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Otevřená 
zahrada v Brně

Již více než čtyři roky je porovnává-
na účinnost použitých technologií 
a  spotřeb areálu Otevřená zahrada 
v Brně na úpatí hradu Špilberk. Je tak 
jedinečnou praktickou učebnicí, kte-
rá ukazuje, jak v praxi fungují tepelná 
čerpadla v hlubinných vrtech, betono-
vé jádro, fotovoltaika či jak se vyplatí 
investice do hospodaření s vodou.

Zkušenosti z provozu Otevřené za-
hrady v Brně potvrzují předpoklad, 
že vyšší investiční náklady do te-
pelných čerpadel se vrací již během 
6–9 let v závislosti na tom, s jakým 
jiným zdrojem energie jsou porov-
návány. Předpokládaná životnost 
geotermálních systémů je přitom 
až 100 let.

Lesy v lese

Wood Design 
Award 2017

PUBLIKACE 
Konstrukční detaily 
pro pasivní a nulové 
domy 

Dřevěné 
výškové budovy 
v městech 
současnosti

Nejlepší české 
dřevěné stavby 
roku 2017

Dubový 
mrakodrap 
pro Londýn

Nejvyšší 57 m vysoká dřevostav-
ba bude dokončena letos v létě ve 
Vancouveru. O rok později ve Vídni 
vyroste 84 m vysoká dřevěná věž 
ve Vídni.

V anketě Dřevěná stavba roku 2017 
bylo oceněno čtrnáct dřevěných 
staveb. Vítěze vybírala odborná 
porota a  široká veřejnost v  osmi 
soutěžních kategoriích. V  anketě 
soutěžilo 113 dřevěných staveb 
a  veřejnost jim poslala rekordních 
49 241 hlasů.

Nový londýnský mrakodrap s dře-
věnou konstrukcí vyšší než tři sta 
metrů by se stal nejvyšší dřevěnou 
stavbou světa. Zatím se však jed-
ná pouze o výzkumný experiment, 
který letos na jaře v Praze předsta-
vil jeho autor Kevin Flanagan.

V  lednu skončila mezinárodní archi-
tektonická soutěž na nové admini-
strativní centrum s.p. Lesy České 
republiky v Hradci Králové. Autoři ví-
tězného návrhu z brněnského atelié-
ru Chybik+Kristof Architects & Urban 
Designers přišli s originálním koncep-
tem znovuzalesnění místa.

Americká rada pro dřevěné stavě-
ní WoodWorks představila vynika-
jící realizace v oblasti projektování 
dřevostaveb ve Spojených státech 
amerických.

River Beach 
Chicago

Scoreditch 
London



3
www.ESB-magazin.cz

OBSAH ESB 2/2017 ROČNÍK: VI
ČÍSLO: 2/2017
Datum 1. vydání: 23. května 2017

Hörmann Česká republika s.r.o.

FENIX Trading, s.r.o.

GEROtop spol. s r.o.

RD Rýmařov s. r. o.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Moderní požární ochrana:
posuvná protipožární vrata  

s pohonem
• výhodné a komfortní řešení s využitím 

pohonu SupraMatic HT

• pouze u společnosti Hörmann:  
s pozinkovaným povrchem Pearlgrain

• dodávají se v provedení z oceli a ušlechtilé 
oceli i jako víceúčelová vrata

T30 RST90MZ 

208-17 (gewerbliche Endkunden)

Pohon SupraMatic HT

Jen u firmy Hörmann

Účinnost distribuce 
tepla při použití různých 
topných systémů

Nejrovnoměrnější rozložení teplot je 
v prostorách vytápěných tzv. velko-
plošnými sálavými systémy – tedy 
podlahovým a stropním vytápěním, 
následované stropními a nástěnný-
mi sálavými panely.

Vítězové přehlídky 
Pasivní dům 2016

Zájem o dotace na hospodaření 
s deštovou vodou je obrovský

O ocenění nejlepší pasivní a energe-
ticky vysoce šetrná stavba v Česku 
se letos ucházelo celkem padesát tři 
originálních domů. Odborná porota 
z nich vybrala třináct nejzdařilejších.
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Matfyz v  roce 2012 zavedl nový 
systém vytápění a chlazení budov. 
Spotřeba vody klesla na desetinu, 
spotřeba plynu o 40 %.

Jak skutečně 
fungují tepelná 
čerpadla  
země-voda?

http://www.hormann.cz
http://www.fenixgroup.cz
http://www.gerotop.cz
http://www.ice-ckait.cz/
www.um.edu.mt
mailto:kohoutova%40esb-magazin.cz?subject=
http://www.ice-ckait.cz 
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Dubový mrakodrap pro Londýn
Nový londýnský mrakodrap s dřevěnou konstrukcí vyšší než tři 
sta metrů by se stal nejvyšší dřevěnou stavbou světa. Zatím se 
však jedná pouze o výzkumný experiment v rámci projektování 
dřevěných staveb, který letos na jaře v Praze představil jeho 
autor Kevin Flanagan.

Pokud by se dřevěný mrakodrap 
Oakwood Timber Tower postavil, 
jednalo by se o nejvyšší dřevěný 
mrakodrap světa. Měl by 315 m 
a 80 pater. Spotřeba dřeva by byla 
65 000 m3; což je množství, které 
přiroste v evropských lesích za pou-
hé 2 hodiny. V tuto chvíli je projekt 
v testovací fázi. Pilíře u paty stav-
by by měly rozměr 250 x 250 cm. 
Pro srovnání sloupky pro rodinné 
domy mají běžně 6 x 9 cm. Stavba 
by byla čtyřikrát lehčí než běžný 
mrakodrap. Dokonce by byla tak 
lehká, že na povrchu budovy by 
byly v různých patrech vytvořeny 
zahrady pro zatížení mrakodrapu.

Na projektu Dubové věže, takzva-
né Oakwood Tower, pracuje ka-
nadský architekt Kevin Flanagan 
z PLP Architecture ve spolupráci 
s  fakultou architektury Cambrid-
geské univerzity a  společností 
Smith and Wallwork. Kevin Fla-
nagan je držitel mnoha ocenění 

za stavby v metropolích po ce-
lém světě. V rámci svých projektů 
hledá cesty, jak zajistit kvalitnější 
život, zejména ve městech. Jeho 
projekty se zaměřují na výstav-
bu trvale udržitelných a chytrých 
budov, snaží se zohlednit potře-
by daného místa i otázky spojené 
s  ochranou životního prostředí. 
Mezi jeho nejvýznamnější projek-
ty patří například dominanta Abu 
Dhabi – Abu Dhabi Investment 
Authority, The Edge v Amsteroda-
mu, Skypod a CarTube v Londý-
ně, River City v Praze nebo velmi 
aktuální projekt Oakwood Timber 
Tower v  Barbicanu v  Londýně.

„Města čekají v budoucnosti dvě 
velké výzvy. Tou první je, že svě-
tová populace roste a stěhuje se 
do měst. Kvalita městského živo-
ta se tak stane klíčovou otázkou. 
Druhou výzvou je, že stavebnictví 
se zásadním způsobem podílí na 
emisích CO2, globálně minimálně 

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Dubový mrakodrap je tak lehký, že musí mít střešní 
zahrady, které ho zatíží.
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z 35 %. Pokud chceme tyto emi-
se snižovat, tento sektor se musí 
stát ekologičtější. Cestou, která 
se nabízí, je intenzivnější využívá-
ní dřeva ve stavebnictví, zejména 
ve městech,“ řekl Flanagan na své 
pražské přednášce.

Nehořlavostí překoná beton 
Využívání dřeva jako stavebního 
materiálu je výhodné. Jedná se 
o obnovitelnou surovinu se skvě-
lými vlastnostmi – lehkost, pev-
nost a trvanlivost. Stavební dřevo 
při vhodné péči přetrvá stovky let, 
stejně jako stromy, ze kterých po-
chází.

Dřevěná architektura vyvolává po-
chopitelnou otázku o  hořlavosti. 
Avšak rozměrné dřevěné bloky je 
těžké podpálit. Projektovaný mra-
kodrap Oakwood Tower, která by 
mohl stát poblíž kulturního centra 
Barbican v  londýnském centru, 
proto překoná odolností proti po-
žáru betonové budovy. 

Kanadský architekt důsledně rozlišo-
val mezi termínem pro obyčejné dře-
vo (anglicky wood) a stavební dřevo 
(anglicky timber). Rozdíl je podstat-
ný. Zatímco dřevo (= wood hoří), tak 
stavební dřevo (= timber) má z po-
hledu požární odolnosti úplně jiné 

vlastnosti. Některé jeho variace jsou 
dokonce ohni odolné! Zřejmě i tento 
rozdíl mezi wood a timber přispívá 
k větší důvěře, kterou mají obyva-
telé anglofonních zemí k dřevěným 
stavbám.

Laminát, bambus nebo ...
Kevin Flanagan řekl, že si umí 
představit, že se v budoucnu bude 
ve stavebnictví používat geneticky 
modifikované dřevo, které umožní 
stavbu výškových budov. Avšak 
již nyní existuje mnoho nových 
materiálů ze dřeva použitelných 
ke stavbě konstrukcí výškových 
domů. 

Zákres vizualizace dubového mrakodrapu do fotografie nočního Londýna - vedle kulturního centra Barbican.

Oakwood Tower překoná požární 
odolností betonové budovy.
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Příkladem je vícevrstevný lami-
nát, který tvoří několik dřevěných 
vrstev vyskládaných křížem na 
sobě a  slepených nehořlavým 
lepidlem. Vloni byl představen 
v londýnské čtvrti Shoreditch tři-
cetitřímetrový bytový dům, k  je-
hož stavbě by měla být použita ví-
cevrstvá laminátová konstrukce. 
V Kanadě začali touto technologií 
stavět studentské ubytovací zaří-
zení, které má mít osmnáct pater 
a bude se tyčit do výšky padesáti 
tří metrů. 

Dalším nadějným materiálem je 
bambus, který se používá ve sta-
vebnictví v Asii už po staletí. Bam-
bus lze technicky zpracovat, řežou 
se kvádry ze stěn vystavěných 
z  bambusových tyčí a  slepují se 
do velkých desek. Získává se tak 
něco, co je podobné dřevěným sta-
vebním blokům, ale je to pevnější 
než dřevo.

Pozitivní vliv dřeva na člověka po-
tvrzují i různé výzkumy. Například 
rakouská studie z roku 2009 srov-
návala chování žáků ve čtyřech 
různých třídách. Dvě měly dře-
věné podlahy a stropy, další dvě 
podlahy pokryté linoleem a stěny 
plastovým obkladem. Děti, které 
se učily v  „dřevěných” třídách, Model dubového mrakodrapu

River Beech Chicago – 228 m vy-
soký dřevěný mrakodrap s osmde-
sáti nadzemními podlažími má být 
bytovým domem s třemi sty byty, 
který je navrhován jako součást 
developerského záměru Riverline 
v Chicagu. Inovativní konstrukční 
systém návrhu plně využívá přiro-
zenou axiální sílu dřeva a rozdělu-
je vertikální a boční zatížení všech 
dřevěných prvků věže. Široké stěny 
věže jsou spojeny vnitřním křížo-
vým výstupem na okrajích velkého 
středového atria. Zatím je otázkou, 
zda budova River Beech Tower 
skutečně bude postavena. Auto-
ři projektu tvrdí, že to není pouhý 
koncept, ale realizovatelný projekt. 
„Mnoho dřevěných staveb se spo-
léhá na beton a ocel, což je v po-
řádku, ale my chceme prozkoumat 
čistotu projektování stavby pouze  

pomocí dřeva,“ řekl Todd Snapp, 
ředitel designu společnosti Per-
kins + Will. River Beech Tower je 
výsledkem spolupráce mezi spo-
lečnostmi Perkins + Will, Thornton 
Tomasetti a  University of Cam-
bridge. Britská univerzita se podílí 
také na návrhu dřevěného mrako-
drapu pro Londýn.

Autoři: Perkins + Will, Thornton 
Tomasetti, and the University of 
Cambridge.

