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P�ísp�vek je úvodem do diserta�ní práce na téma lokální sob�sta�nost obytných 
soubor�. Je prvotní základní úvahou na toto téma, vyjad�uje motivaci, stanovuje cíl a 
meze v nichž má být �ešen a podává p�ehled základních prvk�, pomocí kterých je 
možné zajistit lokální sob�sta�nost co do stavebních materiál� a prací, zásobování 
elektrickou energií, teplem pro vytáp�ní a oh�ev vody, hospoda�ení s pitnou a 
užitkovou vodou, odpady a zásobování potravinami. 

Klí�ová slova: Sláma, hlína, nízkoenergetické domy, solární energie, v�trné a 
p�e�erpávací elektrárny, �išt�ní a recyklace odpadních vod, recyklace a 
kompostování odpad�, permakultura, sousedská výpomoc.  

Features of Local Self-Support of Housing Development 

The paper is the introductory to the topic of local self-efficiency of residential 
complexes. It provides the overview of basic elements which enables to assure the 
local self-sufficiency, including constructing materials, constructing works, electric 
power supplies, heating, water heating, drinking water management, utility water 
management and food supplies. 

Keywords: Straw, clay, low-energy houses, solar energy, wind power plants, 
recyclation, compostation, permaculture, co-housing, drinking water management, 
utility water management, food supplies. 

1 Motivace pro lokální sob�sta�nost 
Pro dlouhodobou udržitelnost lidských sídel má zcela zásadní význam uv�dom�ní si 
vzájemné provázanosti mnoha úrovní úzkých vztah�, které mezi sebou a zárove
 ke 
všemu na planet� Zemi jako lidé máme. Z n�j se pak odvíjí touha využívat lokální, 
ekologicky p�íznivé zdroje energie, vody a potravin, touha využívat materiály  a 
technologie s minimální ekologickou stopou. Lokální sob�sta�nost s sebou nese �adu 
výhod jak v sociální, kulturní a ekonomické, tak v ekologické sfé�e:  
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Snížení objemu dopravy = nižší emise výfukových plyn�, nižší produkce 
pr�myslových výrobk� a odpad� (vraky dopravních prost�edk�, pneumatiky, 
infrastruktura), nižší spot�eba paliv (z neobnovitelných zdroj� energií), nižší 
ekonomické náklady. 

V�tší prostor pro osobní zodpov�dnost = pružn�jší rozhodování, v�tší pravomoc 
ovliv
ovat d�ní ve svém život�, ú�inn�jší zp�tná vazba (co �iním svému okolí, �iním 
sob�), prostor pro v�domí co, pro� a jak �iním v širších souvislostech. 

Ekologie duše = prohloubení mezilidských vztah� a vztahu �lov�ka ke zbytku P�írody, 
pocit životního zako�en�ní (sem pat�ím, zde mám všechno, co pot�ebuji, tady jsem 
doma), relativní zpomalení plynutí �asu, nižší zát�ž stresem, pocit svobody a 
nezávislosti na vrtoších politik� a korporací.        

Snazší kontrola = v�tší pr�hlednost tok� výrobk�, potravin, materiál�, vody a energií 
(mám p�ehled, odkud a z �eho to pochází, co se s tím b�hem životních cykl� d�je a 
kam a v jaké podob� to odchází), vzájemná sociální kontrola, vyšší kvalita výrobk� 
(zejména nesrovnateln� vyšší kvalita �erstvých, organicky p�stovaných potravin) a 
služeb, nižší kriminalita). 

Recyklace = t�íd�ní a využívání odpad� jako cenných surovin (zejm. kompostování, 
hnojení mrvou domácích zví�at) m�že být v lokálním m��ítku logisticky jednodušší a 
efektivn�jší. 

Hospoda�ení s vodou = vyšší motivace k používání pouze biologicky odbouratelných 
prost�edk�. 

Lokální ekonomika = snazší rozlišení reálné hodnoty poskytovaných výrobk� a 
služeb, prostor pro sm�nný obchod, možnost nižší mzdy v pen�zích tzn. nižší 
povinné odvody ztrácející se v nepr�hledné byrokracii a nadnárodních finan�ních 
skupinách t�žících z úrokového systému (7), nezávislost na potravinových a 
energetických koncernech, inflaci. 

