyhrazen prostor pro samotné předpěstování rostlin, které bude probíhat 

v pěstebních stanech. Rozměr stanu je 120 x 40 x 200 cm o 5 patrech s kapacitou až 1440 

klonů a pro potřeby aquaponie budou dostačující 2 stany umístěné v 1. PP spolu s 

prostorem pro přípravu sazenic a skladem. Tyto stany je možné pořídit v grow shopech 

zaměřených na aquaponické a hydroponické pěstování a zajišťují vhodné podmínky pro 

předpěstování rostlin. 

Obr. 75, 76: Pěstební stan pro předpěstování [fotoarchiv Magdaléna Prunerová] 

c) Zpracování 

Délka pěstebního cyklu je závislá na druhu pěstovaných rostlin, ale pohybuje se v řádech 

1-2 měsíců. Sklizená zelenina je okamžitě balena a expedována ke spotřebitelům, takže 

je zajištěna její maximální čerstvost. Před každou novou výsadbou jsou vory vypuštěny 

a vydesinfikovány. 

 

I přesto, že se pěstební část nachází v 1.NP, okenní otvory a pochozí světlíky navržené 

v novém objektu nezajistí dostatek potřebného světla v dané vlnové délce pro růst rostlin. 

Osvětlení je proto zajištěno pomocí LED trubicových svítidel s kompletním světelným 

spektrem nad každým pěstebním vorem. 

Jedná se o nejúčinnější svítidla o příkonu 42 W určená pro větší pěstební prostory 

s plochou cca 1,5 m2 na jedno světlo, délka jednoho svítidla je 95 cm. Na jeden vor jsou 

potřeba 2 světla, na navrženou pěstební plochu je tedy zapotřebí celkem 176 ks svítidel. 

Celková doba svícení je 12 h/den. Pro stany budou použity speciální druhy světel určené 

pro počáteční růstovou fázi a doba svícení bude 14 h/den 

Větrání pěstební i chovné části bude zajištěno pomocí vzduchotechnické jednotky, která 

bude provádět pravidelnou výměnu vzduchu, zajišťovat doplňování CO2 z tlakových 

lahví. Současně bude zajišťovat čištění vzduchu pomocí HEPA filtru, aby bylo zamezeno 

vzniku plísní. Pro neustálé proudění vzduchu v místnosti je možné do ní umístit na 

protilehlé strany větráky, jako doplňkový zdroj. 

Udržování vlhkosti je zajištěno odparem vody z pěstebních nádrží. Jako povrchová 

úprava stěn bude použitý keramický obklad z důvodu snazší hygieny a údržby místností. 
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Vzhledem k poloze objektu, který se nachází na okraji zastavěného území obce 

Huštěnovice není možné se napojit na vedení technické infrastruktury inženýrských sítí. 

Z tohoto důvodu bylo nutné koncipovat objekt tak, aby jeho realizace i následný provoz 

byl ekonomický a také ekologický a aby svým provozem nezatěžoval stávající sítě 

technické infrastruktury. 

 

Jedním z možných řešení se zde nabízí vytvoření částečně tzv. off-grid budovy neboli 

ostrovního objektu. Koncept toho řešení spočívá ve vytvoření částečně autonomní 

budovy, která je schopna fungovat téměř bez dodávek energií z inženýrských sítí. 

Takováto stavba je zásobována vodou z vlastní studny na pozemku, dešťová voda je 

jímána a recyklována pro další potřeby objektu. Splaškové odpadní vody jsou čištěny a 

likvidovány na pozemku. [48] 

Energeticky je budovy zásobovány z vlastní fotovoltaické elektrárny, kotlem na pevná 

paliva a částečnou dodávkou elektrické energie z veřejné sítě za nepříznivých podmínek. 

Teplá voda může být zajištěna ohřevem z kotle pro vytápění nebo solárními panely. 

I když se z počátku může toto řešení zdát neekonomické z hlediska vysokých vstupních 

nákladů, je nutné říci, že při aktuálních cenách energií, je návratnost celého systému řádu 

několika let. A také se stále zpřísňujícími se podmínkami na energetickou náročnost 

budov a využívání obnovitelných zdrojů energií je toto řešení nevyhnutelné. [48] 

 

Z informací o poloze inženýrských sítí, konkrétně vedení elektrické energie, bylo 

zjištěno, že se v blízkosti objektu nachází stávající podzemní vedení VN a NN a 

trafostanice. Dodávka elektrické energie pro chod komunitního centra bude tedy zajištěna 

zřízením nové přípojky elektro – NN, přes novou elektroměrovou skříň na pozemku. 

Přípojka bude provedena na základě požadavků správce inženýrských sítí. Nová 

elektroměrová skříň bude umístěna vedle bočního vstupu min. 0,6 m nad upraveným 

terénem. 

Vzhledem k velké potřebě svícení v systému aquaponie bude tato potřeba z větší části 

pokryta vlastní solární elektrárnou umístěnou na střeše objektu SO 01 – komunitní 

centrum. Dle celkového počtu světel – 176 ks, jejich požadovaného příkonu 42 W a doby 

svícení – 12 h/d byla stanovena celková potřeba energie pro svícení na 7,8 kW/h. 

Celková plocha střechy, na kterou je možné fotovoltaické panely umístit je ≈ 165 m2.  

Budou použity nejúčinnější panely na trhu s účinností ≈ 20 % o rozměru 2,11 x 1,05 m a 

ploše 2,12 m2. Vzhledem k orientaci objektu budou panely umístěny směrem na 

jihozápad (kolmo na čelní stranu objektu) pod úhlem 30 °. Vzdálenost mezi jednotlivými 

řadami bude 2,9 m, aby byla zachována plná účinnost panelů. 

 

d – délka panelu 

α = sklon panelů 

γ – sklon slunečních paprsků při 

východu / západu slunce 

x – vzdálenost mezi řadami

Obr. 77: Výpočet vzdálenost řad fotovoltaických panelů [49] [Autor] 
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Celkem tak bude na střechu umístěno 24 fotovoltaických panelů, které zajistí pokrytí od 

10 do 60 % z celkové potřeby elektrické energie v závislosti na měsíci v roce. Pro údržbu 

FV panelů je zajištěn manipulační prostor mezi jednotlivými řadami a střešní atikou o 

šířce 0,8 m. Zbývající energie bude odebírána z distribuční sítě. Jelikož je potřeba svícení 

nepřetržitě minimálně 12 h/den zejména v době slunečního svitu, bude veškerá získaná 

energie spotřebována okamžitě s akumulací do bateriových úložišť se neuvažuje. 

Fotovoltaická elektrárna bude dále obsahovat regulátor (MTTP měnič) napětí, 

propojovací vodiče, ochranné prvky a elektrocentrálu umístěnou v objektu SO 01 

v místnosti 115 – technická místnost, odkud bude elektřina dále rozvedena. [50] 

 

Obr. 78: Schéma fotovoltaická elektrárna s přímou spotřebou získané energie [Autor] 

Vzhledem k nepřetržitému provozu čerpadel v chovné části a zásobování nádrží kyslíkem 

je nutné zřídit u objektu záložní zdroj elektrické energie v případě výpadku dodávek 

z distribuční sítě. Pokud by byl výpadek delší než 0,25 h, došlo by k úhynu ryb a tím 

zničení celého systému. Z toho důvodu bude u objektu umístěn naftový generátor. 