Více informací zde

Britská univerzita navrhuje dřevěný markodrap i pro Chicago

https://www.bdcnetwork.com/concept-perkinswill-could-become-world%E2%80%99s-tallest-timber-tower
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Shoreditch London – nejvyšší 
dřevostavbou v  Londýně by se 
zatím měla stát jen devítipodlaž-
ní administrativní budova Shore-
ditch s plochou 8000 m2. Projekt 
představili v březnu 2016 architekti 
Waugh Thistleton, kteří uvedli, že 
toto je začátek věku dřeva. Sta-
vební dřevo nabízí řadu výhod: mi-
nimalizuje čas výstavby na místě 
a s  tím související hluk i odpad. 
Stavba méně obtěžuje sousední 
obyvatele, uživatele ulice a okolní 
komunitu.“

Nejvyšší dřevostavba v Londýně má zatím jen devět pater

byly  uvolněnější a  lékaři u  nich 
naměřili nižší srdeční frekvenci.

Kdy se u nás postaví 
dřevěný mrakodrap?
V České republice se z důvodu sva-
zujících požárních nařízení může ze 
dřeva postavit maximálně čtyřpod-
lažní dům. I proto byla přednáška 
Kevina Flanagana, vizionářského 
architekta, velmi inspirující. Uká-
zala, že potenciál dřevěných výš-
kových budov je velký, a nemusí jít 
rovnou o dřevěný mrakodrap! 

„Je v zájmu Ministerstva zeměděl-
ství, aby se dřevo jako stavební 

materiál používal více i u nás,“ po-
tvrdil během přednášky Patrik 
Mlynář, náměstek ministra země-
dělství. Města s velkým podílem 
dřevěných staveb jsou ekologičtěj-
ší, udržitelnější a  jejich obyvatelé 
mají díky nim blíže přírodě. „Dou-
fejme, že díky spolupráci nás všech 
budou takto vypadat brzy i naše 
města,“ zakončil přednášku Sta-
nislav Polák, ředitel Nadace dřevo 
pro život.

Markéta Kohoutová
šéfredaktorka
Zpracováno z podkladů  
poskytnutých Nadací dřevo pro život.

E-book NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

Dřevo - váže na sebe uhlík 

Stromy jsou naše přirozené čističky  
vzduchu! Když rostou, rozkládají CO

2 

z atmosféry na uhlík, který potřebují jako 
stavební látku, a kyslík vypouštějí zpět  
do atmosféry. Tím nám umožňují dý- 
chat čistý vzduch. Stromy v sobě díky  
fotosyntéze také uchovávají velké množ-
ství energie. 

Věděli jste, že člověkem obhospodařova-
né lesy zachycují více CO

2
 než lesy bez 

zásahu člověka? Staré stromy při procesu 
tlení totiž uhlík do atmosféry opět uvol-
ňují. (ProHolz, 2016b) V českých lesích  
se ale dospělé stromy pokácí dříve, než 
se ve dřevě svázaný uhlík stihne uvolnit 
zpět do atmosféry. 

To má dva prospěšné důsledky. Zaprvé, 
mladé stromy tak získají prostor a světlo 
pro svůj rychlejší růst a mohou tak opět 
aktivně zachycovat CO

2
. 

Zadruhé, z pokácených stromů vzniknou 
dřevěné výrobky, které  i nadále uchová-
vají CO

2
. Uhlík je totiž vázán ve dřevě 

i dlouho po konci života stromu. Dřevěné 

stavby a dřevěné výrobky tak stejně jako 
naše lesy chrání životní prostředí, protože 
uchovávají tuny CO

2
.  

Až po skončení životního cyklu, když se 
stavba či výrobek ze dřeva rozloží nebo 
spálí, se uhlík přirozenou cestou vrací do 
ovzduší.

Jak využíváním dřeva chráníme životní prostředí? 
Využíváním dřeva prodlužujeme dobu, po kterou v sobě dřevo 
uchovává tuny CO

2
.

(Zdroj dat: ProHolz, 2016a)
Stromy fungují jako přirozené čističky vzduchu.  
Zdroj: E-book o dřevě, ke stažení zde.

http://www.drevojecesta.cz/images/files/e-book_o_dreve_nadace_drevo_pro_zivot.pdf
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Dřevěné výškové budovy 
v městech současnosti
Pokud by se užívalo jako konstrukční materiál dřevo, 
významně by se snížily celosvětové emise CO2. Jen stromy totiž 
umí snižovat obsah CO2 v atmosféře, a to levně a elegantně. 
Výškové dřevostavby jsou zatím ojedinělé a stavební dřevo jen 
nesměle konkuruje klasickým stavebním materiálům.

Stavební průmysl má obrovskou 
uhlíkovou stopu. Každý Evropan 
spotřebuje ročně několik set kilo-
gramů cementu, například Němec 
328 kg a Švýcar dokonce 695 kg. 
Při výrobě jedné tuny cementu se 
uvolní 560 kg CO2, na jednu tunu 
oceli se uvolní dokonce 1,8 tun CO2. 

Podle studie uveřejněné v odbor-
ném časopise Journal for Sustai-
nable Forestry použití jednoho 
kilogramu dřeva vede ke snížení 
emisí CO2 o devět kilogramů, ne-
boť je spotřebováno méně cemen-
tu a oceli. 

Na druhou stranu, dřevo je také 
zásobárna CO2. Když strom ros-
te, spotřebuje z atmosféry téměř 
1,8 kilogramů CO2. V jednom kilo-
gramu dřeva je pak uloženo půl ki-
logramu uhlíku. Když se dřevo pálí 
nebo shnije, vázaný uhlík se zase 

uvolní. Naopak pokud se dřevo po-
užije jako stavební materiál, bude 
uhlík vázán dlouhodobě. K tomu, 
aby se dřevo mohlo v  masivním 
měřítku používat jako konstrukč-
ní materiál, je však nutné nejprve 
změnit stavební normy.

Levněji a rychleji
Tajemství dřevěných mrakodrapů 
je tzv. křížem laminované dřevo – 
Cross Laminated Timber (CLT). 
Jak název napovídá, jedná se 
o několik vrstev dřeva, které jsou 
slepeny napříč. Vznikají tak pevné 
dřevěné desky o rozměrech 16 x 
3 x 0,5 m, které jsou nosným prv-
kem konstrukce. V případě požáru 
povrch CLT desky pouze zuhelnatí, 
ale uvnitř si zachová svou pevnost. 
CLT má i další výhody. Desky jsou 
přesně řezané počítačovým frézo-
váním před tím, než jsou dodává-
ny na staveniště. Okenní a dveř-

Brock Commons ve Vancouveru
Osmnácti patrová dřevostavba je 53 m vysoká a bude dokončena v létě 2017. 
Vysokoškolské koleje se stanou nejvyšší dřevostavbou světa. Rychlost 
výstavby je dvě podlaží za týden, objem spotřebovaného dřeva je 
2233 m3, což je množství, které v kanadských lesích vyroste za 6 minut. 
Díky výstavbě z dřeva se ušetří 2432 t CO2. Více informací v ESB 2/2016.

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

http://www.esb-magazin.cz/view_48
https://www.youtube.com/watch?v=GHtdnY_gnmE
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10549811.2013.839386
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ní otvo ry, prostupy pro elektrické 
kabely a vodovodní potrubí apod. 
jsou již připravené. 

Tím se ušetří asi jedna třetina doby 
výstavby, protože desky se stejně 
jako nábytek z Ikea sestavují přímo 
na místě. Díky tomu jsou budovy 
s  CLT konstrukcí také cca o  15 
procent levnější než ty z vyztuže-
ného betonu. To je i případ osm-
náctipodlažní budovy University 
of British Columbia v Kanadě, kde 
technologie CLT zvítězila ve srov-
nání s železobetonovou konstruk-
cí, protože se ukázalo, že bude 
postavena rychleji a levněji.

Bergen Norsko – 45 m
První čtrnáctipatrová dřevostav-
ba s výškou 45 m byla postavena 
v norském Bergenu u mostu Pud-
defjord v letech 2014 a 2015. 

Jedná se o  bytový dům s  61 
byty s čistou u--žitnou plochou 
5830 m2. Konstrukce: křížové la-
minátové dřevo a betonové zá-
klady. V  nosných konstrukcích 
budovy je použito asi 9500 m3 

stavebního dřeva, což znamená 
úsporu asi 18 000 t emisí CO2. 
Výstavbu výškové budovy pů-
vodně na vrhl architekt Geir Brek-
ke z Lund & Partnere v roce 2005. 

Projekt byl následně dopracován 
společností Bergen a  Omegn 
Building Society (BOB) ve spo-
lupráci s Rune B. Abrahamsen ze 
společnosti SwecoAS, která na-
vrhla nosnou strukturu a využití 
modulů ve spolupráci s  týmem 
Artec Prosjekt. Dále společnost 
Trefokus AS, norský institut pro 
dřevařskou techniku a  NTNU 
poskytly odbornou radu o vývoji 
projektu s dodatečnou podporou 
také z Innovation Norway.

Video o projektu

Video z výstavby

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Ho-Ho Wien – 84 m
V  Seestadt Aspern se v  dubnu 
2017 začalo s výstavbou 84met-
rového mrakodrapu 24 nadzem-
ními podlažími a s hrubou užitnou 
plochou 25 000 m2. 
Dokončen bude v roce 2018 a sta-
ne se nejvyšší dřevostavbou světa. 
Při výstavbě se díky použití dřeva 
ušetří 2800 t CO2. Předpokláda-
né investiční náklady 65 mil. Euro 
(přepočet cca 70 000 Kč/ m2). 

Aktuální stav výstavby

Více informací v ESB 2/2016 
str. 5–6.

Forte Melbourn – 32 m
první desetipatrová 
dřevostavba
V roce 2012 byl nad přístavem 
v Melbourne postaven deseti-
patrový dřevěný obytný blok 
 Forte, který měří 32 metrů. Do 
roku 2014 byl nejvyšší dřevěnou 
stavbou světa. Bergen – první 14 patrová 

dřevostavba

Video o projektu

Video z výstavby

https://www.youtube.com/watch?v=e5XsqauBCX4
https://www.youtube.com/watch?v=3jI0U36x3D4
https://www.youtube.com/watch?v=pHpthNBiYqE
https://www.youtube.com/watch?v=QR8Z-5cyzrI
https://www.youtube.com/watch?v=e5XsqauBCX4
https://www.youtube.com/watch?v=3jI0U36x3D4
https://www.youtube.com/watch?v=QR8Z-5cyzrI
https://www.youtube.com/watch?v=pHpthNBiYqE
http://www.hoho-wien.at/News/Aktueller-Baustellenuberblick
http://www.esb-magazin.cz/view_51


10

LCT Dornbirn – 27 m
První výšková dřevostavba byla 27 
metrů vysoká osmipatrová pasivní 
LifeCycle Tower One v  rakouském 
Dornbirnu. Díky prefabrikaci ji posta-
vili za osm dní v roce 2012. Hybridní 
dřevěná stavba realizovaná v pasiv-
ním standardu nabízí téměř 10 000 m2 
podlahové plochy. Kvůli předpisům 
týkajících se požární ochrany bylo nut-
né realizovat jádro z hořlavého mate-
riálu. Podařilo se však obhájit požární 
odolnost stropu a jeho spojovacích 
prvků – REI 90 (v souladu s certifikací 
podle normy DIN EN 13501). Zhoto-
vitel stavby Cree Tall Wood Buildings 
Projekt: Büro Kaufmann. 

Více informací v ESB 2/2016 str. 4.

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

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

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

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

LifeCycle Tower - LCT ONE

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

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

Bauherr

Cree GmbH, A-6900 Bregenz

Termine

Baubeginn 2011 – Fertigstellung 2012

Projektdaten

NGF 1.765 m2, BGF 2.319 m2, 

BRI 8.074 m3

Projektdaten Energie 9 kWH/m2a

Projektleitung

Mitarbeit

Bauleitung

Kostenplanung

Tragwerk

HLS

Elektrotechnik

Brandschutz

Bauphysik/Akustik

Ausstellungs-

gestaltung

©Copyright: Fotograf: Norman Müller / Büro Kaufmann / Text: Hermann Kaufmann / Martina Pfeifer Steiner

6850 Dornbirn, Vorarlberg
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LCT Dornbirn byla první výškovou 
dřevostavbou

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY
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Nejekonomičtější vytápění pro váš nízkoenergetický 
dům – elektrické topné systémy FENIX

Topné folie ECOFILM, topné kabely a rohože ECOFLOOR nebo sálavé 
panely ECOSUN, GR a MR nabízí vytápění zcela dle potřeb investora. 
Nízké pořizovací a provozní náklady, vysoká flexibilita a maximální 
tepelný komfort jsou spolu s příjemným sálavým teplem zárukou 
spokojeného a zdravého bydlení.

