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Brock Commons Phase 1
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  Co l u m b i a ,  Va n c o u ve r,  Ca n a d a

“As the tallest wood building in Canada, this project will serve as 
a great example of the research and technology that is involved in 
taking wood construction to new heights – resulting in innovative 
solutions that are safe, sustainable and viable.”
 
     Michael Giroux, President 
     Canadian Wood Council

“This beautiful, new tall wood building will serve as a living laboratory 
for the UBC community. It will advance the university’s reputation as 
a hub of sustainable and innovative design, and provide our students 
with much-needed on-campus housing.”
 
     Martha Piper, Interim President  
     University of British Columbia

“Brock Commons will demonstrate that mass wood structures 
offer an economically viable alternative to concrete and steel 
while providing a way to lessen the carbon footprint of the built 
environment.”
 
     Russell Acton, Principal  
     Acton Ostry Architects Inc.

southeast view

Sportplatzweg 5  A-6858 Schwarzach
T +43 (0)5572 58174  www.hermann-kaufmann.at
office@hermann-kaufmann.at

Der LCT ONE (LifeCycle Tower ONE) ist in verschiedener Hinsicht ein 
Pionierbauwerk. Das in der Realisierungsphase befindliche Projekt ist 
das erste achtgeschossige Holzgebäude in Österreich. Hier wird zum 
ersten Mal ein Gebäude in Holzbauweise an der Hochhausgrenze er-
richtet. Es ist zudem der Prototyp für die im Forschungsprojekt „Life-
Cylce Tower“ entwickelte Holz-Systembauweise. Ziel des Projektes ist 
es, das Bausystem auf seine Umsetzbarkeit hin zu überprüfen und 
ebenso die Feststellung der Funktionstüchtigkeit unter realen Nut-
zungsbedingungen. Da das Bausystem eine internationale Marktreife 
erlangen soll, ist dieses Demonstrationsvorhaben ein zentraler Bau-
stein für die Erprobung sowie für die Vermarktung. 

Das Gebäude besteht aus einem aussteifenden Stiegenhauskern, an 
den einhüftig die Büroflächen angehängt werden. Entgegen dem Vor-
schlag im vorausgegangenen Forschungsprojekt LCT, auch den Stie-
genhauskern in Holz zu bauen, wird hier der Kern in einer Ortbeton-
bauweise ausgeführt. Dies war das Ergebnis einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Vorschriften des Brand-
schutzes, die zeigt, dass es derzeitig nicht möglich ist, den Kern aus 
brennbaren Baustoffen zu erzeugen. 

Mit dem Prüfnachweis (nach DIN EN 13501) des Feuerwiderstandes 
REI 90 der Holzverbundhybriddecke wurde eine wichtige Vorausset-
zung der Brandschutzbehörde erfüllt und ein wichtiger Schritt in
Richtung Realisierung getan.

LifeCycle Tower - LCT ONE

Team
DI Christoph Dünser
Ing. Benjamin Baumgartl, ADE Guillaume E.
Weiss, DI Stefan Hiebeler, DI Michael Laubender
Rhomberg Bau GesmbH, A-Bregenz
Cree GmbH, A-Bregenz

Fachplaner
merz kley partner GmbH, A-Dornbirn
EGS, D-Stuttgart
Ingenieurbüro Brugger, A-Thüringen
IBS, A-Linz
Bernd Weithas, A-Hard
OG1/2 Chezweitz GmbH, Berlin
Raumhochrosen, Bregenz 

Bauherr

Cree GmbH, A-6900 Bregenz

Termine

Baubeginn 2011 – Fertigstellung 2012

Projektdaten

NGF 1.765 m2, BGF 2.319 m2, 

BRI 8.074 m3

Projektdaten Energie 9 kWH/m2a

Projektleitung

Mitarbeit

Bauleitung

Kostenplanung

Tragwerk

HLS

Elektrotechnik

Brandschutz

Bauphysik/Akustik

Ausstellungs-
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Dům pro horké 
klima 

Brněnská Fakulta 
architektury na 
EXPO 2015

Univerzita ve španělském Vallado-
lidu má novou budovu pro vlastní 
aplikovaný výzkum a laboratoře 
s nulovou produkcí CO2.
str. 17
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uDRžITELNOST měST
Jsou města 
připravena na 
změny klimatu?

První 
administrativní 
budova 
s nulovými 
emisemi 

Proč požadovat 
udržitelnost 
v Pražských 
stavebních 
předpisech?

Tzv. horké ostrovy jsou aktuálním 
problémem mnoha měst. Potvrzu-
je to adaptační studie jedné praž-
ské městské části. 
str. 25
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V létě 2017 se stane 53 m vysoká 
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Kam dorostou výškové 
dřevostavby?
Zatím nejvyšší dřevostavba stojí ve Vídni. Má osm pater a postavili ji 
před čtyřmi lety za osm dní. V Kanadě letos vyroste osmnáctipatro-
vá dřevostavba. Rekord však za oceánem dlouho nezůstane. V roce 
2018 by měl být ve Vídni dokončen dřevěný mrakodrap HoHo, jehož 
výška dosáhne 84 m. Výškové dřevostavby tak nastavují nové normy 
stavění, udržitelnosti, efektivního využívání zdrojů i kvality života. 

První výškovou dřevostavbou na svě-
tě je pasivní budova LifeCycle Tower 
ONE (LCT ONE) v rakouském Dorn-
birnu. Jedná se o prototyp prefabri-
kované dřevěné stavby vyvinuté pro 
výzkumný pilotní projekt LifeCycle 
Tower, jehož cílem je ověřit provedi-
telnost a také funkčnost navrženého 
konstrukčního systému v  reálných 
podmínkách tak, aby se celý systém 
prefabrikátů mohl začít prodávat.
 
Hybridní dřevěná stavba realizova-
ná v pasivním standardu nabízí té-
měř 10  000  m2 podlahové plochy. 
Díky nejnovějším vědeckým po-
znatkům, inovativním technologiím 
a metodám úsporného stavění uka-
zuje LCT ONE budoucnost měst-
ské architektury. Dřevěná struktura 
použitá uvnitř budovy – modulární 
konstrukční systém, který je tvořen 
montovanými dřevěnými a  dřevo-
betonovými prvky – umožňuje nejen 

úspory energií, ale ukazuje i výhody 
dřeva jako stavebního materiálu. 

Požární odolnost stropů se 
podařilo obhájit
Budova je protknuta železobetono-
vým vyztuženým schodišťovým já-
drem, které sousedí s kancelářskými 
prostorami. Zatímco v předchozím vý-
zkumném projektu se počítalo s kom-
pletně dřevěným schodištěm, v tomto 
případě bylo použito betonové jádro. 
Při intenzivním zkoumání předpisů tý-
kajících se požární ochrany se zjistilo, 
že v současné době nelze realizovat 
jádro z hořlavého materiálu.

Podařilo se však obhájit požární 
odolnost stropu a jeho spojovacích 
prvků – REI 90 (v souladu s certifikací 
podle normy DIN EN 13501). Dřevě-
né spojovací prvky použité ve výšce 
2,7 m (která koresponduje s členě-
ním fasády) a  vynásobené 8,1  m 

www.ESB-magazin.cz

VÝŠKOVÉ DŘEVOSTAVBY

Sportplatzweg 5  A-6858 Schwarzach
T +43 (0)5572 58174  www.hermann-kaufmann.at
office@hermann-kaufmann.at

Der LCT ONE (LifeCycle Tower ONE) ist in verschiedener Hinsicht ein 
Pionierbauwerk. Das in der Realisierungsphase befindliche Projekt ist 
das erste achtgeschossige Holzgebäude in Österreich. Hier wird zum 
ersten Mal ein Gebäude in Holzbauweise an der Hochhausgrenze er-
richtet. Es ist zudem der Prototyp für die im Forschungsprojekt „Life-
Cylce Tower“ entwickelte Holz-Systembauweise. Ziel des Projektes ist 
es, das Bausystem auf seine Umsetzbarkeit hin zu überprüfen und 
ebenso die Feststellung der Funktionstüchtigkeit unter realen Nut-
zungsbedingungen. Da das Bausystem eine internationale Marktreife 
erlangen soll, ist dieses Demonstrationsvorhaben ein zentraler Bau-
stein für die Erprobung sowie für die Vermarktung. 

Das Gebäude besteht aus einem aussteifenden Stiegenhauskern, an 
den einhüftig die Büroflächen angehängt werden. Entgegen dem Vor-
schlag im vorausgegangenen Forschungsprojekt LCT, auch den Stie-
genhauskern in Holz zu bauen, wird hier der Kern in einer Ortbeton-
bauweise ausgeführt. Dies war das Ergebnis einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Vorschriften des Brand-
schutzes, die zeigt, dass es derzeitig nicht möglich ist, den Kern aus 
brennbaren Baustoffen zu erzeugen. 

Mit dem Prüfnachweis (nach DIN EN 13501) des Feuerwiderstandes 
REI 90 der Holzverbundhybriddecke wurde eine wichtige Vorausset-
zung der Brandschutzbehörde erfüllt und ein wichtiger Schritt in
Richtung Realisierung getan.

LifeCycle Tower - LCT ONE

Team
DI Christoph Dünser
Ing. Benjamin Baumgartl, ADE Guillaume E.
Weiss, DI Stefan Hiebeler, DI Michael Laubender
Rhomberg Bau GesmbH, A-Bregenz
Cree GmbH, A-Bregenz

Fachplaner
merz kley partner GmbH, A-Dornbirn
EGS, D-Stuttgart
Ingenieurbüro Brugger, A-Thüringen
IBS, A-Linz
Bernd Weithas, A-Hard
OG1/2 Chezweitz GmbH, Berlin
Raumhochrosen, Bregenz 

Bauherr

Cree GmbH, A-6900 Bregenz

Termine

Baubeginn 2011 – Fertigstellung 2012

Projektdaten

NGF 1.765 m2, BGF 2.319 m2, 

BRI 8.074 m3

Projektdaten Energie 9 kWH/m2a

Projektleitung

Mitarbeit

Bauleitung

Kostenplanung

Tragwerk

HLS

Elektrotechnik

Brandschutz

Bauphysik/Akustik

Ausstellungs-
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První výšková dřevostavba – pasivní LifeCycle Tower 
One v rakouském Dornbirnu, projekt: Büro Kaufmann, 
foto: Norman müller, Büro Kaufmann 
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(potenciální hloubka prostoru) bylo 
nutné prověřit – byly proto podrobe-
ny protipožárním zkouškám ve firmě 
PAVUS v České republice. 

Prefabrikace zrychluje 
výstavbu – trvala jen osm dní
Klíčem k úspěchu celé konstrukce je 
žebrovaný dřevobetonový strop, kte-
rý umožňuje oddělit jednotlivá podlaží 
pomocí nehořlavého obalu. Spojení 
mezi betonem a dřevěnou konstruk-
ci není provedeno pomocí kompliko-
vaných pojiv, ale pomocí speciálních 
vrutů a smykových drážek. Betonový 
překlad významně přispívá ke statice 
budovy, protože díky němu dochází 
k rozložení velkého zatížení od fasády. 

Vysoký stupeň prefabrikace celý 
stavební cyklus zrychluje a  zjedno-
dušuje. Stropní prvky a části pláště 
mohou být vyrobeny v předstihu prů-
myslově a daleko přesnějším způso-
bem než přímo na stavbě. doba zrání 
spřaženého dřevobetonového prvku 
je ze staveniště přenesena do výrob-
ní haly a pro kladení stropního prvku 
stačí dělníkům pouhých pět minut. 
Celá osmipodlažní budova byla po-
stavena za pouhých osm dní.

Sofistikované systémy kontroly
Stavba musí splňovat vysoké bezpeč-
nostní standardy. Proto byly apliková-
ny speciální systémy automatického 
hašení požáru a poplachové systémy. 
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The LCT ONE (LifeCycle Tower ONE) is a pioneer construction in 
many respects. The project, which is currently in the realization 
phase, is the first eight-floor wooden building in Austria. It is for 
the first time that an almost high-rise building will be made in 
wood construction. Furthermore, it is the prototype for the prefa-
bricated wooden building developed for the research project “Life-
Cycle Tower”. The aim of the project is to verify the feasibility of 
the construction system and to declare its functional efficiency 
under real terms of use. Because this construction system should 
achieve international marketability, this pilot project is a central 
building block for testing and marketing. 

The building consists of a reinforced staircase core bordering one-
way to the office space. Contrary to the proposal in the previous 
LCT research project to build the staircase core in wood as well, 
here it is built in site-mixed concrete. This was the result of an in-
tensive examination of the statutory provisions of fire prevention, 
which shows that it is currently not possible to make the core out 
of combustible material. 
 
With the certification (according to DIN EN 13501) of the fire re-
sistance REI 90 of the timber joint hybrid ceiling, an important 
condition of the fire prevention authorities was fulfilled and an 
important step towards realization was taken.
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For this purpose, several timber joint elements of 2.7 meters – corre-
sponding to a facade grill – multiplied by 8.1 meters – corresponding 
to the potential depth of space – were subject to a fire test at the 
company Pavus in Czech Republic.

The timber-concrete joint ribbed ceiling is the real key for building up-
wards, because it makes it possible to separate the corresponding 
floors consequently by a non-combustible cover. The wooden beams 
are inlaid into a steel formwork of 8.1 x 2.7 meters; the distances in 
between are formed and concreted using a grouting technique. Thanks 
to the high grade of pre-fabrication, the building cycle becomes much 
simpler. The ceiling elements can be made industrially in a more pre-
cise manner, there are no curing times on the building lot and for the 
laying of a ceiling element the workmen indicate just 5 minutes.

Plannummer CAD Publikationsplan Projekt

PlaninhaltProjektnummer / Archiv

LCT ONE, Dornbirn

10_21 M 1:33 MONTAGEABFOLGE
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Montageabfolge

části pláště i stropů se vyrábějí průmyslově, což umožňuje rychlejší vý-
stavbu (foto: Norman müller, Büro Kaufmann)  

V dřevobetonových stropech jsou umístěny panely pro vytápění a chlazení 
(foto: Norman müller, Büro Kaufmann) 

LifeCycle Tower – LCT ONE
Místo: Dornbirn, Rakousko
Architekt: Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach
Projektant: DI Christoph Dünser
Spolupráce:  Ing. Benjamin Baumgartl, ADE Guillaume E. Weiss, DI Ste-

fan Hiebeler, DI Michael Laubender
Klient: Cree GmbH, Bregenz 
Realizace: 2011–2012
Velikost: 8 pater, výška 27 m, šířka 13 m, délka 24 m
Obestavěný prostor: 8074 m3

Měrná potřeba tepla na vytápění: 9 kWh/m2/rok 

Stavba byla spolufinancována z projektu CEC5 (na rozsáhlém projektu 
se podílí ještě s dalšími jedenácti evropskými partnery i zástupci ČR. 
Jeho cílem je demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitel-
ných zdrojů energie ve veřejných budovách).

www.ESB-magazin.cz

VÝŠKOVÉ DŘEVOSTAVBY



6

Inteligentní kontrolní systémy jsou na-
staveny také u žaluzií, které mají auto-
maticky řízený pohon. Samozřejmostí 
je také automatické řízení a monitoro-
vání CO2, které zajišťuje vysokou kva-
litu ovzduší, stejně jako řízené větrání 
s vysoce účinnou rekuperací tepla. 

