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Smart trendy 
z Jeseníku

Nové administrativní centrum firmy 
Fenix Trading slouží jako pilotní pro
jekt pro ověření spolupráce střešní 
fotovoltaické elektrárny s  domov
ními bateriemi a „inteligentní sítí“ 
a bude představeno jako oficiální 
český exponát na světové výstavě 
EXPO 2017.

Matfyz v roce 2012 zavedl nový 
systém vytápění a chlazení budov. 
Spotřeba vody klesla na desetinu, 
spotřeba plynu o 40 %.

Písek je  
o krok napřed

Vídeň ukazuje 
cestu
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Univerzita topí 
laserem a chladí 
zemními vrty

Poptávka po energeticky 
úsporných stavbách mírně 
stoupá

Evropská rada architektů (ACE) vy
dala v lednu 2017 studii. Součástí 
výzkumu bylo také zjišťování po
ptávky po energeticky úsporných 
stavbách.

Veřejné stavby 
ve Francii mají 
být chytré

Aspern – 
jezerní město 
budoucnosti 
na okraji Vídně

Soutok vizí 
budoucnosti

Komplex Hikari (japonsky světlo) je 
jednou z prvních chytrých veřejných 
staveb, která byla za 60 mil. eur 
postavena vedle Place Nautique 
v nové čtvrti Lyon  Confluence.

Jeden z největších městských pro
jektů v Evropě – jezerní město na 
zelené louce v rakouském Asper
nu  – má všechny znaky chytrého 
urbanizmu. K jeho vzniku přispívá 
svými technologickými poznatky 
i Akademie věd ČR.

Město Lyon získalo v roce 2016 
Le Monde’ Smart Cities Innovation 
Prize, ocenění za svůj přístup k apli
kaci programu Smart Cities (Chyt
rých měst). Do inteligentní mobility 
investovalo miliony eur.

Jihočeský Písek, město s 30 000 oby
vateli, se rozhodl pro inovativní 
a inteligentní technologie. Na otáz
ky odpovídá místostarosta města 
JUDr. Josef Knot.

Město Vídeň rámcovou strategii 
chytrého města, kterou reaguje na 
globální výzvy, jakou je třeba změ
na klimatu, uplatňuje již od  roku 
2011.

http://www.ESB-magazin.cz
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Optimalizace provozu  
vytápění

Architektonicky zvládnutý návrh 
budovy nestačí. Moderní ma
teriály a špičkové technologie 
musí být v  souladu s vhodně 
nastavenou regulací TZB.

Z knihovny ČKAIT

Aktuality v ČR

FENIX Trading, s.r.o.

MATEICIUC a.s.

GEROtop spol. s r.o.

Hörmann 
Česká republika s.r.o.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

>> nová vize <<

Fenix Jeseník rozvíjí nový energetický 
koncept – spolupráce střešní FVE s domovními 
bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Kombinace střešních fotovoltaických panelů, bateriového úložiště 
a chytré sítě je systémovým řešením budoucnosti budov s téměř 
nulovou spotřebou energie. Tyto aktivní prvky energetické soustavy 
s optimalizovanými tarify budou odpovídat požadavkům na ochranu 
životního prostředí i budoucím potřebám provozovatelů energetické 
soustavy. Investorům pak nabídnou vysokou energetickou 
nezávislost, nízké náklady a maximální komfort. Optimální řešení 
vytápění umožní sálavé elektrické topné systémy.

www.fenixgroup.cz

http://www.ESB-magazin.cz
http://www.ice-ckait.cz/
www.um.edu.mt
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Kvalitu levněji nepořídíte. 
Přesvědčte se sami!
Kvalitní potrubí pro rozvod vzduchu je zárukou čistého 
a zdravého domova. Použitý materiál a jeho vlastnosti zásadně 
ovlivňují chování celého systému větrání s rekuperací. Potrubí 
je na rozdíl od rekuperační jednotky zabudováno přímo do 
stavby, proto by měl být jeho výběr nekompromisní. 

Plastové potrubní systémy KLIMA
FLEX SB jsou nedílnou součástí 
vzduchovodů pro řízené větrání 
s rekuperací tepla, teplovzdušných 
systémů a  klimatizace budov 
a bytů. Díky své konstrukci a tech
nickému řešení jsou velmi flexibil
ní a  zároveň mechanicky odolné. 
Slouží k  dokonalému transportu 
mezi jednotlivými distribučními 
body přiváděného a  odváděného 
vzduchu, při zachování minimál
ních tlakových ztrát. 

Bakterie a plísně nemají 
šanci!
Korugovaná trubka KLIMAFLEX 
SB byla vyvinuta speciálně pro 
distribuci vzduchu. Její dvoupláš
ťové provedení, s vnitřní hladkou 
a vnější zvlněnou vrstvou, zajišťu
je dostatečnou těsnost, výbornou 
ohebnost a  značnou mechanic
kou odolnost.  Vnitřní stěna po
trubí je opatřena speciálním aditi
vem, které zaručuje antibakteriální 
a protiplísňové vlastnosti. Trubky 
vyrábíme výhradně z  primárních 
surovin (PEHD), bez příměsi re
granulátu. Díky tomu můžeme ga
rantovat jejich dlouhou životnost. 

K  nesporným výhodám plastové
ho potrubí patří jednoduchá mani
pulace a montáž, nízká hmotnost 
a  snadné čištění. V  základní na
bídce je barva vnější stěny modrá 
nebo zelená, vnitřní stěna je ob

vykle šedá nebo natu
ral. Široká škála rozměrů 
se pohybuje od vnějšího 
průměru 50 mm až po 
200 mm. Běžná délka 
trubek KLIMAFLEX SB 
je 50 m, oba konce jsou 
opatřeny ochrannými zát
kami z důvodu zamezení 
znečištění během dopra
vy a skladování. 

Široká škála 
příslušenství 
Naše plastové potrubí je kompa
tibilní s  běžnými prvky systémů. 
V  rámci příslušenství dodáváme 
stropní i  stěnové průchozí boxy, 
přímé a ploché distribuční boxy, 
těsnící kroužky, vnější spojky, 
záslepky nebo plastové vyústky. 
Výsledkem je jednoduše pevné 
a  dokonale těsné spojení s  po
trubím. 

Kvalita na prvním místě
Kvalita a  bezpečnost jsou naší 
prioritou, proto máme kromě celé 
řady posouzení a  zkoušek výrob
ku v  autorizovaných zkušebnách, 
také vlastní propracovaný systém 
měření kvality. Během výroby se 
potrubí kontroluje v  několika kro
cích. Mimo jiné se zvlášť sleduje 
povrch trubky, vnitřní duše nebo 

probarvenost obou plášťů, pra
videlně se měří také hmotnost 
svitků. Dvakrát ročně se provádí 
zkouška odolnosti stlačení na tr
hacím stroji. 

Naše potrubí se vám 
přizpůsobí
Jako výrobce aktivně spolupracu
jeme s obchodními partnery, pro
jektanty, i s realizátory moderních 
řešení a  snažíme se jejich zkuše
nosti a potřeby uplatňovat při vý
voji a výrobě tak, aby naše výrob
ky plnily všechny jejich požadavky. 
Montáž rozvodů vzduchu rekupe
race pomocí flexibilního potrubí 
KLIMAFLEX SB prezentujeme na 
našem youtube kanálu, podrob
né informace najdete také na  
www.matplasty.cz.

Potrubí KLIMAFLEX SB rozvádí vzduch také 
v bytovém domě rezidence SKY Barrandov 
v Praze. 

http://www.ESB-magazin.cz
https://youtu.be/Y2FQJuaXJAg?list=PLUfQD-9JIjRTiT-0A6mqYqMSLTA8Lm5JD
http://mat-plasty.cz
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Soutok vizí budoucnosti
Město Lyon získalo v roce 2016 Le Monde’ Smart Cities 
Innovation Prize, ocenění za svůj přístup k aplikaci programu 
Smart Cities (Chytrých měst). Město se zabývá řízením 
energetiky, dopravy i mobility a šetrným hospodařením 
s vodními zdroji. Do inteligentní mobility investovalo miliony eur. 

Výkladní skříní inteligentního měst
ského rozvoje se stala čtvrť Lyon 
Confluence (francouzsky soutok). 
Investorem projektu regenerace 
čtvrti La Confluence je společnost 
SPLA Confluence, jejímž držitelem 
je z 89 % město Greater Lyon.

Lyon Confluence leží na 150 ha 
jižního cípu středového poloost
rova na soutoku řek Saone a Rho
na. Dříve se zde nacházely doky, 
sklady, velkoobchodní haly, trhy, 
jatka a  věznice. Po dvanácti le
tech regenerace tady najdeme 
2000 bytů, kanceláře a místo se 
stává také centrem umění, malých 
obchůdků a příjemných veřejných 
prostranství. 

Cílem projektu je vytvořit během 
dvaceti pěti let nové obytné čtvrti, 
které posílí postavení města Gre
ater Lyon. Snahou je nabídnout 
nápaditý, lákavý výběr aktivit pro 
volný čas a zdůraznit funkci řek 

i krajiny. Kultivují se průmyslové 
a  logistické lokality brownfields. 
Poloostrov se propojuje prostřed
nictvím veřejné dopravy s ostat
ními částmi  města.

Inteligentní sítě pomáhají 
řídit energetiku i dopravu
La Confluence nepřichází s ničím 
novým. Pokusy vytvořit energeticky 
efektivnější města nebo sídla pro
dukující méně CO2 jsou v Evropě 
stále častější. V současné době je 
vývoj inteligentních sítí další mož
ností, jak regulovat energetickou 
náročnost. Otevírají se tak nové 
perspektivy, jak lépe využívat míst
ní energie z obnovitelných zdrojů 
(energie solární, větrné, biomasy 
a v Japonsku třeba vodíku), jejichž 
produkce je nejistá a je obtížné sta
bilizovat rozvodnou síť. 

Ekočtvrť Lyon Confluence se stala 
jednou ze čtyř Smart Comunities 
(chytrých komunit), které se zapo

www.ESB-magazin.cz

SMART CITY

Pohled na jižní cíp lyonského poloostrova mezi řekami 
Saone a Rhona. Foto: www.dronestagr.am,  TechniVue

http://www.ESB-magazin.cz
http://www.dronestagr.am/
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jily do programu pro demonstraci 
energetických a sociálních systémů 
příští generace. Propojení úspo
ry energií a urbanistických výzev 
se promítá do projektů Smart Ci
ties, v nichž dochází k experimen
tům, které se zaměřují na testování 
nových technologií (včetně smart 
grid) a na sběr údajů, díky nimž lze 
plánovat rozvoj a fungování měs
ta. Kromě hospodaření s energií se 
Smart Cities zabývají také úpravou 
životního stylu a tím i chováním ob
čanů, kteří jsou vyzýváni ke změ
nám mobility nebo spotřeby podle 
informací, které dostanou díky in

teligentním sítím téměř v reálném 
čase. 

Živá čtvrť s komunitním 
duchem
V  první fázi rozvoje území bylo 
snahou investora vytvořit centrální, 
atraktivní a živý prostor pro setkávání 
lidí – vnitřní přístav  Place  Nautique, 
veřejná prostranství, vodní zahra
dy, klubovny a hřiště, společné za
hrady, skate parky a multisportovní 
oblasti. Dále byly vystavěny obytné 
bloky, nákupní centra, administra
tivní budovy atd. V  této fázi bylo 
také nutné  rekonstruovat některé 

Lyon patří od roku 2005 mezi průkopníky samoobslužných jízdních kol. 
Odtud se pak systém rozšířil po celé Francii. Foto: Jean Housen,  
commons.wikimedia.org

www.ESB-magazin.cz

SMART CITY

Oranžová dutá krychle pavilonu des Salins se stala symbolem La 
Confluence. Dutina na fasádě funguje jako světelná studna, která 
zajišťuje přístup vzduchu pro větrání kanceláří, a umožňuje výhled 
na doky.  Slouží centrále Euronews a byla navržena architekty Jakob + 
 MacFarlane s přispěním umělce Bertranda Laviera v roce 2011.  
Foto: Jean-Pierre Dalébra from Paris, commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jeanhousen
http://www.ESB-magazin.cz
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stávající budovy a vytvořit z nich 
místa pro umění a kulturu doplně
né restauracemi. Součástí projektu 
byla rovněž kompletní sanace že
lezniční tratě a jejích přilehlých částí. 
Věznice se přestavěla na univerzitu. 
Ve druhé fázi regenerace by mělo 
dojít k propojení poloostrova s vod
ními cestami a se zbytkem města. 
Preferována bude doprava lidskou 
silou. Masterplan zpracovali v roce 
2009 Herzog & de Meuron, Fran

cois Grether a krajinářský architekt 
 Michel Desvigne. 

Integrace hybridních 
a elektrických vozidel
Projekt se zaměřuje nejen na hos
podaření s energií budov, ale díky 
spolupráci s předními japonskými 
výrobci automobilů také na inte
graci hybridních nebo elektrických 
vozidel. Zpracovaly se koncepty 
nabíjení baterií elektromobilů, ale 

i propagace a možnosti sdílení či 
půjčování elektromobilů. Podobné 
projekty probíhají také ve španěl
ské Malaze nebo britském Man
chesteru. 

Udržitelné hospodaření 
s vodními zdroji
Kromě toho se čtvrť Lyon Conflu
ence zapojila do projektu ochra
ny zdrojů a  zlepšení nakládání 
s odpadními vodami včetně de

kontaminace půdy – prosazu
je udržitelné vodní hospodářství 
v udržitelném městě. Před zahá
jením každé stavby se eliminuje 
riziko vniknutí spodní vody z  řek 
Rhona a Saone. Došlo k  rozvoji 
kanalizační sítě. Instalována byla 
zařízení, která upřednostňují ab
sorpci dešťové vody – propustné 
materiály usnadňující pronikání 
dešťové vody, retenční nádrže 
zadržující dešťovou vodu. Město 

Zelenou kancelářskou budovu pro mezinárodní zpravodajský kanál Euro-
news využívá 800 zaměstnanců. Dvě oči – dutiny fungují jako světelná 
studna, která zajišťuje přístup vzduchu pro větrání kanceláří, a  umožňuje 
 výhled na doky. Autoři: Jakob + MacFarlane, 2014. Foto: Jean-Pierre 
 Dalbéra from Paris, commons.wikimedia.org

Na soutoku řek Saone a Rhona bylo postaveno v roce 2014 dekonstrukti-
vistické muzeum Le musée des Confluences. Jeho autory jsou Coop Him-
melb(l)au, Wolf Prix a Helmut Swicznsky. Do celkového konceptu udržitel-
nosti čtvrti úplně nezapadá informace, že muzeum trojnásobně překročilo 
plánovaný rozpočet a jeho výstavba se protáhla o sedm let. Foto: Jean-
-Pierre Dalbéra from Paris, commons.wikimedia.org

www.ESB-magazin.cz

SMART CITY

http://www.apur.org/en/article/grand-prix-urbanisme-awarded-francois-grether
http://www.apur.org/en/article/grand-prix-urbanisme-awarded-francois-grether
https://www.flickr.com/people/72746018@N00
https://www.flickr.com/people/72746018@N00
https://www.flickr.com/people/72746018@N00
https://www.flickr.com/people/72746018@N00
http://www.ESB-magazin.cz
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se snaží motivovat výrobce k še
trnému nakládání s pitnou vodou. 
Například systém ERS (Energy 
Recycling System) pokrývá 90 % 
veškeré domácí spotřeby teplé 
vody potřebné pro provoz rezi
dence LUX Confluence.