>> chytré vytápění <<

https://www.youtube.com/watch?v=YRtmyF5DT40 
https://www.youtube.com/watch?v=YRtmyF5DT40 
http://www.esb-magazin.cz/view_48
www. fenixgroup.cz
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Wood Design Award 2017
Americká rada pro dřevěné stavění WoodWorks oznámila 
13. února 2017 výsledky soutěžní přehlídky, která představuje 
vynikající realizace v oblasti projektování dřevostaveb 
ve Spojených státech amerických. 

Soutěž každoročně představuje 
nové inovativní materiály, tech-
nologie, systémy i estetiku  prací. 
Stavby vybírá nezávislá poro-
ta, která pracovala tentokrát ve 
složení: Tom S. Chung, Lisa W. 
Lamkin a  Gregory R. Kingsley. 
Cena je udělována v  devíti ka-
tegoriích.

Cena v kategorii:  
Dřevěná škola
Střední škola v New Haven 
Autor: Gray Organschi 
Architecture

Přístavba školy má 15 000 m2 
a využívá glulam – lepené dřevě-
né lamely v kombinaci s masiv-
ními dřevěnými panely CLT. Díky 
nim se daří vyrovnávat povrcho-
vé napětí především u  stropů. 
Hrubou stavbu dokončilo pět 
dělníků za pomoci jeřábu za 
pouhé čtyři týdny. Jedním z cílů 
projektu bylo vytvořit udržitelnou 
stavbu – od výběru materiálu po 
realizaci.

Cena v kategorii:  
Bytový dům pro rodiny 
MOTO, Denver
Autor: Gensler

Víceúčelová budova nabízí ve čty-
řech patrech apartmánové bydle-
ní (celkem 64 bytových jednotek). 
Obyvatelé mohou využívat dvě be-
tonové terasy (s posezením a bazé-
nem) a nadzemní parkování. Dřevo 
je použito nejen na nosnou kon-
strukci (společně s betonem), ale 
i na estetické dotvoření povrchů. 

Cena v kategorii:  
Komerční budovy vícepodlažní
Albina Yard v Portlandu
Autor: LEVER Architecture

Čtyřpodlažní administrativní budo-
va v přízemí s obchody. Využívá 
glulam a CLT panely, které pochá-
zejí od lokálních výrobců. Snahou 
investora byla optimalizace nákla-
dů, došlo tedy ke zjednodušování 
detailů a  minimalizaci použitých 
materiálů.

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Albina Yard v Portlandu
Foto: Jeremy Bittermann
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Cena v kategorii:  
Komerční budovy přízemní
Stodola, West Sacramento 
Autor: !melk 

Prostorové uspořádání „stodoly“ 
využívá parametrické konstrukce 
a  inspirovalo se klíčením osiva. 
Stavba se nachází v zemědělské 
zóně v severní Kalifornii a měla by 
sloužit jako restaurace a k dalším 
komerčním účelům. Na fasádě byly 
použity šindele.

Cena v kategorii:  
Instituce
Divadlo spisovatelů,  
Glencoe
Autor: Studio Gang  
Architects 

Třípodlažní budova divadla využívá 
díky opakujícím se dřevěným prv-
kům v konstrukci hry světla a stínu 
a tím přináší do prostoru dramatič-
nost a zároveň zastíněním zlepšuje 
klima pro uživatele. 

Celkové provedení stavby i její níz-
ká energetická náročnost zajistily 
stavbě certifikát LEED Gold.

Střední škola v New Haven. Foto: David Sundberg a Gray Organschi Architecture Stodola, West Sacramento. Foto: !melk

MOTO, Denver
Foto: Michelle Meuneir

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY
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Cena v kategorii: Dřevo 
ve vládních budovách
Rosewood Beach, Highland Park
Autor: Woodhouse Tinucci  
Architects

Pavilony postavené na břehu Mi-
chiganského jezera jsou navrže-
ny tak, aby umožňovaly poklid-
né procházky, ale zároveň musí 
vzdorovat bouřím. Hybridní sys-
tém ocelové konstrukce a dřevě-
ného rámu je doplněn 248 dřevě-
nými pilíři. Areál nabízí pavilony 
pro environmentální vzdělávání, 
kanceláře, občerstvení, jídelny 
a další služby. 

Cena v kategorii: Green 
Building 
Pavilon Dixon Water Foundation 
Josey, Decatur
Autor: Lake|Flato Architects 

Otevřený pavilon byl porotou 
vybrán pro svou jednoduchost 
a udržitelnost. Použity byly mate-
riály a komponenty s přirozenou 
trvanlivostí, aniž by docházelo ke 
speciálním úpravám jejich povr-
chů. Jedná se především o boro-
vicové dřevo, které se v 19. století 
při přepravě potopilo na dno řeky 
čímž došlo k jeho přírodnímu za-
konzervování. 

Divadlo spisovatelů, Glencoe. Foto: Steve Hall ©Hedrich Blessing Rosewood Beach, Highland Park. Foto: Bill Timmerman

Pavilon Dixon Water Foundation Josey, Decatur
Foto: Casey Dunn, Dror Baldinger, AIA

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY



Cena v kategorii:  
Krása dřeva
University of Minnesota Land-
scape Arboretum Tashjian Bee 
and Pollinator Discovery Center, 
Chanhassen
Autor: MSR Design 

Projekt zahrnuje výstavní prosto-
ry, učební laboratoře a  prezen-
tační prostor pro vytáčení medu. 
Uspořádání budovy využívá tvaru 
šestiúhelníku, jehož inspirací byl 
včelí plást. Jedná se o nízkoener-
getickou budovu, která spotřebuje 

o 70 % energie méně než srovna-
telné stavby a splňuje požadavky 
stanovené americkým úsporným 
programem Architecture 2030 
Challenge.

Porota udělila ocenění dalším 
osmi stavbám v kategorii Speciál-
ní  přínos. 

Připravila Markéta Pražanová

Více informací  
www.woodworks.org 

University of Minnesota Landscape Arboretum Tashjian Bee and Pollinator 
Discovery Center, Chanhassen. Foto: Richard Brine

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY
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http://www.gerotop.cz/
http://www.gerotop.cz/polyfunkcni-komplex-dorn-brno
http://www.gerotop.cz/zamek-v-pisecne
http://www.gerotop.cz/tescan-brno
http://www.gerotop.cz/golf-spa-kuneticka-hora
http://www.gerotop.cz/az-tower-brno
http://www.gerotop.cz/vyrobni-hala-v-hladove-u-jihlavy
http://www.gerotop.cz/
http://www.prostupy.cz/
http://www.ekg-gerotop.cz/
http://www.gerodur.de/cms/cz/1/HOME
https://www.hurner.cz/
http://www.naradi-roller.cz/
http://www.lowatec.cz/
http://www.gerotop.cz/
http://www.woodworks.org
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Nejlepší české dřevěné 
stavby roku 2017
V anketě Dřevěná stavba roku 2017 bylo oceněno čtrnáct 
dřevěných staveb. Vítěze vybírala odborná porota a široká 
veřejnost v osmi soutěžních kategoriích. V anketě soutěžilo 
113 dřevěných staveb a veřejnost jim poslala rekordních 
49 241 hlasů.

„Cílem ankety, kterou pravidelně 
vyhlašujeme, je podpořit dřevo 
jako naši významnou obnovitel-
nou surovinu,“ vysvětluje ředitel 
Nadace dřevo pro život Ing. Sta-
nislav Polák. 

Vítězové byli vyhlášeni 23. břez-
na 2017 na zámku ve Křtinách 
u  Brna. Vítězové ankety získa-
li dubový diplom, poukaz na 10 
000 Kč a  titul Dřevěná stavba 
roku v dané kategorii. Všech 113 

přihlášených staveb si lze pro-
hlédnout v katalogu ankety Dře-
věná stavba roku 2017. Finalisté 
v  každé kategorii (1.–3. místo) 
jsou uveřejněni zde.

Ze zájmu o  tuto anketu je patr-
né, že obliba dřevěných staveb 
v České republice roste, což je 
z pohledu ochrany životního pro-
středí dobrá zpráva! Aktuality 
o dřevěném stavění v České re-
publice najdete zde.

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: DŘEVOSTAVBY

Ve veřejném hlasování v kategorii realizované dřevěné 
konstrukce Dřevěná stavba roku 2017 zvítězila konstrukce 
z vrbového proutí v Říčanech u Prahy. Dodavatel: Jiří Rech, 
www.vrbicky.cz

www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/o-ankete#poradi-dsr-2017
http://www.vrbicky.cz
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Aktivní centrum Ratíškovice 
Vítěz odborné poroty 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii realizovaná 
konstrukce
 
Architekt projektu: 
Ing. arch. Tomáš Havlíček, 
Ing. Vladimír Dobeš, Ing. Zbyněk 
Šrůtek, Ing. Miroslav Kopecký, 
tým TAROS NOVA s.r.o.

Typ konstrukce: Novostavba kul-
turního centra je navržena jako 
dvoupodlažní s několika výškovými 
úrovněmi. Stavba je těsně připou-
tána ke stávající obecní hospodě 
a tvoří ji dva víceúčelové sály, ku-
želna a příslušenství. Dřevěná kon-
strukce je rozdělená na dvě hlavní 
části: velký sál a bowling s půdo-
rysnými rozměry 23,5 × 35,6 m a na 
krov nad malým sálem s rozměry 
9,1 × 18,1 m, jehož vrchol dosa-
huje do výšky 11,95 m. Specifický 

tvar objektu s oboustrannými vi-
kýři byl dosažen použitím dvojice 
dřevěných rámů, které jsou mezi 
sebou spojeny odsazeným pře-
plátováním. Rámy jsou postaveny 
v sedmi řadách a jejich vzájemná 
osová vzdálenost je 4,75 m. Dře-
věné rámy jsou navrženy v pohle-
dové kvalitě z lepeného lamelové-
ho dřeva profilu 220 × 480 mm. 
Netradiční krov sedlové střechy 
nad malým sálem je tvořen kom-
binací přímých prvků z  lepeného 
lamelového dřeva a systémových 
táhel. Nosný systém se skládá 
z krokví uložených na železobeto-
novém věnci a v horní polovině po-
depřených dřevěnými vaznicemi. 
Vaznice jsou střídavě podepřeny 
dřevěnými vzpěrami opřenými do 
železobetonového věnce.

www.taros-nova.cz/

www.banikratiskovice.cz

Přehled vítězů Dřevěná stavba roku 2017

Soutěžní kategorie Porota/veřejnost Název díla Soutěžící

Dřevěná hřiště – malá Vítěz veřejného 
hlasování

Broukoviště v Zoo 
Ostrava

Zoologická zahrada 
Ostrava

Dřevěná hřiště – velká Vítěz veřejného 
hlasování

Lesní městečko Park Mirakulum

Dřevěné konstrukce  
–  návrhy

Vítěz odborné poroty
Kaple Panny Marie 

v Nesvačilce
Římskokatolická 
farnost Moutnice

Vítěz veřejného 
hlasování

Pralesní stezka 
pro krokodýlí farmu

Unipark, s.r.o.

Dřevěné konstrukce  
– realizace

Vítěz odborné poroty
Aktivní centrum 

Ratíškovice
TAROS NOVA s.r.o.

Vítěz veřejného 
hlasování

Vrbové konstrukce Jiří Rech

Moderní dřevostavby  
– návrhy

Vítěz odborné poroty Pasivní dřevostavba
Ing. arch. Mojmír 
Hudec - ATELIÉR 

ELAM

Vítěz veřejného 
hlasování

Dům s vodním 
světem

ARCHCON atelier, 
s.r.o.

Moderní dřevostavby  
– realizace

Vítěz odborné poroty Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Vítěz veřejného 
hlasování

Dům s ozvěnami 
Karibiku

ARCHCON atelier, 
s.r.o.

