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Vyhlášen další 
ročník soutěže 
Střecha roku 
2017

Zelená střecha 
roku 2016

Začala platit pařížská klimatická 
dohoda
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Zelené střechy – 
naděje pro 
budoucnost II.

Historická 
radnice 
v Kardašově 
Řečici

Vegetační 
souvrství 
zelených střech 
– standardy 
pro navrhování, 
provádění 
a údržbu 

Dobře připravená oprava historické 
budovy radnice v Kardašově Řeči-
ci nepřinesla městu pouze moderní 
vnitřní prostory. Budova se chová 
jako energeticky velmi úsporná. 
Přitom se podařilo dodržet předpo-
kládaný investiční limit – celá opra-
va včetně nákladů na projekt a vy-
bavení stála méně než 30 mil. Kč.

Příklady 
adaptace 
evropských 
měst na změnu 
klimatu

Dopady změny 
klimatu v 
českých městech

Města s adaptací 

na změnu 

klimatu teprve 

Ze zprávy EEA jsme vybrali příkla-
dy týkající se stavebních zásahů, 
legislativy i podpory adaptačních 
programů. Systémové plány adap-
tace jsou spíše vzácností.

Česká republika je v rámci Evrop-
ské unie jednou z nejohroženějších
zemí co do rozsahu potenciálně 
povodněmi ohrožených měst.

Klimatické změny zatím nejsou pri-
oritou, plán adaptace mají zatím 
zpracovaný pouze dvě pětiny vět-
ších evropských měst. Vyplývá to ze 
zprávy o adaptaci evropských měst 
na změnu klimatu, kterou vydala na 
počátku roku 2016 Evropská agen-
tura pro životní prostředí (EEA). 

Letos se konala již potřetí soutěž 
Zelená střecha roku. Představuje-
me kvalitní realizace, které využívají 
příznivé účinky vegetace na střeše.

Letos se konala již potřetí soutěž 
Zelená střecha roku. Představu-
jeme kvalitní realizace, které vyu-
žívají příznivé účinky vegetace na 
střeše.
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Evropský legislativní balíček 
k energetické účinnosti budov

Množství chybných PENB je 
zarážející

Ze zahraničního 
tisku

ČKAIT ocenila 
ekologické 
a energetické 
projekty

CENY ČKAIT 2016 byly předány 
v rámci 14. ročníku Českého ener-
getického a ekologického projektu, 
stavby a inovace roku 2015 (dále 
ČEEP).

Aktuální výzva 
v programu 
Nová zelená 
úsporám

Brock Environment Center 
– pionýrský projekt trvalé 
udržitelnosti v USA

Návrh revize směrnice 2012/27/EU 
o energetické účinnosti a návrh re-
vize směrnice 2010/31/EU o ener-
getické náročnosti budov.

Počet chybných nebo dokonce 
úmyslně zmanipulovaných průkazů 
PENB je alarmující, chyby obsahuje 
téměř polovina z nich.

Anotaci zajímavého článku z fon-
du zahraničních časopisů připravují 
zaměstnanci Střediska vzdělávání 
a informací ČKAIT

Ministerstvo životního prostředí 
spolu se Státním fondem život-
ního prostředí ČR dnes společně 
vyhlásilo v listopadu 2016 novou 
kontinuální výzvu v programu Nová 
zelená úsporám.

http://www.ice-ckait.cz/
www.um.edu.mt
mailto:kohoutova%40esb-magazin.cz?subject=
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Města s adaptací na změnu 
klimatu teprve začínají
Klimatické změny zatím nejsou prioritou, plán adaptace mají 
zatím zpracovaný pouze dvě pětiny větších evropských měst. 
Vyplývá to ze zprávy o adaptaci evropských měst na změnu 
klimatu, kterou vydala na počátku roku 2016 Evropská 
agentura pro životní prostředí (EEA). 

Téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropy 
žijí v  městských oblastech, které 
jsou zranitelné a nedostatečně při-
pravené na dopady klimatických 
změn. Zatímco na jihu kontinentu se 
předpokládají větší sucha, stále se 
prodlužující vlny veder a nedostatek 
vody, jinde bude naopak docházet 
stále častěji k  povodním a  zápla-
vám. Např. ve střední a  východní 
Evropě se projevuje nárůst teplot-
ních extrémů, pokles srážek v prů-
běhu léta, zvyšování teploty vody, 
roste riziko lesních požárů a snižuje 
se ekonomická hodnota lesů. 

Města jsou centry inovací a motory 
evropského hospodářského rozvo-
je. Zajišťují základní služby pro své 
obyvatele i  osoby žijící mimo ně. 
Rostoucí rizika spojená se změnou 
klimatu v urbánních oblastech mo-
hou mít rozsáhlé negativní dopady 
na kvalitu života obyvatel (bezpeč-

nost, zdraví, výdělek a majetek), na 
národní ekonomiku, ekosystémy 
a  přírodní kapitál. Změna klimatu 
ovlivňuje socio-ekonomické fakto-
ry (mění se demografická struktura, 
pracovní příležitosti, logistika, život-
ní úroveň i životní styl atd.). Evropa 
proto musí být odolná vůči změně 
klimatu měst. Je proto třeba hle-
dat dlouhodobé a systémové řešení 
vzniklé situace.

Cíle zprávy EEA 
Na státní i mezinárodní úrovni vzni-
ká řada strategických dokumentů. 
Mezi nejzásadnější zprávy patří sto 
čtyřiceti stránkový report vydaný 
letos v lednu Evropskou agenturou 
pro životní prostředí (European En-
vironment Agency – EEA) pod ná-
zvem „Urban adaptation to climate 
change in Europe 2016: Transfor-
ming cities in a changing climate“ – 
Adaptace měst na klimatické změ-

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

Barcelona systematicky vysazuje stromy pro zlepšení kli-
matu ve městě. Třída La Rambla. Foto: Oh-Barcelona.com
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ny v  Evropě 2016: Transformace 
měst v měnícím se klimatu.

Zpráva mapuje situaci a  sleduje 
posun v  aplikaci opatření s  ohle-
dem na současné požadavky a vý-
zvy. Poskytuje přehled činností, 
které lze vykonávat pro přizpůso-
bování evropských měst klimatic-
kým změnám, sleduje výsledky, 
kterých se podařilo v průběhu po-
sledních několika let dosáhnout. 
Klade si mimo jiné také otázku, 
zda jsou zavedená opatření ev-
ropských měst vůči změně klimatu 
dostatečná. 

Cílem je především sdílení úspěš-
ných opatření, která již byla apli-
kována v  konkrétních městech. 
Věnuje se jejich analýze, včetně 
návrhů zapojování státní správy 

a  samosprávy, odborníků a  dal-
ších zúčastněných stran. 

Zpráva navazuje na dokument 
EHP z  roku 2012 a  také na infor-
mace získané v  rámci Evropské 
platformy pro adaptaci změně kli-
matu (ADAPT) a závěry Klimatické 
konference COP21, která se usku-
tečnila na konci loňského roku 
v Paříži. 

Česká republika se 
představila jako méně aktivní
Ve zprávě se podrobnější infor-
mace o  činnostech v  České re-
publice objevily na dvou místech: 
první se týkala výzkumu podpory 
českých měst v  jejich přípravách 
na klimatické změny, v němž jsme 
se mimo jiné dočetli, že: „Města 
v současné době nejsou příliš po-

kročilá v jejich adaptaci na změnu 
klimatu z několika důvodů. Proble-
matika přizpůsobování se změně 
klimatu doposud není politickou 
prioritou. Městům chybí povědo-
mí o  tématu, informace i  aparát. 
V  této situaci institut CzechGlobe 
spolu s partnery z měst, nevládní-
mi organizacemi a vysokými ško-
lami vytvořili projekt „UrbanAdapt 
– Rozvoj strategií přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách měst 
s  využitím ekosystémově založe-
ných přístupů k adaptacím“ (http://
urbanadapt.cz/cs). Rovněž se zde 
píše o workshopech a zapojování 
větších měst. 

Druhou informací byl odstavec vě-
novaný workshopu UrbanAdapt 
v Brně, který se konal na jaře mi-
nulého roku.

Zmíněna je také informace, že 16. 
ledna 2015 byla zahájena realizace 
projektu „Adaptace sídel na změnu 
klimatu – praktická řešení a  sdílení 
zkušeností“ (www.adaptacesidel.cz)

Dokument ke stažení na  
www.eea.europa.eu/publications/
urban-adaptation-2016

K tématu též 
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
knowledge/tools/urbanadaptation

Interaktivní mapa zranitelnosti 
městských sídel vůči změně klimatu
http://climate-adapt.eea.europa.
eu/tools/urbanadaptation/

Jak změny klimatu ovlivňují městské bydlení, práci a stěhování 
život a bydlení práce stěhování

Oteplování 
snížení komfortu, zdravotní rizika 
zvýšená spotřeba energie pro chlazení, 
snížení potřeby na vytápění

snížená produktivita práce nepohodlí ve veřejné dopravě, výluky

Povodně
zdravotní problémy a bezpečnostní rizika, poškození 
domů, výpadky dodávky proudu a vody

snížená dostupnost 
ekonomické škody

blokované silnice a železnice

Nedostatek vody nepohodlí, zdravotní a bezpečnostní rizika snížená produktivita omezení plavby
Přírodní požáry zdravotní a bezpečnostní rizika, poškození domů ekonomické škody dopravní zácpy

Bouře
obtíže, zdravotní rizika, poškození domů, výpadky 
proudu a vody

ekonomické škody blokované silnice a železnice

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

http://urbanadapt.cz/cs
http://urbanadapt.cz/cs
http://www.adaptacesidel.cz
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urbanadaptation
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urbanadaptation
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urbanadaptation/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urbanadaptation/


6

Příklady adaptace evropských 
měst na změnu klimatu
Ze zprávy EEA jsme vybrali příklady týkající se stavebních 
zásahů, legislativy i podpory adaptačních programů. 
Systémové plány adaptace jsou spíše vzácností.
Většina evropských měst začala 
s  adaptačními opatřeními teprve 
v  posledních letech. Zkušenos-
ti jsou stále ještě nedostatečné, 
většina měst vyčkává, a pokud se 
zapojuje, pak podporou výzkumu 
nebo jednotlivými stavebními opat-
řeními. 

Systémové a  integrované plány 
adaptace s dlouhodobou perspek-
tivou jsou zatím vzácností. Několik 
velkoměst začalo s  transformační 
adaptací jako s příležitostí ke zvý-
šení celkové udržitelnosti, kvality 
života a přitažlivosti města. 

V  roce 2012 bylo zkoumáno 200 
největších evropských měst na-
cházejících se v 11 zemích. 65 % 
z nich mělo zpracovaný plán zmír-
ňování dopadu klimatických změn 
a  jen 28  % systémový adaptační 
a  transformační plán. Podle po-
sledních průzkumů mají plán na 
průměrné úrovni zpracovaný dvě 
z  pěti větších evropských měst. 

Aktivní jsou hlavně města v  Itálii 
a  Rakousku. Podle jiného průzku-
mu, který proběhl v roce 2011 mezi 
dalšími 196 evropskými městy, se 
zjistilo, že většina z nich s příprava-
mi ani nezačala…

•  Ohrožení Drážďan závisí také 
na reakci České republiky

V  Drážďanech pozorují zvyšo-
vání průměrných teplot, množ-
ství srážek a povětrnostních jevů. 
V  uplynulých letech postihly ob-
last rozsáhlé záplavy, v roce 2002 
muselo opustit své domovy více 
než 30 000 lidí. Zvládání povodní 
v  50 km vzdálené České repub-
lice má zásadní vliv na ohrožení 
Drážďan. Představitelé města jsou 
proto v úzkém kontaktu s českými 
institucemi, které dodávají měs-
tu meteorologické a  hydrologické 
informace o  vývoji v  různých ob-
lastech. V  roce 2013 bylo město 
daleko lépe připraveno především 
díky množství včas získaných in-
formací.

•  Úřady vydávají stavební povo-
lení v záplavových oblastech

Občané považovali místní úřady 
zodpovědné za následky cyklo-
nu Xynthia, který 28. února 2010 
udeřil na francouzské pobřeží At-
lantiku. Bouře zasáhla i centrální 
Francii, Portugalsko, Španělsko 
a  část Německa. Xynthia si vy-
žádala 65 lidských životů, bořila 
domy, téměř milion domácností 

bylo odpojeno od elektrické sítě 
a  zemědělská půda v oblastech 
zaplavených mořskou vodou byla 
znehodnocena na mnoho dalších 
let. Francie vyhlásila národní kata-
strofu. Prognostici, občané i státní 
správa podcenili sílu bouře. Před 
schválením plánu prevence (Plan 
de Prevence des Risques Litto-
raux) vydaly místní úřady ve Fran-
cii desítky stavebních povolení na 

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

Urbanistický plán využívá déšť i vodu z řeky Seiny
V lokalitě Rouen Eco District Luciline na břehu řeky Seiny platí urbanistický 
plán, který by měl zamezit nekoordinovanému zastavování periferie a záro-
veň zohledňovat změny klimatu, jako jsou extrémní srážky a vedra. Voda 
v Seině má konstantní teplotu, takže se bude používat k vytápění. Vegetace 
zajistí stín a ochlazení. Dešťová voda se bude zachytávat v rezervoárech, 
bude se využívat podle potřeby pro zalévání vegetace a nadbytek bude vy-
pouštěn pozvolna do řeky, aby se zabránilo záplavám. Využívána bude také 
geotermální energie pro vytápění a chlazení obytných komplexů. 
Foto: Devillers et Associés
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výstavbu rodinných domů v oblas-
tech ohrožených záplavami. 