Podrobný výpočet a návrh rozmístění panelů je součástí přílohy č. 1 – Přípravné a studijní 

práce. Přesný návrh a kladecí plát bude zpracovaný realizační firmou a není předmětem 

této práce. 

 

 

Jak už bylo zmíněno výše, řešený objekt se nachází v oblasti, kde není možné napojení 

na veřejný vodovod a vybudování nové větve by bylo velmi nákladné a nepřiměřené 

velikosti toho objektu. Vzhledem k poloze řešeného objektu v těsné blízkosti Baťova 

kanálu zde lze předpokládat vysokou hladinu podzemní vody. 

Z místního šetření a průzkumu území bylo zjištěno že se v těsné blízkosti objektu nachází 

stávající studna s vysokou hladinou vody. Studna je umístěna za místní komunikací 

vedoucí před řešeným objektem – viz příloha č. C.03 Koordinační situační výkres. Jedná 

se o klasickou kopanou studnu z betonových skruží o průměru 1 m. Studna je v majetku 

obce a v současnosti není nikým využívána, tudíž je možné ji využít pro zásobování 

komunitního centra i aquaponie.
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Obr. 79, 80: Stávající studna v blízkosti řešeného objektu [Autor] 

Připojení objektu bude provedeno novou vodovodní přípojkou průtlakem pod místní 

komunikací a dále vedenou pod stávajícím sjezdem. Vodoměrná soustava s vodoměrem 

a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v objektu. 

Aby bylo možné vodu ze studny užívat pro potřeby komunitního centra a aquaponie je 

nutné provést průzkum její kvality. Pro užívání vody jako pitné je nutné zajistit, aby 

splňovala parametry dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Jedná se zejména o mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické 

ukazatele a jejich hygienické limity, které jsou stanoveny v přílohách této vyhlášky. Tyto 

podmínky zajistí úpravna vody umístěna na přívod vody do objektu. [51] 

Úpravna vody zajistí odstranění mechanických nečistot pomocí několikastupňových 

filtrů, kde dochází průtokem vody k zachycování právě nerozpuštěných látek. Dle 

rozboru složení vody bude případně nutné provést úpravu tvrdosti vody, tak aby byla 

voda vhodná k užívání dle výše zmíněné vyhlášky, ale současně byla šetrná 

k technologickým zařízením a spotřebičům. Dále bude nutné rozborem vody zjistit její 

kyselost a případně upravit pH či koncentraci CO2, jelikož vysoká koncentrace právě 

rozpuštěného CO2 způsobuje korozi a poškozuje spotřebiče. Důležitou součástí úpravny 

vody je také její dezinfekce, a to buď pomocí dávkování chlornanu sodného nebo pomocí 

UV zářiče. [51] 

Dále je nutné provést průzkum, zda je tato studna schopná pokrýt celkovou potřebu obou 

objektů. Pokud by tato potřeba nebyla pokryta, je nutné zajistit doplňkový zdroj vody 

například pomocí zpětného užívání vyčištěné odpadní vody. Úpravna vody bude 

umístěna v kotelně před přívodem vody do ohřívače. 

Rozbor vody, návrh úpravny a zjištění možností pokrytí spotřeb není předmětem této 

diplomové práce a bude zpracován odbornou realizační firmou.  
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V objektu komunitního centra i v objektu aquaponie budou vznikat odpadní vody, které 

je nutné patřičným způsobem likvidovat či s nimi dále nakládat. Jedná se o splaškové 

vody z provozu komunitního centra, odpadní vody z technologie aquaponie a dále 

dešťová voda z obou objektů. 

V blízkosti řešeného objektu bývalé čerpací stanice se nachází obecní ČOV (ve 

vzdálenosti cca 300 m) odkud je vyčištěná voda vypouštěna do vod povrchových – místní 

potok vedoucí podél řešených pozemků a následně do Baťova kanálu. Na tuto čistírnu 

odpadních vod však neexistuje stávající možnost napojení a budování vlastní kanalizační 

větve bylo velmi nákladné a neefektivní. Dle ceny agregované položky RTS 1250 Kč/bm 

kanalizační přípojky DN 200 a hloubce výkopu cca 1,2 m by cena za vybudování nové 

kanalizační přípojky byla přibližně cca 375 000 Kč. 

V rámci zachování soběstačnosti objektu se tedy nabízí myšlenka vybudování kořenové 

čistírny odpadních vod na pozemku, která bude součástí celkového konceptu off-grid 

budovy a bude dotvářet okolní krajinu. Jedná se o přírodní extenzivní způsob čištění 

odpadních vod a lze říci, že se jedná o druh bio filtru s porostem na povrchu čistírny. 

Princip kořenové čistírny odpadních vod je velmi obdobný jako u přirozených mokřadů, 

v nichž probíhají samočistící procesy. Tyto procesy lze rozdělit na aerobní v nezatopené 

části filtru, anaerobní v zatopené části kořenového filtru a anoxické. Dále sem patří 

procesy fyzikální, chemické a biologické jako je filtrace a sedimentace pevných látek, 

sorpce, rozklad a přeměna odpadních látek a dále oxidační a redukční procesy. Nelze 

opomenout také mikroorganismy bakterií, které zajišťují biologické čištění. [52] [53] 

Základním principem tak je vertikální či horizontální průtok předčištěné odpadní vody 

kořenovým filtrem, který obsahuje kamenivo jemné frakce s bakteriemi zajišťujícími 

čistící procesy. Rostliny zde mají spíše estetickou funkci, pohlcují odpadní látky z vody, 

dodávají kyslík, slouží jako živné prostředí pro baterie a v zimních měsících fungují jako 

tepelná izolace celého systému. [52] [53] 

Před přítokem odpadní vody do kořenové čistírny je nezbytné tuto vodu předčistit buď to 

mechanickým nebo anaerobním předčištěním. K tomuto předčištění je vhodný anaerobní 

separátor (zařízení fungující na principu vícekomorového septiku s prostory pro 

zachycení odpadního kalu). Vícekomorový anaerobní septik zajistí větší účinnost 

předčištění a maximální využití všech prostorů. Toto předčištění je nezbytné, protože 

pokud by nedošlo k dostatečnému odstranění nerozpuštěných látek ve vodě, mohlo by 

následně dojít k ucpání filtračního lože kořenové ČOV. Pro dokonalejší a účinnější 

předčištění je možné umístit více separátorů za sebe. Takto předčištěná voda dále proudí 

do samotné kořenové ČOV. [52] [53] 

 
Dělení kořenových ČOV dle počtu EO: 

- Domovní čistírny do 50 EO 

- K-ČOV od 50–500 EO 

- K-ČOV od 500–2000 EO. 

Pro každý typ čistírny jsou dle NV č. 401/2015 Sb. stanoveny přípustné, maximální a 

průměrné emisní hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných vod v mg/l. 
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Součásti kořenové ČOV 

1. Kořenové filtrační pole 

Kořenové ČOV se rozdělují podle způsobu proudění odpadní vody filtračním polem na: 

- Horizontální, 

- Vertikální. 