Snižování spotřeby energie 
je podporováno dotacemi
La Confluence je plné novosta
veb, ale má i jednu pozoruhodnou 
část: historickou čtvrť Perrache – 
Sainte Blandine s 275 byty. Tato 
oblast se stala předmětem spe
ciálního programu ekorenovace, 
který se zaměřuje na veškerou vý
stavbu realizovanou před rokem 
1990 a navazuje na koncepci Ly
onského klimatického plánu. Ten 
počítá s  dotacemi pro vlastníky 
bytů, kteří se pokusí snížit ener
getickou náročnost své nemovi
tosti. Cílem je dosáhnout spotře
by energie 96 kWh/m2/rok, oproti 
současnému průměrnému stavu –  
300 kWh/m2/rok.

Udržitelné sociální bydlení 
Snahou Lyonu je také prolínání 
různých sociálních vrstev. Exis
tují zde čtvrti, kde žije až 80 % 
sociálně slabého obyvatelstva. 
Budovy ve špatném stavu by se 
měly zbořit a na jejich místě mají 

 vznikat  archi tektonicky kvalitní 
bytové domy pro střední vrstvu. 
Stejně tak se naopak v poměrně 
luxusní čtvrti La Confluence počítá 
s výstavbou 30 % sociál ních bytů. 
Příkladem jsou Bloky J, nacháze
jící se v srdci oblasti Denuzière. 
Ty nabízejí ve 175 bytech rozma
nité sociální a  cenově dostupné 
bydlení. Bloky J a  jejich investor 
SPL Lyon Confluence získaly za 
svůj přístup v roce 2016 ocenění 
za schopnost veřejných místních 
podniků inovovat a  reagovat na 
problémy spojené s udržitelným 
rozvojem (Trophée des Entreprises 
publiques locales). 

Inteligentní budovy
Ekočtvrť la Confluence se stala 
pilotním místem pro realizaci níz
koenergetických domů. Společně 
s dále zmíněnou japonskou firmou 
NEDO se podařilo při realizaci pro
jektu Hikari renovovat skupinu ne
využívaných průmyslových areálů 
na první plusový polyfunkční kom
plex ve Francii (více viz následující 
článek.

Markéta Pražanová 
Spolupracovnice redakce

Více informací 
http://www.lyonconfluence.fr/
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SMART CITY ODBORNÝ WEB SLUŽEB 
PRO TEPELNÁ ERPADLA
GEROtop spol. s r.o. již 16 let navrhuje systémy, kde se 
teplo a chlad získává ze zem , vody nebo základ  budov.

Využijte našich služeb a nechte si zpracovat studii, projekty 
pro ú ady nebo pro provedení stavby, hydrogeologické 
posudky i s námi jen konzultujte sv j zám r.
To vše vám nabízíme a naše služby p edstavíme na našem 
webu www.gerotop.cz.

·  VRTY PRO TEPELNÁ 
ERPADLA

·  ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY

· ENERGETICKÉ KOŠE GEK

· ENERGETICKÉ ZÁKLADY

· VODNÍ PLOCHY

I vaše stavba m že být vhodná pro využití 
geotermální energie

Stavby, na kterých jsme se projek n  podíleli.
Nechte se inspirovat.

Polyfunk ní d m DORN Brno Zámek Píse ná Tescan Brno

Sport Golf Kun tická Hora AZ Tower Brno Výrobní hala Hladov u Jihlavy

Kontakt

Významná reference 2016 
Polyfunk ní d m

DORN BRNO
47 VRT  

GEROtop spol. s r.o.
Kate inská 589, 463 31 Stráž nad Nisou 
gerotop@gerotop.cz, www.gerotop.cz

   
  w

ww.gerotop.cz

   
   

 w

ww.hurner.cz

   
  w

ww.prostupy.cz

   
w

ww.ekg-gerotop.cz

   
   

www.lowatec.cz

  w
ww

.naradi-roller.cz

http://www.lyon-confluence.fr/
http://www.ESB-magazin.cz
http://www.gerotop.cz
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Veřejné stavby ve Francii  
mají být chytré
Komplex Hikari (japonsky světlo),  je jednou z prvních 
chytrých staveb, která byla za 60 mil. eur postavena vedle 
Place Nautique v nové čtvrti Lyon Confluence. Jedná se 
o tři inteligentně řízené desetipodlažní budovy, které 
získávají elektrickou energii z biomasy, z geotermálních 
vrtů a z fotovoltaických panelů umístěných na balkonech 
a na střechách domů.

Projekt se zrodil z partnerství mezi 
metropolí Grand Lyon a  NEDO 
(New Energy and Industrial Tech
nology Development Organiza
tion), japonskou veřejnou agen
turou, která podporuje inovace 
v  oblasti obnovitelných zdrojů 
energie a ochrany životního pro
středí a průmyslových technolo
gií. Tato agentura se v roce 2011 
rozhodla, že na Hikari ukáže jed
notlivé kroky, které vedou k vy
budování Smart Lyon – chytrého 
města (Lyon Smart Community). 
Součástí konsorcia je i Toshiba, 
takže dochází k širokému využití 
vyspělých technologií z  Japonska.

Projekt Hikari se měl stát vzorem 
pro další stavby realizované ve 
čtvrti Lyon Confluence, která je roz
vojovou oblastí mezi řekami Rho

na a Saona. Plánovaná výstavba 
jednoho milionu m² užitné plochy 
nemá vést ke zvýšení produkce uh
líku ve srovnání s rokem 2000. Ten
to směr rozvoje sponzoruje Světo
vý fond na ochranu přírody (WWF).

„V posledních letech došlo k vý
znamnému pokroku v zateplová
ní budov, nyní musíme přikročit 
k  říze ní spotřeby energie,“ uvedl 
Maxime Valentin, který je zodpo
vědný za  udržitelný rozvoj nové 
čtvrti Lyon Confluence. 

Hikari využívá různých 
energetických cyklů budov
Blok Hikari o  rozloze 12 800 m² 
se skládá ze tří budov s různým 
využitím:
• kanceláře Higashi (východní 

budova – 5500 m²); 

www.ESB-magazin.cz

SMART CITY

Solární kolektory jsou kromě střech umístěny také  
na fasádě bytového domu Minami v komplexu Hikari 
Foto: © Architecte Kengo Kuma and Associates / Pierre Perrin

http://www.ESB-magazin.cz
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• bydlení Minami (jižní budova – 
38 apartmánů s celkovou pod
lahovou plochou 3400 m²);

• polyfunkční využití Nishi (zá
padní budova – 2600 m² 
kanceláří, 700 m² pro čtyři 
podkrovní byty) a dále 1000 m² 
obchodů, restaurací a služeb 
v nižších patrech a přízemí 
 budov. Nechybí 88 parkova
cích míst. 

Tyto tři objekty komunikují mezi 
sebou, aby optimalizovaly spotře
bu energie. Přebytky energie jsou 
ukládány a vrací se v době vysoké 
poptávky. Využívají toho, že kan
celáře a bydlení nemají ve skuteč
nosti stejné energetické cykly. 

Úřady jsou opuštěné navečer 
a  v  noci, kdy je naopak vyšší 
spotřeba energie v  domácnos
tech i polyfunkčním domě. Jeli 
slunečná neděle, kanceláře jsou 
prázdné a  energie se tedy pře
souvá do bytového domu.  Vše 
řídí centrální ovladač – mozek 
systému, který je umístěn v su
terénu budov.

Bioklimatická  
architektura
Projekt Hikari je pozoruhodný 
novým přístupem. Jeho energe
tického výkonu je dosaženo díky 
použití inovativních technologií 
a  také bioklimatické architektu

ry, která umožňuje optimalizovat 
využití přirozeného světla a vhod
ných materiálů, čímž se výrazně 
snižuje spotřeba energií. Využívá 
tři zdroje energií z obnovitelných 
zdrojů:
• sluneční  záření – foto vol

taic ké panely na všech stře
chách  a fasádě bytového  
bloku; 

• geotermální energii;
• biomasu – kogenerační jednot

ka je poháněna v místě produ
kovaným řepkovým olejem 
z oblasti RhôneAlpes.

Dále jsou využívány plynové boj
lery a podzemní voda – čerpa

dlo na vodu z blízké řeky Saony 
slouží ke chlazení, stejně jako 
geotermální systém. Rozdíly ve 
spotřebě pomáhají vyrovnávat 
účinné akumulátory energie.

Realizace projektu Hikari byla roz
dělena do čtyř fází:
1. Realizace energeticky pozitiv
ní budovy, která produkuje více 
energie, než spotřebuje pomocí 
aktivního zavedení obnovitel
ných zdrojů energie a  akumu
látorů.
2. Zavedení systému elektrických 
vozidel a jejich sdílení – využívána 
by v  tomto případě byla energie 
z fotovoltaických panelů.

www.ESB-magazin.cz
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Pohled na komplex tří budov Hikari, které využívají společnou dodávku 
energie z obnovitelných zdrojů. Foto: © Architecte Kengo Kuma and  
Associates / Olivier Guerrin.

Hluboké trojúhelníkové záseky přivádějí přirozené světlo do budov.  
Foto: © Architecte Kengo Kuma and Associates / Olivier Guerrin.

http://www.ESB-magazin.cz
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3. Podpora chování obyvatel ve
doucí k  energetickým úsporám, 
včetně zobrazení spotřeby energií 
stávajících domácností ( ConsoTab).
4. Rozvoj systému energetické komu
nikační sítě – energetického manage
mentu, který shromažďuje informace 
o energetické spotřebě a poskytuje 
data využívané celou komunitu.

Plusová budova
Komplex Hikari je navržen tak, aby 
měl spotřebu o 50 a 60 % nižší, 
než jsou stávající normové poža
davky na vytápění. Hikari spotře
buje 1400 MWh energie ročně, 
ale  vyprodukuje o 0,2 % více. Jen 
energie z geotermálních vrtů a foto

voltaických panelů činí ročně cel
kem 476 MWh.

Součástí návrhu je sdílení spotřeby 
energie a produkce těchto tří budov 
prostřednictvím systému energetické
ho managementu (BEMS) v kancelá
řích a systému domácího energetické
ho mana gementu (LZS) v rezidenčních 
nemovitostech. Budovy jsou protká
ny senzory  na měření teploty, de
tekci CO2, ale také přítomnost osob 
v místnosti, sledují jejich požadavky 
na větrání, topení či osvětlení. Ji
nými slovy, budovy se přizpůsobu
jí svým obyvatelům. Bylo zjištěno, 
že díky  tomuto  systému je vytápění 
a chlazení omezeno na minimum.

www.ESB-magazin.cz
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Kancelářská budova Higashi nabízí 5500 m2 ploch. Foto: © Architecte 
Kengo Kuma and Associates / Olivier Guerrin.

Smart Cities ve Francii
Ve své strategii se Francie snaží brát zřetel na množství spotřebované 
energie na všech úrovních: od města jako celku až po jednotlivé budovy 
a domácnosti. Aby byly naplněny myšlenky udržitelnosti, mají Francouzi 
v plánu stavět jen energeticky pozitivní – plusové budovy. 

Vizualizace zástavby navržené Jacquesem Herzogem and Pierreem de 
Meuronem na lyonském poloostrově. Foto: archiv Bouygues Immobilier 
d’Entreprise Rhone.

http://www.ESB-magazin.cz
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Kengo Kuma dostal denní 
světlo hluboko do budov 
Výjimečnou stavbu navrhl meziná
rodně uznávaný japonský architekt 
Kengo Kuma, jehož výstavy se 
uskutečnily na přelomu roku 2016 
také v Praze a v Brně. Kuma se 
pokusil vyrovnat s  urbanismem 
nové čtvrti Lyon Confluence, na
vrženým neméně slavnými archi
tekty Herzogem & de Meuronem, 
kteří v něm počítali s „krabicový
mi“ formami. Díky velkým trojúhel
níkovým zářezům se Kumovi po
dařilo hluboko do objektů dostat 
denní světlo. Ostatně svůj návrh 
postavil právě na přenosu světla 
a  transparentnosti. Budovy také 

vděčí za svou mimořádnou svě
telnost velkoplošným prosklením, 
které pomáhá eliminovat hranici 
mezi vnitřním a vnějším prostře
dím – vyhlídky směřují k obchůd
kům, do vnitřních zahrad a vcho
dům do kanceláří. Na budovách 
je použit kámen získaný v regionu 
a na střechách jsou umístěny so
lární panely. Fotovoltaiku lze nalézt 
rovněž na obrovských skleněných 
panelech umístěných na fasádě 
bytového domu, kde zároveň slou
ží i jako stínění balkonům a bytům. 
Vnitřní nádvoří přijímá architektonic
kou geometrii celku a klade důraz 
na zeleň. Celý komplex působí do
jmem lehkosti a pohybu v souladu 

s vizí Kengo Kumy, jehož tvorba se 
inspiruje přírodou. 

Markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Vice informací:  
Travaux č. 923/2016, str. 14 –  
 Énergie commune a trois 
 immeubles  (časopis je k dispozici 
v knihovně IC ČKAIT)

https://www.bouyguesimmobilier
corporate.com/en/content/hikari
lyonconfluence

http://www.nedo.go.jp/english/
news/AA5en_100016.html

www.ESB-magazin.cz
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Hikari – první energeticky pozitivní polyfunkční komplex ve Francii

Zařízení instalovaná v Hikari – akumulátory energie, akumulátory tepla, absorpční chladicí zařízení, LED osvětlení, fotovoltaické panely s vysokou účinností

Hikari, Lyon
Autor: Kengo Kuma & Associa
tes / CRB Architectes (Lyon)
Investor: Grand Lyon
Developer: Bouygues Immobi
lier d’Entreprise RhoneAlpes;  
SLC/Eugène Pitance
Partneři: NEDO, Toshiba
Realizace: 2012–2014
Celková užitná plocha:  
12 800 m²
Náklady: 60 mil. eur
Spotřeba energie celkem: 
1400 MWh/rok
Z toho solární a geotermální 
energie: 476 MWh/rok

Energy	  produc?on	  on-‐site 
• A	   colza-‐oil	   cogenera)on	   plant	   and	   a	   photovoltaic	   power	   plant	   produce	   a	   total	   of	   476	  MWh	  of	   power	  

(1523	  MWh	  of	  primary	  energy	  with	  the	  coefficients	  imposed	  by	  the	  planning	  authority).	  Equivalent	  to	  the	  
consump)on	  of	  around	  160	  households,	  this	  covers	  80%	  of	  the	  development's	  power	  needs	  and	  90%	  of	  
its	  hea)ng	  needs.	  

