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Boj 
s přehříváním 
budov 
a nedostatkem 
denního světla

Blíží se rok 2020, kdy podle Směrni-
ce EPBD II budou muset být všechny 
novostavby řešeny jako domy s  té-
měř nulovou spotřebou energie. Je 
žádoucí účelně pracovat s tepelnými 
zisky a budovu proti přehřívání chrá-
nit.

Návratnost tepelného čerpadla 
s  vrtem v  malém rodinném domě 
s tepelnou ztrátou cca 6 kW vychá-
zí na zhruba deset let. Celkově za 
osm let provozu bylo dodáno do 
rodinného domku 7,3 MWh chladu 
a 97 MWh tepla.

NOVÉ

Vyplatí se 
tepelné čerpadlo 
s vrtem v malém 
rodinném domě?

Mies van der Rohe 
Award 2017 − 
ocenění kolektivního 
a cenově dostupného 
bydlení

Co mohlo být 
příčinou požáru?

Ničivý požár 
Grenfell Tower 
urychlilo 
nevhodné 
zateplení

Letošní porota Ceny EU za sou-
časnou architekturu ocenila dva 
neobvyklé bytové projekty. V obou 
případech se jedná o sociální a ce-
nově dostupné bydlení, které po-
čítá s  nízkými provozními náklady 
i energetickými úsporami.

Na otázky odpovídá Ing. Václav 
Jandáček, který se věnoval histo-
rii požárů v  18. ročníku Stavební 
knihy 2015 Stavby a požáry, a Ing. 
Vladimíra Špačková, členka Před-
stavenstva ČKAIT a  vedoucí pro-
fesního aktivu ČKAIT pro požární 
bezpečnost staveb.

Dne 14. června 2017 zničující požár 
zachvátil 24podlažní bytový dům 
v  západním Londýně. K  rychlému 
šíření požáru přispěly především 
nevhodně zvolené materiály na 
vnějším plášti budovy. Oheň usmrtil 
nejméně osmdesát osob a  dalších 
sedmdesát zranil.

Školy potřebují 
čerstvý vzduch

Měření kvality 
vzduchu 
v českých 
školách

Únava, nesoustředěnost, ospalost 
a bolesti hlavy, to jsou jen některé 
z  projevů nesprávného větrání ve 
školách. Trpět jimi mohou děti i je-
jich učitelé, protože v místnostech 
s  vydýchaným vzduchem, tráví 
podstatnou část dne.

Měření prováděné CPD v 73 třídách 
základních a středních škol po celé 
ČR ukázalo, že žáci při hodinách 
dýchají vzduch s  obsahem CO2 
vyšším, než připouštějí hygienické 
limity. Hůř se kvůli tomu učí. Krátké 
větrání o přestávkách problém ne-
řeší. 

Jak požádat 
o dotaci na 
řízené větrání 
s rekuperací?

Žádosti o dotaci na pořízení reku-
perace ve stávajících budovách 
v rámci 70. výzvy OPŽP lze podá-
vat až do 30.  listopadu 2017. Pro 
žadatele jsou alokovány celkem tři 
miliardy korun.
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INZERCE

Moderní vytápění

GEROtop spol. s r.o.

FENIX Trading, s.r.o.

RD Rýmařov s. r. o.

Tepelná čerpadla v roce 2018
Hledání nejvýhodnější kombinace vytápění 
u typových domů

Firma RD Rýmařov připravila spolu s pracovišti FEL 
ČVUT a ČZU šest objektů v různých klimatických 
pásmech ČR, na kterých se bude po dobu tří let 
monitorovat hodnoty spotřeb v závislosti na vněj-
ším prostředí.

Zkušenosti z revitalizace panelového domu

Článek popisuje revitalizaci silně zanedbaného 
bytového panelového domu, který byl v roce 2008 
zprivatizován. 
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Administrativní centrum společnosti Fenix Tra-
ding, vybavené elektrickými topnými systémy, fo-
tovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, 
funguje už víc než rok.

Rok provozu administrativní budovy ve 
standardu nZEB

Šetrné budovy 2017
Vize a trendy stavebnictví 2030–2050

Zahraniční časopisy v Knihovně ČKAIT

Nová dotace na domácí čistírny odpadních vod

NOVÉ
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pozvánka na konferenci

TEPELNÁ ČERPADLA
V ROCE 2018

program konference:

partneři konference

09.00 – 9.45 Počty instalací tepelných čerpadel rostou
Vývoj TČ v posledních 5 letech, situace dnes a budoucnost
Ing. Tomáš Straka, Ph.D, předseda správní rady AVTČ.

09.45 – 10.30 Rozhodující parametry při výběru tepelného čerpadla
Ověřování a zkoušení TČ dle platné legislativy  
Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D, Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno

10.30 – 11.15 Prezentace realizací tepelných čerpadel
Členové AVTČ prezentují zajímavé projekty instalací s tepelnými 
čerpadly, soutěžící o ocenění: Nejpřínosnější projekt s tepelným 
čerpadlem v letech 2016-2017

11.15 – 11.45 Pauza, občerstvení

11.45 – 12.30 Měření hluku tepelných čerpadel vzduch-voda
Legislativa – vzorové příklady – možnosti odhlučnění
Ing. Jan Mareš, Greif-akustika s.r.o.

12.30 – 13.30 Tepelné čerpadlo jako moderní zdroj pro topení a chlazení
Využití země jako zdroje energie: Milan Trs
Tepelné čerpadlo pro aktivní a pasivní chlazení: Ing. Václav Helebrant
Podlahové, stěnové a stropní systémy pro předávání tepla a chladu: 
Ing. Martin Horský

13.30 – 14.00 Dotace pro tepelná čerpadla v roce 2018–2020
Jakub Hrbek, SFŽP, ředitel odboru řízení národních programů

   

PRAHA 23. 11. 2017 • areál výstaviště PVA EXPO Letňany
Brno 18. 1. 2018 • Hotel AVANTI, Střední 61

ASOcIAcE PRO VyužITí TEPELNýcH čERPADEL VáS zVE NA JEDINEčNOu ODbORNOu AKcI, 
VěNOVANOu TěM NEJAKTuáLNěJšíM TéMATůM, KTERá VyužIJETE PRO SPRáVNé NáVRHy 
A INSTALAcE TEPELNýcH čERPADEL.

Tepelná čerpadla jsou u nás stále častěji oblíbeným zdrojem vytápění, proto je cílem této konference  
seznámit účastníky s pravidly, která navržení nebo realizaci usnadní. 

Bude zaměřena na aktuální situaci na trhu a praktické informace z malých i velkých instalací.  
Je určena architektům, projektantům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti. 
V předsálí konferenčního prostoru bude probíhat prezentace významných zástupců z oboru tepelných čerpadel.

Konference je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT  
a účast bude ohodnocena 1 bodem.  
Účastnický poplatek je 500 Kč. Pro členy AVTč zdarma. Pro členy čKAIT a čKA sleva 50 %.
Poplatek můžete uhradit na účet č. 291921001/5500 nebo hotově při příchodu.

Přihlaste se na konferenci přímo z našeho webu. 10 dnů před konferencí zašleme přihlášeným 
podrobnosti k příjezdu a případné další aktuální informace. 

Budeme se těšit na vaší účast!
Asociace pro využití tepelných čerpadel
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Ničivý požár Grenfell Tower 
urychlilo nevhodné zateplení
14. června 2017 zničující požár zachvátil 24podlažní bytový dům 
v  západním Londýně. Oheň usmrtil nejméně osmdesát osob 
a dalších sedmdesát zranil. Vyšetřovatelé zjistili, že k rychlému 
šíření požáru přispěly především nevhodně zvolené materiály na 
vnějším plášti budovy.

Požár byl ohlášen na tísňovou linku 
v 1 hodinu po půlnoci a  trval asi 
šedesát hodin. Šířil se nečekanou 
rychlostí; celá budova byla v pla-
menech za půl hodiny, jedna strana 
vzplála v podstatě najednou. Požár 
zřejmě zapříčinila porucha ledničky 
ve čtvrtém patře.

Pravděpodobné příčiny 
požáru
Vznik, průběh i  následky požáru 
jsou stále v šetření. Z dostupných 
údajů vyplývá, že mezi důvody 
rychlého šíření požáru patří neuza-
vřené instalační otvory, které zůsta-
ly po nedávné rekonstrukci bytů, 
jediné centrální únikové schodiš-
tě, kterým oheň rychle postupoval, 
nevhodný izolant použitý v  nad-
praží a  parapetu oken, ale i  velké 
množství hořlavých věcí a  odpad-
ků na chodbách. Za hlavní příčinu 
šíření je ale považováno nevhodné 
oplášťění budovy.

Šíření ohně vnějším 
zateplením fasády
Na budově byl použit nekontakt-
ní systém s provětrávanou vzdu-
chovou mezerou mezi tepelnou 
izolací na nosné části obvodové 
stěny a  vnějším obkladem fa-
sády. Provětrávaná mezera bez 
požárních bariér mezi podlažími 
ve fasádním systému s  největší 
pravděpodobností vytvářela ide-
ální podmínky pro již zmíněné 
rychlé šíření požáru komínovým 
efektem po celé budově. Ukazuje 
se také, že materiály použité na 
plášti nebyly pro výškovou stav-
bu vhodné. 

Levnější materiál nevhodný 
pro výškové budovy
Hořlavost sendvičových pane-
lů závisí na výběru materiálu 
izolačního jádra. Reynobond − 
výrobce panelů použitých na 
Grenfell Tower údajně doporučil, 

www.ESB-magazin.cz

POŽÁR

Oheň ve 4.30 hod. ráno. Foto: Natalie Oxford, Creative 
Commons, CC BY 4.0 International, via Wikimedia Commons
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aby kvůli jejich vyšší hořlavosti 
a  termoplasticitě byly používány 
výhradně na budovy do deseti 
metrů výšky (jakmile je stavba 
vyšší než žebříky, musí být kon-
cipována s nehořlavým materiá-
lem). Z dokumentace Reynobon-
du vyplývá, že firma vyrábí také 
ohnivzdorné panely s  jádrem 
označované zkratkou FR. Ty se 
doporučují pro stavby do výšky 
třiceti metrů, pro budovy vyšší 
pak obklady s  nehořlavým já-
drem. Rozdíly jsou ale v cenách, 
čím je obklad ohni odolnější, tím 
je dražší. Kvalitnější ohnivzdorné 
panely jsou o  dvě libry na metr 
čtvereční dražší (celkem 24 liber 
na m2), než byly ty použité na bu-
dově. 

Izolační desky selhaly při 
testech požární bezpečnosti
Svědci uvedli, že viděli plášť 
„hořící a tavící se“. Dany Cotton, 
komisař hasičského sboru v Lon-
dýně, v den zásahu uvedl, že „na 
dvě stovky hasičů čelilo nesku-
tečně rychle se šířícímu a  neu-
věřitelně složitému ohni.“
Hliníkovo-polyethylenové des-
ky i  izolační desky PIR selhaly 
i  při následných testech  požární 
bezpečnosti. Polyetylen je ter-
moplastický materiál, který se 

v  ohni rozpouští a  kape. Odbor-
níci uvádějí, že se tento typ ob-
kladu nemá na výškové budovy 
používat, protože se jím oheň 
snadno šíří.
Hořlavé panely s  polyethyle-
nem byly umístěny na nevhod-
nou izolaci známou jako Celotex 
RS5000, vyrobenou z  polyiso-
kyanurátu, která při intenzivním 
teple rychle hoří a  vypouští to-
xické kyanidové výpary a  hustý 
kouř. Již v  roce 2014 bezpeč-
nostní experti varovali, že plá-
novaná izolace je vhodná pouze 
pro použití s nehořlavým oblože-
ním. Izolace použitá na Grenfell 
Tower patří jen na výškové bu-
dovy, na nichž jsou použity ce-
mentovláknité desky o  tloušťce 
12 mm, které nehoří a  jsou ho-
rizontálně provětrávané, s  vo-
dorovnými požárními bariérami 
mezi podlažími. Na Grenfell To-
wer byla také použita fenolická 
izolace Kooltherm, která nebyla 
nikdy testována a nesplňuje prý 
požadavky na omezení hořla-
vosti. 
Navzdory výše uvedeným sku-
tečnostem došlo k vydání povo-
lení na stavbu Grenfell Tower. 
Stavební inspektoři navštívili 
lokalitu šestnáctkrát od srpna 
2014 do července 2016. 

Pravděpodobné složení fasády Grenfell Tower 
po rekonstrukci v roce 2016
–  Vnější plášť: hliníkové sendvičo-

vé desky (každá o tloušťce 3 mm 
značky Reynobond PE Arconic 
a Reynolux) složení: hliníková vrs-
tva - 0,5 mm, polyethylenové jád-
ro - 2 mm, znovu hliníková vrstva 
- 0,5 mm.

–  Standardní provětrávaná mezera 
(50 mm) mezi pláštěm a izolací.

–  Tepelná izolace z  pěnových de-
sek PIR (polyisokyanurát − Celo-
tex RS5000, 150 mm) kotvená na 
původní nosnou stěnu

–  Stávající prefabrikovaná železo-
betonová stěna (250 mm).

–  Nová okna s  dvojitým zaskle-
ním neznámého typu a  materiálu, 
 namontovaná ve stejné vertikální ro-
vině jako izolační desky z PIR pěny.

Po uhašení požáru byla patrná ohořelá izolace a původní konstrukce, plášť 
se roztavil. Foto: Chiral Jon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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tastrofu v  Grenfell Tower musí být 
ve Velké Británii přezkoumány sta-
vební předpisy. Stále se šíří oba-
vy z  požární bezpečnosti výško-
vých staveb. Požární specialisté ve 
Frankfurtu nad Mohanem kritizovali 
britské předpisy, které jsou v rozpo-
ru se zákony v Německu. Ty zaka-
zují hořlavé opláštění na budovách 
vyšších než 22 metrů a vyžadují od-
dělené únikové požární schodiště 
a požární výtahy, které mohou vyu-
žívat hasiči i zranění nebo zdravotně 
postižení. 
Odborníci ve většině evropských 
zemí byli zaskočeni informací, že 
britské předpisy povolují výškové 
budovy s jediným schodištěm. Další 
kritika britských protipožárních před-
pisů míří na nedostatečné množství 
hasicích sprinklerových zařízení.

Markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Zdroje:

https://en.m.wikipedia.org

http://www.smh.com.au

http://www.tzb-info.cz

https://www.gov.uk

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
ŘEDITELE CPD
Centrum pasivního domu čeká 
změna v nejvyšší manažerské 
funkci. Stávající  ředitel Jan Bárta, 
jeden ze zakladatelů, odchází 
na základě vlastního rozhodnutí. 
Vypisujeme konkurz na novou 
ředitelku/ředitele, podmínky 
naleznete v inzerátu.

Jste vizionář, leader, manažer 
a máte zkušenosti s vedením 
menšího kolektivu? Tak čtěte dál 
– Centrum pasivního domu, z.s., 
obsazuje pozici ředitelky/ředitele.

NÁPLŇ PRÁCE:
·  vedení organizace, zodpovědnost za 
řádný chod organizace, její výsledky;

· finanční řízení organizace;
·  spolupráce s Radou (nejvyšší orgán), 
zajištění souvisejících činností;

·  zodpovědnost za spoluvytváření 
a naplňování strategie a vize 
organizace;

·  zodpovědnost a podílení se na 
projektech organizace;

·  aktivní budování a udržování vztahů 
se členy CPD, akvizice nových členů;

·  činnosti a aktivity vycházející z výše 
uvedeného;

· blíže viz stanovy.

Půdorys typického podlaží s jednou únikovou cestou. Zdroj: tzb-info.cz

Sto jedenáct budov 
selhalo při spalovacích 
zkouškách 
Od požáru v  Grenfell Tower pro-
běhlo na mnoha budovách v Lon-
dýně testování použitých materiálů. 
Více než stovka budov je nevyho-
vující. Vláda se musela zavázat, že 
plné náklady na odstranění a  vý-
měnu opláštění a  izolačních sys-
témů uhradí. Po požáru byl zasta-
ven prodej desek  Reynobond PE 
po celém světě pro věžové domy. 
Podobné fasádní pláště obsahu-
jící vysoce hořlavé izolační mate-

riály jsou pravděpodobně instalo-
vány na tisících dalších výškových 
budovách nejen ve Velké Británii, 
ale i Francii, Spojených arabských 
emirátech a Austrálii. 

