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Start up pro akumulaci energie
Certifi kace WELL měří zdraví budov

Téma:  V kanceláři jako v lese 

Ekologická vesnice Nebřenice využívá tepelných čerpadel
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Jak se měří 
zdraví budov?

Ze 110 staveb v ČR, které byly 

posuzovány prostřednictvím cer-

tifi kace LEED, dopadl holešovický 

 Visionary nejlépe. 

Kanceláře ASID ve Washingto-

nu, D. C. navržené fi rmou Perkins 

+ Will se staly v roce 2016 prvním 

prostorem na světě, který dosáhl 

obou certifi kací WELL a LEED. 

Administrativní budova Visionary 

v pražských Holešovicích by chtěla 

ještě v tomto roce jako první v Čes-

ku získat WELL certifi kaci pro Core 

and Shell.

Cerifi kace WELL ověří, jestli bu-

dou uživatelé kancelářských budov 

zdraví a budou chodit rádi do práce.
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KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Počítačové 
hry vznikají 
ve zdravých 
kancelářích

Do 21. října lze přihlásit kanceláře 

do pátého ročníku soutěže CBRE 

Zasedačka roku. V  loňském roce 

se stal vítězem SCS Software. 
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Osmička – komfort pro lidi 
i exponáty

V dubnu letošního roku byla ote-

vřena nová galerie v Humpolci. Při 

konverzi továrny se stala prioritou 

kvalita vnitřních prostor.

Jak splnit tvrdá kritéria, což je ře-

šení osvětlení, vytápění, vzducho-

techniky, chlazení atd.
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23. – 26. ŘÍJNA 2018

Informace pro návštěvníky, 

prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:

Veletrhy Brno, a. s. – Miroslav Kožnar

Výstaviště 1 – 603 00 Brno

Tel. +420 541 159 190 – GSM +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby

 THINK 
 TANK
Zažijte na vlastní kůži, jaké bude sklo v budoucnu. 

Zúčastněte se dialogu s předními odborníky 

sklářského oboru. Objevte nejnovější trendy, 

výrobky a inovace.

Nikde jinde, pouze na mezinárodním veletrhu

glasstec - největším veletrhu výroby a zpracování 

skla a produktů ze skla na světě. Buďte při tom!

více na: 

glasstec.de/thinktank
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Otázka formátu 
– nebo ne?

Ekologická 
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Mezi vyspělými státy OECD patří 

ČR i nadále k největším spotřebi-

telům energie a  také k  největším 

znečišťovatelům ovzduší uhlíkový-

mi plyny. 

Trojskla o délce až 15 m se sou-

činitelem prostupu tepla 0,7 W/

(m2.K) mění vlastnosti součas-

ných budov. 

Odlehlost městských inženýr-

ských sítí umožnila využít nové 

technologie. 
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Startup pro 
akumulaci 
energie

Využití velkokapacitní baterie pro 

vyhlazování odběrových špiček 

a  zálohování výrobního provozu 

řeší společnost FENIX Jeseník spo-

lečně s UCEEB ČVUT.
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Jak se měří zdraví budov?
Developeři a vlastníci objektů se začínají zabývat tím, zda 
jsou uživatelé jejich budov zdraví a chodí rádi do práce. 
Lze totiž očekávat, že budoucí nájemci budou vyhledávat 
přednostně budovy s certifikovanou kvalitou vnitřního 
prostředí.

WELL Building Standard (WELL 

certifikace) je nový certifikač-

ní nástroj, který sleduje kvalitu 

vzduchu, vody, stravování, zdra-

vý životní styl a  měří jednotli-

vá kritéria s cílem zlepšit zdraví 

a  spokojenost uživatelů admi-

nistrativních budov. Pro obcho-

dy, rezidenční budovy, školy, 

restaurace, industriální budovy 

certifikace WELL teprve vzniká, 

lze je však hodnotit v  pilotním 

režimu.

Náklady na mzdy převyšují 
náklady na energie
Náklady na zaměstnance, na 

jejich mzdy a bonusy tvoří 90 %

nákladů společnosti, zatímco 

náklady na energie tvoří pouze 

1 % a náklady na nájem 9 % ná-

kladů. Pokud mají lidé nedosta-

tek pohybu, nemají čas a mož-

nost se kvalitně stravovat, pijí 

nekvalitní vodu a tráví pracovní 

den ve studených  neosobních 

prostorech, odrazí se to dříve 

či později na jejich produktivitě 

práce, zdraví a spokojenosti.

