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TÉMA

V  roce 2004 obvyklou výstavbu a  rekon-
strukci dokončených budov v Bruselu cha-
rakterizoval naprostý nedostatek ambicí 
stavět energeticky úsporné domy. 

Během následujících dvou let se uskutečni-
lo mnoho informačních a osvětových kam-
paní. Aby šla příkladem, předepsala vlá-
da Bruselského regionu pasivní standardy 
u  všech budoucích veřejných budov a  re-
konstrukcí pod její správou, a  to počínaje 
rokem 2010.

Na počátku stály vzorové budovy
V  roce 2007 vyhlásil Bruselský region vý-
znamný podpůrný program pro výstavbu 
a  renovaci budov vyznačujících se velmi 
vysokými energetickými a  ekologickými 
parametry: šlo o výzvu k podávání projektů 
na vzorové budovy. 

Být tak pasivní 
jako Brusel!
Ještě před deseti lety byla nová 
výstavba a rekonstrukce budov 
v Bruselském regionu RBC energeticky 
stejně náročná, jako je v současnosti 
v ČR, tedy velmi. Pak přišla osvětová 
kampaň týkající se rozvoje kultury 
nízké spotřeby energií a vysoké kvality 
ovzduší. A výsledek? Všechny nové 
budovy v Bruselu se od 1. ledna 2015  
staví a opravují v pasivním standardu.

Pasivní budova v ulici Senne 55, Brusel,  
autor: Sellier Amandine – AAC,  
foto: Yvan Glavie
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Tato výzva k  podávání projektů 
se týkala všech soukromých i ve-
řejných zadavatelů stavebních 
prací v  Bruselu. Podmínkou bylo, 
že budovy musely být umístěny 
v  regionu Brusel a musely sloužit 
rodinnému či kolektivnímu bydle-
ní, administrativním účelům nebo 
jako obchodní či průmyslové bu-
dovy. Projekt se mohl týkat nové 
výstavby, změn dokončených bu-
dov nebo kombinace obou těchto 
případů. Přípustná byla všechna 
využití, způsobilé byly budovy od 
malých (cca 120 m2) až po velké 
(cca 55 000 m2 nebo více).

Polovina nových budov je 
pasivních
V  letech 2007 až 2013 bylo vy-
hlášeno šest výzev k  předkládá-
ní projektů, kterých se zúčastnilo 
372 žadatelů. Z nich bylo vybráno 
243 projektů, jimž byly poskytnuty 
dotace v  celkové výši 33  milionů 
eur (max. 100 eur/m2). Tyto pro-
jekty představují celkovou plochu 
621  000 m2, z  nichž 350  000 m2 
jsou pasivní domy.
 
Četné projekty renovací také uká-
zaly, že lze dosáhnout velmi vyso-
ké úrovně energetického řešení, 
v  některých případech dokonce 
i  úrovně pasivního domu. Výzvy 

ke vzorovým budovám posloužily 
také k  ověření tvrzení, že pasivní 
standard je zcela dostupný a ne-
navyšuje významně náklady na 
bytové domy, školy a úřady, novo-
stavby ani rekonstrukce.

Výzva k  podávání projektů způ-
sobila na trhu s nemovitostmi ne-
vratné změny – řada veřejných 
i soukromých zadavatelů tak totiž 
vstoupila na trh, a to i mimo projekt 
vzorových budov. Poslední inven-
tura provedená v  listopadu 2013 
pro Bruselskou správu životního 
prosředí zaznamenala v  Bruselu 
800 000 m2 pasivních domů – a to 
již postavených, rozestavěných či 
ve fázi projektu.

Zpětná vazba – pasivní 
domy nemusí být dražší
Při výstavbě nenastaly žádné vel-
ké problémy u opláštění, tloušťky 
izolace, nosné konstrukce nebo 
vzduchotěsnosti uložené pasivním 
standardem; stavební technologie, 
jakož i  náklady, které se mohou 
navzájem značně lišit, se vyvíjejí.

U vnitřního klimatu byly zazname-
nány stížnosti v souvislosti se stra-
tegií chlazení či vytápění a postupy 
pro jejich řízení a kontrolu; v tom-
to případě existuje zjevně prostor 

Rok 2015: Brusel v pasivním standardu pět let před 
evropským požadavkem uplatňování pasivního standardu 
Bruselský region jako průkopník energeticky úsporné výstavby je 
členem PassREg – tj. regionů pasivních domů s obnovitelnými zdroji 
energie, což je projekt programu inteligentní energie pro Evropu.
 
Tento projekt si klade za cíl úspěšně realizovat NZEB (stavby s téměř 
nulovou potřebou energie) v celé EU, a to s využitím pasivních domů 
napájených v maximální možné míře z obnovitelných zdrojů energie. 
Tohoto programu se Brusel účastní po boku Hannoveru a Tyrolska 
jako jeden z průkopníků v kategorii pokročilých (na rozdíl od kategorie 
začátečníků a středně pokročilých).

v roce 2012 obdržel Bruselský region za svou politiku NZEB 
evropskou cenu Energy Award v kategorii Bydlení.

Nové volby v červnu 2014 a nová vláda bez bruselské Strany zelených 
zatím nevedla ke změně bruselské pasivní regulace.

www.ESB-magazin.cz

TÉMA

Dům v ulici Rue Traversiere, Bru-
sel, studio Equipe Matz-Haucotte, 
foto: Yvan Glavie

Jesle na ulici Rue St-François, Bru-
sel, autor: O2 Societe d‘Architec-
tes, foto: Yvan Glavie

http://passregsos.passiv.de/index.php/Main_Page
http://www.eusew.eu/awards-competition/
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pro zlepšení. Tyto obtíže mají ně-
kolik příčin: špatný návrh, špatné 
dimenzování, sporná technická 
řešení, uživatel odkázaný pouze 
na jediné nastavení systému, příliš 
složitý systém, chybějící manažer 
odpovědný za společné vybavení, 
nedostatečná podpora pro kon-
cové uživatele atd. Vyvstat mo-
hou dokonce i osobní překážky, tj. 
schopnost změnit některé návyky. 
Odpor proti změně chování může 
vést k  podvědomému přesunu 
chyby na technologii.

Uvedené  problémy nejsou v žád-
ném případě nepřekonatelné. Mají 
vždy alternativní řešení, které pro-
blém napraví nebo by jej mohlo 
napravit,  a  netýkají se výhradně 
„pasivního standardu“, i  když se 
v  tomto případě někdy projevují 
s větší intenzitou.

Lze tedy s potěšením konstatovat, 
že vyšší energetické a  ekologic-
ké parametry jdou ruku v  ruce se 
zlepšením kvality návrhu a výstav-
by, což je výhodné pro všechny 
zúčastněné – od odborníky v tom-
to odvětví až po koncového uživa-
tele a společnost.

Počet experimentů prováděných 
Bruselem, jež se týkají pasivního 

standardu, ukazuje, že existuje 
celá řada řešení, z  nichž některá 
jsou vhodnější. Souvisí to s vývo-
jem v  oblasti stavebních postupů 
i  způsobu života obecně, který 
směřuje k  větším úsporám ener-
gie, komfortu a kvalitě ve prospěch 
všech obyvatel.

Proces navrhování musí být 
konzistentní
Podstatné je zvládnout proces 
návrhu takových budov ze strany 
projektantů (architektů a  konzul-
tačních firem), jde zejména o  di-
menzování a  regulace systémů 
přizpůsobených uživatelům. To 
zahrnuje kontrolu harmonogramu 
ze strany zadavatele, který si musí 
být vědom své odpovědnosti. Měl 
by zároveň sledovat své cíle, při-
čemž je třeba, aby se choval konzi-
stentně a rozuměl dopadům svých 
rozhodnutí na systém. Samozřej-
mě musí být informován svým ar-
chitektem.

Druhým tématem je přijetí těchto 
staveb uživateli. Francouzské stu-
die zaznamenaly různé druhy po-
stojů obyvatel, kteří vyžadují roz-
dílné přístupy. Ilustrativní v  tomto 
ohledu jsou zkušenosti organizace 
L‘Espoir. Je však třeba zdůraznit, 
že  první průzkumy v  Bruselském 

www.ESB-magazin.cz

TÉMA

Několik údajů z „pasivního“ Bruselu v letech 2007–2013:
• 6 výzev; 
• 361 přihlášených projektů;
• 243 vzorových budov;
• 39 % tvoří projekty změn dokončených budov;
• 621 000 m2, z toho 350 000 m2 pasivních;
• 100 projektů s veřejným zadavatelem, 143 soukromých;  
• 18 obcí;  
• 15 313 m2 bytových objektů soukromých;  
• 199 161 m2 kolektivního bydlení;
• 1866 bytových jednotek, z toho 762 „sociálních“ a 505 pasivních;
• 242 609 m2 kanceláří a obchodů;
•  164 421 m2 veřejné vybavenosti včetně 4 domovů pro seniory, 

21 škol a 23 center denní péče;
• 3752 m2 termálních solárních panelů;  
• 15 272 m2 fotovoltaických panelů;  
• 194 projektů se zelenými střechami.

Urbanscape, autor: B612 associates, foto: Yvan Glavie
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regionu ohledně pasivních domů 
ukázaly, že obyvatelé jsou s  nimi 
spokojeni.

Třetí téma představuje nutnost 
ponechat budovu v  kompetenci 
odpovědné osoby, což se týká ze-
jména nájemních domů nebo vět-
ších budov.

Četné zkušenosti z Bruselu, jejich 
následné studium a  dokumenta-
ce typu open source jsou nejlep-
ší zárukou správné definice dob-

rých mravů při navrhování, správě 
a obývání tzv. pasivních budov.

U každé evoluce nebo přechodné-
ho období je při realizaci změn tře-
ba čas na to, aby je mohli uchopit 
různí účastníci městské struktury, 
a nelze je provádět bez ohledu na 
jejich potřeby a přání. Je třeba za-
stoupení všech zúčastněných, se-
tkávání, naslouchání, porozumění, 
vysvětlování apod., aby mohly být 
definovány ambice měst budouc-
nosti. V  tomto procesu se řešení 

cizeluje metodou pokus – omyl 
a vzájemně se doplňují zkušenos-
ti. Nečeká se na okamžik, až bude 
vše jasné.

Všechny nové budovy 
postavené v roce 2015 musí 
být pasivní
Různorodá dobrovolná opatře-
ní a  pobídky, jako jsou projekto-
vé výzvy vytvořit vzorové budovy, 
energetické dotace atd. předsta-
vují jistě předpoklady nezbytné ke 
spuštění očekávaného procesu, 

ale vzhledem k  problematice kli-
matu, energetiky i ambicím brusel-
ské vlády zatím nejsou dostateč-
né.
Cíle jsou jasné: snížit emise skle-
níkových plynů (o  30  % v  roce 
2025), omezit energetickou závis-
lost a snížit účty za energii, ale také 
pohodlný život a  práce v  nových 
budovách. V  Bruselu však 70  % 
energie spotřebovávají budovy 
a  stávající stavební fond energe-
tickou účinností nijak zvlášť nevy-
niká.

Proces učení: velká otevřená bezplatná síť zúčastněných stran
Bruselská správa životního prostředí poskytuje projektantům 
a smluvním stranám systém podpory touto formou:
•  výzvy k podávání projektů na tzv. vzorové budovy a využití jejich 

výsledků, organizace exkurzí na místě apod.;
•  aliance Zaměstnání – životní prostředí – odbor udržitelné výstavby – 

konstruktivní partnerství se stavebním průmyslem a odvětvím, 
odborné přípravy za účelem podpory stavebních firem v jejich 
nezbytném vývoji směrem k větší udržitelnosti ve stavebnictví;

•  pořádání seminářů a školení (15 000 hodin/rok) – jak navrhovat 
udržitelné budovy, specializace na navrhování pasivních 
energetických budov, jako to dělá též platforma PMP/PHP 
(Passiefhuis Platform);

•  projektantům je k dispozici služba facilitátora pro udržitelné budovy;
•  organizace budoucích periodických školení konzultantů energetické 

náročnosti budov (ENB).
• finanční podpora časopisu be.passive;
•  podpora platforem PMP a PHP pro produkci materiálů (tepelné 

mosty, větrání, connecTools, be.global, atd.) Budovy Bruyn Ouest, autor: Pierre Blondel Architectes, foto: Yvan Glavie

http://www.bepassive.be
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Ambice v oblasti energií a klima-
tu se proto samozřejmě zaměřují 
na problematiku budov. Nicmé-
ně stávající budovy nelze přebu-
dovat přes noc. Pokud souhlasí-
me s  ambiciózními cíli evropské 
směrnice o energetické účinnosti, 
lze upravit nanejvýš 2  % každý 
rok. Pozornost by se měla sou-
středit na novou výstavbu v sou-
ladu s demografickým boomem v  
Bruselském regionu (o 2 % za rok) 
a růstem ekonomické aktivity pro-
jevujícím se v HDP.

Vycházíme-li z  faktu, že jakákoliv 
stavba postavená v současnosti se 
nebude po celá následující deseti-
letí upravovat, je nutné rozhodnout 
o  nejnáročnějších energetických 
standardech izolace nových sta-
veb, tedy o  pasivním standardu, 
co nejrychleji. Brusel tak zabrání 
plánovanému zastarávání (postup-
ným zvyšováním požadavků na 
energetickou úspornost) nových 
budov uváděných postupně na 
trh. Pasivní budova nikdy nezasta-
rá, neboť již nebude nutné za úče-

lem zvýšení úspornosti významně 
měnit její obálku či použité techno-
logie.

Z tohoto důvodu se změnila naříze-
ní o energetické náročnosti budov, 
aby byl vstup pasivních požadav-
ků v platnost ohlášen v dostateč-
ném předstihu a architekti a pora-
denské firmy s nimi mohli počítat. 
I proto již v roce 2011 naplánovala 
vláda RBC, aby pasivní standard 
platil pro všechny nové obytné 
stavby, kanceláře a školy k 1. led-
nu 2015. Developerům, architek-
tům a  designérům tak byl vyslán 
jasný signál ohledně budov, o  je-
jichž stavební povolení se bude 
žádat po 31. prosinci 2014.

Tyto požadavky jsou výsledkem 
dlouhého jednání mezi bruselskou 
ministryní pro energetiku Evely-
ne Huytebroeckovou a profesními 
sdruženími, což vedlo k  dohodě 
z 19. října 2012. Výsledky jednání 
a této dohody upřesnily bruselské 
požadavky na pasivní budovy, kte-
ré budou platit od 1. ledna 2015 
pro jakékoliv nové budovy a velké 
změny u  dokončených obytných 
budov, kanceláří nebo škol. (Velká 
změna dokončené budovy je de-
finována jako změna dokončené 
budovy na více než 75 % celkové 

plochy obálky, kdy je navíc vymě-
něno celé technické zázemí.)

Požadavky na tzv. pasivní domy 
byly upraveny tak, aby poskyto-
valy co největší volnost výběru 
designu při zachování původní-
ho cíle, tedy dosažení vysokých 
parametrů úspory energií.

Pro splnění předpisů energetic-
ké náročnosti budov pro pasivní 
domy v roce 2015 jsou k dispo-
zici dvě možnosti.

Městská výstavba v Bruselu 
bude mít téměř nulovou 
spotřebu od roku 2021
Na základě směrnice Evropského 
parlamentu a  Rady 2010/31/EU 
z  19. května 2010 o  energetické 
náročnosti budov zavedl COBRA-
CE (bruselský zákoník pro ovzduší, 
klima a energetiku) v článku 2.2.3. 
odst. 3 povinnost splnit požadav-
ky ENB na tzv. nulovou spotřebu 
energie pro všechny nové žádos-
ti o stavební povolení od 1. ledna 
2021.

Předpisy definují nulovou spotře-
bu energie jako nulovou nebo vel-
mi nízkou, pokud je dosažena díky 
vysoké energetické účinnosti, která 
by měla být pokryta do značné míry 

Projekt Biplan, autor: Bxleco sprl, foto: Yvan Glavie
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energií vyrobenou na místě nebo 
z  místních obnovitelných zdrojů. 
Otázkou je, zda nejít u energetické 
účinnosti ještě dále, než stanovu-
jí tzv. bruselské pasivní standardy, 
a  zda obnovitelné zdroje energie 
mají reálný potenciál kompenzovat 
zbytkovou spotřebu nové budovy, 
jakkoli to může ve velmi silně urba-
nizovaném prostředí být účinné.

Nové budovy se v  Bruselu staví 
v  hustě osídlených městských lo-
kalitách a jedná se obecně o stav-
by velkých rozměrů s  vysokou 
hustotou obsazení. Ačkoli vzorové 
stavby zahrnují celou řadu příkla-
dů pasivních domů využívajících 
obnovitelných zdrojů energie, ve 
skutečnosti se jen velmi malé části 
z nich daří pokrýt významnou část 
spotřeby. Jedná se buď o  stavby 

s  velmi příznivými urbanistickými 
vlastnostmi, nebo zasazenými do 
vhodného prostředí.

Ve skutečnosti je využití obnovitel-
ných zdrojů energie obtížné zobec-
nit, neboť:
•		zřízení	 sítě	 dálkového	 vytápě-

ní nemá pro pasivní domy valný 
ekologický či ekonomický smysl, 
a to tím spíše ve městě, kde jsou 
již velmi dobře zavedeny rozvody 
plynu;

•		použít	 střechy	 pro	 instalaci	 foto-
voltaických a  fototermických pa-
nelů lze pouze v případě, že mají 
příznivou orientaci a nezastiňují je 
vyšší budovy v okolí;

•		geotermální	 energie	 ze	 středních	
hloubek je výhodná pouze u  bu-
dov velkých rozměrů a  s  velkou 
potřebou chlazení;

•		suchou	biomasu	(dováženou)	lze	
potenciálně použít, ale na kvalitu 
ovzduší má spíše negativní vliv, 
jde zejména o pevné částice, což 
je v Bruselu jedna ze znečišťují-
cích látek působících potíže; toto 
řešení proto nelze použít ve vět-
ším rozsahu;

•		kapalná	 biomasa	 (dovážená)	 je	
použitelná v  kogeneraci, ale její 
hodnota může být sporná při po-
užití u  budov, které mají velmi 
nízkou potřebu vytápění;

•		městská	větrná	turbína	předsta-
vuje i nadále otevřenou technolo-
gií; její instalace je totiž vyhraze-
na pro velmi specifické lokality, 
a proto ji nelze příliš rozšířit;

•		tepelná	 čerpadla	 jsou	 zajíma-
vou technologií za předpokladu, 
že skutečné provozní podmínky 
splní teoretické předpoklady.

Koncept tzv. nulové spotřeby 
energie je tedy třeba dále rozvíjet. 
K  jeho uskutečnění bude i nadále 
v městském prostředí nutné sbírání 
zkušeností, testování a hodnocení. 
Souhrnně lze hovořit o  pasivním 
konceptu a energii z obnovitelných 
zdrojů, kdy jako první krok je nutné 
řídit se zásadou omezení potřeb, 
doplněnou kompenzací zbytkové 
spotřeby. Vzhledem k  tomu, že 
výběr technologií využívajících ob-

novitelné zdroje a jejich přínos pro 
náhradu zbytkové spotřeby budov 
je úzce spjat s  jejich městským 
uspořádáním, systematické dosa-
žení úrovně budov s  tzv. nulovou 
spotřebou energie zůstává nejisté; 
ledaže budeme brát v  úvahu do-
voz energie z obnovitelných zdrojů 
(elektřiny obnovitelného původu, 
dovážené biomasy apod.).

Závěr
Bruselský region ukázal, že uplat-
ní-li se potřebná opatření, může se 
to, co bylo považováno za utopii, 
stát realitou. Tato nová ambice ve 
stavebnictví již v současnosti pře-
sahuje rámec výzvy k předkládání 
projektů vzorových budov.

Gregoire Clerfayt, 
Divize Energie, Bruxelles – 
Environnement, institut Bruxellois 
pour la Gestion  
de l’Environnement,  
www.bruxellesenvironnement.be 

Převzato z přednášky v rámci 
konference ŠETRNÉ BUDOvY 
2014, kterou každoročně pořádá 
 Centrum pasivního domu.