A. Horizontální filtrační pole 

U kořenové ČOV s horizontálním prouděním je základním principem vytvoření zemní 

jímky s hutněným dnem opatřeným geotextilií a izolační folií, vytaženou nad provozní 

hladinu, aby bylo zabráněno nežádoucímu průsaku do podloží. Do takto připravené jámy 

se ukládá filtrační materiál různé frakce kameniva, nejčastěji říční štěrkopísky, štěrk, 

kačírek či drcené kamenivo frakce 4-8 mm a 8-16 mm. Dále se používá makadam hrubé 

frakce nad 100 mm pro rozvodné a sběrné zóny. Do takto připraveného filtračního lože 

jsou následně nasazeny rostliny a celý kořenový filtr je zaplaven vodou. [52] [53] 

 

Obr. 81: Schéma horizontální kořenové ČOV se zasakovacím objektem [54] 

B. Vertikální filtrační pole 

Kořenové čistírny s vertikálním prouděním se liší pak právě směrem proudění čištěné 

vody a užitým filtračním materiálem, který se zde používá jemnější frakce - 0-4 mm. Pro 

správnou funkci je zde důležitý výškový rozdíl přítoku a odtoku vody z filtru. Pro rozvod 

vody na vertikální filtr je vhodné použít před samotnou kČOV vertikální pulzní šachty, 

ve kterých probíhá akumulace odpadní vody a následně je potrubím s mnoha otvory 

rovnoměrně vypouštěna na kořenový filtr. [52] [53] [55] 

 

Obr. 82: Schéma vertikální kořenové ČOV se zasakovacím objektem [54] 
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Oba systémy lze vzájemně kombinovat pro zajištění vyšší účinnosti čištění a při čištění 

většího množství odpadních vod. 

 

Obr. 83: Schéma kombinace vertikální a horizontální kořenové ČOV s vyústěním do vodoteče [54] 

2. Nakládání s vyčištěnou odpadní vodou 

S takto vyčištěnou odpadní vodou lze na základě hydrogeologického průzkumu nakládat 

různými způsoby: 

- Vypouštění do vod povrchových (do toku) na základě souhlasu příslušného 

vodoprávního úřadu a správce povodí daného toku, 

- Vsakovat, 

- Odpařovat, 

- Akumulovat pro další využití 

o Splachování, 

o Závlaha a další. [52] [53] 

 

Obr. 84: Schéma horizontální kořenové ČOV s vyústěním do jezírka a zasakovacího objektu [54] 

3. Výběr typu kořenového filtru 

Pro osázení se volí vegetace typická pro mokřady, které mají vysokou míru adaptace na 

stálé zaplavení, nedostatek kyslíku, vysoký obsah solí a proměnné pH vodního prostředí. 

Vhodný je zejména Orobinec širokolistý a úzkolistý, Zblochan vodní, Chrastice 

rákosovitá, Skřípinec jezerní, Zevar vzpřímený, Rákos obecný a Sítina rozkladitá, dále 

také Kosatec žlutý, Blatouch bahenní, Kyprej vrbice nebo Tužebník jilmový. [52] [53] 
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Obr. 85: Orobinec širokolistý [52] 

 

Obr. 86: Zblochan vodní [52]

 

Obr. 87: Skřípinec jezerní [52] 

 

Obr. 88: Zevar vzpřímený [52] 

 

Obr. 89: Rákos obecný [52]

 

Obr. 90: Chrástice rákosovitá [52] 

 

Obr. 91: Sítina rozkladitá [52] 

 

Obr. 92: Blatouch bahenní [52] 

 

Obr. 93: Kyprej vrbice  [52] 
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Obr. 94: Kosatec žlutý [52] 

 

Obr. 95: Tužebník jilmový  [52] 

4. Zásady návrhu kořenové ČOV 

Při návrhu kořenové čistírny odpadních vod je nutné se řídit příslušnou normou ČSN dle 

počtu EO, která stanovuje podmínky ochranného pásma čistíren odpadních vod a také 

jejich umístění vůči zástavbě. 

• Vhodné uspořádání objektů mechanického předčištění a filtrů s ohledem na místní 

podmínky při dodržení návrhových parametrů a režimu proudění, 

• Rovnoměrné proudění vody na filtrech, zamezit intenzívní kolmataci6 a zbahnění 

povrchu, 

• Zamezit vzniku zkratových proudů ve filtrech, 

• Zabránit nárazovému zanášení filtrů povrchovými smyvy, 

• Pravidelná kontrola hladiny a množství kalu anaerobních separátorů, 

• Pravidelná kontrola odtoku, 

• Pravidelná údržba zařízení, jeho okolí a filtrační vegetace. [52] [53] 

Kořenová ČOV je stavba, jejíž životnost je dána převážně životností tělesa kořenového, 

nebo zemního, filtru, tj. cca 15-20 let i déle (dle dosavadních poznatků). Životnost je 

závislá také na dodržování provozního řádu a pravidelné celkové údržbě vegetační ČOV 

(zejména kontrola stavu hladiny kalu v septiku). V případě havárie či nefunkčnosti 

kořenového filtru lze vyměnit nefunkční část štěrkové náplně kořenových, nebo zemních 

filtrů a provést nové osázení mokřadními rostlinami. [52] [53] 

 
V konkrétním případě komunitního centra se bude jednat o kořenovou ČOV do 500 EO 

s vertikálním kořenovým filtrem, navzdory tomu, že se jedná o převážně rovinaté území. 

Tento druh byl vybrán zejména pro jeho větší spolehlivost a menší poruchovost, protože 

je snažíš zajistit proudění vertikálně filtrem než horizontálně. Toto potvrzují i mnohé 

zkušenosti z praxe. Dostatečný výškový rozdíl pro vertikální filtr bude zajištěn užitím 

zeminy vykopané pří realizaci přístavby komunitního centra. Návrh se řídí normou ČSN 

75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. [56] [57] [58] [59] 

Do kořenové čistírny budou svedeny splaškové vody z komunitního centra. Odpadní voda 

bude předčištěna dvěma čtyřkomorovými anaerobními separátory, které zajistí dostatečné 

předčištění od nerozpuštěných pevných látek. A nebude tak docházet k ucpávání jemného 

filtračního materiálu. 

 
6 Kolmatace – naplavování, zmenšování propustnosti zemin 
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Návrh vertikálního filtru 

Návrh velikosti filtrační plochy vychází z koncentrace znečištění CHSKCr vypouštěné 

vody. Předpokládaná účinnost filtru je 15,0 – 20 gCHSK/m2/den. S ohledem na obě 

podmínky je velikost plochy zemního filtru 1-5 m2 na 1 EO (podle druhu odpadní vody, 

koncentrace znečištění a řazení fitlru). 

Počet EO CHSKCr 

přípustné 

CHSKCr 

max 

BSK5 

přípustné 

BSK5 

max 

NL 

přípustné 

NL 

max 

Do 500 150 220 40 80 50 80 

Tabulka 10: Tabulka přípustných a maximálních hodnot koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních 

vod v mg/l dle NV č. 401/2015 Sb. [60] 

Pro výpočet vertikálního filtru byl stanoven počet EO = 100 a specifická spotřeba vody 

dle ČSN na 90 l/os/den. Součinitel denní nerovnoměrnosti a maximální hodinové 

nerovnoměrnosti jsou určeny z tabulky ČSN 75 6401 A ČSN 75 6402. 