115 certifikovaných budov 
ve 33 zemích
Certifikační nástroj WELL 

existuje teprve od roku 2014, 

kdy jej rozpracovala nezis-

ková organizace IWBI (Inter-

national WELL Building Insti-

tute  www. wellcertified.com)

ve spolupráci s  GBCI (www.

gbci.org).

Koncem roku 2017 existovalo 

proto jen pár desítek certifiko-

vaných budov. Za poslední rok 

však jejich počet vzrostl. Server 

https://www.wellcertified.com

se aktuálně chlubí seznamem 

115 certifikovaných budov ve 

33 zemích světa. Zaregistrova-

ných je dalších 961 projektů.

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

CBRE Madrid, Španělsko (2890 m2) – V roce 2017 byla 
tato administrativní budova certifi kována jako pilotní 
projekt New and Existing Interiors WELL Gold. 
Foto: archiv CBRE Madrid

�
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V  České republice jsou dle do-

stupných informací zaregistro-

vány čtyři budovy v  kategorii 

certifikace Core and Shell.

Sedm kategorií v základní 
verzi v1
Certifikace WELL v1 je složena 

z  požadavků sedmi kategorií: 

vzduch, voda, výživa, světlo, fit-

ness, komfort a mysl.

Budova musí splnit povinné po-

žadavky (Preconditions), které 

se nebodují. Volitelné požadav-

ky (Optimizations) pak mají růz-

ný počet bodů, resp. váhu po-

dle jejich významu a náročnosti. 

Pro každý typ certifikace je třeba 

splnit všechny povinné požadav-

ky a určitý počet volitelných po-

žadavků, aby projekt získal cer-

tifikát požadované úrovně. Pro 

úroveň Silver stačí splnit povinné 

požadavky. Maximální počet do-

sažitelných bodů je 110.

Pokud projekt splní všechny po-

vinné předpoklady, dosáhne cer-

tifikátu WELL SILVER. Pokud 

navíc dosáhne 40 %  volitelných 

kreditů, má certifikát WELL 

GOLD. Pro získání WELL PLA-

TINUM je třeba docílit kromě 

100  % povinných předpokladů 

také 80 % volitelných kreditů.

Pokud má projekt výhody pro za-

městnance, které nejsou zmíněny 

v Preconditions či Optimizations, 

může je podrobně  doložit a  zís-

kat další tzv. inovativní kredit.

V pokročilé verzi v2 
přibyl zvuk, materiály 
a společnost
Na inovacích a  úpravách, za-

ložených na podnětech z  re-

alizovaných a  certifikovaných 

projektů, tak i  na uvažovaných 

projektech pracuje celý tým od-

borníků v  USA i  ve světě, který 

neustále doplňuje a   obměňuje 

obsah a  rozsah kreditů. Vzniká 

tak WELL Building Standard v2, 

který se od předchozí verze dost 

liší. Například  základních kate-

gorií nebude 7, ale 10: vzduch, 

voda, výživa, světlo, fitness, te-

pelný komfort, mysl a zvuk, ma-

teriály, společnost.

Navíc je možné ve verzi WELL v2 

získat 5 bodů, pokud má  projekt 

jinou zelenou certifikaci jako na-

příklad LEED či BREEAM.  Tvůr-

ci také počítají s  možností zo-

hlednění místních požadavků, 

jako jsou speciální zdravotní 

Volitelné požadavky WELL v1 na dosažení úrovně Core and 
Shell Compliance, Silver, Gold a Platinum.

STANDARDNÍ 
VERZE

ÚROVEŇ 
CERTIFIKACE

Volitelné požadavky 
tzv. OPTIMINZATIONS

WELL Building 
Standard v1

Core and Shell 
Compliance

1 Optimization z každé kategorie

SILVER žádná

GOLD 40 % příslušných Optimization

PLATINUM 80 % příslušných Optimization

WELL Pilot 
Standard v1

SILVER 20 % příslušných Optimization

GOLD 40 % příslušných Optimization

PLATINUM 80 % příslušných Optimization

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

SCENEO, Bezons, Francie (12 000 m2) – V roce 2017 tato administrativní 
budova jako první v kontinentální Evropě získala certifi kát WELL Gold.
Foto: archiv HRO International Property Professionals

Povinné předpoklady, tzv. PRECONDITIONS musí být splněny 

�
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 problémy,  situace na trhu, zvyk-

losti atd. a  jsou připraveni za-

komponovat do certifikace pro 

každý projekt kredity, které by 

měly lokální význam.