Budova BS KA, autor: evr-Architecten bvba, foto: Yvan Glavie
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Certifikace BREEAM, která 
vznikla již před dvaceti lety, byla 
prvním systémem hodnocení 
energetické úspornosti budov. 
Je v  současnosti Velká Britá-
nie lídrem v oblasti energeticky 
úsporného stavění?
Regulace nás v  současnosti řadí 
mezi špičky, ale ve skutečnosti se 

tak nevnímáme. Máme v  Británii 
kolem 26 milionů budov, z  nichž 
valnou většinu lze označit za ener-
geticky velmi neúsporné. Mám-li 
být upřímný, těžko říct, kam až ve 
Velké Británii sahají kořeny energe-
ticky úsporného stavění. Částečně 
leží určitě v minulosti vzhledem ke 
snahám o  energetickou efektiv-

www.ESB-magazin.cz

Velká Británie má mnoho budov 
energeticky neefektivních

iNTERviEw

nost, nicméně Velká Británie na 
tom nebyla energeticky nikdy tak 
špatně, aby tyto tlaky postupně 
sílily. Přesto právě vznik certifika-
ce BREAM posléze vedl i ke vzni-
ku certifikace LEED ve Spojených 
státech amerických.

Je nulová uhlíková stopa ve Vel-
ké Británii spíše politickým cílem, 
nebo jej lze opravdu dosáhnout?
Když se takový cíl stanovuje, není 
zcela jasné, jak jej dosáhnout. Po-
litici však došli k  jednoznačnému 
konsenzu, že je nutné jej naplnit ve 
třech základních krocích, a to v le-
tech 2012, 2013 a 2016. Z hlediska 
stavebního trhu sice nebylo jasné, 
co přesně čekat, nicméně byl jas-
ný časový rámec. U  jednotlivých 
kroků se postupně specifikoval 
jejich obsah a význam. V uplynu-
lých sedmi letech došlo k několika 
kompromisům, které však výrazně 
do původní podoby návrhu neza-
sáhly. 

Jaká je ve Velké Británii budouc-
nost energetické politiky? 
Když se podíváme na německý 
model, z  každého eura investo-
vaného z  veřejných prostředků 
se tři eura vracejí do rozpočtu 
jako úspory. V  tom vidím i  naši 
budoucnost.

Jak se vám spolupracuje s  brit-
skou vládou na přípravě programu 
energetické politiky a  kdo přišel 
jako první s návrhem spolupráce? 
První jsme byli my, ale posléze se 
vyvinul oboustranný dialog a v sou-
časnosti se s námi vláda radí. Nere-
prezentujeme think thank, ale stojí 
za námi stavební firmy. 

V roce 2020 by mělo dojít k veli-
ké investiční akci, kdy by se měl 
přibližně jeden milion domů ve 
Velké Británii přestavět na níz-
koenergetické. Jak bude tato 
akce financována? 
Z části pomocí finančního modelu 
PAYS, Pay-as-you-safe (kdy brit-
ské domácnosti ušetří za energii 
instalací nízkoenergetického vy-
bavení) a  zčásti prostřednictvím 
výnosů z  obligací energetických 
společností. 

1 euro investic = 3 eura úspor. P. S.: Platí zatím jenom v Německu. 

Jakým způsobem chce Velká Británie dosáhnout stanovených 
cílů v oblasti tzv. zelené politiky? Odpovídá Paul King, dlouholetý 
britský propagátor energeticky úsporného stavění, který 
vystoupil na listopadové výroční členské schůzi České rady pro 
šetrné budovy.
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Můžete popsat schéma Pay-
-as-you-safe, které funguje 
v  rámci finančního plnění při 
přestavbě budov na nízkoener-
getické?
Základní ideou je fakt, že obyva-
telé Velké Británie potřebují pení-
ze na renovaci stávajících budov. 
Jak ale zajistit, aby peníze ušet-
řené v budoucnosti byly k dispo-
zici už v současnosti? Výsledkem 
je systém úvěrů, které se splácejí 
z energetických úspor.

Poukazoval jste na to, že po 
celém světě vznikl v  nedávné 
době velký počet sdružení še-
trných budov. V posledních le-
tech se však jejich počet výraz-
ně nenavyšoval. Proč tomu tak 
je? 
Jde jednak o to, že přišla finanč-
ní krize, a také o to, že trhy v ur-
čitých místech jsou již do určité 
míry saturovány. 

Odcházíte do soukromého sek-
toru. Proč? 
V  Britské radě pro šetrné budo-
vy jsem pracoval od samého po-
čátku. Posledních dvacet let jsem 
navíc strávil v  oblasti charity pro 
Světový fond na ochranu přírody. 
Odcházím do sektoru pronájmů 
nemovitostí – cítil jsem, že je nutné 

jít do soukromého sektoru, abych 
mohl uplatnit to, co jsem se v do-
savadní kariéře naučil.

Robert Keil, 
externí redaktor

www.ESB-magazin.cz
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Paul King se stal předsedou 
Britské rady pro šetrné budovy 
v  roce 2007. Předtím pracoval 
pro Světový fond na ochranu 
přírody, kde vedl oddělení za-
měřující se na jednotlivé kam-
paně. V současné době je Paul 
King předsedou sdružení Zero 
Carbon Hub. Na mezinárodní 
úrovni je členem představen-
stva Světové rady pro šetrné 
budovy (World Green Building 
Council) a evropské sítě World 
GBC Europe Network.
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Stávající budovy se postupně renovují. Někdy 
jde o dílčí záchranu již nefunkčních částí sta-
veb, opravy vnějšího vzhledu, pokusy o  sní-
žení energetické náročnosti budovy a nákladů 
na provoz. Ve většině případů jsou tyto práce 
bohužel prováděny nekoncepčně. Plýtvá se in-
vestičními prostředky na dílčí opravy a úpravy 
bez podrobné úvahy, co vše lze s uvažovanou 
budovou provést.

U  bytového fondu, zejména panelových bu-
dov, se hojně rekonstruovalo, revitalizovalo 
a zateplovalo, ale jedinou rozvahou o optima-
lizaci provozních nákladů často bylo, kolik dát 
na fasádu polystyrenu. S tím, jak se vyvíjí pově-
domí o energetických úsporách a stoupá cena 
energií, se postupně zvyšuje tloušťka přidáva-
né tepelné izolace. Dříve měla 50 mm, v sou-
časnosti má již běžně 150 mm.

Renovace 
bytového domu 
Gallašova v Brně
Spolu se zvyšujícím se zájmem 
o výstavbu nových budov v pasivním 
standardu nejen v České republice 
vyvstává otázka co se stávajícím 
fondem budov. Jejich energetická 
náročnost je mnohonásobně vyšší, 
než jsou požadavky stávající legislativy, 
představy uživatelů a zejména možnosti 
stavebnictví.

Bytový dům Gallašova, pohled z východní strany
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Málokdy se však o budově, jejím 
provozu a užívání uvažuje v širších 
souvislostech. Málokdy se  kromě 
snižování ztrát tepla na vytápění 
pomocí obálky budovy a  výmě-
nou výplní otvorů (oken, dveří) řeší 
také regulování či výměna zdrojů 
vytápění či ohřevu TV. Zřídkakdy 
se uvažuje o  doplnění stávají-
cích budov o  obnovitelné zdroje 
energií pro výrobu například tep-
la nebo elektrické energie přímo 
v místě budovy.

Nekoncepční úpravy tak jen ve-
dou k  zakonzervování špatného 
stávajícího stavu, k plýtvání inves-
tičními prostředky a  k odsouvání 
důsledného řešení na později, což 
má bohužel za následek mnohem 
vyšší náklady.

Naštěstí se již v současnosti obje-
vují vlaštovky v podobě uvědomě-
lých investorů, kteří o  vlastnictví 
a  provozování budovy přemýšle-
jí v širším a delším horizontu, než 
je jedno volební období. Článek 
představí jednu takovou stavbu, 
která je navíc zajímavá tím, že spa-
dá pod památkovou ochranu.

Jedná se o  jeden ze sedmi byto-
vých domů Malobytové kolonie 
architekta Mojmíra Kyselky z  let 
1927 až 1931. Kyselkovo „sídliště“ 
je nejspíše první a  nejúspornější 
malobytovou kolonií v Brně. Tvoří 
je sedm pavlačových domů podél 
dvou ulic Gallašova a  Grmelova, 
vzájemně propojených na náro-
ží dovnitř prohnutým pavlačovým 
dvojdomem.

Památkově chráněný dům 
a energie
Předmětem renovace je osmdesát 
let starý cihlový bytový dům. Ten-
to pavlačový malometrážní bytový 
dům má 41 bytů převážně velikosti 
1+1. Dům s  třemi obytnými nad-
zemními podlažími a  podzemním 
suterénem má půdorysný rozměr 
73,9 x 6,7 m a 1,2 m širokou pavlač.

V okolí domů se nachází zástavba 
stejné výšky a vzrostlá zeleň s list-
natými stromy, převážně lípami. 
Orientace domu je podélnou osou 
v severojižním směru. Dům slouží 
pro bydlení v malometrážních by-
tech dispozice 1+1 o výměře cca 
29 m2. Z pavlače se dveřmi vstu-
puje do malé předsíňky, po jejích 
bocích se nachází malá koupelna 

se sprchovým koutem, umyvadlem 
a hygienickým zařízením a kuchyň-
ka s linkou a kotlem na TV. Naproti 
vstupním dveřím následuje vstup 
do hlavní obytné místnosti.

Převážná část oken obytných míst-
ností je situována na západ, okna 
hygienického zařízení a  kuchyňky 
směřují ven z pavlače na východní 
stranu. Do bytů se vstupuje z vý-
chodu, tedy z pavlače. Pouze kraj-
ní jižní byty mají okno obytné míst-
nosti na jih.

Přibližně čtyři pětiny bytů v domě 
jsou v  osobním vlastnictví (část 
obývají majitelé z  velké části dů-
chodového věku, část se prona-
jímá), pětina bytů je v  majetku 
města Brna.

www.ESB-magazin.cz
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Motivace a požadavky obyvatel pro stavební úpravy
•	Velmi vysoké náklady na provoz bytu: UT, ohřev TV, EL cca 20 000 

až 35 000 Kč/rok za byt 1+1 o výměře 29 m2 (1 osoba).
•	Špatné hygienické podmínky v bytě – neřízená infiltrace/nedostateč-

né větrání.
•	Diskomfort užívání – studené povrchy stěn, velmi rychlé vychládání 

bytů.
•	Zdravotní rizika – plísně v koutech, špatný vzduch.
•	Stavebně fyzikální vady – při velmi nízkých zimních teplotách zamr-

zání vody ve stěně.
•	Zchátralý vzhled domu.
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Do budovy se v posledních desít-
kách let významněji neinvestova-
lo z  hlediska snížení energetické 
náročnosti budovy nebo zlepše-
ním vnitřního prostředí a komfortu 
v bytech.

Identifikace slabých míst
Na stávající stavbě byl proveden 
předběžný nedestruktivní staveb-
ně technický průzkum pro zjiště-
ní stavu konstrukcí a  identifikaci 
slabých míst izolační obálky. Sta-
vebně technický stav stávající bu-
dovy je dobrý. Rovněž staticky je 
budova v pořádku, nebyly naleze-
ny viditelné deformace, poklesy či 
praskliny.

V suterénu byly lokálně zjištěny vlh-
kostní mapy, vápenné a  minerál-
ní výluhy při patě zdiva, případně 
v dolních koutech, a částečná de-
gradace suterénního zdiva prove-
deného z betonu nižší kvality. Byly 
diagnostikovány jako nedostatečná 
funkce hydroizolace, případně její 
přílišné namáhání. Tyto vady ne-
mají staticky destruující charakter.

Energetická náročnost
Budova má i přes svou kompakt-
nost kvůli velmi slabé izolační funk-
ci obálky měrnou potřebu tepla na 
vytápění cca 375 kWh/m2a.
Vytvořit komfortní prostředí v by-
tech je dosti obtížné. Náklady na 

vytápění a  ohřev teplé vody jed-
noho bytu (29 m2 vytápěné plochy 
na 1 osobu) se pohybují kolem 
20 000 až 30 000 Kč/rok na byt. 
Významnou roli hraje pozice bytu 
v  rámci vytápěné obálky, poměr 
obvodových stěn bytu v kontaktu 
s vnějším prostředím a především 
způsob užívání. Při zpracování 
energetického auditu byly nákla-
dy na provoz bytu vypočítány na 
34 080 Kč/rok.

Povrchové teploty stěn i oken jsou 
i  tak velmi nízké. V místech, kde 
neproudí vzduch (kouty za skří-
němi apod.), se tvoří plísně. Pro-
blémy s plísněmi se ještě zhoršily 
v bytech, kde se již vyměnila okna 
a neodvádějí se páry vzniklé infil-
trací.

Obvodové zdivo postrádá téměř 
jakoukoliv izolační funkci, vyzdívky 
mezi okny jsou z dutých dvouděro-

www.ESB-magazin.cz
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Limity pro stavební úpravy
•	Dům je pod památkovou ochranou (ochrana fasády, celkový vzhled, 

kompozice bytových domů v prostoru, dispoziční řešení). NPÚ trvá 
na maximálním možném zachování vzhledu domu. V tomto případě 
se však lze odkázat na již revitalizovaný sousední dům (ETICS, s no-
vými okny).

•	Požárně bezpečnostní řešení – únikovou cestu tvoří pavlač. Podle 
ČSN 73 4301+Z1 Obytné budovy je minimální šířka komunikačních 
prostor 1100 mm.

•	Majetkové vztahy – byty v osobním vlastnictví a městské byty.
•	Složení obyvatelstva: mnoho bytů je v pronájmu, vlastníci nekomu-

nikují a o dům se nestarají. Byty mají jen zisk z nájmu. Vysoké pro-
cento obyvatel v důchodovém věku je spíš konzervativně založené. 
Obyvatelé projevují jen malou ochotu podílet se (aktivně) na staveb-
ních úpravách.

•	Jsou nutné zásadně rozdílné přístupy pro motivaci jednotlivých sku-
pin majitelů či obyvatelů domu.

•	Vzhledem ke složení obyvatel je nutné stavební práce provádět s co 
nejmenším zásahem do užívání bytů.

•	Finanční limit na stavební úpravy do 8 mil. Kč.
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vých cihel Pk-CD. Jedinou izolaci 
v  podlaze 1.NP vůči nevytápěné-
mu suterénu představuje škvárový 
násyp podlahy v tloušťce 50 mm. 
Stejná tloušťka násypu je také vůči 
půdě.

Nejvýznamnější tepelný most před-
stavuje celá délka železobetonové 
pavlače vetknuté do obvodového 
zdiva a železobetonové schodiště. 
Úniky tepla dobře dokumentují při-
ložené snímky z termovize.

Možnosti zlepšení
Celková renovace byla pojata 
z několika pohledů:
•		snížení	celkové	energetické	

náročnosti budovy provedením 
izolace obálky budovy;

•		úprava	či	výměna	zdrojů	pro	
vytápění a ohřev teplé vody;

•		instalace	řízeného	větrání	(s re-
kuperací).

V  rámci rozboru investičního zá-
měru byly zvažovány dvě varianty 
provedení zateplení budovy.

Varianta vnitřního zateplení
Zateplení ze strany interiéru by 
proběhlo provedením roštu z hra-
nolů 40/120 až 140 mm, s paro-
těsnou fólií a  interiérovou SDK 
předstěnou pro vedení instalací 

tloušťky 50 mm. V celkové tloušť-
ce předstěny tvoří tedy celkem 
150 + 75 mm. Vzduchotěsnou 
a parotěsnou rovinu tvoří parotěs-
ná fólie.

Výhody:
•	není nutný souhlas všech 

vlastníků bytů v nemovitosti, 
lze zateplovat individuálně;

•	individuální provedení, malé 
dopady při provádění na sou-
sední byty;

•	eliminace tepelných mostů 
konstrukce (pavlač, věnce);

•	menší teplotní výkyvy a namá-
hání obvodového zdiva;

•	nezávislost na užívání (a vytá-
pění) sousedních bytů;

•	není nutná úprava pavlače 
(posun zábradlí).

Nevýhody:
•	těžce proveditelné detaily 

vzduchotěsné roviny zejmé-
na při průchodu inženýrských 
sítí, řešení v úrovni stropu, 
apod.;

•	zmenšení oken při pohledu 
z exteriéru kvůli nutnosti za-

teplení špalet z exteriéru – ne-
jednotný vzhled;

•	změna vzhledu domu – pro-
blém s památkáři;

•	zmenšení rozměru bytu 
z 27,5 m2 na 23,5 m2, 
tj. o 15 %;

•	nutná úprava dispozice, za-
teplením by se zúžila kou-
pelna, nutný posun příčky, 
vstupních dveří apod.;

•	nutná kompletní přestavba 
bytu, výměna podlah, nový 
strop pro vložení parotěsné 
fólie.

www.ESB-magazin.cz
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Těžce prosaditelná varianta před 
majiteli, uživateli i  dotčené orgány 
státní správy. Proveditelnost vzdu-
chotěsné roviny je obtížná.

Varianta venkovního 
kontaktního zateplovacího 
systému (ETICS)
Zateplení ze strany exteriéru by pro-
běhlo lepeným izolantem. Na již-
ní, západní, severní stranu budovy  
a  1.NP kolem oken východní fa-
sády by se použil EPS-G tloušť-
ky 250  mm, mezi okny 1.NP a  na 
2. a 3. NP východní fasády a na stě-
ny ze schodiště 100 mm Kooltherm. 
Na stropě na půdě by se použilo 2 x 
200 mm EPS-G, ze strany suterénu 
pak 100 mm Kooltherm, u spodního 
líce pavlačí 50 mm MW. Vzducho-
těsná a  parotěsná rovina by byla 
tvořena novou omítkou na stávají-
cím zdivu.

Výhody:
•	nejsou nutné zásadní úpravy dis-

pozic bytů;
•	vzduchotěsnou rovinu lze provést 

z  exteriérové strany stávajícího 
zdiva;

•	není třeba měnit velikost oken;
•	malá změna vzhledu domu zna-

mená snadnější vyjednávání s pa-
mátkáři;

•	nemění se velikost bytů.

Nevýhody:
•	je nutný souhlas všech vlastníků 

bytů v nemovitosti;
•	nedostatečná eliminace tepelných 

mostů konstrukce, zejména z pa-
vlače, věnci a schodišťovými des-
kami.

Tato varianta se zdá jako proveditel-
nější a lépe prosaditelná před maji-
teli, uživateli i DOSy.

Výměna výplní otvorů
Stará původní špaletová okna 
(50  %) byla převážně ve špatném 
stavu (Uw cca 3,0 W/m2K). Část 
oken (50) se již vyměnila – europrofil, 

dřevěná IV 68, 78 nebo plastová ko-
morová s dvojsklem (Uw cca 1,2 až 
1,6 W/m2K). Zbylé výplně otvorů se 
vybourají, ostění se zapraví a osadí 
se nové dřevěné výplně v systému 
europrofilu IV92 (alternativně plast). 
Uf = 1,0 W/m2K. V rámci objednáv-
ky výplní otvorů bude zasmluvněna 
finanční pozastávka doplatku do 
doby blower door testu. U testu je 
třeba vyžádat si technika dodavate-
le oken pro možnost seřízení kování.

Úprava či výměna zdrojů pro 
vytápění a ohřev TV
Decentrální systém ohřevu vody 
na mytí a  vytápění se vzhledem 

ke ztrátám při výrobě, skladová-
ní a nákladech na údržbu a servis 
jednotlivých zařízení stává v  pa-
sivním domě neekonomický. Pro-
to byla navržena úprava systému 
na centrální systém ohřevu teplé 
vody na mytí a vytápění.

Uživatelsky i  ekonomicky nejvý-
hodnější systém by pravděpo-
dobně představovala kombinace 
obnovitelného zdroje solárních 
a  fotovoltaických panelů. Insta-
lace na střechu však naráží na 
stanovisko odboru památkové 
péče – jde o nepřijatelnou změnu 
vzhledu.

www.ESB-magazin.cz
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Zvolena byla tedy varianta s vnitř-
ním TČ vzduch/voda Alpha-In-
noTec, typ LW 310, o  výkonu 
31,0 kW – COP 3,5 s bivalentním 
zdrojem elektrokotle. Přívod/odtah 
vzduchu na TČ 0,8 x 0,8 m je vy-
veden na západní fasádě schodiš-
ťové lodžie.
Akumulační zásobník TV 1200  l 
slouží cca pro 30 osob. Akumulační 
zásobník UT 800 l pak pro 580 m2 
(21 bytů po 27,5 m2, cca 40 kWh/
m2a). Předpokládá se radiátorový 

topný systém s  teplotním spádem 
55/45 °C. Počítá se s velmi nízkou 
hlučností TČ LW 310, hladina akus-
tického tlaku činí 55 dB ve vzdále-
nosti 1 m od výfuku VZT.