Panely zajišťující vytápění a  chla-
zení jsou integrovány do stropního  
podhledu. Instalován byl rovněž in-
tegrální koncept osvětlení, jenž za-
hrnuje integrované řízení, nouzové 
osvětlení, alternativní osvětlení pro 
úřady včetně řešení individuálních 
potřeb zaměstnanců a  je doplněn 
detektorem pohybu.

Nejvyšší dřevostavby 
v Britské Kolumbii i ve Vídni
Podle návrhu Hermanna Kaufman-
na (stejného architekta, který navrhl 

osmipodlažní budovu v Dornbirnu) 
se v  loňském roce začala realizo-
vat nejvyšší dřevostavba v Severní 
Americe – osmnáctipodlažní stu-
dentská kolej na Univerzitě v Brit-
ské Kolumbii (UBC). Ani ta však 
nebude nejvyšší dřevostavbou na 
světě, protože v roce 2018 by měl 
být ve Vídni dokončen dřevěný 
mrakodrap nazývaný HoHo, jehož 
výška dosáhne 84 m. Multifunkční 
budova nabídne ve 24 patrech zá-
zemí pro restaurace, wellness, ho-
tel, komerční prostory i apartmány. 
Při realizaci této energeticky úspor-
né stavby bude využit speciální 
koncept hybridní konstrukce, kte-
rou tvoří ze 75 % dřevo a ukotvena 
je na železobetonovém jádru.

PhDr. markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Multifunkční budova HoHo ve Vídni
Zadavatel: Günter Kerbler
Investor: Ing. Caroline Pálfy, Cetus Baudevelopment GmbH
Architekt:  Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH, arch. univ. prof. DI Rü-

diger Lainer
Pozemní stavitelství, stavební fyzika a stavební technologie: 
Woschitz Group, Dipl.-Ing Dr. techn. Richard Woschitz
Celková podlahová plocha: 25 000 m²
Pronajaté plochy: 19 500 m²
Investiční náklady: cca 65 milionů eur
Více informací multifunkční budova HoHo ve Vídni se v roce 2018 stane nejvyšší dřevo-

stavbou na světě (vizualizace: HoHo Wien)

www.ESB-magazin.cz

VÝŠKOVÉ DŘEVOSTAVBY

http://www.hoho-wien.at/en/medien/
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Osmnáctipodlažní 
dřevostavba studentských 
kolejí v Kanadě
V létě 2017 se stane padesát tři metry vysoká novostavba 
vysokoškolských kolejí pro studenty Univerzity v Britské Kolumbii 
(UBC) ve Vancouveru nejvyšší dřevostavbou světa. S výstavbou 
referenční dřevěné budovy se začalo loni na podzim. Očekává 
se, že prokáže životaschopnost obdobných staveb a podpořit 
masovou produkci dřevěných konstrukcí v kanadské Britské 
Kolumbii. Budova by měla dosáhnout certifikátu LEED Gold. 

Koleje Brock Commons poskytnou 
bydlení více než čtyřem stovkám 
studentů vancouverské univerzity 
(UBC). Předpokládané náklady na 
výstavbu se odhadují na 51,5 mi-
lionu kanadských dolarů (CAD), 
což je o 4,5 milionu CAD více, než 
by stála varianta z betonu a oceli. 
Počítá se, že zvýšené náklady čás-
tečně pokryjí finanční prostředky 
z fondů.

Důmyslný systém požární 
ochrany
Tématem, o kterém se nejvíce u dře-
vostaveb diskutuje, je ochrana proti 
požáru. Tu by měl zajišťovat speci-
ální kropicí systém spojený s rezer-
voárem vody. Dřevěné části stavby 
jsou navíc izolovány inovativním tří-

vrstvým systémem tak, aby se v pří-
padě požáru nemohl šířit oheň. 

Hybridní konstrukce odolá 
zemětřesení
Stejně jako u rakouské osmipatro-
vé pasivní dřevostavby LCT ONE 
se i v tomto případě jedná o hybrid-
ní konstrukční systém, který v sobě 
spojuje výhody masivu a  betonu. 
Na betonové pódium dřevěného 
masivu jsou napojena dvě betono-
vá jádra. Na nich je ukotvena sedm-
náctipodlažní dřevěná konstrukce 
doplněná prefabrikovanými oce-
lovými nosníky a  plechovou stře-
chou. Konstrukce je zároveň první 
v  Britské Kolumbii, která splňuje 
seizmické požadavky stanovené 
stavebním zákonem v roce 2015.Brock Commons Phase 1

U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  Co l u m b i a ,  Va n c o u ve r,  Ca n a d a

“As the tallest wood building in Canada, this project will serve as 
a great example of the research and technology that is involved in 
taking wood construction to new heights – resulting in innovative 
solutions that are safe, sustainable and viable.”
 
     Michael Giroux, President 
     Canadian Wood Council

“This beautiful, new tall wood building will serve as a living laboratory 
for the UBC community. It will advance the university’s reputation as 
a hub of sustainable and innovative design, and provide our students 
with much-needed on-campus housing.”
 
     Martha Piper, Interim President  
     University of British Columbia

“Brock Commons will demonstrate that mass wood structures 
offer an economically viable alternative to concrete and steel 
while providing a way to lessen the carbon footprint of the built 
environment.”
 
     Russell Acton, Principal  
     Acton Ostry Architects Inc.

southeast viewStudenti začnou rezidenční bydlení Brock Commons ve Vancouveru 
využívat od roku 2017, pohled na severozápadní fasádu (vizualizace: 
univerzita v Britské Kolumbii)

www.ESB-magazin.cz

VÝŠKOVÉ DŘEVOSTAVBY
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Prefabrikace znamená 
rychlou výstavbu 
Předpokládá se, že prefabrikovaná 
konstrukce umožní výstavbu jed-
noho patra týdně, což by urych-
lilo celý proces realizace stavby. 
Rychlost výroby prefabrikovaných 
dílů sice není taková, jaké se do-
sahuje v Evropě, ale i tak se jedná 
o obdivuhodně rychlý proces, kte-
rý byl vyzkoušen na dvoupodlažní 
maketě v červenci 2015.

Úspory energií až 25 %
Budova se připojí k  existujícímu 
energetickému systému univerzity 
a předpokládá se, že by měla být 

až o 25 % úspornější než obdob-
né budovy. Výhodou dřevostavby 
a  užití prefabrikovaných částí by 
měly být jak efektivně vynaložené 
prostředky, tak snižování uhlíkové 
stopy a skleníkových plynů (sníže-
ní CO2 se odhaduje na 25 563 tun, 
což odpovídá produkci 490 auto-
mobilů ročně). 

PhDr. markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Více informací (web)

Více informací (PDF)

Studentská rezidence Brock Commons, Vancouver
Investor: Univerzita v Britské Kolumbii
Architekt: Acton Ostry Architects Inc., Kanada
Odborný konzultant na výškové dřevostavby: Architekten Hermann 
Kaufmann ZT GmbH, Rakousko
Výška: 53 m, 18 podlaží
Podlahová plocha: 14 246 m2

Celkové investiční náklady: 51,5 milionů CAD
Předpokládaný termín dokončení: červenec 2017

Brock Commons Phase 1
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  Co l u m b i a ,  Va n c o u ve r,  Ca n a d a

April 2016 concrete constructionJuly 2015 erection of mass wood structural mockup 

Construction Strategy

A key design and construction strategy was the recognition that the level of 
prefabrication available in British Columbia is not as extensive as that which 
is available in Europe. However, the speed and skill of high-rise residential 
trade contractors in Vancouver is considerable. In response, the design 
and construction approach takes best advantage of local prefabrication and 
subtrade capabilities. Primary prefabricated components are the CLT slab 
panels, glulam columns, steel connectors and the facade.

To test the speed and efficiency of the erection of the mass wood hybrid 
structural system, a full-scale two-storey proof of concept mock-up was 
constructed in July 2015. Erection of the structure went smoothly and assembly 
proved to be faster than was initially projected. 

After the first few floors of the mass wood structure and the facade have been 
erected, work will begin on the building systems and components housed inside 
the superstructure. The mechanical, electrical and sprinkler systems will be 
similar to those used for other student resident buildings on the UBC campus.

Sustainability

Brock Commons has been designed to target LEED Gold certification and to 
conform to ASHRAE 90.1-2010. The building will connect to the UBC district 
energy system and is projected to achieve up to 25% energy savings over a 
typical building of the same use.

Advances in wood technology and manufacturing make tall wood buildings not 
only possible but also safe and cost effective, while providing a way to lessen 
the carbon footprint of the built environment. For Brock Commons the carbon 
stored in the mass timber structure, plus avoided greenhouse gas emissions, 
results in a total estimated carbon benefit of 2,563 tonnes of CO2, which is 
equivalent to taking 490 cars off the road for a year.

July 2015 glulam columns and steel connectors for mockup

Brock Commons Phase 1
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  Co l u m b i a ,  Va n c o u ve r,  Ca n a d a

hybrid mass timber and concrete core structure encapsulated structurecompleted construction

Approvals Process and Fire Safety

To facilitate the approvals process, strict fire protection methods were put in 
place for the project, arguably making it safer in terms of life safety than a 
comparable building with a traditional concrete or steel structure. 

Since the mass wood structure is significantly higher than the six storeys 
currently permitted by the building code for wood buildings, the project required 
a Site Specific Regulation (SSR) from the British Columbia Building Safety & 
Standards Branch. With the project being the first of its kind, the structural and 
fire safety design utilized a conservative approach to facilitate the approval 
process to align with the project schedule. The SSR process included peer 
reviews involving panels of leading structural engineers, fire safety experts, 
scientists, authorities and firefighters. 

Although construction of the first floor and cores could technically be 
constructed utilizing mass timber, concrete was used in the interest of 
familiarity regarding life safety, fire fighting and approvals processes.

The mass wood hybrid structure is encapsulated with multiple layers of 
gypsum board to achieve required fire resistance ratings and to facilitate the 
approvals process. The majority of wood columns are located within demising 
walls with a few standalone columns located at each end of the floorplate. 
For demonstration purposes, wood columns will be left exposed in a student 
amenity space located on the 18th floor.

Since the building is comprised of a series of repetitive, highly 
compartmentalized units, it is extremely likely that a fire event would be 
contained in the compartment in which it originated. To facilitate the approvals 
process the typical one hour fire separation between suites was increased to 
two hours. 

An automatic sprinkler system with a back-up water supply offers additional 
protection for occupants and firefighters for events that might originate during 
an earthquake.

Looking forward, once projects such as Brock Commons are completed, more 
testing of mass wood assemblies is available, and information from monitoring 
research programs is analyzed, it is anticipated that building codes for tall wood 
buildings will be revised and mass wood structures will become commonplace 
in British Columbia’s development and construction industries.

 

partial encapsulation  
during construction

CLT floor slabs with glulam 
columns and steel connectors

Sestavování prefabrikované konstrukce

Pohled na hybridní konstrukci – dřevěný masiv a beton (vizualizace: uni-
verzita v Britské Kolumbii)

www.ESB-magazin.cz
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Dřevo a udržitelnost
Přinášíme poněkud netradiční ohlédnutí za loňskou světovou 
výstavou EXPO 2015, která měla podtitul Potraviny 
pro planetu, energie pro život. Téma se promítlo i do volby 
stavebních konstrukcí výstavních pavilonů. Dominantním 
přírodním materiálem bylo dřevo, doplněné o korek, bambus, 
rostlinná vlákna nebo hlínu. 

Symbolem výstavy EXPO 2015 
byly čtyři objekty, z  nichž tři byly 
koncipovány s  uplatněním dřeva. 
Před pavilonem EU stál do vod-
ní plochy zasazený Strom života, 
což byla monumentální, 37 metrů 
vysoká konstrukce z  kovu a  dře-
va s průměrem 25 metrů. Dalšími 
symboly se staly kongresový pa-
vilon a velký pavilon s označením 
Zero, zaměřený na vývoj lidstva 
a jeho vztah k přírodě. 

Samotné výstavní pavilony byly 
výmluvnými ukázkami svědomitě 
odvedené architektonické práce 
a řemeslného umu. Dřevo nehrálo 
pouze doplňkovou roli, ale byla mu 
svěřena úloha konstrukčního ma-
teriálu. Návštěvníci si mohli odnést 
poznatek, že dřevo a další přírod-
ní materiály skýtají nepřebernou 
škálu tvůrčích příležitostí. Obliba 
dřeva pro konstruování výstavních 
pavilonů spočívala v jeho nenároč-

né přepravě, realizaci formou su-
ché montáže i snadné demontáži. 

Obnovitelné pavilony 
žily vlastním životem
Dřevo patří k  surovinám, jejichž 
produkce neodčerpává zdroje po-
třebné k  rozvoji současných i bu-
doucích generací. Dokladem je 
skutečnost, že při environmentál-
ním hodnocení vykazuje příznivé 
vlastnosti. Dřevo má výlučné po-
stavení z těchto tří důvodů:
•		omezené	množství	vázané	pri-

mární energie (PEI – Primary 
Energy Input); 

•		nízké	emise	CO2 (GWP – Global 
Warming Potential – potenciál 
globálního oteplování);

•		nízké	emise	SO2 (AP – Acidifica-
tion Potential – potenciál zaky-
selení životního prostředí).

Z  pohledu těchto kritérií vychá-
zí dřevo velmi příznivě [3].  Patří 

www.ESB-magazin.cz

EXPO 2015

Přímo před pavilonem Eu stál v jezeře Strom života, 
symbol EXPO 2015, vybudovaný kombinací ocelové 
a dřevěné konstrukce 
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k   surovinám, které během růstu 
spotřebují z  přírodního prostře-
dí více CO2, než se uvolní při jeho 
zpracování a přípravě pro zabudo-
vání ve stavbě. Například bilance 
emisí CO2 se u dřeva a výrobků ze 
dřeva pohybuje oproti jiným staveb-
ním hmotám v  záporných číslech. 
CO2 je v nich uloženo po dobu, než 
dojde k jejich spálení nebo rozkla-
du. Pro životní prostředí je to sice 
zátěž odložená na pozdější dobu, 
ale k  její produkci může dojít, až 
budoucí technologie umožní zpra-

cování této hmoty šetrnějším způ-
sobem, nežli je tomu  dosud. 

Kromě dřeva se v mnoha pavilonech 
nacházely i jiné obnovitelné staveb-
ní materiály anebo konstrukce, kte-
ré symbolizovaly zemi jejich půvo-
du. Charakteristické bylo například 
použití bambusu pro pavilony Číny, 
 Indonésie nebo Vietnamu. 

Kombinace dřeva a hlíny se uplatnila 
v pavilonu Maroka, dřeva a rákosu 
zase v případě pavilonu Rumunska. 