•  Adaptační opatření v  jednom 
místě mohou mít negativní 
dopad na jiné lokality

Maďarské město Vác, které leží kou-
sek od Budapešti, čelí každé čtyři 
roky vážným záplavám. Vác připra-
vuje projekt vybudování mobilní hrá-
ze pro ochranu města. Navržená hráz 
je však jen o 1 m vyšší, než úroveň 
poslední povodně, což se s ohledem 
na zvyšující se hladinu při povodních 
jeví jako nedostatečné. Některá blíz-
ká města na Slovensku, v Rakousku 
a Německu mají postavené protipo-
vodňové zábrany, které jsou příčinou 
intenzivnějších povodní ve Vácu. Je 
proto nutné zpracovat evropský i re-
gionální protipovodňový plán. 

• Smart Building 
V roce 2012 se Institut pro pokro-
čilá studia (IMDEA) přestěhoval do 
své nové budovy v Madridu, který 
čelí stále extrémnějším letním tep-
lotám, kombinovaným s nedostat-
kem vody, ale i  občasným silným 
dešťům. Nová budova obsahuje 
řadu prvků sloužících k  ochraně 
před měnícím se klimatem: např. 
bíle natřené střechy odrážejí slu-
neční záření a odvětrávaná fasáda 
má 80 mm izolaci doplněnou vněj-
šími žaluziemi. Tyto prvky a  také 
orientace budovy snižují teplotu 
vnitřních místností a energii potřeb-
nou pro chlazení. Umyvadla, toa-
lety a  pisoáry jsou s  velmi nízkou 
spotřebou vody. Celková úspora je 
o více než 40 % ve srovnání s běž-
nými budovami. Dešťová voda ze 

střechy zavlažuje zelené plochy po-
krývající více než 40 % celkové plo-
chy pozemku, který je osázen míst-
ními stromy a rostlinami. Ty rovněž 
přispívají k chlazení a čištění vzdu-
chu. Plánují se auta na elektrický 
pohon a sdílení automobilů. 

•  Středomořské horké klima 
zmírňují stromy

Barcelona má na ulicích více než 
200 000 stromů, další jsou každo-
ročně vysazovány. Stromy pomá-
hají ochlazovat město, které čelí 
velmi vysokým teplotám. Předpo-
kládá se, že se vedra zvýší a dosta-
ví se navíc sucho. Město nechalo 
vypracovat Trees Master Plan, kte-
rý počítá s  řízeným vysazováním 
stromů. Stromy neslouží jako do-
plňky, ale jsou důležitou součás-

tí zelené infrastruktury. Na ulicích 
i v zemi bude pro stromy vytvořeno 
dostatečné místo – stromy budou 
vkládány do speciálních jam a au-
tomaticky zavlažovány, aby nepod-
lehly horkému a suchému podnebí. 

•  Oceňování dobrých příkladů – 
European Green Capital Award

Cena za evropské zelené město 
(EGCA) vznikla jako iniciativa Ev-
ropské komise. Uznává a odměňu-
je místní úsilí ke zlepšení životního 
prostředí, ekonomiky a kvality živo-
ta ve městech. Původně nebyly po-
žadovány informace o přizpůsobe-
ní města změně klimatu. Poslední 
dva roky je ale jedním z kritérií po-
suzování právě adaptace. Zeleným 
městem roku 2017 se stalo němec-
ké město Essen, které se zaměřilo 

www.ESB-magazin.cz
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Udržitelné stavby pomáhají zachovat příjemné klima
Groot Willemsplein v Rotterdamu počítá s oteplováním a díky opatře-
ním spotřebuje o 60 % méně energie než běžné kancelářské budovy 
v Nizozemí. Stará kancelářská budova v Groot Willemsplein v Rotter-
damu z roku 1940 prošla rekonstrukcí a dostala novou náplň. Investor 
usiloval o  vznik udržitelné budovy. Na čtyřpatrovou stávající budovu 
byla umístěna třípodlažní nástavba s vysoce izolační fasádou a s tro-
jitým zasklením. Tato technologie pomáhá udržovat v budově příjem-
né klima i v letních vedrech. Budova rovněž uchovává tepelnou energii 
– systém akumulačních baterií absorbuje v  létě teplo a ukládá je pro 
použití v zimních měsících. Střešní zahrada zmírňuje nápor přívalových 
dešťů. Kromě toho rekreační zeleň střechy slouží ptákům, netopýrům 
a hmyzu. Foto: Topaas
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na tepelný ostrov a hledá nové způ-
soby využití vody, zelených střech 
a fasád a pracuje s možnostmi řeky 
Emscher. Mezi finalisty se dostal 
také nizozemský Nijmegen. Ten 
nahradil protipovodňovou hráz vy-
budováním kanálů, které vytvořily 
jedinečný urbanistický říční park 
(River Park) v centru města s pro-
storem pro bydlení i rekreaci. 

•  Plán řízení rizika katastrof, 
adaptace a zdraví ušetří v bu-
doucnu peníze

Ve švédském Karlstadu, který leží 
v největší deltě v severní Evropě, se 

rozhodli vypracovat plán pro řízení 
katastrof, povodňových rizik, přizpů-
sobování se změně klimatu, zele-
né infrastruktury a  dalších aspektů, 
protože jsou přesvědčeni, že taková 
opatření do budoucna ušetří znač-
né finanční prostředky. Vzhledem 
ke změně klimatu se předpokládá 
nárůst povodní, proto jsou řešeny 
především protipovodňové hráze, 
zvýšení cyklostezek, bezpečnost sil-
ničního provozu, hospodaření s deš-
ťovou vodou atd. Do zpracovávání 
plánu jsou zapojeny všechny útvary, 
v roce 2007 byla zřízena funkce ma-
nažera povodňových rizik. 

•  Města přijímají adaptační 
opatření obvykle až po vypra-
cování národní strategie

Národní strategie a  plány mohou 
podpořit a umožnit městům připra-

vit se na klimatické změny. Nicméně 
mnohá města fungují stále bez nich. 
Dvě třetiny italských měst mají zku-
šenost s extrémními jevy, jako jsou 
povodně, sesuvy půdy, zdraví ohro-

www.ESB-magazin.cz
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Cesta k přizpůsobení měst změně klimatu 
Cestu k přizpůsobení a transformování měst tak, aby se stala atraktiv-
ními, odolnými vůči změně klimatu a  zároveň udržitelnými místy, vidí 
 zpráva ve třech směrech, přičemž každé město volí svůj postup na zá-
kladě konkrétních podmínek a okolností:

1. Zvládání mimořádných událostí a katastrof – správné reakce na ško-
dy vzniklé po katastrofě a zotavení se po ní; 

2. Adaptace a zlepšování již existujících opatření – postupné zvyšová-
ní kapacity a možností tak, aby v budoucnu nedocházelo ke škodám 
(např. zvyšování hrází či kapacity kanalizací); 

3. Transformace a hledání nových řešení (zaměřuje se na hledání pří-
čin – lidé se např. usazují v rizikových oblastech, navrhují budovy ne-
vhodné pro danou oblast, chovají se způsobem zhoršujícím změny kli-
matu atd.). Opatření zahrnují např. přesun některých činností do nových 
lokalit. Jedná se o dlouhodobé systémové plánování.

Urbanistický plán zástavby poloostrova v Bilbau počítá 
s klimatickými změnami
Španělské Bilbao prošlo v průběhu posledních dvaceti let překotným vý-
vojem. Z města těžkého průmyslu a znečištěných vodních toků se změnilo 
v místo s příjemným veřejným prostorem, sociálním bydlením a symbo-
lickými budovami. Magistrát považuje za správný krok pověření správou 
půdy a regenerací města Společnost Bilbao Ria 2000, která vyčlenila ne-
potřebnou půdu a koordinovala nakládání s ní. Strategické dokumenty 
rozvoje města jsou zpracovávány napříč všemi sektory a nechybí parti-
cipace veřejnosti. V současné době probíhá regenerace 84 hektarového 
poloostrova Zorrotzaurre, na jehož řešení byl zpracován výjimečný urba-
nistický projekt od Zahy Hadid, který počítá také s dopadem klimatických 
změn, především s možnostmi povodní. Foto: www.zorrotzaurre.com
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žující vedra, škody na infrastruktuře 
a  zemědělství. Jen třetina z  těchto 
měst ale považuje změnu klimatu za 
skutečné nebezpečí, přestože jejich 
schopnost adaptace je poměrně 
nízká. Itálie již schválila národní stra-
tegii a poté už více než 75 % měst 
začalo přijímat opatření s cílem vy-
rovnat se s extrémními povětrnost-
ními vlivy a jejich následky.

•  Zřízení webových stránek 
s příklady a postupy

Norská vláda jmenovala zvláštní 
výbor, jehož úkolem je začleňovat 
do současné legislativy problema-
tiku spojenou s  nedostatečným 
odtokem dešťové vody a  případ-
nými záplavami, za něž nesou od-
povědnost městské úřady. Výbor 
zřídil webové stránky, které přiná-
šejí praktické nástroje, případo-
vé studie a  informace o  adaptaci 
na změnu klimatu. Ty jsou určené 
především pro odpovědné osoby, 
projektanty územních plánů atd.

•  Francouzi schválili v roce 2010 zá-
kon o opatřeních v oblasti klimatu 

V  zákoně (‚lois Grenelle‘ – law 
2010-788 of 12 July 2010) podpo-
rují všechny formy boje proti změně 
klimatu jak pro zmírnění jeho dopa-
du, tak přizpůsobení se. Většina 
místních úřadů stále vyčkává na 

další informace o  přizpůsobování 
se nebo s  adaptačními programy 
teprve začíná. Stát a krajské úřady 
vytyčily regionální strategické smě-
ry, jejichž dodržování bude kontro-
lováno. Většina měst řeší konkrétní 
rizika – teplo, dešťové srážky, kom-
plexněji se přistupuje k problemati-
ce vzestupu hladiny moře. 

•  Zvyšování povědomí je ne-
zbytností

Tři čtvrtiny ze sta respondentů 
(obyvatel měst) ve Velké Britá-
nii v roce 2010 uvedly, že neměly 
v plánu činit žádné kroky k přizpů-
sobování se klimatu. Teprve poté, 
co jim byl doručen národní předpis 
NI 188 věnovaný plánování přizpů-
sobení se klimatickým změnám, 
jehož součástí byly i jasné pokyny 
a informace o budoucím národním 
monitorování kroků, začala měs-
ta o  tématu uvažovat. Na konci 
roku 2010 ale vláda předpis zrušila 
s tím, že se místní úřady mají samy 
zodpovědně rozhodnout dle lokál-
ních potřeb. Vláda je přesvědče-
na, že došlo ke zvýšení povědomí 
o potřebě plánů adaptace a věří, že 
města opatření přijmou, i když jim 
nebude vyhrožováno monitorová-
ním. Podobně postupovali také 
Dáni, kteří iniciovali vznik propra-
covaného vnitrostátního právního 

rámce a specializovanou podporu 
obcím – vládní pracovní skupina 
připravila pokyny a zřídila bezplat-
nou linku, na níž lze vznášet dota-
zy týkající se koordinace opatření. 

Více než 2,5 miliardy DKK se roz-
hodla investovat do čištění od-
padních vod. Do konce roku 2015 
schválila téměř všechna města své 
adaptační plány. 

www.ESB-magazin.cz
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Rotterdam podporuje plovoucí budovy i zelené střechy
Rotterdam má zpracovanou Strategii pro adaptaci klimatu. Jedním 
ze zajímavých projektů, který je součástí strategie, jsou plovoucí bu-
dovy. Podle primátora Rotterdamu by mělo být město v  roce 2042 
atraktivní, udržitelné a nabízet kvalitní bydlení i práci. Kolem 90 % 
města se ale nachází pod úrovní moře, jehož stoupající hladině bude 
v budoucnu čelit, stejně jako dešťovým záplavám a vedrům. V roce 
2007 byla zřízena iniciativa, která koordinuje spolupráci státu, úřadů 
a občanů. Spolupracují společně na snížení emisí CO2 o 50 % do 
roku 2025, přizpůsobují se změně klimatu, stimulují ekonomiku. Měs-
to má zpracovanou Strategii pro přizpůsobení klimatu – vystavěna 
již byla zařízení absorbující vodu, zlepšena byla městská kanalizace, 
zelená infrastruktura, vybudováno bylo „vodní náměstí“ a  plovoucí 
budovy, vznikly městské parky, zavedeny byly dotace na zelené stře-
chy a střešní zahrady. Foto: Jason Sedar
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•  Adaptace menších obcí – nut-
ná podpora státu

Německá obec Kobe uspořádala 
s dalšími deseti obcemi workshopy, 
z nichž vyplynulo, že hlavním důvo-
dem nerealizace adaptačních opat-
ření je nedostatek finančních zdrojů 
i pracovníků. V malých obcích je na-
víc obvykle jedna osoba zodpověd-
ná za několik oblastí, takže nemá 
dostatečnou kapacitu k  získávání 
podstatných informací i  finančních 
prostředků. Je proto nutná podpo-
ra ze strany státu. Takový postup 
zkusili na Kypru, kde se na procesu 
adaptace podílel od počátku Výbor 
národní adaptace (National Adapta-
tion Steering Committee). 

•  Komplexní strategický plán 
adaptace 

V Helsinkách přijali Strategii adap-
tace v  roce 2012. Zaměřili se na 
následující oblasti: využívání půdy, 
dopravní a  technická infrastruk-
tura, stavebnictví a  odolnost vůči 
změně klimatu vystavěného pro-
středí, vodní a  odpadové hospo-
dářství, záchranné služby a  bez-
pečnost, zdravotnictví a  sociální 
oblast, vzdělávání. Strategie neza-
hrnuje protipovodňovou ochranu, 
jelikož ta spadá do územního plá-
nování. Součástí strategie je moni-
torování prováděných opatření. 