Stavební předpisy 
v Evropě
Podle britských stavebních před-
pisů byla prý v roce 1986 stanove-
na požární odolnost vnějších stěn 
londýnských bytů na jednu hodi-
nu − vnější obklady tedy nemusejí 
být nehořlavé, ale jen nepodporují-
cí šíření ohně. V návaznosti na ka-

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower_fire#cite_note-gua2017-32
http://www.rydon.co.uk/what-we-do/refurbishment/case-studies/refurbishment-case-studies/grenfell-tower
http://www.smh.com.au/national/london-tower-fire-could-happen-here-australian-buildings-cloaked-in-flammable-cladding-20170615-gwrpfu.html
http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/15920-mozne-priciny-vzniku-a-sireni-pozaru-v-bytovem-dome-grenfell-tower-v-londyne
http://www.pasivnidomy.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-cpd/t4490?s=1
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Co mohlo být příčinou požáru?
Na otázky odpovídá Ing. Václav Jandáček, který se věnoval historii požárů 
v 18. ročníku Stavební knihy 2015 Stavby a požáry, a  Ing. Vladimíra 
Špačková, členka Představenstva ČKAIT a vedoucí profesního aktivu 
ČKAIT pro požární bezpečnost staveb. 

Otázka: Co bylo podle Vás hlavní 
příčinou požáru v Londýně, respektive 
jak hodnotíte důvody uvedené 
v článku?

Jandáček: Co bylo příčinou, asi na 
dálku a bez detailních informací z vy-
šetřování říci nemůžeme. Citované 
prameny hovoří o problému s hořlavou 
izolací a patrně i podporou šíření ohně 
v dutině pláště. Je otázka, zda místní 
předpisy pro vyšší budovy definují hoř-
lavost izolací, u nás se od stanovené 
výšky hořlavá izolace nesmí používat. 
Podivné je i sdělení, že některé ma-
teriály nebyly atestovány. Šíření ohně 
po fasádě bylo podle záběrů TV a fo-
tografií velice rychlé a nezadržitelné.

Špačková: Hlavní příčiny požáru, 
které jsou uvedené v článku, vypadají 
věrohodně (závada elektroinstalace, 
lidský faktor...). Toto odpovídá i situaci 
v ČR. K rychlému šíření požáru přispě-
lo provedení nekontaktního zateplení 
hořlavým izolantem, vysoké ztráty na 

www.ESB-magazin.cz
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Bytový dům v roce 2009. Foto: 
Robin Sones, Creative Commons, CC 
BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Grenfell Tower, Londýn
Klient: KCTMO Limited
Projektant: Rydon Group Ltd.
Dodavatel: 
WITT UK
– Harley Facades
– Celotex
– JS Wright & Sons
Investiční náklady na regeneraci 
budovy: 8,7 milionů liber
Realizace: 2015−2016, 66 týdnů

Historie domu před požárem
Grenfell Tower − čtyřiadvacetipatrový 
věžák vysoký 67,3 metru nabízel sto 
dvacet devět, většinou jedno a  dvou-
pokojových levných nájemních bytů, 
v nichž bydlelo až šest set osob z chud-
ších sociálních vrstev.
Byl navržen v  roce 1967 stejně jako 
několik set dalších obdobných staveb 
v  rámci potlačení slumů a  revitalizace 
oblasti North Kensington. Projekt schvá-
lila městská rada Kensington & Chelsey 
v roce 1970, stavba v brutalistickém sty-
lu byla realizována v letech 1972−1974. 
Budova byla v majetku města a spravo-
vala ji KCTMO, která patří mezi největší 
společnosti pro správu nájemních bytů 
v Anglii (stará se o 10 000 nemovitostí). 
Bytový dům, stejně jako další obdobné 
stavby, však byl „vybydlen“ v důsledku 
tlaku problematických obyvatel ve vnitř-
ním městě, pro jejichž život jsou běžné 
drogy, rasová nesnášenlivost a  zločin-
nost. Po roce 2010 začaly pokusy o ná-
pravu poměrů, místní obyvatelstvo však 
proti plánům úřadů na  regeneraci pro-
testovalo. V letech 2015−2016 proběhla 
oprava domu, došlo mimo jiné k výmě-
ně oken a zateplení obvodového pláště 
hliníkovými deskami s  tepelněizolační 
vrstvou, které měly rovněž zlepšit vzhled 
budovy. Stejně jako mnoho věžáků ve 
Velké Británii měl Grenfell jediné cent-
rální schodiště jako nechráněnou úniko-
vou komunikaci. 

Dva dny po požáru. Foto: Chiral Jon, 
CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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životech zapříčila absence chráněných 
únikových a zásahových cest.

Otázka: Jak je možné, že v rámci EU 
jsou (dosud) tak odlišné požadavky na 
požární odolnost použitých materiálů 
a  samotných budov? Viz poslední 
odstavec v  článku a  více než sto 
budov v podobném ohrožení.

Jandáček: Když člověk přijde do 
Londýna a potažmo i do Británie, 
je najednou vše trochu jinak, nejen 
auta na nesprávné straně. Anglic-
ký či spíše britský technik byl vždy 

ve své tvorbě trochu jiný než kon-
tinentální. Nejprve to byl on, který 
hledal cesty vpřed, posléze se pak 
držel  vyzkoušených zásad a trochu 
i  tradice (dva kohoutky na umyva-
dle). Jestliže bylo objeveno více než 
sto vysokých budov v ohrožení při 
požárech, je to asi znamení, že na-
stoupená cesta není optimální. Našel 
jsem i půdorys stavby. Ta i při své 
značné výšce měla jen jedno scho-
diště. Jak bylo uzavřeno nebo od-
větráno, není z náčrtu jasné. Výška 
domu byla minimálně dvojnásobná 
než domů stavěných u nás, které 
již v případě dvanácti podlaží měly 
propojení schodišť většinou v 8.NP. 
U věžových domů to je trochu odliš-
né, nicméně chráněné únikové cesty 
byly vždy sledované. 

Špačková: Většina budov byla po-
stavena před vznikem EU podle rozdíl-
ných předpisů v jednotlivých státech. 
Z toho plynou rozdílné požadavky na 
požární odolnost materiálů v různých 
zemích. Po vzniku EU dochází zejmé-
na ke sjednocování výrobkových, pří-
padně zkušebních norem, ale každý 
stát zachovává svoje návrhové normy.

Otázka: Jak by z  tohoto  pohledu 
dopadly české výškové budovy, které 
byly postaveny ve stejném období 
a byly zateplovány po roce 1990?

Aktuální požadavky pro 
srovnatelně vysoké budovy v ČR
Dlouhodobě jsou v ČR požární poža-
davky pro provětrávané fasádní sys-
témy budov striktní. Pro nekontaktní 
provětrávané fasádní systémy jsou 
požadovány výhradně nehořlavé sta-
vební výrobky s třídou reakce na oheň 
A1, event. A2 (zejména izolant z mine-
rálních vláken). Třída reakce na oheň 
B je ve výjimečném případě možná 
(čl. 3.2.3.1 v ČSN 73 0810: 2016 [3]), 
avšak pouze pro vnější povrch (fasádní 
obklad) a při dodržení velmi přísných 
podmínek (např. maximální požární 
výška objektu 22,5 m, nulový index 
šíření plamene po povrchu, zabránění 
šíření účinku požáru v dutině mezi pod-
lažími, požární zkouškou prokázaná 
úprava v místě oken či jiných otvorů). 
České technické normy v oblasti po-
žární bezpečnosti staveb (normy ČSN 
73 08xx) v dlouhodobém horizontu 
svými požadavky neumožňují instalaci 
hořlavé provětrávané fasády (zejména 
pak tepelného izolantu), jejíž extrémní 
chování bylo možné sledovat v případě 
londýnského požáru. Požadavky z hle-
diska požární bezpečnosti kontaktních 
zateplovacích systémů (ETICS) jsou 
zpracovány v článku Požární hledisko 
kontaktních zateplovacích systémů 
 podle ČSN 73 0810:2016

Převzato z tzb-info.cz
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Jandáček: K českým výškovým bu-
dovám lze asi poznamenat, že měřítko 
našich budov bylo vždy menší a použi-
té materiály měly menší škálu. Rovněž 
systém zateplení byl většinou omezen 
na kontaktní konstrukce. V podstatě 
byly užívány dva materiály, nehořlavé 
desky z minerální vlny a samozřejmě 
polystyren tam, kde to je přípustné ze-
jména z hlediska výšky. Podstatný je 
ničím neomezovaný únik osob z bu-
dovy.

Otázka: Jak se u  nás měnily 
požadavky na požární bezpečnost 
budov po vstupu ČR do EU?

Špačková: Návrhové normy se po 
vstupu ČR do EU mění nezávisle na 
tomto vstupu. Obecně dochází ke 
zpřísňování předpisů, kladení většího 
důrazu na únikové cesty. Ohrožení 
požárem u objektů, které neodpoví-
dají současným požadavkům norem, 
u nás existuje, po zahájení zateplování 
staveb se tato situace rozhodně ne-
zlepšila. Stále jsou používány pro za-
teplení hořlavé hmoty, i když ve stále 
menším rozsahu. Od konce 90. let se 
nároky na požární bezpečnost staveb 
zpřísňují, možnosti použití hořlavých 
hmot pro izolace, nosné a požárně 
dělicí konstrukce se postupně snižují.

Markéta Kohoutová

Budova v brzkých ranních hodinách. 
Foto: Natalie Oxford on Twitter, 
CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/14515-pozarni-hledisko-kontaktnich-zateplovacich-systemu-dle-csn-73-0810-2016
http://tzb-info.cz
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Mies van der Rohe Award 
2017 − ocenění kolektivního 
a cenově dostupného bydlení
Letošní porota Ceny EU za současnou architekturu ocenila 
dva neobvyklé bytové projekty. V obou případech se jedná 
o sociální a cenově dostupné bydlení, které počítá s nízkými 
provozními náklady i energetickými úsporami.

Mezinárodní porota vybírala 
z  355 nominovaných staveb 
pět finalistů, z nichž pak vze-
šel vítěz. Hlavní cenu Mies 
van der Rohe Award 2017 zís-
kal projekt kolektivního byd-
lení  DeFlat  Kleiburg v Amster-
damu od studií NL Architects 
a XVW architectuur. Cenu pro 
začínající architekty pak ob-
držel bruselský ateliér MSA/
V+ za projekt bydlení NAVEZ 
v Bruselu. V historii přehlídky 
Evropské unie je to poprvé, 
kdy se vítězem nestala novo-
stavba, ale obnova stávající-
ho objektu. 

Bienále soutěžní přehlídky 
realizovaných staveb pořádá 
Evropská unie a Nadace Mie-
se van der Rohe v Barceloně 
od roku 1988. Cílem soutěže 

je vyzdvihnout přínos evrop-
ských architektů, sledovat, 
jak uplatňují nové koncepty 
a  technologie v  praxi, a  po-
rovnat kvalitu architektury 
v  jednotlivých evropských 
státech.

Komunitní bydlení −  
DeFlat Kleiburg
Vítězný projekt je zajímavý 
svým inovativním přístupem 
k  renovaci jednoho z největ-
ších bytových objektů v Nizo-
zemsku. Jedná se o čtyřset-
metrový a  jedenáctipodlažní 
panelák s  pěti sty byty. Na-
chází se v Bijlmermeeru, mo-
dernistickém sídlišti inspiro-
vaném výstupy hnutí CIAM 
(Congrès International d'Ar-
chitecture Moderne). 

www.ESB-magazin.cz
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DeFlat Kleiburg. 
Foto: Stijn Poelstra
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tou, skutečnou krásu. Snahou 
proto bylo zachovat struktu-
ru stavby a  obnovit výtahy, 
ochozy i  infrastrukturu. Při-
stavěné výtahové šachty byly 
odstraněny a výtahy umístěny 
dovnitř, brutalistní krása hori-
zontálních ochozů tak mohla 
být oživena. 

Nedokončené byty − 
minimalizace investic
Byty byly ponechány bez ku-
chyně, sprchy, vytápění i bez 
oddělených místností. Tento 
krok minimalizoval počáteční 
investice a podnítil nový re-
alitní obchodní model. Před-
seda poroty Stephen Bates, 
historik architektury z  Velké 

Záchrana před demolicí
Bytový komplex byl spole-
čenstvím DeFlat zachráněn 
před demolicí doslova za pět 
minut dvanáct. Došlo k pře-
měně v  tzv. „Klusflat“, což 
je způsob bydlení, kdy si ná-
jemci renovují či upravují své 
bytové jednotky sami. Celé 
sídliště Bijlmermeer bylo od 
poloviny 90. let postupně re-
novováno, povětšinou bou-
ráno, a  vzniká zde nová zá-
stavba. Budova Kleiburg byla 
poslední původní stavbou, 
„posledním přeživším ve vál-
ce proti modernismu“. Podle 
architektů je na čase přijmout 
to, co zde už je, znovuobje-
vit a vyzdvihnout zapomenu-

Británie, rozhodnutí odůvod-
nil: „DeFlat Kleiburg přímo 
reaguje na současné řešení 
krize bydlení v   evropských 
městech, v nichž je až příliš 
často jedinou snahou budo-
vat každoročně více domác-
ností, zatímco hlubší otázky 
zůstávají nezodpovězeny – 
např. jaký typ bydlení by měl 
být vybudován. Revitalizace 
stávající zástavby a mnohdy 
i  její radikální transforma-
ce je přitom stejně důležitá 
jako experimentování s  no-
vým tvaroslovím a dosud ne-
vyzkoušenými technologiemi 
či materiály.“

DeFlat Kleiburg
Kleiburg, 1104 Amsterdam−
Zuidoost, Nizozemsko
Autoři: Kamiel Klaasse, Pieter 
Bannenberg, Walter van Dijk, 
Xander Vermeulen Windsant − 
NL Architects, XVW architectuur 
Realizace: 2016 

Více informací: 
http://miesbcn.com/

Foto: Marcel van der Burg

https://www.youtube.com/watch?v=DfEc7dTlTU0
https://www.youtube.com/watch?v=DfEc7dTlTU0
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NAVEZ pasivní sociální bydlení 
v Bruselu získalo hlavní 
ocenění Mies van der Rohe
Realizací pasivního bytového 
domu NAVEZ na velmi problema-
tické parcele se podařilo získat 
nepřehlédnutelný orientační bod 
u jednoho z hlavních příjezdů do 
Bruselu a zároveň pět reprezen-
tativních apartmánů pro větší ro-
diny. 

Začlenění budovy do struktury 
čtvrti
Stejně jako většina současných pro-
jektů v Bruselu musela budova čelit 

obtížnému kontextu. Navázat na stá-
vající infrastrukturu, vyrovnat se s pří-
tomností velmi rušné silnice i blízkostí 
železnice, komunikovat s okolní his-
torickou zástavbou ve stylu art deco, 
vypořádat se s nepravidelnou,  malou 
a  severně orientovanou parcelou 
a vytvořit novou identitu místa. Po-
rota vyzdvihla, že architekti pečlivě 
pracovali s integrací budovy do okolí 
a současně jí ponechali natolik výraz-
ný charakter, že se stala orientačním 
bodem celé oblasti.

Kvalitní architektura dostupná 
všem
Krédem veřejného investora (kli-
entem byla městská část) bylo, že 
kvalitní architektura by měla být 
dostupná všem. Na nároží tvoří-
cím ostrý úhel ulic proto nechal 
postavit investor toto sociální by-
dlení pro pět početnějších rodin. 
Budova má být zázemím pro lidi 
v nouzi, standard řešení i použi-
té materiály by však neměly být 
zásadně odlišné od prestižní bu-
dovy.