Inspiraci v přírodě našel i thajský pa-
vilon stylizovaný do tvaru klobouku 
zvaného Ngob, používaného ob-
chodníky a pěstiteli rýže. 

V nezanedbatelné míře bylo, z hle-
diska hodnocení ekologické pří-
větivosti vyjádřené šířkou uhlíko-
vé stopy, použito i živé vegetace, 
uplatněné jak na obvodových pláš-
tích, tak i v interiérech. Zeleň rostla 
nejčastěji na střechách a vnějších 
stěnách. Charakterizovala např. 
pavilon USA a Běloruska či Česka 

nebo Polska. Největší ozeleněnou 
plochu poskytly pavilony Rakous-
ka a především Izraele, s rostlinami 
osázenými na stěně dlouhé 70 m 
a vysoké 12 m. Bylo také zajíma-
vé pozorovat, jak se díky různým 
přirozeným stadiím růstu vegetace 
v průběhu půlročního trvání výsta-
vy proměňovala. 

Estetika pavilonů 
jako symbol země
Tvůrčí ideou mnoha pavilonů byla 
příroda, která je pro konkrétní země 

čínský pavilon se střechou z lepeného dřeva a stíněním bambusovými 
 rohožemi; architekt Yichen Lu

Přednosti dřeva: 
•		je	obnovitelnou	surovinou;
•		k jeho	produkci	(růstu)	je	potřeba	jen	minimální	vklad	člověkem	doda-

né energie;
•		spotřeba	energie	na	zpracování	dřeva	je	oproti	jiným	surovinám	nižší:	

70krát než u hliníku, 17krát než u oceli, 3krát než u betonu nebo kera-
miky [2];

•		při	nízké	hmotnosti	má	vynikající	mechanické	vlastnosti;
•		vykazuje	poměrně	dobré	tepelnětechnické	vlastnosti;
•		může	být	recyklováno	a opakovaně	použito;
•		po	skončení	životnosti	stavby	se	snadno	likviduje	biologickou	cestou.

Nevýhody dřeva:
•		je	hořlavé;	
•		může	být	napadeno	hmyzem	a houbami;
•		s obsahem	vlhkosti	se	mění	jeho	fyzikální	vlastnosti;
•		jako	anizotropní	materiál	má	v různých	směrech	proměnlivé	vlastnosti.

www.ESB-magazin.cz

EXPO 2015
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charakteristická. Například pavilon 
Ázerbájdžánu měl na fasádě linie 
slunolamů, které představovaly 
otevřenou krajinu a stylizovaly for-
my stepního větru, charakteristic-
kého pro oblast, ve které se stát 
nachází. 

Pavilon Číny s dřevěnou konstrukcí 
z lepených, do křivek formovaných 
oblouků a s dřevěným zastřešením 
se stíněním z bambusu představo-
val symbiózu velkého města a zvl-
něné čínské krajiny.

Zajímavého výtvarného výrazu bylo 
díky dřevu dosaženo u  francouz-
ského pavilonu. Lepené konstrukce 
z modřínového a smrkového dřeva 
dovolily zastřešit členitý půdorys na 
poměrně velká rozpětí bez potřeby 
vkládání vnitřních podpor. Dimenze 
a tvary dřevěných nosných i nenos-
ných konstrukcí se optimalizovaly 
pomocí matematického modelování 
a následně experimentálně verifiko-
valy v  laboratořích. Vyrobeny byly 
přesnou technologií řízenou digitál-
ním robotem.

Na poznatky získané při budová-
ní mostních konstrukcí navázal 
chilský pavilon. Příhradové vazní-
ky z vrstveného smrkového dřeva 
měly jen minimum kovových spo-

jovacích prvků. Stály na šesti pod-
porách vytvořených tříramennými 
ocelovými sloupy. 

Obvodový plášť pavilonu Japonska 
tvořil trojrozměrný dřevěný rošt, 
sestavený podle vzoru tradičních 
stavebních technik používaných již 
ve středověku při stavbě buddhis-
tických chrámů. Elementy vyřezá-
vané ze dřeva byly dů myslně slo-
žené pomocí zámků bez aplikace 
kovových spojovacích prvků. Tato 
technika se osvědčila a  vykazuje 
odolnost vůči účinkům vyvolaným 
zemětřesením.

Pavilon Malajsie postavený z míst-
ního dřeva měl tvar čtyř obřích se-
men nalezených v deštných prale-
sích. Z něj vzniklé sférické plochy 
se formovaly z lamel složených do 
trojúhelníků, spojených viditelnými 
styčníkovými plechy. Při vizuálním 
vnímání geometricky zajímavého 
pavilonu a při dlouhodobé expozi-
ci ve venkovním prostředí se tyto 
části konstrukce jevily poněkud 
problematické.

Polský pavilon byl manifestem 
skutečnosti, že země je význam-
ným producentem jablek. Fasádu 
celého pavilonu tvořily stylizova-
né bedničky, do kterých se plody 

Dřevěné lamely na fasádě pavilonu ázerbájdžánu představovaly stepní 
vítr; ateliér Simmetrico

www.ESB-magazin.cz

EXPO 2015
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ukládají. Jeho zřetelnou součás-
tí byla střecha s  intenzivní zelení, 
ohraničená zrcadlovými plochami, 
které prostor střešního sadu optic-
ky zvětšily a vnášely do něj pocity 
nekonečné volnosti a svobody.

Ze dřeva byl postaven také pavi-
lon Slovinska. Rozmanitost krajiny 
představovalo pět pyramid s  pre-
zentací hor alpského typu, panon-
ských plání, středomořských kopců, 
obdělávaných polí a podzemních la-
byrintů krasových jeskyní. 

Španělský pavilon ukazoval pro-
pojení tradice s  inovacemi na 
 jednoduchém architektonickém 
konceptu dvou dlouhých, vzájem-
ně spojených hal se sedlovými stře-
chami. Inspiraci našel v zahradním 
skleníku z dřevěných rámů posta-
vených v osové vzdálenosti 1,5 m. 
Pro jeho výrobu se použily profily 
z borovice a jedle, doplněné prvky 
z nerezové oceli. 

V nápadité podobě se dřevo obje-
vilo na obvodovém plášti pavilo-

nu Uruguaye. Při výstavbě třípod-
lažní budovy byly na její fasádě 
použity dřevěné příčle (špalíky), 
zafixované mezi kovové vertikální  
linie. 

Ruský pavilon s  dřevěným ob-
kladem na fasádě se mohutně 
vypínal nad areálem výstaviště. 
V dolní části křivkové plochy, ty-
čící se do výšky, měl velkoplošné 
zrcadlo. Zajímavost stavby pod-
trhlo do výšin atraktivně reflekto-
vané okolí. 

Masivní proporce kubických tvarů 
pavilonu Estonska nesly zřetelné 
stopy bohaté tradice dřevěné se-
verské architektury. Obdivuhod-
né bylo osvětlení a noční vnímání 
kovové konstrukce pavilonu Velké 
Británie, který byl stylizován do 
formy včelího roje. 

Dřevo jako lék
Podle kanadských výzkumů 
z  univerzity v Britské Kolumbii 
a FPInnovations je dřevo materiá-
lem, který svými povrchy  přispívá 

Strop ve francouzském pavilonu s plody polí mezi liniemi dřevěné stropní 
konstrukce

Jednoduchý obvodový plášť s dřevěnými prvky uruguayského pavilonu; 
architekt INAC 

www.ESB-magazin.cz

EXPO 2015
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k  příznivému vnímání vnitřního 
prostoru [4]. Pobytem v prostoru, 
kde se vyskytuje dřevo, dochází 
ke snížení krevního tlaku, srdeční 
frekvence anebo se neguje agresi-
vita jedinců. Architekti tak mohou 
volbou materiálů příznivě působit 
na lidské zdraví. 

To se odrazilo i v některých prezen-
tovaných objektech, v jejichž inte-
riéru se v poměrně velkém rozsahu 
uplatnilo dřevo, což bylo např. pa-
trné v pavilonech Chile, Maďarska, 

Slovinska nebo Rakouska. Nebo 
také dřevo s  použitím jiných pří-
rodních materiálů, jak to bylo zřej-
mé ve španělském pavilonu s kor-
kem a  přírodními vlákny, popř. 
v pavilonu Vietnamu s uplatněním  
bambusu.

V několika pavilonech se odehrá-
valy proměnlivé děje simulující pří-
rodní procesy. Bylo to dobře patr-
né uvnitř čínského pavilonu. Jeho 
interiér, v němž se výrazně propi-
sovaly křivky dřevěných rámů, byl 

Pavilon Indonésie byl opláštěn rohožemi z přírodních materiálů; architekti 
miranti Guayany, Dani Hermawan a Rubi Roesli

Pavilon Velké Británie; architekt Wolfgang Buttress

www.ESB-magazin.cz

EXPO 2015
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pojat jako rozkvetlé pole, které se 
v parteru táhlo celým pavilonem.

Při pohledu ke stropu francouz-
ského pavilonu vznikal dojem 
zvlněné krajiny. Suché zavěšené 
plodiny, obilí a  levandule vytvá-
řely barevná políčka, jejichž pro-
střednictvím se návštěvníci moh-
li vnořit do přírody, která je pro 
tuto zemi charakteristická. Inte-
riér pavilonu byl zároveň sýpkou 
a stodolou, katedrálou i kaplí, díl-
nou i laboratoří.

Vynikající příklad uplatnění dřeva 
v nosné i nenosné konstrukci a při 
výrobě mobiliáře poskytl chilský pa-
vilon. Na rozdíl od jiných jihoameric-
kých zemí dochází v Chile k rozši-
řování lesa. Kombinace příhradové 
a deskové dřevěné konstrukce do-
volila uvolněnou dispozici s  vizu-
ální a  komunikační prostupností. 
Vznikly tak podmínky k prezentaci 
rozmanitosti ekosystémů od pouš-
tě Atacama po Patagonii, od zele-
ných údolí centrální části země po 
ostrovy, pouště, řeky, údolí a hory. 

Španělský pavilon zastřešovaly po-
lykarbonátové desky, které podob-
ně jako ve skleníku dovolily otevírat 
střešní rovinu a  umožnily přístup 
čerstvého vzduchu do interiéru. Ve-
dle dřeva byly použity další tradiční 
materiály jako např. korek, na fasá-
dách rostlinná vlákna anebo dřevo 
získané z recyklace sudů.

V  japonském pavilonu bylo akti-
vováno pět smyslů pomocí dřeva 
a bambusu. Pavilon reprezentoval 
lotosový květ a specifickou techni-
ku, používanou při obdělávání rý-
žových polí. 

Rakušanům chyběla střecha
Rakušané akcentovali jednu z dů-
ležitých součástí životního pro-
středí, kterou je vzduch. Pavilonu 
chyběla střecha, měl  jen dřevěný 
obvodový plášť. Vnitřní prostor byl 
poměrně hustě osázen vegeta-
cí, kterou v  několika vegetačních 
patrech tvořilo 12 lesních ekoty-
pů. Zastoupovaly je mechy, keře 
a stromy vysoké až 12 m. Proces 
ochlazování prostoru byl aktivován 
evapotranspirací – odpařováním 
vody z půdy, vodní plochy, z povr-
chu živočichů a rostlin. 

Pomocí trysek se vytvářela mlha, 
jejíž kapičky ulpěly na  vegetaci 

s  plochou přibližně 43000 m2. 
I  v  letním teplém klimatu severní 
Itálie se podařilo vytvořit příjem-
né prostředí se svěží atmosférou, 
v níž bez potřeby konvenční klima-
tizace byla teplota o 5 až 7 °C nižší 
než ve venkovním prostředí. Pro-
dukce kyslíku dosáhla 62,5 kg/h, 
což v  přepočtu odpovídalo lesu 
s výměrou 3 ha. To stačilo pro po-
krytí potřeb 1800 návštěvníků, kte-
ří se jednorázově mohli v pavilonu 
pohybovat.

Dřevo je perspektivní
EXPO 2015 bylo dokladem toho, 
že dřevo je vhodným a perspektiv-
ním stavebním materiálem. Mohli 
jsme ho vidět na budovách repre-
zentujících jak řadu evropských 
zemí, tak také na objektech z Jižní 
Ameriky nebo Asie. Na prezento-
vaných pavilonech bylo patrné, že 
technický pokrok umožnil realizo-
vat ideje, které by ještě v nedávné 
minulosti nebyly uskutečnitelné.

Ing. Josef Chybík
fakulta architektury VuT v Brně

Interiér pavilonu Rakouska; architekt Klaus Loenhart

Použitá literatura
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Stopa brněnské Fakulty 
architektury na EXPO 2015
Pavilon České republiky koncipovali příslušníci nastupující 
generace architektů. Příležitost k tvůrčímu experimentování 
a mezinárodní konfrontaci dostali Ondřej Chybík a Michal 
Krištof, ani ne třicetiletí absolventi Fakulty architektury 
brněnského Vysokého učení technického. 

Jejich angažmá vyplynulo z archi-
tektonické soutěže. Vrcholným 
uznáním českému pavilonu, jeho 
tvůrcům a  všem, kteří se podí-
leli na jeho provozu, bylo udělení 
bronzové medaile za architekturu, 
což lze jistě chápat jako lichotivou 
tečku za účastí České republiky na 
světovém setkání EXPO 2015.

Další zastoupení České republiky 
na EXPO 2015 najdeme v pavilonu 
Vietnamu. V  tvůrčím týmu se vel-
mi dobře uplatnil Marek Obtulovič, 
spolužák autorů českého pavilonu. 

Ústředním motivem vietnamského 
pavilonu bylo představení interakce 
vody a  lotosu, který je v této zemi 
jihovýchodní Asie národní květinou. 
Právě lotos sloužil k přenosu infor-
mace o  ochraně vodních zdrojů, 
které jsou nedílnou součástí tam-
ního životního prostředí. Původní 

návrh počítal s  pavilonem pouze 
z  bambusu. Italské požární před-
pisy však takovou realizaci nedo-
volily. Proto došlo ke kompromisu, 
když nosné části byly z oceli a jejich 
opláštění vytvořily obří koše z bam-
busu. Pavilon se pro svůj exotický 
výraz zařadil k nejobdivovanějším.

Uplatnění výstavních budov 
po skončení výstavy EXPO
Co s nimi? Dají se demontovat a zn-
ovu sestavit? Nebo se musí odložit 
jako nepotřebné, jednorázově pou-
žitelné předměty? Tyto otázky se po 
projití výstavním areá lem vkrádaly 
do vědomí pozorného návštěvníka. 

Pavilony, které tvořily montované 
konstrukce ze dřeva nebo z ocele, ne-
bylo těžké použít znovu. Tento osud 
potkal i  český pavilon [5]. Protože 
byl realizován z prostorových kon-
tejnerových modulů s tyčovou oce-

český pavilon; architekti Ondřej Chybík a michal Krištof
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lovou nosnou konstrukcí, byl jako 
první ihned po skončení akce roze-
brán a odvezen do ČR. Ve Vizovicích 
v  areálu firmy KOMA po opětovné 
montáži najde nové uplatnění jako 
reprezentativní objekt [6].