Instalace řízeného větrání 
(s rekuperací)
Vzhledem k požadavkům na kom-
fort se uvažovalo pouze o systé-
mech zajišťujících dostatečnou 
výměnu vzduchu a  rekuperaci 
vzduchu s  dostatečnou účinnos-

tí (komfortní teplota přívodního 
vzduchu).

Centrální systém
VZT jednotka umístěná v podkroví 
je izolována, čistý vzduch do VZT 
se nasává z  pavlače. Znečištěný 
vzduch se odvádí nad střechu. Do 
obytné jednotky se přivádí čistý 
rekuperovaný vzduch. Znečištěný 
vzduch se odvádí také z kuchyňky, 
koupelny a hygienického zařízení.

Jako VZT jednotka v  podkroví by 
byla zvolena Atrea Duplex 520 
ECV4. Výhodami je levnější instala-
ce (43 000 Kč/byt) a účinnější reku-
perace, nevýhoda stoupací potrubí 
přes všechna podlaží.

Decentrální systém
VZT jednotka je individuální pro 
každý byt v  podhledu koupelny. 
Čistý vzduch do VZT se nasává 
ze západní fasády a znečištěný se 
odvádí nad západní fasádu. Čistý 
zrekuperovaný vzduch je přiváděn 
do obytné místnosti. Znečištěný 
vzduch se odvádí také z kuchyňky, 
koupelny a hygienického zařízení.

Jako stěnová jednotka byla zvo-
lena bluMartin  freeAir  100. Jejími 
výhodami je možné individuální 
provedení nezávislé na sousedech, 

minimální nutnost rozvodů a ener-
getická úspora. Nevýhodou je in-
vestiční náročnost (62 000 Kč včet-
ně DPH).

Po rekonstrukci se zvýšila hodnota 
celého domu i každého bytu ze stá-
vajících cca 35 000/m2 na 40 000 
až 45 000/m2 bytu, jednotlivý byt 
se tedy zhodnotil o  250  000  Kč 
(ze stávajících 950  000 Kč/byt na 
1 200 000 Kč/byt. Jako bonus lze 
uvést významné zlepšení kvality 
bydlení i menší závislost na energi-
ích a jejich cenách.

Projektová fáze je uzavřena. Časo-
vá posloupnost, rozsah a harmono-
gram realizace investičního záměru 
aktuálně čeká na vypsání III. výzvy 
dotačního programu Nová zelená 
úsporám 2015, jenž by měl podpo-
rovat snižování energetické nároč-
nosti nově také u bytových domů. 
Bude stanovena možná výše dota-
ce, návratnosti pro jednotlivé vari-
anty a celková efektivita renovace.

ing. Michal Hučík, 
Atelier Hučík

ing. Petr vostál,
projektant a energetický specialista

Stávající konstrukce a technologie

Ekonomika provozu celého domu
Teplo dodané TČ do UT cca 52 000 kWh/a
Teplo dodané TČ do TV cca 90 000 kWh/a
Spotřeba el. energie TČ UT + TV cca 45 000 kWh/a
Spotřeba el. energie, bivalence cca 2000 kWh/a
Předpokládaný roční náklad na UT a TV 128 000 Kč 

V současnosti náklady na UT a TV
cca 750 000 Kč/42 bytů + 
revize plynu:  
cca 25 000 Kč/rok

Cena nového systému 1 986 000 Kč 
vč. DPH, úspora

645 000 Kč/rok také díky 
snížení energetické nároč-
nosti budovy

www.ESB-magazin.cz
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Ekonomické zhodnocení investice
Celkem na dům 13 163 600 Kč
Celkem na byt 313 400 Kč
Současné provozní náklady 20 000 až 34 000 Kč UT + TV/rok 

na byt = 840 000 až 1 428 000 Kč 
UT + TV / rok na dům

Předpokládané provozní náklady 5000 až 7000 Kč UT+TV/rok na 
byt = 210 000 Kč až 294 000 Kč 
UT + TV / rok na dům

Úspora UT + TV cca 950 000 Kč/rok/dům
Prostá návratnost 13 163 600/950 000 Kč = 13,8 let
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I v ČR se lze setkat s investory, kteří hledají al-
ternativy, dbají na efektivitu provozu budovy, ale 
též na spokojenost, zdraví a produktivitu svých 
zaměstnanců.

„Naším záměrem bylo vytvořit moderní výrobní 
prostory, šetrné k životnímu prostředí, s komfort-
ním pracovním prostředím,“ říká ředitel závodu 
SKF Martin Zvěřina. „Při přípravě projektu jsme 
proto úzce spolupracovali s projektantem.“

Díky vstřícnému zadání investora, ale též pro-
fesionálnímu týmu spolupracujícímu na pro-
jektu se podařilo dosáhnout – nejen na české 

Výrobní závod SKF 
Lubricon s unikátním 
certifikátem LEED 
Platinum
Až na nejvyšší ocenění LEED Platinum 
dosáhla dostavba výrobního závodu 
v Chodově u Karlových Varů. Takto 
vysoké hodnocení doposud nezískala 
žádná výrobní budova ve střední 
a východní Evropě. Budova je kvalitní, 
a to nejen z pohledu energetické 
efektivity. Vedení firmy SKF takto 
po celém světě investuje do nových 
výrobních provozů, a to alespoň ve 
standardu LEED Gold.

interiér závodu SKF Lubricon
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poměry  – skutečně výjimečného 
výsledku. Nový výrobní závod je 
dostavbou původní budovy o  tři 
nové trakty, které rozšiřují nejen 
výrobní provoz, ale též administ-
rativní zázemí, přistavěla se nová 
kantýna, dílna a návštěvnické cen-
trum. Součástí výstavby se stala 
nová podoba venkovních ploch 
a sadových úprav. Stará část bu-
dovy renovována téměř nebyla, 
výrobní provoz nebylo možné bě-
hem výstavby ani na den zastavit.

Nosnou konstrukcí je prefabriko-
vaný betonový skelet opláštěný 
lehkými skládanými panely jak na 
fasádách, tak na střeše budovy. 
Stará i  nová část budovy dostala 
nový vzhled vystavěný z  lehkých 
ocelových konstrukcí s  předvě-
šenými pohledovými panely. Cer-
tifikací LEED prošly veškeré nové 

části budovy a nová podoba ven-
kovního řešení výrobního areálu.

Energetický koncept: 
architektura na prvním 
místě
Celý projektový tým, včetně tech-
nologických profesí a  koordiná-
tora LEED, působil kompaktně již 
od počátku. Investor byl ve for-
mulování svých požadavků aktiv-
ní. V rámci společných jednání se 
ověřovaly různé varianty funkční-
ho uspořádání budovy, mnohé se 
prověřovalo z pohledu technicko-
-ekonomické proveditelnosti. Mo-
derně se tomuto procesu říká inte-
grovaný návrh (integrated design). 
Takový manažerský postup by měl 
být standardem, neboť pouze tak 
lze dospět k  optimálnímu řešení, 
a to zpravidla bez navýšení inves-
tičních nákladů.

Výsledkem společných jedná-
ní se stala například promyšlená 
koncepce denního osvětlení, kte-
ré nezpůsobuje problémy s  osl-
něním. V  hale je v  letních měsí-
cích umožněno přirozené větrání 
a chlazení provozu pomocí komí-
nového efektu. Koncept též mini-
malizuje potřeby tepla a  chladu, 
a  to hlavně díky tepelně odrazné 
fólii na střeše, optimalizovanému 
lamelovému venkovnímu stínění 
a světelné propustnosti oken. Ha-
lová stavba také bojuje proti ne-
řízené infiltraci vzájemným oddě-
lením jednotlivých velkých prostor 
a  funkčních celků rychloběžnými 
vraty a  těsnými vratovými límci 

pro nakládku a  vykládku náklad-
ních automobilů.

Energetický koncept: 
technologie až po 
stavebním konceptu
Poté, co byla potřeba energie stla-
čena architektonickými opatře-
ními na minimum, optimalizovaly 
se technologie. Vyšším investič-
ním nákladům se v  takovém pří-
padě nelze ubránit. Halové stav-
by v  ČR jsou zpravidla více než 
nízkorozpočtové. V Lubriconu tak 
v porovnání s ostatními fungují vý-
razně dražší technologie. I  přes-
to bylo o následujících investicích 
rozhodnuto kladně, neboť životní 

www.ESB-magazin.cz

CERTiFiKACE

Model objektu – jihozápadní pohled (eQuest software)

vnitřní mezinádrž na dešťovou vodu Slunolamy
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cyklus budovy u  tohoto investora 
rozhodně nekončí v době prvního 
dne provozu tak, jako tomu bývá 
u spekulativního developmentu.

Vytápění budovy je založeno na níz-
koteplotních systémech. Výrobní 
haly mají sálavé podstropní panely. 
Systém je tak úsporný jak na vní-
mání pocitového tepla, tak též na 
eliminaci efektu teplotní stratifika-
ce po výšce haly. Ostatní prostory 
budovy jsou opatřeny otopnými tě-
lesy nebo podlahovým vytápěním. 
Kombinace nízkoteplotních systé-
mů s kondenzačními kotli zajišťuje 
vysokou účinnost výroby tepla.

Ve výrobním procesu se přímo na-
bízí využití odpadního tepla z po-

užitých technologií, konkrétně 
z kompresorů pro výrobu stlačené-
ho vzduchu. Produkce odpadního 
tepla je v průběhu roku stabilní, je 
tedy nejefektivnější, aby toto teplo 
využilo zařízení, které má rovněž 
během roku stabilní potřebu tepla. 
Představuje je nepřímo ohřívaný 
zásobník pro přípravu teplé vody. 
Odpadní energie pokrývá zhruba 
40 % výroby teplé vody. Potřeba 
teplé vody se snižuje centrálním 
nastavením teplot ve sprchách, 
sprchy mají tlačítkové časovače. 

Chlazení je v  budově instalováno 
pouze pro kancelářský typ práce 
a  specifické technologické míst-
nosti. Potřeba chladu tak není 
velká. Z  tohoto důvodu je chlad 

založen na standardním systé-
mu centrálního výrobníku chladu 
a  vzduchem chlazených konden-
zátorů, předávací systém funguje 
na bázi fancoilů.

Nucené větrání je navrženo ve 
všech prostorách budovy, včetně 
výrobních a  dílenských provozů, 
čistě pro přísun čerstvého vzdu-
chu. Lze jej proto účinně regulovat 
podle aktuální koncentrace CO2 

v interiéru nebo podle přítomnosti 
osob. Větrací jednotky mají oproti 
běžným jednotkám skoro polovič-
ní příkonové parametry a jsou vy-
baveny primárně vysoce účinnými 
rotačními rekuperátory s  přeno-
sem vlhkosti nebo protiproudým 
řešením.

www.ESB-magazin.cz
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Podnikání na základě 
životního cyklu produktu

Standard výstavby na úrovni 
alespoň LEED Gold je součás-
tí firemní odpovědnosti, ale též 
podnikatelské strategie kon-
cernu SKF. Výstavba a  provo-
zování budov tvoří pouze jednu 
součást celkového konceptu 
podnikání zaměřeného na ži-
votní cyklus výrobních pro-
duktů: výzkum a vývoj, výrobní 
proces, logistika a  transport, 
zpětné využití a  recyklovatel-
nost produktů. SKF je tak firmou 
profesionálního CSR (Corpora-
te Social Responsibility), jíž jde 
o konkrétní cíle a jejich plnění.

http://www.skf.com/group/our-company/environmental-care/beyondzero/index.html
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Nejvíce viditelné technologické 
opatření představuje osvětlení 
LED instalované skoro ve všech 
nových prostorech. Světla jsou 
zároveň plynule řízena podle in-
tenzity světla v interiéru nebo po-
dle přítomnosti osob. Venkovní 
areálové osvětlení se ovládá sou-
mrakovým čidlem. Pro svou pra-
covní plochu má každý zaměst-
nanec další lokální svítidlo.

Management budovy podporu-
je nadstandardní měření a  re-
gulace. Budova má pro rozdílné 
provozní funkce instalována po-

družná měření na všechny oblas-
ti TZB zvlášť, stejně tak se sle-
dují úseky výroby a specifických 
technologií. Investor se v  rámci 
certifikace LEED zavázal k  prů-
běžné optimalizaci provozu bu-
dovy. Chytré měření představuje 
jediný možný nástroj, jak této op-
timalizace dosáhnout. Vytápění, 
chlazení, osvětlení je integrováno 
komunikativně do systému, stej-
ně jako docházkový a  zabezpe-
čovací systém. Budova tak může 
operovat s  útlumovými režimy 
a propojovat informace ze systé-
mů navzájem.

V  části energetického hodnocení 
LEED dostal projekt Lubricon plný 
možný počet bodů, čímž se zařadil 
mezi prvních pět takových projektů 
v regionu střední a východní Evro-
py. V porovnání s referenčním ob-
jektem, který odpovídá běžnému 
standardu podle normy ASHRAE 
90.1 (2007), dosáhla budova úspo-
ry 48 % na provozních nákladech. 
Největšího snížení provozních ná-
kladů (15,4 % oproti referenční bu-
dově) je dosaženo instalací efek-
tivního systému osvětlení s nízkým 
instalovaným příkonem a automa-
tickou regulací. 

Zásadní snížení provozních ná-
kladů se dále dosahuje vytápěním 
(13,9 % oproti referenční budově) 
především díky významnému sní-
žení tepelné ztráty větráním, účin-
ným rekuperačním výměníkům 
a regulací přívodu vzduchu podle 
čidel CO2. 

Tato regulace šetří kromě spo-
třeby tepla výrazným způsobem 
i  elektřinu na provoz ventilátorů 
ve vzduchotechnických jednot-
kách. Tepelně-technické paramet-
ry obálky budovy mají na celkovou 
úsporu tepla na vytápění vliv nižší.

www.ESB-magazin.cz
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Značná část provozních nákladů 
se snížila díky rozhodnutí investo-
ra instalovat jedny z nejúčinnějších 
vzduchotechnických jednotek na 
trhu z hlediska účinnosti rekupera-
ce a ventilátorů. Při dvousměnném 
provozu ve výrobní hale jsou pro-
vozní náklady na běh ventilátorů 
a pomocných energií vysoké, a pro-
to celkové náklady zásadně ovliv-
ňuje volba efektivních jednotek.
Vzhledem k  celkovému provozu 
budovy mají naopak jen minimální 
vliv opatření na straně teplé vody 
a  chlazení. Spotřeba tepla na pří-
pravu teplé vody tvoří pro navrže-
nou budovu pouze 1,1 % z provoz-
ních nákladů. Náklady na chlazení 
mají překvapivě nízký podíl (3,5 %), 
jelikož účinnost výroby chladu pro 

kancelářské prostory je vysoká 
a  v  halách probíhá lehká výroba 
s  nízkým vznikem tepelné zátěže, 
kde k ochlazení prostor stačí přiro-
zené větrání.

Doprava
Areál je umístěn na předměstí, vět-
šina zaměstnanců tak pro cestu do 
práce používá automobil. Nová po-
doba areálu má však ambici tuto 
situaci změnit. V  rámci projektu 
vznikla nová autobusová zastáv-
ka přímo před vchodem do areálu. 
Byla navržena nová bezpečná stání 
pro kola a  vzniklo zázemí pro níz-
koemisní automobily. Kombinací 
všech těchto opatření investor mo-
tivuje své zaměstnance k alternativ-
ní dopravě oproti environmentálně, 

www.ESB-magazin.cz
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Spotřeba energie
Provozní 
náklady

[kWh/rok] [kWh/m2/rok] [Kč/rok]
Vytápění 95 126 11,0 112 440
Chlazení 25 379 2,9 83 750
Příprava 
teplé vody

23 151 2,7 27 320

Ventilátory 78 715 9,1 259 760
Pomocné 
energie

40 266 4,6 127 220

Osvětlení 212 641 24,5 701 720
Ostatní 
elektřina

325 806 37,6 1 075 160

Celkem 801 084 92,3 2 387 370

Údaje o výpočtové celkové energetické spotřebě a provozních nákladech

Rozložení provozních nákladů
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ale též finančně náročné automobi-
lové dopravě.

Úspory pitné vody
Veškeré zpevněné plochy v areá-
lu sbírají dešťovou vodu. Ta je pak 
svedena do velkokapacitního pod-
zemního tanku o objemu 685 m3. 
Nádrž zabraňuje povodním vzhle-
dem ke své zádržné kapacitě při 
velkých deštích, ale dotuje také 
potřebu veškeré závlahy a  vody 
potřebné ke splachování hygienic-
kých zařízeních. Úspora pitné vody 
je navíc umocněna úspornými vý-
tokovými armaturami na umyva-
dlech, sprchách, hygienických 
zařízení, kuchyňkách a  v  gastro-
provozu.

Materiály a zdroje

Stavební konstrukční materiály 
u  Lubriconu byly pod drobnohle-
dem, a to jak z pohledu obsahu re-
cyklátů, tak z pohledu regionální-
ho původu materiálových surovin. 
Generální zhotovitel však uspěl. 
Příkladem některých vybraných 
materiálů jsou například betono-
vé směsi s  vysokým podílem po-
pílku a strusky, betonářská výztuž 
vyráběná převážně z  kovošrotu, 
izolace ze skelných vláken vyrá-
běných ze sběrného skla, sádro-
kartonové konstrukce s  vysokým 
poměrem energosádrovce a další. 
Specifické byly také materiály na 
bázi dřeva s průkazným původem 
z šetrného lesnického hospodaře-
ní (Forest Stewardship Council). 
Během stavby se využilo k druhot-
nému využití přes 80 % stavebního 
odpadu.

Kvalita vnitřního prostředí

Pro veškeré prostory s  pobytem 
lidí byly navrženy optimální teplot-
ní podmínky, bylo zajištěno dosta-
tečné množství čerstvého vzduchu 
s  optimální vlhkostí a  omezeno 
nadměrné proudění vzduchu způ-
sobující diskomfort. Přísně se 
hlídaly obsahové limity karcino-
genních těkavých látek (Volati-
le Organic Compounds), a  to ve 
veškerých interiérových staveb-
ních materiálech, jako jsou barvy 
a laky, těsniva i pojiva a podlahové 
systémy. 

Petr vogel, 
partner a konzultant,  
EkowATT CZ s.r.o.

Lucie červená, 
konzultantka, EkowATT CZ s.r.o.

Stavební energetický 
koncept budovy

Technologický energetický 
koncept budovy

Materiály a zdroje

Vnitřní prostředí budovy

Hospodaření s pitnou vodou

www.ESB-magazin.cz
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Základní údaje o výrobním závodu SKF Lubricon Chodov
Energetický a environmentální koncept včetně certifikace LEED: EkoWATT CZ s.r.o.
Projektový management:  ARCADIS CZ a.s., divize EC Harris
Projektant:     BPO spol. s r. o.
Realizační firma:    Metrostav a.s.
Zpracování projektu:   2011–2013
Otevření stavby:    listopad 2014
Celkové stavební náklady: 250 mil. Kč
Odhadované navýšení nákladů proti standardní budově: 10 %

Hlavní vZT

http://www.leed.cz/
http://www.echarris.cz/ech_cr.php
http://www.bpo.cz/
http://www.metrostav.cz/cz/
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Áčkové bydlení postaveno 
s náklady vyššími jen o 5 %
Projekt KOTI Hyacint získal nyní jako vůbec první v České 
republice osvědčení Certifikovaný projekt pasivního domu od 
Centra pasivního domu. Marek Lokaj, technický ředitel firmy 
YIT Stavo s.r.o., sděluje podrobnosti.

Proč jste se rozhodli postavit 
a certifikovat první český pasivní 
bytový dům?
Ve Finsku, kde sídlí naše mateřská 
společnost, jsou úsporné pasivní 
domy v současnosti již zcela běžné. 
Proto jsme se rozhodli tento kon-
cept šířit také v  České republice. 
V energeticky úsporné výstavbě vi-
díme potenciál. Lidé získají zdravé 
a úsporné bydlení a provoz domů 
ušetří energetické zdroje. Environ-
mentálně odpovědný přístup je 
podle nás správnou cestou. Cer-
tifikát udělený na základě splnění 
přísných kritérií německého Pas-
sivhaus Institutu je pro nás cenným 
důkazem, že budova F bude oprav-
du úsporná a šetrná.