Vstupní údaje: 

Počet obyvatel EO = 100 os 

Specifické množství odpadní vody qspec = 90 l/os/den 

Procento balastní vody Qb = 0 % 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,5 - 

Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti kh = 5,9 - 

Tabulka 11: Tabulka vstupních údajů pro výpočet denního přítoku do ČOV dle ČSN 75 6402 [Autor] 

Výpočty přítoků: 

Průměrný denní přítok odpadních vod Q24,m = EO * qspec = 9 m3/den = 0,1042 l/s 

Průměrný bezdeštný přítok Q24 = Q24,m + QB = 9 m3/den = 0,1042 l/s 

Max. bezdeštný denní přítok Qd = Q24,m * kd + QB = 13,50 m3/den = 0,1563 l/s 

Max. hodinový přítok Qh = (Q24,m * kd * kh + QB) / 24 = 3,32 m3/den = 0,0384 l/s 

Návrh anaerobního separátoru: 

Před samotným vertikálním filtrem bude umístěno mechanické předčištění – 

čtyřkomorový anaerobní separátor, kde dojde k předčištění organických látek a stabilizaci 

usazeného kalu. Objekt septiku je nadržen dle vzorce ČSN 75 6402 - V = a * n * q * t. 

Objem separátoru je navrhován na střední dobu zdržení, která se doporučuje 3 dny a 

součinitel kalového prostoru se obvykle uvažuje 1,5. Účinnost předčištění běžného 

septiku se uvažuju okolo 50 %. 

Součinitel kalového prostoru a = 1,5 - 

Počet obyvatel EO n = 100 os 

Specifické množství odpadní vody qspec = 90 l/os/den 

Střední doba zdržení t = 3 dny 

Požadovaný objem separátoru V = 42,75 m3 

Tabulka 12: Tabulka výpočtu objemu anaerobního separátoru dle ČSN 75 6402 [Autor] 
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Předpokládaná účinnost čistění ČOV:  

Množství znečišťujících látek 

P
rů

m
. 
k
o
n
c.

 

c 0
 [

m
g
/l

] počet 

EO 

Předpokládaná účinnost ČOV 
U

k
az

at
el

 

s o
 

[g
/o
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d
en

] 

S
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p
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[k
g
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en
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S
d
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[k
g
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I. St. 
II. 

St. 

cI po I. 

stupni 

cII po 

II. 

stupni 

Celková 

účinnost 

 [%] [%] [mg/l] [mg/l] [%] 

BSK5 60 6 6 667 100 55 90 300,00 30,00 96 

CHSK 120 12 12 1333 100 50 95 666,67 33,33 98 

NCELK 12 1,2 1,2 133 100 10 85 120,00 18,00 87 

PCELK 2,34 0,234 0,234 26 100 2 80 25,48 5,10 80 

NL 55 5,5 5,5 611 100 90 5 61,11 58,06 91 

Tabulka 13: Předpokládaná účinnost mechanického předčištění a kořenové ČOV dle ČSN 75 6402 [Autor] 

Odpadní voda bude na vertikální filtr rozdělována z distribuční šachty. Dle ČSN 75 6402 

nesmí maximální denní zatížení překročit 0,15 m/den a dávkování odpadní vody musí mít 

minimální rozestupy od 3 do 6 hodin.  

Velikost vertikálního filtru: 

Maximální bezdeštný přítok    Q24 = 9 m3/den 

Koncentrace CBSK na přítoku   cp(CHSK) = 666 mg/l 

Celkové denní znečištění CHSK  Sdp(CHSK) = 6003 gCHSK/m2/den 

Schopnost čištění gramů CHSK na 1 m2  UCHSK = 15 gCHSK/m2/den 

Požadovaná plocha vertikálního filtru  Avf = 400 m2 

Pro osázení bude zvolena vegetace typická pro mokřady, které mají vysokou míru 

adaptace na stálé zaplavení, nedostatek kyslíku, vysoký obsah solí a proměnné pH 

vodního prostředí. Vhodný je zejména Orobinec širokolistý a úzkolistý, Zblochan vodní, 

Chrastice rákosovitá, Skřípinec jezerní, Zevar vzpřímený, Rákos obecný a Sítina 

rozkladitá, dále také Kosatec žlutý, Blatouch bahenní, Kyprej vrbice nebo Tužebník 

jilmový. [52] [53] 

Nakládání s vyčištěnou odpadní vodou 

Vyčištěná voda bude drenážním potrubím svedena do akumulační nádrže pro další 

užívání. Objem nádrže je předběžně navržen na 6,3 m3, dále bude bezpečnostním 

přepadem odváděna do vodoteče. Zpětné využívání vyčištěných vod například pro 

splachování toalet by bylo vzhledem k blízkosti vodního toku, vysoké hladině podzemní 

vody, a tudíž jejího snadnému získávání komplikovaným a ekonomicky nákladným 

řešením. Bylo by nutné vybudovat přívod vyčištěné vody z filtru, akumulační nádrž 

s čerpadlem a dále samostatné vnitřní rozvody pro rozvod této vody. 

 

Dále je nutné o obou objektů vyřešit nakládání s dešťovými vodami. Vzhledem k neustále 

se zhoršujícím se klimatickým podmínkám a ubývajícím srážkám v dané oblasti je nutné 

dešťovou vodu zachytávat a akumulovat pro další využití. Jedním ze způsobů, jak využít 

dešťovou vodu a snížit dopady z výstavby na životní prostředí je vegetační střecha. Tak 
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zajistí spotřebování vody v místě dopadu a dále pozitivně přispívá k ochlazování místního 

klimatu a vytváří příjemné prostředí pro pobyt osob. 

Vegetační střecha bude provedena na objektu SO 02, čímž bude spotřebována většina 

dopadající vody na objekt a dále zde vznikne prostor pro vybudování pochozí terasy, která 

bude přístupná z terasy objektu SO 01 venkovním schodištěm. Na terasu budou 

instalovány pochozí světlíky, což vytvoří pro návštěvníky zajímavý pohled na aquaponii. 

Vegetační střecha bude provedena jako extenzivní, založena ze směsi rozchodníků a 

bylin, které nevyžadují údržbu. 

Střecha objektu SO 01 bude odvodněna střešním vtokem a společně s případnými 

přebytky dešťové vody z vegetační střechy bude svedena do nově navržené akumulační 

nádrže pro potřeby zavlažování komunitní zahrady. 

Dešťovou vodu však není možné mísit s odpadní splaškovou vodou z komunitního 

centra, jelikož každý druh odpadních vod obsahuje odlišné znečištění a vyžaduje jiný 

druh čištění. Z tohoto důvodu bude voda svedena do akumulační nádrže s bezpečnostním 

přepadem do vsakovacího objektu na pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch 

budou zasakovány taktéž na pozemku přímým vsakováním a zatravňovacími dlaždicemi. 