Podobný osud potkal  pavilon 
Chile, jehož nová instalace  se 
v  této jihoamerické zemi při-
pravuje. Zajímavou budoucnost 
mají části estonského pavilonu. 
Dřevěné buňky, které jej vytváře-
ly, získají po převezení do vlasti 
využití jako lesní objekty, roze-
stavěné po celém Estonsku. Také 
v  návrhu španělského pavilonu 
se dbalo na to, aby po skončení 
akce byl snadno demontovatel-

ný a umožnil realizaci na novém 
místě. 

Pavilony vybudované z  neroze-
bíratelných částí, a  našlo se jich 
několik, bylo nutno odstranit jen 
pomocí těžké a energeticky nároč-
né bourací techniky. Šlo o návrhy, 
které komplexně neřešily závěreč-
nou fázi existence výstavního ob-
jektu. Tím se zcela minuly s poslá-
ním této velké světové akce.

Ing. Josef Chybík
fakulta architektury VuT v Brně

Pavilon Vietnamu s bambusovými koši; architekt Vo Trong Nghia 
 Architects, spolupráce marek Obtulovič

Pavilon Estonska navázal na tradiční severskou architekturu; architekti 
Ott Kadarik, mihkel Tüür, et al. 

Použitá literatura
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Dům pro horké klima
Univerzita ve španělském Valladolidu se rozhodla postavit 
novou budovu pro vlastní aplikovaný výzkum a laboratoře. 
Snažila se ukázat, že lze realizovat stavbu s nulovou produkcí 
CO2, s téměř nulovou spotřebou energií a za přijatelnou cenu. 
Stavba výzkumného centra LUCIA získala certifikát LEED 
Platinum i řadu dalších ocenění za energetickou nenáročnost.

Laboratoře umístěné ve výzkum-
ném centru Univerzity ve Vallado-
lidu budou poskytovat zázemí pro 
firmy zabývající se výživou, potra-
vinami a zkoumáním metabolizmu. 
Budova by se měla stát jakýmsi 
prototypem stavby, odrazovým 
můstkem pro výzkum všech as-
pektů vzniku udržitelné stavby. 
Tým odborníků se bude věnovat 
možnostem obnovitelných zdro-
jů energie v  regionu, využití míst-
ní biomasy, snižování energetické 
náročnosti prostřednictvím biokli-
matického designu, ochranou ži-
votního prostředí a měly by se zde 
také vyvíjet metody pro posuzová-
ní staveb.

Stavba řeší i sociální 
aspekty
Kromě hospodaření s  vodou, od-
padů a  hodnocení stavebních 
materiálů jsou sledovány také so-
cioekonomické aspekty vzniku 

stavby – vytváření pracovních míst 
a zvýšení soběstačnosti v hospo-
daření s energiemi. V místě se bu-
dou rovněž konat školení a vzdě-
lávací akce zvyšující povědomí 
o životním prostředí.

Téměř nulová produkce CO2
Centrum LUCIA byla realizováno 
s ohledem na požadavky Směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU o  energetické nároč-
nosti budov. Podle hodnoticího 
systému E-Quest (ASHRAE) má 
budova snížené nároky na vytá-
pění o 90 % oproti běžným budo-
vám, o 41 % na chlazení a o 61 % 
na elektrické energie na světlo. 
Konečná energetická náročnost 
budovy je 81,82  kWh/m2 ročně, 
včetně vytápění, větrání a  klima-
tizace. Využívají se geotermální 
zdroje energie, fotovoltaika a bio-
masa. Budova má nulovou pro-
dukci emisí CO2. Měřené hodnoty 
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budou kontrolovány, jelikož stavba 
zahrnuje systém sofistikovaného 
integrovaného řízení budovy 
Desigo Insight. 

Budova má objemový faktor 
A/V  =  0,37 (poznámka redakce: 
A je plocha ochlazované obálky, V 
= vnitřní vytápěný objem budovy – 
čím je poměr  A/V  menší, tím jsou 
nižší ztráty energie). To je při užit-
né podlahové ploše 5356 m2 velmi 
příznivý ukazatel. Pro zlepšení mi-

kroklimatu byl navíc navržen spe-
cifický design vnějších ploch osá-
zených místní vegetací a listnatými 
stromy, realizovány byly zelené 
propustné chodníky v  parku a  in-
tenzivní vegetace na 73,5 % střech. 
To vše vytváří mikroklima vedoucí 
ke snížení ostrovního účinku tepla. 

Fasáda musí v horkém 
podnebí stínit
Řešení univerzitní budovy do velké 
míry ovlivnilo specifické horké 

klima v  tomto španělském regi-
onu. „Navržení efektivních chla-
dicích systémů je v  této lokalitě 
velmi náročný úkol, pro koncept 
stavby naprosto zásadní,“ konsta-
tují architekti Francisco Valbuena 
a María Jesús González z vallado-
lidské univerzity. Lokalita, v níž se 
budova nachází, byla vhodná k re-
alizaci dlouhých stěn směrem na 
jihozápad a na severovýchod. Při 
řešení fasád se bral ohled na přímé 
sluneční záření. 

LUCIA – Lanzadera 
Universitaria de Centros 
de Investigación Aplicada
Valladolid, Španělsko
Autoři: architekt Francisco Valbue-
na García a tým specialistů Unidad 
Técnica Arquitectura, Universidad 
de Valladolid
Užitná podlahová plocha: 5356 m2 
Celková plocha: 7500 m2

Realizace: 2014
Celkové investiční náklady: 
8,225 mil. eur (vč. DPH), tj. 1354 eur/m2

Kapacita: 177 žáků, 170 pracov-
ních míst v laboratořích
Součinitel prostupu tepla: 
U = 0,17 W/m2K na fasádách; U = 
0,15 W/m2K na zelených střechách
Spotřeba neobnovitelné energie: 
81,82 kWh/m2 (chlazení, vytápění, vě-
trání, osvětlení, teplá užitková voda)  
Spotřeba celkové primární ener-
gie (obnovitelná i  neobnovitelná): 
285 kWh PE/m2/rok. 
Spotřeba celkové primární energie 
pro standardní budovy ve Španěl-
sku činí 339  kWh PE/m2/rok (pro 
srovnání). 
Projekt byl částečně financován 
z fondů Junta de Castilla y León (Pro-
gramme of Infrastructure of Research 
and Technological Development 
2010–2012) a European Regional De-
velopment Fund.

Výzkumné centrum LuCIA dosahuje energetických úspor díky využití geotermální a fotovoltaické energie i biomasy
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V současnosti se 89 % ploch oteví-
rá směrem na jih nebo na východ, 
v zimě dochází k  tepelným ziskům 
a  v  létě vytvářejí dlouhé ustupující 
fasády ve tvaru zubaté pily stín, čímž 
se snižuje chladicí zátěž a zároveň 
se zajišťuje přirozené světlo. Tato 
obálka má sice větší plochu, což 
zvyšuje potřebu na vytápění, ale tato 
nevýhoda je kompenzována sníže-
ním požadavku na chlazení o 24 %.
 
„Je důležité připomínat, že archi-
tektonické řešení, formy a  obje-
my budovy, design ovlivněný kli-
matem, tedy celkový koncept, je 
v  souladu s  technickým řešením 
stavby,“ vysvětlují autoři stavby.

Osvětlení i pomocí 
světlovodů
Rozhodnutí postavit kompaktní 
stavbu bylo umocněno snahou 
o  zvýšení přirozeného osvětlení 
vnitřních prostor použitím tubu-
sových nebo solárních světlovo-
dů (použito jich bylo 27) a  oken 
i  světlíků nad schodišti. Přiroze-
né světlo má blahodárné účinky 
na zdraví i pohodu zaměstnanců 
a snižuje náklady na elektřinu nut-
né při použití umělého osvětlení. 
Jedná se o  statické prvky, kte-
ré jednoduše odrážejí dopada-
jící sluneční světlo, aniž by bylo 
nutné se o  jejich provoz příliš  
starat. 

Instalován je rovněž digitální řídicí 
systém DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface), který zabezpe-
čuje ovládání osvětlení v budově. 
Úspory energií je dosaženo také 
díky řízenému větrání s  rekupe-
rací, které zpět získá až 60 % te-
pelné energie, která by jinak byla 
ztracena.

Nakládání s odpady 
v průběhu životního cyklu 
stavby
Projekt zahrnuje plán pro nakládá-
ní s veškerými odpady, které stav-
ba vyprodukuje v průběhu životního 
cyklu, a  to od výstavby přes kom-
post z  rostlinného odpadu až po 
případnou demolici stavby a  možné 

Ocenění a certifikáty: 

•		Nejlepší	stavba	v kategorii	Net	Zero	Energy	Buildings	(Budovy	s nu-
lovou spotřebou energie) v soutěži Green Building Solutions Awards 
2015 (výsledky soutěže viz ESB 1/2016) 

•		ENERAGEN	2015	(Asociación	de	Agencias	Españolas	de	Gestión	de	
la Energía) – cena za použité technologie

•		Sustainable	Construction	Castilla	y	León	2014	–	1.	cena
•		The	Mediterranean	Sustainable	Architecture	Competition	MEA2013	–	

3. místo
•		LEED	Platinum	–	98	bodů
•		VERDE	–	 (VERDE	GBCe	 tool	 –	 nástroj	 pro	posuzování	 staveb	a  ži-
votního	prostředí	zpracovaná	radou	Green	Building	Council	España;	
znakem certifikátu je strom z pěti listy, podle kvality stavby lze udělit 
1 -  5 listů; Lucia získala 5 listů)

Na 73,5 % střechy je intenzivní vegetace doplněna fotovoltaickými panely 
(ty se nacházejí i na jihovýchodní fasádě) a tubusovými světlovody 
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využití materiálů, které z ní by byly 
získány. Použily se proto materiá-
ly umožňující snadnou demontáž, 
recyklovatelné materiály, materiály 
s  nízkým dopadem na životní pro-
středí. Veškerá šedá voda se bude 
čistit a znovu využívat jako provozní. 

PhDr. markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

foto: archiv uVA – universidad de 

Valldolid, unidad Técnica de Arqui-
tectura

Více informací:  
http://edificio-lucia.blogspot.nl/
www.construction21.org

Vstupní hala

Použitím fasády ve tvaru zubaté pily se podařilo získat 
žádoucí stín. Dvouplášťovou jihovýchodní fasádu tvoří 
plášť doplněný o fotovoltaické panely. 

Energetická náročnost 
budovy
Technické a konstrukční 
řešení stavby

www.ESB-magazin.cz
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Slunce a vítr pro kanceláře
Inteligentní pasivní kancelářská budova Solarwind s plochou 
téměř 10 000 m2 je příkladem udržitelné výstavby s využitím 
kombinace několika místně dostupných typů obnovitelných 
zdrojů energie. V Lucembursku se jedná o první administrativní 
budovu s nulovými emisemi. Stavba je držitelem řady certifikátů, 
včetně BREEAM a LEED Gold, a získala ocenění v soutěži Green 
Building Solutions v kategorii Obnovitelné energie. 

Solarwind je součástí udržitelné-
ho projektu založeného na kon-
cepci 4P (people, planet, profit, 
pedagogy – tzn. lidé, planeta, 
zisk, vzdělávání) a z toho důvodu 
budova klade důraz na biologic-
kou rozmanitost místa, pohodu 
a  zdraví uživatelů i  výchovu ve-
řejnosti. Vlastník budovy se snažil 
o  maximální udržitelnost stavby. 
Spolupracoval proto od počátku 
se všemi zúčastněnými stranami 
– projektanty, dodavateli i budou-
cími uživateli. 

Od kolébky ke kolébce
V  průběhu výstavby byl apliko-
ván tzv. green site concept, je-
hož cílem bylo omezit dopad na 
životní prostředí, místní obyvate-
le i zdraví zaměstnanců. Investor 
se zaměřil na snížení znečištění 
půdy, vody a ovzduší a rovněž na 
snižování hladiny hluku, odpadu 

a  zredukování využívání zdrojů 
(voda, energie, půda). Vznik stav-
by byl inspirován principem cra-
dle-to-cradle (C2C – od kolébky 
ke kolébce), který je založen na 
pečlivém výběru vhodných mate-
riálů, jež musejí být 100% recyk-
lovatelné, a  to ve všech fázích – 
od projektování, výstavbu až po 
případnou přestavbu a  úpravy 
na konci životního cyklu stavby. 

Obnovitelná a místní 
energie
Solarwind využívá pro svůj provoz 
několik typů obnovitelných zdro-
jů energie – geotermální energii, 
biomasu, fotovoltaickou a  tepel-
nou solární energii a  větrnou  
energii. 
•		Kotel	 na	 biomasu	 (90  kW)	 –	

kotel spaluje dřevo a  pelety 
a  slouží pro výhřev radiátorů 
a teplé užitkové vody. Palivo je 

Na střeše je umístěno třicet solár ních panelů určených 
pro ohřev teplé užitkové vody a podporu vytápění 
(foto: archiv boydens  engineering)
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uloženo v  nádrži o  objemu 65 
m3. Pelety tvoří komprimova-
né dřevěné odřezky bez pojiva 
nebo miscanthus, což je inova-
tivní palivo s vyšší výhřevnos-
tí než hobliny. Jedná se o  typ 
neinvazivního bambusu – oz-
dobnice čínské, která je také 
známa jako sloní tráva. Někteří 
odborníci miscanthus označují 
s ohledem na jeho výhřevnost 
za ener getickou rostlinu bu-
doucnosti. Navíc rychle roste 
bez potřeby pesticidů nebo 
hnojiv. 

•		Osmdesát	 osm	 solárních	 pa-
nelů – na jižní fasádě budovy 
bylo instalováno 375 m2 foto-
voltaických panelů, které slouží 

zároveň jako jakési sluneční-
ky zabraňující v  létě přehřívání. 
Jejich produkce se odhaduje 
na přibližně 45 MWh/rok. Kro-
mě padesáti osmi panelů na 
fasádě bylo umístěno dalších 
třicet panelů s  trubicovými 
 slunečními  kolektory na stře-
chu budovy. Kolektory ohřívají 
teplou užitkovou vodu a  jejich 
energie slouží také pro vytápě-
ní budovy. 

•		Tři	větrné	turbíny – pro výrobu 
elektřiny potřebné pro provoz 
stavby byly na střeše umístěny 
větrné turbíny. Nová technolo-
gie turbín má nízkou produkci 
hluku a  vibrací a  navíc umož-
ňuje vy užívání mírného větru. 