Jaké vícenáklady požadavky na 
certifikaci vyvolaly?
Náklady na vlastní certifikaci se uká-
zaly v  celkové investici zanedba-
telné. Zvýšené náklady vyvolává 

hlavně technologie samotná – tedy 
rekuperační vzduchotechnické jed-
notky a solární panely a také vyšší 
nároky na obálku budovy, jako je 
tepelná izolace, okna, materiál stě-
ny. 

O kolik byly vyšší náklady na pa-
sivní dům oproti vaší běžné níz-
koenergetické výstavbě?
Rozdíl na vynaložené náklady se 
pohyboval v rozmezí do 5 %.

Jaké jsou prodejní ceny bytů 
v pasivních domech?
Nejmenší byty se prodávají za ceny 
od 2,1 mil. Kč. Ty velké v nejvyš-
ších patrech, o  které byl největší 
zájem, za ceny kolem 6,5 mil. Kč, 
ty jsou ale všechny prodané. Pro 
porovnání: v  nízkoenergetickém 
standardu prodáváme nejmenší 
byty od 1,6 mil. Kč a největší pak 
za 8,1 mil. Kč. Tyto ceny už zahrnují 
DPH a sklep (garáž je volitelná).
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Můžete porovnat životní náklady 
na pořízení pasivního a běžného 
nízkoenergetického bytu?
Prozatím takovou analýzu nemá-
me. V  našich výpočtech jsme se 
zaměřili na panelákový byt z osm-
desátých let o velikosti 70 m2, byt 
v novostavbě spadající do energe-
tické třídy C a byt v pasivní budově 
F KOTI Hyacint. Výsledek ukázal, 
že na vytápění majitelé bytů v naší 
pasivní budově F v  projektu KOTI 
Hyacint ušetří oproti bytu v panelo-
vém domě téměř 25 000 Kč ročně, 
což je znatelná úspora.

Jaký je ohlas u klientů, tj. jak se 
pasivní byty prodávají?
Po rozpačitém startu, kdy klienti 
měli z pasivního bydlení ještě oba-

vy, se to pomalu srovnalo. Při pro-
deji pasivních bytů v budově F však 
musíme překonávat jistou nedůvě-
ru a  neznalost klientů a dobře jim 
princip pasivního bydlení vysvětlit. 
Až poté u klientů hodně vzroste zá-
jem. Pasivní byty se prodávají, ale 
vzhledem k  výše uvedeným argu-
mentům pomaleji než klasické byty. 
Aktuálně máme v  pasivní budově 
prodáno 50 % bytů a prodáváme je 
obdobně jako u běžných projektů. 

Budete pokračovat v pasivní vý-
stavbě i u dalších projektů?
Všechny naše projekty stavíme 
v  nízkoenergetické třídě B. Jestli 
budeme stavět další pasivní budo-
vu, zvážíme po vyhodnocení celé-
ho procesu stavby a  obchodních 

výsledků. V každém případě ener-
geticky úsporná výstavba je stále 
větším trendem a správnou cestou.

Můžete porovnat předpisy a nor-
my upravující vnitřní prostředí 
bytových domů mezi ČR a  Fin-
skem?
Ve Finsku je například legislativně 
povinné bytové domy vybavovat 
systémem větraní s  rekuperací. 
V  ČR tato povinnost není jedno-
značná. Tuzemské právní předpisy 
jsou v  tomto směru poněkud ne-

konzistentní. Navíc se liší předpi-
sy na výstavbu v České republice 
a  v  Praze. Potíže se ukazují také 
v  hygienických a  požárních vy-
hláškách, což představuje největší 
problém. Ve Finsku se vzhledem 
ke klimatickým podmínkám neřeší 
oslunění. Jiné technické parametry 
jsou obdobné jako v tuzemsku.

Více viz www.kotihyacint.cz

Markéta Kohoutová

www.ESB-magazin.cz
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Základní údaje o Projektu
Název projektu:   KOTI Hyacint – energeticky pasivní budova F  

 (bytový dům)
Poloha: GPS souřadnice 50°0‘16.564“N, 14°24‘58.627“E
Počet bytů: 27
Majitel: YIT Stavo s.r.o.
Dodavatel a autor projektu:  Průmstav, a.s.
Energetický standard:  pasivní budova, PENB A
Celková potřeba energie podle PENB: 37 kWh/m2/rok 
Dílčí dodané energie pro vytápění: 15 kWh/m2/rok  
 větrání: 1 kWh/m2/rok  
 ohřev TV: 17 kWh/m2/rok
Celková užitná plocha: 1845 m2

Podlahová plocha: 2560 m2

Užitná plocha dle PHPP: 1963 m2

Obestavěný prostor:  38 288 m2

Konstrukce: zděná, monolitická
Doba výstavby:  06/2013–10/2014

Porovnání nákladů u pasivního bytu F KOTi Hyacint, novostavby s průka-
zem PENB C a panelového bytu z osmdesátých let
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Vybrané výsledky z měření 
z experimentálního domu 
HELUZ
Projekt ryze české firmy experimentálního domu HELUZ 
na výstavišti v Českých Budějovicích přináší cenná data 
o chování domu při reálných podmínkách. Pomůže v dalším 
vývoji výrobků nejen samotnému výrobci, ale i široké stavební 
veřejnosti, která může získat potřebné odpovědi na některé 
aktuální otázky ohledně návrhu a realizace nízkoenergetických 
budov. 

Experimentální dům HELUZ má 
za sebou více než rok provozu 
na českobudějovickém výstavi-
šti, kde probíhají různá měření 
zejména různého chování jed-
novrstvého zdiva z  cihel s  inte-
grovaným polystyrenem. Kromě 
toho se měří teploty v podzákladí 
a ve střešní konstrukci. Pro letoš-
ní zimu je připraveno měření pro 
zaznamenávání spotřeby elek-
trické energie domu, která se po-
užívá pro vytápění a přípravu TV 
v multivalentním zásobníku, vět-
rání, svícení a ostatní potřeby. 

V  neposlední řadě bylo insta-
lováno zařízení pro ohřev vody 
v multivalentím zásobníku pomo-
cí fotovoltaických panelů stejno-
směrným proudem a s napojením 

na záznam získané energie. Kro-
mě těchto měření se opakovaně 
prováděl test vzduchotěsnosti 
obálky budovy (blower door test) 
s dosažením hodnot n50 = 0,2 h-1 
[7]. 

Klimatická data
Základem pro vyhodnocení mě-
ření je nutné znát vnější klimatic-
ké podmínky. Pro sběr dat slouží 
meteorologická stanice, která je 
umístěna na střeše domu – viz 
obr. 1. Meteostanice zazname-
nává v hodinovém kroku:
•		pro	popis	vnějšího	prostře-

dí: teplotu a relativní vlhkost 
vnějšího vzduchu, intenzitu 
slunečního záření, UV index, 
rychlost a směr větru, množ-
ství dešťových srážek;

Obr. 1 Pohled na meteostanici umístěnou na jihozá-
padním rohu střechy. v popředí je vidět jedna ze se-
stav fotovoltaických panelů, z nichž získaná elektrická 
energie se využívá pro přímý ohřev vody v multiva-
lentním zásobníku.
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•		pro	vnitřní	prostředí přijímacím	
modulem, umístěným v tech-
nické místnosti domu: teplotu 
a relativní vlhkost vzduchu.

Na základě těchto naměřených 
hodnot software meteostanice do-
počítává další veličiny pro popis 
vnějšího a vnitřního prostředí.  

Na grafu 1 je vidět záznam tep-
lot od hodinového intervalu až po 
průměrné měsíční teploty za ob-
dobí 1. září 2013 až 30. září 2014.

Průměrné měsíční hodnoty jsou 
v  tab. 1 porovnány se záznamem 
meteorologické stanice ČHMÚ 
v  Českých Budějovicích a  také 

se standardně používanými návr-
hovými měsíčními daty ve smyslu 
ČSN EN ISO 13788, která se po-
užívají pro tepelně technické hod-
nocení stavebních konstrukcí.

Z  tab. 1 je vidět, že dochází ke 
shodě mezi teplotami z  meteoro-
logické stanice ČHMÚ v Českých 
Budějovicích a  teplotami zazna-
menanými meteostanicí umístě-
nou na experimentálním domě. 

Dále je na základě uvedených dat 
patrné, že průměrné měsíční návrho-
vé teploty podle ČSN EN ISO 13788 
pro České Budějovice jsou pro sle-
dované období nižší oproti naměře-
ným teplotám za sledované období.
S průběhem teplot koresponduje i in-
tenzita slunečního záření – viz graf 2.

Pro vyhodnocení průběhů teplot 
v podzákladí domu a ve stěnách byl 
zvolen časový okamžik při dosažení 
extrémních hodnot teploty na začát-
ku a konci „chladného“ a „teplého“ 
období – viz tab. 2.

Průběh teplot v podzákladí 
domu
Dům experimentálního domu HE-
LUZ je založen na železobetonové 
desce bez klasických betonových 
pásů. Železobetonová deska leží 

na drti z pěnového skla. Ohledně 
průběhu teplot v podzákladí domů 
se objevilo mnoho dotazů, týkají-
cích se zejména průběhu teplot 
pod patou obvodové stěny. Pro 
vybrané teploty jsou na obr. 2 zná-
zorněny průběhy teplot v  podzá-
kladí domu.

Teploty v podzákladí domu, zejmé-
na v  kritickém detailu pod patou 
obvodové stěny, jsou dosti vyso-
ké. Nejnižší naměřená teplota pod 
patou obvodové stěny v drti pěno-
vého skla byla naměřena 30.  led-
na 2014 s  hodnotou 12,7 °C. Je 
tedy patrné, že nedochází k  vý-
raznému prochládání podzákladí. 
Není to v důsledku tepelného toku 
z interiéru přes velmi nadstandard-
ně zaizolovanou podlahu, ale na-
opak tím, že dochází k  potlačení 
tepelného toku zeminou díky izo-
laci tvořené drtí z pěnového skla,  
a  tím, že dům má stabilní vnitřní 
teplotu. Souběžně s  tímto jevem 
je nutné zmínit velkou akumulační 
schopnost zeminy, kdy se v letním 
období zemina v pozdákladí domu 
ohřívá.

Průběh teplot v podzákladí domu 
se bude nadále sledovat v průbě-
hu dalších let. Budou provedeny 
výpočetní simulace pro zpřesnění 

Čas Vnější teplota
4. prosince 2013, 8.00 hod. –6,2 °C
26. ledna 2014, 6.00 hod. –7,1 °C

10. června 2014, 16.00 hod. 34,5 °C
10. srpna 2014, 16.00 hod. 30,8 °C

Tab. 2 Vybrané časové okamžiky odpovídající extrémním teplotám „chlad-
ného“ a „teplého“ období za sledované období

Obr. 2 Průběh teplot v podzákladí domu ve vybraný čas. Teplota interié-
ru odpovídá teplotě změřené v technické místnosti. Dochází k mírnému 
ovlivnění snímané teploty oproti průměrné vnitřní teplotě domu v důsled-
ku tepelných ztrát multivalentního zásobníku, který v malé místnosti tvoří 
tepelný zisk v technické místnosti (zejména v letním období).
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tepelného chování konstrukce pod-
lahy ve styku se zeminou. Může se 
totiž ukázat, že se při návrhu nízko-
energetických domů často zbyteč-
ně předimenzovává tloušťka tepel-
né izolace. Jen pro připomenutí lze 
uvést, že např. pro výpočty teplot-
ního faktoru (povrchových teplot) 
se používá okrajová podmínka (pro 
celé území ČR bez znalosti geolo-
gického složení), kdy se do výpočtu 
zavádí 3 m pod úrovní terénu tep-
lota + 5 °C. Na závěr lze zhodnotit, 
že zvolené konstrukční řešení se 
z  pohledu tepelné techniky chová 
velmi dobře, jak ukázaly počítačo-
vé simulace [3].

Teploty a vlhkost 
v jednovrstvém zdivu

Pro sledování chování průběhu 
teplot a vlhkosti jednovrstvého zdi-
va z cihel s  integrovaným polysty-
renem (HELUZ Family 50 2in1) byly 
osazeny do zdiva sdružené sníma-
če teploty a  relativní vlhkosti – viz 
obr. 3 a  4. Sada devíti snímačů 
(sedm ve zdivu a dvou pro měření 
teplot a  relativní vlhkosti vnitřního 
a  vnějšího prostředí v  těsné blíz-
kosti omítek) byla zabudována do 
zdiva na jižní a severní fasádě 2.NP. 

Na jižní stěně se jedná o umístění 
v  obvodovém zdivu pokoje, kde 

snímač pro monitoring vnitřního 
prostředí zakrývá stůl (pro ochranu 
proti zcizení během předváděcích 
akcí). Na severní stěně jsou sníma-
če osazeny ve zdivu koupelny pod 
vanou, kde jsou otevřena revizní 
dvířka zajišťující možnost výměny 
vzduchu. Zdivo pokrývá z  vnější 
strany omítkový systém s  tepel-
něizolační omítkou tloušťky 30 mm 
a na vnitřní straně je pokrývají sád-
rové omítky v tloušťce 15 mm.

Průběh teplot ve zdivu a příslušné 
teploty rosného bodu pro vybrané 
zimní extrémy uvádějí tab. 3 a  4 
a graficky vyjadřují grafy 3 a 4.

Podle uvedených hodnot průběhů 
teplot ve zdivu lze konstatovat ná-
sledující.
•		Teplota	vnitřního	vzduchu	u stě-

ny v  zimním období je nižší než 
20 °C, což je způsobeno zejmé-
na užíváním domu (omezeným) 
a  nastavením a  regulací vnitřní 
teploty. Menší vliv má umístění 
samotných snímačů.

Umístění snímače Out
Styčná 
spára

Cihla Cihla
Styčná 
spára

Cihla
Styčná 
spára

In

Vzdálenost od vnějšího líce cihly 
(mm)

–50 20 120 240 240 490 480 545

Průběh teplot
4. prosince 2013, 8.00 hod. –5,76 –2,11 4,89 10,12 9,99 17,36 16,90 18,26
26. ledna 2014, 6.00 hod. –6,52 -2,37 3,47 8,97 8,84 16,95 16,43 17,88
10. června 2014, 16.00 hod. 41,74 34,37 26,02 24,47 24,50 24,82 24,84 25,64
10. srpna 2014,  16.00 hod. 37,10 31,17 25,16 24,91 24,90 27,17 27,08 28,01

Teploty rosného bodu
4. prosince 2013, 8.00 hod. –5,9 -3,3 3,6 6,0 8,8 6,9 7,8 6,2
Kondenzace (ano/ne) ne ne ne ne ne ne ne ne
26. ledna 2014, 6.00 hod. –8,2 -3,2 2,0 4,2 7,2 6,2 6,9 5,6
Kondenzace (ano/ne) ne ne ne ne ne ne ne ne

Tab. 3 Rozložení teplot ve zdivu jižní stěny. Snímač při vnějším líci zdiva v izolačním jádře cihly je porouchaný.

Obr. 3 Rozmístění snímačů ve zdivu

Obr. 4 Detail snímače teploty a rela-
tivní vlhkosti
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•		Teplota	vnějšího	vzduchu	
v zimním období těsně před 
fasádou je vyšší než teplota 
získaná z meteostanice. Rozdíl 
může být způsoben v umístění 
snímačů (těsná blízkost u fa-
sády oproti volnému prostoru 
u meteostanice), v menší míře 
pak v nepřesnosti měření jed-
notlivých zařízení.

•		Teplota	vnitřního	vzduchu	
u jižní stěny v letním období je 
výrazně vyšší než teplota z me-
teostanice. To je způsobeno 
intenzivním slunečním zářením 
působícím na fasádu – akumu-
lace tepla a sálání vedou k vyšší 

teplotě oproti teplotě ve volném 
prostoru okolo meteostanice.

•		Jižní	a severní	stěna	se	chovají	
rozdílně (v naměřených absolut-
ních hodnotách teplot) v důsledku 
orientace ke světovým stranám. 
V letním období je patrný rozdíl 
v průběhu teplot (rozdíl cca 8 °C 
u vnějšího líce).

•		Ve	zvoleném	časovém	okamži-
ku v zimním období v konstrukci 
nekondenzuje vodní pára. Rozdíl 
mezi teplotou v konstrukci a tep-
lotou rosného bodu je výrazně 
lepší na jižní stěně. V uvedeném 
případě je to způsobeno provlh-
čením zdiva severní stěny během 

výstavby, kdy zdivo ještě není 
suché. Pozitivní na této věci je to, 
že v zimním období vodní pára 
nekondenzuje a zdivo může po-
zvolna vysychat. Jižní stěna byla 
před zakrytím střechou v podsta-
tě uchráněna před tím, aby do ní 
zatekla voda. Riziko kondenzace 
u ní nevzniká i díky výhodnější 
orientaci ke světové straně – na 
vysychání konstrukce má pozitivní 
vliv sluneční záření.

•		Ani	na	konci	teplého	období	neby-
la překročena v místnostech 2.NP 
teplota 27 °C (vliv těžké střechy 
a akumulace zdiva). Stínicí okenní 
prvky se používaly sporadicky.

•		V letním	období	je	vidět	výhodný	
průběh teplot v konstrukci, kde 
teplota 100 mm od vnějšího líce 
cihly odpovídá v podstatě teplotě 
interiéru. Zdivo má výrazný teplot-
ní útlum a setrvačnost.

Závěr
Na domě probíhá několik zajíma-
vých měření, jejichž výsledky bu-
dou sloužit jako podklad pro ově-
ření chování téměř nulového domu 
se širokým záběrem od zvoleného 
konstrukčního řešení až po celko-
vou energetickou náročnost domu. 
Dílčí dosažené výsledky z  měření 
jsou povzbudivé a potvrzují vhod-
nost konstrukčního řešení domu 
pro dosažení jeho nízké energetic-
ké náročnosti a  dalších vlastnos-
tí (tepelná stabilita, šíření vlhkos-
ti v  jednovrstvém zdivu). Dům se 
bude monitorovat i nadále v průbě-
hu několika let a stavební veřejnost 
bude s  výsledky průběžně sezna-
mována. Projekt experimentnální-
ho domu HELUZ byl podpořen za 
finanční podpory Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR.

ing. Pavel Heinrich,
produktový manažer, Technický roz-
voj, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Použitá literatura

Umístění snímače Out Cihla
Styčná 
spára

Cihla
Styčná 
spára

Cihla Cihla
Styčná 
spára

In

Vzdálenost od vnějšího 
líce cihly (mm)

–50 10 20 120 240 240 490 480 545

Průběh teplot 
4. prosince 2013, 8.00 hod. –5,69 –2,83 –1,74 3,54 8,44 7,85 16,48 14,84 17,37
26. ledna 2014, 6.00 hod. –5,68 –2,32 –1,56 3,58 8,62 8,05 16,34 14,85 17,32
10. června 2014, 16.00 hod. 33,50 28,16 26,68 22,74 21,91 22,16 21,86 21,82 22,90
10. srpna 2014, 16.00 hod. 29,84 25,47 24,33 22,32 23,23 24,10 24,46 24,35 25,55

Teploty rosného bodu
4. prosince 2013, 8.00 hod. –7,1 –3,0 –1,8 3,5 8,3 7,7 16,4 14,7 13,3
Kondenzace (ano/ne) ne ne ne ne ne ne ne ne ne
26. ledna 2014, 6.00 hod. –8,3 –2,4 -1,6 3,5 8,5 8,0 16,3 14,8 9,1
Kondenzace (ano/ne) ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Tab. 4 Rozložení teplot ve zdivu severní stěny
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Důraz se neklade pouze na jed-
notlivé větrací jednotky s  rekupe-
rací tepla, ale na celý systém včet-
ně přídavných zařízení (například 
ochrana proti mrazu) a  postup 
montáže. Již několik let jsou na 
trhu jednotky se zpětným získá-
váním vlhkosti, u nichž téměř není 
nutné využívat bezpečnostní sys-
tém ochrany proti mrazu, a to i při 
nízkých venkovních teplotách. To-
též platí pro regenerační výměníky 
tepla, pro něž se v několika uply-
nulých letech vyvinuly nové kon-
strukční zásady. 

U  rekuperačních výměníků tep-
la bez rekuperace vlhkosti se pro 
ochranu proti mrazu používá něko-
lik strategií. Pracuje se na inovač-
ních systémech s  vysokou účin-
ností a  nízkými náklady, rovněž 
popsaných v tomto článku. Ke sní-

žení investic a nákladů na údržbu 
lze využít princip tepelné trubice 
(termosifonu). Další krok stejným 
směrem představuje prefabrikace 
rozvodů vzduchotechniky a  izola-
ce včetně ochrany proti mrazu. 