Roubenky a sruby  
– realizace

Vítěz odborné poroty
Rekreační chata 

v přírodě
Robert Malý - Hoblina

Vítěz veřejného 
hlasování

Srub Vojkovice SRUBY PACÁK s.r.o.

Dřevěné interiéry  
– realizace

Vítěz odborné poroty Hemingway bar
Jiří Kirchhof 
Truhlářství

Vítěz veřejného 
hlasování

Staročeské 
dřevostavby

Staročeské 
dřevostavby
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https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevena-hriste-mala-2017/broukoviste-v-zoo-ostrava
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevena-hriste-mala-2017/broukoviste-v-zoo-ostrava
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevena-hriste-velka-2017/lesni-mestecko-
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/kaple-panny-marie-v-nesvacilce
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/kaple-panny-marie-v-nesvacilce
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/pralesni-stezka-pro-krokodyli-farmu
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/pralesni-stezka-pro-krokodyli-farmu
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2017/aktivni-centrum-ratiskovice
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2017/aktivni-centrum-ratiskovice
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2017/vrbove-konstrukce
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/pasivni-drevostavba
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/dum-s-vodnim-svetem
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/dum-s-vodnim-svetem
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2017/otevrena-zahrada
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2017/dum-s-ozvenami-karibiku
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2017/dum-s-ozvenami-karibiku
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/roubenky-a-sruby-2017/rekreacni-chata-v-prirode
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/roubenky-a-sruby-2017/rekreacni-chata-v-prirode
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/roubenky-a-sruby-2017/srub-vojkovice
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/realizovane-interiery-2017/hemingway-bar
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/realizovane-interiery-2017/staroceske-drevostavby
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/realizovane-interiery-2017/staroceske-drevostavby
www.banikratiskovice.cz/fotogalerie-kuzelny/
www.taros-nova.cz
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2017/aktivni-centrum-ratiskovice/
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Kaple Panny Marie 
v Nesvačilce 
Vítěz odborné poroty 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii návrhy dřevěné 
konstrukce 

Autor: Ing. arch. Michal Říčný,  
Ing. Vít Mlázovský
Stavebník: Římskokatolická 
farnost Moutnice
Zastavěná plocha: 150 m2

Užitná plocha:147 m2

Výška objektu: 27,4 m

Typ konstrukce: Prostorová lame-
lová konstrukce z dřevěných CNC 
obráběných fošen orientovaných 
svisle a diagonálně a ručně tesané 
vzpěry podepírající fošnový krov se 

sanktusníkem. Skladba konstrukce: 
200 mm nosná lamelová překližka – 
překližka – OSB – 150 mm minerál-
ní vata + rošt – dvojitý rošt provět-
rávané fasády – prkenné opláštění 
– modřín. Kaple navazuje na starou 
tradici stavby mariánských svatyň. 
Před dvěma lety byl dokončen tra-
dičně zděný kamenný sokl z  ro-
sické ruly ztvárněný mistrem Davi-
dem Šebestou. V loňském roce byl 
za kaplí v  rámci projektu vysazen 
jabloňový sad ze staré odrůdy Jep-
tiška. V  tomto roce probíhá sbírka 
na dřevěnou lamelovou konstrukci 
– „Adoptuj lamelu“. 

www.kaplenesvacilka.cz

Fotogalerie zde.

http://www.kaplenesvacilka.cz/
https://drive.google.com/drive/folders/0B0DExdpg_FPGelBWNVFzX0NrOEk
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/kaple-panny-marie-v-nesvacilce
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Rekreační chata v přírodě 
Vítěz odborné poroty 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii realizované 
roubenky a sruby

Architekt: ATELIÉR KOBERA s.r.o.
Dodavatel:  
Ing. Robert Malý – Hoblina

Typ kostrukce: Chata je sroube-
na z  prizem 20 cm silných, na 

kvalitní severský srubový zámek 
tzv.  „underscribing“, tedy vytvo-
ření podélné vodorovné mezery 
mezi dvěma sousedními kláda-
mi, zatesanými ve srubové stě-
ně. Mezera se vlivem vysychání 
a sedání srubu zavře, takže celá 
stavba je pak ve spojích dvou 
klád (rohy a podélné drážky) těs-
ně uzavřena. 

www.roubenkyasruby.cz
Dům s ozvěnami karibiku 
Vítěz veřejného hlasování 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii realizovaná 
moderní dřevostavba

Architekt: Ing. Irena Truhlářová/
ARCHCON atelier, s.r.o.
Dodavatel stavby:  
DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o.
Zastavěná plocha: 315,05 m2

Užitná plocha: 370,10 m2

Součinitel prostupu tepla: 0,156 W/m2K

Typ konstrukce: Jedná se o dvou-
podlažní objekt rodinného domu 
s  využitelným podkrovím, garáží 
a zahradním skladem. Dům je ur-

čen k trvalému bydlení pětičlenné 
rodiny. Stěnový systém z  masiv-
ních šroubovaných panelů Dekpa-
nel D, obvodová stěna dřevěný ob-
klad tloušťky 440 mm, Un = 0,156 
W/m2K. Nosné stěny skladu jsou 
z cihelných bloků a tvarovek ztra-
ceného bednění. Vnitřní nenosné 
stěny jsou provedeny z SDK. Kon-
strukce sedlových střech jsou ře-
šeny jako vaznicové se zateplením 
z  dřevovláknité izolace a  střešní 
cementovláknitou krytinou Cem-
brit. Obvodové stěny domu jsou 
navrženy jako difúzně otevřené 
konstrukce. Zateplení stěn je pro-
vedeno v kombinaci dřevovláknité 
a minerální izolace. 

POHLED SEVERNÍ

POHLED JIŽNÍ

http://www.roubenkyasruby.cz/tesarske-spoje
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/roubenky-a-sruby-2017/rekreacni-chata-v-prirode
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2017/dum-s-ozvenami-karibiku
http://www.roubenkyasruby.cz
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Pasivní dřevostavba
Vítěz odborné poroty 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii návrhy moderní 
dřevostavby.
¨
Architekt: Ing. arch. Mojmír Hudec
Zastavěná plocha: 315,6 m2

Užitná plocha: 157,3 m2

Součinitel prostupu tepla: 0,098 Wm2/K

Typ konstrukce: Stavba je prove-
dena jako dřevostavba z  úspor-
ných dřevěných I nosníků s izolací 
z celulózy. Stavba je založena na 
pasových základech. Spodní část 
ve svahu je z  plynosilikátových 

bloků s kontaktní izolací. Stavba 
je navržena v  pasivním standar-
du s využitím solárních zisků jižní 
fasády a je optimalizována v pro-
gramu PHPP. Je použito řízené 
větrání s větrací rekuperační jed-
notkou a tepelné čerpadlo země-
-voda s  podlahovým vytápěním. 
Jsou použita krbová kamna na 
kusové dřevo v  obývacím poko-
ji. Dále se využívá dešťová voda 
pro závlahu a pro přírodní jezírko. 
Využívá se ekologické vytápě-
ní dřevem a úsporným tepelným 
čerpadlem.

Fotogalerie zde.

Dům s vodním světem
Vítěz veřejného hlasování 
Dřevěná stavba roku 2017 
v kategorii návrhy moderní 
dřevostavby 

Architekt: Ing. Irena Truhlářová, 
Ing. arch. Sandra Schwarzová/
ARCHCON atelier, s.r.o.
Zastavěná plocha: 172,6 m2

Užitná plocha: 170,4 m2

Součinitel prostupu tepla: 0,133 Wm2/K

Typ konstrukce: Jedná se o  no-
vostavbu rodinného domu pro 
čtyřčlennou rodinu. Dům má dvě 
podlaží, přízemí s hlavní obytnou 
místností a technickým zázemím 
a  druhé patro s  pokoji. K  domu 
přiléhá garáž a krytá terasa nava-
zující na zahradu s jezírkem. Dře-
vostavba z vrstvených dřevěných 

panelů. Obytné části rodinného 
domu jsou navrženy na dopo-
ručené hodnoty součinitele pro-
stupu tepla dle ČSN 730540 pro 
pasivní standard. Objekt bude 
založen na železobetonové des-
ce se základovým prahem. Nos-
né prvky stěn jsou z  masivních 
dřevěných panelů DEKPANEL D. 
Konstrukce bude řešena jako di-
fúzně otevřená s minerální izola-
cí a omítkou a garáž s dřevěným 
obkladem. Konstrukci střechy 
domu tvoří dřevěné nosníky Stei-
co Joist zateplené foukanou ce-
lulózou

Terezie Poláková,  
Nadace dřevo pro život

Fotogalerie zde.

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/pasivni-drevostavba
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/pasivni-drevostavba
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/pasivni-drevostavba
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/dum-s-vodnim-svetem
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2017/dum-s-vodnim-svetem
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Lesy v lese
V lednu skončila mezinárodní architektonická soutěž na 
nové administrativní centrum s.p. Lesy České republiky 
v Hradci Králové. Autoři vítězného návrhu z brněnského 
ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers přišli 
s originálním konceptem znovuzalesnění místa. 

Současné sídlo státního podniku, 
které bylo postaveno v sedmde-
sátých a devadesátých letech mi-
nulého století, nemá dobré tepel-
něizolační vlastnosti, nedostačuje 
kapacitně, nevyhovuje ani poža-
davkům pro technické zázemí IT 
a  je morálně i esteticky zastaralé.

V červenci loňského roku se pro-
to podnik rozhodl uspořádat  
mezinárodní architektonickou soutěž 
na nové administrativní centrum. 
Jedním ze  základních požadav-
ků zadavatele bylo příkladné vy-
užití dřeva a obnovitelných zdro-
jů. Mezi 42 uchazeči zvítězil tým 
 Chybik+Kristof Architects &  Urban 
 Designers (CHKAU) a K4 a Ivo Sto-
lek a Jan Stolek a Tomáš Babka 
(vegetace) a breathe.earth.collective 
(vegetace). 

„Po  prohlídce areálu nás cesta 
zavedla po mostě přímo do hra-
deckého lesa. Byl teplý letní den 

a kontrast teplot ve vyhřátém pro-
středí mezi budovami a vstupem do 
chladivého lesa byl naprosto zřej-
mý. Ptali jsme se sami sebe, co nás 
vlastně nutí pracovat v přehřátém 
interiéru, když nejlepší by bylo vzít 
si notebook mezi stromy a praco-
vat v prostředí plném klidu? V ná-
vrhu využíváme fenoménu lesa jako 
pracovního prostředí a vytváříme 
centrální prostor, z něhož budova 
vrůstá do lesa a  les do budovy,“ 
uvedl vítězný tým v autorské zprávě 
k soutěžnímu návrhu.

Kanceláře s atmosférou 
lesní mýtiny
Jednotlivé kancelářské úseky nové-
ho administrativního centra jsou roz-
místěny do pěti „prstů“ reprezentu-
jících pět samostatných provozních 
celků, které jsou vůči sobě pooto-
čeny o 45° a stýkají se v ústředním 
atriu, do něhož je orien tován také 
hlavní vstup do budovy. Do atria je 
mimo jiné umístěn výchozí bod na-

www.ESB-magazin.cz

Budoucí podoba sídla Lesů ČR – vizualizace  vítězného 
řešení v soutěži o návrh. Autoři: Chybik+Kristof 
 Architects & Urban Designers

PROJEKTY
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učné stezky, která začíná na střeše 
budovy  prezentací  objasňující prin-
cipy trvale udržitelného lesního 
hospodářství, pokračuje sjezdem 
po skluzavce zpět do atria a ná-
sledně se několika zastávkami vine 
okolo celé budovy. Dvoupodlažní 
atrium s  recepcí je prosvětleno 
pomocí střešních světlíků a dopl-
něno nosnými sloupy jako reminis-
cencí kmenů stromů, jež navozují 
atmosféru lesní mýtiny. Program 
návštěvnického centra je přidanou 
hodnotou k řešení administrativní-
ho centra a zdůrazňuje otevřenost 
sídla směrem k veřejnosti.