Hodnoty se ověřují 
měřením
WELL se od ostatních certifikací 

liší tím, že dokumentace a pod-

klady musí být v rámci Design Re-

view nejen zkontrolovány v  cer-

tifikačním nástroji WELL on-line 

přiděleným WELL Assessorem, 

ale musí být provedeno ověření 

a  měření přímo v  budově tímto 

WELL Assessorem.  Ověřování 

na místě může být zahájeno nej-

dříve jeden měsíc po kolaudaci 

při minimální obsazenosti budo-

vy 50 %.

Povinné předpoklady a  volitelné 

kredity se v designové části do-

kládají různými typy dokumentů, 

jako jsou výkresy, prohlášení od-

povědných osob, jako jsou ar-

chitekt, vlastník, projektant, vy-

tvořením a  implementací „Policy 

Document“ tzn. závazného do-

kumentu pro provádění určitých 

činností, harmonogramy a  po-

pisy postupů činnosti v  různých 

oblastech certifikace.

Základních sedm kategorií certifi kace WELL:
• Vzduch (29 kreditů) – kvalita vnitřního ovzduší; strategie pro prevenci 

a eliminaci znečištění vzduchu při provozu i výstavbě. Kontrola vlhko-

sti, vstupů do budovy, výběru materiálů s nulovým či nízkým obsahem 

škodlivin, způsobu úklidu.

• Voda (8 kreditů) – kvalita vody a dostupnost; fi ltrace a čištění.

• Výživa (15 kreditů) – podpora přístupu k zdravému stravování v budově, 

propagace zdravého stravování.

• Světlo (11 kreditů) – harmonie cirkadiálního rytmu, důraz na přirozené 

denní světlo; umístění oken a možnost ovládání stínění.

• Fitness (8 kreditů) – zvýšení pohybové aktivity, prostory na cvičení či 

aktivní nábytek, fi nanční podpora fyzických aktivit, šíření osvěty.

• Komfort (11 kreditů) – eliminace ruchů a přeslechů; produktivní 

a zároveň uklidňující prostředí; tepelná a akustická pohoda, automatické 

ovládání osvětlení a teploty, ergonomický nábytek, možnost změny 

umístění pracoviště v souvislosti s různým nastavením vnitřní teploty.

• Mysl (17 kreditů) – podpora mentálního a emocionálního zdraví již od 

fáze designu, využití zeleně, přírodních prvků a umění v projektu, adapta-

bilní prostředí dle potřeb jednotlivých pracovních skupin, placené volno 

pro ošetřování členů rodiny atd.

Příklady požadavků
• Osvětlení – minimální průměrné osvětlení pracoviště 215 lux, ovládání 

osvětlení v zónách max. 46,5 m2, při osvětlení pod 300 lux je třeba přidat 

stolní lampy se stínidly v určitém úhlu, pokud osvětlení překračuje hod-

notu 20 000 cd/m2, design s nízkou odrazivostí, pracoviště do vzdále-

nosti 7,5 m od okna, simulace dopadu denního osvětlení a oslunění.

• Hluk – z vnějšího prostředí nepřekročí 50 dBA, ve vnitřním prostředí – 

open space noise criteria (NC) 40 dBA, zasedací místnosti a školící mist-

nosti noise criteria (NC) 30 dBA. Dozvuk v konferenčních místnostech 

0.6 s, open space 0.5 s

• VOC – např. formaldehydy max 27ppb, PM 2-5 méně než 15 μg/m³; 

PM 10 50 μg/m³; ozón 51 ppb, radon 0,148 Bq/L

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

celostátní odborný seminář

S T A V E B N Í C H 

K O N S T R U K C Í

OTVOROVÉ
VÝPLNĚ

EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, 

Jana Koziny 336

500 03 Hradec Králové

XIII. ročník  
16.–17. října 2018

Sborník přednášek je k dispozici 
k prezenčnímu studiu 

v knihovně ČKAIT. 

Lze si jej objednat v tištěné, 
nebo digitální verzi.

Kontakt: 
lucie.ruzickova@stavoeduk.cz

tel.: 777 769 712

�
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Akreditovaní odborníci jsou 
zatím jen z USA
S  těmito dokumenty a  s  přípra-

vou projektu k certifikaci  pomáhá 

akreditovaný odborník na WELL, 

resp. WELL AP. V Česku je již ně-

kolik WELL AP, kteří složili zkouš-

ku.