Složité dispoziční 
uspořádání
Byty jsou poskládané kolem již-
ního otevřeného nádvoří a cent-

rálního schodiště, z něhož se lze 
přesouvat k  individuálním pří-
stupovým schodištím k  bytům. 
Uspořádání dispozic bylo poměr-
ně komplikované. Podle  autorů 
připomínalo práci krajkářek. Řada 
bytů je navíc  víceúrovňových či 
dvougeneračních. 

Přidaná hodnota
Denní světlo dopadá do budovy ze 
všech stran. Z centrálního schodiš-
tě i bytů je možný nerušený výhled 
do vzdálené městské krajiny. Fa-
sáda z jemných bílých cihel vytvá-
ří souvislou texturu a má odrážet 
neustále se měnící belgickou ob-
lohu. Svým vzhledem vzdává hold 
fasádám art deco, které se v ob-

www.ESB-magazin.cz

ZAHRANIČÍ

Foto: Serge Brison / MSA Schéma uspořádání budovy
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lasti hojně objevují. Porota ocenila 
vysokou kvalitu jednotlivých bytů, 
z nichž každý je naprosto jedineč-
ný. Stejně tak pozitivně vnímala be-
nefity v podobě přirozeného světla 
ze všech směrů, působivé výhledy 
a dynamické prostorové zážitky jak 
ve společných, tak v soukromých 
prostorech. 

Participace a minimalizace 
konfliktů
Jelikož se jedná o stavbu na vel-
mi exponovaném místě, navíc 
pro sociálně slabé, byla sledová-
na řadou organizací, které měly 
zájem na její zdárné realizaci. Při 
přípravě projektu probíhaly par-
ticipační aktivity a vyčerpávající 
jednání nejen s budoucími nájem-
níky, ale i příslušnými správními 

orgány. Upřesňovaly se, vysvět-
lovaly, rozvíjely a měnily názory 
na řešení urbanistických i archi-
tektonických otázek tak, aby se 
maximálně zamezilo konfliktům 
a problémům, které se u  těchto 
typů staveb v Bruselu opakovaně 
objevují. Zároveň nesmělo dojít 
k  porušení přísných stavebních 
předpisů.

Pasivní standard
Budova je navržena v pasivním 
standardu se spotřebou nižší než 
15 kWh/m2. Konstrukce bytové-
ho domu má zateplenou fasádu, 
je zvukotěsná, okna mají trojité 
zasklení, řízené větrání, odpadní 
vzduch se využívá pro vytápění, 
výrobu teplé vody zajišťují solární 
panely. Použity byly technologie 

zabraňující tepelným mostům. 
Komfort obyvatel a nízká spotře-
ba energií jsou zajištěny, všech-
na okna lze otevřít. Náklady na 
provoz byly sníženy i  tím, že se 
zabrání průchodu vzduchu kalib-
rovanou expozicí. A také tím, že 
se, jak už bylo zmíněno, téměř na 
všechna místa dostane přiroze-
né denní světlo. Další úsporou je 
absence výtahu, který je obvykle 
v  těchto typech bytových domů 
ničen. Snahou bylo také maxi-
málně snížit náklady na údržbu.

Další ocenění: 2015 Cena za 
příkladnou veřejnou zakázku 
v oblasti Vallonie-Bruxelles, 2016 
Architektura roku ve Flandrech 
atd.

NAVEZ
Brusel, Rue Portaels 158, 
1030 Schaerbeek, Belgie
Autoři: Jean-Marc Simon, 
Benoit Moritz, Alain Simon, 
Julien Deloffre – ateliér MSA / V+ 
Užitná plocha: 800 m2

Realizace: 2015
Investor: Commune 
de Schaerbeek

Připravila Markéta Pražanová 
Více informací  
http://miesbcn.com/

Podklady z archivu ateliéru 
MSA/V+

Budova se stala orientačním bodem při příjezdu do Bruselu. 
Foto: Serge Brison / MSA

Bílé cihly svou hrou světla a stínu mají evokovat okolní fasády ve stylu art 
deco. Foto: Serge Brison / MSA

www.ESB-magazin.cz
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Jak požádat o dotaci na 
řízené větrání s rekuperací?
Žádosti o dotaci na pořízení rekuperace ve stávajících 
budovách v rámci 70. výzvy OPŽP lze podávat až do 
30. listopadu 2017. Pro žadatele jsou alokovány celkem 
tři miliardy korun, které jsou však určeny na všechny typy 
podporovaných projektů. 

Zatímco v  předchozí 39. výzvě 
mohli žadatelé získat jen 40 % 
způsobilých výdajů na náklady 
rekuperace, v  letos vyhlášeném 
ročníku to je celých 70 % způ-
sobilých výdajů. Někteří žadate-
lé se proto snaží přejít do letošní 
výzvy. Musí však předtím odmít-
nout přidělenou dotaci a  požá-
dat o novou.

Způsobilým výdajem pro příspě-
vek z  OPŽP je z  časového po-
hledu výdaj, který vznikl a  byl 
uhrazen příjemcem v  období od 
1. ledna  2014 do 31. prosince 
2023. Nová žádost však musí být 
podána před dokončením pro-
jektu, což je datum kolaudace.

Výše dotace je stanovena na 
400  Kč vč. DPH na 1 m3 přivá-
děného vzduchu. Dotaci nelze 

získat na novostavby, ani když 
se jedná o dostavby či přístavby 
stávající budovy.

Typy podporovaných 
projektů a aktivit v rámci 
70. výzvy OPŽP
Celkové nebo dílčí energeticky 
úsporné renovace veřejných 
budov:
• zateplení obvodového pláště 

budovy;
• výměna a renovace (repase) 

otvorových výplní;
• realizace stavebních opatření 

majících prokazatelně vliv na 
energetickou náročnost budovy 
nebo zlepšení kvality vnitřního 
prostředí;

• realizace systémů nuceného 
větrání s rekuperací odpadního 
tepla;

www.ESB-magazin.cz
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Dotace OPŽP má zajistit kvalitní vnitřní prostředí ve 
stávajících budovách

Kresba: Oldřich Horák
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• realizace systémů využívajících 
odpadní teplo;

• výměna zdroje tepla pro 
vytápění nebo přípravu teplé 
užitkové vody s výkonem nižším 
než 5 MW využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii 
za účinné zdroje využívající 
biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla 
využívající obnovitelné zdroje 
nebo zemní plyn;

• instalace fotovoltaického 
systému;

• instalace solárně-termických 
kolektorů pro přitápění nebo 
pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny 
zdroje tepla s  výkonem nižším 
než 5 MW využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii 
pro vytápění nebo přípravu teplé 
vody za účinné zdroje využíva-
jící biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla využíva-
jící obnovitelné zdroje, instala-
ce solárně-termických kolektorů 
a  instalace systému nuceného 
větrání s  rekuperací odpadního 
tepla, kde veřejná budova spl-
ňuje určitou energetickou ná-

ročnost a  v  případě instalace 
systému nuceného větrání s  re-
kuperací zároveň nesplňuje po-
žadavky na zajištění dostatečné 
výměny vzduchu.

Podmínky přidělení žádosti 
o dotaci na rekuperaci
Žadatel musí brát do úvahy, že 
dodržení hygienických a  pro-
vozních požadavků na větrání 
je upřednostněno před dosaže-
ním energetických úspor v sou-
ladu s  normou ČSN 73 0540:2 
[13], která stanovuje požadavky 
na tepelnou ochranu budov. Vě-
trání zajišťuje přívod venkovního 
vzduchu a  odvod znehodnoce-
ného vzduchu z vnitřních prostor 
budov pro zajištění požadované 
kvality vnitřního ovzduší.

V  teplém období roku větrání 
přispívá i k odvodu tepelné zá-
těže. K  znehodnocování vzdu-
chu v  učebnách dochází pro-
dukcí oxidu uhličitého CO2 při 
dýchání a  dalšími škodlivinami 
(např. VOC, vodní pára, prach, 
radon apod.), které se mohou 
uvolňovat v  prostředí učeben, 
případně mohou být obsaženy 
ve venkovním přiváděném vzdu-
chu. Kvalita ovzduší v učebnách 
se hodnotí podle koncentrace 

oxidu uhličitého CO2; v  soula-
du s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů  
nesmí tato koncentrace v  po-
bytových prostorách převýšit 
hodnotu 1500 ppm. Vyhovující 
koncentrace CO2 v  pobytových 
prostorách je 800 až 1 200 ppm. 
(Optimální je do 700 ppm CO2.)

Větrat se musí jen učebny 
a jídelny
Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů po-
žaduje množství přiváděného 
venkovního vzduchu do učeben 
20 až 30 m3/h na žáka. Uvedené 
množství nerozlišuje věk žáků. 

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

S  ohledem na hospodárnost 
se doporučuje navrhovat prů-
tok venkovního vzduchu, trvale 
přiváděného do učeben v době 
pobytu žáků.

Pro vyučující je učebna trvalým 
pracovištěm a průtok vzduchu 
na osobu se stanoví podle na-
řízení vlády č. 93/2012 Sb. [4]. 
Specializované učebny (dílny, 
chemické laboratoře, apod.) 
se větrají rovněž s ohledem na 
produkci škodlivin.

Jídelna je pobytovým pro-
storem ve smyslu vyhlášky 
č. 20/2012 Sb.  

I vzduchotechnické rozvody lze využít pro výzdobu třídy

Kresba: Oldřich Horák



V  případě využití tělocvičny 
jako shromažďovacího prosto-
ru se doporučuje použít nucené 
větrání s regulací průtoku vzdu-
chu podle koncentrace CO2. 
Průtoky vzduchu se stanoví po-
dle  vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Ostatní prostory školy
Kabinety a  sborovny nejsou tr-
valým pracovištěm ve smyslu 
nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 
a  připouští se přirozené větrání 
oknem (provětrávání).

Hygienické zázemí (hygienická 
zařízení, umývárny, sprchy) se 
doporučuje větrat podtlakově 

s  nárazovým (pohybové čidlo) 
nebo časovým provozem (např. 
o přestávkách). Průtoky odsáva-
ného vzduchu se stanoví  podle 
 vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Centrální šatny se větrají v  sou-
ladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 343/2009 
Sb., §18, odst. 5. Tělocvičny se 
připouští větrat přirozeně.

Markéta Kohoutová podle údajů 
OPŽP
Více 
http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
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Veletrh STŘECHY PRAHA, nejvý-
znamnější přehlídka výrobků, materiá-
lů a technologií pro stavby a renovace 
střech ve střední Evropě, oslaví 20 let. 
Veletrhu se každoročně účastní na-
prostá většina českých firem z oboru 
a prostřednictvím českých zastoupe-
ní i světová špička. Jubilejní ročník se 
bude konat 8.–10. 2. 2018 v PVA EXPO 
PRAHA Letňany společně s veletrhy 
SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRAHA 
a PURPO PRAHA.

ROČNÍK 2017 S REKORDNÍ 
NÁVŠTĚVNOSTÍ
Soubor veletrhů STŘECHY PRAHA, 
SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRA-
HA a pilotní projekt PURPO PRAHA 
2017 přilákal rekordních více než 21 
000 návštěvníků a prezentovalo se na 
něm přes 160 výrobců a dodavatelů 
střešních materiálů a oken, nosných 
konstrukcí, izolací, nářadí a strojů, fa-
sádních systémů, včetně solárních.

JUBILEJNÍ BONUSY 
PRO VYSTAVOVATELE
U  příležitosti 20. ročníku veletrhu 
STŘECHY PRAHA jsou pro vystavo-
vatele připraveny speciální jubilejní 

 bonusy jako poděkování za dlouholetou 
podporu veletrhu. Tyto bonusy mohou 
využít i vystavovatelé souběžných akcí 
Solar-Řemeslo-Purpo Praha.

SOLAR PRAHA
Veletrh obnovitelných zdrojů a úspor 
energií SOLAR PRAHA nabídne ná-
vštěvníkům odpovědi na cenové 
a technické možnosti výstavby foto-
voltaických střešních elektráren, do-
poručenou kapacitu, aktuální dotační 
programy, instalaci elektrické akumu-
lace apod. Program veletrhu zahrne 
i oblasti jako je biomasa, tepelná čer-
padla a kogenerace. 

Přihláškové materiály včetně jubilej-
ních bonusů jsou k dispozici na 
www.strechy-praha.cz.

Děkujeme za dvacet let vzájemné 
 inspirace a spolupráce.
Těšíme se na start třetí desítky svátku 
všech střechařů a děkujeme, že jste 
s námi!

Realizační tým veletrhu

http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
http://www.strechy-praha.cz
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Měření kvality vzduchu  
v českých školách
Měření prováděné Centrem pasivního domu v 73 třídách 
základních a středních škol po celé České republice ukázalo, 
že žáci při hodinách dýchají vzduch s obsahem CO2 vyšším, 
než připouštějí hygienické limity. Hůř se kvůli tomu učí. Krátké 
větrání o přestávkách problém neřeší. 

Měření kvality ovzduší na ško-
lách prováděli sami žáci a učitelé 
v rámci projektu Centra pasivního 
domu. 62 měření proběhlo na zá-
kladních školách od září 2016 do 
dubna 2017, 11 měření na školách 
středních v období listopad 2016–
únor 2017. Každé měření probíha-
lo po dobu dvou týdnů. 

Výsledky ukazují, že přirozené vě-
trání (otevření oken) kvalitu vzdu-
chu v  učebnách zlepšuje pouze 
nedostatečně a na pár minut, na-
prostou většinu vyučovací hodiny 
žáci dýchají vzduch znehodnocený 
nadlimitní koncentrací CO2. V těch 
nejhorších případech dokonce ani 
po vyvětrání neklesnou hodnoty 
pod hygienický limit (viz graf). 

Z  celkového počtu 62 měře-
ní na základních školách pouze 
čtyři třídy v  průběhu vyučování 

 nepřesáhly doporučenou hodno-
tu koncentrace oxidu uhličitého, 
která je 1000 PPM. V osmi třídách 
pak v průběhu vyučování koncen-
trace dosahovala vyšších hodnot, 
než je maximálně povolený limit 
1500 PPM.

V  chladnějším období, kdy ote-
vření oken provází výrazný po-
kles teploty v učebně, je situace 
ještě více alarmující. Z  jedenácti 
měření na středních školách pou-
ze jedna třída nepřesáhla dopo-
ručenou hodnotu oxidu uhličité-
ho (1000 PPM), a  to se jednalo 
nikoli o  kmenovou, ale speciali-
zovanou učebnu, která není to-
lik vytížená. V sedmi třídách byla 
v  průběhu vyučování naměřena 
nadlimitní koncentrace CO2. Kva-
lita ovzduší v učebnách se hod-
notí dle koncentrace oxidu uhliči-
tého ve vzduchu. Podle  vyhlášky 

www.ESB-magazin.cz
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Z grafu průběhu koncentrace CO2 v jedné z učeben je dobře patrné,  je 
dobře patrné, že vyvětráním o přestávkách se kvalita vzduchu zlepší jen 
málo a na krátkou dobu. V grafu je rovněž vyznačen vliv koncentrace CO2 
na člověka. (Zdroj: Centrum pasivního domu)
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268/2009 Sb. nesmí překročit 
hodnotu 1500 PPM. 

„Moderní člověk tráví v uzavřených 
prostorách přibližně  devadesát 
procent času. Bylo prokázáno, že 
špatný vzduch vede k poklesu pro-
duktivity o  deset a  více procent. 
V základní škole by mohlo kvalitní 
vnitřní prostředí zkrátit dětem vy-
učování o  tři hodiny týdně, nebo 
povinnou školní docházku zkrátit 
o rok se stejnými výsledky,“ uvádí 
Jan Bárta, ředitel Centra pasivního 
domu, které měření ve školách ini-
ciovalo a umožnilo. 