Zam�stnanost = p�i zajiš	ování základních životních pot�eb v lokálním m��ítku je 
existence nezam�stnanosti prakticky vylou�ena. I málo nadaný, nevzd�laný, slabý �i 
handicapovaný jedinec má možnost se v odpovídající mí�e do spole�ného d�ní 
zapojit (obecn� prosp�šná služba �i výpomoc u lépe situovaného souseda  – nap�. 
drobné domácí ru�ní práce, hlídání d�tí, pomocné práce v zem�d�lství…), vým�nou 
za poskytnutí základních životních pot�eb. 
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2 Cíle a meze jeho �ešení 
Cílem je nalezení maximální rozumné míry lokální sob�sta�nosti, co do výstavby 
obytných a hospodá�ských objekt�, hospoda�ení s vodou a odpady, zásobování 
energií a potravinami.  

Zejména pro možnost ov��ení teoretických záv�r� praktickou zkouškou v relativn� 
krátkém �ase (10let), pro možnost opravovat vzniklé chyby n�kolikrát (bez plýtvání 
velkým množstvím zdroj�), nižší finan�ní náro�nost a jednodušší organizaci a 
administrativu se jeví jako nejvýhodn�jší experimentovat s co možná nejmenším 
možným obytným souborem. 

Nejmenším takovým „souborem“ by byl jeden rodinný d�m s permakulturním 
hospodá�stvím (1000m2 až 1ha). Takový soubor však p�edpokládá pouze pom�rn� 
malou míru lokální sob�sta�nosti nebo vysoký podíl lidské práce a nízký životní 
standart nebo neefektivní využití relativn� vysokých investic do staveb (cesta, studna, 
ko�enová �istírna…), stroj� a za�ízení (malotraktor, turbína, generátor, 
akumulátory…). 

Výhodn�jší by byl soubor n�kolika rodinných �i bytových dom� s t�snou vazbou na 
malou hospodá�skou farmu (5 až 25 rodin, 2 až 15ha). Farmá� se tak m�že v�novat 
produkci potravin na plný úvazek profesionáln�. Komunita pravidelných odb�ratel� 
jeho produkt� mu poskytne dostatek prost�edk� k zajišt�ní všech jeho pot�eb a 
výpomoc p�i zajiš	ování nárazových prací. S využitím profesionálních pom�cek a 
za�ízení (…a pomocník� - nap�. novodobé využití kon� pro práci v zem�d�lství se p�i 
sou�asné cen� nafty jeví n�kolikanásobn� efektivn�jší než práce malotraktoru!) podíl 
lidské práce na zajišt�ní základních životních pot�eb prudce klesá. Investice do 
staveb, stroj� a za�ízení se rychleji zhodnocují jejich vyšším využitím v míst�. 
Zv�tšuje se prostor pro sdílení dovedností a zkušeností obyvatel souboru, roste 
nabídka „domácích“ služeb a míra lokální sob�sta�nosti po všech stránkách.  

Do budoucna by bylo vhodné �ešit pomocí lokální sob�sta�nosti odpovídající otázky 
trvalé udržitelnosti na úrovni b�žných vesnic a m�st. Prosadit lokální sob�sta�nost 
významné míry v takovém m��ítku se však v dohledné dob� nejeví jako reálné.  

3 Stavby 
      V úvahu je t�eba brát všechny životní etapy stavby – od vzniku až po zánik, tj. od 
získávání surovin, p�es výrobu stavebních materiál� a konstrukcí, výstavbu, provoz 
až po demolici a zneškodn�ní odpad�. 

P�i svépomocném zp�sobu výstavby m�že být samotný proces stavby významným 
sociálním a socializa�ním procesem. V�tší �ást staveb je s výhodou možné postavit 
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formou kurz� pro ve�ejnost. Otevírá se prostor pro sdílení a vým�nu zkušeností 
v širším m��ítku a je tak možné snížit cenu staveb. 

3.1 Typy staveb 
Lokáln� sob�sta�ný obytný soubor rozsahu popsaného v kap. 2 p�edpokládá tyto 
stavby: 

Stavby pro bydlení – rodinné �i bytové domy, nízkoenergetický �i pasivní standart, 
maximální využití solárních zisk�. 

Hospodá�ské stavby – ustájení hospodá�ských zví�at – chlév, kurník, stáj. 

Stavby pro skladování – stodola, sklep. 

Stavby pro výrobu a servis – dílny, garáž. 

Stavby pro hospoda�ení s vodou – studna, akumula�ní jezírka, akumula�ní nádrže, 
ko�enová vegeta�ní �istírna odpadních vod, p�ípadn� zavlažovací systém. 