Stanovení odtoku dešťové vody dle ČSN 75 9010: 

Plocha střechy SO 01      A = 165,18 m2 

Plocha střechy SO 02.1- vegetační střecha   A = 171,77 m2 

Plocha střechy SO 02.2- terasa     A = 62,88 m2 

Součinitel odtoku – plochá střecha, spád 1-5 %  ѱ = 1,0 

Součinitel odtoku – vegetační střecha, spád 1-5 %  ѱ = 0,7 

Periodicita deště      n = 0,2 

Vydatnost deště při době t = 15 min, lokalita 18  qs = 184 l/s/ha 

Celkový odtok dešťové vody    Q = A * ѱ * qs  = 6,41 l/s 

Dimenze akumulační nádrže dle TNV 75 9011: 

Pro stanovený odtok dešťové vody ze střech objektů je navržena akumulační nádrž 

s bezpečnostním přepadem do vsakovacího zařízení: 

Redukovaná plocha      Ared = 348,23 m2 

Regulovaný odtok      Q0 = 0,5 l/s 

Návrhový úhrn srážek     hd = 22,9 mm 

Doba trvání srážky      tc = 60 min 

Navrhovaný objem akumulační nádrže   V = 6,6 m3 

Koeficient vsaku      kv = 0,1*10-6 m/s 

Součinitel bezpečnosti vsaku     f = 2 

Vsakovací plocha      Avsak = 109,64 m2 
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Vsakovací odtok      Qvsak =  0,000055 m3/s 

Návrhový úhrn srážek     hd = 33,9 mm 

Doba trvání srážky      tc = 480 min 

Potřebná vsakovací objem     Vvz = 10,81 m3 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení   Tpr = 54,78 hod 

Pro akumulaci dešťových vod je navržen objekt o celkovém objemu V = 11,33 m3 

s bezpečnostním přepadem do vsakovacího objektu o vsakovací ploše ≈ 100 m2, 

celkovém objemu ≈ 10 m3 a době prázdnění 54 h. Velikost vsakovacího objektu byla 

navržena také s ohledem na místní geologické podmínky z české geologické služby, 

jelikož se jedná o území s výskytem převážně hlíny a hlinitých písků z říční naplaveniny. 

V potaz byla brána také předpokládaná vysoká hladina podzemní vody. Pro vsakování 

lze použít vsakovací bloky či vsakovací jímku. 

Vhodnost zasakování odpadních vod je však závislá na hydrogeologickém posudku 

území a vsakovacích podmínkách, který je podkladem při zpracování návrhu kořenové 

ČOV a vsakovacího objektu. Tento posudek však není předmětem této diplomové práce. 

Samotný výpočet objemu odpadních vod, návrh kořenové čistírny a vsakovacího zařízení 

je součástí přílohy č. 2.4 této diplomové práce. Výpočet objemu dešťových vod z objektů 

a návrh objemu zasakovacího zařízení je proveden dle normy ČSN 75 9010 Vsakovací 

zařízení srážkových vod. 

 

Třetím druhem odpadních vod vyskytujících se v objektu, jsou odpadní vody 

z technologie aquaponie. Jelikož se jedná o tzv. jednosmyčkový okruh, kde není voda 

nijak přihnojována či jinak upravována a neustále cirkuluje v systému, obsahuje pouze 

odpadní látky pocházející z chovu ryb. Případně může obsahovat zbytky 

nespotřebovaných živin z pěstební části. Jejich koncentrace však není nijak vysoká. 

Zejména se jedná o kal a nerozpuštěné pevné látky, které však obsahují také velmi cenné 

živiny využitelné v zemědělství jako hnojivo. Odpadní vody z odkalování budou tedy 

likvidovány jejich akumulací a dalším využíváním na pozemku stavebníka pro závlahu 

komunitní zahrady. Předběžně byla navržena akumulační nádrž o objemu 6 m3. 

Zpětným využíváním těchto vod bohatých na živiny bude zajištěna soběstačnost 

komunitní zahrady a nedojde k zatěžování stávajícího odpadního hospodářství obce 

dalším objemem vypouštěných odpadních vod. Jelikož se jedná o látky organického 

původu, nedochází tak k zatěžování životního prostředí a jedná se o naprosto přírodní a 

ekologické hnojivo. Objem odpadních vod je závislý na objemu chovných nádrží a 

četnosti odkalování. 

 

Obdobně jako u zásobování objektu vodou a elektrickou energií bez napojení na 

distribuční síť, je nutné řešit vytápění objektu. Jelikož se jedná o kombinaci občanské 

budovy a výrobního objektu, kde je nutné udržovat nepřetržitě konstantní teplotu 21 °C a 

více a zajišťovat pravidelný ohřev vody do aquaponického systém. Jako zdroj vytápění 

byl zvolen kotel na pelety. Jedná se o ekologický způsob vytápění šetrný k životnímu 

prostředí, který koresponduje s celkovou myšlenkou nového využití objektu a je možné 

ho plně automatizovat, což sníží požadavky na počet zaměstnanců komunitního centra. 
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Kotelna je umístěna v objektu SO 02 v 1.NP spolu s místností určenou pro sklad pelet. 

Z hlediska komfortu a bezproblémového provozu je zvolen kompaktní automatický kotel 

s elektronicky řízeným spalováním a automatickým podavačem pelet. Způsob vytápění 

byl zvolen také proto, že se v obci Huštěnovice nachází výrobce pelet, což sníží celkové 

náklady na dopravu a podpoří místní ekonomiku. Dalším bonusem je fakt, že místní 

výrobce se specializuje na výrobu pelet z odpadu slunečnicových slupek, které nakupuje 

přímo od zpracovatele. 

Slunečnicové pelety jsou ekologickou náhražkou za vytápění klasickými dřevěnými 

peletami nebo uhlím s vysokou výhřevností a nízkému podílu nespalitelných částí a je 

možné je použít pro kotle na biomasu, pevná paliva a do plně automatizovaných kotlů. 

Jedná se tak o ekonomické palivo, které je šetrné k životnímu prostředí s vysokým 

podílem mastných látek podporujících hoření, s minimální prašností a jednoduchou 

manipulací. 

Ohřev teplé vody pro komunitní centrum i aquaponii bude zajištěn nepřímotopným 

ohřívačem. Vzhledem k větším vzdálenostem kotelny od míst spotřeby teplé vody bude 

v obou objektech cirkulace teplé vody, což zamezí tepelným ztrátám a v první řadě sníží 

celkovou spotřebu teplé vody. 

Kotelna bude vybavena šnekovým podavačem pelet. Pelety je možné skladovat buď to 

na paletách nebo přímo ze zásobníku, kdy bude ve stěně zřízen otvor pro dodávku pelet. 

Samotné vytápění bude zajištěno ústředním topením s deskovými otopnými tělesy. 

Technické řešení je však předmětem zpracování prováděcí dokumentace odborným 

specialistou a není předmětem této diplomové práce. 

 

Řešení vzduchotechniky je klíčové zejména v objektu SO 02 aqaponie, kde je vysoký 

požadavek na pravidelnou výměnu vzduchu každých 5-10 minut a zároveň udržení 

konstantní teploty a vlhkosti. Z toho důvodu bude do objektu umístěna vzduchotechnická 

jednotka. Ta bude umístěna v objektu SO 02 ve strojovně a rozvody VZT budou vedeny 

v podhledech. 

