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bioplynu spotřebováno 20 m3 siláže, což znamená, že roční spotřeba 
siláže je 6 000 až 7 000 m3. Zhruba polovinu pokryjí provozovatelé 
z vlastních zdrojů, druhou polovinu zajistí jiní zemědělci. V BPS se 
vyrobí 6 MW·h elektřiny za den. Ta je vykupována Rakouskou ener-
getickou sítí (APG), přičemž výkupní cena je garantována na 13 let. 
Vyrobené teplo se spotřebovává na vytápění přilehlého statku a zbyt-
kové teplo se používá na vysoušení dřeva.

Poslední zastávkou byl rozestavěný pasivní bytový dům ve 
Freistadtu (lokalita Wohnpark in der Au). Stavba byla započata 
v roce 2007, obytný dům by měl být hotový na jaře 2009 a v plá-
nu je výstavba dalších domů tohoto typu. Účastníkům byly objas-
něny jednotlivé stavební detaily typické pro pasivní dům, jako např. 
tepelná izolace, rekuperace, systém rozvodu tepla, solární panely, 
trojskla u oken aj. Průměrný energetický ukazatel tohoto konkrét-
ního domu je 10 kW·h·m–2·rok–1, přičemž potřeba energie na vy-
tápění na 1 m2 a rok je 11 kW·h a energetický ukazatel na ostatní 
spotřebu energie (osvětlení, větrání, rekuperace…) na 1 m2 a rok je 
vypočten na 9 kW·h.
[Tiskové materiály ECČB.]

Za obnovitelnými zdroji do Horního 
Rakouska

V rámci projektu Challenge Europe na ochranu klimatu, který byl 
vyhlášen organizací British Council, se konala ve dnech 21. až 23. 11. 
2008 exkurze do Horního Rakouska. Exkurze byla určena mladým 
lidem se zájmem o ekologii, tzv. advokátům klimatu, ze šesti evrop-

ských zemí, a to 
z České republiky, 
Slovenska, Slovin-
ska, Polska, Ma-
ďarska a Ukrajiny, 
kteří ve skupinách 
pracují na projek-
tech s cílem sní-
žit produkci emisí 
CO2. Tomuto cíli 
byla přizpůsobena 
i místa prohlídek 
v rámci třídenní 
exkurze. Jedním 
z partnerů projek-

tu v ČR bylo také středisko Energy Centre České Budějovice (http://
www.eccb.cz), které pro účastníky exkurze zajistilo prohlídky jednot-
livých míst a poskytlo energetického poradce, který byl po dobu ex-
kurze advokátům klimatu k dispozici pro zodpovídání jejich dotazů 
a poskytl jim odborný výklad k jednotlivým tématům exkurze.

První zastávkou v pátek 21. 11. 2008 bylo poradenské středisko 
O. Ö. Energiesparverband (Hornorakouský svaz pro úspory energií) 
v Linci, kde se hovořilo o energetické situaci v Horním Rakousku a byl 
představen energetický akční plán Horního Rakouska, který si např. 
klade za cíl zdvojnásobení podílu biomasy a solární energie nebo uspo-
ření ročně 1 % spotřeby energie v Horním Rakousku do roku 2010. 
Dalším závazkem do roku 2030 je např. vyrobení až 100 % elektřiny 
a tepla na vytápění z ekologické energie.

Odpoledne následovala prohlídka výtopny na biomasu v Kremsmün-
steru, která byla uvedena do provozu v listopadu 2005. Výtopna se 
nachází na pozemku kláštera Kremsmünster, který zároveň zajišťuje 
dodávku paliva, v tomto případě štěpky. Klášter disponuje 5 500 ha 
lesa, přičemž roční spotřeba štěpky je 4 700 prostorových metrů. Vý-
topna o jmenovitém výkonu 1 MW a o produkci 3 GW·h tepla ročně 
je zapuštěna v zemi, což umožňuje snadný násyp štěpky a je to i še-
trné k rázu krajiny.