Oplocení – n�které �ásti mobilní, pro možnost údržby pozemk� pouze ob�asným 
spásáním hospodá�skými zví�aty. 

Pozemní komunikace a zpevn�né plochy 

Terénní úpravy - významnou roli hraje plánování v území, �tení krajiny, výb�r 
vhodného pozemku (úrodná p�da, vhodná orientace co do sv�tových stran, stín�ní, 
oslun�ní), maximální využití toho, co místo samo o sob� nabízí. Na druhou stranu se 
v mnoha p�ípadech se ukazuje jako výhodné (a ospravedlnitelné) jednorázové použití 
t�žké techniky k prvotnímu ustanovení udržitelného systému (Mollison) nap�. 
k vybudování systému akumula�ních jezírek, slune�ních pastí, teras �i svejl�, z�ízení 
p�íjezdové cesty apod. 

3.2 Materiály pro stavby 
V tuzemských podmínkách se jako environmentáln� efektivní jeví tyto p�írodní, 
recyklované a recyklovatelné stavební materiály: 

D�evo – zimní, lunární - pevné a trvanlivé bez pot�eby chemického ošet�ení proti 
šk�dc�m (8), d�ev�ná kulatina – úspora za po�ezání, svislé konstrukce, nosné sloupy, 
�ezivo – všechny nosné a pohledové konstrukce, d�evot�ískové a d�evovláknité desky 
– záklopy a ztužující konstruk�ní prvky+regulace difuzních tok� pro vylou�ení rizika 
kondenzace vlhkosti v konstrukcích, nejsou lokální a nejsou zcela netoxické, ale 
v mnoha p�ípadech se jeví jako sch�dný kompromis zejm. pro velkou úsporu 
pracnosti p�i provád�ní konstrukcí.  
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Balíky obilné slámy - jako výpl
 d�ev�ného skeletu (podlahy, st�ny, st�echy), jako 
kontaktní zateplení stávajících zd�ných budov, jako konstruk�ní materiál st�n (nosná 
sláma) (1) 

Slam�ná �ezanka – výpl
 a tahová výztuž pro tlusté (5-15cm) akumula�ní hlin�né 
omítky, modelování a opravy jakýchkoli tvar� ze sm�si slámy a hlíny (tzv. cob) (1). 

Lomový kámen – základy, op�rné st�ny (gabion), zpevn�né plochy. 

Vysloužilé pneumatiky – základy, op�rné a akumula�ní st�ny (vypln�né hlínou �i 
št�rkem). 

Št�rk – základové konstrukce, podsypy, zpevn�né plochy. 

Písek – plnivo omítek a malt. 

Odleželé hašené vápno – vn�jší omítky budov (p�ímo na slámu (více viz 2)).  

Místní hlína s obsahem jílu – vnit�ní a po hydrofobizaci vn�jší omítky p�ímo na slámu, 
hlin�né podlahy (1). 

Smektické jíly (zejména bentonity) - t�snicí a izola�ní ú�ely, akumula�ní jezírka. 

Št�rk z p�nového skla, liapor – tepelné izolace, izolace proti vzlínání vlhkosti 
v podlahových konstrukcích (není lokální, ale je chemicky inertní – neuvol
uje žádné 
toxické látky do okolního prost�edí a je mnohonásobn� recyklovatelný). 

4 Energie 
Lokáln� sob�sta�ný obytný soubor se má obejít bez p�ípojek ve�ejných inženýrských 
sítí (p�ipojen být do�asn� m�že, je-li to výhodné, ale nem�l by na nich být závislý). 
Pot�eba energie (zejména elektrické) má být minimalizována. P�i sou�asných cenách 
elektrické energie se samostatný ostrovní systém ekonomicky vyplatí budovat jen 
v p�ípad�, že by délka p�ípojky m�la p�esáhnout 500m. Vysoké náklady na z�ízení 
vlastní infrastruktury je v sou�asné dob� možné vyvážit jedin� koupí levné 
zem�d�lské p�dy. (V rámci platného stavebního zákona je pak možné stavby 
realizovat jako soubor staveb pro zem�d�lství s byty k bydlení.) 