Připravila Markéta Pražanová

Využití zelené fasády – řešení pro vlny horka ve Vídni
V ulici Einsiedlergasse 2 sídlí odbor odpadového hospodářství radnice, je-
hož fasádu navrhla Ing. Mag. Sascha Haas / Techmetall. Tento pilotní pro-
jekt extenzivní vertikální zahrady má sloužit jako vzor pro další realizace. 
Na rozloze 850 m2 najdeme 17 tisíc rostlin 25 druhů, které jsou umístěny 
do 2850 metrů hliníkových nádob. Náklady činí 260 eur/m2 zelené fasády. 
Fasáda pomáhá zmírňovat tepelný ostrov města – v létě rostliny odpaří až 
300 litrů vody denně. Teplota fasády je oproti běžným povrchům o 10 stup-
ňů nižší, než u běžné fasády, vykazuje stejnou efektivitu jako 70 klimatiza-
cí. V zimě zelená fasáda dům zatepluje a redukuje úniky tepla až o 50 %. 
Údržba (vždy na jaře) je stejně finančně náročná, jako mytí skleněných bu-
dov – 10 eur/m2. Uvažuje se o zalévání dešťovou vodou.

Publikace o opatřeních realizovaných v ČR
V  roce 2016 se české organizace zaměřené na 
změnu klimatu intenzivně věnovali informování měst 
a obcí. Uspořádáno bylo několik pracovních či par-
ticipativních seminářů, jejichž cílem bylo seznámit 
účastníky s problematikou i dalšími aktivitami. Mezi 
nejzásadnější akce patřila mezinárodní konference 
Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech 
s využitím přírodě blízkých řešení, kterou organizo-
val CzechGlobe a IPR, ve dnech 17.–19. října 2016. 
Stejnojmenná osmdesátistránková publikace s vy-
branými příklady adaptačních opatření realizova-

ných v České republice vyšla již na podzim loňského roku. Publikace je 
ke stažení na http://urbanadapt.cz/cs/publikace-adaptace-na-zmenu-kli-
matu-ve-mestech

http://urbanadapt.cz/cs/publikace-adaptace-na-zmenu-klimatu-ve-mestech
http://urbanadapt.cz/cs/publikace-adaptace-na-zmenu-klimatu-ve-mestech
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Začala platit pařížská 
klimatická dohoda
Přesně 4. listopadu 2016 začala platit klimatická dohoda, 
která byla dojednána v prosinci loňského roku v Paříži. Státy 
se v ní zavazují, že budou aplikovat opatření, která zpomalí 
změnu klimatu a udrží růst teploty pod 2 °C. 

V roce 2020 pařížská dohoda nahradí 
Kjótský protokol z roku 1997. Zatím-
co Slovensko již dohodu ratifikova-
lo, Česká republika počítá s  ratifika-
cí v  prvním čtvrtletí 2017. Vláda už 
smlouvu schválila, ale ještě musí projít 
sněmovnou a být stvrzena preziden-
tem. Začátkem září se k ratifikaci při-
pojily také Čína a USA, které jsou nej-
většími znečišťovateli ovzduší a podílí 
se 40 procenty na světových emisích. 
Smlouvu do listopadu ratifikovalo 72 
zemí z  celkového počtu 195 států 
OSN. Podle dříve dojednaných pod-
mínek měla dohoda začít platit 30 dní 
po ratifikaci 55 zeměmi, které jsou 
dohromady zodpovědné za nejméně 
55 procent globálních emisí. 

ČR využívá v rozporu se 
smlouvou fosilní paliva
Dokument stanovuje, že bohaté 
i chudé státy se mají připojit k opat-
řením, která omezí oteplování. Růst 
teploty má být udržen pod 2 °C ve 
srovnání s předindustriálním obdo-

bím. Cílem dohody je snížení pro-
dukce skleníkových plynů a  zasta-
vení využívání fosilních paliv. Právě 
druhý bod je pro řadu států disku-
tabilní kvůli využití benzinu a  nafty 
v  dopravě. Polemizuje se, zda je 
společnost na takový krok dostateč-
ně připravená. Česká republika dis-
ponuje poměrně velkým množstvím 
uhlí, jehož využívání je ale v rozporu 
s dohodou. S produkcí skleníkových 
plynů nemáme problémy. 

Za nedodržování smlouvy 
nehrozí žádný postih
Odborníci upozorňují na skutečnost, 
že je smlouva postavená na dobro-
volnosti plnit klíčové národní závaz-
ky. Státy si navíc své plány mohou 
měnit. Země pouze musí představit 
své klimatické cíle a  každých pět 
let je revidovat. Nejsou stanoveny 
žádné pevné termíny a za neplnění 
ustanovení nehrozí žádné sankce.

Markéta Pražanová

In
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Dopady změny klimatu 
v českých městech 
Česká republika je v rámci Evropské unie jednou z nejohrože-
nějších zemí co do rozsahu potenciálně povodněmi ohrožených 
měst. 
Z hlediska budoucího vývoje vědci 
v  Česku očekávají postupný ná-
růst průměrné teploty vzduchu, 
kolem roku 2050 zhruba o 1,5  °C 
a ke konci století o 3,3 °C. Naopak 
celkové úhrny srážek se příliš mě-
nit nebudou, v blízké budoucnosti 
dojde k  jejich velmi mírnému ná-
růstu, ve vzdálené budoucnosti 
pak k mírnému poklesu. Bude se 
však měnit jejich rozdělení v čase 
a prostoru (tj. budou velmi nerov-
noměrné). 

Zároveň bude docházet k  nárůs-
tu výparu a  díky kombinaci všech 
dalších faktorů se tak zvýší i  riziko 
sucha. Rizika spojená se změnou 
klimatu ve městech zahrnují: vlny 
horka a rozvoj městského tepelného 
ostrova, přívalové srážky a povodně 
ve městě, sucho a nedostatek vody. 

Vlny horka, nárůst 
tepelného ostrova města
V posledních letech byl zazname-
nán výrazný nárůst počtu tropic-

kých dní (tzn. dní, kdy maximál-
ní teplota dosáhne 30  °C a  více) 
a  předpokládá se, že tento trend 
bude pokračovat i v budoucnosti. 
S  tím rovněž souvisí i  nárůst po-
čtu tropických nocí (tzn. nocí, kdy 
minimální teplota neklesne pod 
20 °C) a tento trend se předpovídá 
i do budoucna. Projekce pro emis-
ní scénář A1B ukazují, že počet 
tropických dní a jejich extrémnost 
se budou v  budoucnu zvyšovat. 
Očekává se, že v  blízké budouc-
nosti (2021–2050) dojde k nárůstu 
počtu tropických dní o 50 % oproti 
referenčnímu období (1961–2000). 
V  období vzdálené budoucnos-
ti (2071–2100) bude počet těchto 
dní oproti referenčnímu období až 
4,5krát vyšší. Přitom vlny horka 
mají negativní vliv na lidské zdraví, 
ekonomiku a  mohou podporovat 
častý vznik a šíření požárů. Dopa-
dy vln horka jsou zvláště výrazné 
v  městských oblastech, kde do-
chází k  jejich umocnění tzv. efek-
tem tepelného ostrova města, kdy 

www.ESB-magazin.cz

Lochotínský park po revitalizaci lépe zadržuje 
dešťovou vodu v krajině
Autoři: Architektonické studio Hysek, s.r.o., Plzeň
Náklady: 29 mil. Kč
Realizace: 3/2014-6/2015 – 1. etapa
Foto: Oldřich Hysek
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nadměrná tepla vyúsťují ve vyšší 
teploty (především během noci) 
v porovnání s okolní volnou kraji-
nou. Například v  Praze dosahují 
hodnoty nárůstu tepelného ost-
rova během letních měsíců v prů-
měru 2,4 °C ve srovnání s okolním 
venkovským prostředím. 

Extrémní srážky a povodně 
ve městě
Četnost výskytu extrémních srá-
žek se za posledních 50 let zvýšila 
téměř v celé Evropě a pokračování 
tohoto trendu se očekává i během 
21. století. V budoucnu lze počítat 
se zvýšením dopadů povodňo-
vých událostí v  západní a  střední 
Evropě (a  tedy i  v České republi-
ce), a  to jak z  hlediska škod, tak 
i počtu postižených osob. 

Kromě případné újmy na lidských 
životech a zdraví mohou povodně 
způsobovat škody na veřejné in-
frastruktuře, majetku a budovách 

či na životním prostředí. Extrém-
ní srážky a povodně mohou také 
vyústit v  erozi a  sesuvy půdy, 
zhoršenou kvalitu vody, ekono-
mické ztráty i snížení produktivi-
ty z  důvodu výpadků transportu 
a dodávek energie. Úhrny srážek 
budou častěji prostorově i časo-
vě variabilní. Pro období 2021–
2050 předpovídají modely změ-
ny klimatu v  průměru pro celou 
Českou republiku mírný nárůst 
srážkových úhrnů, ale změny 
jsou prostorově rozdílné. Model 
ALADIN Climate/CZ predikuje 
pokles srážkových úhrnů v  zimě 
až o 15 %, zatímco na podzim je 
předpokládán nárůst až o  20  % 
a o 10 % v  létě. Mírný nárůst je 
očekáván u jarních srážek. 

Nedostatečné možnosti zasaková-
ní srážkové vody, zejména při pří-
valových srážkách, je celoměstský 
problém. Přívalové srážky bývají 
hlavní příčinou bleskových povod-

www.ESB-magazin.cz
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Adaptace města na změnu klimatu je definována jako schopnost urbán-
ního systému přizpůsobit se změně klimatu, zmírnit potenciální škody, 
využít příležitosti nebo řešit následky. Adaptační opatření zahrnují:
• „šedá“ opatření - stavebně-technická opatření, infrastruktura;
• „zelená a modrá“ opatření - ekosystémově založené přístupy , 

přírodě blízká řešení;
• „měkká“ opatření - změny chování, systémy včasného varování, 

poskytování informací

LIKO-Noe u Slavkova – zelené fasády jako pilotní projekt
Na okraji průmyslové zóny ve Slavkově u Brna vzniklo vývojové a experi-
mentální centrum, které je v nízkoenergetickém standardu. Stěny se sklá-
dají z masivního dřevěného panelu zatepleného izolací, zvenčí budovu po-
krývá zelená fasáda o  rozloze 280 m2. Na střechu by měly v budoucnu 
být instalovány fotovoltaické panely, k vytápění a chlazení budovy slouží 
tepelné čerpadlo atd. Hlavním přínosem projektu je z hlediska adaptace na 
změnu klimatu především hospodaření s vodou – recyklace a zadržování 
v místě, včetně vody dešťové. Retenční jezírko je zásobárnou vody a záro-
veň zadržuje přívalové deště. Spolu se zelenou střechou snižují prašnost. 

Autoři: Zdeněk Fránek / Fránek Architects; Dana Nováková, Libor Musil 
/ LIKO-S, Michal Šperling (kořenová čistírna)
Náklady: 15 mil. Kč 
Realizace: 13. 4. 2015–10. 5. 2015 (27 dní) 
Foto: Petr Polák
Více informací viz ESB 4/2015. 
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Tekoucí schody v Denisových sadech v Brně
Denisovy sady prošly v letech 1999–2005 rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž 
součástí bylo i vybudování vodní kaskády, která se stala efektním vod-
ním prvek vytvářejícím reprezentativní vstup do parku. V letních dnech 
se kolemjdoucí rádi projdou bosou nohou ve vodě stékající po pískov-
cových schodech. Voda zde cirkuluje, čistí ji filtry. Prvek ovlivňuje mikro-
klima města – snižuje extrémní teploty v horkých dnech, zvyšuje vlhkost 
vzduchu. Jeho nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady na spotřebu 
pitné vody a elektřiny (pro čerpadlo a večerní osvětlení zdí).

Autoři: Architekti Hrůša a Pelčák 
Náklady: 737 000 Kč (celkové náklady na rekonstrukci Denisových sadů 
– 72 mil. Kč)
Realizace: 2003–2005
Foto: Zdenek Mario

Vodní plochy Lobezská louka v Plzni – revitalizace toků, 
tůně a mokřady jako příprava na povodně 
Hlavním cílem projektu je zachovat a zhodnotit říční krajinu ve městě. 
Realizace má pozitivní dopad na zlepšení podmínek pro rekreaci a ak-
tivní trávení volného času. V první etapě se řešilo zmírnění povodňových 
průtoků díky vyhloubení systému tůní a tím vytvoření retenčních nádrží 
o objemu 8000 m3. Hlavním významem poříčního parku je přírodě blízká 
protipovodňová ochrana, návrat přirozené retence vody v území, ochra-
na přírody a říční krajiny a zlepšení druhové rozmanitosti. Zároveň došlo 
ke zlepšení prostupnosti lokality. 

Autoři: Atelier Fontes, s.r.o., Valbek, s.r.o.
Náklady: 14,2 mil. Kč (dotace z OPŽP 10,2 mil. Kč)
Realizace: 12/2008–6/2015
Foto: qap.cz
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ní, může docházet k  nárazovému 
rozvodnění drobných vodních toků 
a přetížení kanalizací. Ve městech 
je často nízká propustnost povr-
chů, což způsobuje velmi rychlý 
odtok dešťové vody, která je na-
víc obvykle odváděna jednotnou 
kanalizací (společný systém ka-
nalizace pro splaškové i  dešťové 
vody, kdy i dešťové vody zatěžují 
čistírny odpadních vod). Z  tohoto 
pohledu proto patří zvýšení podílu 
propustných zasakovacích ploch 
a  přírodních retenčních nádrží ke 
klíčovým opatřením.