Maximální propojení 
interiéru s exteriérem 
Samotné kancelářské prostory pra-
cují s  urbanizmem „kancelářské 
krajiny“ a jsou maximálně propoje-
ny s exteriérem. V jednotlivých úse-
cích jsou eliminovány chodby a na-
místo nich jsou vkládána subcentra 
s ústředním schodištěm, sklado-
vacími prostorami a kuchyňkami. 
Modularita konstrukce umožňuje 
jednak rozdělení kancelářské plo-
chy do uzavřených buněk, jednak 
vytvoření spojitého kancelářského 
prostoru. Díky členitosti půdorysu 
disponují všechny prostory dosta-

tečným množstvím přirozeného 
denního světla. V suterénu budovy 
jsou pak umístěny doplňkové funk-
ce jako parkování, wellness a fit-
ness centrum, depozitáře a sklady 
či kuchyně a zázemí jídelny. 

Koncept vegetace pracuje 
s bezprostředním okolím domu
Do výsečí v okolí domu je vložen 
vzorník lesa reprezentující různé 
typy porostu českých lesů, pátá vý-
seč – předpolí hlavního vstupu – je 
pojata jako reprezentativní park se 
vzrostlými stromy v nízce střiženém 
pobytovém trávníku. Navržená ve-

getace není pouze doplňkem domu, 
ale má také výukovou a  rekreační 
funkci a díky rozličné atmosféře tvo-
řené odlišnou barevností, texturou, 
strukturou a výškou rostlin přispívá 
k lepší orientaci v budově. Autoři při 
návrhu kladli důraz na to, aby cena 
realizace a údržby vegetace byla pří-
mo úměrná jejímu účelu a aby byl její 
stav ihned po založení líbivý. 

Požadavek zadavatele – 
příkladné využití dřeva
Novostavba je navržena jako energe-
ticky úsporná stavba, přičemž velký 
důraz byl kladen na maximální  použití 

www.ESB-magazin.cz

PROJEKTY

Jednotlivé prsty nové budovy mají mít přímou vazbu na okolní lesLetecký pohled na stávající sídlo Lesů ČR ze sedmdesátých let minulého století
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dřeva jako konstrukčního i pohledo-
vého materiálu. Nadzemní část je 
tvořena rámovou konstrukcí z lepe-
ných dřevěných profilů, sloupy jsou 
rovněž z lepeného dřeva, plné části 
fasády i vnitřní příčky z dřevěných 
kompaktních desek. Suterén a scho-
dišťová jádra jsou železobetonové.

Energeticky úsporná stavba
Objekt je navržen jako energetic-
ky velmi úsporný, odpovídající zá-
konu o hospodaření energií. 

 
Součinitel prostupu tepla  
pro konstrukce →  zde

Vzhledem k účelu stavby, jejímu 
provozovateli a  také požadavku 
na maximální využití dřeva a ob-
novitelných zdrojů navrhujeme 
vytápění pomocí automatických 
peletkových kotlů. Každý kotel 
bude mít zásobník pelet, které 
budou doplňovány podtlakově 
z cisterny. Teplo bude distribuo-
váno podlahovým topením v jed-
notlivých místnostech. Doplňko-
vě bude využito zemních vrtů 
(případně plošného zemního re-
gistru). Energie bude využita po-
dle zvolené konstrukce k aktivaci 
chladicích panelů mezi dřevěnými 
nosníky. Posledním zdrojem vyu-
žívajícím obnovitelné zdroje ener-

gie budou fotovoltaické panely 
umístěné na ploché střeše objek-
tu. Tyto panely mohou sloužit jed-
nak jako zdroj tepla pro vytápění 
a přípravu teplé vody, jednak do 
budoucna jako zdroj energie pro  
 elektromobilitu.

V celém objektu bude navrženo ří-
zené větrání s rekuperací tepla. Vě-
trání bude zajištěno samostatnými 
větracími jednotkami pro jednotli-
vé bloky budovy. Řízené větrání je 
navrhováno s přívodem do poby-
tových místností a odvodem z hy-
gienických a obslužných místností 
(toalety, kuchyňky, sklady atd.), 
čímž jsou minimalizovány délky 

rozvodů. Řízení vzduchotechniky 
pro jednotlivé pobytové místnos-
ti bude řízeno dvojím způsobem, 
jednak uživatelským ovládáním, ale 
především čidly CO2. Tak bude za-
jištěno jen nezbytně nutné větrání 
v obsazených místnostech. Shro-
mažďovací prostory jako konfe-
renční místnosti a jídelna budou mít 
samostatný systém větrání. Systém 
bude počítat také s takzvaným noč-
ním předvětráním (v noci se objekt 
otevře a přirozeně předvětrá). Musí 
se však vyřešit zabezpečení budov 
proti vniknutí v tomto režimu. Prin-
cip spočívá v otevření střešní čás-
ti např. v subcentrech a otevření 
otvo rů v  jednotlivých kancelářích.

www.ESB-magazin.cz
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Celkový koncept nové podoby sídla lesů ČR. Další výkresy zde.Situace

http://bec.dronevideosnow.com/
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Dešťová voda bude beze zbytku vy-
užita na pozemku. Zajištěna je jak 
retence vegetační střechou na ce-
lém objektu, tak jímání vody a  její 
využívání k závlaze lesních porostů 
v upraveném okolí stavby, pro spla-
chování hygienických zařízení a také 
pro doplňování uzavřeného okruhu 
vody v myčce osobních aut.

Objekt bude vybaven moderními 
hygienickými zařízeními pro maxi-
mální úsporu pitné vody (perlátory, 
bezvodé pisoáry atd.)

V  maximální míře budou využita 
LED svítidla. Osvětlení všech stá-
lých pracovních míst je navrženo 
jako přirozené nebo sdružené. In-
tenzita umělého osvětlení budovy 
bude monitorována a plynule řízena 
v zónách podle hloubky dispozice 
za účelem minimalizace spotřeby 
elektrické energie a vnitřních tepel-

ných zisků. Vnější stínění na všech 
otvorových výplních je regulováno 
podle intenzity oslunění a úrovně 
denního osvětlení. Oba řídicí sys-
témy budou napojeny na měře-
ní i  regulaci a činnost koncových 
prvků optimalizována tak, aby byla 
spotřeba primární energie potřebná 
k provozu minimalizována.

Důležitou roli při úsporách ener-
gie hraje také energy management 
(sledování spotřeb energií v objek-
tu). V tomto případě budou výstupy 
volně přístupné na internetu, jako 
součást edukativní funkce – sledo-
vat se bude spotřeba energií, vody, 
výroba tepla a potřeba chladu.

Ondřej Chybík a Michal Krištof
Foto: Ondřej Sury
Více informací: www.lesycr.cz
Kráceno a upraveno redakcí. 
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Budova má i edukativní funkci. Na střeše začíná naučná stezka.
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http://www.lesycr.cz/
http://www.rdrymarov.cz
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Otevřená zahrada v Brně
Již více než čtyři roky je porovnávána účinnost použitých 
technologií a spotřeb areálu Otevřená zahrada v Brně na 
úpatí hradu Špilberk. Je tak jedinečnou praktickou učebnicí, 
která ukazuje jak v praxi fungují tepelná čerpadla v hlubinných 
vrtech, betonové jádro, fotovoltaika či jak se vyplatí investice 
do hospodaření s vodou. 

Otevřená zahrada je jedním z ener-
geticky nejúspornějších administ-
rativních areálů v České republice. 
Centrum připojilo již v  listopadu 
2015 své dvě téměř pasivní admi-
nistrativní budovy k systému  Lucid, 
který umí zobrazovat chování bu-
dovy a aktuální bilanci energií pro 
veřejnost online. Měření ale probí-
há již od roku 2013.

Jako ukázka využití 
moderních technologií
Zahrada je veřejně přístupná a na-
chází se v  ní vzdělávací, konfe-
renční a  poradenské centrum, 
 které nechala v roce 2012 vybudo-
vat Nadace Partnerství.  Součástí 
 areálu je rekonstruovaný objekt 
(B), novostavba (C) a naučná stez-
ka. Centrum poskytuje v kancelá-
řích 58 pracovních míst pro několik 
ekologických nevládních a nezis-
kových organizací. K dispozici je 
také konferenční sál se 49 místy. 

Budova je usazena na svah po 
spádnici, čímž na pozemku nevy-
tváří bariéru. Ve všech úrovních 
můžeme dům napříč prostoupit 
a prohlédnout, nebo se do něj z vr-
chu vnořit přes zelenou pobytovou 
střechu. 

Téměř pasivní 
administrativní budova 
je přístupná veřejnosti
Budova C byla navržena v  pa-
sivním energetickém standardu, 
kterého se ale zatím nepodařilo 
zcela dosáhnout. Stavebně ener-
getická koncepce vychází z  te-
pelně robustní konstrukce, která 
eliminuje tepelné ztráty a zároveň 
dokáže účelně využít tepelné zis-
ky v případě jejich prospěšnosti, 
nebo je naopak omezuje a  tlu-
mí, pokud vedou k  nadměrné-
mu přehřívání vnitřního prostoru. 
Nosnou konstrukci objektu tvo-
ří železobetonový kombinovaný 

www.ESB-magazin.cz
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http://www.otevrenazahrada.cz/energie
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skelet. Lehký obvodový plášť je 
proveden jako montovaná ske-
letová dřevostavba s  izolacemi 
z dřevovláknitých desek. Kromě 
architektonického a  stavební-
ho řešení vedoucího k úsporám 
energií je využito také aktivních 
prvků a  technologií, jež reagují 
na venkovní podmínky a uživatel-
ské požadavky při nízké spotřebě 
energií dodávaných zvenčí. Díky 
nim lze energii získávanou ze sítě 
více než zpětinásobit. Budova je 
manuálně řízena inteligentním 
systémem měření a  regulace, 
dochází tak k automatické koor-
dinaci všech aktivních prvků sys-
tému od žaluzií, přes osvětlení, 
rekuperační systém až po tepel-
ná čerpadla. Cílem vzdělávacího 
a poradenského centra Otevřená 
zahrada je přiblížit se co nejví-
ce uhlíkově neutrálnímu provozu 
využíváním obnovitelných zdrojů 
energie a snižováním spotřeb.

Potřeba tepla mezi  
15–20 kWh/m2/rok
Rok 2016 byl čtvrtým rokem pro-
vozu areálu. Projektovaná potře-
ba energie pro vytápění kancelá-
ří je pod 15 kWh/m2/rok možná 
pouze při 20 °C v  kancelářích. 
Tato teplota není vyhovující pro 
 kancelářskou práci, a  proto se 

v budově C topí na 21–21,5 °C. 
V budově B si každá kancelář re-
guluje teploty svým termostatem. 
Potřeba tepla se proto pohybuje 
mezi 15–20 kWh/m2/rok (téměř 
pasivní standard). Naopak v let-
ních měsících se budova C chová 
velice úsporně při chlazení na pří-
jemné teploty mezi 25–26 °C. Do 
chlazení je započtena i spotřeba 
chladu místnosti se servery, kte-
rá dosahuje skoro 50 %. V budo-
vě B je naopak potřeba chladu 
výrazně vyšší, protože nájemníci 
v kancelářích mají možnost indi-
viduální regulace a  nastavují si 
sami teplotu často až o 15 stup-
ňů nižší, než je venkovní teplota.

Prvenství v Evropě ve 
zobrazování energií online 
Kromě porovnávání spotřeb 
energií a použitých technologií je 
k dispozici také srovnání odtoku 
dešťové vody z klasické ploché 
střechy rekonstruované budovy 
B a ze zelené střechy novostavby 
C. Navíc se v  roce 2015 poda-
řilo obě nízkoenergetické budo-
vy připojit k  jedinečnému online 
systému Lucid, který zobrazuje 
aktuální bilanci energií. Jedná se 
tak o vůbec první dvě evropské 
budovy, které jsou na celosvěto-
vý systém napojeny. V areálu je 

Otevřená zahrada,  
Údolní 33, Brno
Autoři: PROJEKTIL architekti s.r.o. 
 / Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. 
Ondřej Hofmeister, spoluautoři: 
Tomáš Bouma, Marek Sankot

Investor: Nadace partnerství, 
Státní fond životního prostředí

Generální dodavatel: Skanska

Zeleň a koncepce zahrady: 
Lucie Komendová

TZB: Techorg, s.r.o.