Popsáno je také několik strategií, 
jak omezit rozsah rozvodů. To je 
důležité především u  změn stá-
vajících budov, neboť díky těmto 
strategiím lze úspěšně vyřešit za-
vádění větracích systémů do stá-
vajících budov.

Nová generace 
protiproudých 
rekuperačních výměníků
V uplynulých více než deseti letech 
letech byly křížové výměníky tep-
la téměř vytlačeny z trhu výměníky 
protiproudými. Z  hlediska termo-
dynamiky lze účinnost rekupera-

ce tepla na základě protiproudého 
principu (teoreticky) zdokonalit až 
na 100  %, avšak v  praxi je tento 
postup omezen velikostí výmění-
ku (materiál, náklady). Ke zvýšení 
účinnosti rekuperace tepla při za-
chování objemu výměníku je třeba 
co nejvíce zmenšit mezery mezi 
deskami. Je-li mezera příliš malá, 
povrchové napětí vody způsobí, 
že kapky kondenzátu zabloku-
jí proudění vzduchu. U  výměníků 
tepla s  rekuperací vlhkosti kapal-
ný kondenzát nevzniká, a tudíž lze 
mezery zmenšit. U těchto systémů 
šíři mezery omezuje pouze přes-
nost výroby. 

Díky tomuto fyzikálnímu principu 
budou další generace protiprou-
dých rekuperačních výměníků tep-
la menší a  účinnější. V  současné 
době je však účinnost větracích 

jednotek s rekuperací tepla a zpět-
ným získáváním vlhkosti nižší než 
u jednotek bez zpětného získávání 
vlhkosti, což je dáno materiálový-
mi a výrobními problémy. 

Průkopníky nového způsobu vyu-
žívání zpětného získávání vlhkosti 
a  rekuperace tepla pomocí reku-
peračního výměníku jsou firmy Re-
cair a AirPohoda.

Základní princip lze popsat násle-
dujícím způsobem. Směr proudění 
venkovního/přiváděného vzduchu 
a  odváděného vzduchu se pra-
videlně mění. Tímto způsobem 
je kondenzát na odváděcí straně 
desek výměníku odveden proudí-
cím suchým venkovním vzduchem 
v příštím cyklu proudění. Požadu-
je-li se vysoká míra rekuperace 
vlhkosti, volí se kratší doba pro 
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Nejnovější celosvětový 
pokrok v oblasti větracích 
systémů
V pasivních domech se běžně používají vysoce účinné větrací 
jednotky s protiproudými rekuperačními výměníky tepla. 
V současné době je realitou více než 90% účinnost rekuperace 
tepla a vysoká elektrická účinnost. Je možné dosáhnout ještě 
dalšího pokroku? 

Obr. 1 Rekuperační výměník tepla firmy Recair na regeneraci tepla a vlh-
kosti (vlevo) a větrací jednotka firmy AirPohoda (uprostřed a vpravo)
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změnu proudění vzduchu. Nemá-
-li k  rekuperaci vlhkosti docházet 
vůbec, směr proudění vzduchu se 
nemění.

Nový způsob rekuperace 
vlhkosti a tepla pomocí 
regeneračních výměníků 
Kromě rekuperačních výměníků 
tepla se v oblasti větracích systé-
mů běžně užívá technologie rege-
neračních výměníků, k  nimž patří 
například moderní rotační výměník. 
Výhoda tohoto typu výměníků spo-
čívá v  tom, že nepotřebují ochra-
nu proti mrazu. Otázkou zůstává, 
zda lze regenerátor navrhnout tak, 
aby byl skladnější a účinnější. Díky 
novým druhům prostorově úspor-
ných systémů regenerace tepla 
bude možné do stávajících budov 
zavádět vysoce účinné větrací sys-
témy. Na Univerzitě v  Innsbrucku 
je vyvíjena inovační kombinace 

ventilátoru a  tepelného výměníku, 
která má být zapuštěna do vnější 
zdi. Tím se ušetří prostor, energie 
a peníze.

Princip rozšířeného 
kaskádového větrání
Původní princip kaskádového vě-
trání spočívá v  tom, že vzduch 
proudí přepadovými otvory z míst-
ností, do nichž je přiváděn (jako 
je ložnice a  obývací pokoj), do 
dalších obytných místností, na 
chodbu a až do místností, odkud 
se vzduch odsává (jako hygienic-
ké zařízení, koupelna a  kuchyně). 
Díky tomuto často používanému 
principu lze omezit rozsah rozvo-
dů a  zavádět energeticky účinné 
a hospodárné větrací systémy. 

Vzhledem k  tomu, že se lidé zdr-
žují buď v  ložnici, nebo v  obýva-
cím pokoji, stačí přivádět vzduch 

pouze do ložnic. Vzduch proudí 
přepadovými otvory do obývacích 
pokojů, na chodbu a  až do míst-
ností s odtahy (viz obr. 3).

Tento rozšířený princip umožňuje 
ještě ve větší míře omezit rozvody, 
přívody vzduchu a  tlumiče. Další 
výhodou je možnost snížit celko-
vou míru výměny vzduchu. Tím lze 
zabránit suchému vnitřnímu vzdu-
chu, což se ukazuje jako velmi dů-
ležité zejména v zemích s dlouhou 
topnou sezonou.

Princip aktivního 
přepadového větrání (APV) 
Princip aktivního přepadového vě-
trání (obr. 6) byl vyvinut jako inova-
tivní řešení rekonstrukcí obytných 
a  školních budov a  pro použití 
v  obytných budovách jej vyzkou-
šel Úřad pro obytné stavby měs-
ta Curych (Amt fur Hochbauten, 

Stadt Zurich), [5]. Obývané pro-
story odebírají vzduch z  chodby 
pomocí ventilátoru vestavěného 
ve dveřích. Vzduch může prou-
dit zpět do chodby přes štěrbiny 
ve dveřích nebo přes přepouštěcí 
ventil (pasivní nebo aktivní), při-
čemž chodba slouží jako rozvodná 
a  směšovací zóna a  odvětrává ji 
systém rekuperace tepla.

K  dispozici jsou různá technická 
řešení instalace zařízení aktivní-
ho přepadového větrání, které lze 
umístit do výplně dveří, nad dve-
ře (do překladu), do zárubní nebo 
do zdi. Obr. 4 znázorňuje několik 
možností instalace. Ventilátor se 
spouští pouze tehdy, jsou-li dveře 
zavřené (integrovaný vypínač).

Po úspěšném využití APV při rekon-
strukcích obytných budov se autor 
rozhodl zjistit, zda lze tento princip 

Obr. 2 ventilátor s rekuperací tepla vyvinutý na Univerzitě v innsbrucku 
v rámci výzkumného projektu vent4Reno (iNTERREG)

Obr. 3 Princip kaskádového větrání (vzduch se přivádí pouze do ložnic, 
obývací pokoje slouží jako přepadové zóny)
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použít také ve školních budovách. 
V porovnání s obytnými budovami 
je hlavním rozdílem vyšší průtok, 
kterého se dosahuje hůř, je-li nutné 
omezit průvan a snížit emise hluku.

Testování proběhlo v rámci evrop-
ského projektu 3ENCULT ve dvou 
učebnách školní budovy (NMS 
Hötting v  Innsbrucku, Rakousko, 
viz [3]. Vzduch se z  chodby do 

učeben a zpět vhání pomocí ven-
tilátoru (viz obr. 5). Centrální reku-
perační jednotka, umístěná v pod-
kroví, odsává vzduch ze záchodů 
a  šaten a  využívá jej k předehřátí 
venkovního vzduchu, vedené-
ho do prostoru schodiště. Tímto 
způsobem se lze vyhnout instala-
ci svislého i vodorovného větrací-
ho potrubí, neboť jejich funkci plní 
schodiště a chodby.

Systém koaxiálního potrubí 
pro vnitřní a odváděný 
vzduch
Systémy koaxiálního potrubí, které 
byly vyvinuty na univerzitě v Inns-
brucku, mohou pomoci snížit po-
čet otvorů ve vnějších stěnách na 
minimum. Venkovní vzduch je ve-
den prstencovou mezerou a odvá-
děný vzduch proudí vnitřním potru-
bím (obr. 7). Jak vyplývá z měření 
metodou stopového plynu, nehro-
zí nebezpečí „zkratování“ proudu 
vzduchu malou vzdáleností mezi 
místem vstupu vnějšího a výstupu 
odváděného vzduchu.

Využití koaxiálního potrubí ve vět-
racích systémech je popsáno v pu-
blikaci The Use of Coaxial Ducts 
in Ventilation Systems [4] (Použití 
koaxiálních potrubí ve větracích 
systémech).

Ochrana proti mrazu 
pomocí fyzikálního principu 
termosifonu a tepelné 
trubice

Na univerzitě v  Innsbrucku pro-
běhl výzkum v rámci výzkumného 
projektu     týkající se technického 
řešení výměníku tepla využívající-
ho tepelné trubice k ochraně proti 
mrazu ve větracích systémech pa-
sivního domu. 

Fyzikální principy termosifonu a te-
pelné trubice znázorňuje obr.  8. 
Je-li teplo je přiváděno na jeden 
konce trubice, chladivo se odpa-
ří, čímž spotřebuje mnoho ener-
gie. Jeho páry proudí teplotním 
spádem, kondenzují na studeném 
konci trubice (v chladiči) a uvolňují 
kondenzační teplo.

Zpětný tok kondenzátu probíhá 
buď pouze vlivem gravitace (jedná 
se o  termosifon, viz obr  8. vlevo) 
nebo pomocí kapilárních drážek či 
kapilárního knotu (v tom případě se 
jedná o tepelnou trubici, viz obr. 8 
vpravo). Znamená to, že v tepelné 
trubici může proces kondenzace 
a  odpařování probíhat na obou 
koncích. Tepelná trubice je na 
rozdíl od termosifonu oboustran-
ná a nezávislá na poloze a sklonu. 
V takovém případě je přenos tepla 

Obr. 4 Prvky aktivního přepadového větrání ve výplni dveří (vlevo), nade 
dveřmi (uprostřed) a v zárubni (vpravo), [6] 

Obr. 5 Prototyp aktivního přepadového větrání v učebně školní budovy 
v innsbrucku (Rakousko), přívod vzduchu textilními difuzéry a ventilátorem 
z chodby (předehřátý vzduch se bez použití potrubí přivádí centrální pod-
krovní rekuperační jednotkou přes schodiště a chodby)

www.ESB-magazin.cz
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z jednoho konce trubice na druhý 
stokrát vyšší než u měděného drá-
tu.

Koeficient přestupu tepla při 
varu a  kondenzaci je stokrát 
vyšší než koeficient přestupu 
tepla mezi povrchem a větracím 
vzduchem, proto je nutné k roz-
šířit povrch na straně kondenzá-
toru a vytvořit žebrování. Obr. 9 
znázorňuje žebrované tepelné 
trubice pro různá využití k pře-
nosu tepla.

Ve srovnání s  běžným okruhem 
chladiva představuje jednu z  vý-
hod termosifonu či tepelné trubice 
skutečnost, že není nutné použít 
čerpadlo ani jiné pohyblivé čás-
ti, jako např. zpětný ventil. Stejně 
tak se nemusí použít nemrznoucí 
kapalina, která by zabránila zamrz-
nutí vodního okruhu. U  tepelných 
trubic se jako chladivo vybírá ka-
palina, která v příslušném rozsahu 
teplot nezamrzne – např. amoniak 
(teplota trojného bodu: –94,65 °C), 
oxid uhličitý (teplota trojného 
bodu: –56,56 °C). Při nízkém tlaku 
lze v  tepelných trubicích obecně 
použít vodu, což platí rovněž pro 
systémy ochrany proti mrazu za 
předpokladu, že v  mrazové zóně 
se nachází pouze kondenzátor. 
Fungují v teplotním rozmezí +5 °C 
až 275 °C.

Na obr. 10 je znázorněno využití 
systému, který vede teplo z cent-
rálního systému vytápění budovy, 
přičemž v tomto případě se jedná 
o  jednu topnou smyčku pro vy-
tápění prostoru a  ohřev užitkové 
vody. Regulaci tepelného výkonu 
na ochranu proti mrazu zajišťuje 
třícestný termostatický ventil s dál-
kovým čidlem, umístěný v  systé-
mu rekuperace tepla v proudu od-
váděného vzduchu.

Tepelné trubice a  termosifony 
s  sebou nesou výhodu pasivních 
součástí, jelikož není třeba čerpa-
dla, okruhu chladiva ani expanzní 
nádoby. Prostorová úspornost jed-
notek HVAC a bezúdržbový chod 
během jejich životnosti zajišťuje 
komfort, odolnost a  spolehlivost 
jednotky. Tím lze snížit investice 
a náklady na údržbu. Z hodnoce-
ní životního cyklu vychází roční 
úspory v rozmezí 134 až 255 eur/
ventilační jednotku s průtokem při-
bližně 3500 m³/h.

Assoz. Prof. Dr. ing. Rainer Pfluger
Univerzita v innsbrucku,  
Oddělení pro energeticky účinné 
budovy

Projekt je financován z prostředků 
klimaticko-energetického fondu 
a byl realizován v rámci programu 
NEUE Energien 2020  
(číslo projektu: 2626864).

Použitá literatura
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Obr 8 Princip termosifonu na zákla-
dě zpětného toku kondenzátu pou-
ze vlivem gravitace (vlevo) a tepel-
ná trubice s porézními kapilárními 
drážkami nebo knotem (vpravo)

Obr. 10 Princip ochrany proti mrazu pomocí tepelné trubice nebo techno-
logie termosifonu (vlevo) nebo solankového okruhu (vpravo); teplo je ve-
deno z centrálního systému vytápění budovy (například topná smyčka pro 
vytápění prostoru a ohřev užitkové vody)
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Kontrola a optimalizace pomocí těch-
to nástrojů by měla provázet návrh 
budov už od samého začátku. Lze se 
tím vyvarovat nekoncepčních kroků, 
jež znevýhodňují investora ve formě 
vyšších pořizovacích nákladů a uži-
vatele vyššími náklady na provoz, 
nebo sníženým provozním komfor-
tem či hygienou vnitřního prostředí. 
Výpočet často slouží i  jako podklad 
pro návrh vhodných variant a ekono-
micky optimálních řešení.

Programy používané pro výpočet 
energetické bilance lze rozdělit na 
dvě základní skupiny – na návrho-
vé a  ověřovací. Návrhové nástroje 
slouží pro optimalizaci návrhu (např. 
výplní otvorů, systému řízeného vě-
trání s  rekuperací tepla, tloušťky 
a druhu izolace apod.) a také pro di-
menzování navazujících technologií 
(vytápění, chlazení, stínění, osvětle-
ní, apod.).

Pro maximální využitelnost k  opti-
malizaci návrhu je vhodné, aby měly 
programy možnost interaktivního 
výsledku, tzn. při změně jakékoliv 
vstupní hodnoty je okamžitě patrná 
změna výsledku. Jen tak lze dosáh-
nout efektivního procesu optimali-
zace. Ověřovací nástroje v naprosté 
většině tuto možnost interaktivního 
výsledku pozbývají a slouží zejména 
pro ověření již ukončeného procesu 
návrhu.
 
Celosvětově nejrozšířenějším ná-
vrhovým nástrojem, umožňujícím 
přesnou energetickou optimalizaci 
pasivních a nulových domů, je PHPP 
(Passive House Planning Package).

Kde lze PHPP používat?
Již od roku 1991, kdy byly do-
končeny první pasivní domy, se 
otázkou výpočtu energetické bi-

Proč potřebujeme na pasivní 
domy PHPP?
Výpočet energetické bilance budov s velmi nízkou potřebou 
energie je náročný úkol, pro který existující normy a předpisy 
nejsou dost přesné. Z toho důvodu se pro maximální využití 
potenciálu úspor a volby vhodných technologií používají 
výpočtové programy, které jsou na pasivní a nulové domy svou 
citlivostí přizpůsobené.

www.ESB-magazin.cz
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 Zadávání obytných budov (přehled) 4.2.

 
Obr. 1: Postup při zadávání (obytné budovy) 
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lance budov s  velmi nízkou po-
třebou energie zabývá německý 
Passivhaus Institut (PHI). Kvůli 
potřebné přesnosti se z  počát-
ku používaly složité dynamické 
simulace, běžný uživatel je však 
vzhledem k  vysoké náročnosti 
nemohl používat. Na jejich zá-
kladě byl proto vyvinut statický 
nástroj PHPP, jednoduše použi-
telný, s  přijatelnou mírou prac-
nosti při zadávání dat a  hlavně 
dosahující spolehlivých výsled-
ků.
 
PHPP se primárně využívá při 
komplexním návrhu budov 

s  velmi nízkou potřebou ener-
gie, kde se používá pro určení 
energetické bilance, dimenzo-
vání technického zařízení budov 
nebo při návrhu strategie řeše-
ní letního přehřívání. Program 
obsahuje výpočetní moduly pro 
návrh a určení:
•		součinitelů	prostupu	tep-

la U s možností započtení 
nehomogenních konstrukcí;

•		přesných	parametrů	oken	
a jejich bilance;

•		energetické	bilance	měsíční	
nebo roční metodou; 

•		řízeného	větrání	s rekuperací	
tepla;

•		topné	zátěže,	s možností	využití	
výsledků pro dimenzování otop-
ného systému;  

•		letního	případu	–	četnosti	přehří-
vání, návrhu zastínění a způsobu 
letního větrání, případně chlaze-
ní;

•		potřeby	energie	pro	přípravu	
teplé vody, ztráty v rozvodech;

•		využití	solární	termické	energie	
i fotovoltaiky;

•		účinnosti	tepelných	čerpadel	
a kompaktních větracích jedno-
tek;

•	roční	potřeby	primární	energie.

PHPP lze použít i pro různé typy ne-
bytových staveb, jako jsou školy, ad-
ministrativní budovy nebo jiné stav-
by, ve kterých se odlišují vnitřní zisky 

od standardních hodnot. Program 
PHPP obsahuje přehledný a detailní 
manuál, jenž jako průvodce provází 
uživatele výpočtem. Kromě návodu 
k zadávání jednotlivých listů s množ-
stvím obrazového materiálu obsahu-
je také doporučení k dosažení stan-
dardu pasivního domu.  

Jak se ověřuje výpočet aneb 
potřeba versus spotřeba
Program PHPP je od doby své-
ho vzniku pravidelně aktualizován 
a  zpřesňován na základě skuteč-
ných měření a nových výsledků vý-
zkumu. Jako část doprovodných 
výzkumných studií bylo vykonáno 
měření a porovnání s výsledky vý-
počtů na více než 300 projektech. 
Jak se ukázalo, modul na výpočet 

Obr. 2 První pasivní dům Darmstadt Kranichstein se srovnáním vypočtené 
topné zátěže a naměřených hodnot z pěti otopných sezon 1992–1997 
(zdroj: PHi, www.passipedia.org)

Obr. 1 Spotřeba tepla na vytápění u 52 pasivních domů ve Stuttgartu, ve 
čtvrti Feuerbach, postavených v roce 2000 (zdroj: PHi, www.passipedia.org)

www.ESB-magazin.cz
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energetické bilance umí popsat te-
pelné vlastnosti budovy překvapi-
vě přesně.
Například na obr. 1 je vidět rozlo-
žení skutečně naměřené spotřeby  
u 52 identických bytových jednotek 
ve Stuttgartu. I když se mezi jednot-
livými byty ukazují relativně velké 
rozdíly, vypočtená potřeba a průměr 
naměřených hodnot se ve vysoké 
míře shodují. To mimo jiné svědčí 
o přesnosti softwaru a správně na-
stavených okrajových podmínkách.

Z obr. 1 je také vidět, proč se sku-
tečná spotřeba nerovná vypočtené 
hodnotě. Vypočtená potřeba vždy 
vychází z průměrných hodnot (vněj-
ší a  vnitřní teploty, výměny vzdu-
chu atd.). Skutečnou spotřebu však 
ovlivňuje uživatelské chování, jako 
je vnitřní teplota, obsazenost a pří-
tomnost uživatelů, vybavenost spo-
třebiči či intenzita větrání – to vše 
může způsobit dokonce (v extrém-
ních případech) až 100% rozdíl na 
obě strany. 