Sucho a nedostatek vody ve 
městě

Socio-ekonomické faktory, jako 
je růst populace ve městech, 
zvýšení spotřeby vody a  změny 
ve využití území, mají negativní 
dopad na zdroje vody. Do bu-
doucna lze očekávat pokles vy-
datnosti vodních zdrojů v  Evro-
pě, zejména v  důsledku zvýšení 
nerovnoměrnosti rozdělení deš-
ťových srážek a také v důsledku 
prohlubující se nerovnováhy mezi 
poptávkou po vodě a její dostup-
ností. Sucho a  nedostatek vody 
nemusí být nutně pouze záleži-
tostí sušších oblastí Evropy. Na-
příklad v roce 2003 bylo suchem 

postiženo více než 100 milionů 
Evropanů v oblasti zasahující od 
Španělska, Portugalska, až po 
Českou republiku, Rumunsko, 
a Bulharsko. Klimatické projekce 
ukazují na rostoucí pravděpodob-
nost epizod sucha ve střední Ev-
ropě. V  letech 2011–2012 pano-
valo extrémní sucho ve východní 
části České republiky. Zejména 
na jižní a střední Moravě dosaho-
valy srážkové úhrny pro sledova-
né období 50-70 % dlouhodobé-
ho průměru (kalkulovaného pro 
období 1961–2000). Na podzim 
roku 2011 činil srážkový úhrn do-
konce 10–30  % z  dlouhodobé-
ho průměru pro Moravu. Sucho 
v  roce 2012 bylo klasifikováno 
jako nejhorší epizoda za posled-
ních 130 let a projekce globální-
ho klimatického modelu do roku 
2050 ukazují výskyt takového ex-
trémního sucha každých 20 let.

Připravila Markéta Pražanová
Zdroj: redakčně upravené texty 
z publikace Adaptace na změnu 
klimatu ve městech pomocí příro-
dě blízkých opatření, vydal: Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně, 
2015

www.ESB-magazin.cz
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Park pod plachtami v Brně efektivně hospodaří s dešťovou 
vodou
Na suchém kopci s kamenitým podkladem se nachází park o rozloze 
32 000 m2, který je obklopen panelovou výstavbou. Původně se měla 
plocha zastavět, ale podařilo se prosadit, aby se jedna část parku využí-
vala pro sportovně-rekreační účely, druhou pokryla vodní plocha a lou-
ky. Nově vybudované jezírko funguje jako přírodní biotop. Voda pochází 
z dešťových srážek, které stékají ze střech tří panelových domů o ploše 
1600 m2. Do jezírka ji přes hrázku přivádí podzemní potrubí. 

Autoři: Ing. Petr Förchtogott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura
Náklady: 10,3 mil. Kč (část z OPŽP)
Realizace: 2011–2013
Foto: archiv autorů
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Zelená střecha roku 2016 
Letos se konala již potřetí soutěž Zelená střecha roku. Do 
soutěže bylo přihlášeno dvanáct soutěžních děl. Odborná 
porota ocenila kvalitní realizace, které využívají příznivé účinky 
vegetace na střeše.  

Stavitelé a  projektanti nejenom 
nízkoenergetických či pasivních 
rodinných domů využívají stále 
častěji klimatizačního efektu zele-
ných střech. Teplota povrchu stře-
chy pod vegetací totiž ani v letních 
měsících obvykle nepřesáhne dva-
cet pět stupňů Celsia, a  je tak až 
o padesát stupňů nižší než teplota 
povrchu střechy vystavené přímé-
mu slunci. Horko pak sálá do bu-
dovy ve dne i v noci. 

Vlhké vegetační souvrství udr-
žuje v  interiéru příjemný chládek 
i  v  horkých letních dnech. V  su-
chém stavu zase souvrství střechu 
dobře tepelně izoluje a celoročně 
tedy v budovách zajišťuje příjemné 
klima. Tuto funkci spolehlivě plní 
i extenzivní zelené střechy s moc-
ností souvrství kolem 10 cm. 

Odbornou soutěž Zelená střecha 
roku pořádá od roku 2014 Svaz 
zakládání a  údržby zeleně, sekce 
Zelené střechy, která je od roku 
2013 členem evropské organizace 

Europäische Föderation der Bau-
werksbegrünungsverbände – EFB. 
Díky této soutěži může představit 
již dvě desítky kvalitních zelených 
střech v  České republice. Tyto 
úspěšné projekty mají být inspirací 
pro všechny pokrokově smýšlející 
investory, budoucí i současné ma-
jitele budov, představitele státní 
správy i samosprávy.

Hodnocení děl přihlášených do 
3.  ročníku soutěže se uskutečnilo 
ve dnech 6. a 7. června 2016. Pěti-
člennou odbornou porotu jmenova-
lo představenstvo Svazu zakládání 
a údržby zeleně. Členy poroty byli: 
Ing. Samuel Burian, autorizovaný 
krajinný architekt), Bc. Josef Vokál, 
jednatel realizační firmy ACRE spol. 
s  r.o. s  dlouholetou zkušeností se 
stavbou zelených střech, Ing. Petr 
Halama, krajinný architekt, člen 
Rady sekce Zelené střechy, Ing. Jiří 
Komzák, zástupce firmy BB com 
s.r.o., Ing. Jana Šimečková, ředitel-
ka Svazu zakládání a údržby zeleně, 
šéfredaktorka časopisu Inspirace.

www.ESB-magazin.cz

ZELENÉ STŘECHY

STC OSTRAVA DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE, 1. místo v soutěži 
Zelená střecha 2016 - kategorie veřejné stavby 
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Výsledky soutěže byly vyhlášeny 
v rámci veletrhu FOR ARCH v Pra-
ze 23. září 2016. Jejich vyhlášení 
předcházela odborná konference 
s názvem Zelené střechy – nadě-
je pro budoucnost. Zde představí-
me nejzdařilejší realizace zelených 
střech v posledním roce.

STC OSTRAVA DOLNÍ 
OBLAST VÍTKOVICE 
Zhotovitel: Ivánek–Zeman v.o.s.
Generální dodavatel: Archimedes 
Exhibitions GmbH
Autoři projektu: AP ATELIER, Ing. 
arch. Josef Pleskot

Ateliér zahradní a  krajinářské ar-
chitektury, Brno: Ing. Zdeněk Sen-
dler, Ing. Lýdia Šušlíková
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, 
zájmové sdružení právnických osob
Realizace: 05–09/2014
Výměra: cca 2000 m2 
Plošná hmotnost: průměrně 
650 kg/m2

Závlaha: 25 % plochy, kapková, ml-
hová nebo z bajonetových rychlopří-
pojek, zdroj srážková voda z jímek ve 
sklepě budovy nebo z vodního řádu

Součástí moderního objektu Světa 
techniky v Dolní oblasti Vítkovice. 

Vznikla na obdélníkovém půdory-
su střechy předsazeného přízem-
ního podlaží, podél zrcadla čelní 
fasády. 

Autoři projektu koncipovali plochu 
jako rozvinutý přírodní kompaktní 
koberec, jehož podstatou je zdů-
raznění a  využití dynamických 
přírodních změn, různorodých, 
někdy protichůdných a  v  čase 
proměnlivých.

Zahrada je rozdělena na šest te-
maticky rozdílných částí. Jejich 
náměty byly čerpány v přírodě – na 
výsypkách, haldách, opuštěných 
kolejových vlečkách, které jsou 
pro industriální Ostravu typické.

Celá plocha zahrady je rozdělena 
trojicí dřevěných mol. V  podélné 
ose prochází zahradou chodník 
z  nepravidelně rozložených oce-
lových pororoštů, prosypaných 

STC OSTRAVA DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE, 1. místo v soutěži Zelená 
střecha 2016 – kategorie veřejné stavby 

www.ESB-magazin.cz
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Přihlašte se do 4. ročníku Zelená střecha roku 2017
Do soutěže Zelená střecha 2017 mohou být přihlášeny „zelené“ stavby 
dokončené na území ČR do 31. prosince 2016. Jejich součástí musí být 
výsadby na konstrukci – rostliny vysázené do vegetační vrstvy oddělené 
od rostlého terénu stavební konstrukcí. 

Termíny
Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2017
Hodnocení děl: konec května/začátek června 2017
Vyhlašování výsledků soutěže/září 2017 v rámci veletrhu FOR ARCH

Soutěžní kategorie
Zelená střecha na rodinném domě: Minimální plocha přihlášené zelené 
střechy je 40 m2. Typy objektů: střechy, fasády, garáž, přístřešek, zelené 
terasy u vícepodlažních bytových domů.
Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského 
charakteru: Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 100 m2. Typy 
objektů: administrativní budovy a budovy občanské výstavby, budovy 
pro výrobu a služby, dopravní a podzemní stavby.

Přihlášky: info@szuz.cz, www.zelenestrechy.info

mailto:info%40szuz.cz?subject=
http://www.zelenestrechy.info
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ocelovými zbytky z  kovovýroby, 
po okrajích se terén mírně zvedá. 
Součástí zahrady jsou také štěrky 
a kameny z godulského pískovce, 
pocházející z  nedalekých lomů. 
V prostoru zahrady jsou rozmístě-
ny staré kmeny stromů, které rost-
ly v blízkém okolí.

Otevřená zahrada Nadace 
Partnerství v Brně
Zhotovitelé: Skanska – zhotovitel ce-
lého objektu, KAISLER s.r.o. – doda-
vatel zahradnických prací, výsadby 
Autoři projektu: PROJEKTIL AR-
CHITEKTI s.r.o, Ing. arch. Adam Halíř 
(budova) a Lucie Komendová MSc. 
Investor: Nadace Partnerství
Celková plocha: 463 m2

Areál Otevřené zahrady je situován 
v  centru Brna na severním svahu 
Špilberku. Komplex tvoří dvojice 
pasivních budov, výuková a  pří-
rodní zahrada. Jedna budova byla 
rekonstruována a  zateplena na 
pasivní standard a  další, která je 
výjimečná svým úsporným fungo-
váním a architektonickým zpraco-
váním, byla postavena v roce 2012 
a  její součástí je pochozí zelená 
střecha, která byla dokončena 
v  dubnu 2013. Koncepce vychá-
zí především z  myšlenky vrácení 
zastavěné plochy zahradě, a  to 
ne pouze v  poloze formální, tedy 
technickou úpravou povrchu, ale 
jako plnohodnotně využitelnou 
část zahrady spojené s původním 

terénem. Budovy slouží jako admi-
nistrativní a zázemí v ní nacházejí 
i  výukové programy, konference 
a semináře. Na toaletách se pou-
žívá dešťová voda, která je sbíraná 
ze střech budov.  

Charakter ozelenění je jednoduchý 
intenzivní – tzn. přechodový typ 
mezi extenzivní a intenzivní zelení. 
Mocnost vegetačního substrátu je 
od 20 do 40  cm. Celá střecha je 
rozdělena na tři segmenty. Středo-
vý pás je tvořen trávníkem a trval-
kami. Trávník je namíchán ze su-
chomilných trav, převážně kostřav. 
Je intenzivně využíván návštěvníky 
zahrady. Krajní pásy jsou osázeny 
trvalkami a speciálně namíchanou 

bylinotravní směsí a nejsou pocho-
zí. Vstupní část střechy má moc-
nost vegetačního substrátu 40 cm 
a  rostlinné druhy rostoucí v  této 
části zahrady nejsou tolik namá-
hané suchem. Zahrada je stále dy-
namická a je velkým přínosem pro 
okolní městskou krajinu.  

Krkonošské centrum 
environmentálního 
vzdělávání Krtek 
Zhotovitel: Roagrotex s.r.o.
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Autoři projektu: Petr Hájek - Ar-
chitekti, Ing. arch. Petr Hájek
Investor: Správa KRNAP 
Realizace: 2013
Plocha: 750 m2

www.ESB-magazin.cz
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Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Krtek získalo 3. místo 
v soutěži Zelená střecha 2016 – kategorie veřejné stavby.

Otevřená zahrada Nadace Partnerství v Brně získala 2. místo v soutěži 
Zelená střecha 2016 – kategorie veřejné stavby
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Samotná stavba je z  venku nená-
padná, a  tedy není konkurentem 
staletí stojícího zámku, augusti-
niánského kláštera nebo budovy 
Správy KRNAP v jejím těsném sou-
sedství.

Hlavní myšlenkou návrhu je před-
stava domu, který by sám o sobě 
sloužil jako nástroj ke studiu a po-
chopení topografie Krkonoš. Ob-
jekt je navržen jako hybrid domu 
a krajiny. Tvar střechy a stropu je 
odvozen od krajiny Krkonoš a  je 
názornou ukázkou sil, které je for-
movaly. Střecha je ve své podsta-
tě abstraktní model pro pochopení 
základních vztahů jejich jedinečné 
topografie. V  exteriéru je střecha 
navržena jako horská louka. V  in-
teriéru je strop zhotoven z pohle-

dového betonu, který symbolizuje 
skálu.  

Wellness hotelu Maximus 
Resort u Brněnské přehrady
Dílo: Zelené střechy wellness ho-
telu Maximus Resort u  Brněnské 
přehrady
Zhotovitel: Ing. Josef Zapletal
Autoři projektu stavby: Arch.Design
Investor: Maximus Resort, a.s.
Rozloha: 253 m2 a 126 m2

Hlavním cílem bylo začlenění bu-
dov wellness do okolní zeleně tak, 
aby bylo vytvořeno klidné neruše-
né místo k relaxaci.