Stavební řešení – DPS: 
Ing. Petr Kniha, Deltaplan, s.r.o.

Vizuální styl: Ondřej Doležal, Pixl-e

Soutěž: 2009

Realizace: 2011–2012

Zastavěná plocha: 684 m2

Obestavěný prostor: 5564 m3

Užitná plocha: 975 m2

Náklady: celkové náklady na 
realizaci projektu Otevřená 
zahrada (vč. dvouletého provozu, 
mezd atd.) – 85,5 mil. Kč včetně 
DPH; celkové stavební náklady na 
objekty a zahradu - 61,5 mil. Kč; 
investice byla spolufinancovaná 
z veřejných prostředků, dotace 
z OPŽP – 74,6 mil. Kč. Při 
realizaci se spolupracovalo se 
firmou Siemens.
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přes 70 měřicích přístrojů a či-
del. Do online systému je zapo-
jeno 49 elektroměrů. Budovy C 
i  B mají podobnou podlahovou 
plochu (1000 m2), ale liší se stá-
řím, konstrukcí obvodového zdi-
va, skladbou i povrchem fasády, 
systémem větrání nebo rozvo-
dem tepla i chladu ze společného 
zdroje. 

Topení a chlazení 
Zdrojem energie pro zajištění vy-
tápění a chlazení objektu C slou-
ží tepelné čerpadlo země–voda 
s modulem přirozeného chlazení 
a osm hlubinných zemních vrtů 
(topný faktor čerpadel je 5,6). 

Distribuce tepla a chladu je rea-
lizována systémem BKT – tepel-
ně aktivované železobetonové 
konstrukce. Vzduchotechnicky 
je zajišťována výměna vzduchu 
ve všech pobytových místnos-
tech a  teplo je získáváno zpět 
pomocí VZT jednotek s rekupe-
rací. V přechodných obdobích je 
možné užít přirozeného větrání 
otvíravými okny a zažít napřímo 
zahradní atmosféru uvnitř domu. 
Za vhodných podmínek může bu-
dovu dostatečně vytopit pouhé 
teplo, které lidé a přístroje v bu-
dově přirozeně vydávají. Zrekon-
struovaná budova B je navržena 
rovněž v  pasivním standardu. 

Měrná potřeba vytápění v kWh/m2/rok
Požadavek 2013 2014 2015 2016

vytápění budova B
15

31,72 14,71 17,33 19,40
vytápění budova C 29,29 17,23 19,16 20,69
chlazení budova B

30
29,29 26,75 33,08 37,98

chlazení budova C 19,35 10,46 13,33 13,00

Energetické bilance 2013 – 2016 MWh/rok
2013 2014 2015 2016

potřeba tepla budova B 32,13 14,90 17,56 19,65
potřeba tepla budova C 28,56 16,80 18,68 20,18
potřeba chladu budova B 29,67 27,10 33,51 38,48
potřeba chladu budova C 18,87 10,20 13,00 12,68

 
Měrná potřeba primární energie PEA = 54,0 kWh/(m2a)    
Střední hodnota součinitele prostupu tepla Uem = 0,209 W/(m2K)/požadavek 0,30/, 
samostatný obvodový plášť má U=0,165W/(m2K)
Neprůvzdušnost obálky budov n50 = 0,52 1/h /požadavek 0,6/
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu  65–75 %/požadavek 70 %/
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti26 °C/požadavek 27 °C /

Uhlíková bilance
2013 2014 2015 2016

celkem t CO2 eq. 56,4 48,0 49,6 -
přepočtená kg CO2 eq/m2 28,0 23,7 24,9 -

Také ona je napojena na tepel-
ná čerpadla. Pod každým oknem 
tu jsou ale nainstalovány podo-
kenní radiátory s  aktivním vět-

ráním – fan-coily. Teplota v  létě 
i v zimě je nastavována pomocí 
termostatů v místnostech. 
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Hliněné omítky zlepšují 
mikroklima kanceláří
Hnědá hliněná omítka na všech stě-
nách budovy C akumuluje přeby-
tečnou vlhkost a zmírňuje vysoušení 
vzduchu – problém, který provází 
všechny interiéry s řízeným větráním. 
Hnědá barva ale málo odráží světlo, 
proto byla přetřena bílou kaseinovou 
barvou, která zlepšuje odrazivost 
a šetří tak energii na osvětlení. 

www.ESB-magazin.cz
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Solární panely vyprodukují 
20 MWh ročně
Na střeše rekonstruované bud-
ovy B jsou nainstalovány fotovol-
taické panely. Výkon elektrárny je 
19,725 kWp. Panely vyprodukují 20 
MWh ročně, což pokryje půlroční 
spotřebu jedné budovy a směřuje se 
k celkově neutrální uhlíkové bilan-
ci provozu. Během letních měsíců 
kolektory ohřívají vodu v  budově B. 

Administrativní provoz dokáže spo-
třebovat 95  % vyrobené energie 
a  dokáže pokrýt 50  % spotřeby 
jedné z budov nebo 20 % spotřeb 
 celého areálu. 

Eliminace spotřeb energie 
na umělé osvětlení
Umělé osvětlení je navrženo 
z úsporných zářivkových svítidel 
české výroby s  maximální do-
stupnou účinností a jejich provoz 
je řízen v zónách podle hloubky 
dispozice. Systém sleduje hladi-
nu osvětlenosti v důsledku úbytku 
denního světla a plynule zvyšuje 
intenzitu umělého osvětlení. Do-
chází tak k  úsporám elektrické 
energie na umělé osvětlení a zá-
roveň k omezení vnitřních tepel-
ných zisků z osvětlovacích těles, 
které je nutné eliminovat strojním 
chlazením. Systém přenosu den-
ního světla na vnějších žaluziích 
v tomto případě umožňuje využití 
denního osvětlení k eliminaci spo-
třeb energie na umělé osvětlení 
i v případě aktivovaného stínění. 

Biotop slouží jako kořenová 
čistírna
Snižování spotřeby vody, její 
opakované použití, přírodní čiště-
ní a zpomalování odtoku z dešťů 
jsou součástí projektu. Dešťové 

Výroba solární energie v MWh/rok

2013 2014 2015 2016

FVE 0,1 11,8 13,63 20,05

Ceny el. energie Kč/kWh 4,695 4,335 3,945 4,16

Foto z výstavby
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vody z ploché střechy novostav-
by i  ze stávajících objektů jsou 
jímány do systému akumulač-
ních jímek a dále využívány pro 
splachování toalet, zavlažování 
zahrady a pro funkci vodních vý-
ukových prvků. Díky podzemní-
mu systému drenáže lze zadržo-
vat v nádrži pod terasou až 30 
m3 vody. Umístěny zde byly prů-
tokoměry, díky nimž lze porov-
návat odtok vody z obou střech 
s různými povrchy. Díky systému 
hospodaření se podaří ušetřit až 
padesát procent spotřeby pitné 
vody. Areál také disponuje vlastní 
vrtanou studnu využívanou v pří-
padě sucha. V  severovýchodní 
části pozemku je umístěn výuko-
vý biotop, který zároveň slouží 
jako přírodní kořenová čistírna, 
která přečišťuje „šedé“ odpadní 
vody z umýváren v severní části 
objektu. Voda se pak zachycuje 
v podzemním zásobníku a je vy-
užívána k zalévání zahrady. 

www.ESB-magazin.cz
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Sbíráním dešťové vody 
a dalšími opatřeními se 
ušetří až 50 % vody z řadu
Každý kohoutek a  každá toa-
leta je vybavena šetřičem vody 
Watersavers – patentovanou 
technologií, která nám snižuje 
spotřebu pitné vody o  30 % – 
technologie důmyslně properluje 
vodu a  reguluje její proud. Díky 
provzdušnění vytéká opticky bo-
hatý proud. Spotřeba vody z vo-
dovodní sítě využitá v budově C 
a  v  zahradě činila v  roce 2015 
celkem 251 m3 (29 %), voda z vo-
dovodní sítě využitá v budově B 
činila 232 m3 (27 %). Šedá voda 
využitá v budově C a v zahradě 
pak 387 m3 (44 %).

Zelená střecha pomáhá 
proti přehřívání
Na budově C byla vytvořena ze-
lená střecha, která tak doplňuje 
zeleň, kterou vzala zastavěná plo-
cha, a stává se součástí přírody 

Investice do hospodaření s vodou se v Otevřené zahradě vrátí za 12 let
Spotřeba užitkové vody Úspora**
Budova C – 250 m3/rok 16 500 Kč

Zahrada – 400 m3/rok 12 800 Kč (pouze vodné)

Úspora 29 300 Kč / rok

Návratnost investičních nákladů  
do hospodaření s vodou*

350 000 / 29 300 Kč = cca 12 let

*  Investiční náklady v celkové výši 350 000 Kč bez DPH úzce souvisí s velikostí sys-
tému a umístěním záchytných nádrží: Jímka o velikosti 25 m3 stála 170 000 Kč bez 
DPH, betonování jímky na nesoudržném podloží – 100 000 Kč bez DPH, vodárna + 
UV + rozvody – 30 000 Kč bez DPH, studna 30 m – 50 000 Kč bez DPH

** Úspora v cenách pro rok 2015: vodné 32 Kč, stočné 34 Kč bez DPH

Spotřeba vody v m3

budova C 2013 2014 2015 2016
Pitná voda + zahrada 166,0 220,0 251,4 251,9
Šedá voda + zahrada 284,4 329,0 387,4 392,8

budova B 2013 2014 2015 2016
Pitná voda 197,0 231,0 232,0 245,6
Celková spotřeba vody 647,4 780,0 870,8 890,3
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pod Špilberkem. Právě zelená 
střecha zároveň slouží ke zlepšo-
vání místního mikroklimatu, a  to 
zvláště v této vysoce urbanizova-
né části města. Zemina slouží jako 
izolace a zabraňuje přehřívání bu-
dovy, rovněž zachycuje dešťovou 
vodu a zpomaluje odtok vody při 
prudkých srážkách. Navíc vege-
tace na střeše a na stěnách domu 
nabízí útočiště pro ptáky a hmyz, 
pomáhá čistit znečistěný vzduch. 
Modřínová treláž porůstá popína-
vými rostlinami a spolu s nimi také 
pomáhá zastínit speciální paropro-
pustnou folii, která uzavírá a chrání 
tepelnou izolaci fasády. 

Otevřená zahrada získala titul 
Český energetický a  ekologic-
ký projekt roku 2012 v  kategorii 

Stavba, Cenu ministra životního 
prostředí za energeticky úspor-
nou stavbu a  Cenu Skypaper za 
mimořádný ekologický a  estetic-
ký přínos stavby atd.

Markéta Pražanová
Spolupracovnice redakce
Foto: Lenka Mitrenga
www.otevrenazahrada.cz

Redakce děkuje za spolupráci při přípra-
vě podkladů Vlastimilu Riegerovi, porad-
ci pro zelené stavění, Nadace  Partnerství 
- Otevřená zahrada 
 

Základní údaje dle projektové  
dokumentace o spotřebě energií 
 → zde

Výkresová část – pohled východní a severovýchodní
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Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy

Autor: Hazucha Juraj
Datum vydání: 16. 09. 2016
Formát / stran: 210×297, 308 stran
Edice: Stavitel
Vydavatel: Grada Publishing

V knize najdetete devadesát ověře-
ných konstrukčních detailů, pět set 
ilustrací a  návody pro navrhování 
a provádění stavebních detailů. Ná-
vody vychází z poznatků a zkušeností 
odborníků z Centra pasivního domu. 
Publikace slouží jako návod, jak kon-
strukce a detaily navrhovat a na co si 

dát pozor. Pomůže při projektování, 
na stavbě i při výpočtu tepelných mos-
tů. Cílem je ukázat na nejčastějších 
a nejvíce opakovaných konstrukčních 
detailech vliv tepelných mostů, které 
mnozí odborní často podceňují. Může 
však existovat staba či stavební sys-
tém bez tepelných mostů?

V knize najdete:
• popis prvků pasivních 

a nulových domů
• rady pro návrh a provádění detailů
• výkresy konstrukčních detailů
• průběhy teplot v infračerveném 

zobrazení i průběhy izoterm
• důležité rady pro správné 

provedení detailů
• fotografie z realizace.