Nejv�tší spot�ebu elektrické energie mají stroje a za�ízení, které m�ní elekt�inu na 
teplo (elektrický va�i�, rychlovarná konvice, lednice, mrazák, elektropatrona v 
zásobníkovém (a ješt� h��e pr�tokovém) oh�íva�i teplé vody, elektropatrona 
v automatické pra�ce.  
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Taková za�ízení je vhodná nahradit �i upravit tak, aby zdrojem tepelné energie nebyla 
elekt�ina (bio-plynový �i lihový va�i�, sporák na d�evo, solární va�i�, sklep, konzumace 
sezónních potravin, sušení, oh�ev teplé vody solárním kolektorem �i spalováním 
biomasy (d�eva).  

Nevýhodou elektrické energie je nutnost jejího skladování v akumulátorech 
s omezeným po�tem životních cykl� (cca 3000 cykl�, 7-15let – životnost je do jisté 
míry možné prodloužit repasováním). Výhodn�jší je skladování v podob� energie 
potenciální (stla�ení vzduchu, p�e�erpání vody do výšky, elektrolýzou vody na vodík). 

V tuzemských podmínkách p�ipadají v sou�asné dob� pro použití v ostrovní síti 
v úvahu tyto zdroje energií (všechny jsou v podstat� transformovanou energií 
slune�ního zá�ení dopadajícího na Zemi): 

Vítr – pro výrobu elektrické energie jsou vhodné t�ílistové vysokootá�kové rotory od 
renomovaných výrobc�, vyplatí se v lokalitách, kde minimální pr�m�rná ro�ní rychlost 
v�tru p�ekra�uje 4m/s (cca od 650 m.n.m.) Vhodná je jejich kombinace 
s fotovoltaickými panely. (V zim� více fouká vítr, v lét� více svítí slunce.) (Nagy) 
K využití pro mechanickou práci zejm. p�e�erpávání vody jsou vhodn�jší 
vícelopatkové nízkootá�kové rotory, které nemusí být nutn� tak p�esné a je možné je 
vyrobit i svépomocí (nap�. Savoni�v rotor z roz�ízlého sudu (5)) 

Voda – z�ejm� nejekologi�t�jší i nejekonomi�t�jší zdroj elektrické energie pro lokální 
sí	, pokud se na pozemku nachází vodní tok s dostate�ným pr�tokem a spádem. 
Používá se mnoho r�zných typ� vodních kol (spád do 1m) a turbín (v�tší spád). 
Obecn� lze po�ítat s výkonem  

P = Q.H.k (kW) 

, kde Q je pr�to�né množství vody (m3/s), H je spád využitelný turbínou (m) a k je 
bezrozm�rná konstanta vyjad�ující ú�innost turbíny v rozsahu 6,5 až 8,5. �ili pro 1 
velmi úspornou domácnost (P=0,4kW) lze vysta�it s pr�tokem 0,07m3/s (st�edn� 
velký potok) p�i spádu jen cca 0,75m! Pro farmu (P=20kW) s pr�tokem 2m3/s (�eka 
Haná) p�i spádu cca 1,4m!. Elektrickou energii lze krom� akumulace v baterii využít 
relativn� snadno i p�ímo! (VOŠ Varnsdorf) 

Biomasa – suchá (d�evo, št�pka, sláma) vhodná k výrob� tepla p�ímým spalováním, 
p�i nízké vlhkosti paliva a správném spalování je bilance CO2 prakticky neutrální, 
vhodné je použití zply
ovacích za�ízení (nižší emise, vyšší ú�innost). Kogenerace 
(kombinovaná výroba tepla a elekt�iny) zply
ováním suché biomasy se zatím jeví jako 
efektivní pouze u velkých za�ízení.  
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Biomasa – mokrá (hn�j, mo��vka, �istírenský kal, zelené rostliny) vhodná k výrob� 
bioplynu pro výrobu tepla p�ímým spalováním i kogeneraci i v menších za�ízeních. 
K dnešnímu dni je v �R v provozu více než 100 zem�d�lských bioplynových stanic 
s kogenera�ními jednotkami s výkonem od 40kW.  

Výhodou je velmi nízká energetická návratnost investice (<1rok). 

Menší za�ízení se u nás ve v�tší mí�e nestaví. V rozvojových zemích se užívají i 
bioplynové stanice se zásobníkem o objemu pouhých n�kolik desítek litr� poskytující 
palivo pro va�ení. Pro va�ení je možné použít b�žný ho�ák ur�ený pro propan-butan. 
Po�izovací náklady na pr�myslov� vyráb�né kogenera�ní jednotky malých výkon� 
jsou p�íliš vysoké (TEDOM Micro T7, 7kWe, 400tis. K�). Levn�jší možností by byla 
úprava spalovacího motoru osobního �i nákladního automobilu „svépomocí“. 