• Photovoltaic	  panels	  transform	  solar	  energy	  into	  electricity	  to	  cover	  the	  development's	  remaining	  power	  
needs.	  

• An	   absorp)on	   pump	   produces	   iced	   water	   using	   heat	   from	   the	   cogenera)on	   plant	   and	   cold	   from	  
groundwater.	  It	  covers	  80%	  of	  the	  cooling	  needs	  of	  the	  offices	  and	  shops.	  

• A	   geothermal	   system	   draws	   cold	   from	   the	   waters	   of	   the	   River	   Saône	   and	   contributes	   to	   the	   cooling	  
system	  via	  the	  absorp)on	  pump.	  

Pooling	  and	  tracking	  energy	  management	  
Energy-‐efficient	  buildings	  coupled	  with	  a	  Building	  Energy	  Management	  System	  (BEMS)	  ensure	  that	  hea)ng	  
and	  cooling	   is	  kept	   to	  a	  minimum,	   in	  synergy	  with	   the	  op)mised	  use	  of	  any	  excess	  energy	  produc)on	  by	  
means	  of	  techniques	  such	  as	  cogenera)on,	  energy	  storage	  and	  energy	  recovery.	  

The	  system:	  
• con)nuously	  measures	  consump)on	  for	  each	  floor	  or	  half-‐floor	  (hea)ng	  and	  cooling,	  ligh)ng,	  ven)la)on,	  
IT	  systems	  and	  other	  mains-‐powered	  equipment);	  
•	  con)nuously	  measures	  the	  consump)on	  of	  common	  facili)es	  (li{s,	  ligh)ng,	  auxiliary	  systems);	  
• iden)fies	  failures	  or	  discrepancies	  in	  rela)on	  to	  plant	  produc)vity	  projec)ons;	  
• provides	  users	  with	  data	  on	  energy	  use	  in	  the	  part	  of	  the	  building	  they	  occupy	  and	  in	  the	  building(s)	  as	  a	  

whole	  in	  order	  to	  encourage	  them	  to	  behave	  in	  a	  more	  environmentally	  responsible	  way.	  

Favouring	   the	   use	   of	   biomass	   (colza	   oil)	   and	   hence	   reducing	   primary	   energy	   consump)on,	   the	   BEMS	  
generates	   a	   sta)s)cal	   profile	   of	   the	   buildings’	   energy	   produc)on	   and	   consump)on	   over	   a	   full	   year.	   The	  
balance	  will	  be	  posi)ve	  (more	  energy	  will	  be	  produced	  than	  consumed),	  taking	  account	  of	  all	  usage	  within	  
the	   building	   (hea)ng	   and	   air-‐condi)oning,	   ligh)ng,	   office	   and	   home	   automa)on,	   general	   services	   and	  
private	   needs,	   etc.)	   and	   weighted	   for	   specific	   assump)ons	   as	   imposed	   by	   the	   specifica)ons	   for	   this	  
demonstra)on	  project.	  
Under	   these	   condi)ons,	   Hikari	   is	   designed	   to	   consume	   approximately	   1500	   MWh	   pe	   (primary	   energy)	  
across	  all	  energy	  consump)on	  items,	  50-‐60%	  less	  than	  the	  requirement	  under	  current	  thermal	  regula)ons,	  
and	  to	  produce	  about	  0.2%	  more	  than	  that.	  

All	  the	  available	  parameters	  will	  be	  tracked	  and	  analysed	  during	  the	  demonstration	  and	  monitoring	  phase	  
that	  will	  follow	  handover	  of	  the	  buildings.	  This	  feedback	  means	  that	  technical	  factors	  and	  equipment	  can	  
be	   adjusted	   so	   that	   the	  buildings,	   like	   a	   living	  organism,	   adapt	   their	   behaviour	   and	  energy	   strategies	   in	  
such	  a	  way	  as	  to	  control	  and	  reduce	  consumption.	  
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Maximum	  use	  of	  daylight	  –	  
Sculpted	  spaces	  

Accessibility	  –	  Shared	  car	  park	  –	  
Extensive	  bike	  parking	  

Solar	  energy	  management	  –	  Adjustable	  blinds	  
–	  South-‐facing	  verandas 

Cooling	  by	  natural	  ven)la)on	  –	  Double-‐aspect	  
apartments	  –	  Iner)a	  of	  office	  slabs	  

Energy	  produc)on	  –	  Photovoltaic	  
panels	  –	  Combined	  cooling,	  heat	  
and	  power	  system	  

Op)mum	  management	  of	  the	  
development	  –	  Distributed	  
intelligence	  

https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/en/content/hikari-lyon-confluence
https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/en/content/hikari-lyon-confluence
https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/en/content/hikari-lyon-confluence
http://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100016.html
http://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100016.html
http://www.ESB-magazin.cz
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Vídeň ukazuje cestu
Město Vídeň má již od roku 2011 rámcovou strategii 
chytrého města – Smart City Wien Framework  
Strategy. Reaguje s ní na globální výzvy, jakou je třeba 
změna klimatu. Jasně definovanou politiku má až 
do roku 2050.

Dokument navazuje na environ
menátální cíle EU pro roky 2020, 
2030 a 2050, které cíle promítá do 
základních strategických cílů, jimiž 
jsou ochrana zdrojů, inovace a kva
lita života ve městě. V červnu 2014 
strategii přijala vídeňská městká 
rada. Ochrana zdrojů zahrnuje pře
devším čistou energetiku a mobilitu, 
budovy a další městskou infrastruk
turu, včetně podpory obnovitelných 
zdrojů energie, hromadné dopravy, 
rozvoj dopravní telematiky a ochra
nu městské zeleně. Inovace zahrnují 
hospodářský rozvoj, technický po
krok zejména v oblasti informačních 
technologií a jejich využívání i pod
poru vzdělávání a výzkumu. Kvalita 
života znamená mj. rovnoprávný pří
stup k občanům bez ohledu na věk, 
pohlaví, původ nebo další rozdíly. 
Tyto oblasti jsou dále rozpracovává
ny do cca čtyřiceti konkrétních cílů, 
které jsou zpravidla (ne vždy) vyjád
řeny konkrétními ukazateli a rokem 
jejich naplnění.

Pro oblasti energie, mobility, budov 
a infrastruktury jsou takovýmito cíli 
například:
• zvýšení efektivity a snížení cel

kové spotřeby energie o 40 % 
do roku 2050 oproti hodnotám 
z roku 2005;

• zvýšení podílu energie z obnovi
telných zdrojů na konečné spo
třebě energie se zvýší na 20 % do 
roku 2030 a 50 % do roku 2050;

• 100% podíl motorizované 
 individuální dopravy pohá
něné nekonvenčními motory  
(elektrická vozidla) v roce 2050;

• snížení spotřeby energie v bu
dovách díky jejich renovacím 
o 1 % na osobu a rok; 

• podíl městské zeleně vzroste 
do roku 2030 o více než 50 %.

Cíle v oblasti ekonomiky a vzdělává
ní například stanoví, že: 
• v roce 2050 bude Vídeň jedním 

z pěti největších měst EU v ob
lasti výzkumu a inovací;

www.ESB-magazin.cz
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Nový kampus vídeňské univerzity má nevytápěná podzem-
ní parkoviště se zelenými atrii. Čidla odvětrání se spínají 
pouze při vyšší koncentraci CO.

http://www.ESB-magazin.cz
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• každý rok si ve Vídni 10 000 lidí 
založí firmu; 

• výše investic uskutečněných 
uvnitř Vídně a také investova
né Vídní se zdvojnásobí oproti 
roku 2013;

• podíl vývozu technologií na cel
kovém vývozu se do roku 2050 
zvýší z 60 % na 80 %. 

Cíle v oblasti životních podmínek 
občanů například stanoví, že ženy 
budou zahrnuty do plánování, 
rozhodování a  realizace procesů 

stejným dílem, jaký je jejich podíl 
v populaci. Další cíle v této oblas
ti jsou formulovány spíše obecně. 
Pro podporu naplnění uvedených 
cílů jsou realizovány konkrét
ní projekty, jichž je nyní více než 
dvacet. V oblasti ekologicky čisté 
energetiky je to například podpo
ra rozvoje fotovoltaických zdro
jů z městských prostředků nebo 
uhlí kově neutrální pošta, zahr
nující budování fotovoltaických 
zdrojů na poštovních budovách 
a využívání elektromobilů pro roz

voz poštovních zásilek. V oblasti 
ekologické dopravy je to například 
projekt informačních a  jízdenko
vých technologií SMILE (Smart 
Mobility Info and Ticketing Sys
tem Leading the Way for Effective 
EMobility Services), projekt ener
geticky úsporných tramvají nebo 
výzkumný projekt „emobility on 
demand“, zaměřený na optimální 
podporu rozvoje individuální elek
tromobility. V oblasti inteligentních 
budov je to například právě zmí
něný projekt nové obytné čtvrti 

Aspern Seestadt nebo nová budo
va Marxbox nabízející k pronájmu 
laboratoře. Konkrétním výstupem 
podpory otevřených dat je portál 
wien.at, nabízející pestrou pale
tu důležitých informací občanům 
i návštěvníkům města.

Převzato z Proelektrotechniky.cz
Foto: © Wien 3420 Aspern 
Develop ment AG 
Foto: Josef Smola

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/

HB, tzv. bike sharing, tj. propracovaný systém nájemních kol – pohled na 
jednu ze samoobslužných půjčoven. Systém je oblíben a ve Vídni funguje 
k plné spokojenosti obyvatel.

V nových částech města jsou standardně vybaveny bytové domy garážemi 
pro kola, s cílem eliminovat individuální automobilovou dopravu. Platí nařízení, 
že v případě vybudování šesti stání pro kola je nahrazeno jedno stání pro auta.

www.ESB-magazin.cz
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Aspern – jezerní město 
budoucnosti na okraji Vídně
Jeden z největších městských projektů v Evropě – jezerní 
město na zelené louce v rakouském Aspernu – má všechny 
znaky chytrého urbanizmu. K jeho vzniku přispívá svými 
technologickými poznatky i Akademie věd ČR. V roce 2016 
byla dokončena první etapa pro 6000 osob.

Na 240 ha na okraji Vídně se kon
centrují představy o  udržitelném 
a  chytrém moderním městě bu
doucnosti. Trvale v něm má bydlet 
až 20 000 obyvatel. S cílem omezit 
dopravní nároky se postupně vy
tvoří až 15 000 pracovních míst ve 
správní administrativě i  službách 
a 5000 v oblasti obchodu, vědy, 
výzkumu a vzdělávání.

Jezerní město je navrženo v místě 
bývalého polního letiště ve 22. ví
deňském okrsku, v severovýchodní 
části Aspernu, jako komplexní po
lyfunkční čtvrť s byty, kancelářemi, 
obchody a vzdělávací, výzkumnou 
i vědeckou vybaveností.

Veřejný prostor tvoří 50 % 
zastavitelné plochy
Název nové čtvrti je inspirován nově 
vybudovaným jezerem o  rozloze 
pěti ha, s  rekreačními aktivitami, 

parkem a plážemi na jeho březích. 
Jeho těžiště se nachází v centrál
ním parku. S okolní krajinou je pro
pojeno biokoridory. Podmiňující in
vesticí bylo vybudování první jižní 
stanice metra, linky U2 ve středu 
nového města v roce 2010, druhé 
pak na severu v roce 2012. (Cesta 
do centra Vídně trvá 30 min.) Vel
korysé pojaté zelené a nezastavěné 
prostory a blízkost národního parku 
DunajAuen na jedné straně a vy
soce kvalitní infrastruktura a urba
nizmus na straně druhé představují 
nový pohled na kvalitu bydlení, re
kreaci a nezbytnou práci i v pokro
kovém a sociálně vyspělém měřítku 
rakouské metropole. 

Celkem 50 % zastavitelné plochy 
je vyhrazeno pro veřejný prostor 
ulic, náměstí, parků a rekreačních 
oblastí. Preferovány jsou přírodní 
plochy (kromě ozeleněných napří

www.ESB-magazin.cz
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Seite 28

Aspern Seestadt je nové město, které důsledně řeší veřejnou dopravu. 
Je  napojeno na dálniční i železniční síť. Zelené mosty přitom propojují město 
s navazující krajinou.

  Základní prvky  územního plánu Aspernu →  zde 
Masterplan Vídeň – Aspern →  zde

http://www.ESB-magazin.cz
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/aspern-seestadt/planungsprozess/masterplan.html
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klad i mlatové), které umožňují za
sakování dešťových vod v místě. 
Vody ze střech jsou rovněž svede
ny do důmyslného systému vsaků 
a  průlehů, bez nutnosti odvádět 
dešťovou kanalizací mimo lokalitu, 
čímž se eliminují tepelné ostrovy. 
Fasády jsou vybaveny vertikálními 
zahradami.

Jezerní město činí příjemným mís
tem k  životu jeho komplexnost. 
V docházkové vzdálenosti se na
chází vše, co je zapotřebí pro kva
litní soukromý i pracovní život. Celá 
městská část je navržena dosta

tečně flexibilně tak, aby mohla na 
potřeby obyvatel reagovat pružně 
i v budoucích desetiletích. 

Veřejné prostory nesou 
jména významných žen
V rámci veřejných prostor vyzdvihlo 
a mediálně přiblížilo město celkem 
361 jmen významných žen – prů
kopnic, které dosáhly něčeho no
vého a převratného na poli výzku
mu, vědy, politiky, umění, školství 
apod. v čase a v oborech, kde byli 
muži méně úspěšní. Jsou po nich 
pojmenovány ulice, parky, náměstí. 
Pomohou tak novým veřejným pro

storům k rychlému získání vlastní 
identity. Město je protkáno důmy
slným orientačním systémem, ke 
kvalitě bydlení náleží i přísná re
strikce volného pobíhání psů.

Jezero místo centra
Švédský architekt Johannes To
vatt, autor masterplanu města 
Aspern Seestadt, koncipoval zá
měr s možností následné realizace 
a růstu města po jednotlivých eta
pách. První koncepty z roku 2004 
byly široce projednávány s veřej
ností. Vlastní plánování začalo v le
tech 2006 až 2009. Do konce roku 

2016 je hotova první etapa s 2600 
byty. Koncem roku 2028 má být 
hotovo 10 000 bytů. 