Pokud WELL Assessor schvá-

lil designovou část certifikace 

a pokud je budova alespoň jeden 

měsíc zkolaudována, je připrave-

na k  ověřování. Měření zahrnuje 

kvalitu vzduchu a vody, intenzitu 

osvětlení, tepelnou pohodu, hluk. 

Měření, odběr vzorků a  kontrolu 

kreditů provádí WELL Assessor 

obvykle během jednoho až dvou 

dní dle rozsahu projektu. Zatím 

je možné pozvat WELL Assesso-

ra pouze z USA. V ČR zatím tuto 

akreditaci nikdo nezískal. Proto 

se doporučuje provést předběž-

ná měření, zejména pro získá-

ní povinných předpokladů, před 

pozváním WELL Assessora, pro-

tože v případě neúspěšného mě-

ření je třeba jej pozvat a zaplatit 

znovu. V případě schválení doku-

mentace a úspěšného ověřování 

na místě vydá WELL Assessor 

WELL Report a následně je vydán 

Certifikát WELL s příslušným po-

čtem bodů. Tím však certifikace 

nekončí. Řadu kreditů a měření je 

třeba průběžně reportovat IWBI 

a  po pěti letech je třeba projekt 

recertifikovat. Recertifikace musí 

být ohlášena minimálně tři roky 

od vydání certifikátu.

Registrační i  certifikační poplat-

ky jsou vyšší než poplatky za 

certifikaci LEED, protože je třeba 

 počítat s návštěvou WELL Asses-

sora a s poplatky za recertifikaci. 

Poplatky vychází z  certifikované 

plochy projektu. Před rozhodnu-

tím, zda začít s  certifikací WELL, 

je dobré provést tzv. pre-assess-

ment, což je předběžné posou-

zení projektu, zda má šance do-

sáhnout požadovaného stupně 

certifikace WELL. Ta je sice velice 

nákladná, lze však  předpokládat, 

že podobně jako certifikace ISO, 

certifikace LEED či BREEAM se 

i WELL stane běžnou praxí. Ná-

jemci, kteří přichází ze zahraničí 

se zvýšenými nároky na podmín-

ky pro zaměstnance, budou vy-

žadovat od majitelů budov pod-

poru při certifikaci WELL.

Iveta Lamaczová
LEED AP, WELL AP
Sustainability konzultant spol. 
Arcadis Czech Republic, s.r.o.

www.ESB-magazin.cz
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International Towers Sydney, Barangaroo, Austrálie (89 179 m2) 

Výšková budova v Barangaroo 
byla byla prvním projektem ve 
světě, který v roce 2018 získal 
WELL Platinum pro Core and Shell. 
Společnost Lendlease, která má 
ve věži Tower 	 ree centrálu, zís-
kala další certifi kát WELL Platinum 
za fi t-out. A byl to první New and 
Existing Interiors projekt v Austrálii 
a největší z hlediska certifi kované 
plochy fi t-outu ve světě.
Psychologové a další odborníci 
z University of Sydney zpracovali 
studii „Na cestě k pozitivní psycho-
logii budov a komunit na pracovi-
šti - vymezení výhod příjemného 
prostředí na pracovišti (PBWE)“.

Jedná se o holistický přístup 
k dobrým pracovním podmínkám 
na pracovišti, při němž se psycho-
logie integruje do návrhů budov. 
Případová studie byla zpraco-
vána právě na základě výzkumu 
International Towers v Baranga-
roo v Sydney. Vyplývá z ní mimo 
jiné, že díky kvalitnímu vnitřnímu 
prostředí se zvýšila produktivita 
práce zaměstnanců o 19 %, indivi-
duální výkon v oblasti kognitivních 
úkolů o 61 % a snížily se dýchací 
potíže, bolesti hlavy a zlepšila se 
kvalita spánku o 30 %.
Foto: Studie PBWE

�
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V Holešovicích mají první 
zkušenosti s WELL certifi kací
Administrativní budova Visionary, která byla v dubnu 2018 
dokončena v pražských Holešovicích, by chtěla ještě v tomto roce 
jako první v Česku získat WELL certifi kaci pro Core and Shell.

Administrativní budova Visiona-

ry, která byla v dubnu 2018 do-

končena v  pražských Holešovi-

cích, by chtěla ještě v tomto roce 

jako první v Česku získat WELL 

certifikaci pro Core and Shell.