Podobnou přesnost vykazuje i upra-
vený způsob výpočtu topné zátě-
že, vyvinutý speciálně pro pasivní 
domy. To je zřejmé z  obr. 2, kde 
jsou naměřené hodnoty topné zá-
těže v průběhu pěti topných sezon. 
Návrhové hodnotě se naměřená 

maxima blížila pouze v několika pří-
padech. V tomto případě se výrazně 
projevuje efekt, že topná zátěž za 
chladných jasných dnů v důsledku 
solárních zisků přestává stoupat, 
i když vnější teplota výrazně pokles-
ne. V oblačných dnech (zataženo) 
zůstává z  důvodu skleníkového 
efektu relativně teplé počasí, chybí 
však sluneční záření.
 
Dalším rozdílem, který se projevuje 
u vysoce úsporných staveb, je vyso-
ká časová konstanta budov a fázo-
vý posun při vychládání domu, které 
umožňují „uchránit“ zisky dosažené 
za dne i do noci. Z výše uvedených 
důvodů nemá u  obytných staveb 
význam počítat s  přerušovaným 
vytápěním nebo nočním útlumem 
a následným náběhem systému. 

Při navrhování pasivních a nulových 
domů je nezbytné volit také eko-
nomicky optimální řešení.  Precizní 
určení topné zátěže bez zbyteč-
ných přirážek má určující vliv na vý-
běr příslušného zdroje tepla, druhu 
a velikosti otopného systému. Eko-
nomická optimalizace musí však být 
komplexní a  je potřeba zohlednit 
např. investice do zlepšení obálky 
budovy, které umožňují zjednodušit 
a zlevnit systém vytápění budov. Je 
zřejmé, že investice do obálky bu-

dovy s více než třicetiletým životním 
cyklem je výhodnější než investice 
do technologií s přibližně patnáctile-
tým životním cyklem.

Přesný návrh bez kvalitních klima-
tických dat nemá dostatečnou přes-
nost. Nová klimatická data ze 72 
okresů ČR vycházejí z hodnot čty-
řicetiletého průměru (1971–2010), 
které pro účely normy zpracoval 
v roce 2012 Český hydrometeorolo-
gický ústav. Jedná se o nejpřesnější 
klimatická data dostupná v  tuzem-
sku pokrývající celou ČR.

Softwarové prostředí 
a struktura programu
Software pracuje v  programovém 
prostředí tabulkového editoru MS 

Excel, což umožňuje okamžitou 
odezvu na změny ve vstupních 
údajích. Zkušenějším uživatelům 
umožňuje prostředí tabulkového 
editoru propojení s vlastními výpo-
čty např. ekonomické návratnosti.

Program obsahuje řadu listů 
(obr. 3), logicky uspořádaných tak, 
aby budova byla nejprve vyhodno-
cena z hlediska ztrát a zisků s vý-
slednou hodnotou potřeby tepla 
na vytápění. Optimalizace návrhu 
probíhá, dokud se nedosáhne po-
žadovaných parametrů. Následně 
se vyhodnotí letní případ a  návrh 
ochrany proti přehřívání. V posled-
ním kroku se zadají do výpočtu 
systémy TZB a vyhodnotí se měr-
ná potřeba primární energie. 

www.ESB-magazin.cz

PHPP

PHPP verze 8.5 CZ – popis a novinky oproti předchozí 
verzi 
•  Celkově se jedná o nejvhodnější návrhový nástroj pro pasivní domy, 

který je na trhu k dispozici. 
•  Nástroj PHPP poskytuje projektantům oporu při obhajobě energetic-

ky úsporných řešení a slouží k vytvoření funkčních a vyladěných pro-
jektů. 

•  Vícero funkcí je velice důležitých a umožňuje zabezpečit klientovi vy-
sokou míru komfortu jak v zimě, tak v létě. 

•  Výhodou jsou přesné a ověřené algoritmy na stovkách měřených bu-
dov a přesná klimatická data kompletně pokrývající českou republiku. 
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List hodnocení (obr. 4) slouží sou-
časně jako shrnutí nejdůležitějších 
výsledků i  jako protokol pro hod-
nocení kvality při certifikaci pasiv-
ních domů, ke kterým se vztahují 
základní kritéria:
•		měrná	potřeba	tepla	na	vytápě-

ní: maximálně 15 kWh/(m2a);
•		průvzdušnost	n50: maximálně 

0,6 h-1;
•		měrná	potřeba	primární	energie:	

maximálně 120 kWh/(m2a) 
(vytápění, TV, pomocná energie, 
spotřebiče a osvětlení).  

Výpočetní metody, okrajové 
podmínky, dodržení norem
Hlavní výpočetní metoda v PHPP 
jsou ČSN EN ISO 13790 a uprave-
né algoritmy z dynamických simu-
lací. Většinu hodnot zadávaných 
v PHPP lze použít jako vstup pro 
výpočet energetické bilance podle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., například 
ve volně dostupném Národním 
kalkulačním nástroji nebo jiných 
komerčních programech, stejně 
jako ve výpočtech pro účely do-
tace programu Nová zelená úspo-
rám.

Každá výpočetní metoda používá 
určenou metodiku pro stanove-
ní vztažných hodnot. Používáním 
různých vztažných hodnot záko-

nitě vznikají rozdíly ve výsledcích. 
Nejčastějším rozdílem bývá vztaž-
ná podlahová plocha. Všechny 
výsledky v  PHPP se vztahují na 
upravenou podlahovou plochu. Na 
rozdíl od metodiky ČSN EN ISO 
13789 je vypočtena jako čistá užit-
ná plocha místností (viz obr.   5). 
Počítá se bez příček, schodišť, 
galerií se zohledněním výšky pro-
storu (nezapočítávají se prostory 
se světlou výškou pod 1 m, pro-
story mezi 1 až 2 m výšky jsou 
započteny polovinou). Výsledná 
hodnota potřeby tepla na vytápě-
ní, vztažená k této podlahové plo-
še, je přísnější asi o  10  % oproti 
ČSN EN ISO 13789, která počítá 
s  celkovou vnitřní plochou včet-
ně příček a schodišť a  je o 15 až 
30 % přísnější než nově zavedená 
vnější podlahová plocha zákonem 
č. 318/2013.

Výsledek z  PHPP dává ovšem 
uživateli o  mnoho lepší přehled 
o efektivní využitelnosti domu. Po-
třeba tepla na vytápění se zbyteč-
ně nerozpočítává na celkovou plo-
chu, která však není uživateli celá 
k  dispozici. Nevhodně navržené 
domy mají větší míru nezapočita-
telné podlahové plochy, a  tudíž 
častěji nedosahují požadované vý-
počtové hodnoty potřeby tepla na 
vytápění.

Optimalizace návrhu pomocí 
software PHPP
PHPP má hlavní využití jako návr-
hový nástroj. tzv. pasivního domu 
a domu s nulovou spotřebou ener-
gie nelze dosáhnout pouze spoje-
ním kvalitních částí, musí jít o vyvá-
žený a celkový návrh s efektivním 
použitím dílčích částí na správném 
místě a ve vhodné míře. 

Optimalizovat v takovém případě již 
nelze na základě zkušeností a  od-
hadem. Všechny úpravy musí mít 
exaktní základ ve výpočtu. Je třeba 
si pokládat správné otázky. Má např. 
význam použít tolik izolace? Jak vy-
lepšit co nejefektivněji nevhodnou 
orientaci domu ke světovým stra-
nám? Mají okna správnou velikost? 
Jaké parametry zasklení pro daný 
případ volit? Které okna se vyplatí 
použít a jaké jsou mezi nimi rozdíly? 
Jak efektivně zastínit okna proti pře-
hřívání v letním období, aby si stav-
ba v zimě příliš neubírala  solárních 
zisků? Která vzduchotechnická jed-
notka je výhodnější?
 
Podobných otázek se během pro-
jektu vynořují desítky a  odpověď 
na ně lze dostat právě vytvořením 
rychlých variant ve výpočtu PHPP. 
Energetická optimalizace tvoří dob-
rý základ pro ekonomicky optimální 
řešení. Současně slouží jako pro-
středek pro získávání cenných zku-
šeností.

Novinky v programu PHPP 
8.5 CZ oproti verzi PHPP 
2007 CZ
Centrum pasivního domu vydalo 
letos překlad verze 8.5 (2013), kte-
rá doznala vícero změn oproti již 
více než pět let staré verzi z  roku 

Obr. 5 Rozdíl ve výpočtu vztažné podlahové plochy podle metodiky PHPP, 
uváděné v nových průkazech energetické náročnosti budov (PENB) může činit 
až 30 % (zdroj: CPD)
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2007. Nové vydání PHPP zavádí 
množství nových nebo vylepšených 
výpočtů a přináší řadu úprav a novi-
nek ve struktuře zadávání, v  listech 
i v manuálu. Celkově je verze 8.5 lépe 
uspořádaná podle logiky zadávání, 
kde byly související položky sdru-
ženy (např. původně oddělené letní 
a zimní stínění se nově nachází v jed-
nom listu). Z řady novinek a změn lze 
vybrat tyto nejzásadnější:
•		list	hodnoty	U –	přibyla	možnost	

pomocného výpočtu tepelné vo-
divosti dutin s reflexními vrstvami 
a pro hodnocení nevytápěné půdy;

•		list	plochy	–	orientace	oken	byla	
přesunuta do listu plochy, kde lze 

lépe zhodnotit orientaci obvodo-
vých konstrukcí pro letní přehří-
vání;

•		list	zemina	–	přehlednější	zadá-
vání, je možné zadat více typů 
podlahových desek, jako např. 
u částečného podsklepení, tak-
že se automaticky vypočítá prů-
měrný činitel teplotní redukce;

•		list	prvky	(novinka	v PHPP)	–	ob-
sahuje seznamy výrobků a kon-
strukcí, např. oken, zasklení, 
stavebních systémů, větracích 
a kompaktních jednotek, cer-
tifikovaných PHI, je přehledně 
propojen odkazem s ostatními 
listy;

•		list	větrání	–	umožňuje	zadat	víc	
větracích jednotek (pro vícezónové 
budovy);

•		list	vytápění	–	předpokládá	již	
pouze měsíční metodu jako hlavní 
možnost pro výpočet energetické 
bilance, doplněný bilančním gra-
fem;

•		list	větrání	–	L	–	přepracovaný	list,	
doplněný o vícero možností by-
-passů a přehlednější zadávání 
letního větrání, které bylo v několi-
ka listech;

•		list	fotovoltaika	–	nový	list	pro	
odhad produkce elektřiny fotovol-
taickým systémem, který se v sou-
časnosti hojně používá;

•		list	zisky	–	počítá	s jinými	tepelný-
mi zisky v létě a zimě, v létě jsou 
navíc zohledněny ztráty rozvodů 
teplé vody a zásobníku; 

•		list	TČ	a TČ	–	země	–	novinky	pro	
výpočet bilance tepelného čerpa-
dla včetně stanovení potřebného 
sezonního topného faktoru pro 
všechny typy tepelných čerpadel; 
zároveň je možné posoudit návrh 
kolektoru nebo vrtu podle podloží 
a případně i rizika vyčerpání pod-
loží.

Další novinkou je možnost exportu 
a importu dat všech vstupních hod-
not, což lze použít zejména při pře-
nosu hodnot do prázdného PHPP 

nebo mezi jazykovými verzemi. Nový 
je i  nástroj nastavení profilů, který 
umožňuje uživateli nastavit vlastní 
profil zobrazování listů. 

Budoucnost navrhování – 
designPH
Passivhaus Institut připravil nový 
plugin v  programu SketchUp 
(obr. 6) pro vizualizaci dat a před-
běžné ověření budov v  programu 
PHPP. Nový plugin designPH zjed-
nodušuje zadávání dat do systému 
a  kromě toho také poskytuje uži-
vateli předběžnou ukázku chování 
budovy při různých teplotách.
 
Nově vytvořený plugin využí-
vá heuristické analýzy k  rychlým 
propočtům teplotních vlastností 
používaných materiálů, místností 
a navazujících zón domu, což sa-
mozřejmě šetří čas prvotních kal-
kulací. Všechna data lze však za-
dat ručně. Program ukládá data 
o  tepelných ztrátách a  plochách, 
takže je můžete jednoduše ex-
portovat do PHPP. Systém také 
analyzuje separátně každé okno 
z hlediska klíčových stínicích pro-
měnných, s nimiž opět můžete kal-
kulovat v PHPP.

ing. Juraj Hazucha, 
Centrum pasivního domu

Obr. 6 Ukázka prostředí nástroje designPH jako pluginu pro SketchUP 
(zdroj: PHi) 
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Revoluce BIM je tady, alespoň 
podle výstupů z  konference BIM 
DAY 2014 pořádané v  prosto-
rách Národní technické knihovny 
v pražských Dejvicích. Sešlo se na 
ní více než dvě stě odborníků. Na 
konferenci pořádané Odbornou 
radou pro BIM zaznělo, že BIM je 
současným základním kamenem 
všech budoucích inovací, které 

české stavebnictví čekají a  nemi-
nou. Na konferenci vystoupili nejen 
čeští, ale i zahraniční přednášející. 

Potřebujeme českou 
pobočku organizace 
buildingSMART?
Thomas Liebich (buildingSMART 
International, AEC3 Deutschland 
GmbH) zahájil přednášku i konfe-

renci pohledem na BIM jako na di-
gitální revoluci, která dosáhla fázi 
realizace a životního cyklu staveb. 
Zdůraznil, že se týká všech účast-
níků procesu výstavby od projek-
tu po dodavatele. Představil me-
zinárodní neziskovou organizaci 
buildingSMART napomáhající vzá-
jemné spolupráci mimo jiné vývo-
jem otevřeného datového formátu 
IFC a jeho rozšířením i pro projekty 
infrastruktury. Základ organizace 
buildingSMART představují národ-
ní pobočky v jednotlivých zemích, 
které fungují do značné míry samo-
statně, ale v České republice zatím 
nepůsobí. Vznikne buildingSMART 
i v tuzemsku?

Christoph Eichler (BEHF Corpora-
te Architects, Rakousko) v úvodní 
části přednášky představil působi-
vé projekty zpracované metodou 
BIM. Poté představil ukázky ze 
své knihy BIM-Leitfaden, Struktur 
und Funktion a ujistil mezinárodní 
publikum, že se připravuje také její 
překlad do angličtiny.

Paul Nelmes (Skanska, Velká Bri-
tánie / ČR) představil zkušenosti se 
zaváděním metodiky BIM ve Velké 
Británii, kde ji podporuje také vlá-
da. Ta plánuje výrazné zefektivně-
ní celého stavebnictví v zemi. Byly 

zmíněny příklady využití při pláno-
vání, realizaci i správě pozemních 
a  dopravních staveb (nemocnice 
Bart‘s  Hospital, škola Woodlands 
School, dálnice M25), požadavky 
na projektový tým i výhody, které 
tato metoda přináší – jednodušší 
komunikaci, lepší kontrolu při ná-
vrhu i  realizaci a  zlepšení časové 
efektivity výstavby. V  části věno-
vané České republice byl předsta-
ven projekt Corso Court, kde se 
metodika BIM využila.

Lutz Bettels (Bentley, building- 
SMART Německo) se věnoval 
současnému populárnímu téma-
tu využití cloudových technologií. 
Představil je jako logické pokra-
čování vývoje v  oblasti IT, neboť 
v současnosti je důležitá tzv. infor-
mační mobilita. Projektanti, speci-
alisté i dodavatelé se nacházejí na 
různých místech, ale sdílejí společ-
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Stavebnictví čekají velké 
vývojové kroky vpřed
Budoucnost stavebnictví již nespočívá jen v náčrtech a plá-
nech, ale v elektronických komunikacích a elektronickém mo-
delování.

Lutz Bettels
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né informační prostředí ProjectWi-
se s daty a dokumenty o projektu, 
modelech i  s  knihovnami detailů. 
Ty jsou pak dostupné i z mobilních 
zařízení bez potřeby velkého vý-
početního výkonu. Prostředí také 
poskytuje informace o vývoji pro-
jektu v  čase a  aktuálně řešených 
tématech. Další výhodou cloudo-
vého řešení jsou možnosti analýzy 
mnoha různých variant, tzv. optio-
neering. Pro optimalizaci lze využít 
obrovského výpočetního výkonu.

Steve Spark (4Projects by Viewpo-
int, Velká Británie) mluvil o spolu-
práci jako o důležitém klíči k úspě-
chu projektu. Zmínil požadavky 
vlády ve Velké Británii i soukromé 
klienty, kteří výhody BIM využíva-
jí. BIM představil jako hru o dvou 
poločasech – nejprve jde o  fázi 
projektu a výstavby, poté o provoz 
a správu stavby. Důležitý moment 

leží mezi těmito dvěma polovinami. 
Nakolik se podaří předat a  využít 
data z  projektu a  realizace stav-
by i při jejím provozu? Zachování 
všech informací i jejich dostupnost 
ve správném okamžiku může za-
jistit společné datové prostředí do-
stupné pro všechny zúčastněné.

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz 
(projektantka TZB, Polsko) před-
stavila zkušenosti projektanta 
s  využitím programů BIM s  dů-
razem na analýzu energetické 
náročnosti stavby. Hlavním roz-
dílem mezi jakýmkoli jiným 3D 
modelem stavby a modelem BIM 
je míra informací, které model ob-
sahuje. Možnost přenosu těchto 
informací mezi různými programy 
je tedy klíčová. Vzhledem k mož-
nosti tvorby detailního modelu 
a  jeho analýzy představuje BIM 
velmi vhodnou metodu pro pro-

jektování energeticky úsporných 
staveb.

Maciej Dejer (M.A.D. Engineers, 
BIMKlaster, Polsko) představil 
praktické možnosti propojení růz-
ných nástrojů BIM díky sdílení dat 
ve formátu IFC. Metodika BIM je 
tak dostupná i  pro malé projek-
tové kanceláře. Byly také předve-
deny ukázky několika stavebních 
projektů a  možnosti vizualizace 
staveb či konstrukcí přímo na sta-
veništi pomocí tabletů či 3D brýlí.

Artur Doliński (Agardo, Polsko) 
představil outsourcing BIM jako 
jednu z alternativ zavádění BIM do 
projektové praxe, kdy lze pro dané 
úkoly využít specialisty. Komunikaci 
umožňuje rozšířená podpora ote-
vřeného formátu IFC. Možnost tako-
vé spolupráce byla prezentována na 
projektu obytné budovy ve Varšavě.

Letošní rok je pro BIM 
přelomový
Přelom nastává z  toho důvo-
du, že Evropská komise vydala 
směrnici týkající se informačního 
modelování budov. Podle ní by 
se měly zefektivnit procesy, kte-
rými stát bude zadávat stavební 
zakázky, bude totiž nucen za-
pracovat informační model BIM 
do veřejných zakázek. Díky tomu 
bude mít také větší kontrolu nad 
kvalitou i  nad cenovými náklady 
na stavbu. 

Podle Martina Černého z Výzkum-
ného centra AdMaS se stát stane 
konečně informovaným investo-
rem. „BIM definuje věci v podstatě 
od poslední do první části. Zada-
vatel má díky němu kontrolu nad 
dodavatelem. Lze díky němu např. 
také strukturovat nejen cenové 
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Steve Spark
Artur Doliński

Martin černý

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz
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vstupy pro hodnoticí kritéria,“ uve-
dl Černý. 

BIM v podstatě podporuje inova-
ce, které do stavebnictví v  sou-
časné době vstupují. Směrnice 
Evropské komise stanovuje ter-
míny, podle kterých bude zavá-
dění těchto prvků postupovat, 
a nařizuje, aby se v případě cen-
trálního zadávání používaly vý-
hradně elektronické komunikační 
prostředky. 

V  příspěvku Petra Matyáše z  fir-
my di5 architekti inženýři s.r.o. 
zaznělo, že BIM ve své podstatě 
není žádnou inovací, ale základ-
ním nástrojem toho, aby mohlo 
k  inovacím docházet. „Jednotlivé 
firmy v současnosti a do budouc-
na nebudou moci spolupracovat 
bez systému BIM. Připravili jsme 

plán na zavedení tohoto systému 
v ČR,“ uvedl Matyáš. 

České stavebnictví vnímá tu-
zemská veřejnost negativně. 
Data uvádějí, že ve stavebnictví 
existuje až 50% úroveň neefek-
tivity. Právě proto je podle Ma-
tyáše důležité využívat podobné 
nástroje. Dalším důvodem pro 
zvýšení efektivity je i  to, že sta-
vebnictví hned tak rychle nedo-
sáhne na úroveň roku 2008. 