Centrum pasivního domu v  ná-
vaznosti na výsledky měření 
 doporučuje provozovatelům a zři-
zovatelům škol a ostatních veřej-
ných budov zabývat se koncepcí 
větrání. Optimálním způsobem je 
systém řízeného větrání s rekupe-
rací, vybavený a řízený čidly CO2, 

který zároveň umožňuje úsporu 
energie na vytápění a zvýšení uži-
vatelského komfortu tříd (větrá-
ní bez hluku z ulice, bez průvanu 
a  chladu/horka z  exteriéru, bez 
ohrožení bezpečnosti žáků a bez 
nutnosti zásahu uživatele). 

Martina Hyklová,  
Centrum pasivního domu
www.pasivnidomy.cz
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http://www.modernivytapeni.cz


19
www.ESB-magazin.cz

TÉMA: VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

dách bez použití vzduchotechniky 
a stav po jejím instalování, ukázala 
jasné rozdíly. Naměřené hodnoty 
CO2 před instalací vzduchotech-
niky vysoce překračovaly povo-
lené normy. Při provozu systému 
nuceného větrání s  rekuperací 
pak výrazně poklesly pod hranici 
1500 ppm a mnohdy klesly i pod 
1000 ppm. Z mého pohledu by tato 
řešení měla být v současné době 

součástí každé novostavby nebo 
zásadní rekonstrukce, a to zejmé-
na ve vzdělávacích institucích, kde 
se dnes evidentně nedodržují po-
žadavky stanovené legislativou.“

O  tom, že je cirkulace čerstvého 
vzduchu v těchto institucích dlou-
hodobě nevyhovující a  přirozené 
větrání okny nepostačuje, svědčí 
kromě studií Státního zdravotního  

Školy potřebují čerstvý 
vzduch
Únava, nesoustředěnost, ospalost a bolesti hlavy, to jsou 
jen některé z projevů nesprávného větrání ve školách. 
Trpět jimi mohou děti i jejich učitelé, protože v místnostech 
s vydýchaným vzduchem, a tedy se škodlivou vysokou 
koncentrací oxidu uhličitého, tráví podstatnou část dne. 

Vysoké hodnoty oxidu uhličitého 
(CO2) v důsledku nedostačujícího 
a nesprávného větrání jsou přetrvá-
vajícím problémem, s nímž se po-
týká většina českých škol a školek. 
Proto 19. výzva operačního progra-
mu Životní prostředí podporuje za-
vedení kvalitního nuceného větrání 
s rekuperací tepla ve vzdělávacích 
institucích. Z vyhodnocení této vý-
zvy plyne, že na dotace dosáhne 
140 vzdělávacích institucí, které se 
do projektu zapojily a v nichž bude 
instalována vzduchotechnika v cel-
kové hodnotě přibližně 420 mil. Kč. 

„Vnímáme to jako velký úspěch a pří-
nos pro zdraví dětí v českých ško-
lách, protože dříve se počty insta-
lací nuceného větrání ve veřejném 
sektoru pohybovaly pouze v  řádu 
jednotek,“ uvádí výkonná ředitelka 
České rady pro šetrné budovy Simo-
na Kalvoda a dodává: „Otázka přiro-

zeného větrání bývá vzhledem k ven-
kovnímu hluku, prachu, průvanu, ale 
i  bezpečnosti dětí problematická. 
Dostatečné intenzivní větrání je při-
tom velice důležité a nezbytné neje-
nom pro schopnost koncentrace, ale 
i pro celkovou pohodu a zdraví dětí. 
Z tohoto důvodu jsme velice rádi, že 
se nám podařilo společně s aliancí 
Šance pro budovy opatření zlepšující 
kvalitu vnitřního prostředí prosadit.“ 

Měření ukazují tristní stav 
v českých školách
Na důležitost a přínosy systémů 
řízeného větrání s rekuperací tepla 
poukazuje Martin Bažant, produk-
tový a projektový manažer společ-
nosti ATREA, jež je předním výrob-
cem vzduchotechnických zařízení: 
„Série měření pomocí čidel CO2, 
která jsme ve školách proved-
li a v  rámci kterých jsme srovná-
vali původní stav ovzduší ve tří-

Porovnání několika dní vč. provozu s VZT: překročení povolené koncen-
trace na dobu v řádech minut, pouze kvůli specifickému využití učebny 
(tělesná výchova). Základní škola v obci Kostelní Lhota, která prošla 
kompletní revitalizací včetně zateplení, výměny oken za trojskla, instalace 
tepleného čerpadla vzduch-voda a systému řízeného větrání s rekuperací 
tepla. Zdroj: ATREA s.r.o. 
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 uhli čitého, ale i míra vlhkosti či tep-
lota, které také souvisejí s cirkulací 
vzduchu v místnosti a jeho obmě-
nou. Optimální teplota by se měla 
pohybovat kolem 22 °C a relativní 
vlhkost v  rozmezí 30–65 %. Tyto 
faktory jsou velice podstatnými 
ukazateli zdravého vnitřního pro-
středí a společně s rychlostí prou-
dění vzduchu utváří celkové mikro-
klima. V případě, že se tyto hodnoty 

 nepohybují v uvedených rozmezích, 
mohou vést k řadě méně či více zá-
važných zdravotních potíží, jako jsou 
bolesti hlavy, alergie, snížení imuni-
ty či respirační onemocnění. Svě-
tová zdravotnická organizace je od 
80. let souhrnně označuje pod po-
jmem syndrom nezdravých budov. 

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) 
www.czgbc.org

ústavu1 a  Světové zdravotnické 
orga nizace i výsledky nedávno pro-
vedených měření. Z těch vyplývá, že 
v prostorách bez systému nucené-
ho větrání dosahuje množství CO2 
v  některých případech úrovně až 
2500 ppm2. Koncentrace CO2 ve vnitř-
ním vzduchu přitom nesmí podle vy-
hlášky Ministerstva pro místní rozvoj3 
překročit 1500 ppm a podle doporu-
čení by se měla spíše pohybovat pod 
hodnotou 1000 ppm. Podle hygie-
nických norem pro školská zařízení 
pak musí být během výuky v učebnách 
zajištěn přívod vzduchu v množství  
20–30 m3/hod. na žáka4.

Dotace pomohou zdravějšímu 
prostředí v učebnách
S  nutností instalovat ve školách 
kvalitní systémy řízeného větrání 
souhlasí i Petr Kašík ze společnosti 
AMiT (výrobce řídicích systémů pro 
průmyslovou automatizaci a auto-

1  Například měření vnitřního ovzduší v mateřských školách (období 2015–2016), zdroj:  
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Vnitrni_ovzdusi/indoor_2015_2016/ 
mskolky_zprava_2016.pdf 

2  ppm = počet objemových jednotek CO2 v milionu objemových jednotek vzduchu (parts 
per million)

3  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (článek II, § 11, odst. 5, limit 
pro oxid uhličitý) https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=76675&nr= 
20~2F2012&rpp=15#local-content

4  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provo-
zoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (příloha 3 – Požadavky na větrání a para-
metry mikroklimatických podmínek) https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio= 
60500&nr=410~2F2005&rpp=15#local-content

matizaci budov) a doplňuje: „Z naše-
ho měření vyplývá, že přirozené vě-
trání ve třídách není dostatečné. To 
je velmi dobře vidět na naměřených 
objemech CO2 ve vzduchu, které se 
během měření několikrát přiblížily až 
k hodnotě 2500 ppm. Z vlastní zku-
šenosti předpokládáme, že pokud 
by v místnosti nebylo kontrolní mě-
řicí zařízení, nevětralo by se během 
výuky téměř vůbec, což je bohužel 
běžnou praxí ve většině českých 
škol. Zároveň je nutné podotknout, 
že ani relativně krátkým větráním 
okny se během dne nepodařilo snížit 
koncentraci CO2 pod 900 ppm. Z to-
hoto důvodu je instalace nuceného 
větrání ve vzdělávacích zařízeních 
do budoucna nevyhnutelná.“ 

Boj se syndromem 
nezdravých budov
Nevyhovující nebývají ve školách 
jen hodnoty naměřeného oxidu 

Měření z 8. prosince 2016, ZŠ Slavkov u Brna. Vysoké hodnoty CO2 pře-
sahující 2500 ppm byly zaznamenány během velké přestávky, kdy měřicí 
zařízení zůstalo bez dozoru a zvídaví žáci přímým dýcháním na čidlo zvý-
šili objem CO2 ve vzduchu téměř na 7000 ppm. Zdroj: AMiT, spol. s r.o. 

http://www.czgbc.org/
http://www.czgbc.org/
http://www.czgbc.org/
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Vnitrni_ovzdusi/indoor_2015_2016/mskolky_zprava_2016.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Vnitrni_ovzdusi/indoor_2015_2016/mskolky_zprava_2016.pdf
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=76675&nr=20~2F2012&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60500&nr=410~2F2005&rpp=15#local-content
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Boj s přehříváním  
budov a nedostatkem  
světla
Blíží se rok 2020, kdy podle Směrnice EPBD II budou 
muset být všechny novostavby řešeny jako domy s téměř 
nulovou spotřebou energie. Je žádoucí účelně pracovat 
s tepelnými zisky a budovu proti přehřívání spíše chránit 
než řešit energeticky náročné strojní chlazení, které má 
za určitých podmínek nepříznivý vliv na zdraví.

Sluneční radiace u  domů s  těs-
nými obálkami hraje velkou roli 
jak v  létě ve formě nežádou-
cích slunečních zisků vedoucích 
k  přehřívání vnitřního prostoru, 
tak v zimě, kdy naopak poskytu-
je pasivní solární zisky vyhřívající 
vnitřní prostor (uvažováno v ob-
lasti České republiky). 

Kromě legislativních požadavků 
umocňuje potřebu řešit ochranu 
proti přehřívání postupná změ-
na klimatu. Podle Páté hodnotící 
zprávy (AR5) Mezivládního pa-
nelu pro změnu klimatu (IPCC) 
do roku 2060 stoupne průměrná 
teplota v ČR o 2,5°C, ubude mra-
zivých dní a  přibude dní tropic-
kých (nad 30°C). Z toho plyne, že 
v následujících desetiletích bude 

potřeba věnovat přehřívání bu-
dov zvýšenou pozornost.

Důležité je přehřívání 
předcházet
Přehřívání budov je možné re-
dukovat strojním chlazením, 
to je však energeticky náročné 
(náročnější než vytápění) a  není 
v souladu s tendencemi energe-
ticky úsporných staveb. Navíc se 
jedná až o řešení vzniklého pro-
blému. Lepší cesta je problému 
přehřívání předejít, to znamená 
zabránit přehřátí vnitřního pro-
storu. Velký podíl na přehřátí 
prostoru nese sluneční záření, 
a proto je žádoucí vnitřní prostře-
dí před slunečním zářením chrá-
nit. A  zde se dostávají ke slovu 
stínicí prvky.

Příklad budovy jako 
zdroje oslnění − Museum 
 Tower v Dallasu. Mra-
kodrap z  roku 2012 má 
celou fasádu z  reflexní-
ho skla. Odlesk dokonce 
ohrožuje díla vystavená 
v protější galerii. 

Mezi mrakodrapem a galerií byl z důvodu vysokého oslnění fasádou pro-
to navržen obrovský stínicí prvek − kinetická fasáda z hliníkových fólií. 
Fasáda se skládá z tisíců hliníkových fólií, které jsou svinuté do ruličky 
a zavěšené na lanové konstrukci. Tyto ruličky se dynamicky rozvíjejí jako 
květy a tím stíní galerii před účinky odrazu z Museum Tower. Jak slun-
ce přes den putuje, odraz od mrakodrapu se mění a v  reakci na to se 
mění i to, které ruličky zrovna „rozkvetou“. Stínicí prvek tedy funguje jako 
v čase se dynamicky měnící kompozice skulptury. Stínicí prvek však zů-
stal ve fázi návrhu a nebyl realizován.
Nasher Sculpture Center, Renzo Piano, návrh stínicí skulptury, 2012.

http://abcnews.go.com/video/embed?id=16653585
http://abcnews.go.com/video/embed?id=16653585
https://vimeo.com/79286753
https://vimeo.com/79286753
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Dostatečné osvětlení 
ovlivňuje kvalitu vnitřního 
prostředí
Sluneční záření není jen příčinou 
přehřívání, ale i  zdrojem denní-
ho přirozeného osvětlení. Přiro-
zené denní světlo má příznivý 
a  nezanedbatelný vliv na zdraví 
a psychiku člověka. Naši předci 
ještě před dvěma sty lety oslu-
nění a  dostatečné denní osvět-
lení místností příliš neřešili. Jed-
nak se o vlivu denního světla na 
člověka nevědělo tolik co dnes 
a  jednak naši pradědové trávili 
většinu dne venku, kde byli slun-
ci dostatečně vystaveni. Dnes 
člověk tráví až 90 % svého času 
uvnitř budov ať už v  práci, ve 
škole, nebo následně doma [1]. 
Touto změnou životního stylu 
se řešení dostatečného osvět-
lení vnitřního prostředí stává 
nutností. Dostatečné osvětlení 
a  vizuální komfort se staly jed-
ním z  důležitých kritérií kvality 
vnitřního prostředí. Důležitost 
denního osvětlení vnitřního pro-
středí podtrhuje i fakt, že vedou-
cí nástroje pro hodnocení kvality 
budov, jako jsou BREAM, LEED, 
CASBEE nebo český SBTools, 
zahrnují přístup denního svět-
la ve svých kritériích hodnocení 
kvality vnitřního prostředí.

Světlo jako parametr 
vnitřního prostředí 
Denní světlo má zásadní vliv na 
zdraví a  psychiku člověka. Je 
důležité zabývat se kvalitním 
návrhem pracoviště z  hlediska 
osvětlení jakožto součástí vizu-
álního komfortu, který je jedním 
z  parametrů vnitřního prostře-
dí. Dalšími parametry vnitřního 
prostředí jsou tepelný komfort, 
akustický komfort a samozřejmě 
typologie a ergonomie prostoru. 
Všechny tyto parametry ovlivňují 
zdraví, spokojenost, psychickou 
pohodu a  pracovní produktivitu 
člověka. Vizuální komfort a  te-
pelný komfort, které spolu úzce 
souvisejí, mají dohromady zřej-
mě největší podíl na kvalitě vnitř-
ního prostředí.

Vliv světla na produktivitu 
práce
Podle studií tvoří provozní nákla-
dy firem pouhé 1 % celkových 
nákladů, 9 % tvoří nájem a celých 
90 % tvoří náklady na zaměstnan-
ce. Z  toho jasně vyplývá, že nej-
větší investicí firem jsou pracovníci 
a návratností této investice je jejich 
produktivita práce. To je další dů-
vod, proč je žádoucí zabývat se 
kvalitou vnitřního prostředí.  Podle 
studií ve Velké Británii dokáže 

 kvalitně navržené vnitřní prostředí 
zvýšit produktivitu o 20 % [2]. Pro-
duktivita byla posuzována podle 
vzorce firemní obrat/náklady na 
pracovníky. Studie z roku 2011 též 
uvádí, že neproduktivní zaměst-
nanci napříč Velkou Británií ve-
dou ke ztrátě patnáct miliard liber 
ročně [3]. Některé studie uvádějí 
i  vztah mezi (ne)kvalitou vnitřního 
prostředí a zvýšeným počtem ab-
sencí z  důvodu menší psychické 
pohody. Podle těchto studií kva-
litní vnitřní prostředí s  dostatkem 
denního světla může snížit počet 
absencí o 15 % [2]. 

V obecné rovině ovlivňují kvalitu 
vnitřního prostředí tyto faktory:
• kvalita vzduchu;
• akustický komfort;
• dispozice prostoru;
• poloha pracoviště (lokalita) 

a jeho vybavenost;
• denní a umělé osvětlení (zra-

ková pohoda);
• biofilie (potřeba kontaktu se 

zelení);
• estetika okolí budovy a výhled ven;
• tepelný komfort.

Umělé osvětlení k životu 
nestačí
Denní světlo (podle dostupných 
údajů) nelze zcela nahradit  umělým. 

