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Příspěvek navazuje na téma mé disertační práce „Lokální soběstačnost obytných 

souborů“. Předkládá přehled základních, v  tuzemských podmínkách reálně 
uplatnitelných prvků a řešení, pomocí kterých je možné zajistit lokální soběstačnost 

co do stavebních materiálů a prací, zásobování elektrickou energií, teplem pro 
vytápění a ohřev vody, hospodaření s pitnou a užitkovou vodou, odpady a zásobování 
potravinami, jak jsem shrnul v práci „Prvky pro lokální soběstačnost obytných 

souborů“. Z připravovaného katalogu lokálně soběstačných obytných souborů jsem 
pro tento článek vybral tři příklady: Zeměnka na Sázavě (Earthship house) – 
maximum potřeb je zajišťováno v  rámci jednoho domu; Kněžice – energeticky 

soběstačná obec; Illabunda – maximum potřeb je zajišťováno v rámci jedné čtvrti na 
předměstí městské aglomerace. 

Klíčová slova: Lokální soběstačnost, ekovesnice, energie z biomasy, solární energie, 

solární architektura, zadržování dešťové vody, hospodaření s  pitnou a užitkovou 
vodou, zimní zahrady, permakultura, slaměné domy, přírodní stavební materiály. 

 

Examples of the local self-sufficiency of Residential Areas 

This contribution is a follow-up to my previous reflection essay on the topic of my 
dissertation thesis, which is “The Local Self-sufficiency of Residential Areas”. In this  
contribution I have described motivation issue, set aims and provided the summary of 

solutions which are feasible in domestic conditions. These solutions enable to ensure 
the local self-sufficiency in the following areas: construction materials and 

construction works, electric power supply and heat supply, drinking and service water, 
drain systems and food supply. I have chosen three examples taken from the 
catalogue of local self-sufficient residential areas (which is now being prepared): the 

first is Zemenka on Sazava (Earthship house) where the maximum of needs is 
satisfied within one family house, next is energy independent village Knezice and 
finally a quarter in a city outskirt area called Illabunda. 

Keywords: Local self-sufficiency, ecovillage, biomass energy, solar energy, solar 
architecture, holding rain water, drinkind and service water management, indoor 
garden, permaculture, earthship house, straw bale house, natural constructive 
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materials 

1 Zeměnka na Sázavě (Earthship houses) 

Zeměnka na Sázavě postavená pod vedením amerického architekta Michaela 
Reynoldse má být pilotní ukázkou radikálně soběstačného bydlení ve střední Evropě. 

Budova má 50 m2 užitné plochy. Stěny z pneumatik plněných dusanou hlínou jsou 
doplněny použitými nápojovými lahvemi zalitými do betonu. Stěny jsou přihrnuty ještě 
další, 2 m silnou vrstvou hlíny, která má tvořit akumulační masu pro skladování 

energie slunečního záření prostupujícího skrze jižní fasádu, z  95 % prosklenou. 
Vrstva přihrnuté hlíny je od přilehlého terénu izolovaná vrstvou extrudovaného 

polystyrenu, silnou 120 mm. Střechu tvoří železobetonová skořepina miskovitého 
tvaru pro zachycování dešťové vody. Podlaha je bez tepelné izolace a tvoří ji zatím 
jen vrstva hrubého štěrku. 

 

Obrázek 1: Stěna z pneumatik a lahví. Zdroj:  www.zemelod.cz 
Obrázek 1: Dokončování Zeměnky. Zdroj:  www.zemelod.cz 

1.1  Elektrická energie 

Zdrojem elektřiny jsou fotovoltaické panely. Vyrobená elektřina je ukládána do 
baterií. V budoucnu by měla být ještě instalována malá větrná turbína.  

1.2 Hospodaření s vodou 

Dešťová voda ze střechy je ukládána do plastové podzemní nádrže. Odtud je 
solárním čerpadlem čerpána do domu, je filtrována a využívána jako pitná i  užitková. 
Šedá voda ze sprchy a umyvadla je vedena do zimní zahrady do vrstvy štěrku pod 

pěstebním substrátem pro zeleninu. Voda tak jednak zavlažuje rostliny zimní zahrady, 
jednak je jejich kořeny částečně přečištěna a dále je v  domě využita ke splachování 
WC. Černá voda je vedena do „zasakovacího septiku“ před domem. Zde se nabízí 

možnost instalovat raději klasický septik s přepadem do dočišťovacího a 
akumulačního jezírka odkud je možné vodu využít k  zálivce zahrady. Logičtějším 

řešením by byl separační kompostovací záchod. Vzniklo by tak výživnější hnojivo pro 



46 

 

využití v zahradě či sadě. Šedá voda by vedla skrze zimní zahradu rovnou do 

akumulačního jezírka k zálivce venkovních zahrad, odpadlo by tak přečerpávání vody 
ze zimní zahrady do WC. 

1.3 Vytápění 

Představa tvůrců této stavby o jejím vytápění pouze akumulovaným teplem ze 
slunečního záření se v našem klimatickém pásmu s velkým počtem dní se zataženou 
oblohou jeví jako nereálná. První zimu již byla instalována kamna na dřevo. Při 

přerušení vytápění teplota ve stavbě klesá o cca 5–6 °C za    24 hodin, což svědčí o 
značné tepelné ztrátě dané nízkým tepelně izolačním standardem obálky budovy. 

Obrázek 3: Zásobování elektřinou a hospodaření s vodou. Zdroj: www.iagram.com 

1.4 Hodnocení 

Použití pneumatik a prázdných lahví pro stavbu domu v Arizonské poušti, kde 
zřejmě opravdu není z čeho stavět, jisté opodstatnění má. Velký počet slunných dní 

dává šanci stavbu vytopit i v mrazivých dnech pouze akumulovanou energií 
slunečního záření. V našich podmínkách je ale výhodnější pneumatiky recyklovat jako 

surovinu pro hutnictví a gumárenství. Jako stavební materiál stěn nejsou pneumatiky 
příliš vhodné zejména pro velkou pracnost výstavby. 30 nadšenců pod vedením 10 
profesionálů stavělo hrubou stavbu Zeměnky celkem 21 dní, tj. 6 800 pracovních 

hodin. Hrubá stavba stejně velkého domu z  lokálních přírodních materiálů – 
slaměných balíků a hlíny – obnáší maximálně 1 000 hodin práce, přičemž její tepelně 
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technické parametry jsou lepší. 

Snaha řešit maximální míru soběstačnosti v rámci jednoho domu je výhodná z 
hlediska snadné organizace a akceschopnosti při realizaci vytčeného cíle. Z hlediska 

návratnosti investic do technických zařízení, pracnosti, údržby a stability systémů 
zásobování energiemi, vodou a potravinami jsou výhodnější větší obytné celky 
sdílející zejména zařízení a síť pro zásobování elektřinou a úzce spojené s 

profesionalizovanou zemědělskou výrobou. 

Energeticky soběstačná obec Kněžice  

Energeticky soběstačná obec Kněžice leží 22 km od Poděbrad a má 492 

obyvatel. V roce 2006 byl v obci realizován projekt „Kněžice – energeticky soběstačná 
vesnice“ za 135 mil. Kč (z toho 83,7 mil. Kč bylo zaplaceno z dotace EU, 11,2 mil. Kč 
z dotace SFŽP ČR, zbytek financovala sama obec). 

Realizace projektu sestávala z vybudování bioplynové stanice s kogenerační 
jednotkou, kotelny na biomasu a z rozvodu tepla pro vytápění a ohřev vody po celé 
vesnici. Kotelna a bioplynová stanice jsou umístěny na severovýchodním okraji obce 

a propojeny navzájem teplovodním potrubím a informační kabeláží. Na teplovod je 
připojeno 149 domů, elektřina je prodávána do veřejné distribuční sítě.  

 

Obrázek 4: Situace. Zdroj: www.mapy.cz 
Obrázek 5: Pohled do areálu kotelny a bioplynové stanice. Zdroj: http://calla.ecn.cz 

 

Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 
330 kW je v provozu nepřetržitě a vyrábí ze zemědělských, potravinářských a dalších 
materiálů a odpadů teplo pro vytápění obce a elektřinu na prodej. Kotelna na biomasu 

se dvěma teplovodními kotli o celkovém tepelném výkonu 1 200 kW je v provozu 
podle potřeby pouze v topném období a dodává teplo v době, kdy by přebytečné 

teplo ze samotné bioplynové stanice nestačilo na vytápění obce. 
Vyráběná elektřina z bioplynové stanice není na rozdíl od tepla zavedena přímo 

do jednotlivých domů. Domácnosti a místní podniky nadále odebírají elektřinu od 
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místně příslušné distribuční společnosti ČEZ Distribuce. Bioplynová stanice Kněžice 

dodá za rok do této distribuční sítě více elektrické energie, než celá vesnice a celé 
nové zařízení spotřebuje.  

Obrázek 6: Schéma soustavy CZT Kněžice s bioplynovou stanici.Zdroj: 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/knezice-komplexni-  energeticke-reseni 
 

Obrázek 7: Kogeneračni jednotka s elektrickým výkonem 330 kW. Obrázek 8:  Kotel 

na spalování biomasy. Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/knezice-komplexni-  
energeticke-reseni 
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Výroba elektřiny v bioplynové stanici Kněžice byla zatím v dosavadním 

běžném roce na úrovni cca 2 400 MWh elektrické energie za rok a letos se zvýšila až 
na cca 2 600 Mwh. 

 

2.3  Teplovod 

Obvyklým nedostatkem všech soustav centrálního zásobování teplem jsou 
tepelné ztráty potrubí při rozvodu tepla. V Kněžicích je celková délka teplovodního 

rozvodu 6 km a ztráty teplovodu tam činí téměř 40 % celoroční dodávky tepla, protože 
teplovod je dlouhý a spotřeba tepla ve vesnici malá. Veškeré celoroční ztráty 

teplovodu ovšem kryje přebytečné teplo z bioplynové stanice, které by se jinak 
muselo odvést do atmosféry. 

2 Illabunda 

Lokalita je oázou klidu uprostřed moderního města; leží ve Winston Hills 

(předměstí Sydney) v Austrálii. Místní komunikace a východní hranice pozemku byla 
osázena vegetací. Illabunda je umístěna na vrcholu kopce s  výhledem do krajiny. 

Více než polovina návsi je určena pro společenské vyžití. Projekt usiluje o dosažení 
rovnováhy mezi požadavky moderního života a udržitelným životním stylem, jeho 
cílem je přechod na nízkoenergetické, přírodě blízké bydlení s minimální ekologickou 

stopou v městském prostředí. 
Areál nyní zahrnuje 22 obytných budov. Všechny domy jsou soustředěny kolem 

návsi, mají nízkou spotřebu energie a využívají pasivních solárních prvků. Jsou 

postaveny z přírodních materiálů –             – z nepálených cihel a balíků obilné slámy. 
Zadržují a recyklují dešťovou vodu.  

Areál obsahuje vedle návsi ještě tyto společné prostory:  

Alej a sad – skoro 50 let staré stromy vytvářejí příjemné prostředí venkova a 
prostor pro vyžití dětí.  

Les – o rozloze 6 000 m2; zadržuje vodu v krajině, čistí ovzduší a vytváří kyslík; je 

určený pro relaxaci a využívaný jako les jedlý. 
 Akumulační jezírka – k zadržování dešťové vody. 

Společné zahrady – umístěné okolo domů; umožňují výrobu vlastních 
organických potravin. 
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Obrázek 9: Rozvržení pozemku. Zdroj:  

http://www.communities.org.au/projects/illabunda 
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