Město má své přirozené přírodní 
centrum – jezero s výškovou do
minantou, okružním bulvarem, pro
ťatým dvěma obchodními radiálami 
vyhrazenými pro pěší. Obytné sku
piny tvoří promyšleně komponova
né „shluky“ bytových domů s vyso
kou hustotou zastavění. 

Programově se rezignuje na tra
diční uzavřenou, v současnosti již 
překonanou, městskou blokovou 

www.ESB-magazin.cz
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Aspern je ikona ztělesnění principu komunitního bydlení nové vídeňské výstavby. Parter tvoří dětská hřiště a předzahrádky k jednotlivým bytům – bez oplocení. 
Základem je pasivní energetický standard.

http://www.ESB-magazin.cz


17

zástavbu. Koncept je však podřízen 
maximálním solárním ziskům pro 
každý dům. Vnitřní dvory, otevřené 
do ulice, nezřídka nepravidelných 
organických tvarů, jsou intenzivně 
ozeleněné s možností využití před
zahrádek pro přilehlé byty.

Pro vnitřní komunikace domů je 
charakteristický dostatek denního 
světla, vnitřní galerie a patrové haly, 
osvětlené ve stylu bazilik. Prefero
vané je rodinné a vícegenerační by
dlení. Podporovány jsou společné 
aktivity. Funkce bydlení je dopl
něna o komunitní prostory – klu
bovny, herny, seminární místnosti, 
dětské koutky, společné kuchyně 
a  jídelny, kde obyvatelé společně 
o víkendech grilují. Typickým pří
kladem může být bytový komplex 
Haus am Leben (Dům pro život) – 
ztělesněná výkladní skříň principů 
konceptu města.

V roce 2016 byla dokončena 
první etapa pro 6000 lidí
První etapa výstavby byla završe
na jihozápadně od jezera. Veškeré 
stavební činnosti jsou podrobeny 
přezkumu z hlediska posuzová
ní vlivů na životní prostředí (EIA), 
a  to již od roku 2010. Od roku 
2016 žije v  této oblasti přibližně 
6000 lidí. 

Dopravně je město napojeno ze 
severu z dálnice A23 – jde pouze 
o okružní bulvár, dále je používána 
železnice a metro. Individuální do
prava auty je potlačena, ulice jsou 
tedy prakticky bez aut. Průjezdnost 
novým městem omezuje dopravní 
značení. Cílem je vytvářet pozitiv
ní, motivující prostředí pro chod
ce a cyklisty s širokými chodníky, 
 pěšími zónami, hustou sítí chodní
ků, cyklostezek a dostatkem stoja
nů pro kola. Samozřejmostí je bez
bariérovost.

Upřednostněn je pěší a cyklistický 
provoz a MHD. Na úrovni parteru 
většiny z obytných skupin jsou vy
budovány prostorné garáže – pre
ferovány jsou stání pro kola před 
auty. Střechy garáží na úrovni +1, 
s parkovou úpravou a komunitní
mi zahrádkami slouží k  rekreaci 
 obyvatel.

Smart technologie 
ve spolupráci s Akademií 
věd ČR
Budovy mají minimálně nízkoener
getický standard (měrná potřeba 
tepla na vytápění se pohybuje do 
21 kWh/m2/rok), některé jsou kon
cipovány jako pasivní. Domy jsou 
většinou napojeny na sítě dálko
vého vytápění (CZT) ve Vídni. Pod

mínkou první developerské soutě
že, která zavazuje i realizační firmy, 
je využití střech pro solární kolek
tory. Ploché střechy, převážně ze
lené, vegetační, jsou proto určeny 
v případě potřeby i pro dodatečnou 
montáž kolektorů. 

Obzvláště zajímavé jsou projek
ty, které jsou součástí výzkumné
ho programu Aspern Smart City 
ve spolupráci s Akademií věd ČR. 
V tomto případě jsou využívány ino
vativní technologie energie. Aka
demie věd České republiky, jako 

nositelka výzkumného úkolu, před
pokládá, že kombinovaný provoz 
a energetický mix tepelných čer
padel, solární energie, fotovoltaic
kých, hybridních solárních systémů 
a „tepelné a elektrické prodejny“ 
bude podrobně měřen a dlouhodo
bě vyhodnocován. Rozdílné typo
logické druhy budov jsou navrženy 
a realizovány v pasivním standar
du. Cílem je shromáždit společně 
s jejich uživateli v několika příštích 
letech doklady pro efektivní využí
vání energie v praxi v rozsahu ce
lého města.

www.ESB-magazin.cz
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Ukázka jednoho z celé sítě hřišť určených pro různé věkové skupiny, včetně 
posilovacích zařízení pro seniory. V pozadí viadukt s linkou metra U2.
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CZT – centrální zásobování 
teplem
Základním zdrojem primární ener
gie v jezerním městě je CZT. Vzhle
dem k tomu, že Vídeň vlastní celou 
řadu tepláren, má CZT velmi nízký 
faktor energetické přeměny. 
(Pozn.: tento faktor podléhá při 
stanovení národním energetickým 
cílům, např. v ČR v  rámci SEK – 
Státní energetické koncepce – má 

využití elektřiny faktor 3,0. U bio
masy je to však desetkrát méně, tj. 
0,3. Nastavení faktoru energetické 
přeměny závisí v zemích EU na fak
tu, nakolik již národní ekonomika 
využívá OZE. 

Využití geotermální energie
CZT by měl být v brzké době dopl
něno o využití geotermálního tepla. 
Ambiciózní projekt Wien Energie je 

plánován pro 40 000 vídeňských 
domácností, včetně cca 10 500 by
tových jednotek v jezerním městě. 
Elektrárna byla původně situová
na, nad rámec projektu rozvoje je
zerního města, asi tři kilometry na 
východ. 

Průzkum však musel být zastaven 
v prosinci 2012 z  ekonomických 
důvodů. Průzkumné vrty nakonec 
nepotvrdily předpoklady o naleze
ní odpovídajících efektivních teplo
nosných vrstev v podloží. Rešerše 
však budou pokračovat s cílem lep
šího zmapování vídeňské geologic
ké pánve.

Jihovýchodní část jezerního měs
ta již po obchodní stránce pozvol
na prospívá. Od roku 2012 je v ní 
v  provozu technologické cent
rum Aspern IQ, ve kterém funguje 
celá řada firem. Komerční budovy 
a prostory této první etapy výstav
by jsou z velké části zásobovány 
z CZT nebo z alternativního zdroje 
energie. 

Ing. arch. Josef Smola
Foto: archiv autora, podzim 2016

www.ESB-magazin.cz
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HB, obytná skupina mezi ulicemi Alfred Adler Straße a Wally-Weigl-Gasse. 
Koncept částečně otevřeného boku, umožňující plné proslunění jižních fasád. 
Komunitní místnosti nad úrovní parteru propojují lávky pro pěší. Podzemní 
parkoviště jsou odvětrávány objekty se žaluziemi přímo do parteru, což snižu-
je energetickou náročnost provozu garáží.

Vertikální zelené fasády, šplhavá 
zeleň napájená ze svodů vody 
z ploché střechy bytového domu

http://www.ESB-magazin.cz
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Město Písek je o krok napřed
Jihočeský Písek je pilotním chytrým městem do 50 tisíc 
obyvatel, které má oficiální podporu Ministerstva pro místní 
rozvoj. Právě začíná se zaváděním inovativních a inteligentních 
technologií, připravují se elektromobily, energeticky úsporná 
opatření a snižování produkce emisí. Na otázky odpovídá 
místostarosta města JUDr. Josef Knot, MBA, který nastoupil 
do funkce v říjnu 2014.

Co Vás vedlo k rozhodnutí 
zajímat se o koncept Smart 
Cities? 
Město Písek se zaobíralo myšlen
kou Smart Cities hned po minu
lých volbách v  druhé polovině 
roku 2014. Náš záměr se se
tkal s  velmi kladným ohlasem 
u písec ké veřejností. V červen
ci 2015 jsme na zastupitelstvu 
schválili strategický dokument 
Modrožlutá kniha Smart Písek 
a následně jsme s Ministerstvem 
životního prostředí podepsali 
společnou deklaraci o  spolu
práci na rozvoji a  implementa
ci chytrého města Písek v rám
ci konceptu Smart Cities jako 
součásti klimatickoenergetické 
politiky státu.

S kým jste spolupracovali 
na vytvoření strategie chytrého 
města? 

Na vypracování strategického 
dokumentu „Modrožlutá kniha 
Smart Písek v Praze“ se podíleli 
odborníci jak ze sféry akademické 
(např. České vysoké učení tech
nické, Fakulta dopravní), tak ze 
sféry privátní (Schneider Electric, 
Technologické centrum Písek, 
E.ON). Vznik dokumentu byl kon
zultován i  na půdě Ministerstva 
životního prostředí. 

Inteligentní mobilita
Jak řešíte problém nedostatku 
parkovacích míst a vysokého 
dopravního zatížení?
V  první řadě chceme komplex
ně řešit parkování ve městě. Mezi 
hlavní úkoly patří vybudování par
kovacího domu na křižovatce ulic 
Komenského a Žižkova s kapacitou 
až 234 parkovacích míst a rozšíření 
parkovacích ploch až o 350 míst 
v  jižní části sídliště Jih. Oba tyto 

Historické město Písek plánuje zavést elektromobily a cel-
kové snížení produkce emisí. 

www.ESB-magazin.cz
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projekty jsou prozatím v projekto
vé fázi. Nejdále jsme s rekonstruk
cí a rozšířením parkovacích ploch 
v části města Výstaviště – Svatotro
jická ulice, kde by mělo vzniknout 
144 parkovacích míst vč. terminálu 
pro zájezdové autobusy. Součástí 
budou i parkovací místa vybavená 
dobíjecí stanicí pro elektromobily. 
Tuto stavbu by město rádo dokon
čilo v roce 2017.

Do výzvy operačního programu 
Přeshraniční spolupráce ČR – 
Bavorsko jste předložili projekt, 
jehož cílem je propojení dvou 
velkých elektromobilních 
regionů Wald a Šumava.
Proč právě tato trasa? 
Bylo by to skvělé moci dojet i za 
hranice Šumavy s  vědomím, že 
tamní přírodu neničíme exhalacemi 
ani hlukem. Jsme ale pouze jedním 
z městských partnerů, kteří budou 
spolupracovat na vybudování pá
teřní esítě dobíjecích estanic. 
Nositelem projektu je společnost 
E.ON. Je to velmi ambiciózní pro
jekt Eroad Písek – Deggendorf, 
který má sloužit k rozvoji konceptu 
elektromobility. Takový projekt ne
podpořit nebylo možné. 

Jak to v Písku vypadá 
s budováním účelových lokálních 
mikrosítí dobíjecích stanic?
Schneider Electric darovala městu 
nabíjecí stanice pro elektromobily. 
Stanice je vybavena RFID čtečkou 
s  možností kontroly a  účtování 
elektrické energie. Výkon stanice 
je 22 kW a mohou ji najednou vy
užít dva automobily, ale nejedná 
se o rychlonabíječku. Společnost 
E.ON ještě poskytne vhodné lo
kality pro zřízení rychlodobíjecích 
stanic. První bude v centru města 

v ulici Na Výstavišti na tzv. par
kovišti P1. Požadavek na zřízení 
dobíjecí stanice pro kola uplatňu
jeme u každého nového projektu 
občanské výstavby, ať je to vý
stavba nové knihovny, výstavba 
nového plaveckého bazénu, par
kovacího domu či rekonstrukce 
náměstí. 

Informační a komunikační 
technologie
Jak pracujete s modelem 
„otevřených dat“, která jsou volně 

dostupná na internetu a pomohou 
s podporou městské mobility, 
tak informováním občanů? 
Nejedná se vždy o sběr nových dat. 
Například data sledování průjezd
nosti křižovatek jsou k dispozici již 
řadu let. Nikdo je však dosud ne
analyzoval a nevyužíval pro bližší 
sestavení modelů dopravy. Obdob
ný případ nastane i u tzv. energe
tického portálu. Data, která jsou 
nyní k dispozici, jsou však v listinné 
podobě. Záměrem města je proto 
zajistit průběžné  sledování stavů 

www.ESB-magazin.cz
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Místostarosta Písku  
JUDr. Josef Knot, MBA

V současnosti se připravuje výběrové řízení na projekt III. fáze oprav Sla-
dovny v Písku. Město požaduje energetickou nenáročnost stavby. Průmys-
lový objekt byl již částečně opraven v roce 2008, kdy v něm vzniklo kultur-
ní centrum pro dětské publikum.
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 spotřeb médií ( tepelné  energie, 
plynu, vody, elektrické energie) 
a  umožnit spotřebitelům médií 
a vlastníkům budov sledovat zpětný 
vývoj a především predikci spotřeb 
médií. Bude možno lépe jednotlivé 
budovy řídit, zvláště, doplníli se 
celý systém o vnitřní i vnější sen
zory teplot. 

Energeticky úsporná  
řešení
Máte v plánu zabývat se také 
inteligentní energetikou, 
efektivním hospodařením 
s odpady a vodou apod.? 

Můžeme zmínit investičně vyšší zá
měry města (cca 33 mil. Kč), jakým 
je např. výstavba Stanice ener
getického využití kalů a biomasy. 
Cílem tohoto nového SMART pří
stupu je vyvinout či nově aplikovat 
takové způsoby, které bezpečně 
a dlouhodobě udržitelně využívají 
kaly pro výrobu tepla a elektrické 
energie v souladu s  legislativním 
rámcem EU i ČR. 

Jak pokračuje zřizování 
Energetického portálu města?
Zpočátku bude postaven na do
savadním projektu EPC (Energy 

Performance Contracting). Jedná 
se o zainvestování do úsporných 
opatření, realizovaných bez fi
nančního zatížení rozpočtu měs
ta, modernizaci energetických 
systémů a zavedením pravidelné
ho energetického managementu 
na objekty ve vlastnictví města. 
Metoda EPC byla realizována 
v objektech základních škol i na 
ostatních budovách v  majetku 
města. Jsou to budova radnice, 
kino Portyč, kulturní dům, divadlo 
Fráni Šrámka, sladovna a  zimní 
stadion. V případě energetických 
úspor na budovách ZŠ a MŠ činí 

úspora 2,5 mil. Kč ročně, na ostat
ních objektech města činí úspora 
1,5 mil. Kč  ročně. 

Pro efektivní úspory v oblasti 
veřejného osvětlení nestačí 
jen výměna světelných zdrojů. 
Co plánujete?
Jedná se o projekt finančně ná
kladný a  i  vývoj v  tomto ohledu 
jde mílovými kroky vpřed. Ukvapit 
se v obměně světelných zdrojů by 
také mohlo znamenat připravit se 
o možné vyšší úspory na provoz
ních platbách a platbách elektric
ké energie. 

www.ESB-magazin.cz
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Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku – vítězný návrh architektonicko-výtvarné soutěže, autoři: Tomáš Fremr, Jan Pala, Adéla Palová, Vladimír 
Dolejšek, 2013
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V loňském roce jste uspořádali 
architektonickou soutěž na 
řešení plaveckého bazénu, kterou 
vyhrál ateliér Projektil architekti. 
Počítá se také u této novostavby 
s aplikací prvků Smart City? 
Při zpracování projektové doku
mentace pro nový plavecký bazén 
v Písku, v  lokalitě pod lesnickou 
školou, již projektanti pracují na 
začlenění prvků Smart City, a  to 
nejen u  nového parkoviště pro 

plavecký bazén. Jde např. o do
bíjecí stanice pro elektromobily 
a  elektrokola, ale především se 
město snaží o jejich využití u ba
zénových technologií. 

Počítá koncept Smart Písek 
také s přizpůsobováním 
klimatickým změnám? 
Zpracováváme projekt na proti
povodňová opatření potoku Jiher 
a Mehelnického potoka. které se 

nacházejí v píseckých horách na 
toku Okrouhlického potoka. Jejich 
funkce bude i zadržovací – u sto
leté vody, zejména však retenční. 

Písek byl přizván k účasti 
na Smart Cities and 
Communities Lighthouse 
Projects v rámci evropského 
programu HORIZON 2020. 
Ten je největším dotačním 
programem EU financujícím na 
evropské úrovni vědu, výzkum 
a inovace v letech 2014–2020. 
Co to pro město znamená?
Očekáváme hlavně mezinárodní 
zpětnou vazbu od odborníků, kteří 
mají zkušenosti z  realizace Smart 
City. Předpokládáme účast těch
to expertů při přípravě konkrétních 
městských Smart projektů (oblast 
zpracování velkých objemů dat, ob
last mobility, oblast energetiky). Oče
káváme podporu při realizaci pilot
ních projektů a formu mezinárodní 
spoluúčasti. Úspěšná realizace pro
jektu v Písku proto bude mít význam
ný dopad na vnímání pojmu Smart 
City Písek v regionu V4, v segmentu 
měst do 30 000 obyvatel. Můžeme 
také čerpat informace z již realizova
ných projektů v Norsku, Itálii či Belgii. 

Markéta Pražanová 
spolupracovnice redakce
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207-17 Edelstahl-Programm (gewerbliche Endkunden)

Ušlechtilá ocel v lesku – řešení 
pro nejvyšší hygienické nároky

•	 bezfalcové protipožární a kouřotěsné dveře  
pro požární bezpečnost a hygienické 
požadavky daných prostor

•	 prosklení a zárubně  pro speciální požadavky  
v provozu nemocnic nebo gastronomie

•	 posuvná a rychloběžná vrata pro rozdělení  
hal v potravinářském průmyslu

Premium partner  
českého národního týmu

www.ESB-magazin.cz
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Modrožlutá kniha Smart Cities
Ideově nastiňuje oblasti rozvoje, popisuje možné projektové průsečí-
ky se Strategickým plánem a tvorbou koncepce Písku do roku 2025, 
možnosti financování jednotlivých projektů, definuje stakeholdery 
projektů a další možné partnery aj. Kniha taktéž popisuje průřezová 
témata v oblasti inteligentních měst a regionů a dále stanovuje pilíře 
Smart Písek: 
a) inteligentní mobilita; 
b) inteligentní energetika a služby; 
c) informační a komunikační technologie. 

Plavecký bazén Písek – vítězný návrh architektonické soutěže,  
autoři: Projektil architekti, s.r.o., 2015

http://www.hormann.cz
http://www.ESB-magazin.cz
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Smart trendy z Jeseníku 
Nové administrativní centrum společnosti Fenix Trading 
z Jeseníku bylo dokončeno v červnu 2016. Slouží jako pilotní 
projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny 
s domovními bateriemi a „inteligentní sítí“ a bude představeno 
jako oficiální český exponát na světové výstavě EXPO 2017.

Výstavba malé administrativní bu
dovy v Jeseníku probíhala ve spolu
práci s Univerzitním centrem ener
geticky efektivních budov ČVUT. 
Jednotlivé konstrukce byl vybírány 
tak, aby splňovaly požadavky na 
NZEB (Nearly Zero Energy Buil
ding – téměř nulové budovy). Byla 
vypracována nákladová analýza 
jednotlivých variant s cílem nalézt 
nejekonomičtější řešení konstruk
ce. Nyní ČVUT v rámci výzkumné
ho úkolu monitoruje kvalitu vnitřní
ho prostředí i skutečnou spotřebu 
energií této budovy.

Nadstandardní konstrukce 
NZEB za běžné ceny
Velmi zajímavým poznatkem byla 
skutečnost, že tuto konstrukč
ně velmi nadstandardní budovu 
s  průměrným součinitelem pro
stupu tepla nižším, než je poža
davek na téměř nulové budovy, 
bylo možno v případě pečlivé pro
jektové přípravy postavit za nákla

dy odpovídající dnešním běžným 
stavbám.

V  budově není použit žádný jiný 
zdroj energie než energie elektric
ká. Budovu vytápějí elektrické sá
lavé systémy Fenix s individuálním 
řízením jednotlivých prostor. De
centralizovaný ohřev teplé užitkové 
vody je řešen malými akumulačními 
zásobníky v místě spotřeby. Samo
zřejmostí je řízená ventilace s re
kuperací a multisplitová jednotka 
pro individuální chlazení každého 
prostoru. Zvolený systém je velmi 
flexibilní a umožňuje řešit i velmi 
malé dodávky tepla či chladu indi
viduálně a beze ztrát podle okamži
tých potřeb. 

Porovnání systémů – 
návratnost investice 
Společnost Fenix Jeseník si nechala 
vypracovat cenovou nabídku, která 
by vycházela z reálných paramet
rů objektu a využívala by tepelné 
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Zkušenosti z provozu ukazují, že cíl sladit životnost baterií 
se životností fotovoltaické elektrárny je reálný. 
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 čerpadlo vzduchvoda k dodávce 
tepla, ohřevu TUV i k chlazení da
ných prostor. Z níže uvedených kal
kulací vyplývá, že i když jsou tepel
ná čerpadla vynikající technologie, 
zejména v případě velkých spotřeb 
energie, v našem případě byly hod
noty návratnosti tepelného čerpadla 
vysoce nad hranicí jeho životnosti.

Ze srovnání variant vytápění vy
šlo, že v tomto případě byl sys

tém využívající vody jako nosi
tele tepla či chladu vyhodnocen 
jako výrazně dražší a méně fle
xibilní a  efektivní než navržené 
vytápění sálavými panely a de
centralizovaný ohřev užitkové 
vody. Doba návratnosti tepel
ného čerpadla byla spočítána 
za hranicí jeho životnosti a jeho 
instalace do řešených prostor 
tak nedávala žádný ekonomický  
smysl.

Zajímavé výsledky provozu 
V  letním období se prokázalo, 
že v  klimatických podmínkách 
Jeseníku je použití klimatizace 
nadbytečné. V případě potřeby 
postačuje využití řízené ventila
ce pro noční intenzivní provět
rávání. 

Zajímavý experiment proběhl 
10. září, kdy z důvodu posilování 
trafostanice byl celý areál bez do

dávek elektrické energie od 6.00 
do 21.00 hod. Budova pracovala 
po  celou dobu v autonomním reži
mu bez dopadu na uživatele.

Spotřeba energie bude nižší
V zimních měsících se naopak pro
kazuje vysoká flexibilita použitých 
sálavých topných systémů, rychle 
a účinně reagujících na aktuální si
tuaci v každém prostoru a plně vy
užívajících tepelné zisky (technika, 

www.ESB-magazin.cz
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Ve čtvrtek 1. září 2016 byl teplý a sluneční den, teploty mezi 10.00 
a 18.00 hod. se pohybovaly v rozmezí od 25 do 32 °C. V objektu při-
tom fungovala pouze řízená ventilace – chlazení bylo vypnuto. Řízená 
ventilace využívá výrazného rozdílu denních a nočních teplot v dané 
klimatické oblasti a v případě dosažení vnitřní teploty 25 °C následuje 
noční intenzivní provětrávání prostoru. Všechny sledované hodnoty 
kvality vnitřního prostředí se přitom i za těchto podmínek pohybovaly 

v průběhu pracovní doby ve stanovených limitech. Vybavení objektu 
umožňuje udržení stanoveného odběru elektrické energie z vnější sítě, 
a to bez ohledu na samotnou spotřebu objektu – v tomto případě byla 
spotřeba energie ze sítě v průběhu 24 hod. 5 kWh. Celková  spotřeba 
energie v objektu byla v daných 24 hod. cca 34 kWh, přičemž 29 kWh 
bylo kryto výrobou FVE a dodávkou z bateriového úložiště, zbylých 
5 kWh byla dodávka ze sítě. 

http://www.ESB-magazin.cz
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lidé, oslunění). Sálavý topný systém 
spolu s řízenou ventilací po celou 
dobu zajišťoval vhodné mikroklima
tické podmínky ve všech sledova
ných parametrech. 

Dosavadní průběh měření nazna
čuje, že celková roční spotřeba 
elektrické energie objektu bude 
nižší než předpokládaná, a  to 
i  když je letošní zima teplotně 
významně podnormální. Na bu
dově stále ještě probíhají drobné 
úpravy související s optimalizací 
systémů. Průběh provozu proká
zal, že uvedený koncept zajišťu
je 100% využití vlastní vyrobené 
energie z FVE v objektu. Z dosa

vadních výsledků vyplývá, že sys
tém eliminuje přetoky do sítě, a to 
i v jednotlivých fázích. 

Dalším překvapením je vysoká ži
votnost použitých baterií. Život
nost baterie v daném režimu vy
cházela k 30. září 2016 na 31 let, 
k  15.  únoru 2017 se zkrátila na 
28 let. Cílem bylo sladit životnost 
baterie s očekávanou životností 
FVE. Naměřené údaje ukazují, že 
cíle se zatím podařilo dosáhnout. 
Použité baterie přitom nejsou 
absolutním vrcholem současné 
nabídky – už dnes na trhu běžně 
figurují baterie se životností dvoj
násobnou!

www.ESB-magazin.cz
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Základní data o energiích v budově Fenix Jeseník 
Tepelná ztráta objektu: 10,6 kW (6 kW prostupem; 4,6 kW větráním). 
Vypočítané max. tepelné zisky v letním období: 12,8 kW (4,5 kW oslunění; 
1,1 kW přítomné osoby; 3,2 kW osvětlení; 4 kW technologie). Výpočty 
byly provedeny v UCEEB na programu Protech.
Výkon instalované FVE: 7,2 kWp.
Předpokládaná roční výroba FVE podle dodavatele: 6773 kWh.
Nominální kapacita (energie) bateriového úložiště: 486 Ah (27,2 kWh) 
ve třech bateriích, využitelná kapacita 20 kWh, nominální napětí 55,5 V.
Předpokládaná roční spotřeba energie v objektu podle UCEEB: 13 216 kWh.
Pokrytí roční spotřeby z vlastní výroby FVE – 51 %. 
Předpokládaná možná doba autonomního provozu budovy z bateriového 
úložiště – 3–7 hod./24 hod.

V přízemí nové budovy je prostor pro prezentaci elektrických topných 
 systémů a regulací.

http://www.ESB-magazin.cz
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Kdy budou nezávislé 
výsledky měření?
Data se shromažďují online na 
cloudu UCEEB, kde k  nim mají 
všichni zúčastnění přístup. UCEEB 
zpracuje k 30. červenci 2017 zprá
vu, která bude hodnotit:

• předpokládanou a skutečnou 
spotřebu energie jednotlivých 
souborů;

• naplnění předpokladů funk
cionality objektu v jednotlivých 
režimech;

• mikroklimatické podmínky v ob
jektu.

UCEEB dále zpracuje k 30. říjnu 
2018 závěrečnou zprávu, hodnotící 
dvouletý provoz objektu ve všech 
aspektech.

Fenix bude součástí české 
expozice na EXPO 2017
„Za nejvyšší ocenění považuji 
skutečnost, že tento projekt bude 
jako jeden z deseti oficiálních ex
ponátů představen v expozici ČR 
na světové výstavě EXPO 2017 
v Asta ně, která se koná od červ
na do října 2017,“ říká Ing. Cyril 
Svozil,  zakladatel a jednatel firmy 
 FENIX GROUP a.s. Mottem výsta
vy EXPO 2017 jsou úspory ener
gie a energetická účinnost.

www.ESB-magazin.cz
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Celkové investiční náklady 
stavby Fenix v Jeseníku

Obestavěný prostor:  1750 m3

Celkové náklady  
(bez FVE a baterií): 13,642 mil. Kč

Náklady na m3:  7795 Kč/m3

Celkové náklady  
(včetně FVE  
a baterií): 14,959 mil. Kč

Náklady na m3:  8547 Kč/m3

Fenix – průměrný součinitel prostupu obálky W/(m2.K)

Obvodová 
stěna

Podlaha Střecha Okna
Celkový  
průměr

Uw Uw Uw
Uw –

celkem
Ug –  

zasklení
Uem

0,11 0,24 0,14 0,72 0,63 0,236

Od 1. ledna 2015 musí být průměrný součinitel prostupu tepla obálky 
u běžných budov  Uem,R (W/m2K) menší než 0,37, v režimu téměř nulových 
budov menší než 0,33.

Pohled do vestibulu administrativní budovy Fenix

Koncept domu jako aktivní
ho prvku energetické soustavy 
získal 16. června 2016 na Praž
ském hradě v rámci vyhlašování 
CZECH TOP 100 zvláštní oce

nění Enviromentální počin roku 
v energetice. 

Miroslav Petr
Fenix

 
Porovnání zvoleného systému 
elektrického vytápění a tepelného 
čerpadla →  zde

http://www.ESB-magazin.cz
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Univerzita topí laserem 
a chladí zemními vrty
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
v roce 2012 zavedla nový systém vytápění a chlazení budov 
v ulici Ke Karlovu. V následujících letech klesla roční spotřeba 
vody na desetinu a spotřeba plynu na 46 %. Návratnost 
systému bude kratší než šest let.

Budovy Matematickofyzikální fa
kulty v ulici Ke Karlovu v Praze 2 
jsou zajímavé nejen svou histo
rií a  tradicí, ale také množstvím 
nejrůznější technologie a  labora
torních přístrojů, které se v  nich 
nacházejí. Počínaje výkonnými la
sery a mikroskopy konče. Většina 
těchto přístrojů vyžaduje chlazení 
o velkém výkonu. V minulosti byly 
přístroje chlazeny splity s konden
začními jednotkami umístěnými na 
fasádách obou budov nebo vodou 
z vodovodního řádu a ohřátá od
padní voda byla odváděna do ka
nalizace. Se zvyšujícími se cenami 
vody se stal tento způsob neúnos
ný a vedení fakulty hledalo způsob, 
jak chladit levněji a pokud možno 
využít tepelnou energii obsaženou 
v odpadní vodě. 

Jako logické se jevilo vybudová
ní centrálního chladicího okruhu. 

Zdrojem chladu a tepla se staly vel
ké zahrady nad Albertovem, které 
patří MFF UK. Zemní teplo se vy
užívá pro vytápění budov a v pří
padě přebytku se teplo naopak 
ukládá zpět do země a vrty se tak 
regenerují. Ochlazená voda vnik
lá odebráním tepla se pak využívá 
jako chladicí médium v centrálním 
chladicím okruhu.

Geotermální čerpadla 
a dosažené úspory
Instalovaná tepelná čerpadla byla 
uvedena do provozu v roce 2012 
a v současnosti mají za sebou tak
řka pět let provozu. Už v prvních 
měsících fungování se začaly po
rovnávat předpokládané a  sku
tečné spotřeby energií a provozní 
úspory. V  I.Q 2013 bylo dosaže
no úspor ve spotřebě plynu pro 
vytápění 26 % a  studené vody 
3000 m3. Z výsledků hospodaření 

www.ESB-magazin.cz

Výkonné lasery nebo elektronové mikroskopy vyžadují 
účinné chlazení. Odpadní teplo až do konce roku 2012 
končilo v kanalizaci. 

PROJEKTY
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 Matematickofyzikální fakulty UK 
v Praze lze vysledovat, že po in
stalaci tepelných čerpadel v roce 
2012 poklesly náklady na spotře
bu energie ve výši zhruba 5 mil. Kč 
ročně oproti době před instalací te
pelných čerpadel. Fakulta za ener
gie platí méně zhruba o 5 mil. Kč 
ročně.

Technologie zemní vrty
Každý takto velký a složitý projekt 
založený na hlubinných vrtech vy
žaduje systémový přístup. Přestože 
byl znám geologický profil v místě 

zamýšlených vrtů, je nutné u vel
kých vrtných polí realizovat tzv. 
Geothermal Response Test – GRT, 
tj. polní zkoušku tepelné vodivosti 
podloží. Samotný test na zkušeb
ních vrtech odhalil vyšší průměrnou 
teplotu podloží, než která se oče
kávala.

Výsledkem průzkumu bylo kon
statování, že pozemek je schopný 
uspokojit jak předpokládané potře
by pro vytápění, tak má dostateč
ný potenciál pro chlazení techno
logií MFF. Získaná data následně 

zpracovalo projektové oddělení 
GEROtop, které provedlo výpočty, 
simulace a optimalizovaný návrh 
vrtných polí. 

Byla potřeba realizovat 27 vrtů 
o hloubce 135 m rozdělených dis
pozičně do dvou vrtných polí. Jako 
technologie pro jímání zemního tep
la byl zvolen systém  GEROtherm. 
Použitím systému ochrany Push 
na dna vrtů bylo možné využít pro
dloužené záruky až na dvacet let. 

Ve vrtech cirkuluje teplonosná eko
logická směs, kterou lze v případě 
úniku snadno přirozeně odbourat.

Pro vědecké účely jsou čtyři vrty osa
zeny soustavou čidel a monitorová
ny v řídicím systému  TRONIC 2000®. 
Teploty se v pravidelných interva
lech automaticky zaznamenávají 
pro budoucí možnost analýzy cho
vání horninového masivu ve vzta
hu k odebírání tepla a případnému 
zpětnému ukládání odpadního  tepla.
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Roční náklady na energie Matematicko-fyzikální fakulty  
UK v Praze uvedené ve výročních zprávách

Rok Roční náklady na energie

Spotřeba energie po instalaci tepelných čerpadel

2015 23,051 mil. Kč

2014 22,592 mil. Kč

2013 27,705 mil. Kč

Spotřeba energie před instalací tepelných čerpadel

2012 32,558 mil. Kč

2011 29,447 mil. Kč

2010 28,642 mil. Kč

2009 28,886 mil. Kč

Vizualizace technologie na operátorském pracovišti – fungování a pro-
voz této úsporné chobotnice může sledovat kdokoliv na webu fakulty 
na www.mff.cuni.cz. Vrty samotné realizovala firma GEROtop spol. 
s r.o., řídicí systém včetně strojovny a internetového rozšíření firma 
 TRONIC CONTROL, s.r.o. OCTOPUS vznikl s podporou rektorátu Univer-
zity Karlovy, celá instalace byla dokončena v průběhu roku 2012.

Matfyz do roku 21012 měl průměrnou roční spotřebu vody  22 000 m3. 
Po zavedení tepelných čerpadel spotřeba klesala až na 2252 m3 v roce 
2016. Spotřeba plynu v roce 2016 činila 791 MWh, což je 46 % průměr-
né roční spotřeby do roku 2012.

http://www.ESB-magazin.cz
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Technologie strojovny 
tepelných čerpadel
Původním zdrojem tepla pro obě 
budovy byla plynová kotelna o vý
konu 1360 kW. Vybudovaný bi
valentní zdroj tepla sestává z této 
plynové kotelny a nových tepel
ných čerpadel o celkovém výkonu 
270 kW. Bod bivalence je 0 °C. 
Pro tuto teplotu je potřebný tepel
ný výkon 250 kW.

Byla instalována dvě tepelná čer
padla země/voda, každé o jme
novitém topném  výkonu 135 kW 
a chladicím výkonu 100 kW (pro 

vstupní teplotu primární vody 
10 °C a výstupní teplotu sekun
dární vody 55 °C). Tepelná čer
padla jsou zapojena paralelně 
do nabíjecího okruhu akumulač
ní nádoby o objemu 3 m3. Z aku
mulační nádoby je topná voda 
čerpána do rozdělovače otopné 
soustavy  objektu.

Pro regeneraci vrtného pole se vy
užívá odpadní teplo z technologií 
chlazení, případně teplo vzniklé 
v režimu aktivního chlazení tepel
nými čerpadly. V tomto režimu je 
pokryta potřeba centrální chladicí 

soustavy. V chladicím okruhu je po
užita akumulační nádoba o objemu  
2 m3.

Systém byl kompletován se dvě
ma tepelnými čerpadly Viessmann 
Vitocal 300 – G ProSerie o výkonu 
120 kW, které byly zapojeny tak, 
aby systém dokázal chladit v pa
sivním, aktivním i kombinovaném 
režimu. Celý systém je řízen regu
látorem  Tronic s vizualizací chodu 
a možností vzdáleného přístupu. 

Problém byl velmi stísněný prostor, 
což vyžadovalo velmi nadstandard

ní přístup nejen z pohledu instala
ce, ale i dispozičního řešení všech 
potřebných součástí systému. Pro 
sladění technických a prostorových 
možností bylo nutné sáhnout i  ke 
kompromisům, například zmenšit 
objem akumulační nádoby, což je 
kompenzováno vodním objemem 
otopné soustavy. Výkon a parametry 
výstupního média umožňují vytápět 
jednu budovu až do teploty –5 °C. Při 
nižších venkovních teplotách přebírá 
vytápění stávající plynová kotelna.

Řídicí systém je pomocí komunika
ce Ethernet připojen k nadřazenému 

Technologie tepelných čerpadel pracuje ve 4 režimech: 1. vytápění  
bez chlazení, 2. vytápění a chlazení, 3. přirozené chlazení a 4. aktivní chlazení
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Zapouštění geotermální vertikální 
sondy s ochranou Push

Přesun vrtné techniky na spodní 
část zahrad pod Albertovem
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Vrtná souprava v zahradách Pod Albertovem MFF UK Karlov

centrálnímu dispečinku, na kterém 
je instalován vizualizační a bilanční 
software operátorského řízení.

Instalací výše popsané technolo
gie tepelných čerpadel země/voda 
bylo docíleno:

• výrazného snížení spotřeby pit
né vody, původně využívané pro 
chlazení pokusů;

• využití odpadního tepla pro 
regeneraci zemních vrtů (letní 
režim);

• využití odpadního tepla pro vytá
pění budovy (zimní a přechodný 
režim);

• postupné odstranění stávajících 
split/multisplit jednotek z  fasády 
budovy.

Přáním fakulty bylo průběžně sle
dovat a měřit všechny hodnoty, 
které v daném systému lze. Pro
to byly provedeny další dva vrty, 
z nichž jeden byl zapojen do sys
tému a druhý zůstal samostatný. 
Tyto dva vrty byly na pěti místech 
osazeny čidly, jež slouží studijním 
potřebám fakulty. 

Zkušenosti z provozu dokazují, že 
pro takto technicky náročnou apli
kaci je bezpodmínečně nutná ne
jen spolupráce všech zúčastněných 
subjektů před realizací, během ní 
i poté, ale i důvěra ohledně sdíle
ného knowhow. Investor i dodava
telské firmy si vzájemně zpřístupnily 
údaje o fungování systému formou 
aktuálních provozních dat na inter
netu, čímž je možné průběžně vy
hodnocovat projekt včetně chování 
vrtných polí a energetických bilancí. 

Ing. Marek Svačinka
jednatel, GEROtop spol. s r.o.

OCTOPUS – oběh úsporného chlazení a topení – základní 
technické parametry
Počet hlubinných vrtů: 27 (z toho 2 kontrolní).
Hloubka vrtů: 135 m. 
Instalovaný tepelný výkon: 270 kW.
Instalovaný chladicí výkon: 200 kW.
Řídicí systém: TRONIC 2000®.
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Kaskáda tepelných čerpadel ve strojovně technologie
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Poptávka po energeticky 
úsporných stavbách stoupá
V lednu letošního roku vydala Evropská rada architektů (ACE) 
studii Architektonická profese v Evropě 2016, v níž shrnuje 
statistické údaje jednotlivých evropských států z oblasti 
architektonické praxe. Součástí výzkumu bylo také zjišťování 
poptávky po energeticky úsporných stavbách. 

Studie ACE vyšla již popáté a při
náší údaje týkají se stavebního trhu, 
kvalifikace architektů, jejich počtu 
v jednotlivých zemích, výdělků, po
čtu odpracovaných hodin, věkové 
a genderové struktury, typu staveb, 
požadavku klientů, nabídky služeb 
atd. Kromě obecných shrnutí studie 
obsahuje také přehledně uspořádaná 
data o jednotlivých zemích. V letoš
ním roce byl materiál doplněn o ka
pitolu věnovanou architektonickým 
soutěžím. Do výzkumu se zapojilo 
27 evropských profesních organizací. 

Ze závěrů studie vyplynulo, že se 
situace v Evropě v oblasti oživení 
architektonického trhu zlepšuje. 
Stoupají průměrné příjmy archi
tektů i množství zakázek. Celková 
hodnota evropského stavebního 
trhu se odhaduje na 1 939 mld. eur 
v roce 2016 (stavební trh v ČR má 
hodnotu 23 658 000 mil. eur).

Počet architektů v Evropě
Čtvrtina evropských architektů se 
nachází jen v jedné zemi – Itálie má 
157 000 architektů (2,6 architekta 
na 1000 obyvatel; v celé Evropě je 
to průměrně 1 architekt na 1000 
obyvatel). Německo představuje 
další početnou část Evropy, pracu
je v něm 109 000 architektů, za nimi 
jsou Španělsko (54 000), Turecko 
(50 000), Velká Británie (37  000) 
a Francie (30 000). 

Typy zakázek
Práce architektů směřují spíše ke 
změnám stávajících staveb (rekon
strukce, revitalizace atd.) – 59 %, 
oproti novostavbám, které tvoří jen 
41 % výstavby. Nejvyššího počtu 
novostaveb dosahují v  Turecku 
a Polsku, kde tvoří 70 % podílu 
zakázek. Naopak v Itálii činí 70 % 
změny stávajících staveb. V  ČR 
bylo v roce 2016 realizováno 43 % 

novostaveb a 57 % změn stávají
cích staveb. Celkem 55 % projektů 
se v Evro pě zpracovává pro indi
viduální a soukromé bydlení. Kan
celářské objekty tvoří 7 %, obcho
dy 7 %, prů myslové stavby 5 %, 
stavby pro volný čas a umění 4 %, 
další 4 % stavby pro vzdělávání. 

Situace v České republice
V  České republice může podle 
údajů uvedených ve studii projek
tovat stavby celkem 8300 auto
rizovaných osob (ČKA a ČKAIT), 
z nichž tvoří 64 % muži (průměr 
v  Evropě činí 62  %). Pouze ve 
čtyřech zemích – Chorvatsku, 
Bulharsku, Finsku a ve Slovinsku 
působí více architektek než archi
tektů. Celkem v tuzemsku fungu
je 1912 kanceláří. Na plný úvazek 
podle výzkumu pracuje 59 % ar
chitektů, dalších 24 % pracuje na 
částečný úvazek, 17 % je v dů
chodovém věku (v Evropě pracuje 

průměrně 77 % osob na plný úva
zek, nejvíce v Belgii, Chorvatsku 
a Lucembursku – 90 %). Téměř 
52 % architektů je v ČR mladší 
čtyřiceti let. 

Osoby samostatně výdělečně čin
né tvoří v ČR 27 % (v Evropě je to 
26 % architektů, další jsou part
nery firem, vykonávají placenou 
praxi, pracují ve státní správě či 
samosprávě, řada z nich je také za
městnávána prostřednictvím pra
covních agentur atd.). Průměrná 
hodinová sazba českého vedou
cího ateliéru je 23 eur na hodinu, 
architekta 15 eur (medián je však 
nižší, většina českých vedoucích si 
vydělá 15 eur a architekt jen 9 eur 
za hodinu). Nejvyšší hodinové saz
by mají v Lucembursku, Rakous
ku, Švédsku a Nizozemsku, kde 
se pohybují mezi 80–90 eur pro 
vedoucího a mezi 70–80 eur pro 
architekta.

Analýza Evropské rady architektů
Počet architektů v Evropě cca 600 000
Počet architektů do 40 let 36 %
Počet žen 38 %
Práce na plný úvazek 77 %
Projektování rodinných domů 55 %
Jeden architekt v ateliéru 72 %
Průměrný výdělek 32 068 eur/rok
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Energeticky úsporný, 
nebo téměř nulový dům?
Jedna z kapitol studie ACE je vě
nována zájmu klientů o návrh ener
geticky úsporného či téměř nulo
vého domu.

Dům s téměř nulovou spotřebou 
energie – architekti uvádějí, že je 
v uplynulém roce klienti méně čas
to žádali o projekt domu s téměř 
nulovou spotřebou energie, než 
tomu bylo v předchozích letech. 
V průměru jen 10 % evropských 
architektů uvedlo, že byli požádá
ni ve více než 50 % případů o ná
vrh takového domu (v roce 2014 
to sdělilo 12 % architektů). Zdá 
se, že klienti nemají o podobnou 
výstavbu dostatečný zájem – té

měř 69 % architektů odpovědělo, 
že se jich na domy s nulovou spo
třebou energie zeptá jen každý 
desátý klient. V zemích s nejvyš
ším podílem architektů, jako jsou 
např. Rakousko a Lucembursko, 
je zájem klientů vyšší. 

Energeticky úsporný dům – v po
rovnání se zájmem o projekty budov 
s téměř nulovou spotřebou energie 
si lépe stojí energeticky úsporné 
stavby. Podle průzkumu říká 20 % 
respondentů, že byli o  takovou 
stavbu nebo instalaci zařízení po
žádáni každým druhým klientem 
(tedy dvojnásobek respondentů, 
než u domů s téměř nulovou spo
třebou energie). V  roce 2014 to 
bylo jen 13 %. V Belgii, Estonsku 

a Španělsku je situace lepší, tam 
se jedná o 30 % respondentů. 

Podobný zájem jako v ČR je o vý
stavbu energeticky úsporných sta
veb např. v Irsku, Itálii, Slovensku, 
Švédsku, Velké Británii a nejmenší 
zájem o tento typ staveb je v Tu
recku. 

Architektonické soutěže 
V  letošním roce byly poprvé do 
průzkumu zařazeny také architek
tonické soutěže. Dvacet procent 
vedoucích ateliérů sdělilo (v ČR jen 

14 %), že se jejich tým zúčastnil 
alespoň jedné soutěže roce 2015. 
Jednalo se jak o soutěže otevře
né (36 %), soutěže s předvýběrem 
(28 %) i vyzvané soutěže (24 %). 
Architekti uvedli, že jejich práce na 
návrhu stála průměrně 12 600 eur 
(315 000 Kč).

Překlad: Markéta Pražanová 
spolupracovnice redakce

 
Celá studie →  zde

V ČR je poptávka po projektech energeticky úsporných 
staveb nižší

Jaké procento klientů požádalo o projekt 
energeticky efektivní stavby

10 % 10–25 % 26–50 %
více než 
v 50 %

vždy

Budovy s téměř 
nulovou 
spotřebou 
energie

uvedlo 
76 % 

architektů
15 % 2 % 2 % 5 %

Energeticky 
úsporné stavby

68 % 19 % 12 % 2 % 0
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Jak často jsou v současnosti architekti v Evropě poptáváni, aby 
projektovali stavby v téměř nulovém energetickém standardu?

v méně než 
10 % případů

v 51 až 99 % 
případů

v 26 až 50 % 
případů

v 10 až 25 % 
případů

nyní

http://www.ace-cae.eu/22/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1539&cHash=37fb44337ab2b42a27914dd8f40421c2
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Optimalizace provozu 
vytápění
Architektonicky zvládnutý návrh budovy nestačí. Moderní 
materiály a špičkové technologie musí být v souladu s vhodně 
nastavenou regulací TZB. Jen tak lze zajistit splnění požadavků 
na vnitřní prostředí s  minimem nákladů na energie při jejím 
provozování

Jestliže se uplatňuje v budově pře
rušovaný anebo tlumený způsob 
 vytápění s konstantní dobou ustá
leného vytápění, pak je třeba řešit 
nejen problém chladnutí z hlediska 
dosažení požadované vnitřní teploty, 
ale také problém zátopu k dosaže
ní požadovaného tepelného stavu 
vnitřního prostředí v době ustálené
ho vytápění. Zátop, zátopový tepel
ný tok je ovlivňován jednak výchozím 
tepelným stavem na konci chladnutí, 
jednak dobou trvání zátopu. 

Čím je doba zátopu kratší, tím je 
potřeba většího tepelného toku, 
tedy tím větší je spotřeba tepla 
a naopak. Z toho je zřejmé, že lze 
najít optimální způsob provozu 
vytápění, který je schopen zajistit 
požadavky na vnitřní prostředí 
zátopovým tepelným tokem. Jednou 
z  možností provozu vytápění je 
tlumené vytápění.

Tlumené vytápění 
Tlumené vytápění je úprava reži
mu vytápění spočívající v tom, že 
se přivádí do místnosti, v určitém 
časovém období, menší tepelný 
tok než při ustáleném vytápění. 
Přívod tepla se do místnosti úplně 
nezastaví, jako je tomu při přeru
šovaném vytápění. 

Režim s přerušovaným vytápě
ním má v daném otopném cyklu 
tyto části: zátop, ustálené vy
tápění a chladnutí. Režim s tlu
meným vytápěním má první dvě 
části stejné, avšak třetí část – 
chladnutí, se nahrazuje tlume
ným vytápěním, při němž půso
bí útlumový tepelný tok Qt. Ten 
tvoří určitou část tepelného toku, 
který by se přiváděl do místnosti 
při ustáleném vytápění Qus, při 
stejné teplotě vnějšího vzduchu. 
Podíl těchto dvou tepelných toků 

označíme jako útlumová přiráž
ka – s označením pt, 

pt = Qt /Qus

Vliv různé doby jednotlivých 
částí otopného cyklu (kde τT je 
doba útlumu) na pokles součto
vé teploty místnosti θm v průběhu 
útlumu, na zátopový tepelný tok 
a  zmenšení spotřeby tepla při 
vytápění je ukázán na příkladu 
místnosti o  rozměrech 5 × 4 m 
s výškou 2,8 m a plochou okna 
3,5 m2. Základní údaje o  kon
strukcích místnosti jsou uvedeny  
v tab. 1.

Výsledky výpočtů jsou uvedeny 
v tab. 2.

Ze získaných výsledků je zřejmé, že 
můžeme posoudit vliv doby útlumu 
τT a útlumové přirážky pt na:
a) hodnotu zátopové přirážky pz;

b) hodnotu součtové teploty míst
nosti θm (tepelnou stabilitu míst
nosti);

c) zmenšení spotřeby tepla v po
rovnání se spotřebou tepla při 
nepřetržitém vytápění RE.

Ad a)
• zkracujeli se doba útlumu 

a zvětšujeli se útlumová 
přirážka, zmenšuje se zátopová 
přirážka, a to tak, že při všech 
dobách útlumu τT a pt = 0,75 je 
pz < 1, což znamená, že není 
nutno zvětšovat dimenze oto
pné soustavy proti dimenzím 
odpovídajícím podmínkám 
nepřetržitého vytápění; 

• přijatelný režim tlumeného 
vytápění je i při podmínkách 
τT = 8 a 6 h a pt = 0,5; v těchto 
případech je pz > 1, avšak 
menší než 1,25, což je hod
nota, kterou považujeme 
za přijatelnou;
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Vlastnosti konstrukcí (svislé vnější EK, svislé vnitřní IK1, 
vnitřní  vodorovné IK2 – tab. 1)

Konstrukce
d 

[m]
r

 [kg/m3]
l 

[W/(mK)]
c 

[J/(kg K)]
R

[m2K/W]
EK 0,395 500 0,16 840 2,468

IK1(d/2) 0,12 500 0,16 840 0,750
IK2(d/2) 0,029 700 0,13 2510 0,223

http://www.ESB-magazin.cz
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• při útlumové přirážce pt = 0,25 
je, při všech uvažovaných 
dobách útlumu τT, hodnota zá
topové přirážky pz za hranicí 
přijatelnosti. 

Ad b)
• zkracujeli se doba útlumu 

a zvětšujeli se útlumová 
přirážka, zmenšuje se pokles 
součtové teploty místnosti;

• pokles součtové teploty míst
nosti je v požadovaných mezích 

 při všech uvažovaných tep
lotách vnějšího vzduchu θe  
 jeli: τT = 10 h a pt = 0,5 
(v tomto případě je však nevy
hovující zátopová přirážka pz)  

a pt = 0,75 a při τT = 8 h 
a pt = 0,5 a 0,75 a při τT = 6 h 
a pt = 0,25, 0,5 a 0,75
 při teplotě vnějšího vzduchu 
θe = –10 °C, jeli: τT = 10 h 
a pt = 0,25 (v tomto případě je 
nevyhovující zátopová přirážka 
pz) a pt = 0,75 a při τT = 8 h 
a pt = 0,5 a 0,75.

Ad c)
• zkracujeli se doba útlumu 

a zvětšujeli se útlumová 
přirážka, zmenšuje se spotřeba 
tepla při vytápění; vynechámeli 
ty režimy, které jsou nevyhovující 
z hlediska zátopové přirážky a te
pelné stability místnosti, pak při

 τT = 10 h a pt = 0,5 je úspora 
tepla RE = 11,6 %
 τT = 8 h a pt = 0,5 je 
RE = 14,7 % a při pt = 0,75 
je RE = 10,1 %
 τT = 6 h a pt = 0,5 je 
RE = 11,7 % a při pt = 0,75 
je RE = 8,5 %

Výsledky hodnocení
Z uvedeného rozboru je zřejmé, 
že z hlediska tepelného komfortu 
je nejvýhodnější tlumené vytápění 
s dobou útlumu τT = 6 h a útlumo
vou přirážkou pt = 0,75, neboť po
kles součtové teploty místnosti je 
nejmenší v rámci uvažovaných re
žimů vytápění. Při teplotě vnějšího 
vzduchu θe = –10 °C jde o pokles 
na θm = 38,2 °C, při θe = –15 °C na 
θm = 37,9 °C a při θe = –20 °C na 
θm = 37,6 °C. Zároveň je v tomto 
případě také nejpříznivější záto
pová přirážka pz = 0,73, ale na
opak zase nejmenší úspora tepla 
RE = 8,5 %.

Pokud by byl preferován režim tlu
meného vytápění s největší úspo
rou tepla, vázanou na podmínky 
pz < 1 a θm³ 32 °C, pak je to režim 
s dobou útlumu τT = 10 h a útlu
movou přirážkou pt = 0,75: dosa
žená úspora RE = 11,6 %; ta je 
však spojena s menším tepelným 

komfortem, v  porovnání s  před
cházejícím případem, neboť pokles 
součtové teploty místnosti je větší, 
a  to při teplotě vnějšího vzduchu 
θe = –10 °C na θm = 37,6 °C, při 
θe = –15 °C na θm = 37,2 °C a při 
θe = –20 °C na θm = 36,8 °C. 

Závěr
Je zřejmé, že při využívání hodno
cených prostor lze provést synté
zu mezi nestacionárními vlastnost
mi konstrukcí a režimem provozu 
 vytápění. 

doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc., 
Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Centrum stavebního inženýrství a.s. 
www.csias.cz
www.rbf.cz

Převzato z přednášek XII. ročníku 
celostátní odborné konference na 
téma Regenerace bytového fondu 
a veřejných budov, která se konala 
29. a 30. listopadu 2016 v Hradci 
Králové.
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Zátopové přirážky, úspora tepla a součtová teplota 
místnosti v závislosti na době útlumu, intenzitě výměny 
vzduchu a útlumové přirážky (tab. 2)

tT/tZ
[h/h]

n/nZ
[1/h/1/h]

pt/pz

[(–)/(–)]
RE
[%]

qm [°C] při q e [°C]
–10 –15 –20

10/2 0,5/0,1
0,25/2,30 20,4 32,0 30,7 29,3
0,5/1,3 17,7 34,8 33,9 33,0

0,75/0,86 11,6 37,6 37,2 36,8

8/2 0,5/0,1
0,25/1,64 19,3 33,0 31,9 30,8
0,5/1,24 14,7 35,5 34,7 33,9

0,75/0,79 10,1 37,9 37,5 37,2

6/2 0,5/0,1
0,25/1,46 14,9 34,1 33,2 32,2
0,5/1,09 11,7 36,2 35,5 34,9

0,75/0,73 8,5 38,2 37,9 37,6

http://www.csias.cz/
http://www.rbf.cz
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Univerzita v  Bristolu 
 instalovala velký 
 soubor střešních 
 solárních panelů

Bristolská Uni
versity West of 
England instalu
je na střechách 
svého Francouz
ského kampu
su celkem 1700 
solárních panelů 
s  kapacitou 400 

MW/rok. Instalace za 650 000 liber 
ročně uspoří 55 000 liber a 200 tun 
uhlíku. Vedle této investice plánuje 
univerzita pro tento kampus kom
binaci vytápěcího a energetického 
systému plyn + elektrická energie 
s  úsporou 1100 tun oxidu uhlíku 
za rok.

University unveils UK 'largest 
 roof-mounted solar panel array, 
Building č. 31/2016, str. 15

Nutnost cirkulační 
ekonomiky

Britští vědci vážně varují před bu
doucími problémy s  nedostateč
nými zdroji surovin a energie pro 

neustále ros
toucí požadav
ky stále vyššího 
počtu obyvatel 
na zemi. Počet 
obyvatel roste 
neuvěř i te lným 
tempem. Kaž
dých 38 dní při

bude na zemi, zejména pak v Asii, 
tolik nových obyvatel, kolik jich 
žije v  Londýně. Při tomto tempu 
by v roce 2050 potřebovalo lidstvo 
ještě jednu planetu jako zásobár
nu surovin a energií. Je čas zabý
vat se takzvanou cirkulací ekono
miky,. Nestačí jen snižovat emise 
škodlivých látek v ovzduší. Je ne
zbytné se zaměřit na naprostou 
recyklaci všech hmot, které dožily 
svůj život ve stavbách, v konstruk
cích všeho druhu, v  biologické 
oblasti a v dalších hospodářských 
systémech. Všechny hmoty musí 
najít nové uplatnění. Toto nové 
pojetí ekonomického systému se 
nazývá cirkulační ekonomika 
a musí být postupně uplatňována 
na všech hospodářských úrov
ních u podniků, obcí, krajů i vlád. 
Úkol nadmíru těžký, ale naprosto 
nezbytný.

The perfect circle, Building 
č. 31/2016, str. 39

Plovoucí větrné 
 elektrárny pro větší 
hloubky moře

Plovoucí (floating) 
energetická větr
ná zařízení se po
užívají v  místech 
více vzdálených 
od pevniny, kde 
je hloubka moře 
více než 50 m. 
Plovoucí ploši

ny nevyžadují pevné kotvení do dna 
na mělčích vodách, přitom však mají 
vyšší zisk energie z vanoucích větrů. 
V současné době jsou tyto plošiny ve 
fázi prototypů, na kterých probíhají 
veškeré zkoušky jejich příštího bez
vadného provozu. Ty se týkají otázky, 
zda instalovat jedny nebo víceré sto
žárové konstrukce na jedné plošině, 
jak tyto plošiny na moři upevnit a z ja
kého materiálu se mají konstruovat. 
Ocel se jeví jako příliš drahá, zkoumá 
se uplatnění betonových bárek. Mezi
národní společenství v minulém roce 
odsouhlasilo realizaci takovýchto plo
voucích plošin a vydalo „Joint Indust
ry Project“ s cílem sjednotit veškeré 
technické náležitosti takových zařízení.