Spolu s jednotkou VZT bude v objektu umístěna rekuperační jednotka, která bude 

zajišťovat zpětné využívání tepla z vyměňovaného vzduchu na nasávaný v zimním 

období, a naopak v letním období bude teplý venkovní vzduch ochlazovat. Tímto budou 

ušetřeny nemalé teplené ztráty, pokud by zde rekuperace nebyla. 

Dále bude na jednotku VZT umístěn HEPA filtr pro čištění vzduchů a zabránění vzniku 

sporů plísní a dalších bakterií. Z exkurzí v provozech aquaponie také vyplynulo, že je 

nutné v systému zajistit doplňování CO2. To bude provedeno umístěním tlakové láhve na 

přiváděný vzduch. Tímto bude zajištěna plná automatizace a bude možné pravidelně 

kontrolovat hladinu CO2 v místnosti. 

Objekt SO 01 bude větrán samostatnou jednotkou VZT a rekuperace z důvodu 

doplňování CO2 do systému aquaponie. Technické řešení je však předmětem zpracování 

prováděcí dokumentace odborným specialistou a není předmětem této diplomové práce. 
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Z osobní zkušenosti lze říci, že vnímání pojmu komunitní centrum veřejností je v mnoha 

případech spíše skeptické a valná většina veřejnosti neví co si pod tímto pojmem 

představit. Většina z nich si pojem spojuje spíše s negativním významem a skupinami 

jako jsou drogově či alkoholově závislí, společensky vyloučené menšiny nebo jinak 

znevýhodnění lidé. 

Faktem ale je, že po bližší analýze trhu bylo zjištěno, že komunitní centra jsou zřizována 

účelem volného shromažďování lidí a podpory sociálního života v dané oblasti. Ve 

většině případů nejsou určena pro konkrétní komunitu nebo uživatele, ale pro širokou 

veřejnost a komunita je formována až následně samotnými návštěvníky. Komunitní 

centra mají za cíl vytvářet prostor pro kohokoli, kdo projeví zájem.  

 

Pojem komunitní centrum není v české legislativě přesně definovaný. Při zkoumání 

původu slovního spojení bylo zjištěno, že dle sociologické encyklopedie slovo komunita 

pochází z latinského slova communitas, což v překladu znamená společenství či 

pospolitost, tedy soc. útvar charakterizovaný jednak zvl. typem soc. vazeb uvnitř, mezi 

členy, jednak specif. postavením navenek, v rámci širšího soc. prostředí. Pojem komunitní 

centrum lze odvodit také od slovního spojení komunitní hnutí, který je podle sociologické 

encyklopedie vykládán jako spontánní sdružování, vytváření neformálních seskupení, 

která svým členům usnadňují čelit tlakům celospol. struktur, poskytují morální oporu a 

rozvíjejí alternativní vzorce lidského soužití a životního stylu.7 [61] 

Historie pojmu komunita sahá až do 18. století n.l., kdy se jednalo především o 

náboženské komunity a později například v 60. letech 20. století šlo o komunity hippies. 

Historicky byl vznik komunit spojen se sociálními, ekologickými či společenskými 

problémy tehdejší společnosti a lidé v nich hledali novou integritu zakládající se na 

spolupráci, meditacích, vytváření nových vztahů, vzájemném respektu, porozumění a 

prohloubení vztahu k duchovním hodnotám. Současně se také pokoušely o rozvoj nových 

technologií, zemědělství, ekologii, historii a další obory. [61] 

Novodobé komunity je třeba odlišit od sekt a part mládeže, které se většinou vyznačují 

naprostou konformitou vůči skupině a vůdci, závislostí a strachem z porušení solidarity, 

využíváním pocitu viny a hrozeb, podezříváním, nechutí k práci a podobně.8 

Z dostupných zdrojů a různých výkladů toho pojmu lze říci, že se jedná o objekt či 

víceúčelové zařízení, které slouží k setkávání členů příslušné komunity za účelem 

realizace sociálních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 

jednotlivců a komunity jako celku. [62] [63] 

Komunitní centrum realizuje výše zmíněné aktivity, jež vyplývají z tradic a zvyků 

komunity a jsou přístupné široké veřejnosti. Členové příslušné komunity se aktivně podílí 

na fungování komunitního centra, rozhodují o jeho provozu, náplni a vyhodnocují jeho 

 
7 [61] Sociologická encyklopedie: Hnutí komunitní [online]. 2017 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hnut%C3%AD_komunitn%C3%AD 
8 [61] Sociologická encyklopedie: Hnutí komunitní [online]. 2017 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hnut%C3%AD_komunitn%C3%AD 



79 

 

funkčnost. Komunitní centrum funguje na principu neziskové a nekomerční organizace, 

provoz centra je zpravidla zajištěn ve spolupráci se smluvními partnery, kteří se podílí na 

provozních nákladech. 

Komunitní centrum vychází ze základního principu komunitní sociální práce, jež je 

založena na sdílení vzájemných zkušeností a potřeb, vzájemné komunikaci a sdílení 

problému, které umožňují hledat nová řešení. Poskytuje prostor pro konání 

volnočasových i vzdělávacích aktivit, které není určeno za účelem výdělku. Centrum 

funguje na principu vzájemné důvěry, solidarity, podpoře, respektu a rovnoprávnosti. U 

svých členů podporuje otevřenost, informovanost a transparentnost, podporuje jejich 

silné stránky a vzájemné sociální kontakty. [64] 

Pro správné fungování komunitního centra je nutné vytvořit trvalé pracovní místo pro 

pracovníka s odbornou způsobilostí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Dle § 32 toho zákona sociální služby zahrnuju sociální poradenství, péči a služby 

prevence a tyto služby lze podle § 33 poskytovat pobytově, ambulantně nebo terénně. 

Účelem sociálních služeb dle § 38 je zajistit osobám fyzickou a psychickou soběstačnost, 

s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší 

možné míře zapojení do běžného života společnosti. [65] 

Sociální pracovník 

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou definovány § 109 zákona č. 

108/2006 Sb., který říká, že sociální pracovník je osoba vykonávající sociální šetření, 

zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních 

poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství a další činnosti spojené 

se zjištěním potřeb obyvatel obce či kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. 

Odborná způsobilost sociálního pracovníka je definována dále v § 110 odstavec 4, kdy se 

jedná o vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci, pedagogiku, humanitární 

práci, charitní či sociální činnosti nebo vysokoškolské vzdělání s bakalářským, 

magisterskými či doktorským titulem se zaměřením na sociální práci, politiku, 

pedagogiku, péči, patologii nebo speciální pedagogiku. [65] 

 

Z povahy fungování a nabízených služeb v rámci komunitního centra ho lze zařadit do 

budov občanského vybavení. Tyto stavby jsou dle § 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 

183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definovány 

jako stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. 

Požadavky prostorového uspořádání – vyhl. č. 501/2006 Sb. 

- Stavba splňuje požadavky na vzájemné odstupy staveb - §25 

Požadavky na bezbariérovost – vyhl. č. 389/2009 Sb. 