Lze udělat umělé světlo s teplotou 
chromatičností obdobnou den-
nímu světlu (6500  K  a  více). Lze 
nahradit i  intenzitu denního svět-
la, ale to mluvíme o  osvětlenosti 
v  řádech tisíců lx. Takové umělé 
světelné zdroje jsou energeticky 
náročné a jsou nákladné i na poří-
zení. Přitom dostatečné osvětlení 
je nezbytné pro nastartování or-
ganismu k aktivitě. 

Umělé osvětlení také většinou 
postrádá dynamiku přirozeného 
osvětlení. U denního světla neu-
stále dochází ke změnám. Plynu-
lejší změny jsme schopni pozo-
rovat, ale změny rychlejší, než je 
rychlost adaptace oka, postřeh-
nout nedokážeme. Přesto jsou 
tyto změny prospěšné pro udr-
žení adaptační schopnosti oka 
i pro celkovou psychickou poho-
du člověka. 

Pracovníci preferují místa 
s okny
Až 95 % pracovníků preferuje 
pracoviště s okny. Bylo proká-
záno, že pracovníci, kteří mají 
výhled ven, jsou produktivnější 
a spokojenější. Na produktivitu 
a psychickou pohodu má větší 
efekt okno, které umožňuje vý-
hled do zeleně. Lidé v sobě mají 

https://www.researchgate.net/publication/252988142_The_National_Human_Activity_Pattern_Survey_NHAPS_A_Resource_for_Assessing_Exposure_to_Environmental_Pollutants
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118111514/http://www.cabe.org.uk/files/the-impact-of-office-design-on-business-performance.pdf
https://www.bitc.org.uk/sites/default/files/managing_presenteeism.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118111514/http://www.cabe.org.uk/files/the-impact-of-office-design-on-business-performance.pdf
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zakořeněnou potřebu kontaktu 
se zelení, která se nazývá biofi-
lie. Ze studií dokonce vyplývá, 
že pracovníci upřednostní hůře 
osvětlené místo dále od okna, 
pokud mají výhled na zeleň 
před dobře osvětleným místem 
bez výhledu na zeleň. Výhled 
ven je prospěšný i fyzio logicky. 
Umožňuje výhled do dálky, 
tedy změnit akomodační vzdá-
lenost, a tím ulevit čas od času 
oku. Podle studií 86 % pracov-
níků preferuje denní světlo před 
umělým (Cuttle, 1983). 

Oslnění
Pro nerušenou práci je zapotře-
bí vyloučit oslnění pracovníka. 
K oslnění může dojít jednak pří-
mo a  jednak nepřímo odrazem. 
Přímé oslnění vznikne, pokud 
z  venku svítí silné sluneční zá-
ření (ať už přímý sluneční svit, 
nebo difuzní záření od oblač-
nosti) přímo do očí pracovní-
ka. K  nepřímému oslnění může 
dojít odrazem od protější bu-
dovy, zasněženého povrchu, 
vodní hladiny, popř. od světlých 
a  lesklých povrchů v  interié-
ru. Důležité je uvědomit si, že 
oslnění funguje oboustranně. 
Nejenom že světlo vnikající do 
interiéru budovy může  způsobit 

oslnění, světlo odrážející se od 
fasády budovy může způsobo-
vat oslnění v  okolních budo-
vách. Stínicími prvky tedy mů-
žeme vyloučit oslnění interiéru 
budovy, ale i vyloučit samotnou 
budovu jako zdroj oslnění.

Světlo a energetické 
hledisko
Z  hlediska tepelného komfortu 
je žádoucí udržet v  pracovním 
prostředí pro většinu lidí příjem-
nou teplotu. Nejnižší a  nejvyšší 
přijatelná teplota je sice udá-
na v  normě (popř. doporučena 
standardy Passivhaus institutu 
v  Darmstadtu), její vnímaná op-
timální hodnota však závisí na 
řadě parametrů jako např. pohla-
ví, věk či způsob oblékání pra-
covníků. Roli hraje i náplň práce. 
Pro některé činnosti je za opti-
mální považována nižší teplota 
než pro jiné. Ať už se ale baví-
me o jakékoliv teplotě, pořád jde 
v  principu o  omezení tepelných 
ztrát v zimě a omezení tepelných 
zisků v létě přehřívání. 

Nevýhody strojního 
chlazení
Vytápění v  zimě není tako-
vý problém, zde se nám jedná 
 víceméně jen o snížení  spotřeby 

energie potřebné k  udržení 
teploty. Strojní chlazení v  létě 
 představuje problém. Nejen-
že je energeticky náročné, ale 
způsobuje i zdravotní problémy 
a  hygienické závady pracovní-
ho prostředí. Je proto žádou-
cí redukovat  přehřívání jiný-
mi prostředky než klimatizací. 

Snížení spotřeby energie firmu 
zřejmě příliš zajímat nemusí, 
protože provozní náklady, jak 
již bylo řečeno, tvoří pouhé 
1 % z  firemních nákladů. Sní-
žit platby za energie tudíž příliš 
 finančně nepoznají, ale pozna-
jí zvýšenou produktivitu práce, 
protože, jak také bylo řečeno, 

Dalším příkladem je Vdara hotel & SPA v Las Vegas, který má také fasádu 
z reflexního skla. Fasáda je ale ještě ke všemu konkávně prohnutá. Funguje 
tedy částečně jako čočka a odražený sluneční svit směruje do určité oblasti. 
Koncentrovaný odraz způsoboval u hotelového bazénu až roztékání plasto-
vých kelímků. Tento „paprsek smrti“ podle výpovědí zaměstnanců zvyšoval 
teplotu oblasti, kam zářil (cca 3 x 4,5 m), až o 20°C. 

Video ke shlédnutí ZDE 

http://abcnews.go.com/video/embed?id=11764297
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náklady na zaměstnance tvoří 
90 % z celkových nákladů. 

Zvýšení produktivity 
práce a kvalitnější životní 
prostředí
Zvýšené produktivity práce fir-
my docílí vyšší kvalitou vnitřní-
ho prostředí. Podle závěru ně-
kolika studií mají energeticky 
efektivní a zelené stavby kvalit-
nější vnitřní prostředí než běž-
né stavby. Je v  zájmu zaměst-
navatelů stavět energeticky 
efektivní pracoviště, které zvý-
ší produktivitu práce, a samot-
ná energetická úspora pro ně 
bude jen bonusem. V globálním 
měřítku bude mít ovšem tato 
energetická úspora větší přínos 
pro kvalitnější životní prostředí 
obecně.

Spotřebu energie na 
osvětlení lze snížit až o 60 %
Využívání denního osvětle-
ní a  stínicích prvků vede, kro-
mě zlepšení kvality vnitřního 
prostředí, ke  snížení spotřeby 
energie. Z  celkové spotřeby 
elektrické energie pro provoz 
budovy padne průměrně jed-
na třetina na umělé osvětle-
ní. V EU 59 % elektrické ener-
gie  spotřebují budovy. V  Hong 

Kongu spotřebují budovy 90 % 
elektrické energie [4]. Z  těchto 
čísel je patrné, že omezením 
umělého osvětlení lze ušetřit 
nezanedbatelné množství ener-
gie. Je tedy výhodné snažit se 
během návrhu administrativní 
budovy využít co nejvíce přiro-
zeného denního osvětlení. Čas-
tým problémem je, že zaměst-
nanci ráno přijdou do práce za 
šera a  rozsvítí si. Během chví-
le stoupne hladina venkovního 
osvětlení, světla už ale nikdo 
nezhasne. Účinným řešením je 
systém automatického vypíná-
ní světel ať už na bázi časového 
harmonogramu, nebo čidel hla-
diny osvětlenosti. Praxe uká-
zala, že tento systém je účelné 
kombinovat i s detektory pohy-
bu, díky kterým se nesvítí v pro-
storách, kde nikdo není. Stu-
die [5] ukázala, že pracoviště 
využívající tyto systémy snížila 
spotřebu energie na osvětlení 
více než o 30 %. Pokud zmíně-
né řešení ještě doplníme o sys-
tém stmívání světel, který regu-
luje intenzitu umělého osvětlení 
podle naměřené hladiny osvět-
lenosti prostoru, můžeme snížit 
spotřebu až o 60 %. 

Pro co nejnižší spotřebu ener-
gie na osvětlení je žádoucí za-
jistit co nejvyšší využití denního 
světla. To znamená umisťování 
pracovišť s požadavky na vyso-
kou osvětlenost k  oknům, pří-
padně navržení střešních svět-
líků.

Stínicí prvky jsou nezbytné
Využití denního osvětlení s  se-
bou nese riziko oslnění, stejně 
tak i  riziko zvýšené tepelné zá-
těže prostoru. Abychom se vy-
hnuli strojnímu chlazení, musí-
me pomocí vhodných stínicích 
prvků také zabránit přehřívání 
budovy. Stínění a  zajištění do-
statečného prostupu denního 
světla jsou protichůdné poža-
davky. Použitím stínicích prvků 
dochází, více či méně, k omeze-
ní prostupu denního světla do 
interiéru. Navíc většina stínicích 
prvků ovlivňuje i  výhled ven. 
Z psychologického hlediska lidé 
upřednostňují stínění, které mo-
hou manuálně řídit. Studie uvá-
dějí, že v mnoha případech za-
městnanci v průběhu dne zastíní 
okno (ať už kvůli oslnění nebo 
z  jakéhokoliv jiného důvodu), 
ale už ho  zastíněné nechají. Tím 
omezí prostup denního světla, 
který kompenzují využitím umě-

lého osvětlení, místo aby např. 
vytáhli žaluzie. Z  tohoto důvodu 
se doporučuje manuálně řízené 
stínicí prvky  doplňovat časovým 
automatickým řízením, kde se 
po konci pracovní doby stínicí 
prvky vrátí do výchozího stavu, 
ve kterém okno nezastiňují.

Stínění v kombinaci se 
solárními kolektory
Stínicí prvky jsou obvykle umís-
těny v polohách, které jsou nej-
více exponovány slunci. Tedy 
plochy stínicích prvků jsou plo-
chy ideální pro využití sluneční 
energie. Je tedy výhodné kom-
binovat stínicí prvky se systé-
my získávání energie ze slunce. 
Existují systémy i  realizace sta-
veb, které úspěšně integrovaly 
systémy obnovitelných zdrojů 
energie do stínicích prvků. Pří-
kladem jsou slunolamy posá-
zené FV články nebo systémy 
waterflow window, kde zasklení 
slouží jako vodní komora absor-
bující sluneční energii, čímž do-
chází k  ohřevu vody a  zároveň 
omezení prostupu tepelné zátě-
že do interiéru.

Ing. arch. Martin Stark

https://www.researchgate.net/publication/315416147_A_Study_on_Energy_Performance_of_30_Commercial_Office_Buildings_in_Hong_Kong
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778816317613
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Vyplatí se tepelné čerpadlo 
s vrtem v malém rodinném domě?
Vyšší počáteční investice do tepelného čerpadla s vrtem se 
v menším rodinném domě s tepelnou ztrátou cca 6 kW vyplatí 
zhruba za deset let provozu. Celkově za osm let provozu 
čerpadlo dodalo 7,3 MWh chladu a 97 MWh tepla.

Ročně se instaluje zhruba 1500 systé-
mů tepelných čerpadel, která používají 
zemský masiv jako akumulátor nebo 
zásobárnu energie. Jedním ze zajíma-
vých instalovaných projektů, ve kterém 
je dlouhodobě sledován provoz tepel-
ného čerpadla, je běžný rodinný dům 
na severu Čech v Jablonci nad Nisou 
o celkové obytné ploše 119 m2 s kla-
sickým uspořádáním přízemí a obytné-
ho patra se sedlovou střechou. 

Zkušenosti s přímotopy vedly 
investora k čerpadlům
Investor zvolil  teplovodní systém, 
u kterého lze  měnit zdroj tepla (chla-
du) v průběhu let v závislosti na do-
stupných technologiích a případně 
i cen za energie. Vzhledem k trendu 
zajišťovat vytápění objektů s co nej-
nižší možnou teplotou topné vody 
zvolil projektant systém podlaho-
vého vytápění ve všech prostorách. 
O řízení teploty se starají prostorové 
termostaty v každé místnosti spolu 

se servopohony na rozdělovačích 
podlahového vytápění. 
Dalším krokem byl výběr zdroje tepla 
a přípravy teplé vody. I přesto, že te-
pelná ztráta objektu byla vypočtena na 
4,8 kW a dalo by se říci, že se tepelné 
čerpadlo země – voda nemůže vypla-
tit, investor po zvážení všech okolností 
a argumentů vybral tuto variantu. Poz-
ději se ukázalo, že prozíravě. 
Tématem dalších úvah bylo chlazení 
objektu. Stavba se  připravovala v roce 
2006 a v té době nešlo o standardní 
požadavek. Extrémy tropických dnů 
zažíváme až posledních několik sezón. 

Normová vnitřní teplota 
většinou nestačí
Vypočtená tepelná ztráta 4,8 kW se 
ukázala jako chybná, neboť reálná te-
pelná ztráta objektu je mnohem vyšší. 
Podle výpočtů dle spotřeb se pohy-
buje tepelná ztráta objektu s reálným 
provozem mezi 5,8–6,0 kW. Normo-
vaných 20 °C v obytných prostorách 

Výstroj vrtu pro tepelné čerpadlo typ GEROtherm
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je hodnota, která se totiž nesetkává 
s reálným životem rodiny investora. 
Jejich centrální prostorový termostat 
je nastavený celoročně na 24 °C a tedy 
přirozeně tato vyšší vnitřní, prostorová, 
reálná teplota zahýbala vypočtenou 
hodnotou tepelné ztráty objektu. Vyš-
ší tepelná ztráta může být způsobena 
i nepřesností stavebních postupů při 
izolování a detailů tepelných mostů. 
Nic z toho nelze potvrdit a ani termo-
snímky vytopeného objektu neukázaly 
výrazně slabá místa. 
V roce 2006 většina výrobců tepelných 
čerpadel země – voda nabízela nejnižší 
výkonovou řadu 6,0 kW. Pro vytápění 
a přípravu teplé vody RD byla zvolena 

právě tato nejnižší výkonová řada, což 
nakonec byla vzhledem k reálné vyšší 
tepelné ztrátě objektu správná volba.

Teplá voda za půl hodiny
Výkon tepelného čerpadla 6,0 kW 
stíhá připravit novou zásobu teplé 
vody (180 l) během 30–35 minut. To 
je podle slov provozovatele výborné 
a  potvrzuje, že se ještě nikdy nedo-
stali při běžném využití do stavu, kdy 
bylo potřeba čekat na teplou vodu. 
Na trhu jsou v současnosti tepelná 
čerpadla, která mají nižší výkony kom-
presorů (3,0–4,0 kW), ale je otázkou, 
zda je tento trend právě s  ohledem na 
rychlost přípravy teplé vody přínosem. 

Chlazení podkroví
Výstavba v roce 2006 nepočítala až na 
výjimky s chlazením jako standardem. 
Proto také vidíme většinu rodinných 
domů ověšených venkovními jednot-
kami klimatizací, které se instalují do-
datečně ve fázi, kdy uživatelé zjistí ne-
možnost obývat podkrovní místnosti. 
Prozíravost investora a projektanta 
vedla k zamyšlení, jak chladit minimál-
ně podkroví a případně celý objekt. 
Tepelné čerpadlo země – voda vyža-
duje vybudování primárního zdroje. 
Tím může být zemní plošný kolektor, 
hlubinný vrt, vodní plocha. Vzhledem 
k požadavku na chlazení byl vybrán 
hlubinný vrt, který poskytuje dostatek 

energie pro vytápění a přípravu tep-
lé vody a také dostatečné množství 
chladu v letních měsících. 
Hloubka vrtu byla navržena na 
112,0 m a jako výstroj byla zvolena 
 švýcarská technologie GEROtherm 
od výrobce HAKA.GEORDUR, kte-
rá je považována za špičku v těchto 
technologiích. Výplň vrtu tvoří termo-
směs s tepelnou vodivostí 2,0 W/mK. 
Nic lepšího se v době výstavby ne-
dalo pořídit. Vzhledem k  faktu, že 
vrt se realizuje pouze jednou a bude 
v provozu více než sto let, je kvalita to 
jediné, k čemu by se mělo při výběru 
přihlížet. Chlazení z vrtu probíhá v re-
žimu free cooling, tedy v ČR  nazývané 

Varianta přímotopný systém + boiler + klimatizace (split)
cena za 1 kWh el. 2,8 Kč
cena za 1 kWh teplo 2,8 Kč
cena za 1 kWh chlad (EER = 3) 0,94 Kč
investiční náklady systému 135 000 Kč
provozní náklady ÚT aTV v každém roce 33 967 Kč
provozní náklady chlazení v každém roce 893 Kč

Porovnání celkových investici a nákladů na provoz daného systému vytápění, 
stanovení prosté doby návratnosti

Varianta tepelné čerpadlo země–voda s podlahovým vytápěním 
a pasivním chlazením (free cooling)
cena za 1 kWh el. 2,8 Kč
cena za 1 kWh teplo (COP 4,5) 0,62 Kč
cena za 1 kWh chlad (EER = 35) 0,08 Kč
investiční náklady systému 401 000 Kč
provozní náklady ÚT aTV v každém roce 7 521 Kč
provozní náklady chlazení v každém roce 76 Kč
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volené chlazení, kdy se přes výměník 
v tepelném čerpadle odebírá chlad 
vrtu a ten se distribuuje do chladicí 
soustavy (stropní chlazení, fancoily). 
V tomto režimu kompresor tepelného 
čerpadla stojí a jediným spotřebičem 
elektrické energie je dvojice oběho-
vých čerpadel s nízkou spotřebou (20 
+ 80 = 100 W). Za 100 W elektric-
ké energie se ze 112 m vrtu získává 
zhruba 3,5 kW chladu. 
Potřeba chlazení u obyčejného pat-
rového domku se sedlovou střechou 
a  obytným podkrovím se ukázala 
jako nezbytná. I přes poměrně ro-
bustní izolace (30 cm izolační vaty) 
se podkroví v parných dnech neda-
řilo teplotně držet pod 27 °C. Potře-
bu chlazení potvrdil i údaj o celkové 
dodané energii pro chlazení. Celkově 
za osm let provozu bylo dodáno do 
rodinného domku 7300 kWh chladu. 
Pro získání chladu bylo potřeba do-

dat 208 kWh.  Zhodnocení  elektrické 
energie nemá v  jiných systémech 
konkurenci. 
Určitě neméně zajímavý je i systém 
předávání chladu v objektu. Původ-
ně navržená koncepce přímotopů 
byla nahrazena podlahovým vytápě-
ním ve všech obytných místnostech. 
Stejný systém podlahového vytápě-
ní slouží v  létě pro chlazení. Praxe 
ukázala že teplota směšované vody 
se pohybuje mezi 19–22 °C a nejed-
ná se tedy o  ledovou podlahu. To 
potvrzuje i provozovatel, který však 
na letní měsíce zavírá smyčku pod-
lahového vytápění v koupelně a na 
WC, kde prý chladit není potřeba. 
Kromě dlažby v hale je všude použi-
to marmoleum jako nášlapná vrstva. 
Ložnice, pracovna a dětské pokoje 
v horních patrech jsou díky chlazení 
velmi příjemným prostorem i letních 
parných měsících. 

Ekonomika provozu
Vraťme se opět k systému vytápě-
ní a  ekonomice provozu. Tepelné 
čerpadlo s vrtem vykazuje velmi za-
jímavé zhodnocení elektrické ener-
gie. V nejchladnějších měsících se 
pohybuje teplota vody pro vytápění 
mezi 35–37 °C. To je v případě mrazů 
-20 °C. Teplota nemrznoucí kapaliny 
Stabilfrost ve vrtu v zimě neklesá pod 
4 °C, kterou tepelné čerpadlo ochladí 
na 1°C. V letních měsících se teplota 
vrtu stabilizuje na 9,5 °C. Teplota tep-
lé užitkové vody v zásobníku je sníže-
na na 47 °C tak, aby nebylo nutné při 
sprchování vodu mixovat se stude-
nou. Celkově tato čísla zabezpeču-
jí výrazně lepší ekonomiku provozu 
než papírově deklarované hodnoty 
instalované technologie. Celkový prů-

Shrnutí investice do systému tepelného čerpadla v Kč: 
Vrt pro tepelné čerpadlo 95 000 Kč
Kompaktní tepelné čerpadlo s chlazením 182 000 Kč
Instalatérské práce 28 000 Kč
Systém podlahového vytápění (chlazení) 96 000 Kč
Celkem 401 000 Kč

Proti tomu 
Přímotopný systém + bojler 110 000 Kč
Dodatečná montáž klimatizace 25 000 Kč
Celkem 135 000 Kč

měrný topný faktor v režimu vytápění 
a  přípravy teplé vody se po prvních 
 letech ustálil na hodnotě 4,5 (SPF).

Srovnání provozních nákladů 
Systém je i po osmi letech bez další in-
vestice. Technologie pracuje, jak má, 
a vzhledem k provozním hodinám, 
při kterých tepelné čerpadlo pracuje 
v ideálních provozních podmínkách, 
se dá očekávat dalších 15–20 let 
provozu. Vrt a všechny ostatní trubní 
systémy jsou pevně zabudované bez 
mechanických částí. Jejich životnost 
je více než sto let. Návratnost vyšší 
investice o 266 000 Kč je při dnešních 
cenách cca 10 let.

Milan Trs
GEROtop spol. s r.o.

Realizace rodinného domu v roce 2006, užitná plocha 119 m2, obestavěný prostor 
72 m3, konstrukční materiál POROTHERM 30 cm zateplený 10 cm polystyrenu.

www.ESB-magazin.cz
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Rok provozu administrativní 
budovy ve standardu nZEB
Administrativní centrum společnosti Fenix Trading, 
realizované ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou 
energie a vybavené elektrickými topnými systémy, 
fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, funguje 
už víc než rok. Přinášíme první údaje o provozu.

Průběžná zpráva, hodnotící před-
pokládanou a skutečnou spotře-
bu energie, naplnění předpokladů 
funkcionality objektu v  jednotli-
vých režimech a mikroklimatické 
podmínky v  objektu, bude pu-
blikována na podzim letošního 
roku. Už nyní jsou však k dispo-
zici data, která avizují dosažitel-
nost cílů, které od pilotního pro-
jektu společnost Fenix Trading 
očekávala.

Porovnání očekávaných 
a skutečných výsledků
Skutečná spotřeba objektu 
(25 126 kWh) byla o 7% nižší, než 
očekávaná roční spotřeba ener-
gie. Spotřeba elektrické energie na 
vytápění byla vzhledem k chladné 
a delší zimě vyšší,  průměrná tep-
lota od října 2016 do února 2017 
byla 2°C pod dlouhodobým prů-
měrem.  Podíl spotřeby energie na 
vytápění a ohřev TUV (12 402 kWh) 

na celkové spotřebě nové kance-
lářské budovy představoval 49 %, 
samotné vytápění (12 045 kWh) 
pak 48%. Instalovaná fotovoltaic-
ká elektrárna (FVE) má maximální 
roční výkon 7200 kWh, v hodno-
ceném období však vyprodukova-
la jen 6 050 kWh. Důvodem nižší 
výroby FVE bylo její původní pri-
mární nastavení − v  žádném pří-
padě nemělo docházet k  přelivu 
energie do sítě, a to i za cenu sní-
žení výkonu FVE. V roce 2017 již 
byly parametry upraveny tak, aby 
zejména v  letních měsících, kdy 
je nízká spotřeba a  velká  výroba 
FVE, docházelo v případě poptáv-
ky operátora sítě k  tzv. řízeným 
přetokům. Bylo ověřeno, že tento 
model řízených dodávek je plně 
funkční a může poskytovat výho-
dy jak při řízení sítě, tak i samot-
ným uživatelům. 

Provoz bateriového úložiště 
s kapacitou 26 kW
Bateriové úložiště se ukázalo jako 
velmi flexibilní nástroj optimaliza-
ce spotřeby budovy v  průběhu 
24hodinového cyklu. Prokáza-
la se také jeho schopnost prá-
ce s  ohraničeným příkonem při 
uspokojení všech potřeb. Úloži-
ště v  třífázovém zapojení rovněž 
výrazně přispívá ke zrovnoměrně-
ní odběru energie v  jednotlivých 
fázích. Při odstavení trafostanice 
byl také ověřen autonomní pro-
voz v případě výpadku energie – 
budova fungovala od 6.00 do 
20.00 hod. zcela bez omezení 
a  přechod na bateriové úložiš-
tě neznamenal žádný výpadek 
technologií. V  praxi odzkoušena 
byla také možnost využití baterie 
pro odbourávání špiček a snížení 
hodnoty hlavního jističe. Budova 
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tak mohla být i v zimním období provo-
zována s jističem 3 x 25 A, ačkoliv by jí 
výkonově odpovídal spíš jistič 3 x 40 A.

Elektrický sálavý topný systém 
s individuálním řízením každého 
prostoru (instalováno 9 kW)
Spotřeba energie na vytápění byla vyš-
ší než předpoklad a  dosáhla v  období 
od října 2016 do května 2017 hodnoty 
12 045 kWh. Důvodů bylo několik – napří-
klad automatický režim venkovních žalu-
zií bránil využití plánovaných tepelných 
zisků, tato závada však byla v průběhu 
prosince 2016 odstraněna. Obecně byly 
náklady na vytápění o 8−10 % vyšší než 
v  uplynulé topné sezoně; průběh den-
ních teplot od října do února byl cca 2 °C 
pod dlouhodobým průměrem, topná se-
zona navíc skončila až v průběhu května 
2017. Nepodařilo se prokázat výhodnost 
přerušovaného vytápění v průběhu pra-
covního týdne. Zatímco ráno docházelo 
u režimu s nočním útlumem k výrazným 
odběrovým špičkám, energetické úspory 
nebyly prokázány. Celkově topný systém 
velmi flexibilně reagoval jak na změny 
teplot, tak i  na obsazenost jednotlivých 
vytápěných zón.

Veškeré informace o provozu administ-
rativní budovy společnosti Fenix Trading 
najdete na 
www.fenixgroup.cz

http://www.fenixgroup.cz
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Hledání nejvýhodnější 
kombinace vytápění 
u typových domů
Firma RD Rýmařov připravila spolu s pracovišti Fakulty 
elektrotechniky ČVUT a České  zemědělské univerzity 
šest objektů v různých klimatických pásmech ČR, na 
kterých se budou po dobu tří let monitorovat hodnoty 
spotřeb v závislosti na vnějším prostředí, parametry 
konstrukcí a hodnoty vnitřního prostředí. Uvedený projekt 
spolufinancuje TAČR.

Firmy, které se zaměřují na do-
dávky typových sériových domů 
na klíč, se snaží nabídnout op-
timální kombinaci konstrukce 
domu, dispozice a  technologie. 

Cílem je nejen doložit výpočet 
povinného průkazu energetické 
náročnosti (PENB) , ale i praktický 
finální produkt, který se ve svém 
důsledku promítne do ekonomiky následného provozu domu a za-

bezpečí kvalitní vnitřní prostředí. 
Není to jednoduché. Vzhledem 
k  průměrné výši hypoték v  ČR, 
cca 2,2 mil. Kč, má investor ome-
zené možnosti pro vybavení domu 
drahými technologiemi, zejména 
větráním s rekuperací.

Testování nejvhodnější 
kombinace technologií
RD Rýmařov spolu s  pracovišti 
stavebních fakult v Praze a Ost-
ravě řeší vývojové programy spo-
lufinancované Technologickou 
agenturou ČR. Na experimentál-

ním objektu a na objektech přímo 
u  zákazníků testuje kombinace 
topných systémů, vlastnosti stě-
nových panelů a kvalitu vnitřního 
prostředí. Vzhledem k minimálním 
energetickým hodinovým ztrátám 
se pro konstrukční systém firmy 
RD Rýmařov ukazuje nejvýhodněj-
ší elektrické topení, tzv. přímotop 
(nástěnné konvektory, podlahové 
fólie nebo rohože). 

Měření je prováděno i  ve dvou 
typových domech z  produkce 
RD  Rýmařov. V  nich žijí mladé 
rodiny s malými dětmi. Je nutné LARGO 85 ATYP

Porovnání vyrobené, spotřebované a nakoupené elektrické energie.

www.ESB-magazin.cz
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oknech v pokojích, kde spí děti 
a rodiče. 

Inteligentní systémy 
regulace
RD Rýmařov nabízí objekty vy-
bavené intel igentní regulací 
vytápění a  systémem výměny 
vnitřního vzduchu v  návaznosti 
na parametry vnitřního prostře-
dí. Místnosti sice nejsou větrány 
pomocí řízeného větrání s  reku-
perací, ale kombinací řízeného 
nuceného přívodu venkovního 
vzduchu do objektu (s možností 
jeho předehřevu) v závislosti na 
kvalitě vnitřního vzduchu, sesyn-
chronizovaného s nuceným od-
sáváním vnitřního znehodnoce-
ného vzduchu. Tento systém sice 

nerekuperuje, ale docílí se kva-
litního vnitřního prostředí. Jsou 
k dispozici také okenní výplně se 
systémy, které umožní výměnu 
 vzduchu. Ukazuje se, že ztráty 
způsobené nerekuperací nejsou 
v dopadu na ekonomiku provozu 
tak dramatické. 

Tepelné čerpadlo?
Vytápění v energeticky úsporné, 
nízkoenergetické nebo pasiv-
ní dřevostavbě pomocí tepelné-
ho čerpadla vychází nevýhodně. 
Současná produkce RD Rýmařov 
nabízí v  převážné většině domy 
s  tepelnou ztrátou do cca 6 kW. 
Pořizovací náklady na tepelné 
čerpadlo s následným rozvodem 
topného média (nejvhodnější je 
teplovodní podlahové vytápění) 
by byly při takto nízkých tepel-
ných ztrátách objektu návratné 
v dlouhodobém horizontu. To již 
ale bude pravděpodobně nutná 
repase čerpadla nebo jeho cel-
ková výměna. Investor musí také 
počítat s  pravidelnými poplatky 
za servisní prohlídky a  případným 
doplňováním teplonosného  média 
mezi venkovní a vnitřní jednotkou 
tepelného čerpadla.

Ing. Jiří Pohloudek
obchodní ředitel RD Rýmařov s. r. o.

LARGO 147

Sledování provozních parametrů 
energetické náročnosti

Měření a vyhodnocení 
provozních parametrů 
energetické náročnosti

Ložnice - týden 11.–16. 10. - 
noc z 14.–15. 10. překročení 
limitu CO2

www.ESB-magazin.cz
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udržovat přiměřenou vnitřní teplo-
tu, zabezpečit dostatečné množ-
ství teplé vody a  pochopitelně 
i  spotřeba energií na praní není 
zanedbatelná. Tyto rodiny splá-
cejí hypotéky a v  rodinném roz-
počtu hraje provoz domu význam-
nou  položku. U jednoho domu je 
nainstalován fotovoltaický systém 
s akumulací do baterie. Domy jsou 
ve  vyšším klimatickém pásmu cca 
600 m n. m. Z hodnot spotřeby je 
 evidentní, že zvolený systém elek-
trického vytápění i v chladnějším 
pásmu přináší ekonomický efekt, 
zejména při možnosti akumulace 
elektrické energie. Negativem, 
který je ovšem podložený ekono-
mickými možnostmi, je zhorše-
né  vnitřní  prostředí při zavřených 
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Zkušenosti z revitalizace 
panelového domu
Článek ukazuje zkušenosti z revitalizace silně zanedbaného 
čtrnáctipatrového bytového panelového domu, který byl  
v roce 2008 zprivatizován. Novým vlastníkům panelového 
domu se podařilo snížit náklady na energie při současném 
zkvalitnění života. 

Pro nově vznikající společenství 
vlastníků (SVJ) bylo důležité, kdo 
se ujme vedení a pokusí se naplnit 
cíl revitalizace – minimalizace ná-
kladů a zvýšení kvality bydlení se 
snahou dodržet často protichůdné 
normy při co nejvyšší návratnos-
ti vložených prostředků. Nosnou 
myšlenkou přípravy revitalizace 
bylo sladit jednotlivé kroky tak, 
aby vlastníci platili místo nájmu 
(v roce 2008 byl 27,50 Kč/m2) fond 
oprav 28 Kč/m2 a provedená opat-
ření přinášela úspory v nákladech 
placených za energie na vytápě-
ní, přípravu TeUV, osvětlení spo-
lečných prostor a provoz výtahů 
a vzduchotechniky. 

Je třeba mít dobrou 
dokumentaci
Jedním z prvořadých kroků revita-
lizace je zpracování kvalitní projek-
tové dokumentace (PD). V  tomto 

případě je nutné všechny budou-
cí investory varovat před firmami, 
které nabízejí revitalizaci tzv. na 
klíč, tj. od zpracování projektové 
dokumentace až po vlastní revita-
lizaci včetně případného zajištění 
dotací. 

Projektová dokumentace, kterou 
investor (SVJ) obdržel, představo-
vala kopii dokumentace prováděné 
revitalizace panelového domu stej-
ného konstrukčního provedení (což 
prozrazovala i neopravená autori-
zační razítka). Při tvorbě projektové 
dokumentace na základě požadav-
ků investora (z důvodu požadavků 
programu Zelená úsporám) SVJ 
postupně dostávalo „extrémní“ 
výsledky práce spolupracujícího 
energetického specialisty s před-
kládanými výpočty od nízkoenerge-
tického po standardní bytový dům 
kategorie C! 

www.ESB-magazin.cz
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Dům byl postaven v konstrukčním systému HK 65  
(po revizi HK 69) s celkem 65 bytovými jednotkami.  
Kdysi nazývaný dům hrůzy se proměnil. 
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TDI a termovize
Důležitým prvkem v úspěšném ře-
šení otázek revitalizace je volba 
technického dozoru investora (TDI). 
Jedná se o nezávislou odbornou 
osobu a náklady na ni (řádově de-
setitisíce korun) jsou v celkových 
nákladech na revitalizaci zanedba-
telné. Pokud nabídne v ceně svých 
služeb i termovizní snímkování ho-
tového díla, má investor i možný 
důkazní materiál pro kvalitu prove-
deného díla.

Výměna oken byla nejtěžší
Výměna okenních výplní a mezi-
okenních výplní je nejobtížnějším 
krokem revitalizace bytového domu 
zasahující do soukromí jednotli-
vých uživatelů bytů. Volba trojskel  
s Ug = 0,6 do zadání se potvrdila 
jako správná cesta (viz porovnání 
domů s  různými přístupy v  řeše-
ní revitalizace obvodového pláště 
a střechy domu a okenních výplní 
v závěrečné části). Samozřejmým 
požadavkem je výběr oken kvali-

Z  této zkušenosti proto vyplývá 
jasné doporučení: na zpracování 
projektové dokumentace nešetřit! 
Otázky spojené se zateplením bu-
dovy je třeba řešit s cílem dosažení 
co největších energetických úspor, 
neboť ceny energií i nadále budou 
tvořit významnou složku nákladů 
na bydlení. Projektová dokumen-
tace musí být objednána v rozsahu 
provedení stavby s výkazy výměr 
a rozpočty včetně řešení jednotli-
vých detailů provedení (např. sou-
vrství lodžií včetně dlažby, okapnic 
a zábradlí, řešení kapacity vpus-
tí dešťové vody ve vazbě na po-
užité řešení souvrství zateplené 
 střechy). 

Takto zpracovanou projektovou 
dokumentaci lze s úspěchem vyu-
žít při zadávání výběrového řízení. 
Kvalitní dokumentace je i  jedno-
značným vodítkem pro realizační 
firmu a TDI, protože je zpracován 
se všemi potřebnými detaily a ob-
sahuje všechny operace v realizaci 
zateplení (změny jsou přípustné, 
ale pouze ty dohodnuté a uvedené 
ve stavebním deníku). 

Není dobré dělit zakázku
Investor se rozhodl rozdělit revita-
lizaci pláště domu na samostatnou 
výměnu okenních výplní jedním 

dodavatelem a  následné zatep-
lení pláště druhým dodavatelem. 
Toto řešení se ukázalo jako ne-
vhodné. Je dobré mít jednu firmu 
zodpovědnou za celou dodávku, 
neboť na montáž okenních výplní 
navazuje řešení ostění a montáž 
parapetů. V  tomto případě může 
dojít k poškození namontovaných 
oken či vzniku problémů v dodrže-
ní technologických postupů mon-
táže parapetů díky již namontova-
ným okenním výplním (pozor na 
tzv.  rozšíření oken, protože u ně-
kterých výrobců chybí drážky k za-
sunutí parapetů!).

Úvěr, nebo úspory?
Získání úvěru pro SVJ není v dneš-
ní době složitou otázkou. Podle 
současné praxe bankovních domů 
a právních předpisů je možné získat 
úvěr bez nutnosti zajištění nemovi-
tostí do výše 300 000 Kč na byto-
vou jednotku. V popisovaném pří-
padě bylo možno získat maximálně 
19,5 mil. Kč. Z hlediska stávajících 
úvěrových možností se však ne-
doporučuje revitalizaci bytového 
domu odkládat do doby, „až na to 
bude SVJ mít“. Odkládání není od-
povědným rozhodnutím. A mimo to 
zkvalitnění bydlení v odpovědně re-
vitalizovaném domě nelze finančně 
kvantifikovat.

www.ESB-magazin.cz
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tativní třídy A. Firma, která byla vy-
brána v soutěži, nabídla zajištění 
montáže spolupracující montážní 
firmou se  třemi montážními sku-
pinami. Takto byla výměna oken 
v 65   bytech vyřešena za 21 dní. 
Problémem tohoto řešení je nestej-
ná kvalita práce jednotlivých mon-
tážních týmů, což se v následujícím 
období projevuje i dílčími problé-
my v některých bytech na západní 
straně domu v době silných dešťů 
spojených s nárazovými větry (pro-
blém tzv. hnaného deště). Inves-
tor věří, že zkušený projektant by 
předcházel tomuto problému např. 
zvětšeným nosem parapetů. 

Rychlost montáže oken jako vhod-
ný parametr se nedoporučuje. Při 
řešení výměny okenních výplní se 
výbor SVJ zabýval i  koexistencí 
plastových oken a plynových spo-
třebičů (v 52 bytech se k vaření po-
užívá plynová spotřebič) z hlediska 
potřebné výměny vzduchu. K ře-
šení této otázky investora naved-
ly poznatky získané na V. ročníku 
konference Regenerace bytového 
fondu v Hradci Králové. Nabídnuté 
řešení dodavatele oken systémem 
větrací klapky Air-comfort se v pra-
xi ukázalo jako dostačující (i  toto 
by mělo být součástí kvalitně zpra-
cované projektové dokumentace 

k provedení stavby a kvalitní pro-
jektant tuto otázku určitě nepřejde 
bez povšimnutí).

Zateplení pláště a střechy 
domu podle referencí 
dodavatele 
Vybraná firma v soutěži nepředložila 
nejnižší cenovou nabídku, ale byla 
zkušenou firmou s řadou spokoje-
ných investorů a na pohled kvalitně 
odvedenou prací. Projevila i znač-
nou úctu k  investorovi v dojedná-
vání podmínek zpracované SOD. 
Vzhledem k vědomé nedokonalosti 
zpracované PD (neodpovídaly ani 
půdorysné rozměry domu i přesto, 
že projektant obdržel celkem úplnou 
původní PD ze stavby nemovitosti 
v roce 1976) byl projektant donucen 
k opravě PD, vznikl výkaz výměr, 
byla dojednána cena zakázky a pod-
mínky případných víceprací. V této 
fázi investorovi pomohl i smluvně 
zajištěný TDI. Vzhledem k naprosto 
nedostatečně řešené části statiky 
v PD investor požádal o posouzení 
stavu budovy a vydání stanoviska 
zkušeného místního statika. 

Firma podle doporučení statika za-
počala práci sanací panelů z vysta-
věného lešení vždy ze dvou stran 
domu. Postupně společně výbor 
SVJ, TDI a stavbyvedoucí  dořešili 

Postup revitalizace panelového domu na Urxově ulici
• Zabezpečení nabytého majetku (nový vstup do domu včetně zvonků 

a schránek, kamerový systém sledování důležitých společných částí 
domu) tak, aby se dům dal zamykat. 

• Realizace prvního kroku směrem k úsporám nákladů na bydlení – mon-
táž poměrových indikátorů vytápění (dům v roce 2008 spotřeboval 
2520,6 GJ tepla pouze na vytápění!).

• Zpracování energetic-
kého auditu (EA) domu 
jako výchozího pod-
kladu ke zpracování 
kvalitního plánu revita-
lizace (tento dokument 
je často i součástí žá-
dostí o dotace, nebo jej 
procházejí kontrolní or-
gány dotačních titulů).

• Zpracování plánu re-
vitalizace ve vazbě na 
stav domu a  finanční 
možnosti SVJ (získání 
rozumného úvěru, možnosti dotací a vývoje fondu oprav).

• Zajištění průhlednosti revitalizace: odsouhlasení principů revitalizace 
shromážděním vlastníků (zakázky nad 100 000 Kč je nutné realizovat 
výběrovým řízením a je třeba schválit plán a následné změny postihující 
nové poznatky a zkušenosti).

• Příprava výboru SVJ na realizaci jednotlivých kroků účastí na vzdělá-
vacích akcích (od V. ročníku se předseda SVJ účastní konferencí Re-
generace bytového fondu, seminářů dotačního titulu Zelená úsporám, 
Pro náš dům a výstavy Pragoterm). Řada těchto získaných poznatků 
pomohla přeměnit dům hrůzy na dům s příjemným a zejména levným 
bydlením.
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slabá místa PD. Jednalo se o pro-
vedení lodžií včetně parapetů a vý-
měny zábradlí a  sjednocení síly 
zateplení lodžií. S  dodavatelem 
revitalizace střechy bylo dořeše-
no potřebné nové střešní souvrství 
včetně výpočtů a vyřešení střešních 
vpustí se zabezpečením dostatečné 
jímavosti dešťové vody. 

Ve spolupráci s  realizátory a TDI 
investor vyřešil i zpracování sou-
těžních návrhů na vzhled fasády 
domu. Zakázky realizované firmou 

podle dodané PD se v provedení 
lišily pouze barevným provedením. 
Výbor SVJ umožnil vlastníkům 
bytových jednotek, aby návrhy 
posoudili ve veřejném hlasování. 
Vítězný návrh byl na domě reali-
zován. 

Výsledky spotřeby tepla
S velkým napětím byly očekávány 
výsledky spotřeby tepla k vytápě-
ní budovy za rok 2011 (viz tab. 1). 
Z analýzy vyúčtování za rok 2011 
vyplynulo, že  vhodným řešením 

Tab. 1 Vývoj spotřeby tepla potřebného k vytápění 
bytového domu od jeho privatizace

 Rok

Spotřeba 
tepla k vytá-
pění domu 

[GJ]

Úspora  tepla 
k vytápění 
oproti roku 
2009 [GJ]

Úspora prostředků 
vynaložených na vytápění 

vlastníky za dům

2008 2520,6
Cena 1GJ 

včetně DPH
CELKEM (Kč)

2009 1924 0 0

2010 1551 373 360,91 134 619,30

2011 647 1277 371,14 473 945,78
2012 678 1246 405,61 505 390,06
2013 699,5 1224,5 430,44 527 073,78
2014 536,9 1387,1 457,59 634 723,09
2015 539,3 1384,7 488,98 677 090,61

Celková úspora v nákladech na topení –  
přínos vlastníkům 

2 952 842,62 Kč

Komentář k tabulce 
1.  Hodnoty roku 2009 jsou vztažnou hodnotou návratnosti vynaložených prostřed-

ků na revitalizaci pláště a okenních výplní. V  roce 2010 byla prováděna revitaliza-
ce pláště domu, tj. výměna oken trojskla Ug = 0,6 (březen–duben), zateplení pláš-
tě domu: 150 mm izolace, střecha: 160 mm izolace a 50 mm izolace strop mezi  
1. a 2.NP ( květen–listopad). Samozřejmě by bylo možné vyčíslit i větší úspory vztaže-
né k roku 2008, tj. v době, kdy byl dům privatizován! 

2.  V roce 2009 byla namontována v lednu poměrová měřidla na radiátory. Pokud by se 
přínosy revitalizace vztahovaly k roku 2008, byly by nesporně vyšší.

3.  Výrazná změna spotřeby tepla v roce 2014 souvisí s postupným průběhem revitali-
zace. Začalo se vchodem a na druhé vnitřní dveře oddělující vestibul od prostoru před 
výtahy došlo až v roce 2013. Ty původní měly nefunkční zavírání a byly často trvale 
otevřeny. Ve výboru SVJ panovaly i názory dveře vyjmout a ponechat v místě pouze 
průchod. Výbor se podařilo přesvědčit, aby dveře byly nahrazeny novými funkčními 
dvěřmi pro zamezení komínového efektu v  domě a  zamezení znečištění výtahové 
šachty (mechanik dveří). 
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elektrické a  tím zejména na sní-
žení nákladů na bydlení. Největší 
úspory byly dosaženy v  oblasti 
snížení spotřeby tepla k vytápění 
(viz tab. 1).

Závěrem srovnání s běžně 
zatepleným domem 
Nejmenovaný stejně konstrukčně 
provedený dům také řešil otáz-
ky revitalizace, ale k  výměně 
okenních výplní použil dvojskla 
a  tloušťku zateplení pláště pro-
jektant navrhl na 100 mm. Zatep-
lení dokončil v roce 2009. V roce 
2012 se investor „omylem“ do-
stal ke spotřebě tepla na vytápění 
tohoto podobného domu, která 
byla za rok 2011 1274 GJ, tedy 

o 96,91 % vyšší než u popisova-
ného domu!

Přínosy z hlediska zvýšení kvality 
bydlení nelze vyjádřit v penězích.
Výsledky revitalizace panelové-
ho domu jsou z hlediska snižová-
ní spotřeby energie nepopiratel-
né. Ze zkušeností vyplývá, že při 
kvalitně odvedené práci výborem 
SVJ, projektanty, výrobci materiá-
lů a realizátory zateplení domů lze 
významně přispět ke zlepšení ži-
votního prostředí na Zemi. 

Ing. Miloslav Kubín 
bývalý předseda SVJ Osice
E-mail: slavek.kubin@seznam.cz

bude realizace vlastní předávací 
stanice (PST) s napojením na pri-
mární síť dodavatele tepla systé-
mu kombinované výroby elektric-
ké energie a tepla (KVET). 

Výstavba vlastní předávací 
stanice 
Oslovený specialista-projektant 
v roce 2012 zpracoval ekonomic-
kou rozvahu návratnosti této inves-
tice v  cenách energií stávajícího 
dodavatele a výrobce KVET s vý-

sledkem prosté návratnosti za ne-
celé čtyři roky při životnosti tech-
nologie cca dvacet let. Zpracování 
projektové dokumentace s rozpoč-
tem na necelých 700 000 Kč bylo 
velmi jednoduchým krokem. Získá-
ní územního souhlasu státního or-
gánu k výstavbě horkovodní přípoj-
ky na pozemcích v majetku města 
v délce cca 35 m však představo-
val běh na více než tři roky. Hlavní 
příčinou byly obstrukce stávající-
ho dodavatele tepla a TeUV, ale 
i v mnoha otázkách složitý staveb-
ní zákon. V průběhu let 2012–2015 
byly předloženy celkem dvě žá-
dosti o vydání územního souhlasu. 
Nakonec odpovědný orgán územní 
souhlas vydal v listopadu 2015. Od 
září 2016 je nová PST v provozu. 
V tomto případě se objevil prostor 
pro kacířskou myšlenku. Je mno-
ho cest, jak se zbavit nesmyslné-
ho a nepodloženého nárůstu cen 
tepla stávajících dodavatelů. Jen 
je nutné přemýšlet s kalkulačkou 
v  ruce a  hledat všechny možné 
cesty  řešení.

Přínosy revitalizace 
bytového domu pro 
vlastníky bytových jednotek
Všechny přínosy revitalizace se 
projevují ve snížení nákladů na 
 spotřebu energie jak tepelné, tak 

mailto:slavek.kubin@seznam.cz
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Nová dotace na domácí 
čistírny odpadních vod
O dotaci na domácí čistírny odpadních vod byl obrovský zájem, 
MŽP proto přispěje dvojnásobnou částkou, celkem 200 milionů 
korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. 
Výzva byla vyhlášena 13.10.2017.

Pilotní dotační výzva, která popr-
vé podpořila tzv. decentralizované 
čištění odpadních vod, odstarto-
vala v listopadu 2016 a minister-
stvo v ní nabídlo 100 milionů ko-
run. Státní fond životního prostředí 
ČR po přijetí žádostí za 133 mili-
onů korun na výstavbu 1 042 do-
movních čistíren výzvu předčasně 
uzavřel, proto je nyní k dispozici 
dvojnásobná výše prostředků.

Na základě vyhodnocení pilotní 
výzvy se základní parametry aktu-
ální výzvy nemění. Rezort přispěje 
na vybudování soustavy domov-
ních čistíren odpadních vod u 
rodinných či bytových domů do 
kapacity 50 ekvivalentních oby-
vatel (EO). Soustava musí přitom 
odkanalizovat minimálně 30 pro-
cent z celkového počtu obyvatel 
v dané části obce či města. Výše 
příspěvku je odstupňována podle 
kapacity jedné čistírny od 100 do 

240 tisíc korun. Nově se dotace 
vztahuje i na monitorovací zařízení 
domovních čistíren pro nepřetrži-
tý dohled provozovatelem, které 
může být dotováno částkou 10 ti-
síc korun (a nejméně 50 tisíc ko-
run na celý projekt). Monitorovací 
zařízení bylo možné zahrnout do 
způsobilých výdajů již v původní 
výzvě, nyní je však možné zažádat 
samostatně i na stávající soustavy 
DČOV.

„V minulé výzvě se investiční nákla-
dy projektů pohybovaly od 400 ti-
síc do 20 milionů korun, dotace z 
nich může obcím pokrýt až 80 pro-
cent,“ upřesňuje ředitel SFŽP ČR 
Petr Valdman s tím, že průměrná 
míra podpory v předchozím období 
dosáhla 65 procent. Do způsobi-
lých výdajů, ze kterých se vypočí-
tává výsledná výše příspěvku, mo-
hou žadatelé zahrnout náklady na 
přípravu  projektu,  nákup  čistíren, 

www.ESB-magazin.cz
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jejich instalaci a související staveb-
ní práce, stejně jako monitoring 
systému, jeho servis a pravidelnou 
údržbu po dobu 10 let.

Žádosti o podporu přijímá SFŽP 
ČR od 16. října 2017 až do 
30.  června 2019, případně do 

 vyčerpání alokace. Podpořené 
projekty musí být zrealizovány nej-
později do konce roku 2021.

Dokumenty k výzvě č. 17/2017 
najdete zde.

https://www.sfzp.cz/sekce/906/k-vyzve-17-2017
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Vize vývoje stavebnictví
Jak bude vypadat architektura budoucnosti? Proč je důležité vytvářet 
energeticky šetrné a udržitelné budovy a jaké jsou vize stavebního průmyslu? 

Odpovědi nejen na 
tyto otázky nabídne 
6. ročník mezinárod-
ní konference Šetrné 
budovy 2017, letos 
s  podtitulem Vize 
a trendy ve stavebnic-
tví 2030–2050, která 
se uskuteční 14. listo-
padu v pražském Cla-
rion Congress Hotelu. 

Inspirace vesmírnou 
architekturou 
Hlavním řečníkem konference je 
vesmírný architekt, vizionář a spolu-
pracovník NASA Ondřej Doule, kte-
rý působí v prestižním Floridském 
technologickém institutu a je součás-
tí týmu pracujícího pro Kennedyho 
vesmírné centrum. „Výzkum člověka 
v kosmu nám může velmi dobře po-
sloužit jako inspirace, a to zejména 
díky svému laboratornímu přístupu 
v oblasti integrace lidí do umělého 
systému,“ říká Doule. 

Inspirace vesmírem je nasnadě i v pří-
padě – hospodaření s vodou. V sou-
časně době, kdy lidstvo čelí hrozbě 

nedostatku vodních zdrojů, se nabízí 
paralela s vývojem na Marsu, kde se 
voda v kapalném stavu již nenachází. 
Hledání udržitelných a šetrných řeše-
ní je zcela klíčové, na což poukazu-
je i Henrik Davidsson ze společnosti 
Skanska, jež je generálním partnerem 
konference. „Stavby a vytvořená infra-
struktura nás přežijí. Proto je udržitelná 
výstavba klíčem k naplňování součas-
ných environmentálních, sociálních, 
klimatických či zdravotních kritérií. 
Nejde až tak o pokročilé technologie, 
jako spíš o osvětu celé společnosti.“

Přednáškové bloky doplní i vybrané 
případové studie inovativních řešení. 

www.setrnebudovy.cz

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 <<

http://www.setrnebudovy.cz
https://youtu.be/nPHXE3jGBno
https://youtu.be/nPHXE3jGBno
www. fenixgroup.cz
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Zahraniční časopisy v Knihovně ČKAIT
Vysunovací balkony pro 
čerstvý vzduch
Firma Bloomframe z Amsterdamu vyrábí 
mechanické okenní prvky, které lze bě-
hem minuty vysunout z fasády jako bal-
kon a umožnit vstup čerstvému vzduchu 
do interiéru. Produkt může být proveden 
jako vysouvací buňka. Materiálem prvku, 
testovaného podle evropského bezpeč-
nostního kódu, je sklo, hliník a ocel. Spo-
lu s rozměry a barvou jej lze přizpůsobit 
celé fasádě, tím se hodí jak pro bytové, 
tak i občanské stavby – hotely. Vybraný 
soubor bytů v Amsterdamu o deseti jed-
notkách byl vybaven jako první těmito vy-
souvacími  prvky.

Pop-out balcony is breath of fresh 
air, Construction č. 3/2017, str. 66 

Pětipodlažní bytový 
dům ve Friedrichshafenu 
ze dřeva
Výstavba vícepodlažních stavebních ob-
jektů ze dřeva v  Německu trvale roste. 
Řada investorů vidí výhody této technolo-
gie dané cenou, rychlostí výstavby a za-
chováním všech potřebných kritérií pro 
vysokou kvalitu stavby a její protipožární 

odolnost. Vydané normy se beze zbytku 
plní. Příkladem takové výstavby je obyt-
ný dům na břehu Bodamského jezera. 
Má devatenáct bytů různé velikosti podle 
přání klientů a celkovou podlažní plochu 
2200 m2. Soubor v délce 45 m a šířce 23 
m stojí na 25 cm tlusté železobetonové 
základové desce. Z téhož materiálu jsou 
i stěny sklepa. Nosné vnitřní konstrukce 
nadzemní stavby tvoří prkenné překližky, 
stropy pak kombinace 12 cm tlusté dře-
věné desky a na ní uložené 14 cm vysoké 
vrstvy z vyztuženého betonu. Z energe-
tického hlediska je dům „pasivní“. Vyrábí 
si energii blokovou plynovou mikrojed-
notkou, na ploché střeše nese fotovol-
taické jednotky o ploše 113 m2 a výkonu 
18 kWp (kilowatt-peak). Každý byt má 
větrací jednotku se zachycováním tepla 
s výměnou vzduchu 200 až 300 m3/hod. 

Fünfgeschossiges Holzbau für 
Wohnungen, Bauen mit Holz 
č. 1/2017, str. 12 

Stavebnictví 
a budoucnost
Pokud jde o emise uhlíku v různých 
podobách, stavebnictví je jedním 
z  předních producentů. Velké  firmy 

http://www.gerotop.cz
mailto:gerotop@gerotop.cz
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tak s výhledem do budoucnosti za-
měřují své strategie na udržitelný 
rozvoj. Španělská FCC Construcción 
vytvořila nástroj SAMCEW k měření 
udržitelnosti v  oboru inženýrských 
staveb. Metoda dovoluje plánovat, 
projektovat a identifikovat výhodnost 
a oblasti zlepšení, a to nejen ve sfé-
ře životního prostředí, ale i  sociální 
a  ekonomické. FCC má také svou 
strategii, jak reagovat na změny kli-
matu umožňující kvantifikaci emisí 
skleníkových plynů na stavbách. To 
nabízí vyšší využití energie, recyklaci 
a užívání alternativních paliv, včetně 
obnovitelných zdrojů energie.

Stejné tři oblasti ošetřuje i švýcarský 
LafargeHolcim. Vypracoval „2030 
Plan“ obsahující širokou škálu otázek, 
od výroby materiálů a vývoje výrob-
ků po navrhování staveb a výstavbu 
samotnou. Zahrnuje celý výrobní ře-
tězec, zvyšování energetické efektiv-
nosti budov, volbu materiálů i obec-
nou metodologii a  nástroje měření 
udržitelného rozvoje. Obsahuje i vý-
znamný problém recyklace, konkrét-
ně EU podporovaný projekt EnCoRe, 
jehož součástí jsou předpisy výroby 
udržitelného betonu z recyklovaných 
složek. Cílem společnosti je, aby re-
cyklace pojímala všechny materiály, 
které vyrábí, včetně  betonu, a aby se 

opětovně využilo zhruba 80 milionů 
tun vytvořeného odpadu.

Na recyklaci betonu se zaměřuje 
i  francouzská Bouygues Construc-
tion. Podle ní stavebnictví produkuje 
ročně 250 milionů tun odpadu, ale 
jen 40 % se běžně recykluje. Energy 
Transition Act ale předpokládá v roce 
2020 recyklaci 70 %. To inspirova-
lo podnik k novému přístupu v sou-
časnosti realizovanému na stavbách 
dvou budov v Paříži. 4000 tun sutě, 
který na staveništi vznikl, bylo zcela 
recyklováno; většina byla užita na 
podloží silnic, 720 t pak upotřebeno 
při výrobě nového betonu.

Jednou z hromadně užívaných suro-
vin je voda. Odhaduje se, že všechny 
čerpací systémy na světě spotřebo-
vávají téměř 20 % elektrické energie. 
Inovace technologií pracujících s vo-
dou proto hrají hlavní roli při zvyšo-
vání efektivnosti. Podle současného 
trendu urbanizace předpovídá OSN, 
že v roce 2030 bude ve městech žít 
5 miliard lidí. Vizí je stavět města po-
hodlná pro život, efektivní a udržitel-
ná, využívající chytré infrastruktury. 
V souvislosti s řešením čerpacích sys-
témů bude nutné, aby spolu navzájem 
komunikovaly (internet věcí). Příkla-
dem je Levi's  Stadium v  kalifornské 
Santa Claře, kde za rok uspořili více 
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http://www.rdrymarov.cz
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než 190 milionů litrů vody. Jinou ces-
tu zvolila společnost Caterpillar pod-
porující ve světě realizované projekty 
přírodní infrastruktury, zaměřené na 
obnovu lesů, mokřin a jiných podob-
ných území. Tento postup má vést 
k redukování emisí uhlíku a ke zlepše-
ní půdního fondu, který, jak se uvádí, 
je z 25 % „vysoce degradován“.

T. Allen: Approaching the future, 
International Construction 
č. 4/2017, str. 51–55

Přirozený větrací 
systém u obchodního 
centra v Bruselu
Nákupní středisko Docks má plochu 
56 000 m2. K  dosažení dobrého kli-
matu v interiéru bylo nutné vybudovat 
vhodný způsob větrání. Volba padla 
na systém přirozeného větrání se čtyř-
mi podsystémy: Airlite, Apollo, Firelight 
a Coltlite, které mohou v případě požá-
ru automaticky odvádět kouř a umožnit 
tím evakuaci nakupujících i personálu. 
Celé středisko má osm budov, překry-
tých střechou s 509 lamelami, a devět 
spojených skříní s automatickým ote-
vřením v případě potřeby nejen při po-
žáru, ale kdykoli vzduch pod střechou 
dosáhne jisté úrovně teploty. Jiná část 
systému je instalována u vstupní haly 

střediska, jiná je ve fasádách. Dodava-
telem je firma Colt.

Natürliches Lüftungsssystem 
für Einkaufszentrum in Brüssel, 
Deutsches Ingenieurblatt 
č. 4/2017, příloha str. 8

Renesance dřeva 
v kanadské dopravě

V kanadském Vancouveru již od roku 
1986 (vznikl při pořádání výstavy 
Expo) existuje systém vysokodrážní 
dopravy Skytrain spojující centrum 
města s předměstími a  letištěm. Má 
tři trati s 53 stanicemi o celkové délce 
79,5 km a tvoří tak nejdelší automatic-
ký dopravní systém na světě.  Dvanáct 
jeho stanic se z ekologických, estetic-
kých i ekonomických důvodů, stavělo 
ze dřeva. Výjimečná je stanice Bren-
twood Town Center, kterou zastřešují 
vrstvy lamel složených do polooblou-
ků tvořících s  centrálním světlíkem 
devítimetrové rozpětí klenoucí se přes 
obě dvě trati. Další stanice mají s ohle-
dem na finanční náročnost konstrukč-
ní systém jednodušší. Uplatnění dřeva 
v tomto rozsahu též přispělo ke sníže-
ní emisí skleníkových plynů ve městě. 
Ani po patnácti a více letech provozu 
nejsou na dřevěné konstrukci patrné 
žádné stopy snížení její  kvality, pro 

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

http://www.ckait.cz/content/stre-
disko-vzdelavani-informaci

tyto dobré zkušenosti se pro stavbu 
obdobného nadúrovňového doprav-
ního systému ve městě Ottawa zva-
žuje použití stejného řešení.

Der Werkstoff Holz erlebt im 
Transportwesen eine Renaissance, 
Bauen mit Holz č. 3 / 2017, str. 10

Stručné zprávy
Velkoměsta po celém světě potřebují 
375 mld. $ na zna investice do život-
ního prostředí, aby se zabránilo hrozí-
cí katastrofické změně klimatu. Uvádí 
to zpráva Arupu. Další informace na 
www.BDCnetwork.com/C40climate.

Čína se posunula z druhého na první 
místo mezi zeměmi, mimo USA, po-
dle vyprojektovaného prostoru podle 
standardu LEED (334,6 mil. gsm). 
Další informace na 
www.BDCnetwork.com/LEEDspace.

News briefs, Building Design + 
Construction č. 2/2017, str. 13

Geotermie může 
vyrábět všechno
Využití zemského tepla – geotermie – 
je mnohostranné. Je možné získat tep-
lo, chlad, ale i elektřinu. V zóně města 

Bordeaux je v plánu  postavit centrálu 
na využití tepla z vrstvy 25 km hluboké. 
Tento zdroj pokryje z 82 % spotřebu 
tepla z oblasti. Práce se zahájí letos, 
náklady dosáhnou 43 mil. eur. V regi-
onu města Marseille již od roku 2016 
pracuje zařízení na zisk tepla ze 7 km 
hlubokého vrtu v moři, v létě s teplotou 
22 °C, v  zimě pak 14 °C. Francouz-
ská firma Engie se podílí na realizaci 
geotermické centrály pro výrobu elek-
trické energie na Sumatře s výkonem 
80 MW. Stavbu provádí ve spolupráci 
s  japonskou společností Sumitomo, 
s nákladem 413 mil. eur.

Géothermie peut produire totut, 
Travaux č. 931 / 2017, str. 12

http://www.ckait.cz/content/stredisko-vzdelavani-informaci
http://www.ckait.cz/content/stredisko-vzdelavani-informaci
http://www.BDCnetwork.com/C40climate
http://www.BDCnetwork.com/LEEDspace.
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