Nafta, benzín, zemní plyn, propan-butan, rostlinný olej – palivo pro spalovací motor 
generátoru, jakožto záložního zdroje pro krátkodobé použití. 

Svalová energie – využití tažného kon�. Pokud není pln� vytížen, rád si 6hodin/denn� 
„zacvi�í“ na žentouru. Je to pro n�j zdravé, pro obdobnou práci byl stovky let 
šlecht�ný. Obdobn� m�že v rámci udržování dobré kondice pracovat na rotopedu 
(dynamo, mlýnek na obilí) �lov�k. 

Solární energie – fotovoltaika m�ní energii dopadajícího solárního zá�ení p�ímo na 
stejnosm�rný elektrický proud. Je tichá, statická, má relativn� malé rozm�ry a je 
možné instalovat i velmi malé výkony. Po�áte�ní pom�rn� vysoká investice je 
vyvážena dlouhou životností (udává se až 35let (6)).  

Energetická návratnost investice do fotovoltaických panel� neustále klesá, 
v sou�asnosti je již kratší než 2 roky (6). Nevýhodou je významná závislost na 
místních podmínkách, po�así a ro�ním období. Proto je vhodné fotovoltaiku 
kombinovat s jiným zdrojem elekt�iny. 

Solární energie – solární kolektory pro oh�ev teplé vody jsou elegantním a 
ekologickým �ešením s minimálními provozními náklady. Po�izovací náklady 
pr�myslov� vyráb�ných za�ízení s vysokou ú�inností jsou však p�íliš vysoké. 
Z ekonomického hlediska se jeví jako mnohem výhodn�jší systémy vyrobené 
svépomocí i p�es jejich pom�rn� malou ú�innost. 

Pasivní solární zisky – v tuzemských podmínkách se snažíme využít tepelných zisk� 
zejména z jižního pr��elí budovy, situujeme sem okna, p�íp. jiné prvky pasivních 
solárních systém� (zimní zahrady). Trombeho st�ny v tuzemských podmínkách spíše 
ne. �len�ní budovy je minimální. Dodržujeme zásady tepelného zónování v p�doryse 
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a vytvá�íme akumula�ní jádra budov. Využíváme vhodného stín�ní listnatými stromy. 
Bráníme p�eh�ívání interiéru v letním období.  

5 Hospoda�ení s vodou a s odpady 
Deš�ová voda –zadržování a n�kolikanásobné využití vody v krajin� (více viz 3) 
a/nebo v dom�. Bez filtrování vhodná k použití k zavlažování, splachování WC, praní 
uklízení, �išt�ní. Po vy�išt�ní (osmotický filtr-dražší pr�myslový se na farm� oproti 
domácím vyplatí svojí dlouhou životností) je vhodná k jakémukoli použití. P�ípadný 
p�ebytek deš	ových vod je vhodné nechat vsakovat (voda z krajiny bez užitku neutíká 
spolu s cennými p�dními minerály, stabilizace hladiny podzemní vody).  

Šedá voda - z umyvadel, d�ez�, vany, sprchy, my�ky a pra�ky. Možnost 
n�kolikanásobného využití (nap�. sprcha->rostliny zimních zahrad->WC->ko�enová 
�istírna->venkovní zahrady a/nebo akumula�ní jezírka). 

Odpady – základním požadavkem je používání kvalitních výrobk� s dlouhou 
životností, t�íd�ní a využívání odpad� jako cenných surovin (zejm. kompostování, 
hnojení mrvou domácích zví�at, výroba bioplynu), bezobalovost �i používání 
recyklovatelných obal� (nap�. skl�n�né lahve). 

6 Potravinová sob�sta�nost 
Cílem je lokální zajišt�ní všech základních potravin pot�ebných pro život �lov�ka. 
Jako nejvhodn�jší prost�edek se jeví systém permakulturního hospoda�ení – je 
založený na pozorování p�írodních ekosystém�, moudrosti obsažené v tradi�ních 
hospodá�ských a sociálních systémech v kombinaci s moderními v�deckými poznatky 
(3). Využívá vrozené vlastnosti rostlin, zví�at a lidí, které kombinuje s p�irozenými 
charakteristikami prost�edí tak, aby vytvo�il kultivované ekosystémy, které jsou 
schopné produkovat více zdroj� a potravin pro lidi, zví�ata a rostliny než komer�ní 
hospodá�ské �i �ist� p�írodní systémy (4). 
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