- Vyhrazená parkovací stání – 21–40 stání – 2 vyhrazená stání 

o Šířka min. 3500 mm 

o Přímý bezbariérový přístup k objektu 

- Vyhrazené parkovací stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku – min. 1 % 

z celkového počtu stání 

- Vstup do budovy v úrovni komunikace, bez vyrovnávacích stupňů 

- Počet stupňů v rameni schodiště – min. 3, max 16 
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- Schodišťové madlo ve výšce 900 mm, přesah 150 mm 

- Volná plocha před výtahem min. 1500 x 1500 mm, sklon od budovy max. 2 % 

- Komunikace pro chodce – š = min. 1,5 m, podélný sklon max. 1:12, max. 

výškový rozdíl 20 mm 

- Minimální plocha před vstupem – 1500 x 1500 mm 

- Dveře – min. světlá šířka 800 mm, vodorovné madlo 

- WC osoby s omezenou schopností pohybu – min. 1800 x 2150 u novostaveb, 

otevírání dveří směrem ven 

- Přebalovací pult nesmí narušovat manipulační prostor ve WC kabině 

Požadavky dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

- Šířka schodišťového ramene min. 1100 

- Sklon max. 28° 

- Výška stupně max. 160 mm 

- Minimální podchodná výška - 2100 mm 

- Minimální průchozí výška - 1950 mm 

- Minimální vzdálenost dveří od schodišťového ramene – 350 mm 

- Poměr mezi šířkou a výškou stupně – Lehmanův vzorec – 2h + b = 630 mm 

Požadavky dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

- Min. výška zábradlí nad hloubkou volného prostoru > 3 m a < než 12 m  = 

1000 mm 

Technické požadavky na stavby – vyhl. 268/2009 Sb. 

- Oslunění místností 

- Větrání – 25 m3/h/os 

- Maximální koncentrace CO2 – 1500 ppm 

- Zohlednění stávajících základových poměrů 

- Zřízení ochrany před bleskem 

- Minimální světlá výška pobytových místností – 2600 mm 

Minimální počty zařizovacích předmětů – ČSN 73 4108 

- 11-30 žen – 2 WC 

- 11-50 mužů – 2 WC + 2 pisoáry 

- 51 žen – 1 hygienická kabina 

- Minimálně 1 přebalovací pult/kabina 

- 1 výlevka 

- Pracoviště do 5 zaměstnanců – 1 společný WC pro ženy a muže 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 

Kavárna se řadí mezi stravovací zařízení, kde se pracuje s potravinami a nápoji, které 

spadají mezi výrobky podléhající zvýšené kontrole ze strany hygienické stanice a 

bezpečnosti práce. Při zřizování gastronomického provozu je nutné se řídit zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

který upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob podnikajících 

v gastronomii. Dle § 23 odst. 1) toho zákona je stravovací služba vymezena jako činnost 

provozovatele potravinářského podniku, která souvisí s jakoukoli fází výroby, přípravy, 
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skladování, distribuce a uvedení pokrmů na trh za účelem jejich podávání v rámci 

zařízení společného stravování.9 [66] 

Dále se provozování kavárny jako stravovacího zařízení řídí vyhláškou č. 602/2006 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných. Tato vyhláška ustanovuje v návaznosti na předpisy Evropských společenství 

podmínky pro uvádění pokrmů do oběhu, značení pokrmů, způsob stanovení kritických 

bodů včetně jejich evidence, postup při odběru a uchovávání vzorků z pokrmů a zásady 

osobní a provozní hygieny. Dále pak ustanovuje minimální hygienické požadavky a 

zásady pro provozování stravovacích služeb. [67] 

Zřízení gastronomického provozu se dále řídí normou ČSN 73 4108 Hygienická zařízení 

a šatny, která stanovuje zásady při navrhování hygienických a pomocných zařízení a 

šaten. Tato norma platí pro výrobní průmyslové budovy, stavby pro výkon práce a stavby 

občanského vybavení.  

Kavárna je projektována pro celkový počet 20 osob v jednom okamžiku, čímž se řídí i 

počet zařizovacích předmětů a to 1 WC a 1 pisoár pro muže, 1 WC pro ženy a současně 

pro ZTP a dále 1 oddělené WC pro zaměstnance kavárny. Všechny zařizovací předměty 

jsou umístěny na stejném patře jako provozovna. 

Návrh kavárny se dále řídí stejně jako návrh celého objektu vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby a dále vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Současně je také 

nutné dodržet podmínky požární odolnosti konstrukcí dané normou ČSN 73 0802 – 

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Podmínky těchto vyhlášek a norem jsou 

splněny ve zpracované projektové dokumentaci, která je přílohou této diplomové práce. 

 

Aquaponie je poměrně mladý obor a odvětví podnikání, takže není zatím nijak zakotven 

v legislativě jako takový. Hygienické požadavky se však týkají finální produkce zeleniny 

a rybího masa. Jedná se o zákony č.: 

- 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) 

- 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů 

- Prováděcích vyhlášek č. 128/2009 Sb., 69/2016 Sb., a další 

Zejména je nutné se řídit vyhláškou č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné 

výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. 

Dále se zpracování a prodej ryb musí řídit veterinární zprávou. Každý zpracovatel či 

prodejce musí být registrován a schválen veterinární správou a je povinen evidovat 

obchodní doklady. Každý provozovatel masného průmyslu je povinen se řídit dle pokynu 

hygienické a veterinární správy, musí přizpůsobit prostory pro zpracování jejím 

požadavků, tak aby nedocházelo k šíření nákazy nemocí přenosných na člověka. [68] 

 
9 [66] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

[online]. 2000 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258 
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 Provozovatel je povinen se podrobovat pravidelné kontrole příslušných orgánů státní 

správy. Z hlediska vybavení provozu je nutné oddělit chov od následného zpracování a 

expedice. Prostory pro zpracování masa musí být vybaveny chladícími boxy. 

Požadavky státní veterinární správy jsou kladeny také na prodej živých ryb, a to na jejich 

přepravu. Je nutné zajistit vhodné vozidlo s přehozovými káděmi a dostatečným 

množstvím kyslíku. 

 

Navrhovaná stavba kořenové ČOV je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního 

zákona a k jejímu povolení je potřeba získat povolení místního vodoprávního úřadu dle 

§ 15 vodního zákona, popřípadě § 15a vodního zákona. 

Vodní dílo ČOV lze povolit dle § 15a vodního zákona nebo stavební povolení a povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního 

zákona. Pro stavbu vodního díla je možné vydat společný územní souhlas a souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 96a stavebního zákona – „společný 

souhlas“. Vodoprávní úřad jakožto speciální stavební úřad pro vodní díla je kompetentní 

v pleném rozsahu k povolování takovýchto vodních děl. Pokud by probíhalo povolení dle 

§ 15 vodního zákona, povolení pro předmětnou ČOV by bylo vedeno ve správním 

(vodoprávním) řízení, na jehož základě by bylo vydáno správní rozhodnutí, ke kterému 

je nutné vydat povolení k nakládání s vodami dle zmiňovaného § 8 odst. 1 písm. c). 

