
VÌTRNÉ ELEKTRÁRNY JAKO
SOCIÁLNÌ-PROSTOROVÉ DILEMA

Argumenty oponentù

vìtrné elektrárny nemohou vyøešit náš energetický problém
jsou nespolehlivé - závislé na výkyvech vìtru, drahé a ekonomicky

nerentabilní
narušují krajinu a �ivotní prostøedí (pøirozené biotopy), jsou hluèné
likvidují cestovní ruch, sni�ují ceny nemovitostí, narušují TV-signál
… (stíní na poli, rozhánìjí mraky, déš�,…)

Formy lokální opozice

Typ A:

Typ B:

Typ C:

Typ D:

Pozitivní postoj k  VTE v  kombinaci s  odmítáním
jejich výstavby v  území vlastního bydlištì

Odmítání výstavby VTE v  blízkosti svého bydlištì,
proto�e èlovìk je proti vyu�ívání technologie všeobecnì

Obecnì pozitivní postoj k  VTE se zmìní v  negativní
(s odmítáním technologie jako takové) jako dùsledek
konfrontace s konkrétní plánovanou výstavbou a diskuzemi
a jednáním okolo

Opozice proti výstavbì VTE je zpùsobená
skuteèností, �e konkrétní stavební plány èi kontext projektu
jsou z  nìjakého dùvodu špatné, bez toho, aby èlovìk
zavrhnul vyu�ívání vìtrné energie jako takové

Faktory ovlivòující vnímání a postoje k vìtrným
elektrárnám

Míra opozice v závislosti
na vizuální vzdálenosti a lokalitì
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Argumenty obhájcù

vìtrná energie jako alternativa k dosud vyu�ívaným zdrojùm (aspekt
klimatických zmìn)
zdroje vìtrné energie jsou na rozdíl od fosilních paliv neomezené,
energie neprodukuje odpady zneèis�ující �ivotní prostøedí a je bezpeèná
jsou to stavby doèasné (po ukonèení �ivotnosti jsou snadno
demontovatelné a recyklovatelné)
politický aspekt - vyrovnávání nedostateèné energetické bilance
z  obnovitelných zdrojù a pozice naší zemì vùèi závazkùm EU

Názory a postoje lidí jsou pøevá�nì závislé
na vlastních pøedstavách, hodnotách a
preferencích + mýtech, pøedsudcích,
názorových vùdcích...

/ Do jaké míry turbíny narušují èi
ozvláštòují krajinnou scenérii je vìc
individuálního názoru... Zda je vìtrná
energie drahá nebo levná závisí na tom,
jak moc je vá�eno nebezpeèní zmìn
globálního klimatu, apod./

Bariéry rozvoje vìtrné energetiky

nevyjasnìný postoj èeských ekologù  a environmentalistù  k vyu�ívání
obnovitelných zdrojù
nekonzistentnost v rozhodovacím procesu: rùzné regionální a lokální autority
interpretují národní energet. strategii rozdílnými zpùsoby
chybìjící zonace území s plochami ne/vhodnými pro výstavbu VTE
nedoøešené otázky vlivu na krajinu, �ivotní prostøedí, kvalitu �ivota, potenciál
cestovního ruchu, ap.
šíøení mnoha mýtù na úkor vìcných otevøených diskusí opøených o fakta a
nezávislé monitoringy

Míra podpory výstavby VTE
v závislosti na primárním zdroji informací
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média (TV, rozhlas,
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známí (rodina,
sousedé, lidé z práce)

zdroj informací Podporovatelé Neutrální Odpùrci

Vìtrné elektrárny, veøejné mínìní a NIMBY syndrom

Výrazná divergence mezi relativnì vysokou mírou podpory (70-90%)
vyu�ívání obnovitelných zdrojù (vèetnì rozvoje vìtrné energetiky) jako

obecné ideje
X

a mírou akceptace VTE (40-65%) jako reálných staveb strukturujících
konkrétní krajinu (lokální projekty)

?
„Sociální propast“ v  postojích je nejèastìji vysvìtlován tzv. NIMBY teorií

- lidé podporují urèitou myšlenku v obecné rovinì, ale brání se její
realizaci ve vlastní lokalitì

?
dùvody opozice x zájmy a motivy (informovanost, mýty, pøedsudky,

názoroví vùdci, specifické lokální zkušenosti, politická opozice, apod.)

NIMBY

LULU

NIABY

BANANA

(Not-In-My-Backyard)
- odpor místních obyvatel proti uskuteènìní nového projektu i pøesto, �e by tito (èi spoleènost
jako celek) z  projektu nìjakým zpùsobem profitovali

(Locally-Unwanted-Land-Use) - varianta NIMBY

(Not-In-Anyone´s-Backyard)
- opozice k  takovým projektùm, které by nemìly být realizovány v  nièím zázemí (nikde)

(Build-Absolutely-Nothing-Anywhere-Near-Anything)
- oznaèení nìkterých zájmových skupin èi aktivistù stavìjících se proti jakýmkoliv novým
rozvojovým plánùm obecnì (na rozdíl od NIMBY-stù stojících v  opozici vùèi projektùm „na
vlastním dvorku“)

Primární zdroj informací
ÈR vs. Rakousko
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developerská firma (pøednáška, letáky)
zastupitelstvo obce
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Projekty a rozhodování

Hlavní argumenty obhájcù a odpùrcù vìtrných elektráren
v  ÈR, Rakousku a na Slovensku

Zdroj:vlastní výzkum

Zdroj:vlastní výzkum

Zdroj:vlastní výzkum Zdroj:vlastní výzkum

Tématika je zpracovávána kolektivem pracovníkù Ústavu geoniky AV ÈR v.v.i., v rámci projektu GA AV ÈR "Vyu�ití vìtrné energie: Hodnocení
prostorových vztahù, environmentálních aspektù a sociálních souvislostí pomocí nástrojù GIS" è.KJB 700 860 801.

Garantem výzkumù èásti vìnované sociálním souvislostem je RNDr. Bohumil Frantál.