Detaily jsou přehledně rozděleny do 
pěti částí podle konstrukcí, a to:

A. Vápenopískové zdivo + ETICS
B. Pórobetonové zdivo + ETICS
C. Systém ztraceného bednění 

z polystyrenu
D. Sloupková dřevostavba + 

izolací v roštu
E. Masivní dřevěné panely + 

izolace v roštu
F. Společné detaily pro všechny 

systémy

http://bec.dronevideosnow.com/
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Jak skutečně fungují tepelná 
čerpadla země-voda?
Zkušenosti z provozu Otevřené zahrady v Brně potvrzují 
předpoklad, že vyšší investiční náklady do tepelných čerpadel 
se vrací již během 6–9 let v závislosti na tom, s jakým jiným 
zdrojem energie jsou porovnávány. Předpokládaná životnost 
geotermálních systémů je přitom až 100 let.

Nejvyšší náklady na provoz admi-
nistrativních objektů tvoří zpravi-
dla vytápění a chlazení. I proto byl 
s ohledem na maximální úspory 
primární energie využit systém te-
pelných čerpadel s geotermálními 
vrty, který zde slouží pro vytápění, 
požadavky vzduchotechniky, pří-
pravu teplé vody a chlazení rekon-
struovaného objektu B a pasivní 
novostavby objektu C. Použitá 
technologie tepelných čerpadel 
s  geotermálními vrty má proto 
zásadní vliv na celkovou hospo-
dárnost a tím i nejnižší ekologický 
dopad budovy na životní prostředí. 

Návratnost investice do 
zemních tepelných čerpadel 
za méně než 9 let
Často kladeným dotazem v sou-
vislosti se zemními tepelnými čer-
padly je ekonomická návratnost 
vložené investice. Po několika 

letech provozu a zjištěných reál-
ných spotřebách tepla a  chladu 
provedla Nadace partnerství výpo-
čet prosté doby návratnosti dané 
technologie tepelných čerpadel 
s  geotermálními vrty. K  výpočtu 
prosté návratnosti je vždy nutné 
vztáhnout návratnost k určitému 
konzervativnímu řešení zdroje 
tepla a chladu. Jako konzervativní 
varianta byla zvolena plynová ko-
telna a výrobník chladu na střeše 
objektu s mařením odpadního tep-
la do vzduchu.

Níže jsou uvedeny reálné investič-
ní a provozní náklady instalované 
technologie TČ a  předpokláda-
né (odborný odhad daný výpočty 
a poptávkami technologie) inves-
tiční a provozní náklady konzer-
vativního řešení plynové kotelny 
s výrobníkem chladu.

www.ESB-magazin.cz
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Vrty mají dlouhou životnost
Při výpočtech návratnosti je také 
nutné uvědomit si životnost dané-
ho zařízení. U  technologie tepel-
ných čerpadel země voda s geo-
termálními vrty ve výše popsaném 
objektu lze vzhledem k  provoz-
ním podmínkám reálně uvažovat 
s životností 25–30 let, přičemž po 
dané době dojde k výměně pouze 
technologie strojovny (případně 
jen části). U vrtů se počítá s život-
ností v řádu 100 let.

Naproti tomu u  konzervativní 
varianty plynové kotelny s  vý-
robníkem chladu lze předpoklá-
dat výměnu celého zařízení již 
v   horizontu 10–15 let dle dlou-
hodobých zkušeností s  danou 
technologií. 

Tento fakt do výpočtu návratnos-
ti, resp. ziskovosti technologií te-
pelných čerpadel v delším časo-
vém horizontu značně promlouvá 
a je nutné si jej uvědomit.

Systém pro chlazení i topení
Systém tvoří kaskáda čtyř paralelně 
zapojených tepelných čerpadel IVT 
EQ E17 o celkovém výkonu 62,4 
kW. Tato technologie je napojena 
na primární okruh tepelných čer-
padel tvořený osmi geotermálními 
vrty vystrojenými dvouokruhovou 
sondou GEROtherm v celkové dél-
ce 905 m. Před realizací vrtného 
pole byl projektantem geotermál-
ních vrtů, firmou GEROtop spol. 
s r.o., navržen pilotní zkušební vrt, 
který byl podroben testu teplotní 
odezvy horninového prostředí ,tzv. 
TRT test. TRT test je mezinárodně 
osvědčený a uznávaný postup pro 
zjištění tepelných parametrů pod-
loží. Kompletně vystrojený geoter-
mální vrt je při měření zatížen pře-
depsaným tepelným výkonem po 
předepsaný časový úsek. Tím je 
podloží aktivováno k teplotní ode-
zvě (response) a díky měření a zá-

znamu dat nám dovoluje výpočet 
efektivní tepelné vodivosti v okol-
ním horninovém prostředí. Dále je 
při testu měřena klidová teplota 
podloží, teplotní profil a tepelný od-
por provedené vrtu. Tyto specifické 
hodnoty jsou nejdůležitějšími veli-
činami pro efektivní a ekonomické 
navrhování geotermálních zařízení 
vyšších výkonů. Provedený zku-
šební vrt na dané lokalitě značně 
snížil původní předpoklad navr-
hované metráže vrtů a tím přispěl 
k úspoře investičních nákladů. Vý-
hodou tohoto měření je také fakt, že 
pilotní vrt neslouží pouze pro účely 
měření a dimenzování daného za-
řízení. Po provedeném průzkumu 
a návrhu zbylého počtu a metráže 
vrtů je tento zkušební vrt nedílnou 
součástí vrtného pole.

Základní parametry obou napojených 
objektů jsou patrné níže z tab. č. 1.

Návratnost investice do technologie tepelných čerpadel  
s geotermálními vrty
Technologie tepelných čerpadel s geotermálními vrty:
• Skutečné investiční náklady včetně provedení vrtů, 

montáže a kompletní strojovny TČ:
2 200 000 Kč

• Skutečné provozní náklady na vytápění a chlazení (rok 
2015) – elektřina dle fakturace:

55 000 Kč

Technologie plynové kotelny a výrobníku chladu na střeše objektu:
• Odborný odhad investice (přípojky plynu, odkouření, 

plynová kotelna, výrobník chladu) uvažováno včetně 
kompletní montáže:

1 200 000 Kč

• Uvažované provozní náklady dle skutečné spotřeby 
objektu – el. + plyn (odborný odhad):

170 000 Kč

Výpočet prosté návratnosti investice:
• Rozdíl v investičních 

nákladech obou variant:
2 200 000 – 1 200 000 = 1 000 000 Kč

• Rozdíl (úspora) v provozních 
nákladech:

170 000 – 55 000 = 115 000 Kč

• Prostá návratnost bez úvahy 
nárůstu cen energií:

1 000 000/115 000 = 8,7 let

TAB.1 Spotřeba energie v Otevřené zahradě MWh/rok
rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

Vytápění objekt B 32,13 14,90 17,56 19,65
Vytápění objekt C 28,56 16,80 18,68 20,18
Chlazení objekt B 29,67 27,10 33,51 38,48
Chlazení objekt C 18,87 10,20 13,00 12,68
Spotřeba tepla na vytápění celkem 60,69 31,70 36,24 39,83
Spotřeba chladu celkem 48,54 37,30 46,51 51,15
Spotřeba tepla na TV celkem 3,01 3,84 4,16 3,93
Skutečná spotřeba energie celkem 112,24 72,84 86,91 94,90
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Distribuce tepla a chladu do 
objektu
Kaskáda tepelných čerpadel je 
napojena na otopný systém, který 
je tvořen zejména velkoplošným 
systémem aktivace betonového 
jádra (BKT) a podlahovým vytápě-
ním. Díky tomuto způsobu vytá-
pění založeném zejména na prin-
cipu radiace je maximální výstupní 
teplota z  tepelných čerpadel cca 
40°C a to i za velmi mrazivých zim-
ních dnů. Tepelná čerpadla dále 
dodávají teplo do akumulačního 
zásobníku teplé vody a do vzdu-
chotechnické jednotky. 

Chlazení objektu opět využívá 
možností aktivace betonového 
jádra (BKT) a systému velkoploš-
ného chlazení, který umožňuje 
tzv. pasivní chlazení z vrtů, tedy 
využívání chladu z vrtů pouze za 
cenu příkonu oběhového čerpa-
dla na primárním okruhu. V zim-
ním období, kdy jsou vrty vychla-
zeny odběrem tepla se pohybuje 
střední teplota média z vrtů kolem 
hodnoty 3–4 °C. Chlazení je v tu 
dobu využito pouze pro místnost 
servrovny. Ovšem i v letním obdo-
bí, kdy je požadavek na chlazení 
dominantní, nepřesahuje teplota 

média ve vrtech 14 °C, a tak ji lze 
bez problémů využívat z  velké 
části bez nutnosti spínání kom-
presorů TČ.

Systém vytápění a chlazení po-
mocí tepelných čerpadel s geo-
termálními vrty zde představu-
je jednu společnou technologii, 

která je schopna pokrýt veškeré 
požadavky na vytápění i chlazení 
objektu. 

Monitoring systému, základ 
pro relevantní vyhodnocení
Systém je napojen na sofistikova-
nou technologii měření a  regula-
ce Lucid, která za pomoci celkem 

Potrubní napojení sběrné jímky vrtů se strojovnou TČ (materiál RC Protect)

Strojovna tepelných čerpadel
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TAB.2 Vyrobená energie tepelnými čerpadly MWh/rok
Celkem 125,80 86,05 106,97 113,07
Vyrobeno tepla 66,09 34,37 38,51 44,10
Vyrobeno chladu 56,70 47,84 64,30 65,05
Vyrobeno tepla pro TV 3,01 3,84 4,16 3,93
Spotřeba el. energie na provoz TČ 24,44 13,88 15,65 16,33
Využití vyrobeného tepla 91,8% 92,2% 94,1% 90,3%
Využití vyrobeného chladu 85,6% 78,0% 72,3% 78,6%
Účinnost tepelného čerpadla s ohledem 
na celkovou výrobu tepla/chladu 1) 5,15 6,20 6,83 6,92

Účinnost tepelného čerpadla s ohledem 
na skutečně spotřebované teplo / chlad 2) 4,59 5,25 5,55 5,81

1)  Poměr mezi celkově vyrobenou energií tepla/chladu pomocí TČ s vrty a spotřebou  
el. energií na vytápění a chlazení vč. oběhových čerpadel na primárním okruhu

2)  Poměr mezi skutečně spotřebovanou energií tepla/chladu a spotřebou el. energií  
na vytápění a chlazení vč. oběhových čerpadel na primárním okruhu

49 elektroměrů a 10 kalorimetrů 
dokáže přesně vyhodnotit  provoz 
a  spotřebu tepla/chladu celého 
objektu a současně přesnou do-
dávkou tepla a  chladu pomocí 
tepelných čerpadel. Systém dále 
měří vyrobenou energii pomocí 
FVE, spotřebu ostatní elektric-
ké energie, spotřebu vody apod. 
Monitoring zde probíhá již od roku 
2013. Díky tomu jsme schopni za-
chytit reálný provoz daného zaří-
zení a funkci názorně prezentovat 
na skutečně naměřených hodno-
tách z let 2013–2016.

V  tabulce č. 2 jsou uvedeny zá-
kladní naměřená data za dané 
období.

Z  tabulky je patrné, že sezón-
ní zhodnocení výroby energie 
tepla/chladu pomocí tepelných 
čerpadel každým rokem stoupá. 
Tento fakt je způsoben zejména 
důsledným monitoringem a  ná-
slednou optimalizací systému co 
do provozních teplot a  obecně 
potřeb objektu. Hodnota celko-
vého skutečného výkonového 
čísla (zhodnocení) blížící se hod-
notě 6 je vizitkou špičkově fun-
gujícího a energeticky efektivního 
systému. Využití vyrobeného tep-
la kolem 90–95 %, resp. chladu 

80–85% je dáno přirozenou ztrá-
tou v rozvodech, zásobnících, ale 
i možnými odchylkami na jednot-
livých kalorimetrech. 