Schwimmende Kraftwerke auf 
 hoher See, Deutsches Ingenieur 
Blatt č. 9/2016, str. 9

Počítání se sluncem
Ústav pro energii z  prostředí vy
vinul efektivní Plus Dům, v  němž 
se skladuje získaná tepelná ener
gie v podlahové desce. V praxi se 
pro dosažení energetické úspory 
musí sejít tři komponenty – obál
ka domu s  optimální izolací, za
budovaná inteligentní technika 
a příkon tepla ze slunce. Obvodo
vé stěny domu musí být z  vysoce 
 tepelněizolačního pórobetonu, in
terní technické vybavení musí umět 

Zahraniční časopisy
v Knihovně ČKAIT

Časopisy jsou k dispozici v Knihov-
ně ČKAIT. Anotace nejzajímavějších 
článků z fondu zahraničních časopi-
sů připravují zaměstnanci Střediska 
vzdělávání a informací ČKAIT.

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

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

http://www.ESB-magazin.cz
http://www.ckait.cz/content/stredisko-vzdelavani-informaci
http://www.ckait.cz/content/stredisko-vzdelavani-informaci
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řídit příkon i spotřebiče energie na 
optimální úrovni a  na střeše musí 
být instalovány plošné lapače tepla 
ze slunce. U podlahové konstrukce 
jako zásobníku tepla se do směsi 
betonu přidávají kuličky z  umělé 
hmoty pro lepší udržení tepla v po
ložených trubkách. Vlastní podla
hová konstrukce je pokládána na 
vysoce tepelněizolační podklad 
z pěnového skla podle normy. Plo
cha o rozloze 100 m2 s betonovou 
deskou v  tloušťce 25 cm může 
skladovat až 75 kWh energie, což 
postačuje pro chladnější období na 
třídenní ohřev domu. Každý takto 
vybavený Plus dům dostává certi
fikát o kvalitě stavby.

Die Rechnung mit der Sonne,  
Deutsches Ingenieur Blatt 
č. 9/2016, str. 26

29 % elektřiny z obno-
vitelných zdrojů ve světě

Podle zjištění dosáhl v roce 2015 
podíl elektřiny, vyrobené z  obno
vitelných zdrojů v  světě, celkem 
1849 GW, což činí 29 % z celko
vé vyrobené elektřiny. Z  vodních 
zdrojů bylo vyrobeno 785 GW, 
z  biomasy (dřevo, bioplyn) 464 
GW, z  dynamicky se rozvíjející 

energie z větru to je 433 GW, foto
voltaika dodala množství 227 GW. 
Nutno dodat, že více než 1,2 mili
ardy lidstva žije bez elektřiny. Po
litiku energetických úspor pode
psalo již 149 států.

29 % de l´electricité consommée 
dans le monde est renouvelable, 
Travaux č. 926/2016, str. 9

Postavení energetické-
ho závodu na zpracová-
ní odpadu ve Skotsku

Španělská fir
ma FCC postaví 
blízko skotského 
Edinburghu zá
vod na zpraco
vání odpadu pro 
výrobu energie. 
Tento závod vy
robí ze 155 tisíc 

tun nerecyklovatelného odpadu 94 
000 MWh elektřiny. Projekt byl od
ložen o dva roky pro nedostatek fi
nančních prostředků. Při výstavbě 
vznikne 350 pracovních míst a dal
ších 40 míst po dokončení stavby 
a uvedení závodu do provozu. Sníží 
se množství emisí skleníkových ply
nů o 30 000 tun/rok, což je ekviva
lent emisí u 13 800 vozidel během 

jejich životnosti. Elektřinou bude 
zásobeno na 27 000 bytů.

FCC bags Lb. 450 mil. Scottish 
energy – from – waste job, Building 
č. 41 č. 2016, str. 15

Seismická měření pro 
využití zemského tepla

V  hlavním městě Bavorska Mni
chově se poprvé uskutečnil prů
zkum podloží uměle vyvolanými 
kmity pomocí speciálního zařízení. 
Na pláni se vždy po určité vzdá
lenosti přitlačily k  zemi speciální 
disky a  zavedlo se do nich umě
le kmitání po dobu deseti vteřin. 
Vyšetřuje se tím stav půdy do 
hloubky a zjišťují se tak údaje, zda 
v něm lze provádět vrty pro získá
vání zemního tepla z hloubky i přes 
2500 m. Mnichov tak může vzhle
dem k  příznivé skladbě podloží 
získat zemní teplo v míře využitel
né pro zásobování města energií. 
Vyvolané kmity – vibrace – zazna
menává geophon, malý plastiko
vý díl, zasazený trnem do země 
v  rozmezí od 12 do 96 Hertzů. 
Údaje se přenášejí do vozu, ur
čeného k shromažďování dat pro 
pořízení trojrozměrné mapy. Tím 
se bezpečně zjistí místa, kde lze 

provádět vrty pro získání tepla. 
 Vibrace nepoškozují okolní domy. 
Již v období 2019/2020 bude za
hájena těžba zemského tepla, do 
roku 2040 se počítá s  provozem 
16  geotermálních zařízení, a  tím 
i  se stoprocentním využitím této 
obnovitelné energie.

Seismische Messung zur Erdwär-
menutzung, Deutsches Ingenieur 
Blatt č. 9/2016, str. 56

Měřicí stožár  zachycuje 
větrné podmínky 
do výše 200 m
V Německu není možné použít vě
trná energetická zařízení na téměř 
jedné polovině všech ploch, a  to 
zejména v  zalesněných oblastech 
středohoří a na jihu země. Poten
ciál větru ve středohoří se zjišťuje 
pomocí 200 m vysokého stožáru, 
který je opatřen souborem měři
del, a  který stojí nedaleko města 
Kassel. Měření různých větrných 
podmínek probíhá od roku 2012 
a  jeho výsledky snižují nepříznivé 
faktory pro určování nových míst 
pro instalaci větrných jednotek. 
Propojení s laserem umožňuje vý
početně korigovat chyby v  měře
ní a pořizovat podklady pro vznik 
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větrného atlasu širokého okolního 
prostředí.

Messmast erfasst Windbedingungen 
in bis zu 200 m Höhe, Deutsches 
Ingenieur Blatt č. 11/2016, str. 9

První větrná farma 
na moři vyrábí energii 
od listopadu 2016

Tři míle od Block 
Islandu ve Spo
jených státech 
byla dokonče
na první větrná 
jednotka pro 
výrobu energie 
na moři. Kapa
cita větrného 

zřízení je 30 MW, stavba stála 
300 mil. dolarů. Skládá se z pěti 
turbín o délce 234 m s lopatkami 
dlouhými 21,6 m. Po pěti letech 
přípravy je nyní zahájena etapa 
rychlého rozvoje výroby energie 
na moři. Již jsou projektovány 
dvě desítky větrných jednotek, je
denáct z  nich bude mít kapacitu 
14,6 GW. První dokončená reali
zace byla náročná kvůli těmto ob
tížím: konstrukce farmy byla za
ložena v hloubce 100 m s malou 
viditelností na kotvící a svářečské 

práce. Přívodní kabel musel být 
chráněn rohožemi z betonu. Ter
mín dokončení byl přes všechny 
problémy překročen jen o pár dní. 
První energii vyrobila větrná farma 
v listopadu 2016.

Offshore project wind farm close 
to start, Engineering News Record 
č. 11/2106, str.12

Největší solární soubor 
na světě je v Indii

Ve střední čás
ti jižní Indii ve 
městě Pavagada 
bude zřízen nej
větší soubor slu
nečních panelů 
pro zachycení 
tepla na ploše 
5  km2 s  kapa

citou 5 GW. Jiný solární soubor 
v  městě Karnataka vyrábí 4 GW 
s výhledem na konečných 20 GW. 
Indie patří mezi země, které rozví
její svou ekonomiku velmi cílevě
domě a s vysokými cíly pro střed
nědobé plány.

Solar farm set to be world´ 
s largest, International Construction 
č. 8/2016, str. 11

Od vody Rhony  
až po slunce a vítr
Národní společnost Rhone – Com
pagnie Nationale du Rhone – má 
v plánu ztrojnásobit do roku 2020 
kapacitu v získávání energií ze ob
novitelných zdrojů, z  vody, větru 
a  z  fotovoltaiky, o  600 MW více 
ve Francii, v  dalších státech Ev
ropy o  300 MW. Nyní společnost 
produkuje celkem 3500 MW, pře
vážně z vodních zdrojů. Řídí výro
bu elektřiny mj. na 19 přehradách, 
na 33  větrných jednotkách, na 
14 fotovoltaických centrálách, má 
32 čerpacích stanic a  27  000  ha 
ploch, z  toho 14 000 říčních 
a 13 000 zemních. Ve sféře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů je 
největší ve Francii. Na Rhoně má 
již zkušenosti od roku 1933, první 
větrný park byl instalován v  roce 
2006, první fotovoltaický soubor 
v roce 2008. Společnost má znač
né zázemí ve výzkumu a  trvale 
pracuje na inovacích.

De l´eau du Rhone au soleil  
et au vent, Travaux č. 926/2016, 
str. 22

Hydroquest – dobrá idea
Hydroquest je společnost, vyrábě
jící nový systém získávání energie 
z  vody pomocí svisle se otáčející 
turbíny, postavené ve vodním toku. 
Využívá kinetické energie tekou
cí vody všude, kde je voda hlubo
ká alespoň 2 m. Vyrábí se ve dvou 
typech, Hydroquest River 1,40 jako 
jednostupňová soustava se dvěma 
turbínami na svislé ose o  průměru 
1500 mm a výšce 1500 mm a Hyd
roquest 2,80 jako dvoustupňová 
soustava po dvou turbínách se stej
nými rozměry. První typ má při rych
losti proudu 3,10 m/sec kapacitu 40 
kW, druhý typ má při této rychlosti 
kapacitu 80 kW. Po několika letech 
výzkumu a zkoušek byly instalovány 
soupravy od několika desítek výrob
ců ve Francii i v zahraničí. Celkový 
světový trh s vodními soustavami se 
odhaduje na 15 mld. Euro. Požadav
ky na výrobu elektřiny trvale stou
pají na celém světě, 1,4 miliardy lidí 
nemá vůbec napojení na elektřinu, 
z toho 650 milionů je v Africe. Ve vy
spělých zemích se tyto vodní zdroje 
energie řadí do levnějších proti fo
tovoltaickým a  větrným systémům 
a uvažuje se o jejich uplatnění vedle 
říčních toků také na moři.

Hydroquest – bonne idée, Travaux 
č. 926/2016, str. 18
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Vláda na konci března 
projednávala zákon 
o hospodaření energií
Projednávaný návrh zpřesňuje po
vinnost pro výbory společenství 
vlastníků jednotek, které nově mají 
lhůtu pro zajištění a předání průkazu 
energetické náročnosti budovy maji
teli, který se rozhodne svůj byt pro
dat nebo pronajmout. Druhou změ
nou je, že při prodeji nebo pronájmu 
nemovitosti se předává pouze prostá 
kopie průkazu, ne její ověřená kopie. 

Více informací: Šance pro budovy

Ve 2. vlně kotlíkových 
dotací bude mezi  
kraje rozděleno  
3,4 miliardy korun
Dotaci ve výši až 127 500 Kč zís
káte na výměnu kotlů na pevná pa
liva s  ručním přikládáním za nový 
plynový kondenzační kotel, tepel
né čerpadlo, kotel na biomasu či 
automatický kombinovaný kotel. 
Nově není třeba realizovat mikro
energetická opatření, např. dílčí vý
měnu oken či zateplení střechy.

Více: https://www.sfzp.cz/clanek/873/ 
3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/

Energetické úspory 
2020

Kdy: 25. 4. 2017, 9.00–16.00 hod.
Kde: Písek, CLB Písek, Vladisla
vova 201
Řešíte otázky jak zajistit nulovou 
spotřebu energie a  požadavky 
nové normy? Jak vyrobit vlastní 
energii z  OZ? Je možné mít ost
rovní dům? Jak uložím energii? 
Lze ušetřit inteligentním řízením? 
Jak budu takový dům financo
vat? Jak zajistím zdravé prostředí 
v domě?
Na Technologické burze a kon
ferenci energetické úspory 2020 
bude představeno několik řeše
ní nízkoenergetických a  chytrých 
domů, tři typy baterií, nanotechno
logické novinky a další. Mezi pre
zentujícími najdete profesora Ing. 
Karla Kabeleho, ČVUT, zástupce 
firmy Schmid Group, firmy HE3DA 
a  firmy i4wifi, Jiřího Kůse, ředite
le Asociace nanotechnologického 
průmyslu ČR, a další. Vše formou 
prezentací, případových studií 
nebo praktických ukázek. Účastní
ci budou mít možnost se setkat na 
organizovaných setkáních s  pre
zentujícími, ale i s ostatními regist
rovanými účastníky.

www.energetickeuspory2020.cz

Workshop Brno 2017: 
Informační modely výrobků – 
základní nástroje BIM
Doprovodný program Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně  
Kdy: čtvrtek 27. dubna 2017 
Kde: Kongresové centrum Brno, sál A

Tvorba a  používání prvků, ka
talogů a  knihoven BIM. Chce
te se dozvědět, jaké informace 
by měl informační model výrob
ku obsahovat? Jak je správně 
vkládat do  informačního modelu 
stavby a  jaké výhody má využití 

knihoven a nástrojů od výrobců? 
Na přednášku navazuje workshop 
s praktickou ukázkou na reálném 
 projektu.

Další informace na http://www.bvv.cz/
stavebni-veletrhy-brno/;  www.ckait.cz.

www.ESB-magazin.cz

AKTUALITY V ČR

https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/
https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/
http://www.energetickeuspory2020.cz
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/
http://www.ckait.cz
http://www.ESB-magazin.cz


Titul Energeticky soběstačné budovy dává do kontextu dílčí informace na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to 
tak, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším 
vývoji stavebnictví.  

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

NÁKLAD: 
více než 40 000 elektronických interaktivních časopisů

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

TÉMA DALŠÍHO VYDÁNÍ:
Dřevostavby

KONTAKT:
Ing. Markéta Kohoutová
Email: kohoutova@esbmagazin.cz

OBCHODNÍ MANAŽER:
Pavel Šváb
Email: svab@iceckait.cz

www.ESB-magazin.cz

mailto:kohoutova%40esb-magazin.cz?subject=
mailto:svab%40ice-ckait.cz?subject=
http://www.esb-magazin.cz
http://www.esb-magazin.cz/prezentace/zakaznici/esb/dokumenty/pdfsoub/f19_edicni-plan-esb2017-final1.pdf
http://www.ESB-magazin.cz
http://www.ckait.cz
http://www.czgbc.org
http://www.pasivnidomy.cz
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