
Rozdíly v míøe informovanosti v ÈR a Rakousku se projevují  ve vyšší míøe opozice vùèi výstavbì VTE v ÈR. Za hlavní negativum je v
obou zemích odpùrci pova�ováno narušení krajinného rázu. Za zásadní argument pro výstavbu v Rakousku je pova�ován fakt, �e se
jedná o ekologickou, èistou energii, zatímco v ÈR se zdá být dominujícím faktorem akceptace ekonomický aspekt (tj. finanèní pøíspìvek
obci). Tento problém je však rozdílnì nahlí�en lidmi z rùzných regionù ÈR, kdy obyvatelé „environmentálnì poškozených“ lokalit
vnímají právì aspekt ekologicky èisté energie VTE jako klíèový.

Zájem nemít VTE na svém území mù�e mít mnoho  motivací a skrytých dùvodù: od obav ze sní�ení ceny nemovitostí a obtì�ování
hlukem, pøes environmentální aspekty jako vnímání narušení obrazu krajiny èi pøírodních hodnot území obecnì, a� po nesouhlas s
výstavbou jako projev opozice vùèi skupinám zainteresovaným ve stavebních projektech.
Naopak jako faktory zvyšující míru akceptace ze strany obyvatel lze oznaèit úroveò informovanosti o dané problematice, transparentní
plánování projektù, otevøenou komunikaci a participaci místních obyvatel v rozhodovacím procesu a pøímý finanèní zisk do pokladny
obcí. Neuvá�ená výstavba VTE mù�e znamenat mnohde výrazný zásah do krajiny a ovlivnit kvalitu �ivota lidí. Reálné pøíklady ze
zahranièí však ukazují, �e VTE jsou schopny pøilákat zájem turistù a s vyu�itím vhodné marketingové propagace mohou pøispìt k rozvoji
nových forem cestovního ruchu (green tourism). VTE jsou vìtšinou obyvatel i turistù vnímány jako symbol ekologicky orientovaného
rozvoje a ochrany pøírody a èasto pøispívají k pozitivnìjšímu image obcí a lokalit.

Vìtrné elektrárny (VTE) jsou fenoménem, který nadále názorovì rozdìluje èeskou laickou i
odbornou veøejnost. Z hlediska realizace projektù jejich výstavby je pøitom klíèovou právì
otázka sociální akceptace, a to nejen ze strany rezidentù dotèených lokalit, ale i z pohledu
jejich politické reprezentace, médií èi širší veøejnosti. V kontextu ÈR pøitom prozatím chybí
komplexnìji zamìøená práce, která by analyzovala a zhodnotila otázku potenciálních vlivù
VTE na �ivotní prostøedí a kvalitu �ivota lidí z  hlediska subjektivní percepce samotnými
sociálními aktéry (obyvateli dotèených oblastí a jejich návštìvníky). Probíhající grant má za cíl
èásteènì zaplnit tuto mezeru.

Vliv rùzných staveb v krajinì na pro�itek z dovolené
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aktuální zkušenost obavy pøed výstavbou

Finance pro obec 39% Ekologická (èistá) energie 60%

Ekologická (èistá) energie 30% Lepší ne� atom 22%

Nevadí jim (nemají vizuální
kontakt)

15% Levnìjší energie 15%

Atrakce - ozvláštnìní krajiny 8% Ekonomické výhody pro
obec

2%

Lepší ne� atom 7% Jiný dùvod 1%

Jiný dùvod 1% ---

Narušení krajiny 63% Narušení krajiny 61%

Hluk 18% Nebude levnìjší elektøina 16%

�ádný prospìch pro obec 13% �ádný prospìch pro obec 10%

Neekonomiènost 5% Hluk 8%

Jiný dùvod 1% Jiné dùvody 5%
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Výzkumné otázky:
Jak jsou VTE vnímány obyvateli lokalit, kde byla výstavba ji� realizována a je fenomén percepce

prostorovì diferencován?
Do jaké míry se liší souèasné vnímání a postoje lidí od pøedchozích obav a oèekávání?
Jaké negativní environmentální a sociální dùsledky jsou nejèastìji spojovány s jejich provozem?
Jaké zdroje informací a které další faktory se podílejí na utváøení postojù k VTE?
Do jaké míry existují názorové rozdíly na tuto problematiku v tuzemských podmínkách ve

srovnání s jinými zemìmi západní èi støední Evropy?

dotazníková šetøení v zájmovém území: Pavlov, Drahany, Protivanov, Veselí u
Oder (lokality se stojícími VTE), Bantice, Poysdof (Rakousko)
výbìrový soubor: celkem 551 respondentù vybraných proporcionálnì na
základì demografických kvótních znakù, pøièem� dílèí soubor obyvatel obcí, kde
ji� mají zkušenost s provozem VTE, zahrnoval 351 respondentù, kontrolní
soubor (Bantice) a srovnávací soubor (Poysdorf) èítaly ka�dý shodnì 100
respondentù.

Míra vnímání negativních dopadù klesá a následnì míra podpory projektu
narùstá v prùbìhu èasu. V dobì plánování projektu výstavby vìtrných
elektráren:

V souèasné dobì a na základì aktuálních zkušeností s provozem VTE

Vìtší èást odpùrcù pøitom pochází z obcí vzdálenìjších od míst, kde VTE
stojí. Tento fakt potvrzuje hypotézu „blízkosti“ (proximity hypothesis), podle
které lidé �ijící v blízkosti turbín (mající s nimi pøímý kontakt a zkušenost)
vykazují ni�ší míru percepce negativních impaktù a tedy i menší odpor vùèi
výstavbì. Kromì osobní nezprostøedkované zkušenosti a slabšího vlivu
pøedsudkù a obav, zde zároveò pùsobí i faktor ekonomických výhod, které
získávají právì obce, na jejich� katastru VTE stojí.

pro výstavbu 36 %, neutrálních 32 % a 32 % obyvatel proti

pro výstavbu 49 %, neutrálních je 22 % a proti zùstává 29 % rezidentù.

Mo�nosti vyu�ití VTE pro rozvoj turistického ruchu
Výrok / postoje [%] souhlasím nevím nesouhlasím

VTE jako obnovitelný zdroj pozitivnì
pøispívají k   ochranì �ivotního
prostøedí.

69% 13% 18%

VTE výraznì narušují èeskou
krajinu.

27% 5% 68%

VTE by se daly vhodnì vyu�ít na
podporu rozvoje turistického ruchu.

35% 30% 35%

Mìl bych zájem navštívit VTE,
pokud by zde fungovalo informaèní
centrum.

65% 8% 27%

Pokud bych vìdìl, �e v  nìjaké
lokalitì stojí VTE, radìji bych tam
nejel.

6% 10% 84%

Má pøítomnost VTE v  místì trávení vaší dovolené vliv na rozhodování o tom, zda sem v  budoucnu ještì pøijedete
Lokalita pozitivní

vliv
bez vlivu negativní

vliv
Krušné hory 1,50% 95% 3,50%

Slezská Harta 4% 90% 6%

Postoje zástupcù podnikatelských subjektù k  VTE
Aspekt / postoje [%] Pozitivní Neutrální Negativní
Vliv VTE na cestovní ruch 5% 85% 10%

Obecný postoj k  VTE 13% 62% 25%

V letní sezónì 2009 byla realizována dotazníková šetøení s turisty a
návštìvníky zájmových oblastí a øízené rozhovory s reprezentanty
podnikatelských subjektù ve sféøe cestovního ruchu. Cílem výzkumu bylo
identifikovat, jak turisté vnímají pøítomnost VTE v tìchto lokalitách a zda
ovlivní jejich budoucí návštìvnost tìchto míst.

dotazníková šetøení v zájmovém území: okolí pøehradní nádr�e
Slezská Harta (potenciální výstavba)
srovnávací území: lokality v okolí Bo�ího Daru a Kryštofových Hamrù
v Krušných horách (jako místa, kde ji� VTE nìkolik let fungují).
výbìrový soubor:  celkem 156 respondentù z øad turistù a 73
zástupcù podnikatelských subjektù (penzionù, hotelù a restauraèních
zaøízení).

Míra podpory VTE ve vztahu k informovanosti
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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.