Závěrem
Vzhledem k současné legislativě 
a  blízké budoucnosti ve smyslu 
nutnosti výstavby budov s  téměř 
nulovou spotřebou energie jsou 
tepelná čerpadla země-voda ve-
lice zajímavým a zřejmě jediným 
možným technickým řešením pro 
objekty daných parametrů, ale 
i budov obecně. Při kombinované 
potřebě vytápění a chlazení, které 
bývá dnes již standardem, jsme 
schopni dosahovat reálných hod-
not sezónního zhodnocení výroby 
tepla/chladu až 6, tedy za 1 kWh 
elektrické energie vyrobit až 6 kWh 
energie tepla/chladu.

Ing. Pavel Dědina
GEROtop spol. s r.o.
Podklady: Ing. Vlastimil Rieger; 
Nadace Partnerství
Foto: "Aliance pro energetickou 
soběstačnost"

Kaskáda tepelných čerpadel IVT 
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Účinnost distribuce tepla při 
použití různých topných systémů 
Nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách 
vytápěných tzv. velkoplošnými sálavými systémy – tedy 
podlahovým a stropním vytápěním, následované stropními 
a nástěnnými sálavými panely.

Výzkum Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov 
při ČVUT (UCEEB) ve spolupráci 
s firmou FENIX Jeseník se zaměřil 
na účinnost distribuce tepla a na 
homogenitu teplot v místnosti při 
použití různých topných systé-
mů. Měření probíhalo ve zkušební 
místnosti při simulované venkovní 
teplotě –12 °C a kvalita budovy 
byla nastavena ve standardu tzv. 
domu s  téměř nulovou spotře-
bou energie. Výsledky prokázaly, 
že i  u  těchto energeticky velmi 
úsporných budov (čím je budova 
hůře zateplena, tím jsou teplotní 
rozdíly v interiéru samozřejmě vět-
ší) hraje typ vytápění významnou 
roli pro vytvoření kvalitního vnitř-
ního prostředí. 

Velmi důležitá je například sku-
tečnost, jak je rozložena teplota 
vzduchu mezi podlahou a  stro-
pem. Naše tělo reaguje na teplotu 

v  každé části jinak, nejodolnější 
na změny teploty je hlava, naopak 
velmi citlivě reagují na teplotu 
naše kotníky a lýtka. Optimální je 
rovnoměrné rozložení teploty od 
podlahy ke stropu: čím jsou rozdíly 
mezi teplotami vyšší, tím je tepelný 
komfort horší – citlivě reagujeme 
například na výskyt vzdušného 
proudění v místnosti.

Pro lepší ilustraci stačí srovnání 
mezi klasickým konvekčním pod-
okenním topidlem a podlahovým 
elektrickým vytápěním – zatímco 
u konvekčního topidla byla nej-
nižší teplota u  podlahy a  rozdíl 
teplot byl až 3 °C, u elektrického 
podlahového vytápění byla nej-
vyšší teplota u nohou a  teplotní 
rozdíl mezi podlahou a stropem 
byl  maximálně 0,5 °C.

Poslední graf ukazuje nehomo-
genitu teplotního pole v prostoru 
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Graf znázorňuje vertikální homogenitu vytápěného prostoru při použití 
rozdílných druhů topidel (posuzuje se přitom rozdíl dosažených teplot mezi 
hlavou a kotníky sedící a stojící osoby). Z grafu je tak patrné, že nejrovno-
měrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných tzv. velkoplošnými 
sálavými systémy – tedy podlahovým a stropním vytápěním, následované 
stropními a nástěnnými sálavými panely a na konci tabulky jsou potom kla-
sické zdroje, pracující na bázi ohřevu vzduchu.

vytápěném klasickým konvekč-
ním podokenním topidlem. Ze 
struktury teplotního pole jsou 
zřejmé u konvekčních topidel vý-
razné teplotní rozdíly (až 3  °C), 
přičemž nejchladnější hodnoty 
jsou dosahovány u podlahy. Na-

opak u podlahového sálavého vy-
tápění je rozdíl teplot maximálně 
0,5 °C s tím, že teplota u podlahy 
je nejvyšší.

Testování bude v  laboratořích 
UCEEB pokračovat II. a III. etapou, 

http://www.ESB-magazin.cz
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kdy ve druhé etapě bude poprvé 
v  ČR použita testovací figurína 
OSKAR plně simulující podmín-
ky pocitu komfortu při nasazení 
jednotlivých druhů vytápění, bude 
zde také měřena energetická ná-
ročnost porovnávaných topných 
systémů nutná pro udržení poci-
tu komfortu v daném prostoru. Ve 
III. etapě bude potom posuzována 

kvalita prostředí s ohledem na cir-
kulaci vzduchu vyvolanou jednot-
livými topnými systémy.

Cyril Svozil
Fenix

Podrobnější informace najdete na 
www.fenixgroup.cz.
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Podlahové sálavé systémy

Velkoplošné stropní  
sálavé systémy

Stropní sálavé systémy

Nástěnné konvektory

Podmínky měření – řez místnosti:
Výška kotníků (0,1 m) – teplota, relativní vlhkost
Výška kolen (0,6 m) – teplota
Výška hlavy  sedícího člověka (1,1 m) – teplota, rychlost vzduchu.
Výška hlavy stojícího člověka (1,7 m) – teplota.

Nástěnné sálavé panely

Půdorys místnosti

http://www.ESB-magazin.cz
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Pasivní dům Kociánka v Brně
Cena odborné poroty 
v kategorii Pasivní rodinný dům
Autor návrhu:  
Ing. arch. Pavel Jura 
Plocha: 240 m2 
Obestavěný prostor: 857 m3 
A/V 0,72 
Konstrukce: zděná monolitická

Hodnocení odborné poroty: Ro-
dinný dům je typickým reprezen-
tantem, kterého bychom si přáli 
vidět jistě častěji. Kdy je pasivní 

energetický standard přirozenou 
součástí kvalitního architektonic-
kého řešení. Návrhu, který mohl 
být realizován jen ve spolupráci 
osvíceného investora a nadané-
ho architekta. Hmotový koncept 
vtipně a účelně využívá morfologie 
terénu. Jednoduchý minimalistic-
ký vzhled a střídmá barevnost se 
hned tak neokouká. Porota vyhod-
notila dům po všech stránkách na 
čelní pozici z přihlášených prací. 
 
Fotogalerie zde

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA

Pasivní dům Kociánka v Brně

Vítězové přehlídky  
Pasivní dům 2016
O ocenění nejlepší pasivní a energeticky vysoce šetrná stavba 
v Česku se letos ucházelo celkem padesát tři originálních 
domů. Odborná porota z nich vybrala třináct nejzdařilejších. 

Ve veřejném hlasování, které pro-
bíhalo od poloviny prosince až do 
konce ledna a do něhož se zapo-
jilo více jak tři tisíce lidí, zvítězila 
vzdušná dřevostavba v Černoši-
cích. Odborná porota zase zvo-

lila minimalistický rodinný dům 
v Brně. V kategorii ostatní ener-
geticky úsporné stavby odborná 
porota ocenila novodobou refle-
xi na archetyp venkovské stavby 
v chráněné krajinné oblasti.

http://www.pasivnidomy.cz/domy/novostavba-rd-kocianka-525
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Nízkoenergetický dům 
Březiny
Cena poroty v kategorii Ostatní 
energeticky velmi úsporné budovy 
Autor návrhu:  
Ing. arch. Adam Rujbr
Plocha: 277 m2

Obestavěný prostor: 898 m3

A/V 0,71
Konstrukce: zděná monolitická

Hodnocení odborné poroty: Uni-
kátní rozsáhlý pozemek v kouzelné 
krajině CHKO, cílevědomý klient, 
schopný architekt, to jsou ingre-
dience, které vedly k dosud spíše 
ojedinělému pojetí. Usedlost na 
samotě reflektuje archetyp ven-
kovského stavení a přitom měřít-

ko okolních dvorců. Porota ocenila 
citlivé užití oživujících soudobých 
architektonických prvků a nízkou 
energetickou náročnost. Možná jen 
škoda, že se nepodařilo dosáhnout 
až na pasivní standard.

Fotogalerie zde

Pasivní dům pod smrkem 
v Černošicích
Cena veřejnosti a Cena generál-
ního partnera Saint Gobain, divi-
ze Isover
Autor návrhu:  
Ing. arch. Irena Truhlářová
Plocha: 142 m2

Obestavěný prostor: 656 m3

A/V 0,74
Konstrukce: dřevostavba

Dvoupatrová moderní dřevostav-
ba kompaktního tvaru s pultovou 
 střechou.Objekt je založen na že-
lezobetonové desce na pěnovém 
skle tloušťky 500 mm. Nosná kon-
strukce je tvořená třívrstvými šrou-
bovanými panely Dekpanel D. 

Fotogalerie zde

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA

http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-pod-smrkem-503
http://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-breziny-486
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z  povrchových a  podzemních 
zdrojů. Stát lidem přispěje na sys-
témy, díky kterým budou moci vy-
užívat dešťovou vodu k závlahám 
zahrádek a ke splachování toalet 
nebo i  na úpravu odpadní vody 
z koupelen, kterou lze použít jako 
užitkovou. Dešťová voda může zá-
jemcům ušetřit až 50 % nákladů 
za vodu.

V červenci se spustí další 
dotační program
Na opatření proti suchu, s nímž se 
Česko často potýká, bylo v progra-
mu k dispozici 100 miliónů korun. 
Dle sdělení SFŽP požádalo o pří-
spěvek 2279 žadatelů a  dalších 
3260 žádostí za 74 437 251 korun 
zůstalo rozpracováno. Největší 
zájem byl o nádrže na zachytává-
ní dešťové vody pro splachování 
WC a zálivku zahrady (celkem o ně 
požádalo 1707 domácností, které 
si mezi sebou rozdělí 79 milionů 
korun). Maximální výše podpory 
na jeden projekt činí 50 % z cel-
kových způsobilých výdajů. Jedna 
domácnost tak může podle MŽP 
získat až 105 tisíc korun. Všech-
ny došlé žádosti nyní SFŽP vy-
hodnocuje a  na přelomu června 
a července by mělo být spuštěno 
pokračování tohoto úspěšného 
programu. 

Podporovány jsou 
především domácnosti 
z lokalit postižených 
suchem
Příjemcem dotací mohou být 
vlastníci a  stavebníci obytných 
domů, tedy všechny domácnosti 
po celé republice, avšak nejjed-
nodušší část programu Dešťovka 
na využití srážkové vody pouze 
na zálivku zahrady bude i v dal-
ším programu pravděpodobně 
dotována jen v místech výrazně 
postižených suchem. Patří k nim 
obce na Frýdecko-Místecku, 
 Vysočině nebo na Znojemsku. 
Například tam, kde bylo v  po-
sledních třech letech zásobová-
ní vodou nutné zajistit cisternami 
nebo platil zákaz zalévání a na-
pouštění bazénů. Zda konkrétní 
obec patří podle kritérií progra-
mu mezi suchem postižené ob-
lasti, lidé doloží v  rámci žádosti 
o dotaci buď formou písemného 
stanoviska obce, nebo odkazem 
na veřejně dostupné dokumen-
ty (např. na webových stránkách 
obce).

Zájemci o dotace na hospodaření 
s dešťovou vodou o ně mohou za-
žádat na internetových stránkách 
www.dotacedestovka.cz.

www.ESB-magazin.cz

AKTUÁLNĚ

Zájem o dotace na 
hospodaření s dešťovou 
vodou je obrovský
Státní fond životního prostředí ČR začal 29. května 2017 přijímat 
žádosti o dotace v rámci nového programu Dešťovka. Zájem 
o finanční podporu byl vysoký. Všech sto milionů Kč z rozpočtu 
bylo vyčerpáno hned do druhého dne od spuštění programu. 

Cílem výzvy v  rámci tzv. Modré 
úsporám bylo motivovat vlastní-
ky a  stavebníky obytných domů 

k   udržitelnému a  efektivnímu 
hospodaření s vodou a snížit tak 
množství odebírané pitné vody 

http://www.pasivnidomy.cz/domy/novostavba-rd-kocianka-525


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

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

TÉMA DALŠÍHO VYDÁNÍ:
Dřevostavby

KONTAKT:
Ing. Markéta Kohoutová
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

OBCHODNÍ MANAŽER:
Pavel Šváb
E-mail: svab@ice-ckait.cz

www.ESB-magazin.cz
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