Visionary je kancelářskou bu-

dovou třídy A, která nabízí 

23 000 m2 hrubé pronajímatelné 

plochy. Obsazenost byla ještě 

před dokončením 91 %. Budovu 

v červnu 2018 za cca 68 mil. eur 

koupila od firmy Skanska spo-

lečnost CA Immo. 

Skanska se pro WELL certifika-

ci rozhodla až během výstavby 

objektu Visionary, tudíž nebylo 

možné provést tolik změn. S tím 

souvisely i  některé vícenáklady, 

převážně spojené s  materiály, 

které vyhoví přísným požadav-

kům na obsah organických tě-

kavých látek (VOC). Najít takové 

materiály na českém trhu je vel-

mi obtížné. Odpovídá Petra Haj-

ná a Ing. Eva Nykodymová, EHS 

& Sustainability manager Skan-

ska.

Proč se Skanska rozhodla 

u objektu Visionary pro 

certifi kaci WELL?

Nykodymová: WELL certifikace 

v  podstatě doplňuje certifikaci 

LEED, která je zaměřena na udr-

žitelnost objektu. Pokud chcete 

mít plně funkční, šetrný a zdravý 

objekt, bereme WELL certifikaci 

jako další krok. 

V čem se liší certifi kace WELL 

od jiných certifi kací?

Hajná: Hlavní odlišení a doplně-

ní certifikačních systémů LEED 

a BREEAM vidím v  zaměření se 

na lidi, uživatele budovy, zaměst-

nance, na jejich zdraví a pohodu 

při práci. Dalším rozdílem je, že 

certifikace je udělena až po mě-

ření a zhodnocení přímo na mís-

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Kancelářská budova Visionary v pražských Holešovicích 
usiluje o certiffi  kaci WELL. 
Foto: Skanska společnost CA Immo
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tě, v budově, a ne pouze na zá-

kladě zaslané dokumentace, což 

samozřejmě přidává certifikátu 

na své věrohodnosti a  zvyšuje 

jeho hodnotu.

Jak dlouho trvá certifi kaci 

získat?

Hajná: Certifikace WELL je ob-

dobně časově náročná jako cer-

tifikace LEED či BREEAM, tzn. 

běh na dlouhou trať. Konkrét-

ně u projektu Visionary jsme se 

certifikací začali zaobírat na jaře 

2017, kdy probíhalo WELL před-

hodnocení. Na dokumentační 

části jsme pracovali téměř rok, 

v  srpnu 2018 jsme ji dokončili 

a  podali přes online platformu 

na Green Building Certificati-

on Institut. Měření (Performan-

ce verification) předpokládá-

me v  průběhu tohoto podzimu 

a  certifikát očekáváme v  zimě 

2018/2019.

Nykodymová: Celkem lze oče-

kávat spíše dva roky. Rozho-

dující je samozřejmě, kdy se 

s  celým procesem začne. Je 

výhodou a  v  podstatě nutností 

od začátku přizvat celý tým: ar-

chitekta, projektanty, přípravá-

ře stavby, zhotovitele objektu, 

budoucího property manaže-

ra, investora, a  proces zastře-

šit odbornou pomocí v  osobě 

WELL AP.

Jaká jsou největší úskalí 

certifi kačního procesu?

Hajná: Z mé zkušenosti je klíčo-

vá včasná implementace WELL 

požadavků do projektu. Toto by 

mělo být provedeno již při sa-

motném návrhu objektu, pro-

tože jakékoliv pozdější úpravy 

vedou ke komplikacím, zdržení 

a  prodražení. Samotnou neleh-

kou kapitolou je výběr materiálů 

(s ohledem na obsah organických 

těkavých látek, olova), které vy-

hoví certifikačním požadavkům 

a které jsou ve verzi 1 (WELL v1) 

povinným bodem (Precondition). 

Najít takové materiály na českém 

trhu s  potřebnými certifikáty je 

opravdu obtížné. 

Kde je možné v rámci 

certifi kace snadno získat body 

a proč?