Na hydroizolaci je uložena 
ochranná geotextilie 300 g, na ní 
v šíři dvou metrů od okraje stře-

chy vododržná drenážní rohož 
800 g. Pro vegetační vrstvu byl 
využit rošt z  geobuněk s  roztečí 
34 x 34 cm. Rošt z geobuněk je 
volně položen přes hřeben stav-
by bez kotvení a  zaplněn exten-
zivním substrátem. Výška geo-
buněk je 10  cm. Vegetace byla 
sázena do buněk v počtu 20 ks/
m2 a následně dle požadavku in-
vestora přeseta směsí Slunovrat. 
Na hřebenu střechy je nainsta-
lována závlaha s  rozprašovači 
pro případnou zálivku v době ex-
trémního sucha. Údržbu střech si 
investor zajišťuje sám. 

Sortimentální složení je výsled-
kem konsensu realizátora a  in-
vestora střechy. Výsledné zastou-
pení rostlin by mělo zajistit stálý 

porost, tak aby byla střecha este-
tická po celý rok a vyhovovat po-
žadavkům investora.  

Zelená vlna na přístavbě 
šumavského domku
Zhotovitel: Ing. Libor Balík
Autor projektu: Ing. arch. Karel Janda
Investor: Soukromý
Plocha: 170 m2

Realizace: 2009

Na přístavbě venkovského dom-
ku v  Hartmanicích uplatnili tvůrci 
extenzivní zelenou střechu z před-
pěstovaných rozchodníkových 
koberců doplněnou přírodními 
valouny, které zároveň zakrývají 
odvodňovací žlab. Atypická stře-
cha ve tvaru vlny na jednom kon-
ci plynule přechází do terénu, na 

Zelená vlna na přístavbě šumavského domku, 1. místo v soutěži Zelená 
střecha 2016 – kategorie privátní stavba

www.ESB-magazin.cz

ZELENÉ STŘECHY

Zelené střechy wellness hotelu Maximus Resort u Brněnské přehrady zís-
kaly 3. místo v soutěži Zelená střecha 2016
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druhém pak navazuje na stávající 
obytnou budovu. Architekt zají-
mavým způsobem skloubil běžný 
vesnický domek s přístavbou, jejíž 
měkce tvarovaná ozeleněná stře-
cha celý objekt spojuje s  okolní 
krajinou. Stavba stojí v drsných kli-
matických podmínkách Šumavy. 
Pro střechu s  proměnným sklo-
nem byl využit zádržný systém se 
sítí a plastovými hnízdy.

Extenzivní střecha na Farmě 
Noe, Březina u Křtin
Zhotovitel: EKROST s.r.o.
Další zhotovitelé: Lampart & Mec 
Zahradní a  krajinná tvorba, po-
kládka vegetačního souvrství
Autor projektu: Ing. arch. Roman 
Mach

Investor: Freedom Capital, s.r.o.
Plocha: 2 000 m2

Realizace: 2013–2014

Rodinná Farma Noe leží 15 minut 
od centra Brna, 15 minut od pro-
pasti Macocha a v blízkosti mno-
ha dalších přírodních krás  Mo-
ravského krasu. Zelené střechy 
o  rozloze 2000 m2  zastřešují jak 
rodinný dům, tak i garáže a pře-
devším hospodářské objekty 
– stáje pro koně a  další domá-
cí zvířata. Extenzivní vegetač-
ní souvrství bylo instalováno na 
pultových střechách o sklonu 5°. 
Mocnost souvrství je v  průměru 
7–8 cm. K ozelenění byla využita 
technologie rozhozu řízků směsi 
rozchodníků.

Šikmá zelená střecha na 
Domě v úžině

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Autoři projektu: ATELIER SAEM, 
s.r.o., Michal Procházka, Lukáš 
Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl
Investor: Soukromý
Realizace: 2013–2014
Plocha: 125 m2

Dům v  úžině je neobyčejným ar-
chitektonickým počinem ateliéru 
SAEM, kdy na zdánlivě nezastavi-
telné ploše vyrostla elegantní dřevo-
stavba s otevřenou dispozicí. Stav-
ba nacházející se v blízkosti přírodní 
rezervace Prokopského údolí usiluje 
o co nejmenší dopad na životní pro-

středí a extenzivní zelená střecha její 
filozofii výborně doplňuje. 

Zelená střecha se skládá ze dvou 
ploch pultových střech se sklo-
nem 9 a 11° a sedlové střechy se 
sklonem 20°. V  sedlové části byl 
použit zádržný systém (sítě se za-
věšenými prahy). Průměrná výška 
extenzivního střešního substrátu je 
8–10 cm. Vegetaci tvoří převážně 
suchomilné rozchodníky a bodově 
vysazené nenáročné trvalky, které 
se doplňují v obdobích květu.

Realizace zelené střechy se usku-
tečnila na podzim roku 2013. Rost-
liny na střeše slouží domu k zajiš-
tění příjemného klimatu, regulaci 
teploty a vlhkosti v domě i k aku-

Šikmá zelená střecha na Domě v úžině, 3. místo v soutěži Zelená střecha 
2016 – kategorie privátní stavba

www.ESB-magazin.cz
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Extenzivní střecha na Farmě Noe, Březina u Křtin, 2. místo v soutěži Zele-
ná střecha 2016 – kategorie privátní stavba

http://farmanoe.cz/luxusni-ubytovani-macocha-moravsky-kras
http://farmanoe.cz/luxusni-ubytovani-macocha-moravsky-kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravský_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravský_kras
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mulaci a filtraci srážkových vod. Ty 
jsou pak z retenční nádrže vraceny 
zpět k využití. 

Zahrada v pátém patře
Zhotovitel: Jaromír Nigrin
Autor projektu: Jaromír Nigrin
Realizace: červen 2014
Plocha: 120 m2

Zahrada na terase v  pátém patře 
vznikla během jednoho měsíce – od 
oslovení investorem, přes konzulta-
ce až po dokončení realizace. Práce 
probíhaly v již obydleném domě. Pů-
vodní betonová dlažba byla demon-
tována a veškerý materiál transpor-

tován výtahem. Cílem projektu bylo 
vytvořit plnohodnotnou zahradu na 
ploše obvyklého řadového domu. 
Dřevěná terasa pro pobyt s rodinou 
či přáteli je prolnutím dvou kruhů. 
Trávníková plocha nabízí dostatek 
místa pro hry, odpočinek, prochá-
zení se podél zábradlí s  výhledem 
na Prahu. Pocit soukromí a závětří 
zajišťují dřevěné rošty (navržené sta-
vebním architektem) s  popínavými 
rostlinami, které zakrývají i vzducho-
techniku domu. Péči o  trávník má 
na starosti robotická sekačka, která 
posekanou trávu mulčuje. Veškeré 
výsadby jsou vysazeny v nádobách 
začleněných v kamenných zídkách. 

www.ESB-magazin.cz
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Zahrada v pátém patře, 3. místo v soutěži Zelená střecha 2016 – katego-
rie privátní stavba
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Zelené střechy – naděje pro budoucnost II. 

Zelené střechy plní i funkci doplňko-
vé tepelné a zvukové izolace, snižují 
tepelné namáhání střešního pláště 
a  zlepšují kvalitu životního prostře-
dí. Přispívají významně ke snižování 
špičkového zatížení kanalizační sítě, 
protože dokáží pojmout významné 
množství dešťových srážek.  

Publikace Zelené střechy – nadě-
je pro budoucnost II. je výsledkem 
tříleté systematické činnosti od-
borné sekce Zelené střechy, která 
při Svazu zakládání a údržby zele-
ně vznikla v roce 2013.

Obsah
• Vegetační souvrství zelených 

střech – standardy pro navrho-
vání, provádění a údržbu

• Funkce a působení zelených střech
• Rozdělení zelených střech
• Zelené střechy na hotelových 

objektech
• Zelené střechy na vzdělávacích 

objektech
• Zelené střechy na jako součást 

administrativních objektů
• Pobytové střechy na domech 

v krajině
• Extenzivní zelené střechy na ro-

dinných domech
• Zelené střechy jako rozšířené obydlí

Vydal Svaz zakládání a údržby zele-
ně, z.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno, 
www.szuz.cz, e-mail: info@szuz.cz, 
Redakce: Ing. Jana Šimečková, tel.: 
777 581 544, simeckova@szuz.cz.

Publikace je součástí projektu Zele-
né střechy – naděje pro budoucnost 
II., který podpořilo v grantovém říze-
ní Ministerstvo životního prostředí. 
Náklad 2 000 ks. K odběru publi-
kace je možné se zaregistrovat na 
www.zelenestrechy.info. Publika-
ce budou zasílány žadatelům do 
vyčerpání nákladu.

Vegetační souvrství zelených střech – standardy 
pro navrhování, provádění a údržbu
Publikaci zpracoval kolektiv jede-
nácti autorů z  různých oborů pod 
vedením Ing. Jany Šimečkové 
z odborné sekce Zelené střechy při 
Svazu zakládání a údržby zeleně. 

Publikace se zabývá detailně ter-
minologií zelených střech, popisu-
je skladbu vegetačního souvrství, 
způsoby ozelenění, používané ma-
teriály a  vegetaci. V  jednotlivých 
kapitolách jsou popsány funkce 
a  působení zelených střech, jejich 
rozdělení a  stavební popis střešní 
konstrukce pro zelené střechy. Sta-
vební část standardů je napsána 
jen v omezeném rozsahu tak, aby 
poskytla základní informace k této 
problematice. Jsou zde uvedeny 
i podmínky a požadavky na zřízení 
zelených střech na stávajících stře-
chách. Důležité jsou i  informace 
o  speciálních požadavcích, které 
musí být dodrženy při vlastní realiza-
ci vegetačního souvrství s ohledem 
na některé konstrukce plochých 
střech a materiálové vlastnosti vý-
robků.  Detailně jsou popsány jed-
notlivé funkční vrstvy vegetačního 
souvrství zelených střech, podrob-
ně je popsáno provedení vegetační 
vrstvy. Standardy uvádějí i  poža-

davky na vlastní vegetaci zelených 
střech včetně výběru vhodných 
druhů rostlin. Publikace se zabývá 
i  problematikou zajištění přechod-
né či trvalé stability větších dřevin 
na zelených střechách s  intenzivní 
zelení. Závěrem jsou uvedeny pod-
mínky pro převzetí dokončených 
zelených střech, požadavky na péči 
o ně a jejich údržbu a také záruční 
podmínky. 

Standardy je možné si po vyplně-
ní krátkého dotazníku stáhnout na 
www.zelenestrechy.info. 

www.ESB-magazin.cz

PUBLIKACE

http://www.szuz.cz/
mailto:info%40szuz.cz?subject=
mailto:simeckova%40szuz.cz?subject=
http://www.zelenestrechy.info/
http://www.zelenestrechy.info/
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Veletrh Střechy Praha 
2017 nabídne atraktivní 
doprovodný program
19. ročník nejvýznamnějšího oborového veletrhu STŘECHY 
PRAHA proběhne 9.–11. 2. 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany 
společně s veletrhy ŘEMESLO PRAHA, SOLAR PRAHA, 
a novinkou PURPO PRAHA.

Bohatý doprovodný program
Jedním z hlavních témat souboru ve-
letrhů bude význam střechy při tvor-
bě energetického konceptu budovy. 
Proběhne řada konferencí, odborná 
fóra i praktické ukázky. Nosnými té-
maty souběžného veletrhu For Pasiv 
budou řízené větrání a život v pasiv-
ním domě. Program pilotního pro-
jektu Purpo Praha zaměřeného na 
profesionální údržbu, čištění, reno-
vace a ochranu střech, fasád a dal-
ších povrchů, je určen pro vlastníky 
a  správce nemovitostí, dodavatele 

výrobků a technologií pro firmy zajiš-
ťující komplexní správu budov i pro 
odbornou stavební veřejnost. 

Program veletrhu – výběr 
aktivit
Čtvrtek 9. 2. 2017
• Konference Izolace 2017 – 

nosné téma ploché střechy 
(A.W.A.L.)

• Zhodnocení projektu ROK 
ŘEMESEL 2016 (AMSP ČR)

• Předávání Ocenění za řemeslný 
počin 2016 (AMSP ČR)

• Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR – ak-
tuální informace pro podnikatele 
a OSVČ, EET

Pátek 10. 2. 2017
• Dřevěné konstrukce střech 

2017 – fórum (ČKAIT)
-  požární ochrana konstrukcí 

střech a nová norma ČSN 73 
0810

-  nové poznatky o navrhování 
dřevostaveb na účinky požáru

-  nosné konstrukce střech, 
navrhování spojů dřevěných 
konstrukcí

-  stavby ze dřeva na Expo, 
dřevěné mosty a lávky, prezen-
tace stavby – Cesta do oblak 
na Králickém Sněžníku

• Údržba a čištění střech a fasád – 
seminář

• Perspektivy fotovoltaiky v ČR

Sobota 11. 2. 2017
• Fotovoltaika, akumulace 

a nezávislost – konference 
-  nezávislé hybridní a ostrovní 

systémy s efektivní akumulací
• Nejčastější chyby ve střešním 

plášti 
• Ochrana a sanace půdních 

trámů a krovů
• Údržba, čištění, nátěry a impreg-

nace střech

• (Ne)údržba plochých střech a její 
důsledky 

• Net metering v ČR a provozo-
vání FVE bez licence 

Poradenství 
V  rámci souboru veletrhů bude 
návštěvníkům k  dispozici zdar-
ma Stavební poradenské centrum 
s podporou ČKAIT a ČVUT v Pra-
ze, dále Centrum fasád a Centrum 
pro alternativní zdroje a  úspory 
energií. Novinkou bude Centrum 
profesionální údržby a čištění po-
vrchů vztahující se k pilotnímu pro-
jektu PURPO PRAHA.

Kromě návštěvy přednáškového 
programu a  poradenských center 
mohou návštěvníci soutěžit o stře-
chu na rodinný dům, mohou shléd-
nout atraktivní praktické ukázky 
řemesel na stáncích i tradiční sou-
těžní přehlídku stavebních řemesel 
SUSO. 

Nenechte si ujít jedinečnou příleži-
tost získat kompletní přehled o da-
ném oboru, novinkách a trendech 
prostřednictvím návštěvy soubo-
ru veletrhů v  Praze Letňanech ve 
dnech 9.–11. 2. 2017.

www.strechy-praha.cz

https://www.strechy-praha.cz
https://www.strechy-praha.cz
https://www.strechy-praha.cz/veletrh-remeslo-praha
https://www.strechy-praha.cz/veletrh-solar-praha
https://www.strechy-praha.cz/novinka-purpo-praha
http://www.strechy-praha.cz
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Historická radnice 
v Kardašově Řečici
Dobře připravená oprava historické budovy radnice v Kardašově 
Řečici nepřinesla městu pouze moderní vnitřní prostory. Budova 
se chová jako energeticky velmi úsporná. Přitom se podařilo 
dodržet předpokládaný investiční limit – celá oprava včetně 
nákladů na projekt a vybavení stála méně než 30 mil. Kč.

Dobře dochovaná stavba klasi-
cistní radnice z let 1822–1825 tvoří 
dominantu náměstí. Budova byla 
kdysi jako radnice postavena a té-
měř dvě století bez zásadnějších 
změn k  tomuto účelu využívána. 
V  průběhu staletí byly provedeny 
jen velmi drobné změny, původní 
dispozice a konstrukce tak zůstaly 
poměrně dobře zachované. S po-
stupem let budova přestávala vy-
hovovat měnícím se požadavkům 
správy města a začínaly se proje-
vovat i degradující důsledky proni-
kající vlhkosti v přízemí, kde "do-
časně" sídlila i městská knihovna.  

Zajímavostí bylo, že založení 
radnice proběhlo dle archivních 
záznamů za starostování jedno-
ho z prapředků současného sta-
rosty MVDr. Petra Nekuta, který 
současnou proměnu radnice ini-
cioval. 

Pečlivá příprava investice
Město nechalo objekt důkladně 
zaměřit, provedlo podrobný sta-
vebněhistorický průzkum, vypraco-
valo analýzu dosavadního fungo-
vání z hlediska provozních nákladů 
a sestavilo nezbytný stavební pro-
gram. Ten mimo kanceláří vedení 
a správy města zahrnoval i zmíně-
nou knihovnu s více než deseti tisí-
ci svazky a bohatým doprovodným 
kulturním programem. Rekonstruk-
cí mělo město získat víceúčelový 
sál pro své akce a klubovnu, využi-
telnou pro městský spolkový život. 

Pro co nejtransparentnější nalezení 
optimálního provoznědispozičního 
a architektonického řešení byla po-
čátkem roku 2013 vyhlášena veřej-
ná anonymní architektonická sou-
těž. Cesta otevřené soutěže byla 
zvolena i  přes svou organizační, 
časovou i finanční náročnost. 

www.ESB-magazin.cz

PROJEKT

Oprava klasicistní budovy z roku 1822 podle architek-
tonického návrhu vybraného v roce 2013 v soutěži byla 
dokončena na podzim 2016.
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Že šlo o  správnou cestu potvrdila 
vysoká účast a porota mohla vybí-
rat z 29 zajímavých návrhů v prvním 
kole. Do druhého kola hodnocení 
postoupilo sedm návrhů, z  nichž 
byly tři oceněni a  ti postoupili do 
jednacího řízení bez uveřejnění, kde 
si město vybíralo mezi oceněnými 
zpracovatele dokumentace.  

Model jednacího řízení bez uve-
řejnění umožnil zadavateli jednat 

s  vybranými uchazeči o možných 
úpravách návrhu, ekonomických 
parametrech a  dalších kritériích, 
jejichž váhu si investor předem 
stanovil. Díky tomu, že nerozho-
dovala jen nejnižší cena nabídky, 
mohl si zadavatel vybrat optimál-
ní variantu z  hlediska celkových 
investičních nákladů a  stavebně 
technického řešení, byť by to zna-
menalo propracovanější a  nároč-
nější projekt. 

K  realizaci byl hodnoticí komisí vy-
brán návrh ATELIERU Žiška s.r.o. 
od autorů Ing. arch. Jakuba Žiš-
ky a  Ing. arch. Pavla Šmelhause. 
Kladně bylo hodnoceno zejmé-
na to, že se požadovaná staveb-
ní náplň velmi účelně umístila do 
stávajícího objemu budovy, bez 
nutnosti dostavby či výrazné ná-
stavby objektu. Exteriér se změnil 
jen minimálně a funkce radnice je 
zdůrazněna proskleným vikýřem 
s hodinami. Vikýř je navíc v místě, 
kde se kdysi uvažovalo s věžičkou, 
jejíž základy byly v průběhu stavby 
v klenbách nad patrem objeveny. 
Nakonec se do podkroví stavby 
podařilo vrátit zpět jako funkční 
exponát i historický hodinový stroj, 
věnovaný městu koncem 18. sto-
letí pány z Jindřichova, který však 
nikdy nebyl na radnici nainstalo-
ván (z důvodů zpoždění výstavby) 
a  přes dvě století odbíjel hodiny 
na nedaleké kostelní věži, kam byl 
dočasně umístěn… 

Stav před opravou
Šlo o  typickou klasicistní budovu 
navazující jednou štítovou stěnou 
na sousední přízemní dům. Kon-
strukce postavené ze smíšeného 
(převážně ale cihelného) zdiva se 
sílou obvodových stěn 45–120 cm. 
Středem přízemí byl veden prů-

jezd do dvora (užívaný však pou-
ze k  průchodu pěších).  Nad pří-
zemím různé druhy kleneb (valená, 
křížová, česká placka), nad 2. NP 
byl převážně povalový strop shora 
zakrytý náspem s půdními dlaždi-
cemi (bez jakéhokoli zateplení), jen 
ve středu objektu v místě plánova-
né hodinové nástavby a  v  jihozá-
padním rohu byly stropy zaklenuté.

Nepůvodní špaletová okna měla do-
datečně doplněná vnější křídla v líci 
zdiva – mezi interiérem a exteriérem 
tak byly dvě dutiny vymezené třemi 
liniemi zasklení(!). Tento atypický 
stav vznikl doplněním vnějších his-
torii evokujících osmi tabulkových 
oken před moderní dvoukřídlá ne-
členěná z 20. století, proto byly pa-
rametry oken z celého obvodového 
pláště nejblíže současným normo-
vým požadavkům. 

Nad celým objektem byl původní 
valbový krov s krásnou, a dle předa-
ného posudku i dobře zachovanou, 
konstrukcí ležatých a stojatých sto-
lic, který byl proto od počátku uva-
žován jako cenný prvek k zachová-
ní a přiznání v interiéru.

Zdivo neprokazovalo výraznější 
statické poruchy a zvýšená vlhkost 
přízemí byla dána relativně vysokou 
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Vyjádření investora
„Architektonická soutěž o návrh byl sice komplikovaný způsob výbě-
rového řízení, ale vyplatila se a splnila naše očekávání. Opravená bu-
dova vypadá nádherně a to jsme přitom dodrželi rozpočet předpoklá-
daný v architektonické soutěži. I když jsme oproti plánu museli udělat 
celou novou střechu – ukázalo se, že krov byl napadený a museli jsme 
ho odstranit, stála nás celá stavba včetně vybavení a nábytku méně 
než 30 mil. Kč,“ uvedl Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice, v září 
2016 těsně před uvedením budovy do provozu.
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hladinou podzemní vody a absencí 
jakýchkoli hydroizolačních opatře-
ní. Vzhledem k tomu, jak velký vliv 
má vlhkost zdiva na tepelněizolační 
vlastnosti, se předpokládalo výraz-
né zlepšení parametru zdiva po sa-
načních opatřeních.

Radnice měla teplovodní  vytápění 
s  litinovými radiátory s  mecha-
nickou regulací v  každé míst-
nosti. Celý systém byl napojen 
na centrální zásobování teplem 
provozované ve městě soukro-
mou  společností. Centrální kotel-
na spaluje biomasu a cena za GJ 
byla poměrně příznivá – cca 410 

Kč. Výměníková stanice a  kalo-
rimetrické měření bylo umístěno 
v  suterénním prostoru radnice. 
Dle požadavku zadavatele měl 
být tento způsob vytápění pro 
svou jednoduchost, environmen-
tální příznivost a  nízké provozní 
náklady zachován i do budoucna. 

S výjimkou atypických oken byly 
vypočtené parametry tepelné-
ho prostupu obvodového pláště 
oproti minimálním normovým po-
žadavkům pěti až desetinásobně 
vyšší, proto se od počátku pra-
cí uvažovalo o  jejich zásadním 
zlepšení. 

Technicky snadno se zateplily pod-
lahy a  střecha, došlo k  výměně 
oken. Pro charakteristickou fasádu 
s bohatou bosáží se však nenašla 
vhodná technologie, která by nepo-
škodila vzhled a zachovala tradiční 
štukované provedení. Koncepčně 
bylo tedy postupováno v  souladu 
s platnou legislativou, kdy veškeré 
nové součásti obvodového pláště 
mají své tepelněizolační vlastnosti 
na úrovni normou doporučených 
hodnot a  původní konstrukce ob-
vodových stěn zůstaly zachovány 
ve svých parametrech. Alespoň 
dílčím zlepšením parametrů zdiva 
bylo důsledné užití tepelněizolač-
ních omítek.

Navržené stavební řešení
Koncept realizovaného návrhu 
umístil veškerý provoz radnice do 
přízemí, v patře je knihovna (prak-
ticky přes celé podlaží) a  v  pod-
kroví vznikl víceúčelový sál a klu-
bovna pro městské spolky. Nově 
všechna podlaží bezbariérově 

spojuje výtah vedený ve středu 
trojramenného schodiště vychá-
zejícího ze vstupní haly – bývalé-
ho průjezdu. 

Exteriér zůstal prakticky nezmě-
něn, stranu do náměstí oživuje 
prosklený střešní vikýř s hodinami. 
Původně navržená varianta s  vý-
raznější vyšší věží působila dle mí-
nění poroty soutěže i místních ob-
čanů kontroverzně. Do dvora jsou 
ve střeše doplněna střešní okna 
přisvětlující podkrovní prostory. 

Při rozvržení místností hrály prvo-
řadou úlohu dispoziční požadavky 
a prostorové možnosti budovy, ori-
entace ke světovým stranám neby-
la výrazněji posuzována. Kancelář 
starosty je proto na sever do ná-
městí, příslušenství do dvora na jih, 
knihovna má okna ze severu i jihu.

Nad 2.NP je zcela nový strop, kde 
se původní povaly uložené na zdi-
vu nahradily moderní celodřevě-
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Podélný řez budovou a další výkresy

Energetické parametry stávajícího objektu a požadavky dle 
ČSN 730540-2:2011 [W/(m2.K)]

Skutečnost (U) Požadavek (UN)
Obvodová stěna 1,08-2,80 0,30 
Strop / střecha šikmá 0,65-0,72 0,30 
Podlaha na terénu 2,24-2,73 0,45 
Výplně otvorů 1,40-1,60 1,50 
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nou konstrukcí z kolíkovaných pa-
nelů od společnosti Chytrý dům 
podpíraných systémem lepených 
průvlaků a sloupů. 

Krov byl na základě podrobnějšího 
průzkumu provedeného dodavate-
lem v  průběhu stavby označen za 
nevyhovující a  musela ho nahradit 
replika. Původní koncept zateple-
ní pomocí nadkrokevního systému 
z  PIR desek však zůstal pro svou 
funkčnost zachován i po této změně 

projektu. Samozřejmostí pak byla 
náhrada střešních vlnovek taškovou 
krytinou – tradičními bobrovkami. 

Do líce obvodových stěn byla vsa-
zena špaletová okna (z  exteriéru 
dvojsklo, v  interiéru jednoduché 
sklo), vnitřní i  vnější omítky byly 
provedeny v  kombinaci jako sa-
nační a tepelněizolační – takto byla 
opravena i  bosáž přízemí. Sokl 
s předsazeným žulovým obkladem 
zajistí účinné vysychání původní 

vlhkosti ze zdiva i  jeho ochranu 
před srážkovou vodou. 

Provedená sanace zdiva byla ná-
ročnou kombinací odvětrání pod-
podlahového prostoru s  injektáží 
a plošnými izolacemi. Dané řešení 
účinně sníží vlhkost zdiva a v kom-
binaci s  tepelněizolačními omít-
kami dojde k  žádanému zvýšení 
uživatelského komfortu ve všech 
místnostech radnice. 

Výměník tepla napojený na CZT 
zůstal umístěn v  suterénu, distri-
buce tepla bude probíhat převážně 
teplovodními tělesy a  doplňkově 
podlahovým vytápěním u  vstupu. 
Ohřev TUV, jejíž spotřeba je zce-
la minimální, je lokální v  několika 
bojlerech u odběrných míst (umy-
vadel). Velmi nízká potřeba teplé 
užitkové vody ekonomicky vylou-
čila použití např. solárního systé-
mu, který by byl na historickém 
objektu i esteticky problematický. 

Do druhé úrovně krovu byla vesta-
věna technologická místnost se 
dvěma aktivními VZT jednotkami 
značky Nilan a doplňkovým cirku-
lačním ohřevem (pro rychlé vyto-
pení sálu v  podkroví). Jedna jed-
notka obsluhuje prostory radnice 
a  knihovny, kde je podobný pro-

vozní režim, druhá jednotka slouží 
pro větrání a teplovzdušné vytápění 
podkroví (společenský sál a klubov-
na). Obě jednotky jsou v provedení 
umožňující i letní chlazení. Nasává-
ní větracího vzduchu je provedeno 
pomocí rozměrné atypické hlavice 
na střeše budovy, esteticky připo-
dobněné k tradičnímu komínu.

Pečlivě bylo navrženo vzduchotěs-
né provedení všech detailů krovu 
ukládaného na sanované a  zpev-
ňované zdivo. To bylo poměrně 
složité, zejména s ohledem na re-
álný postup prací a přísné požární 
požadavky, kladené na veřejnou 
budovu se spalnými stropy a při-
znaným krovem. 

Energetická koncepce 
a provozní náklady
Při zvažování efektivity navržených 
úsporných opatření se vycházelo ze 
stávajících provozněekonomických 
ukazatelů. Náklady i  energetická 
potřeba byly pro porovnání násled-
ně přepočteny na užitnou a vztaž-
nou plochu budovy a porovnávány 
s různými normovými požadavky. 

Užitná plocha původní radni-
ce byla cca 415 m2, energeticky 
vztažná plocha 677 m2. Masivní 
zdivo představuje cca 40% půdo-

www.ESB-magazin.cz

PROJEKT

Všechna podlaží spojuje výtah vedený ve středu trojramenného schodiště
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rysné plochy a  to velmi zkresluje 
porovnání v přepočtu měrné spo-
třeby energie mezi užitnou a vztaž-
nou plochou. Prostým vydělením 
průměrné spotřeby 39  130  kWh/
rok na vztažnou plochou vyjde 
cca 58 kWh/m2a, což je překvapi-
vě nízká hodnota, jen málo se liši-
cí od požadavku na dnešní nízko-
energetické domy a málokdo by ji 
u objektu starého 200 let před pro-
vedením úprav očekával. Společ-
ná hodnota pro teplo a  veškerou 
elektrickou energii pak představu-
je cca 80 kWh/m2a.

Provedením všech navržených 
opatření (zateplení střechy, odvlh-
čení zdiva, regulace otopné sou-
stavy, nucené větrání s rekuperací 
atd.) se jednak zvýší uživatelský 
komfort, ale zároveň se dá objek-
tivně předpokládat snížení celkové 
energetické spotřeby. 

Soustředíme-li se na faktor vyu-
žívání obnovitelné a  neobnovitel-
né energie, o nějž by nám mělo jít 
především, pak se i  v  budoucnu 
velmi pozitivně projevuje napoje-
ní na centrální zdroj tepla na bio-

masu. Zde se díky stanoveným 
přepočítacím koeficientům dostá-
váme k  následujícím výpočtovým 
hodnotám:

Při aktuální vztažné ploše 1009 m2, 
která vznikla novým využitím pod-
kroví nad částí půdorysu dokon-
ce ve dvou úrovních, se potře-
by energií snadno přepočítávají 
a  hodnota měrné neobnovitelné 
primární energie (uvedená rovněž 
v  PENB) je cca 70 kWh/m2 rok, 
takže splňuje kategorii B - velmi 
úsporná. To je u  historické rad-

nice, jejíž obvodový plášť nebylo 
možné dostatečně zateplit, velmi 
dobrý výsledek, na němž se však 
výpočtově nejvýrazněji projevil 
ekologický systém vytápění bio-
masou z CZT. 

Lze tedy konstatovat, že tento 
způsob vytápění je environmentál-
ně vhodným řešením pro všechny 
stávající stavby, které nemohou 
být z  technicko-estetických dů-
vodů plně přizpůsobeny součas-
ným požadavkům na energeticky 
úsporné budovy.
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Nasávání větracího vzduchu je provedeno pomocí rozměrné atypické hlavi-
ce na střeše budovy, esteticky připodobněné k tradičnímu komínu.

Spotřeba energie v objektu

Dílčí vypočtená spotřeba energie v kWh/rok
elektřina 21 810
soustava CZT (> 80 % biomasy) 47 430
energie okolí 6176

CELKEM 75 416
Celková primární energie v kWh/rok

elektřina 69 763
soustava CZT (> 80 % biomasy) 52 173
energie okolí 6176
CELKEM 128 142

Neobnovitelná primární energie v kWh/rok
elektřina 65 431
soustava CZT (> 80 % biomasy) 4743
energie okolí 0
CELKEM 70 147
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Porovnáme-li původní měr-
nou spotřebu tepla na vytápění 
(58  kWh/m2a) s  velmi podrob-
ně propočítanými projekčními 
předpoklady (47 kWh/m2a), pak 
je vzniklá úspora relativně nízká 
– představuje jen cca 20% opro-
ti reálnému původnímu stavu. 
Jde o poněkud překvapivý výsle-
dek ve srovnání s náklady, které 
byly na důkladnou rekonstrukci 
vynaloženy a  byly plně podříze-
ny splnění celé řady normových 
a  legislativní požadavků (např. 
tepelné, hygienické, požárněbez-
pečnostní atd.). 

S  ohledem na údaje o  spotřebě 
z předešlých let očekáváme hod-
noty ještě o  něco nižší, než jsou 
výpočtové. Toto nám ale může 
potvrdit až monitoring údajů v bu-
doucích letech. 

V  každém případě jsme získali 
díky pečlivým záznamům inves-
tora přehled o  předešlých ener-
geticko-ekonomických nárocích 
stavby. Dále máme projektovou 
dokumentací, přesně dokládající 
realizovaná opatření a  z  budoucí 
spotřeby energií půjde vyhodno-
tit skutečný dopad této rekon-
strukce. Všechny tyto údaje by 
pak měly posloužit odborníkům 

z  oborů energetiky, stavebnictví 
a  legislativy při dalším zpřesňo-
vání metodiky a kalibraci používa-
ných výpočtových modelů. 

Na závěr ještě jeden přepočet dle 
ČSN 73 05 40-2, kde se stanovují 
mezi jinými i kritéria pro neobytné 
budovy blízké nulovému standar-
du, což se někdy mylně zaměňuje 
za nulové domy. 

Historický objekt radnice po-
chopitelně nesplnil hodnotou 
0,469 W/m2K-1 kritérium průměr-
ného součinitele prostupu tepla 
Uem, ani hodnotu měrného po-
třeby tepla na vytápění, ale díky 
napojení na CZT spalující bioma-
su se nepřekročení hodnoty měr-
né primární energie stalo splnitel-
ným limitem. 

A  lze tedy konstatovat, že tato 
dvě stě let stará stavba splnila 
jedno z důležitých kriterií, stano-
vených pro budovy blízké nulo-
vému standardu. 

Ing. arch. Jakub Žiška  
a Ing. arch. Pavel Šmelhaus
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Evropský legislativní balíček 
k energetické účinnosti budov
Evropská komise na konci listopadu zveřejnila legislativní 
balíček k energetické účinnosti a náročnosti budov, jeho 
součástí je návrh revize směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti a návrh revize směrnice 2010/31/EU o energetické 
náročnosti budov. Rada se prostřednictvím aliance Šance pro 
budovy účastní odborné konzultace obou směrnic. 
• Komise navrhuje změnit cíl pro 

energetickou efektivitu pro rok 
2030 z 27 % nezávazného na 
30 % závazný. Jako zásadní 
přispěvatel k energetickým 
úsporám jsou brány budovy.

• Článek 7 směrnice EED stano-
vuje povinnost šetřit 1,5 % pro-
dejů energie ročně. V aktuální 
směrnici je jen do roku 2020 
a prodlužuje se do roku 2030. 
V ČR má tato povinnost být pl-
něna formou dotačních progra-
mů pro různé typy budov.

• Definován koncept dekarbonizace 
fondu budov do roku 2050, tzn. 
dlouhodobý cíl, ke kterému by 
vlády měly napřít své úsilí. To je 
zcela v souladu s naší Vizí nula.

• Státy zavedou nový indikátor in-
teligentnosti budovy (smartness 
indicator), kde je kladen větší 
důraz na automatizaci, energe-
tický management, dostupnost 

smart meteringu a obecně pří-
stup k informacím o spotřebě na 
straně uživatelů.

• Vedle obou směrnic je ještě 
podstatné sdělení Smart Finan-
ce for Smart Buildings, které se 
zaměřuje na financování úspor-
ných a inteligentních budov 
včetně umožnění zapojení ban-
kovního sektoru a privátního ka-
pitálu. –To je téma, kterým se již 
zabýváme a kterému se budeme 
věnovat na naší připravované 
konferenci Šetrné budovy 2017.

Připravila Česká rada pro šetrné 
budovy

Návrh revize směrnice 2012/27/EU 
o energetické účinnosti a návrh re-
vize směrnice 2010/31/EU o ener-
getické náročnosti budov. 
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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ČKAIT ocenila ekologické 
a energetické projekty
CENY ČKAIT 2016 byly předány v rámci 14. ročníku Českého 
energetického a ekologického projektu, stavby a inovace roku 
2015 (dále ČEEP).

22. listopadu 2016 se v Betlémské 
kapli v Praze uskutečnilo vyhlášení 
cen v rámci ČEEP. 

CENU ČKAIT za stavbu Spalovna 
Chotíkov předal prof. Karel Kabe-
le, CSc., do rukou Mgr. Tomáše 
Drápaly, generálního ředitele Pl-
zeňské teplárenské, a.s. 

Druhou CENU ČKAIT za stavbu 
Ekologizace a  obnova teplárny 
v Plané nad Lužnicí převzal Ivo Nej-

dl, jednatel společnosti C-Energy 
Bohemia s.r.o. 

Ing. Jiří Šála, CSc., předal CENU 
ČASOPISU TOB za hotel Anna-
hof – návrh přestavby usedlosti na 
středisko pro veřejnost s  přírodní 
simulací oteplování klimatu. Cenu 
převzala Ing. arch. Petra Buganská 
z Fakulty architektury VUT BRNO. 

Mgr. Soňa Rafajová
mediální manažer ČKAIT 

Mnoho chybných PENB
Počet chybných nebo dokonce úmyslně zmanipulovaných průkazů 
PENB je alarmující, chyby obsahuje téměř polovina z nich.

Na nekvalitní zpracovatele prů-
kazů energetické náročnosti bu-
dov (PENB) se od loňského roku 
zaměřila Státní energetická in-
spekce (SEI). Chyby našla ve cca 
čtyřiceti procentech z  kontrolo-
vaných průkazů. Nejvyšší pokuta 
byla zatím uložena ve výši 36 000 
Kč.

Od 1. července 2015 mají zpra-
covatelé PENB povinnost ohla-
šovat každý zpracovaný ener-
getický dokument. Celkem jich 
bylo od té doby ohlášeno 25 867. 
Od ledna do října letošního roku 
bylo dosud prošetřeno celkem 
1431  průkazů. Zhruba čtyřicet 
procent z objemu kontrolovaných 
průkazů má nedostatek takový, 
že výsledkem kontroly je porušen 
zákon, následuje správní řízení 
a uložení pokuty. 

Mezi nejčastější prohřešky pat-
ří chybné stanovení ploch obál-
ky budovy, celkové energeticky 
vztažné plochy, chybné stanove-
ní skladeb konstrukcí nebo ab-
sence zadání tepelných vazeb. 

Někteří zpracovatelé také zcela 
zkreslili spotřebu tepla na vytá-
pění budovy nebo ji, možná tro-
chu absurdně, naopak uvedli ne-
reálně vysokou. Je však potřeba 
rozlišovat nedostatky formálního 
charakteru a  nedostatky přímo 
ve výpočtu. 

„Některé prohřešky, jako napří-
klad stanovení plochy obálky, což 
je zcela základní údaj pro zpraco-
vání průkazu, mají zásadní dopad 
na zpracování průkazu z toho dů-
vodu, že se propisují celým výpo-
čtem a jedno špatné uvedení této 
hodnoty ovlivňuje nesprávně celý 
výpočet včetně výsledné energe-
tické náročnosti hodnocené budo-
vy. Množství chybných průkazů je 
zarážející. Proto budeme v kontro-
lách pokračovat,“ uvedl ústřední 
ředitel Státní energetické inspekce 
Pavel Gebauer.

Mgr. Jan Charvát, Šance pro budovy 

www.ESB-magazin.cz

Betlémská kaple 22. 11. 2016 
s pozornými hosty

Prof. Kabele, CSc. předával CENU 
ČKAIT v rámci ČEEP
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Aktuální výzva v programu 
Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem 
životního prostředí ČR dnes společně vyhlásilo v listopadu 
2016 novou kontinuální výzvu na dotace na výstavbu 
nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání 
tepla z odpadní vody.
Příjem žádostí na výstavbu by-
tových domů s  velmi nízkou 
energetickou náročností i  na 
další programové novinky star-
tuje 9.  ledna 2017 a  potrvá až 
do konce roku 2021 nebo do vy-
čerpání alokace. Pro stavebníky 
bytových domů z  řad fyzických 
i právnických osob je v ní k dis-
pozici alokace ve výši 100 milio-
nů korun. 

Nově otevřená výzva (3. výzva 
u  bytových domů) cílí na staveb-
níky bytových domů, kteří díky 
dotaci mohou pokrýt 15 % výdajů 
na výstavbu na jeden projekt. Po-
skytována je fixní dotace ve výši 
1300 Kč/m2 energeticky vztažné 
plochy ucelené bytové části byto-
vého domu. Dodatečnou podpo-
ru je možné získat například i  na 
zpracování odborného posudku, 
zajištění dozorové činnosti a  mě-
ření průvzdušnosti obálky budovy.

Zcela nově jsou dotace určeny i na 
moderní stavební eko prvky, jako 
je budování zelených střech a vyu-
žívání tepla z odpadní vody.

Dotace na zelené střechy
„V  době, kdy řešíme dopady kli-
matické změny, je pro mě podpora 
budování zelených střech jedním 
z důležitých opatření. Zelené stře-
chy přispívají k úspoře energie na 
vytápění a chlazení, a  to zejména 
v  období větších výkyvů venkov-
ních teplot, mají příznivý vliv na 
přirozený koloběh vody, zlepšují 
mikroklima a  omezují prašnost,“ 
uvedl ministr Brabec.

Na zelené střechy je poskytová-
na podpora ve výši až 500 Kč/m2 
půdorysné plochy vegetačního 
souvrství zelené střechy. V přípa-
dě zpětného získávání tepla z od-
padní vody je na žadateli, zda si 
zvolí účinnější centrální systém 

nebo jednodušší decentrální sys-
tém spořící energii nutnou na 
ohřev teplé vody při sprchování. 
Podpora je poskytována ve výši až 
5000 Kč na jeden decentrální sys-
tém, popř. na napojené odběrné 
místo v případě centrálního systé-
mu. Maximálně lze takto získat až 
15 000 Kč na jeden rodinný dům. 
U bytových domů je poskytována 
fixní dotace 5000 Kč na bytovou 
jednotku.

„Kromě těchto novinek jsme upra-
vili i podmínky podpory na solární 
systémy, které tak nově  umožňují 
podpořit využití fotovoltaických 
střešních krytin nebo fasádních 
systémů tam, kde není  optimální 
volit standardní fotovoltaické 
panely,“ vysvětluje ředitel  Státního 
fondu životního prostředí ČR 
Petr Valdman.

Pionýrský projekt 
trvalé udržitelnosti 
v USA

Brock Environment Center – První 
budova v USA, která získala nej-
vyšší stupeň certifikace jako „Living 
Building“, byla uvedena do provozu 
ve Virginia Beach. 

Má okolo 9000 m2 užitkové plochy. 
Díky instalaci fotovoltaických pa-
nelů s kapacitou 46,5 kW a dvou 
větrných turbin po 10 kW,  vyrábí 
1,83násobek energie více než sama 
spotřebuje. Má zařízení na přeměnu 
dešťové vody na pitnou. V porov-
nání s běžnou budovou má Brock 
nižší spotřebu na osvětlení (96 %), 
vytápění (67 %), větrání (51 %) 
a pro ohřev teplé vody (40 %).

(Publikováno: Engineering News 
Record č. 16/2016, str. 12 –  Pioneer  
sustainable project certified as 
a „Living Building“, časopis je k dis-
pozici v knihovně IC ČKAIT)

 
Virtuální prohlídka →  zde 
Více informací → zde

www.ESB-magazin.cz
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Nárůst počtu 
dřevostaveb v Německu

Vzhledem k po-
měrně vysokým 
cenám bytových 
domů, stavěných 
tradičními tech-
nologiemi, při-
chází šance pro 
uplatnění  dře-
va pro výstavbu 

bytů, jednak pro velmi dobrou ma-
teriálovou základnu, jednak pro pod-
statně nižší cenu pro pořízení bytu 
ze dřeva. Ideálními místy pro výstav-
bu bytů ze dřeva jsou příměstské 
zóny nebo menší obce. Co se týká 
technické kvality dřevěných domů, 
jsou všechny možné prvky kvalitní 
 výstavby pečlivě vyřešeny. V řadě 
spolkových zemí jsou zpracovány 
velmi dobré návrhy výstavby bytů 
a dalších druhů staveb pro potřeby 
obyvatel, i vícepodlažních, na bázi 
dřeva, jako jsou správní budovy, do-
movy a důchodců, obchodní domy 
atd. Pravděpodobný boom dřevě-
ných staveb umožňují nové předpi-
sy, týkající se protipožární ochrany 
a povolující výstavbu vícepodlažních 
objektů ze dřeva.

Boom der Häuser aus Holz, Bauen 
mit Holz 6/2016, str. 3

Rychlost výstavby 
bytů pro uprchlíky má 
svou cenu

Nový německý problém se nazývá 
výstavba bytů pro tisíce uprchlíků, 
kteří zde dostávají azyl. Podle zku-
šeností řady architektů jsou lhůty 
na přípravu a výstavbu takových 
bytů kratší, a tím také dochází ke 
zdražování této výstavby v porov-
nání s běžnou výstavbou. Staveb-
ní povolení se vydává velmi pružně 
i do jednoho měsíce, spodní stav-
ba trvá asi 3 měsíce, vrchní stavba 
okolo čtyř měsíců. Vždy se jedná 
o  bytové domy, ubytovny nebo 
„kontejnerové“ modulové objekty, 
převážně ze dřeva. Kvalita těchto 
domů může být značně nižší vzhle-
dem k rychlosti výstavby. Němec-
ký přístup k této výstavbě je zcela 
unikátní.

Die Schnelligkeit hat ihren Preis, 
Bauen mit Holz 6/2016, str. 6

Podstřešní pásy 
na  horském objektu

Na vrcholu švýcarské hory Chäse-
rrugg byla obnovena konečná sta-
nice lanovky s přidanou  restaurací 

ve výšce 2262 m nad mořem. 
 Kapacita restaurace je 350  míst 
uvnitř a 90 míst venku. V zájmu před-
cházení možných škod na střeše při 
velké nepřízni počasí byla prove-
dena podstřešní ochranná plocha 
z difusně otevřených pásů Ampa-
top Seal, vyráběná firmou Ampack 
AG. Pásy jsou nepropustné pro 
vodu a jsou vyrobeny z termoplas-
tického polyuretanu, který odolává 
i nízkým teplotám a UV  záření.

Unterdachbahnen für Gipfelstürmer, 
Bauen mit Holz 6/2016, str. 38

Zkoušky trvalé 
udržitelnosti 
 univerzit

Asociace ředi-
t e l ů   s t á t n í c h 
 univerzit (AUDE) 
vy dala první pod-
klad pro stanove-
ní trvalé udržitel-
nosti univerzit. 
Ten zahrnuje data 
o   velikosti uni-

verzity, o její lokaci a specifických 
ústavech, o  spotřebě energie, 
vody, množství odpadů, adaptabi-
lity, o dopravní situaci a biodiver-
zitě, o zásobování a řízení. Podle 

vyjádření činitelů AUDE je agenda 
spojená s trvalou udržitelností nyní 
prioritou v jednání školy. Soubor 
dat pomůže také najít možná zlep-
šení v současné řídicí praxi.

Green scorecard lauched to test 
sustainability of universities, 
 Building 20/2016, str. 15

Dánský investor do 
energetické výstavby 
očekává zhodnocení 
svého kapitálu

Dánská  f i rma 
Dong je develo-
perem větrných 
farem ve Velké 
Británii a plánuje 
prodat 17% po-
díl svých akcií za 
celkem 10,9 mld. 
liber. Dánská vlá-

da, která má ve firmě 59% podíl, 
zamýšlí koupit kontrolní balík fir-
my, neboť výstavba větrných jed-
notek na moři má velmi příznivou 
budoucnost.

Danish energy investor expects 
valuation of stock exchange, 
Building 22/2016, str. 15

www.ESB-magazin.cz

Z KNIHOVNY ČKAIT



33

Švédský král 
 kritizoval stavbu 
 Nobelova centra

Výstavba Nobe-
lova kulturního 
centra ve Stock-
holmu byla sice 
schválena, přes-
to stále vyvolává 
negativní reakce. 
K protestům pro-
ti jeho umístění 

i velikosti se nyní připojil i králov-
ský manželský pár. Pokládá jej za 
gigantický a  přísně geometrický 
s nevhodnými fasádami. Má za to, 
že by výstavba zasloužila projít re-
ferendem. Situace připomíná sta-
noviska britského prince  Charlese 
k moderní výstavbě v Londýně, kdy 
hájil ochranu historického dědictví 
města, neporušenost jeho středu 
a kritizoval plánovanou výstavbu 
vysokých staveb,  měnící  obrysy 
města (skyline). Městští radní 
ve Stockholmu obvinili svého krále, 
že je o sto let zpátky a že do mož-
ného referenda nemá královská ro-
dina co mluvit.

King of Sweden knocks Nobel 
Centre, Building č. 23/2016,  
str. 14

Prefabrikace by  
mohla být odpovědí 
na vý stavbu bytů 
v Londýně

V Londýně se má 
postavit 50 tisíc 
bytů ročně. Stále 
častěji se ozývají 
hlasy, které volají 
po projektování 
vhodné bytové 
výstavby pomocí 
prefabrikace. Po 

Brexitu, který může přinést ještě 
větší nedostatek pracovníků-ci-
zinců na stavbách, musí stavební 
průmysl nalézt nové způsoby vý-
stavby bytů, než bylo dosud běžné. 
Nebude stačit byť rychlé vyškolení 
vlastních domácích zájemců o prá-
ci ve stavebnictví. Bytová výstavba 
je dobře realizovatelná pro svůj jed-
notný modulární charakter a uplat-
něním těžké techniky ve výrobnách 
i na stavbách. Je známo, že prefab-
rikované konstrukce jsou levnější 
a  jejich použití je v mnohem krat-
ších lhůtách oproti zavedeným po-
stupům výstavby. Problém s dobře 
navrženými projekty pro prefabri-
kované objekty vyřešily již některé 
evropské země k naprosté spoko-

jenosti investorů i uživatelů. Z toho 
se musí poučit i britská výstavba.

Prefab homes could answer 
London's problems, Building 
č. 25/2016, str. 26

Velké projekty 
v  Británii jsou po 
 Brexitu rizikové 

Stavební organi-
zace se obávají, 
že Brexit vyvo-
lá velké změny 
v  investiční ob-
lasti hospodář-
ské politiky Velké 
Británie. Vláda 
ve Walesu a eko-

nomická rada označily již něko-
lik velkých projektů se sníženým 
rozsahem investic v  infrastruktuře 
(silnice, metro). Do obtíží se do-
stane i výstavba jaderné elektrárny 
v Hinkley. Podle některých analyti-
ků budou značně omezeny veřej-
né investice jako takové mimo jiné 
také proto, že až 40 % londýnských 
stavebních firem má zaměstnance 
z ciziny. Pokud by se naplnily snahy 
o vypovězení cizích pracovníků ze 
země, budou příští roky neúnosně 

špatné pro celou výstavbu. Tyto 
pracovníky nelze rychle nahradit 
z vlastních zdrojů pracovních sil.

Major projects at risk from 
investment slump post Brexit, 
Building č. 26/2016, str. 9

Zahraniční časopisy 
v Knihovně ČKAIT

Časopisy jsou k dispozici v Knihov-
ně ČKAIT. Anotace nejzajímavěj-
ších článků z fondu zahraničních 
časopisů připravují zaměstnanci 
Střediska vzdělávání a informací 
ČKAIT. 

Kontakt: 
Středisko informací a vzdělávání, 
Ing. Dominika Hejduková, 
227 090 226, 
dhejdukova@ckait.cz 

→ http://www.ckait.cz/content/
stredisko-vzdelavani-informaci 

www.ESB-magazin.cz
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STAVBA 2016
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

1   Stavby občanské vybavenosti
2   Bytové stavby
3    Průmyslové stavby  

a technologické stavby
4   Dopravní a inženýrské stavby
5   Rekonstrukce staveb a objektů
6    Vodohospodářské stavby  

a ekologické stavby
7    Stavby realizované mimo území 

Jihomoravského kraje.

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových 
projektů v Jihomoravském kraji a také propagace jejich tvůrců – pro-
jekčních, dodavatelských a investorských subjektů, mající sídlo v JMK.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském 
kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 
15. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2016.

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016

UZÁVE�RKA PR�IHLÁŠEK JE 15. ÚNORA 

Odborná porota bude posuzovat stavby podle funkčních požadavků 
a koncepčního řešení, stavebně architektonického výrazu díla a začle-
nění do okolí, jakosti stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních 
materiálů a výrobků a zvláštních předností stavby. → Složení poroty

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje proběhne také Soutěž 
o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou 
vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou 
architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně.  
→ Více o studentské soutěži zde

SOUTĚŽ JE VYHLÁŠENA  
PRO TYTO KATEGORIE:

→ Více informací vč. přihlášky ke stažení na www.stavbajmk.czProf. Ing. 
Rostislav Drochytka, CSc. 

děkan FAST

doc. Ing. 
Josef Chybík, CSc.

děkan FA

Stavba

2014
Jihomoravského kraje

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

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU 
A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ

Ing. Jiří Košulič
předseda představenstva SPS v JmK

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
děkan FAST

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

Jihomoravský kraj

Soutěž je vyhlášena ve skupinách a kategoriích:
Skupina ARCHITEKTURA:

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

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

Pro obě skupiny společně se vyhlašuje kategorie:
  doktorská práce

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

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

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

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

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

   doktorské práce
   na doporučení pedagogických pracovníků mohou být do soutěže přihlášeny i mimořádné 
práce z řad studentů středních odborných škol stavebního směru, kterým může porota 
udělit „Zvláštní cenu“

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

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

http://stavbajmk.cz/odborna-hodnotici-porota-souteze-stavba-jihomoravskeho-kraje-2015/
http://stavbajmk.cz/zkusebni-stranka/studentska-soutez/
www.stavbajmk.cz


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 vzdálenějším 
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

Obchodní manažer
Pavel Šváb
E-mail: svab@ice-ckait.cz

EDIČNÍ PLÁN  
A CENÍK INZERCE

www.ESB-magazin.cz
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