BIM patří již na střední 
školy

„Systém BIM jsme používali na-
příklad v  rámci přípravy projektu 
lehké železniční trati v  Bergenu. 
Tam jsme s jeho pomocí připravi-
li podklady od časových závislostí 
až po kolize sítí,“ uvedl Petr To-
máš z firmy Mott MacDonald, jenž 
je zároveň členem Odborné rady 

BIM. Díky perfektně připraveným 
podkladům od norské strany bylo 
podle Tomáše možné soustředit 
se opravdu na jednotlivé detaily, 
především u mostních konstrukcí. 
Neřešily se jen kolize, ale například 
i celkové vybavení tunelů, signali-
zace nebo trakce. S  pomocí BIM 
se v současnosti připravuje želez-
niční koridor mezi Sudoměřicemi 
a  Voticemi. Dodavatelská firma 
Mott MacDonald se totiž domnívá, 
že jí to umožní nejlepší dosažitel-
nou úroveň přípravy stavby.

Se systémem BIM by se mělo za-
čít pracovat již na středních ško-
lách. Vyplývá to z přednášky, kte-
rou přednesl Petr Matějka z ČVUT 
v  Praze. Podle něj je nutné defi-
novat, co přesně by měly osnovy 
o  BIM obsahovat. „Problémem 
zůstává, že v  současnosti si kaž-
dý pod pojmem BIM představí tro-

chu něco jiného. Je nutné tyto věci 
sjednotit. Navíc často chybí pod-
pora managementu škol pro to, 
aby se o BIM začalo diskutovat,“ 
prohlásil Matějka. Dodal, že při za-
vádění BIM do výuky je nutné spl-
nit odpovědi na tři základní otázky. 
Co vyučovat, jak strukturovat výu-
ku a jak docílit toho, aby se systém 
BIM do výuky zavedl. 

Robert Keil,
externí redaktor 
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Building Information 
Modeling neboli zkráceně 
BIM je komplexní počítačový 
systém, jenž umožňuje 
propojování všech prvků 
týkajících se celého životního 
cyklu budov. Jedná se 
o systém, který umožňuje 
získávání, spravování 
a uchovávání dat o výstavbě 
a provozu celé budovy. 
Tento komplex se týká všech 
mezistupňů, které v rámci 
stavebnictví do výstavby 
a provozu budovy zasahují.

Petr Matyáš
Petr Tomáš

Petr Matějka
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Ve dnech 2. až 4. února 2015 se 
od 9.00 do 18.00 hod. uskuteč-
ní v  Brně v  Otevřené zahradě na 
Údolní 33 Akademie České rady 
pro šetrné budovy, která se bude 
zabývat praxí šetrného stavebnictví 
v České republice. 

Vybraní lektoři představí kontext 
i  konkrétní řešení formou před-
nášek a případových studií. Sou-
částí programu jsou i  exkurze 
do významných šetrných budov 
a  diskuze s  realizačními týmy. 
Kurz bude akreditován  Českou 
komorou autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě 
a  je oceněn dvěma body v rámci 
CŽV.

Program je rozdělen do následují-
cích bloků.

2. února 2015
•	blok	1:		navrhování	šetrných	

budov;
•	blok	2:		komplexní	certifikace	

budov;
•	blok	3:		oceňování	a hodnota	

šetrných budov;
•	blok	4:		exkurze	do	šetrných	

budov s odborným vý-
kladem.

3. února 2015
•	blok	5:		zásadní	změny	v le-

gislativě do roku 2020 
(EPBD II, EED, PENB, 
Ecodesign);

•	blok	6:		technické	zařízení	bu-
dov (trendy, novinky, 
příklady z praxe);

•	blok	7:		obnovitelné	zdroje	ener-
gie v rámci budov.

4. února 2015
•		blok	8:	BIM	v ČR	–	Aktuální	si-

tuace, zadávání zakázek, pra-
xe, legislativa, BIM v přípravě, 
realizaci, při správě a údržbě 
budov

•		blok	9:	nejlepší	praxe	–	firmy	
JRD, Skanska atd.;

•		blok	10:	závady	a problémy	
šetrných budov.

Účast na akademii je zpoplatně-
na. Členové CZGBC/SKGBC hra-
dí 9700 Kč (360 eur), nečlenové 
11 300 Kč (420 eur).

Program je určen všem zájem-
cům o šetrné budovy a udržitelné 
stavebnictví z  řad odborné i  širší 
veřejnosti. Více informací najdete 
přímo na stránkách akce.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v  Jihomoravském kraji pod zášti-
tou Jihomoravského kraje vyhla-
šuje 13. ročník soutěže Stavba Ji-
homoravského kraje 2014.

Posláním soutěže je prezentace 
a  propagace kvalitních výstavbo-
vých projektů v  Jihomoravském 
kraji a přiblížení nejlepších staveb-
ních děl a jejich tvůrců širší laické 
i odborné veřejnosti. 

Současně si soutěž klade za cíl 
propagovat projekční, dodavatel-
ské a  investorské subjekty, mající 
sídlo v Jihomoravském kraji, které 
realizují zajímavé stavby na území 
kraje.

Soutěž je vyhlášena pro tyto ka-
tegorie: stavby občanské vybave-
nosti, bytové stavby, průmyslové 
stavby a technologické stavby, do-
pravní a inženýrské stavby, rekon-
strukce staveb a  objektů, vodo-
hospodářské stavby a ekologické 
stavby, stavby realizované mimo 
území Jihomoravského kraje.

V  rámci soutěže Stavba Jihomo-
ravského kraje proběhne také Sou-
těž o nejlepší studentskou  a dok-
torskou práci z oblasti stavitelství, 
kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví v JmK, spolu s Fa-
kultou architektury a Fakultou sta-
vební Vysokého učení technického 
v Brně. 

Uzávěrka přihlášek je 15. února 
2015.

Více informací: www.stavbajmk.cz
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Akademie Morava 2015 Stavba Jihomoravského kraje 2014

Prof. Ing. 
Rostislav Drochytka, CSc. 

děkan FAST

doc. Ing. 
Josef Chybík, CSc.

děkan FA

Stavba

2014
Jihomoravského kraje

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje vyhlašuje 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury 
a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, 
pod záštitou Jihomoravského kraje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU 
A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ

Ing. Jiří Košulič
předseda představenstva SPS v JmK

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
děkan FAST

Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
proděkan FA

Jihomoravský kraj

Soutěž je vyhlášena ve skupinách a kategoriích:
Skupina ARCHITEKTURA:

  stavby občanské vybavenosti a bytové stavby
  průmyslové, technologické a zemědělské stavby
  obnova památek
  architektura pro ekologii

Skupina STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
  dopravní a inženýrské stavby
  vodohospodářské stavby
  pozemní stavby a rekonstrukce objektů
  ekologické stavby

Pro obě skupiny společně se vyhlašuje kategorie:
  doktorská práce

V každé kategorii obou skupin bude zpravidla oceněn jeden projekt, který získá titul „Nejlep-
ší studentský projekt JmK 2014“, spojený s předáním diplomu a peněžité odměny ve výši 
8000,- Kč. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii titul neudělí nebo naopak, že 
v kategorii obsazené nejméně 10 soutěžícími projekty udělí i více ocenění. Z doktorských 
prací ocení porota titulem „Nejlepší doktorská práce JmK 2014“ jednu z nich. Celkový počet 
udělených ocenění může být nejvýše osm. Studentskou soutěž rozhoduje porota hlavní sou-
těže Stavba JmK 2014, která přitom, vedle kriterií hlavní soutěže, přihlíží ke dvěma dalším 
aspektům:

  možnost aplikace projektů v rámci JmK
   přednosti projektu podle hodnocení odpovědným pedagogem

Přihlášky do soutěže:
Přihlášku do soutěže může podat student fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně, 
který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvede-
ných skupin a kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny:

   ročníkové projekty, které byly vyhodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly 
doporučeny odpovědným pedagogem (vedoucím projektu)

   diplomové práce, které byly obhájeny a při obhajobě byly hodnoceny klasifikačním stup-
něm A (výborně) a které byly doporučeny vedoucím diplomové práce

   doktorské práce
   na doporučení pedagogických pracovníků mohou být do soutěže přihlášeny i mimořádné 

práce z řad studentů středních odborných škol stavebního směru, kterým může porota 
udělit „Zvláštní cenu“

Přihlašovány mohou být práce, které vznikly, resp. byly obhájeny v roce 2014.
Obsah přihlášky:
1. vyplněný formulář, podepsaný autorem a děkanem příslušné fakulty
2. vlastní projekt, prezentovaný v grafické podobě (plakátu)
3.  vlastní projekt v elektronické podobě (CD), aby mohla být práce presentována při vyhlašo-

vání výsledků (termín vyhlašování viz Hlavní soutěž)
V písemné formě musí být pouze vlastní formulář přihlášky, ostatní presentace (body 2 a 3) 
bude k přihlášce připojena na CD (2 kopie).
Uzávěrka přihlášek je k 15. 2. 2015, příslušnou dokumentaci je nutno doručit na adresu:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Bauerova 10, 603 00 Brno

Prof. Ing. 
Rostislav Drochytka, CSc. 

děkan FAST

doc. Ing. 
Josef Chybík, CSc.

děkan FA

Stavba

2014
Jihomoravského kraje

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje vyhlašuje 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury 
a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, 
pod záštitou Jihomoravského kraje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU 
A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ

Ing. Jiří Košulič
předseda představenstva SPS v JmK

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
děkan FAST

Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
proděkan FA

Jihomoravský kraj

Soutěž je vyhlášena ve skupinách a kategoriích:
Skupina ARCHITEKTURA:

  stavby občanské vybavenosti a bytové stavby
  průmyslové, technologické a zemědělské stavby
  obnova památek
  architektura pro ekologii

Skupina STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
  dopravní a inženýrské stavby
  vodohospodářské stavby
  pozemní stavby a rekonstrukce objektů
  ekologické stavby

Pro obě skupiny společně se vyhlašuje kategorie:
  doktorská práce

V každé kategorii obou skupin bude zpravidla oceněn jeden projekt, který získá titul „Nejlep-
ší studentský projekt JmK 2014“, spojený s předáním diplomu a peněžité odměny ve výši 
8000,- Kč. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii titul neudělí nebo naopak, že 
v kategorii obsazené nejméně 10 soutěžícími projekty udělí i více ocenění. Z doktorských 
prací ocení porota titulem „Nejlepší doktorská práce JmK 2014“ jednu z nich. Celkový počet 
udělených ocenění může být nejvýše osm. Studentskou soutěž rozhoduje porota hlavní sou-
těže Stavba JmK 2014, která přitom, vedle kriterií hlavní soutěže, přihlíží ke dvěma dalším 
aspektům:

  možnost aplikace projektů v rámci JmK
   přednosti projektu podle hodnocení odpovědným pedagogem

Přihlášky do soutěže:
Přihlášku do soutěže může podat student fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně, 
který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvede-
ných skupin a kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny:

   ročníkové projekty, které byly vyhodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly 
doporučeny odpovědným pedagogem (vedoucím projektu)

   diplomové práce, které byly obhájeny a při obhajobě byly hodnoceny klasifikačním stup-
něm A (výborně) a které byly doporučeny vedoucím diplomové práce

   doktorské práce
   na doporučení pedagogických pracovníků mohou být do soutěže přihlášeny i mimořádné 

práce z řad studentů středních odborných škol stavebního směru, kterým může porota 
udělit „Zvláštní cenu“

Přihlašovány mohou být práce, které vznikly, resp. byly obhájeny v roce 2014.
Obsah přihlášky:
1. vyplněný formulář, podepsaný autorem a děkanem příslušné fakulty
2. vlastní projekt, prezentovaný v grafické podobě (plakátu)
3.  vlastní projekt v elektronické podobě (CD), aby mohla být práce presentována při vyhlašo-

vání výsledků (termín vyhlašování viz Hlavní soutěž)
V písemné formě musí být pouze vlastní formulář přihlášky, ostatní presentace (body 2 a 3) 
bude k přihlášce připojena na CD (2 kopie).
Uzávěrka přihlášek je k 15. 2. 2015, příslušnou dokumentaci je nutno doručit na adresu:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Bauerova 10, 603 00 Brno

http://www.czgbc.org/prehled-akci/akce/142/akademie-morava-2015
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Právě vychází...
Odborný časopis pro úspory ener-
gie a  kvalitu vnitřního prostředí 
budov Tepelná ochrana budov 
5/2014 vychází již sedmnáct let 
pod záštitou ČKAIT. V  aktuálním 
čísle přináší opět řadu zajímavých 
témat.

Časopis se zaměří na následující 
problematiku.

•		Druhá	výzva	 lídrů	odpovědného	
a efektivního stavebnictví vládě.

•		Součinitel	 tepelné	 vodivosti	 mi-
krovlnné izolace (MIZ) – experi-
mentální výsledky (autoři: Petr 
Kučera, Jaroslav Řehánek, Cen-
trum stavebního inženýrství, 
Praha). V  příspěvku se uvádějí 
experimentální výsledky hod-
not součinitele tepelné vodivosti 
mikrovlnné izolace (MIZ) v  zá-
vislosti na objemové hmotnosti, 
hmotnostní vlhkosti a  teplotě. 
Je to materiál vyrobený z  velmi 
jemných polyetylenových vláken 
o průměru do 5 μm. Vlákna jsou 
orientována nesouměrně.

•		Komplexní	posouzení	připojova-
cí spáry otvorové výplně zabu-
dované do stavební konstrukce 
systémem předsazené montáže 

(autor: Tomáš Langer, Výzkumný 
ústav pozemních staveb – Certifi-
kační společnost, Praha). Průběh 
a výsledky zkoušky komplexního 
posouzení připojovací spáry ot-
vorové výplně, zabudované do 
stavební konstrukce pomocí sys-
tému předsazené montáže, pro-
vedené ve zkušební laboratoři 
Výzkumného ústavu pozemních 
staveb – popis zkušební sestavy, 
program a cíl, okrajové podmín-
ky a interpretace výsledků.

•		Posuzování	vad	otvorových	výpl-
ní v kontextu parametrů vnitřního 
prostředí (autoři: Vojtěch Broža, 
Výzkumný ústav pozemních sta-
veb – Certifikační společnost, 
Praha). Objektivní posouzení vad 
otvorových výplní je třeba pro-
vádět na základě vyhodnocení 
výsledků monitoringu parametrů 
vnitřního vzduchu jak v pobyto-
vém prostoru, tak v mezní vrst-
vě u  okna. Popis nejčastějších 
příčin a projevů vad, doporuče-
né postupy při posuzování vad 
a poruch, příklady z praxe.

•		Povinnost	 posoudit	 proveditel-
nost alternativních systémů do-
dávek energie a  stanovit dopo-
ručená opatření pro snížení ENB 
(autor: Jiří Šála, ŠÁLA-MODI, 

Praha). Rozbor povinností díl-
čích samostatných hodnocení 
v průkazu ENB podle evropských 
a českých právních předpisů.

•		Pražské	stavební	předpisy	(autor-
ka: Zuzana Mathauserová, Státní 
zdravotní ústav, Praha). Postřehy 
a  poznatky k  pražským staveb-
ním předpisům (dále jen PSP) ve 
znění schváleném Radou hlav-
ního města Prahy 15.  července 
2014 jako nařízení č. 11/2014 Sb., 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívá-
ní území a technické požadavky 

na stavby v hlavním městě Pra-
ze, týkající se hygieny a ochrany 
zdraví a životního prostředí.

•		ZUŠ	Karla	Malicha	 v Holicích	 –	
základní informace (autor: Dali-
bor Borák, DOBRÝ DŮM, Brno). 
Budova Základní umělecké školy 
Karla Malicha, navržená v ener-
getickém pasivním standardu 
s  typickou kompaktností tvaru, 
umístěná v centru města Holice. 
Základní tepelnětechnické a sta-
vebněkonstrukční vlastnosti, te-
pelná obálka budovy, zajímavé 
okolnosti výstavby.

•		Kombinace	 historických	 a  no-
vodobých dodatečných izolací – 
Městské lázně – Galerie v Liber-
ci (autoři: Michael Balík, Atelier 
Ing. Michaela Balíka, Csc., Pra-
ha). Hlavním dispozičním a tech-
nickým problémem pro projek-
tanta sanačních opatření byla 
zásadní změna využití budovy – 
z lázní (do roku 1984) na galerii. 
Sanační úpravy spodní stavby 
budovy bývalých městských láz-
ní Františka Josefa byly navrženy 
tak, aby nepoškodily památkově 
chráněné konstrukce.

www.ESB-magazin.cz
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Přínos této akce potvrzují i maji-
telé, kteří se dobrovolně do akce 
zapojují. „Sami jsme před pár 
lety chtěli stavět a sháněli infor-
mace. Dny pasivních domů jsou 
pro nás příležitostí, jak pomoct 
ostatním,“ uvedl Pavel Jouglí-
ček, majitel jednoho z  domů, 
který společně s partnerkou píše 
o  stavbě a  dokončování pasiv-
ního domu blog. „Přínosem pro 
nás bylo, že majitelé všech domů 
mluvili nejen o všech výhodách, 
ale taky o  tom, co třeba museli 
postupem času doladit,“ uvedla 
jedna z  návštěvnic Jitka Pašek 
Houfková.

Dny otevřených pasivních domů se 
konají po celém světě. Letos se do 
nich zapojili i budovy na Novém Zé-
landu, v Chile nebo v Kanadě. Čes-
ká republika přispěla 85 stavba-
mi. Mezi nimi převažovaly rodinné 
domky, stále vyšší zastoupení však 
mají také administrativní budovy. 

Novinkou letos byla základní umě-
lecká škola v  Holicích, postavená 
v  pasivním standardu. „V  České 
republice v současnosti stojí pasiv-
ní mateřská škola, pasivní základní 
škola nebo pasivní dům pro seni-
ory,“ doplňuje Jan Bárta z  Centra 
pasivního domu. 

Podrobné informace o jedenáctém 
ročníku Dnů otevřených pasivních 
domů:  
www.pasivnidomy.cz/dpd 

Jan Morkes
Centrum pasivního domu

www.ESB-magazin.cz
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Majitelé se opět pochlubili 
pasivními domy
Pojedenácté se konaly mezinárodní Dny otevřených pasivních 
domů. Zájemci o úsporné bydlení si mohli popovídat s majiteli 
o zkušenostech se stavbou i bydlením v pasivním domě. 
Letošní akci navštívilo 1600 lidí, kteří měli v ČR na výběr 
z 85 domů.

http://sibenicnipd.blogspot.cz/
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Zdá se, že způsob nevybíravého 
prosazení Pražských stavebních 
předpisů (PSP) se promítá do je-
jich dalšího osudu. Ministerstvo 
pro místní rozvoj (MMR) po nece-
lém 3,5 měsíci existence PSP po-
zastavilo jejich platnost, a  to od 
16. ledna 2015, kdy skončila še-

desátidenní lhůta stanovená k ná-
pravě nedostatků.

MMR pravděpodobně nemohlo 
konat jinak, pokud by se samo ne-
chtělo vystavit nařknutí z porušení 
právních předpisů. Je totiž ze zá-
kona garantem naplňování ustano-

vení stavebního zákona a  rovněž 
je podle zákona o hlavním městě 
Praze v oblasti stavebních předpi-
sů jeho orgánem nadřízeným.

Ostatně nejednalo se o překvapivý 
vývoj. MMR upozorňovalo  na ne-
dostatky PSP již v průběhu jejich 
přípravy. Podle názoru řady od-
borníků nebyly PSP korektně pro-
jednány a byly dokonce v rozporu 
s  jinými právními předpisy. Tyto 
připomínky MMR však nebyly ak-
ceptovány a  těsně před podzim-
ními komunálními volbami (1. října 
2014) vstoupily PSP v  platnost, 
a to za velmi mimořádných politic-
kých okolností.

Demonstrace na podporu 
stavebních předpisů
Rozhodnutí MMR pozastavit plat-
nost Pražských stavebních před-
pisů na patnáct měsíců aktivizova-
lo mladé architekty a tvůrce tohoto 
předpisu k dosud nevídanému kro-
ku. Před budovou pražského ma-
gistrátu se 22.  ledna 2015 – tedy 
v  den třetího jednání nového za-
stupitelstva MHMP – sešlo několik 
desítek demonstrantů s  transpa-
renty ve prospěch PSP. 