Solarwind, Windhof, Lucembursko
Autor: Atelier d‘Architecture Dariusz Pawlowski
Celková podlahová plocha: 11 450 m2

Plocha kanceláří: 9931 m2

Realizace: 2009–2012
Náklady: 18 500 000 eur (1616 eur/m2)
Potřeba primární energie: 227  kWh/m2/rok (potřeba pro standardní 
budovy je 374 kWh/m2/rok)
Součinitel prostupu tepla obálkou: 0,28 W/m2K 
Certifikáty a  ocenění: HQE – very good (Haute Qualité Environne-
mentale – vysoká kvalita životního prostředí), DGNB (Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen – Německá rada pro udržitelné budovy), 
 BREEAM a LEED – Gold; ocenění v soutěži Green Building Solutions 
Awards v kategorii Obnovitelné energie

Celkový pohled na budovu od jihu (foto: archiv construction 21)

Na jižní fasádě budovy Solarwind bylo instalováno 375 m2 solárních pane-
lů, které zároveň slouží k zastínění, na střeše stojí tři větrné turbíny (foto: 
archiv construction 21)
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Roční produkce se odhaduje 
na přibližně 4,5 MWh/rok.

•		Geotermální	 energie	 využíva-
ná systémem vrtů – vytvořeno 
bylo sedmdesát šest vertikál-
ních geotermálních vrtů (celkem 
mají přibližně 3 km a  nacháze-
jí se v hloubce 27, 22 a 39 m), 
které jsou napojeny na tepelná 
čerpadla používaná pro vytá-
pění budov pomocí potrubí za-
puštěného do betonové podla-
hy. Chlazení je zajištěno přímo 
vodou chlazenou geotermální 
energií (geocooling) bez použití 
tepelných čerpadel. Systém za-
jišťuje pasivní chlazení v průbě-
hu letních měsíců a  ohřev pro-
střednictvím tepelných čerpadel 

v  zimě. Vzduchotechnické jed-
notky jsou připojeny k  výměníku 
tepla, který využívá pro ochlazo-
vání prostoru konstantní teplotu 
země (+/– 11 °C). 

Chlazení dešťovou vodou
Větrání typu dual-flow má dvo-
jí funkci: používá se k  obnovení 
vzduchu a zároveň přispívá k  re-
gulaci jeho teploty a vlhkosti. Vy-
užívá technologie, jako je zpětné 
získávání tepla, adiabatické chla-
zení pomocí dešťové vody (vstři-
kování vody do odpadního vzdu-
chu, aby se ochladila) a  tepelné 
výměníky. Pomocí čidla jsou kon-
trolovány hodnoty CO2, teplota 
a vlhkost.

Dešťová voda se shromažďuje 
v nádrži o objemu 50 m³ a  záso-
buje toalety a  adiabatické chla-
zení. Tyto spotřebiče jsou velmi 
energeticky úsporné (tlačítka typu 
low-flow pro menší odběr vody 
na kohoutcích a hygienickém zaří-
zení zajišťují spotřebu 2 až 3,5 litrů 
na jedno spláchnutí, 0,8 l u pisoáru 
atd.). Odpadní voda se odvádí do 
samostatné komunální kanalizační 
sítě. Dešťová voda prosakuje do 
zelených střech a propustných po-
vrchů. Přebytečná dešťová voda 
se zachytává v rezervoáru.

Spotřeba horké vody je přísně 
kontrolována. Uložena je ve spe-
ciálně navržené nádrži omezující 

její ztráty, která má objem 20 m3. 
Ohřev zajišťuje, jak už bylo zmíně-
no, kotel na biomasu, třicet solár-
ních panelů umístěných na střeše 
a  geotermální tepelná čerpadla. 
Horká voda se používá k vytápění 
budov, ve sprchách a v kuchyni.

Aby byla zaručena kvalita vzdu-
chu v interiéru, použily se při rea-
lizaci interiérů stavební materiály 
snižující potenciální zdroje emisí 
a  znečišťujících látek pronikají-
cích do vnitřního ovzduší (zejmé-
na byly omezeny formaldehydy 
a  těkavé látky) – dřevní vlákna, 
neošetřené dřevo, nízkoemisní 
ekologická skelná vlákna, sádra 
odstraňující těkavé organické lát-

Prostupnost tepla jižní fasádou
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ky, celulóza atd. Solarwind apli-
koval výrobky jen certifikované 
nebo ty, které podporují udržitel-
nou filozofii. 

Podpora komunikace 
mezi zaměstnanci
Snahou projektantů bylo vytvo-
řit otevřený interiér, prostorné 
a  útulné konferenční a  jedna-
cí místnosti i  další plochy, které 
podporují mezilidskou komuni-
kaci. Hlavní funkce čtyřpatrové 
administrativní budovy je dopl-
něna o služby zaměřené na zpří-
jemnění podmínek a pohodlí za-
městnanců. V  mezipatře, jehož 
rozloha činí téměř 2000 m2, byly 
proto umístěny provozy jako fit-
ness a  wellness centrum, jesle 
a  restaurace. V areálu však také 
najdeme golfový green, hřiště na 
pétanque atd. Plochá střecha 
slouží nejen strojovnám, ale také 
jako prostor pro ukázku a školení 
o nových technologiích. 

Ekopark Windhof sdružuje 
podnikatele usilující 
o udržitelnost
Solarwind se nachází v  srdci 
Ekoparku Windhof. Tato obchod-
ní a  administrativní zóna vznikla 
na okraji původně malé vesničky 
blízko hlavní silnice mezi Lucem-

burkem a  belgickým Arlonem. 
Ekopark sdružuje podnikatele, 
kteří chtějí společnými silami do-
sáhnout pokroku v otázkách udr-
žitelnosti, ať už se jedná o zele-
nou energii, recyklování odpadů, 
bezpečnost atd. Je zapojen do 
evropského výzkumného pro-
jektu INTERREG IV B nazvaného 
cradle-to-cradle (C2C), který je 
aplikován na obchodní parky. Or-
ganizují se také sociálně-kulturní 
akce, jako je např. festival Up-
cycled Art – což je soutěž umělec-
kých děl vytvořených z odpadků, 
zpřístupněny byly i naučné stez-
ky SolarWind. 

PhDr. markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Více informací: www.solarwind.lu 
www.construction21.org/articles/
fr/renewable-energies-winner-
-2015-solarwind-luxembourg.html

Schémata: archiv boydens 
 engineering

Solar collectors 
for DHW production and support for the heating 
of the building

A very performing 
building envelop 
guarantees a low energy demand

TABS (Thermally Activated 
Building System) 
for heating and cooling of the office floors

The air handling units 
are equipped with highly performing heat 
recovery and adiabatic (evaporative) cooling

A biomass boiler 
of 90kW has been installed to produce the 
higher temperatures for radiators and DHW

The geothermal 
borehole system 
takes care of the passive cooling during the 
summer months and of the heating, through 
heat pumps in wintertime

boydens engineering

Photovoltaic  panels
for local electricity production

Schéma – trubicové solární kolektory na střeše pro ohřev teplé užitkové 
vody a podporu vytápění; fotovoltaické panely na jižní fasádě pro výrobu 
elektřiny; vzduchotechnické jednotky získávající teplo, doplněné adiabatic-
kým chlazením; 90kW kotel na biomasu produkuje větší teplo pro radiáto-
ry a TV; TABS (tepelně aktivační systém budovy) pro vytápění a chlazení 
kancelářských podlah; systém geotermálních vrtů zajišťující pasivní chlaze-
ní v průběhu letních měsíců a ohřev tepelnými čerpadly v zimě
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Města nejsou připravena na 
změny klimatu
Horké ostrovy s vysokými letními teplotami se stávají 
aktuálním problémem mnoha měst. Adaptační studie jedné 
pražské městské části na to poukazuje. 

Celkově se na území MČ Prahy 7 
nachází 2624 budov většinou v pri-
vátním vlastnictví. Jedná se o více-
podlažní domy, 84 % budov má čty-
ři a více pater, přičemž 85 % z nich 
jsou bytové domy.

Studie Adaptační strategie budov 
v městské části Praha 7, financo-
vaná grantem z  Islandu, Lichten-
štejnska a Norska, zmapovala vý-
chozí stav těchto budov, připravila 
kvalifikovaný odhad jejich připra-
venosti na změnu klimatu podle 
dvou emisních scénářů koncent-
rací skleníkových plynů a  porov-
nala náklady pro čtyři adaptační 
scénáře ve vztahu ke klimatické 
změně. 

Připraveno je jen okolo 
1 % budov
Adaptační studie ukázala, že připra-
venost budov na změnu klimatu je 
v MČ Praha 7 minimální. Připraveno 
je pouze přibližně 1 % všech skupin 
budov , zhruba 8 % budov je čás-
tečně připraveno, necelých 20  % 
budov je částečně nepřipraveno, až 
68 % je nepřipraveno. Zhruba 3 % 
budov s ohledem na jejich povahu 
adaptovat nelze. Mezi nejlépe adap-
tované budovy patří skupina rodin-
ných a polyfunkčních domů do dvou 
podlaží – 43,5 % z nich je alespoň 

částečným způsobem adaptováno 
na změnu klimatu.
 
Z  posuzovaných klíčových kritérií 
byla nejčastěji na budovách realizo-
vána opatření spojená s klasickou 
renovací fondu budov; tedy rekon-
strukce obálky a  střechy budovy. 
Rekonstrukce obálky byla u 11 % 
případů hodnocena jako dostateč-
ně kvalitní vzhledem ke změně kli-
matu, ve 23 % pak byla hodnoce-
na jako dílčí. U střechy budovy pak 
8 % rekonstrukcí bylo hodnoceno 
dostatečně kvalitně, 45 % pak jako 
dílčí. Rekonstrukce střechy budovy 
(53 %) byla spolu s vhodně oriento-
vaným prosklením budovy (53  %) 
a existencí vegetace poblíž budovy 
(71 %) nejvíce kladně hodnoceným 
kritériem. 

Relativně kladné hodnocení získa-
lo prosklení budov, které umožňuje 
využití slunečního záření v  zimním 
období a současně není naddimen-
zována jeho plocha s ohledem na 
riziko přehřívání. Většina oken je 
špaletových, což umožňuje i v pří-
padě památkové ochrany aplikaci 
stínicích prvků do meziokenního 
prostoru.

Mezi klíčová kritéria, jež byla hod-
nocena spíše negativně, patřily stí-
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nicí prvky (cca 20 % budov má dílčí 
stínicí prvky), chlazení a klimatizace 
(méně než 20 % budov), vzducho-
technika (méně než 20  % budov), 
systém efektivního hospodaření 
s vodou (12 % budov) a obnovitelné 
zdroje s 20 %. Většina těchto kritérií 
pak byla hodnocena stupněm dílčí.

Specifickou skupinu tvoří klíčové 
kritérium hodnotící zeleň a  vodní 
prvky spojené buď přímo s budo-
vou nebo vzdálené do 100 m od 
budovy. Více jak dvě třetiny budov 
v  MČ Praha 7 se nachází poblíž 
zeleně, která buď přímo ochlazuje 

nebo by mohla, při realizaci vhod-
ných podpůrných opatření, ochla-
zovat okolní prostředí a  tím snižo-
vat vliv tepelného ostrovu města.

Je však důležité podotknout, že 
v  rámci hodnocení tohoto krité-
ria nebyla řešena samotná otázka 
kvality vegetace a  jejího vlivu na 
tepelný ostrov města. Obdobně je 
hodnocena i  vegetace uvnitř bu-
dovy, případně ve vnitrobloku bu-
dovy. Téměř polovina budov dis-
ponuje zelení, avšak není v  rámci 
statistiky hodnocena její kvalita 
a celkový vliv na mikroklima.

Řešení je v zeleni
S  ohledem na podobu stávají-
cí zástavby MČ Prahy 7, která 
má vysokou kulturně historic-
kou a  památkovou hodnotu, je 
realizace adaptačních opatření 
omezena a  většinou neumožňu-
je široce uplatnitelný univerzální 
přístup. 

Urbanistická struktura místa je 
pevně dána a nedovoluje význam-
nější změny, proto budovy v centru 
Prahy 7 budou i nadále vystaveny 
vlivu tepelného ostrova a zhoršené 
kvalitě vzduchu.

Vzhledem k  různému stupni pa-
mátkové ochrany přibližně poloviny 
budov nelze uvažovat o  plošném 
zateplování uličních fasád a  běžné 
výměně oken. Obě opatření budou 
realizována v  přiměřeném rozsahu 
tak, aby odpovídala moderním stan-
dardům a  současně nenarušovala 
architektonickou podstatu objektu. 
Přesto lze i v  těchto budovách za-
jistit dostatečnou míru adaptace na 
změnu klimatu. 

Možným plošným řešením je za-
teplení střech a  jejich případné 
doplnění o  vegetační plochy (tři 
čtvrtiny budov mají šikmou stře-
chu, která integraci vegetace 
omezuje). Široké spektrum adap-
tačních opatření lze realizovat 
ve vnitroblocích, kterých má MČ 
Praha 7 poměrně velké množství. 
Nabízí se zde především modrá 
a zelená infrastruktura.

Vegetace má významný vliv na 
adaptaci budov, na změnu klimatu 
a  přispívá ke snížení efektu tepel-
ného ostrova. Využití zeleně (hori-
zontální i vertikální) na budovách by 
proto mohlo být důležitým adaptač-
ním opatřením. Dalším možným ře-
šením je doplňování vegetace v uli-
cích a veřejných prostorech, ale to 
zase naráží na umístění sítí.
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Nejdůležitějším navrženým adap-
tačním opatřením, přejatým ze 
studie NASA, je proto omezení 
zastavitelnosti v  nových rozvojo-
vých územích MČ Prahy 7. Podíl 
zastavěných a  zpevněných ploch 
k  celkové ploše území by neměl 
přesáhnout 35 %. Ideálně až 65 % 
plochy území by měly tvořit plo-
chy nezpevněné, vodopropustné, 
v maximální míře ozeleněné. 

Toto se týká všech čtyř hlavních 
rozvojových území MČ Prahy 7, ze-
jména pak oblasti Bubny – Zátory. 
K obdobným doporučením došel ve 
své studii, která se zabývala vlivem 
tepelného ostrova, před několika 
lety i IPR (Institut plánování a rozvo-
je hlavního města Prahy).

Renovace budov musí být 
rychlá a důkladná
Vliv tepelného ostrova v MČ Praha 7 
je významný. V kombinaci s pokra-
čující a stupňující se změnou klimatu, 
která přinese průměrně vyšší teplo-
ty a zhoršené srážkové úhrny, ještě 
poroste. Obyvatelé Prahy 7 a dalších 
centrálních částí Prahy si budou mu-
set zvyknout, zejména v letních měsí-
cích, na rostoucí množství tropických 
dnů i nocí, které působí problémy ze-
jména, když se vyskytují v epizodách 
(tzv. horké vlny). 

Tam, kde to je možné, je pro-
to vhodné budovy upravit s  vy-
užitím pokročilých a  důkladných 
adaptačních opatření. Důkladná 
renovace budov povede k  vyš-
ším úsporám provozních nákladů 
a  bude eliminovat vliv tepelného 
ostrova na jejich vnitřní prostředí. 
V rámci studie byly navrženy adap-
tační opatření pro jednotlivé typy 
budov a  vypočítány odhadova-

né náklady na jejich realizaci pro 
3 adaptační scénáře a  srovnávací 
scénář Business as Usual. 