V obci Windhaag se účastníkům exkurze věnoval bývalý starosta 
pan Alfred Klepatsch, který je provedl výstavou nazvanou Naše cesta 
k Pozítří k nezávislosti na energii. Ta ve velmi názorné formě přibli-
žuje návštěvníkům energetickou otázku v obecné rovině a také přímo 
v obci Windhaag (téměř 1 700 obyvatel). Výstava prezentovala, jak 
je možné představit si 1 kW·h (asi jako 0,25 kg suchého dřeva, 1 až 
2 km jízdy autem, autobaterii nebo 100W žárovku svítící 10 h). Dal-
ší využívání potenciálu energetických zdrojů Windhaagu (především 
dřeva, větrné energie, bioplynu) by mohlo v budoucnu pokrýt potřebu 
energie 32,79 GW·h, což znamená, že v budoucnu by mohla být obec 
Windhaag zcela energeticky soběstačná. Doba realizace příslušných 
opatření závisí především na ceně energie (čím vyšší bude, tím bude 
doba realizace opatření kratší) a na angažovanosti občanů. Ve Wind-
haagu byly také navštíveny dvě větrné elektrárny, které vyprodukují 
za rok 1,5 GW·h elektrické energie.

Další zastávkou byla bioplynová stanice ve Freistadtu o výkonu 
250 kW, kterou provozují Gerald Ziegler a Herbert Köppl. Bioply-
nová stanice (BPS) byla uvedena do provozu v roce 2006 a investič-
ní náklady činily 1,1 milionu eur. Na výrobu bioplynu se používají 
např. kukuřice, tráva, zbytky z obilí nebo kravská mrva, jejichž směs 
je pak rozkládána působením bakterií, kvasinek a hub za nepřítom-
nosti kyslíku na bioplyn. Spalováním bioplynu vzniká elektřina a tep-
lo. Vedlejším produktem je kvalitní hnojivo. Každý den je na výrobu 
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hodněnou cenu již proběhl, zima klepe na dveře a na jaře už bude kaž-
dý znát odpověď na otázku, kterou mu položila přesně podle staré li-
dové moudrosti. Člověk nemusí být prognostik ani věštec, aby věděl, 
že se cena energií opět hluboko podívá do kapes, peněženek i firem-

ních rozpočtů. V tu 
chvíli začne každý 
rozumný hospodář 
kalkulovat – když už 
jsme propásli šanci 
ušetřit letos, musíme 
napřesrok! Na ener-
giích! A na přestav-
bě! Budeme zateplo-
vat! Chce to novou 
střechu.

Výhoda jedineč-
ných veletrhů, jako 
je např. IBF (Inter-

national Building Fair, mezinárodní stavební veletrh), spočívá v tom, 
že na nich návštěvník najde nejen všechno, nač si jen může z oboru 
vzpomenout i ten nejfundovanější odborník, ale ještě o mnoho víc! 
Protože jaký by to byl vystavovatel, kdyby nepřišel s nějakou no-
vinkou, vylepšením, ještě chytřejším řešením nebo sofistikovaněj-
ším materiálem? 

Vraťme se ale k otázkám zimy. Ono tunelování kapes prostřednic-
tvím cen energií nemusí být zdaleka bezuzdné – a právě toto je ústřed-
ním tématem celých brněnských stavebních veletrhů 2009. Mezi při-
hlášenými je – mimochodem – nyní již většina vedoucích firem trhu 
všech zastoupených nomenklatur od zdicích materiálů, přes stavební 
chemii, otvorové výplně, kotle až po sanitární techniku. V podstatě 
všechny obory se v současné době více zaměřují na oblast, která hýbe 
celosvětovými diskusemi, a proto se logicky bude prolínat celým ve-
letrhem, totiž úsporné stavění a úspory energie.

Dalším nosným tématem a doslova horkou novinkou v tématech 
veletrhu je bezpečnost a ochrana majetku v souvislosti s novým sta-
vebním zákonem a povinnou zabezpečovací a požární výbavou. Sem 
patří samozřejmě i prevence a ochrana před kriminalitou.

Propojení veletrhů SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 
sanitární, vytápěcí a klimatizační technika) a IBF s jejich bohatou 
účastí nemá v podstatě v současné době konkurenci ani doma, ani na 
mezinárodním poli.
[Tiskové materiály BVV.]