Povolení ČOV vodoprávním úřadem je nutné doložit k žádosti na příslušný stavební úřad 

k povolení celkové stavby. 

K žádosti o povolení ČOV je nutné přiložit projektovou dokumentaci zpracovanou 

autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb, bilanční údaje o vypouštění 

odpadních vod, hydrogeologický posudek, stanovisko příslušného správce povodí, 

stanoviska ostatních správců inženýrských sítí a souhlas vlastníků sousedních pozemků 

s touto stavbou na situačním výkresu. 

Dle § 55 odst. 3 vodního zákona se retenční nádrže pro akumulaci srážkových vod ze 

staveb, včetně přítokového potrubí a dalších souvisejících rozvodů, nepovažují za vodní 

díla, jelikož se jedná o jednoduché zařízení k zachycení vody a k ochraně před škodlivými 

účinky povrchové vody. K povolení je příslušný obecný stavební úřad v rámci povolení 

stavby. 
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Diplomová práce se zabývala využitím a obnovou objektu bývalé průmyslové 

přečerpávací stanice u Baťova kanálu v obci Huštěnovice, v okrese Uherské Hradiště. 

Cílem bylo navrhnout takové využití, které podpoří rozvoj oblasti a současně bude 

odkazovat na původní účel objektu. Nově vybudované komunitní centrum PŘÍLIV 

s kavárnou a aquaponií spojuje obě myšlenky, a co víc, nabízí moderní spojení lidí a 

přírody. Objekt kombinující občanskou vybavenost, zemědělství a moderní technologie 

byl navržen po analýze místních poměrů a možností dalšího rozvoje území s ohledem na 

urbanistické principy, ekologii a ekonomická náklady. 

Teoretická část práce zahrnovala stavebně-technický průzkum stávajícího objektu a jeho 

širšího okolí, na jehož základě byly stanoveny podmínky pro vybudování komunitního 

centra a nového stavebního objektu pro aquaponii. Praktická část pak řeší samotný návrh 

architektonické studie, projekt pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a 

v neposlední řadě také návrh samotné technologie aquaponie. V rámci praktické části 

byly provedeny exkurze ve stávajících provozech aquaponií a poznatky z nich sloužily 

pro návrh samotné aquaponické technologie a nového stavebního objektu pro ni. 

Vzhledem k výhodné poloze u Baťova kanálu a turistické cyklo trasy Moravská stezka 

přitáhne komunitní centrum PŘÍLIV nový život jak do řešeného objektu, tak i do obce 

samotné. Čímž bude podpořen sociální, ale hlavně ekonomický rozvoj oblasti, který bude 

dále umocněn vybudováním aquaponie z objektu akumulační nádrže. 

Aquaponie, jakožto zemědělství budoucnosti, je skvělým nástrojem z ekonomického, 

ekologického i edukativního hlediska. Původní účel objektu pro zemědělství a 

zavlažování okolních pozemků zůstal zachován, jelikož díky přenesení přírodního 

systému aquaponie do vnitřního prostředí budou produkovány zdravé a lokální potraviny 

v mnohonásobně větším množství, na menší ploše, a to vše s pozitivním vlivem na životní 

prostředí. 

Ekonomická návratnost projektu spočívá také v jeho atraktivitě vůči veřejnosti, jelikož se 

jedná o nové moderní odvětví, které je velmi atraktivní pro podnikatele a svým 

potenciálem přitáhne zákazníky jak komunitnímu centru, tak i aquaponii samotné. To 

dokládá i fakt dlouhodobé snahy o snížení uhlíkové stopy potravin, zájem veřejnosti o 

kvalitnější potraviny bez chemických látek a ekologickou udržitelnost. Současně je tím 

zajištěna jeho životaschopnost díky potenciálu ve stále se rozvíjejících moderních 

technologiích, které nabízí téměř neomezené možnosti. 

Využití objektu, jakožto dlouholetého brownfieldu, splňuje myšlenku udržitelnosti ve 

stavebnictví a rozvoji zastavěného území. Při řešení samotné obnovy byly zohledněny 

ekonomické faktory cen stavebních materiálů a náročnost na proveditelnost při zachování 

stávajícího objektu. Po zvážení všech možností a zohlednění technického stavu objektu 

byla obnova řešena demolicí nadzemní části a přístavbou v původních půdorysných 

rozměrech s jejich rozšířením a nástavbou v potřebném objemu. Tím bylo zajištěno i 

snížení energetické náročnosti budovy a nákladů na její provoz. Ekonomické, ale hlavně 

ekologické faktory byly zohledněny při návrhu napojení nových objektů na inženýrské 

sítě, v rámci čehož byl projekt koncipován jako částečné „off-grid“ budovy. 

Téměř úplná samostatnost objektů je zajištěna využitím stávající studny, novou 

kořenovou čistírnou odpadních vod na pozemku a solární elektrárnou na střeše 

komunitního centra. Voda ze studny nacházejících se v těsné blízkosti pozemku je 

vhodná i pro aquaponii díky svým přírodním vlastnostem a neupravenému chemickému 



84 

 

složení. Kořenová ČOV byla navržena z důvodu velké vzdálenosti obecní ČOV od 

objektu a po zohlednění nákladů na tuto novu kanalizační přípojku. Řešení čištění 

odpadních vod na pozemku je navrženo v souladu s platným vodním zákonem a co víc, 

je to ekologičtější a ekonomičtější řešení oproti jejich vypouštění do vodního toku, jelikož 

budou vyčištěné vody na pozemku akumulovány pro další hospodaření s nimi. 

Ekologické a environmentální faktory byly zohledněny také návrhem vegetační střechy 

na jednom z objektů, jelikož se stavby nachází v území, kde je v letních měsících 

nedostatek srážkových vod a je tedy nutné s nimi hospodařit uvážlivě. Z tohoto důvodu 

budou srážkové vody akumulovány a dle vsakovacích podmínek území případně 

zasakovány na pozemku. Akumulovány budou také vody z aquaponie, jelikož se jedná o 

velmi ceněné vody, které lze užívat jako přírodní hnojivo v komunitní zahradě. 

Energetická soběstačnost byla dále řešena vlastní fotovoltaickou elektrárnou, která zajistí 

částečné pokrytí potřeb svícení v aquaponii, a i přes vyšší počáteční vstupní náklady sníží 

náklady na celkový provoz systému v následujících letech. 

Komunitní centrum PŘÍLIV s kavárnou nabídne nové, příjemné prostory pro obyvatele 

z přilehlého okolí a podpoří komplexní rozvoj dané oblasti. Nové využití objektu 

kombinací občanské budovy a průmyslu s odkazem na minulost je netradičním řešením 

spojující přírodu (potažmo vodu a ryby) a lidi. Podporuje jejich vzájemné soužití a 

znamená příliv nejen nové energie, ale i financí do řešené oblasti. Současně také projekt 

nabízí možnosti v dalším rozvoji ať už prostorovými podmínkami tak technickým 

řešením, kde je možné se zaměřit na snížení provozních nákladů z hlediska vytápění a 

komplexního řešení vzduchotechniky v objektech. Potenciál v rozvoji se skrývá také 

v samotné aquaponii, která je jakožto podnikatelské odvětví a obor zatím „v plenkách“. 
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