Vliv změny průměrné teploty 
(zvýšení o 2–3 °C) na celkové in-
vestiční náklady v  jednotlivých 
adaptačních scénářích je relativ-
ně malý (okolo 8 %). Rychlá a dů-
kladná renovace má nejvýznam-
nější dopad na výši provozních 

nákladů a  vede k  jejich postup-
nému snižování. Pokud zůstanou 
budovy v  dnešním stavu, pří-
padně budou adaptovány mělce 
(v souladu s dnešními stavebními 
předpisy), provozní náklady po-
rostou.

Čím vyšší bude nárůst teploty, 
tím vyšší ekonomické úspory při-
nese důkladná a rychlá renovace 
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budov. Celkové provozní náklady 
klesnou přibližně o 14 %. 

Změna klimatu má také zásad-
ní vliv na růst nákladů spojených 
s  lidským zdravím a klesající pro-
duktivitou práce, v rámci studie je 
predikován až 48násobný nárůst 
těchto nákladů k roku 2060 oproti 
počátečnímu roku 2015. 

Vybráno redakcí z Adaptační strate-
gie budov v městské části Praha 7

Autoři studie: PORSENNA, o.p.s., 
vypracoval Ing. Vítězslav malý, 
Ing. miroslav Šafařík, zadavatel: 
Glopolis, o.p.s., a Úmč Praha 7

Doporučení k adaptaci na změnu klimatu
Základní sada doporučení pro veřejnost ve vztahu k adaptaci na změnu 
klimatu platí nejen pro MČ Prahu 7.
•		Tepelná	ochrana	budov	je	zásadní	opatření	pro	snížení	potřeby	ener-

gie na vytápění v zimním období a chlazení budov v letním období při 
zachování přiměřené tepelné pohody.

•		Vnější	žaluzie	zásadním	způsobem	přispívají	k	tepelné	stabilitě	budo-
vy, při správném používání v létě pomohou snížit teplotu v interiéru o 
několik stupňů Celsia a spolu s nočním větráním činí i neklimatizova-
nou budovu nebo její část obyvatelnou. V topné sezóně mohou na-
opak (v noci) sloužit jako dodatečná zábrana pro úniky tepla.

•		Zajištění	větrání	budov	by	mělo	být	přirozenou	součástí	jejich	provo-
zování. 

•		Zeleň	a	vegetace	na	budovách	i	vodní	prvky	mají	zcela	zásadní	adap-
tační význam. V principu by mělo platit to, co prosazoval architekt Le 
Corbusier, že střecha by měla patřit zeleni, kterou dům místu odebral.

•		Využití	 obnovitelných	 zdrojů	 není	 typickým	 adaptačním	 opatřením.	
Jedná se například o odstínění části budov slunečními kolektory nebo 
fotovoltaickými panely. V případě, že budova vyžaduje chlazení nebo 
klimatizaci, vlastní výroba elektřiny ze sluneční energie může pokrýt 
významnou část této potřeby.

In
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Proč požadovat udržitelnost 
i ve stavebních předpisech?
Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který 
uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 
budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Není to nový 
požadavek, ale citát Gro Harlem Brundtlandové z roku 1987. 

Udržitelný rozvoj znamená pře-
devším rovnováhu mezi třemi zá-
kladními oblastmi našeho života –
ekonomikou, sociálními aspekty 
a  životním prostředím. Metodiku 
konceptu moderního města řeší 
Aténská charta 2003 Rady ev-
ropských urbanistů. Druhá část 
charty vytyčuje deset perspektiv 
moderního města. Osmým bo-
dem je Ekologické město – město 
na principech trvale udržitelného 
rozvoje.

V oblasti urbanizovaného prostře-
dí městské kulturní krajiny zahrnují 
také ekonomické a sociální aspek-
ty, flexibilitu/variabilitu dispoziční-
ho řešení a snadnou změnu využití 
v průběhu životnosti stavby.

Příkladem může být zejména ty-
pologický druh – mateřská škola. 
Na pražských sídlištích se hledalo 
obtížně využití pro budovy mateř-

ských škol, které ukončovaly čin-
nost pro nedostatek dětí v období 
poklesu porodnosti. Mateřské ško-
ly by proto měly být projektovány 
s  ohledem na snadnou a  ekono-
micky přiměřenou revitalizaci pro 
nový účel – například knihovna, ka-
várna, komunitní centrum,  sociální 
bydlení apod.

Do oblasti ochrany životního pro-
středí náleží především oblast 
energetických úspor, včetně vy-
užití obnovitelných zdrojů ener-
gie (OZE), hospodaření s  vodami 
a hospodaření s odpady.

Stavebníky je třeba 
motivovat k energetickým 
úsporám
Stavebníci by měli být motivo-
váni předpisem k  aplikaci OZE. 
I  pro centra měst existují eko-
nomicky využitelné technologie. 
Jedná se o využití energie slunce 

– princip pasivních domů. Nabí-
zí se využití solárního záření pro 
fotovoltaické kolektory umístěné 
na střechách, ale i  na fasádách 
či okenních výplních či ve vnit-
roblocích. 

V Praze je možné uvést dobrý pří-
klad střechy Nové scény Národní-
ho divadla nebo stadionu Slávie. 
Rychle se rozvíjející technologie 
se špičkovou účinností na orbitální 
stanici mají ISS 38 %, běžné ap-
likace již překračují 20% účinnost 
při libovolném designu na přání ar-
chitekta.

Hospodaření s vodami 
a přehřívání
V souvislosti s adaptací budov na 
změnu klimatu je žádoucí dosa-
žení synergického efektu  skupiny 
 budov a zejména racionálně hos-
podařit s dešťovými vodami. Cílem 
je zejména potlačení přehřívání 
a  vytváření městských tepelných 
ostrovů (urban heat islands) v  let-
ním období. Tepelné ostrovy mají 
negativní vliv nejen na exteriérové 
klima veřejného prostoru, ale také 
výrazně ovlivňují energetickou bi-
lanci sousedících budov. Je dolo-
žitelné, že při stálé vnitřní teplotě 
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Charakteristickým rysem městské krajiny je vyšší průměrná teplota a nižší vlhkost 
vlivem eliminace zelených ploch umožňujících odpar. Inspirací může být zelený vni-
troblok Boutiquehotel Stadthalle v centru Vídně (foto: Josef Smola, 2009).
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například 26  °C navýšení teploty 
exteriéru z 32 °C na 36 °C zname-
ná takřka o  50  % vyšší potřebu 
energie na chlazení.

Například realizace Národní tech-
nické knihovny s  rozsáhlými vy-
betonovanými plochami v  okolí 
navýšila v letním období průměr-
nou teplotu lokality o 3 až 4° C. 
Dokládá to profesor František 
Hrdlička na svých přednáškách. 
V době, kdy byl děkanem Fakulty 
strojní ČVUT, měl pracovnu ori-
entovanou k NTK. Prováděl dlou-
hodobá měření teploty. Betono-
vé desky fungují v horkém letním 
podvečeru jako akumulant, který 
sálá teplo do okolí. Vlivem fázo-
vého posunu je rozdíl teplot nej-
výraznější večer a  v  noci. U  ně-
kterých velkých měst může být 
rozdíl až 10 °C. Jev je dobře mě-

řitelný v infračervené části spekt-
ra. (Zdroj: www.wikipedia.org.)
K omezení efektu tepelného ostro-
va vede:
•	chytrá struktura výstavby;
•	zvyšování odrazivosti budov 

a ploch;
•	větší podíl vegetace (zatravnění, 

vegetační střechy a fasády domů);
•	snížení odtoku vody, vsak 

a odpar v místě;
•	zřizování otevřených vodních 

ploch;
•	zvyšování podílu architektekton-

ického konstrukčního zastínění;
•	snižování výkonu zdrojů tepla 

(klimatizace apod.).

Podpořit vsakování deště
Oproti volné přírodě, kde je vsa-
kování možné z  50  % plochy, ve 
městech dosahuje hodnoty pouze 
15 %. V ČR je zastavěno za 24 ho-
din 10 ha půdy. Žádoucí je vytvá-
řet i  v  městské krajině co nejvíce 
ploch, které umožňují zasakování 
a retenci v místě.

Zelené plochy v  menší míře aku-
mulují teplo. Odpar zlepšuje lokál-
ní mikroklima a nevyvolává nárůst 
potřeby chlazení budov. Strojové 
chlazení je třikrát energeticky ná-
ročnější než vytápění. V  měřítku 
stavby pro bydlení je racionální 

využití dešťových vod pro obsluhu 
hygienických zařízení. 

V  rámci chytrých měst je vhod-
né navrhovat celé systémy vod-
ních ploch, vsaků, průlehů, spolu 
s  aplikací zelených vegetačních 
fasád a střech, zpomalujících od-
tok vody. (Například: Stockholm 
– Hammarby Jižní město, Eco Vii-
kki Helsinky, Solar City Pichling 
u Lince nebo švédské Malmö, ale 
i  běloruský Minsk). Tyto oblasti 
obvykle navazují na rekreační zóny 
s vodním tokem.

Hospodaření s odpadním 
teplem
Odpady považujeme za druhotnou 
surovinu vhodnou k  recyklaci. Na 
třídění komunálního odpadu jsme 
již si zvykli a ČR patří v objemu tří-
dění k vedoucím zemím EU v této 
oblasti. V  rámci posílení relativ-
ní soběstačnosti nemovitostí lze 
efektivně využívat odpadního tep-
la například ze splaškových vod. 
V  měřítku jednoho bytu se nabízí 
rekuperace odpadu ze sprcho-
vého boxu s  bonusem předehřátí 
studené vody o 10° až 15° C a ná-
vratností investice do dvou let. 

U bytového domu přichází v úvahu 
rekuperace na patě domu. V mě-

řítku městské části lze rekuperovat 
teplo z  větších profilů kanalizač-
ních sběračů a stok nebo centrál-
ně před čističkou odpadních vod. 
(Příklad komplexního řešení: pa-
sivní polyfunkční dům LUKA Re-
sidential – v realizaci, Praha; měs-
to Amstetten v  Rakousku, 2014, 
zdroj: autor a ESB). 

Ing. arch. Josef Smola
autorizovaný architekt a publicista

Národní technická knihovna – sní-
mek z termovize
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ukázka synergického vlivu budov 
a veřejného prostoru. Projekt 
budovy Národní technické knihov-
ny pochází z roku 2000. Okolní 
betonová plocha však významně 
zvyšuje nároky na chlazení. 
NTK – instalovaný výkon: topný 
900 kW – z toho 300 kW vyhří-
vání ramp garáže, chladicí výkon 
760 kW! (zdroj: www.old.stk.cz)



Velkoformátové stroje pro 
tisk projektové dokumentace
Firmu Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., má 
většina lidí spojenou s dodávkami kvalitní kancelářské techniky. 
Firma ale vsadila také na dodávky velkoformátových strojů 
pro tisk čárové grafiky, které nacházejí uplatnění zejména ve 
stavebnictví. O novinkách v této oblasti dodávek hovoří Milan 
Duška, produkt manažer pro oblast produkčního tisku.

Jak dlouho je Konica Minolta 
dodavatelem velkoformátových 
řešení? Většina lidí si ji přeci 
jen představuje jako dodavatele 
kancelářských zařízení.
Konica Minolta chce svým zákazní-
kům poskytovat full servis a k tomu 
patří i  velkoformátová zařízení pro 
tisk čárové grafiky. Proto také před 
sedmi lety uzavřela Konica Minolta 
celosvětové partnerství s tradičním 
výrobcem velkoformátových strojů, 
další japonskou společností KIP. 
Od té doby jsme zaznamenali celo-
světový prodejní úspěch, který ko-
pírujeme i v České republice.

Jak je toto spojení úspěšné v za-
hraničí a u nás?
Spojení Konica Minolta a KIP je ce-
losvětově úspěšné a tento úspěch 
se nám v  České Republice daří 
kopírovat. Například černobílý vel-

koformátový stroj KIP 7170 je úpl-
ně nejprodávanějším zařízením ve 
své kategorii na světě! Co se týče 
Evropy, velice úspěšnou zemí je 
Francie, která většinu strojů KIP 
prodává právě do oblasti staveb-
ních, dopravních či strojírenských 
firem. Jeden příklad za všechny by 
mohla být společnost SNCF, tedy 
francouzské dráhy, která v  letoš-
ním roce instalovala 23 barevných 
strojů řady KIP 800.

Jaké vnímáte nejvýraznější tren-
dy v  oblasti velkoformátového 
tisku čárové grafiky?
Je to jednoznačně nástup barev-
ného tisku i v čárové grafice.  Vedle 
jednodušších plánů je nutné produ-
kovat více vizualizací a 3D návrhů, 
které v  černobílé podobě ztrácejí 
smysl. Další trend, který vidíme, je 
nutnost tisknout velké množství vý-

kresů v krátké době. I  když počet 
pare a  tím pádem i  množství vy-
tištěných metrů stagnuje, je nutné 
odevzdávat projektovou dokumen-
taci ve stále těsnějších termínech. 

Co tedy můžete potenciálním 
zákazníkům nabídnout?
Vedle řady černobílých strojů, kte-
ré mají na trhu dlouholetou tradici, 
jsme v  nedávné době představili 
řadu barevných velkoformátových 
strojů KIP 800. Jako jediné použí-
vají elektrofotografickou technolo-
gii tisku. Je to stejný princip jako 
u našich kancelářských strojů, tedy 
tiskne se pomocí toneru. To přiná-
ší hodně výhod, jako 100% vodě-
odolnost a světlostálost, takže není 
problém s manipulací například na 
stavbách. Výtisky jsou také oka-
mžitě suché a připravené k použí-
vání. Stroj je také velice produktivní 
a ve spojení s online skládacím au-
tomatem vyprodukuje až 268 m2 za 
hodinu!

Jak zákazníci řeší servis tako-
vého stroje?
Každý stroj je pod tzv. servisní 
smlouvou. Zákazník platí poplatek 
za vytištěné výkresy a tento popla-
tek obsahuje kompletní servis stro-
je, včetně všech náhradních dílů. 
Zákazník za servis tedy neplatí nic 
dalšího a má garantovanou opravu 
stroje.

A na závěr bychom se rádi ze-
ptali, co dalšího může Konica 
Minolta nabídnout stavařům?
Jednou z  klíčových potřeb pro fir-
my je mít informace dostupné včas 
a správným lidem uvnitř firmy. Ať už 
se jedná o digitalizované dokumen-
ty nebo data ze systémů. Společ-
nostem nabízíme provedení analýzy 
Optimized Business Services (OBS), 
na základě této pak dokážeme efek-
tivně vybrat správný informační sys-
tém, jejich kombinaci či doplnění 
stávajícího tak, abychom vyřešili do-
stupnost správných informací. •

www.ESB-magazin.cz
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KIP 880 se skenerem KIP 2300

milan Duška, produkt 
manažer pro oblast 
produkčního tisku
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Energetická náročnost budov 
podle nových Pražských 
stavebních předpisů
Mezi základní požadavky na stavby patří úspora energie 
a tepelná ochrana. Jak se s touto oblastí požadavků 
vypořádaly Pražské stavební předpisy 2016?

Oproti PSP 2014 došlo k  příznivé 
změně – PSP 2016 již vykazují soulad 
názvu základního požadavku a jeho 
obsahu s  vyhláškou o  technických 
požadavcích na stavby (TPS). Více 
problémů v této oblasti však z PSP 
2014 zůstalo a dva nové vznikly. 

Již polovičaté řešení spotřeby 
energie
Požadavek na co nejnižší spotřebu 
energie (v souladu s vyhláškou TPS) 
se v PSP 2016 nově vztahuje na nej-
nižší spotřebu primární energie, což 
je polovičaté zpřesnění – v souladu 
s odkazovaným zákonem o hospo-
daření energií by se mělo zpřesnění 
vztáhnout na spotřebu dodané a ne-
obnovitelné primární energie anebo 
ponechat požadavek obecně jen na 
nejnižší spotřebu energie podle vy-
hlášky TPS. 
Nadále chybí potřebná zmínka o způ-
sobu zajištění požadavku souběhem 

úprav stavebního řešení a  systémů 
technického zařízení budov. To je 
vhodně uvedeno ve vyhlášce TPS, 
která zajišťuje potřebnou vazbu 
na zákon o hospodaření energií. 

Výsadní postavení oken
Chybí vhodná specifikace požadav-
ků na jednotlivé konstrukce jak pro 
tepelnou ochranu budov, tak i  pro 
ostatní základní požadavky (známá 
z vyhlášky TPS a v redukované formě 
uváděná i v PSP 2014). Kuriózně pak 
působí ponechaný výlučný odkaz na 
plnění některých tepelnětechnických 
požadavků pro výplně otvorů. 

Odkazy na oznámení 
ve Věstníku ÚNMZ
Z  PSP 2014 zůstává v  PSP 2016 
zachován odlišný přístup k  proka-
zování plnění požadavku (všech zá-
kladních požadavků) odkazem na ur-
čenou normu nebo také jen na část 

určené normy, oznámenou ve Věst-
níku ÚNMZ. Odkaz na snadno měni-
telnou část normy však znamená, že 
konkrétní požadavky PSP 2016 se 
mohou kdykoliv dramaticky změnit 
úředním rozhodnutím od stolu a bez 
projednání. 

Tento odkaz vytváří obtížně před-
vídatelné prostředí pro navrhování 
a provádění staveb. Prokazování po-
žadavků by se mělo v souladu s vy-
hláškou TPS odkazovat na normy 
přesněji, případný odkaz na část nor-
my by měl být uveden přímo ve vy-
hlášce (neměl by mít odlišný režim 
změn, než má celý předpis, v tomto 
případě PSP 2016).

Uvedení výrobku na trh 
nestačí
Možnost plnění všech základních po-
žadavků i jiným technickým řešením 
než podle určených norem je proti 
PSP 2014 (kde formulace odpovídala 
vyhlášce TPS) nově doplněna v PSP 
2016 o výklad, jak toho docílit. Podle 
doplněného výkladu lze požadavky 
na stavby prokazovat uplatněním vý-
robků, které plní závazná kritéria EU 
pro uvedení na trh. 

To je zcela pochybný výklad § 156 
stavebního zákona – pouhé použití 
výrobků uvedených na trh nezajis-

tí plnění požadavků na konstrukce 
a  stavbu! Výrobky musí mít takové 
vlastnosti, aby byly splněny základ-
ní požadavky na stavbu – naopak to 
však neplatí! Doplněným výkladem 
se popírá potřeba navrhování a ově-
řování staveb podle stavebního zá-
kona, neboť prý stačí uvést výrobky 
na trh a z nich libovolně stavět.  

Úvaha o budoucnosti 
Pražských stavebních předpisů
Pražské stavební předpisy navazují 
na historické zvyklosti a středověká 
městská práva. Je však toto opráv-
nění dostačující?   

Odlišný předpis pro Prahu vytváří 
druhé požadavky v oblasti výstavby, 
kde jinak platí stejné technické před-
pisy. Je to neracionální, protože pro 
to není věcný důvod. Praha je výluč-
ná svými stavbami a jejich uspořádá-
ním, není však výjimečná podmínka-
mi pro výstavbu. I v jiných městech 
se potýkají s obdobnými podmínka-
mi a problémy.

Je to zároveň neekonomické, ne-
boť zvládnutí druhého systému na-
vrhování a  provádění staveb způ-
sobuje vícenáklady. Zvyšuje se tím 
také riziko vzniku chyb nejen při 
výstavbě, ale často i v samotných 
předpisech. Zbytečně se zvyšují 
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nároky na projektanty a zhotovite-
le staveb. Stavebníci jsou zmateni 
bezdůvodně odlišnými požadavky, 
některé pak oprávněně vnímají jako 
diskriminující.  

Pokud jsou některé odlišné poža-
davky v PSP oprávněné, pak jejich 
formulace a uplatnění jsou jistě po-
třebná i pro jiná velká či historická 

města v ČR a lze je využít v celostát-
ní vyhlášce. Pokud jsou požadavky 
prakticky shodné, pak pro ně není 
třeba vytvářet samostatný předpis. 
A  pokud jsou některé požadavky 
neoprávněné či nevhodné, pak mo-
hou být zrušeny.

Ing. Jiří Šála, CSc.
autorizovaný inženýr a publicista

Dokumenty na něž se odkazuje
•		PSP 2014: Nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, Pražské stavební před-

pisy (platné pro hl. m. Prahu, účinné od 1. 10. 2014 do 15. 1. 2015) 
•	 Vyhláška TPS: Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických po-

žadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (platné pro 
celou ČR kromě hl. m. Prahy, kde však nyní rozhodnutím MMR také 
platí, v Praze účinné od 16. 1. 2015 do 31. 7. 2016)

•		PSP 2016: Nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy, Pražské stavební před-
pisy (platí pro hl. m. Prahu, nabudou účinnosti 1. 8. 2016) 

•		Zákon: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění poz-
dějších předpisů 

•		Vyhláška ENB: Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické ná-
ročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. 

•		SZ: Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů

Závěry: 
•		Projektovat	a	stavět	v	Praze	odlišně	od	celé	ČR	je	přežitek.
•		Je	lepší	doplnit	celostátní	předpisy	o	vhodné	inovace,	než	mít	odlišný	

předpis pro Prahu.
•		Je	lepší	se	snažit	o	jeden	dokonalejší	celostátní	předpis,	než	vytvářet	

souběžně druhý.
•		Technické	předpisy	by	neměly	být	prostředkem	boje	o	moc.

www.ESB-magazin.cz
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Energeticky úsporné 
stavebnictví v číslech
V roce 2015 se spotřebovalo rekordní množství pěnového 
polystyrenu. Postavilo se dvacet osm certifikovaných budov 
a okolo tisíce pasivních domů a bytů. Většinové stavebnictví 
však stále zůstává energeticky neefektivní.

V  minulém roce se spotřebovalo 
historicky nejvíc pěnového poly-
styrenu, o 100 t více oproti rekord-
nímu roku 2011 (62 000 t) a o 2,1 % 
více v porovnání s rokem 2014. 
„Na příznivém vývoji se podílí pře-
devším růst pozemního stavitel-
ství, který činil meziročně 5,5  %. 
K tomu se přidává rozjezd někte-
rých programů podpory úspor 
energie,“ komentuje vývoj Pavel 
Zemene, předseda Sdružení EPS, 
členské asociace Šance pro bu-
dovy. 

Záruka úspor i certifikace 
na vzestupu
Přibývá EPC projektů se smluvně 
zaručeným výsledkem snižová-
ní provozních energetických ná-
kladů ve stávajících budovách. 
Neinvestiční a  investiční opatření 
(od instalace nových technologií 
až po modernizaci energetického 
hospodářství) zákazník postupně 

splácí až z  dosahovaných úspor. 
Vloni subjekty v Česku investovaly 
do EPC projektů téměř 380 milio-
nů korun. To jim zaručí, že ročně 
ušetří téměř 57 milionů korun. Cel-
ková roční výše úspor loni překro-
čila čtvrt miliardy korun.
 
„Celkem v  ČR bylo tímto způ-
sobem realizováno více než 200 
projektů za 3,2 mld. Kč, které už 
přinesly úspory energie za téměř 3 
mld. Kč. To znamená, že bylo mo-
dernizováno 1000 objektů, u nichž 
se investice zaplatily z  uspoře-
ných provozních nákladů,“ vysvět-
lil předseda sdružení APES Ivo 
Slavotínek. 

Také počet certifikovaných budov 
se každoročně zvyšuje. Od roku 
2010, kdy byly v ČR pouze tři certi-
fikované budovy, jejich počet dosá-
hl 87. Mezi roky 2014 a 2015 došlo 
k nárůstu o 50 %. Celková plocha 
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certifikovaných budov je dnes přes 
2,1 mil. m2, což je více než čtyřná-
sobná rozloha celé Prahy. 

„Jednoznačně vedou komerč-
ní prostory. Řada firem vyžadu-
je kvalitní a  udržitelné kanceláře 
a zvyšuje tak jejich poptávku,“ ko-
mentuje situaci výkonná ředitelka 
České rady pro šetrné budovy Si-
mona Kalvoda. 

Pasivní bydlení roste
Stále větší oblibě se těší také pa-
sivní či pasivnímu standardu blíz-
ké byty. Společnost JRD, která 
se zaměřuje na nízkoenergetic-
ké a  pasivní bydlení, v  loňském 
roce postoupila do první desítky 
rezidenčních developerů. V  roce 
2015 zrealizovala prodeje v  ob-
jemu přes 600 mil. Kč, což před-
stavuje více než 130 energeticky 
úsporných bytů.
 
Nadále přetrvává také zájem veřej-
nosti o výstavbu pasivních domů. 
Na základě údajů ze schválených 
dotací v rámci Nové zelené úspo-
rám bylo v  roce 2014 postaveno 
kolem tisíce pasivních rodinných 
domů, loni to bylo zhruba 600.

„Musím však zdůraznit, že uve-
dená čísla jsou čistě orientační. 

V České republice neexistuje cen-
trální evidence pasivních domů 
a  my můžeme vycházet pouze 
z  údajů z  Nové zelené úsporám. 
Pokud si někdo postaví pasivní 
dům mimo tento dotační program, 
nikde evidován není. Nárůst tako-
vé výstavby, tedy mimo podporu 
z Nové zelené úsporám, vnímáme 
jako stále silnější. Nicméně pro 
nás je nejdůležitější, že si lidé začí-
nají uvědomovat přínosy kvalitních 
energeticky úsporných domů pro 
svoje bydlení,“ vysvětluje Jan Bár-
ta, ředitel Centra pasivního domu. 

Generování růstu HDP
Podle ředitele aliance Šance pro 
budovy, která energeticky úsporné 
stavebnictví zastřešuje, jsou čísla 
pozitivní. Potenciálu úspor ale Čes-
ko zdaleka nevyužívá. Energeticky 
úsporné stavebnictví může např. 
podle studie Miroslava Zámečníka 
přinést až 1 procento HDP a 35 000 
pracovních míst ročně. 

„Budovy při renovaci nemůže-
te uříznout, odvézt do Číny a pak 
vrátit. Práce a  materiály jsou na 
místě, kde budovy budou sloužit. 
Proto má tento sektor jedinečnou 
schopnost podporovat naši eko-
nomiku. Potřebuje však politickou 
záštitu a hlavně koncepční přístup 
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Pro téměř nulové domy máme technologie

„Máme k dispozici veškeré technologie, abychom tyto domy mohli sta-
vět už dnes a ta lepší a kvalitnější část domů se už dnes už takto staví,“ 
říká Michal Čejka, energetický expert aliance Šance pro budovy.

„Tímto způsobem se dnes v ČR staví jen přibližně každý desátý rodinný 
dům. Vícenáklady na úpravy do pasivního standardu jsou v jednotkách 
procent oproti neúsporným domům. Investice se nám přitom do dese-
ti let vrátí v podobě úspory na vytápění, ale také v nepeněžní podobě 
zdravějšího a příjemnějšího bydlení,“ vysvětluje Petr Holub, ředitel alian-
ce Šance pro budovy.

Budova s  téměř nulovou spotřebou energie je definovaná především 
skrze tepelněizolační vlastnosti obálky budovy i využitím účinných ob-
novitelných zdrojů energie. Energie na vytápění budovy s téměř nulovou 
spotřebou se pohybuje v rozmezí 30 až 70 kWh/m2 za rok. Běžně sta-
věný nízkoenergetický dům přitom dle definice spotřebuje 50 kWh/m2 
za rok. Energeticky pasivní dům využije maximálně 15 kWh/m2 energie 
za rok.

Postupný náběh povinnosti budov s téměř nulovou 
spotřebou energie:

•		od	1.	 ledna	2016:	 veřejné	budovy	–	plocha	>	1500	m2 (energeticky 
vztažné plochy)

•		od	1.	ledna	2017:	veřejné	budovy	–	plocha	>	350	m2

•		od	1.	ledna	2018:	veřejné	budovy	–	plocha	<	350	m2

•	od	1.	ledna	2018:	ostatní	budovy –	plocha >	1500	m2

•	od	1.	ledna	2019:	ostatní	budovy	–	plocha	>	350	m2

•	od	1.	ledna	2020	všechny	nové	budovy.
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Solární podnik postaví ve 
spolupráci s Číňany 8000 bytů 
Building 3/2016, str. 15

Britská solární fir-
ma Welink Energy 
postaví ve spolu-
práci s  čínskou 
firmou CNMB 8 ti-
síc bytů bez emisí 
uhlíku a  v kvalitě 
affordable (fi-

nančně únosné) za 1,1  mld. liber. 
Půjde o modulovou konstrukci ener-
geticky efektivních staveb v  růz-
ných lokalitách ve dvou stejných 
etapách. První z nich bude dokon-
čena do roku 2018, lokality dosud 
nejsou určeny. Systém výstavby 
bude převzat z  nízkonákladové 
varianty Barcelona Housing Sys-
tem. Firma Welink a čínská CNMB 
postaví také celkem 30  000  bytů 
v  Chorvatsku, Španělsku a  Chile. 
Byty budou postaveny ve čtyřpod-
lažních domech, budou mít dvě 
nebo tři ložnice, vyrobeny budou 
v továrně a smontovány na stave-
ništi. Firma Welink má v této oblasti 
do budoucna velké plány.