Demonstranti spojovali pozastave-
ní PSP s negativními slovy jako na-

bourávání kontinuity, destabilizace 
právního prostředí, chaos, konec 
města a kmotrovství. Platnost PSP 
pak spojovali s pozitivními výrazy 
jako vize, pravidla, srozumitelnost, 
moderní regulace města... 

„Výhrady k PSP – ,cosi o oslunění, 
osvětlení, kondenzaci par a  noti-
fikaci‘  – nebyly doloženy právní-
mi ani věcnými argumenty,“ uvedl 
JUDr. Jiří Plos z  FA ČVUT, který 
byl zároveň jedním z autorů právě 
pozastaveného předpisu. Mezi de-
monstrujícími vystoupil i proděkan 
FA ČVUT, Ing. arch. Petr Hlaváček.
Demonstrantům přišel odpovědět 
PhDr. Matěj Stropnický, náměs-
tek primátorky: „Předpis považuji 
za inovativní... Připravil jsem proto 
zadání technické novelizace, které 
by se mělo schválit poslední led-
nový týden. Dělám vše proto, aby 
PSP platily.“

Není to pohádka, kde bojuje 
dobro se zlem
Dramatická obhajoba PSP vzápě-
tí zazněla i v  rámci času vymeze-
nému pro interpelace na zasedání 
pražského zastupitelstva. Několik 
interpelujících občanů prosazo-
valo PSP formou urážlivých výro-
ků směřovaných vůči současné 
primátorce. 

Pražské stavební předpisy 
pozastaveny,
i v metropoli platí předpis 
platný pro celou ČR
Situace, která v Praze nastala, je zcela bezprecedentní. Bouř-
livá diskuze z minulého roku pokračuje i letos. Nově přibyli 
i demonstrující architekti s transparenty ve prospěch Praž-
ských stavebních předpisů (PSP).

www.ESB-magazin.cz

PSP

Zdroj: youtube.com

http://view.ceros.com/expodata/esb-03-2014/p/6
http://view.ceros.com/expodata/esb-03-2014/p/6
https://www.youtube.com/watch?v=awp3B3QrHD4
https://www.youtube.com/watch?v=awp3B3QrHD4


47

„Drtivá většina odborníků v  čele 
s ČKA a děkanů podporuje PSP,“ 
tvrdil architekt Josef Smutný, bý-
valý místopředseda ČKA (Poznám-
ka redakce: Na přímý dotaz toto 
ČKA nepotvrdila – viz níže). Podle 
dalších příspěvků by měl pražský 
magistrát kvůli PSP vstoupit do 

soudního sporu s MMR. Další do-
tazy směřovaly k  tomu, proč ne-
byla přijata technická novela PSP, 
a  že to vypadá, že není politická 
vůle tuto novelu přijmout. 

„Toto není pohádka o tom, že je-
den je dobrý a  druhý zlý. MMR 

je pro nás nadřízený orgán a my 
musíme postupovat podle plat-
ného právního řádu. Praha se 
bude do přijetí nových PSP pro-
to řídit obecnými technickými 
předpisy. Do této situace nás 
dostalo svou nečinností bývalé 
politické vedení radnice řízené 
panem Hudečkem. Bývalá rada 
měla dostatek času vyřešit při-
pomínky MMR, ale z  pro mne 
zcela nepochopitelných důvo-
dů tak neučinila. Pokud městu 
vznikne škoda, budeme určitě 
hledat viníky a  žádat náhradu 
u  těch, kteří škodu způsobili,“ 
odpověděla pražská primátorka 
Adriana Krnáčová.

Matěj Stropnický jako náměstek 
primátorky doplnil, že se předlo-
žená technická novela PSP ne-
dala projednat v  souladu s  plat-
ným správním řádem a  zákonem 
o  hlavním městě. Jen na projed-
nání s  městskými částmi je sta-
novena lhůta třiceti dnů, přičemž 
ve chvíli, kdy se současné vedení 
Prahy ujalo funkce, zbývaly jen tři 
týdny do doby, kdy by mohla být 
případná technická novela PSP 
předložena MMR.

Videozáznam + interpelace MHMP 
22.ledna 2014

Proč chtěla Praha „měkčí“ 
technický předpis?
„Pozastavení účinnosti nových 
PSP eliminuje nejkřiklavější ne-
dostatky PSP v  oblasti fyzikálně 
technických požadavků na tepel-
nou ochranu budov a požadavků 
na vnitřní prostředí budov, jako je 
například větrání a  oslunění. De-
velopeři, kteří již podle PSP ,vý-
hodně‘ zpracovali své projekty na 
výstavbu budov ve výrazně nižší 
technické kvalitě, se možná bu-
dou pokoušet domáhat náhrady 
škody za to, že budou muset tyto 
projekty opět přepracovat na úro-
veň požadavků platných v  celé 
ČR. Na druhou stranu jsou patrné 
také indicie o připravených podá-
ních žádostí na nové velkoformá-
tové reklamní plochy. Zrušením 
se tedy potlačí i to dobré, co PSP 
přinesly – např. péče o  veřejný 
prostor a  zásadní regulaci rekla-
my. Je škoda, že se nepodařilo 
již schválené PSP novelizovat. 
Nová politická reprezentace Pra-
hy získala opravdový danajský 
dar,“ uvedl na dotaz architekt Jo-
sef Smola, předseda Rady Centra 
pasivního domu.

„Osobně si myslím, že MMR roz-
hodlo správně a ve veřejném zá-
jmu. Považoval jsem za velmi 

www.ESB-magazin.cz

Hlavní klady pozastavených PSP:
•	péče o veřejný prostor (Manuál pro tvorbu veřejných prostranství);
•	zvýšený důraz na veřejnou zeleň;
•	stanovení uliční a stavební čáry;
•	doprava v klidu s ohledem na specifika lokality;
•	regulace venkovní reklamy;
•	graficky přehledné zpracování předpisu;
•	obsahová srozumitelnost předpisu.

Hlavní nedostatky pozastavených PSP:
•	přípustnost kondenzace vodní páry na výplních otvorů a na leh-

kých obvodových pláštích v neomezeném rozsahu;
•	nekorektní formulace o možnostech kondenzace vodní páry uvnitř 

konstrukce;
•	zavádějící formulace o součiniteli prostupu tepla;
•	zúžený rozsah požadavků na tepelnou ochranu budov;
•	nepřesně formulované zvláštní požadavky na vybrané druhy sta-

veb;
•	požadavky na větrání nejsou v souladu s hygienickými a normo-

vými požadavky;
•	zrušení požadavků na proslunění bytů;
•	snížení požadavků na denní osvětlení; 
•	umožnění snížení světlé výšky v obytných místnostech na 2,4 m;
•	nejednoznačnost formulování požadavků.

PSP

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html
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problematické, aby nové PSP 
stanovovaly v oblasti technických 
požadavků na výstavbu podmínky 
,měkčí‘, než jsou celostátní. Bylo 
proto zřejmě rozumné pozastavit 
účinnost PSP a připravit nápravu 
silně kritizovaných ustanovení,“ je 
přesvědčen architekt Josef Pan-
na, člen představenstva ČKA.

„Intenzivně jsme pracovali na 
podobě rozhodnutí, která zajistí 
právní jistotu, ochranu dobré víry 
a  legitimního očekávání dotče-
ných osob a  která minimalizuje 

zásah státní moci. Nepozastavuje 
se účinnost přechodného ustano-
vení, § 85 pražských stavebních 
předpisů. V  praxi to znamená, 
že projekt, který byl připraven do 
30. září loňského roku, nemusí být 
v  současnosti kvůli pozastavení 
účinnosti pražských stavebních 
předpisů upravován podle celo-
republikových stavebních před-
pisů, ale může zůstat ve stávající 
podobě,“ vysvětlila ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Markéta Kohoutová

V  čem podle vás spočíval hlavní 
problém PSP?
Problém započal zřejmě v zadání a ve 
snaze udělat světové předpisy poplat-
né požadavkům aktivistickým skupin, 
které měly sloužit lepšímu lidstvu.
 
Jak by měla postupovat případná 
novelizace PSP?
Přístup k celé tvorbě předpisů by měl 
vycházet ze skutečnosti, že různé 
osoby mají na předpis zcela různý ná-
hled a požadavky by se měly sladit. 
Měl by být tedy jednoznačně stano-
ven obsah předpisů, který by měl být 
značně kompatibilní s celostátně plat-
nou vyhláškou. Předpis by měl být 
důsledně připomínkován s architekty, 
projektanty, pracovníky úřadů i oso-
bami realizujícími stavby i s občany. 
V  každém případě by bylo vhodné 
poučení z  přípravy zrušených Praž-
ských stavebních předpisů – připravi-
la je uzavřená skupina architektů, kteří 
chtěli zlepšit předpisy zřejmě jednak 
z  důvodu, že chtěli lepší Prahu, ale 
také z důvodu, že jim mnohé poža-
davky bránily v tvůrčím rozletu, někte-

ré požadavky považovali za nicotné 
a  zbytné. Nelze však zcela vyloučit, 
že preferovali připomínky např. svých 
obchodních partnerů či developerů, 
na rozdíl od požadavků  občanů. Pří-
prava předpisů vznikala za značného 
utajení. 

Co v praxi znamená, že Praha nemá 
vlastní stavební předpisy?
Zrušení Pražských stavebních před-
pisů znamená, že v Praze chybí re-
gulace některých skutečností souvi-
sejících se specifiky Prahy. Na druhé 
straně když si vzpomenu na PSP, vi-
dím zejména nejednoznačnost poža-
davků, která jistě může svádět z tvor-
bě korupčního prostředí, k  omezení 
požadavků na obecnou bezpečnost, 
omezení požadavků z hlediska ochra-
ny zdraví, což mohlo vytvořit větší 
škody. Stavebníkům, kteří rozpraco-
vali dokumentaci pro územní řízení 
podle požadavků PSP, mohou hrozit 
škody. Skutečnost, že v  Praze platí 
vyhláška č. 268/2009 Sb., znamená, 
že v  ní významněji nebude omezena 
např. regulace reklamy. MK

Pozastavené PSP mohly 
developerům velmi vyhovovat
Na otázky k tématu pozastavených PSP odpovídá Ing. Ladislav 
Bukovský, nově zvolený předseda výboru oblasti ČKAIT Praha.

www.ESB-magazin.cz
PSP
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MMR jasně specifikovalo tři zá-
sadní rozpory nařízení č. 11/2014 
Sb. hl. m. Prahy se zákonem:
•		v nařízení	jsou	významně	sníže-

ny požadavky na denní osvět-
lení obytných místností a zcela 
bez náhrady vypuštěny poža-
davky na proslunění bytů;

•		nařízení	 umožňuje	 libovolný	
rozsah a  trvání kondenzace 
vodní páry na vnitřním povrchu 
průhledných a  průsvitných vy-
plní otvorů a  průsvitných částí 
obvodových plášťů;

•		návrh	nařízení	 jakožto	 technic-
ký předpis nebyl notifikován 
Evropskou komisí.

Požadavek notifikace vychází 
ze zákona o  technických poža-
davcích na výrobky a především 
z úředního věstníku Evropské ko-
mise, který jasně říká, že v Čes-
ké republice musí notifikovat 
technické předpisy čtrnáct krajů. 
A Praha je kraj.

Notifikace spočívá v tom, že Pra-
ha pošle do Bruselu navrhovaný 
předpis, který mohou devadesát 
dní ostatní členské státy připo-
mínkovat. Pokud nebudou vzne-
seny připomínky, může předpis 
od 91. dne platit. Smysl notifika-
ce v  tomto případě chrání spo-
lečný trh, aby všechny stavební 
firmy měly stejné podmínky a ně-
které nebyly diskriminovány.
Na potřebu notifikace MMR pí-
semně upozornilo Prahu již 
v  únoru 2014 v  rámci připomín-
kování návrhu PSP. MK
Další informace zde.

MMR zdůvodňuje 
pozastavení účinnosti PSP
Některými osobami je situace prezentována tak, že Česká ko-
mora architektů (ČKA) podporuje pozastavené PSP, nicméně 
tak jednoznačné to není. 

www.ESB-magazin.cz

Mozaika názorů na PSP byla publikována v ESB 3/2014. 
•	 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? 

V létě se kolem pražských stavebních předpisů (PSP) strhla velká 
billboardová bitva. Za ní se však skrývá zásadní spor o tom, jak se 
bude stavět v pražské metropoli. 

•	 Jak se na situaci kolem PSP dívá tvůrce tohoto předpisu? 
Odpovídá architekt Pavel Hnilička, současný místopředseda ČKA, 
bývalý pracovník Institutu plánování a rozvoje hlavního města Pra-
hy a autor známé a úspěšné knihy Sídelní kaše. 

•	 Nedostatky z pohledu tepelné ochrany budov  
Podle Jiřího Šály, experta na tepelnou energetickou budov, PSP 
snižují fyzikálně technické požadavky a požadavky na vnitřní pro-
středí budov na běžné i zvláštní stavby oproti celostátně platné 
vyhlášce. 

•	 Kritizovaná ustanovení je třeba napravit  
Výhrady zaznívají i od některých architektů. Odpovídá Josef 
 Panna, člen představenstva ČKA a bývalý předseda ČKA.

•	 Stanovisko ČKAIT k PSP 
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, poslal náměstkovi ministra 
MMR ČR Ing. Petru Smrčkovi připomínky k pražským stavebním 
předpisům. 

•	 Názor ze Státního zdravotního ústavu 
„PSP znamenají změkčení požadavků a zhoršení kvality vnitřního 
prostředí budov,“ uvedla Ing. Zuzana Mathauserová. 

 
•	 Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru  

Reakce Jiřího Šály na uveřejněný rozhovor s Pavlem Hniličkou

PSP
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Nezodpovězené otázky 
o Pražských stavebních 
předpisech 

Proč byly PSP nově připravová-
ny speciálně založenou organizací 
podléhající přímému řízení  bývalé-
ho primátora Hudečka? Organizací 
s  velkým rozpočtem a  bezprece-
dentními platy, bez podílu ostatních 
úředníků Magistrátu a bez podpo-
ry stavebních úřadů jednotlivých 
pražských obvodů?

Proč se bývalý primátor Hudeček 
osobně zasadil v Radě HMP o pro-
sazení PSP, přestože 37 z 39 pří-
tomných zastupitelů vyzvalo Radu 
k  jejich odložení? Proč byly PSP  
prosazovány takovou silou proti 
vůli zastupitelů i nadřízeného mini-
sterstva? 

Jaké projekty začaly být poté po-
dle PSP okamžitě připravovány 
a kdo za nimi stojí? Kolik prostřed-
ků mohly PSP developerům ušet-
řit na budoucích projektech, které 
by bylo možné stavět podle daleko 
benevolentnějších požadavků na 
parkování, výšku stropů bytů, oslu-
nění a zastínění nových bytů i stá-
vajících okolních budov? 

Převzato z Parlamentních listů 
19. ledna 2015

Kdo podporuje Pražské 
stavební předpisy?
Účastníci demonstrace na podporu 
PSP převážně z  řad architektů žá-
dali rezignaci ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové, ředitele jejího 
odboru poradců Lukasze Krynského 
a  ředitelky odboru stavebního řádu 
Marcely Pavlové kvůli PSP. Praze ra-
dili odmítnout pozastavení předpisů 
ministerstvem a  nechat rozhodnout 
Ústavní soud. 

PSP jsou horkým diskuzním 
tématem již několik měsíců. Avšak 
ani odborníci z řad architektů nemají 
na PSP jednoznačně kladný názor.
 MK

www.ESB-magazin.cz

Tisková konference  ČKA ve pro-
spěch  nových Pražských sta-
vebních předpisů sice proběh-
la v  předvolebním čase 25. září 
2014 za účasti zástupců ČKA, ale 
nebyla předem diskutována ani 
odsouhlasena představenstvem 
ČKA. 

Reakcí na toto počínání byla 
výzva – otevřený dopis několi-
ka členů ČKA s  požadavkem na 
okamžitou rezignaci všech členů 
představenstva, kteří se propůjčili 
k zneužití půdy ČKA k politickým 
a osobním účelům. 

Představenstvo ČKA se však roz-
hodlo tento otevřený dopis ne-
projednat. Stejně tak se rozhodlo 

neprojednávat aktuální lednovou 
situaci kolem PSP. 

„Co se týká demonstrace a  ná-
sledné účasti některých členů ČKA 
na jednání zastupitelstva 22. ledna 
2015, mohu pouze uvést, že ČKA 
akci neorganizovala a ani své čle-
ny k účasti na ní nevyzývala. Jest-
liže na ní tedy někdo z architektů 
vystupoval, jednal sám za sebe, 
nikoliv oficiálním jménem Komo-
ry,“ uvedla Mgr. Zuzana Hoško-
vá, tisková mluvčí ČKA. Na ostatní 
otázky ve věci postoje ČKA k PSP 
však neodpověděla a poslala vel-
mi obecné oficiální vyjádření Ing. 
arch. Ivana Plicky, předsedy ČKA 
k problematice PSP. MK

ČKA demonstraci neorganizovala
Některými osobami je situace prezentována tak, že Česká ko-
mora architektů (ČKA) podporuje pozastavené PSP, nicméně 
tak jednoznačné to není. 

Zdroj: youtube.com

Policie šetří okolnosti 
vzniku PSP 

Policie ČR si vyžádala z pražského 
magistrátu materiály o PSP. „Před-
pokládáme, že k jejich předání do-
jde do konce ledna,“ potvrdila tis-
ková mluvčí MHMP Petra Hrubá. 
Podobnou žádost policie dostalo 
MMR a  další instituce zapojené 
do procesu vzniku PSP, například 
ČKAIT. „Komora obdržela minulý 
týden žádost policie o zaslání veš-
keré korespondence, kterou vedla 
s pražským magistrátem a dalšími 
institucemi ohledně PSP,“ řekl ČTK 
předseda ČKAIT Pavel Křeček.

PSP

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svoboda-ODS-Nenechme-se-zmast-a-ptejme-se-na-dulezite-otazky-o-prazskych-stavebnich-predpisech-354978
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svoboda-ODS-Nenechme-se-zmast-a-ptejme-se-na-dulezite-otazky-o-prazskych-stavebnich-predpisech-354978
http://www.archiweb.cz/blog.php?blog_id=96447&id_article=270&comments=show
http://www.archiweb.cz/blog.php?blog_id=96447&id_article=270&comments=show
https://www.youtube.com/watch?v=9dnVHuTkJ8Q
https://www.cka.cz/cs/cka/zivot-komory/stanoviska-vyjadreni-cka/stanovisko-cka-k-aktualni-situaci-tykajici-se-prazskych-stavebnich-predpisu
https://www.cka.cz/cs/cka/zivot-komory/stanoviska-vyjadreni-cka/stanovisko-cka-k-aktualni-situaci-tykajici-se-prazskych-stavebnich-predpisu
https://www.cka.cz/cs/cka/zivot-komory/stanoviska-vyjadreni-cka/stanovisko-cka-k-aktualni-situaci-tykajici-se-prazskych-stavebnich-predpisu
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Titul Energeticky soběstačné budovy dává do kontextu dílčí informace 
na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, 
a to tak, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb 
mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdále-
nějším vývoji stavebnictví. Titul Energeticky soběstačné budovy chce 
dosahovat trvale vysoké úrovně odbornosti. 

ČTENÁŘI: odborná veřejnost – architekti a inženýři, projektanti, stavební 
firmy, výrobci stavebních materiálů a technologií, uživatelé staveb, veřejní 
zadavatelé i soukromí investoři.
•	 inženýři a projektanti autorizovaní ČKAIT (27 000)
•	 autorizovaní architekti (4 000)
•	 členové a příznivci Centra pasivního domu (10 000)
•	 členové a příznivci České rady pro šetrné budovy –  

developerské, stavební, výrobní a jiné firmy (1 500)
•	 města a obce (500)
•	 ředitelé základních škol (350)

NÁKLAD: více než 40 000 elektronických interaktivních časopisů
ROZSAH: 50–60 stran
PERIODICITA:  čtvrtletník, 8 vydání ročně (u každého čísla vždy 1. a 2., 

aktualizované vydání)

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ESB 2/2014 ESB 3/2014

Počet návštěvníků z IP adres 5 934 5 438

Počet otevření z IP adres 7 921 6 707

Počet zhlédnutých stránek 144 429 146 548

Kontakt:
ing. Markéta Kohoutová
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz


