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Jedněmi z prvních autorů zabývajících se vnímáním nově vznikajících energetických krajin 

ovlivněných projekty využívání obnovitelných zdrojů energie byli již v 80. letech minulého 

století američtí geografové Pasqualetti a Butler (1987). Ačkoli následný výzkum naznačoval, 

že estetické preference týkající se dopadů elektráren na krajinu nejlépe predikují lokální ak-

ceptaci projektů (Wolsink 2007), nedávné studie dokázaly, že dopad viditelnosti na akceptaci 

není spojen pouze s kontextem fyzické krajiny, ale také se socioekonomickými parametry pro-

jektů. Vnímání a postoje k větrným turbínám jsou dynamické, prostorově a společensky utvá-

řené fenomény. První studie srovnávající postoje před a po výstavbě elektráren (e.g., Gipe 

1994) naznačovaly, že postoje se obvykle vyvíjejí na křivce ve tvaru písmena U, kdy osobní 

zkušenosti s elektrárnami zvyšují pozitivní názory v průběhu času díky procesu familiarizace. 

Tento příspěvek představuje výsledky dlouhodobého výzkumu lokálních komunit žijících  

v České republice v oblastech, kde byly v letech 2005-2010 postaveny větrné elektrárny. Zkou-

máme vývoj vnímání v čase (před výstavbou ⤍ po výstavbě ⤍ po několika letech), prostorové 

a sociální asymetrie ve vnímání pozitivních a negativních dopadů a faktory akceptace (původních 

projektů a potenciálního budoucího rozvoje). Výsledky ukazují, že v průběhu času neexistuje 

všeobecný vývoj postojů ve tvaru „U“. Postoje a akceptační křivky jsou složitější, vícevrstvé  

a rozdílné v závislosti na prostorovém měřítku a jednotlivých oblastech zájmu včetně vnímání 

vizuálního dopadu, hluku, změn cen nemovitostí, místních ekonomických přínosů, apod.  

Příspěvek je výsledkem projektu "Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné 

energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu“ 

(GAČR 16-04483S). 
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Vedecký prínos bezpilotného leteckého systému Scout B1-100  
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Scientific benefits of the Scout B1-100 unpiloted aerial system  
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Bezpilotné letecké technológie v poslednom období významne stimulujú geografický výskum 
využívajúci priestorovo priradené informácie z diaľkového prieskumu Zeme. Predovšetkým 
ide o rozmerovo malé a hmotnosťou ľahké zariadenia slúžiace pre fotogrametrické mapovanie 
krajiny, prípadne multispektrálne snímanie. Hoci je technologickým trendom redukcia rozme-
rov a hmotnosti tak leteckého nosiča, ako aj senzorov, ktoré vykonávajú záznam priestorovo 
lokalizovaných dát, nosnosť bežne dostupných diaľkovo ovládaných multikoptér alebo lieta-
diel ešte nepostačuje natoľko, aby na ne bolo možné inštalovať senzory umožňujúce záznam 
vo vysokom priestorovom či spektrálnom rozlíšení s polohovou presnosťou niekoľkých mili-
metrov. Hmotnosť takých senzorov, ako napríklad laserový skener alebo hyperspektrálna  
kamera, totiž presahuje niekoľko kilogramov, a preto je potrebné integrovať ich na výkonnej-
šie a váhovo ťažšie bezpilotné nosiče. V príspevku predstavujeme švajčiarsky systém Scout  
B1-100, ktorého maximálna celková hmotnosť pri vzlete je 75 kg. Zahŕňa dva senzorové sys-
témy pre diaľkový prieskum laserovým skenovaním a pasívnym hyperspektrálnym skenova-
ním. Prvý spomenutý systém využíva laserový skener VUX-1 od výrobcu Riegl s digitálnou 
kamerou SONY A-6000. Druhý systém zahŕňa hyperspektrálnu kameru AISA Kestrel 10  
od výrobcu SPECIM. Prezentovaný systém nadobudla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci projektu Univerzitného vedeckého 
parku TECHNICOM (ITMS 26220220182, ITMS2014+ 313011D232). Na základe doposiaľ 
vykonaných leteckých misií a prevádzky poukazujeme na výhody a nevýhody používania 
tohto systému. Nespornou výhodou celého systému je dosiahnuteľná subcentimetrová rela-
tívna aj absolútna geometrická presnosť merania a možnosť operatívneho mapovania v prí-
pade potreby zaznamenať stav krajiny v krátkych časových intervaloch. Nevýhodou je obsta-
rávacia cena a zložitosť prevádzky. Problémom je aj zložitý legislatívny postup pri legalizácii 
získaných dát na území Slovenska.  

Tento príspevok vznikol v rámci projektu "Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení" (VEGA 

1/0963/17) a "Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie" 

(APVV-15-0054). 

 

 

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd  

– případová studie horské obce Bílá 

Changes in the attractiveness of the municipalities in the Moravian-Silesian 

Beskydy region – Case Study of the mountain village of Bílá 

Jan Havrlant 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská  

univerzita, Ostrava 

Kľúčové slová: atraktivita obce, Bílá, turistický ruch a jeho dopady 

Keywords: attractiveness of the village, Bílá, tourism and its impacts 

Atraktivita venkovských obcí v horských oblastech je do značné míry závislá na přírodním  
a ekonomickém potenciálu území, ale také na vhodných lokalizačních předpokladech a reali-
začních podmínkách území pro turistické využití. Stále více je ovlivňována šíři nabídky jak 
hospodářských, tak volnočasových aktivit i vybaveností lokalit turistickými zařízeními, rozsa-
hem, kvalitou a komplexností poskytovaných služeb. V současnosti patří k nejatraktivnějším 
obcím ty, které v lokálním rozvoji prosadily modernizaci rekreačních středisek a které nabízejí 
inovace v jejich produktové nabídce. Inovace rekreační, dopravní a technické infrastruktury se 
stávají impulsem k dynamickému rozvoji a k růstu konkurenceschopnosti venkovských obcí. 