Snížení o 2,5 mil. tun CO2
Deutsches Ingenieur Blatt 
č. 1–2/2016, str. 7
Spolková vláda vypsala v  prosin-
ci 2014 akční program pro oblast 

ochrany klima-
tu do roku 2020. 
Ten byl podroben 
kontrole plnění 
a znovu byla při-
pomenuta opat-
ření, která musí 
být zavedena, 

aby byl splněn program. Strate-
gie Klimaticky příznivá výstavba 
a bydlení bude dále pokračovat do 
roku 2018 včetně podpory výstav-
by budov s  plusovou energetic-
kou efektivností a podpory účinné 
sanace bytových domů a  budov 
v komunální a sociální oblasti. Cí-
lem opatření je dosažení stupně 
objekt s označením Efektivní plus. 
V současné době jsou kritizovány 
vyšší výdaje na provádění těchto 
opatření, než se předpokládalo. 
Kvůli snaze dosáhnout dalšího sní-
žení objemu CO2 pro stavby se od 
roku 2016 zvýší dosavadní poža-
davek na úsporu až na celkových 
5,5 mil. tun CO2 v roce 2020.

Náročná dohoda 
o globálních změnách 
klimatu
Engineering News Record 
č. 17/2015, str. 8
12. prosince 2015 se konal v Paříži 
celosvětový kongres o problematice 
změn klimatu. Hlavním tématem bylo 

ze strany státu, stavební trh potře-
buje předvídatelnost a  stabilitu,“ 
podotýká ředitel aliance Petr Ho-
lub. 

Hlavní problém je podle něj v tom, 
že vláda v  oblasti úspor ener-
gie v  budovách není koordinova-
ná, hlavně v  oblastech podpory. 
„V  současnosti podpora úspor 
energie v  budovách běží v  osmi 
celostátních i  evropských progra-
mech řízených čtyřmi úřady. 

Některé pokračují dobře, jako na-
příklad Nová zelená úsporám, 
nebo OPŽP. Některé programy, 
například IROP, ale mají pro žada-
tele velmi složitou administrativu. 
Jiné, například OP PIK, mají špat-
ně nastavena hodnoticí kritéria,“ 
vyjmenovává Petr Holub konkrétní 
problémy, které je potřeba akutně 
řešit. 

NAPEE zatím nejisté
Národní akční plán energetické 
účinnosti (NAPEE) Česko zavazu-
je, že musí do roku 2020 uspořit 
51 PJ (petajoulů) energie. „Reno-
vacemi budov lze přitom dosáh-
nout splnění až 80  % celkového 
cíle do roku 2020. Pokud se nepo-
daří úspor dosáhnout, hrozí Česku 

sankce ze strany Evropské komi-
se,“ dodává Holub. 
Vladimír Sochor, ředitel odboru 
energetické účinnosti na Minis-
terstvu průmyslu a obchodu, kte-
ré má koordinaci plnění českého 
cíle na starosti, k  tomu dodává: 
„Úspory energie v budovách jsou 
určitě pro plnění českého cíle dů-
ležité. Za sebe mohu prohlásit, že 
mou prioritou je pomoci hladké-
mu rozběhu a efektivitě programů 
podpory. Nicméně zodpovědnost 
leží na jednotlivých resortech, kte-
ré je řídí. Rád bych ovšem dodal, 
že nás stále více zajímají úspory 
energie, které přináší opatření rea-
lizovaná bez dotační podpory.“ 

Redakcí upravená tisková zpráva 
Šance pro budovy
www.sanceprobudovy.cz 
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odstranění výro-
by energie z  fo-
silních paliv a  její 
nahrazení novými 
technologiemi. Je 
jisté, že oteplová-
ní ovzduší nelze 
udržet na + 1,5 °C, 

a  proto se požadavek upravil na 
méně než + 2 °C. Ve Spojených stá-
tech se ve srovnání s  rokem 2005 
mají snížit emise o 26 %. Čína plánu-
je do roku 2030 velkou akci proti za-
moření ovzduší, Indie sníží emise ve 
stejném období o jednu třetinu. Kon-
gres Spojených států nyní bude hle-
dat cesty k nalezení prostředků pro 
splnění uvedených plánů. Do celého 
projektu snížení emisí skleníkových 
plynů se zapojují velké země jako 
např. USA, Velká Británie, Francie, 
Kanada, Německo, Brazílie a Austrá-
lie s návrhy na nové projekty, jež mo-
hou přilákat investory. „Nastal čas 
inženýrů,“ prohlašují odborníci.

Ministerstvo energetiky 
USA plánuje nové 
technologie sítí
Engineering News Record 
č. 19/2016, str. 7
Ministerstvo energetiky Spojených 
států DOE vloží do tří let 220 mil. 
dolarů do rozvoje nových technolo-
gií pro výstavbu energetických sítí, 

což umožní vyrovnat se zvýšeným 
nárokům na distribuci energie kvůli 
novým jednotkám dodávajícím ener-
gie z obnovitelných zdrojů. Národní 
laboratoře a  všechny složky celého 
systému dodávek energie získají do 
tří let 6,5 mil. dolarů pro testování no-
vých postupů v  diagnostice staveb 
v zájmu zlepšení efektivnosti spotře-
by energie. Aljašce bude poskytnut 
grant ve výši 1 mil. dolarů na rozvoj 
mikrosítí, což napomáhá snížit spo-
třebu pohonných hmot.

Konzultace o energetickém 
programu
Travaux č. 921/2016, str. 9

Ministr pro eko-
logii předložil ke 
konzultaci návrh 
komplexního pro-
gramu o energeti-
ce, který zahrnuje 
všechny druhy 
získávané ener-
gie  – ze slunce, 
větru, vodních 

toků, biomasy a plynu. Projekt počí-
tá s trojnásobným rozšířením energie 
z obnovitelných zdrojů do roku 2023, 
se zvýšením dodávek tepla o 40 % 
a 6 TWh plynu. Program také obsa-
huje opatření k řízené spotřebě ener-
gie a bezpečnosti dodávek.

Semináře

Veřejné zakázky a šetrné 
budovy
Termín: 7. září, Brno; 6. října, Ostra-
va; 10. listopadu, Praha 
Série seminářů na téma veřejné 
zakázky a  šetrné budovy orien-
tovaná na zadavatele veřejných 
zakázek. Tematicky seminář sou-
visí s novelou zákona o veřejných 
zakázkách, která bude účinná od 
října 2016. 

Smart Home ve světě 
internetu věcí
Termín: 14. září, Praha 
Sdružení Asociace chytrého bydlení 
pořádá 2. ročník konference Smart 
Home, jejímž tématem je vliv aktuál-
ního tématu internetu věcí na chytré 
bydlení – na úsporu energií, zabez-
pečení domu, zábavních systémů 
i moderních trendů v osvětlení. 

Zdravé vnitřní prostředí 
v kancelářských budovách
Termín: 20. září, Praha
Zdravá kancelář odráží nejnovější 
trendy v  moderním pracovním pro-
středí z pohledu uživatelů. Koncept 
nezáleží jen na vizuálním designu 
kanceláře, ale zejména na její funkci. 

Více	>

Jak šetřit vodu v úsporných 
domech? 
Termín: 26. září 2016, 
14.00–18.00 hod., Brno
Jak je možné využívat šedé či deš-
ťové vody? Jak získávat odpadní 
teplo z využité vody? Zachytávání 
dešťových vod na pozemku, re-
tence, vegetační střechy a  jejich 
vliv na okolí.

Více na www.cpd.cz
 

Publikace
Denní osvětlení budov 

Předložená po-
můcka se zabývá 
základy fotomet-
rie, denním osvět-
lením od zdroje 
světla, jeho kri-
térii a  limity. Zá-
roveň obsahuje 
informace o  mě-

ření a výpočtech denního osvětlení, 
osvětlovacích systémech, včetně 
sdruženého osvětlení. Je zaměřena 
nejenom pro odborníky zabývající 
se denním osvětlením, ale je vhodná 
i pro projektanty pozemních staveb.
Autorka: Daniela Bošová.

Publikace je k zakoupení: 
www.ice-ckait.cz

www.ESB-magazin.cz www.ESB-magazin.cz

AKTuALITY SEmINáŘE

http://www.czgbc.org/prehled-akci
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Průvodce zadáváním 
veřejných zakázek na šetrné 
budovy 

Česká rada pro šetrné budovy při-
pravila tohoto průvodce pro zada-
vatele veřejných zakázek na šetrné 
stavby, jehož součástí jsou možné 
postupy procesu zadávání zakázek, 
které odpovídají nejen požadavkům 
na okamžitou kvalitu výsledného 
díla, ale i požadavkům na optimální 
provoz a udržitelnost. Postupy jsou 
samozřejmě v souladu s novelou zá-
kona o  veřejných zakázkách, která 
nabude účinnosti 1. října 2016.

Publikace ke stažení zde: 
Průvodce pro zadavatele, Příloha – 1. 
část, Příloha – 2. část. 

World GBC – Europe 
Regional Network: Policy 
Update, June 2016
Nejnovější zprávy týkajících se veš-
keré evropské zelené politiky v  ob-
lasti budov. 

Více	>	

World Green Building 
Council
Vyšla nová studie věnující se zdravému 
vnitřnímu prostředí v domácnostech.

Více	>		

www.ESB-magazin.cz
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Zapojte se do soutěže 
o nejlepší pasivní domy ČR! 
Pasivní domy patří k nejmodernějším stavbám současnosti. 
Jsou kvalitně postavené, ekologické a zdravé pro své 
obyvatele. V České republice se jich každoročně postaví stovky, 
stejně jako energeticky úsporných budov. Které z nich jsou 
však nejlepší? 

Na tuto otázku odpoví II. ročník sou-
těžní přehlídky Pasivní dům roku. 
V jejím rámci budou odborníci a ve-
řejnost hledat v  jedné kategorii nej-
lepší pasivní rodinný dům, ve druhé 
kategorii pak nejlepší energeticky 
velmi úspornou budovu (např. ško-
lu, administrativní budovu nebo re-
konstruovanou budovu), které byly 
realizovány v průběhu let 2015 nebo 
2016 na území České republiky.

Přihlaste svůj dům nebo 
hlasujte!
Svůj dům můžete do soutěže přihla-
šovat od 21. září do 30. listopadu. 
Následně jednotlivé projekty ohod-
notí odborná komise a určí deset až 
patnáct finalistů. Z nich pak vybere 
vítěze veřejnost prostřednictvím hla-
sování na www.pasivnidumroku.cz. 
Dům, který takto získá nejvíce hla-
sů, obdrží Cenu veřejnosti. Udělena 
bude také Cena odborné poroty, a 

to v  rámci každé kategorie, a Cena 
generálního partnera. Slavnostní vy-
hlášení proběhne na veletrhu FOR 
PASIV, který se koná 9. až 11. února 
2017 v Praze.

Více na www.pasivnidumroku.cz.

O průběhu I. ročníku soutěžní pře-
hlídky Pasivní dům roku si můžete 
přečíst v ESB 01/2016

V loňském ročníku soutěže Pasivní 
dům roku zvítězil rodinný dům ve Vra-
ném nad Vltavou
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http://www.czgbc.org/Download/Pruvodce%20zadavatele_CZGBC.pdf
http://www.czgbc.org/Download/Pruvodce%20zadavatele_CZGBC.pdf
http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/452/world-gbc-europe-regional-network-policy-update-july-2016
http://www.ukgbc.org/resources/publication/uk-gbc-task-group-report-healthy-homes
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ČKAIT na veletrhu  
FOR ARCH 2016 
Stavební nezávislé poradenské cen-
trum ČKAIT bude poskytovat 20. až 
24. září 2016 ve vstupní hale II výsta-
viště PVA EXPO PRAHA informace 
z těchto oborů:
•		energetika	budov	a snižování	jejich	

energetické náročnosti;
•	obnovitelné	zdroje	energií;
•		kvalita	 vnitřního	 prostředí	 (plís-

ně, chemické znečištění, alergeny);
•	hospodaření	s vodou;
•	provoz	a udržování	budov;
•	právní	předpisy	ve	výstavbě;
•	dokumentace	ve	výstavbě;
•	autorizace	ve výstavbě;
•		stavební	 technologie	 a  provádění	

staveb;
•	vady	staveb;
•	stavební	materiály	a výrobky;
•	navrhování	staveb;
•		regulované	výrobky	pro	stavby	(po-

vinnost je používat);
•	uvádění	výrobků	na trh;
•	požární	bezpečnost	staveb;
•	navrhování	bezbariérových	staveb.
Nezávislé poradenství je pro ná-
vštěvníky veletrhu zdarma.

Informace a odborné konzultace po-
skytnou nezávislí odborníci z  před-
ních expertních, výzkumných, zku-

šebních a  informačních institucí 
a pracovišť a stavebních škol:
•		CSI	–	Centrum	stavebního	inženýr-

ství a.s.;
•		Čeněk	Kadlec	 –	 Projektová	 pora-

denská a inženýrská kancelář;
•		ČKAIT	–	Česká	komora	autorizova-

ných inženýrů a  techniků činných 
ve výstavbě;

•	Fakulta	architektury	ČVUT	v Praze;
•	Fakulta	stavební	ČVUT	v Praze;	
•		Fakulta	 umění	 a  architektury	 TU	

v Liberci;
•	Informační	centrum	ČKAIT;
•	Profesní	komora	požární	ochrany;
•	Státní	zdravotní	ústav	Praha;
•	TZÚS	Praha,	s.p.;
•	VOŠ	a SPŠ	ve	Volyni;
•		VÚPS	Certifikační	společnost,	s.r.o.
Stavební poradenské centrum nabízí 
také vyhledávání relevantních infor-
mací. 

Odborný garant:
ČKAIT, Středisko vzdělávání 
a informací 
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
kontakt: Ing. Dominika Hejduková
tel.: +420 227 090 226
e-mail: info@ckait.cz, www.ckait.cz

www.ESB-magazin.cz

VELETRH

27. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

20. – 24. 9. 2016
www.forarch.cz

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR STAV | FOR THERM | FOR WOOD | BAZÉNY, SAUNY & SPA

DENNÍ TÉMATA | ÚTERÝ | KVALITA VÝROBKU | KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ | STŘEDA | VĚTRACÍ 
KONCEPT/ŘÍZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV | KONFERENCE NA TÉMA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV | ČTVRTEK | 
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | MATCHMAKING OBCHODNÍ JEDNÁNÍ | PÁTEK | CHYTRÝ DŮM | WORKSHOP PRO KAŽDÉHO 
NA TÉMA JAK KOUPIT BYDLENÍ | SOBOTA | SVÉPOMOCÍ | 
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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.  

ČTENÁŘI: 
odborná veřejnost – architekti a inženýři, projektanti, stavební firmy, vý-
robci stavebních materiálů a technologií, uživatelé staveb, veřejní zadava-
telé i soukromí investoři.

NÁKLAD: 
více než 40 000 elektronických interaktivních časopisů

ROZSAH: 
30–50 stran

PERIODICITA:  
čtvrtletník, 8 vydání ročně (u každého čísla vždy 1. a 2., aktualizované vydání)

Kontakt:
Ing. markéta Kohoutová
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

EDIčNí PLáN  
A CENíK INZERCE

1 2015

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov 

s nízkou energetickou náročností

Nová zelená úsporám podporuje plyn 

a pasivní rodinné domy

čVuT staví nové 
vědecké centrum

Hliníkové zakládací lišty 
na smetiště dějin!

Úskalí právních předpisů

a vrtů pro tepelná čerpadla 

www.ESB-magazin.cz
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