Hajná: To by mě samotnou zají-

malo!:-) Ale bez legrace. Očeká-

váme, že snadno získáme body 

za kvalitu pitné vody. Dále je 

snadné získat body v části „Fit-

ness“ např. za umístění laviček, 

vodních prvků, uměleckých děl 

či vybudování zázemí pro cyk-

listy (zde jen pozor na vysoké 

počty požadovaných převléka-

cích skříňek). Taktéž v  katego-

rii „Comfort“, pokud je budova 

navržena v  souladu s  českými 

požadavky na bezbariérové uží-

vání staveb, automaticky splňu-

je WELL požadavek povinného 

Při certifi kaci WELL se získávají body za fi tness. Foto: Skanska společnost CA Immo
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bodu 72 Accessible Design. Po-

kud firma podporuje své zaměst-

nance, nabízí zdravotní progra-

my, umožňuje práci z  domova, 

zakazuje práci v  nočních hodi-

nách atd., to vše se dá snadno 

využít v kategorii Mysl (Mind).

Nykodymová: Samostatnou 

kapitolou jsou i  inovace. Po-

kud prokážeme, že jsme v rám-

ci inovativního řešení budovy 

udělali něco navíc pro nájem-

ce budovy a  tím přispěli k  je-

jich komfortu, zdraví, psychic-

ké pohodě a dalšímu, můžeme 

tím také nějaké body navíc 

také získat.

Jak ovlivňuje certifi kace 

WELL prosazování zdravotně 

nezávadných materiálů 

v budovách?

Hajná: Velmi výrazně! WELL po-

žaduje, aby materiály, ze kterých 

se budova staví, které jsou v bu-

dově použity, splňovaly např. 

přísné požadavky na obsah or-

ganických těkavých látek. Toto 

se týká: nátěrů a  maleb, lepidel 

a tmelů, podlahovin, izolací a ná-

bytku a zařízení. Nutno dodat, že 

tento bod je ve verzi 1 povinný, 

zatímco u  verze 2 se už jedná 

o nepovinnou optimalizaci. 

Nykodymová: Well limituje ne-

bezpečné materiály buď na nulu, 

nebo na minimální množství. 

Například jsme zdlouhavě s do-

davateli řešili, zda nový recepč-

ní pult na Visionary je opravdu 

vyroben z nezávadných materi-

álů. Kromě toho jsme ověřovali, 

zda to, co máme zabudováno, 

opravdu WELL požadavkům 

vyhovuje.

Kolik Certifi kace WELL stojí?

Nykodymová: Certifikační pro-

ces v  rámci Core and Shell 

pro projekt velikosti Visiona-

ry se pohybuje okolo částky 

50 000 USD. Za registraci pro-

jektu je to 4000 USD. Dalšími 

vícenáklady jsou hodiny věno-

vané WELL procesu a  pomo-

ci hlavního zhotovitele stavby, 

architektů, property manage-

mentu, WELL AP člověka. Pak 

již záleží na úrovni certifikace 

a  dalších nákladech, které jste 

ochotni jako investor do pro-

jektu včlenit – zeleninová za-

hrada, skříňky, stojany na kola, 

běžecká dráha a  hřiště, letní 

kino, knihovna atd. Toto je už 

velmi individuální.

Markéta Kohoutová

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
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Energeticky úsporné stavìní

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Visionary získal certifi kaci LEED Platinum s rekordními 95 body

Ze 110 staveb v České republi-

ce, které byly posuzovány pro-

střednictvím certifi kace LEED, 

dopadl holešovický Visionary 

nejlépe. V celoevropském kon-

textu projekt obsadil druhé mís-

to (za kancelářskou budovou 

AA81 v Madridu s hodnocením 

97 bodů) a zároveň sdílí čtvrté 

místo na světě s dalšími dvěma 

 budovami.

Certifi kace tLEED potvrdila, že Vi-

sionary snižuje náklady na spotře-

bu energií o 42,9 % a uspoří 40 % 

spotřeby pitné vody. V budově je 

více než 85 % stálých pracovních 

míst s dostatečným přístupem 

denního světla a téměř 100 % 

pracovních míst s výhledem ven. 

Nákup zelené energie od spo-

lečnosti Amper Market zajišťuje 

100% čerpání elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů po dobu 

3 let. Pozitivně bylo také hodno-

ceno důsledné použití zdravotně 

nezávadných materiálů v inte-

riéru budovy s nulovým či nízkým 

obsahem organických těkavých 

látek, dále stavebních materiálů 

s recyklovaným obsahem (16 %), 

FSC certifi kovaného dřeva (58 %) 

a materiálů z místních zdrojů 

(37 %).

„Certifi kace LEED je standardem 

všech budov, které Skanska v po-

sledních pěti letech v ČR dokon-

čila. Jako první získal tuto cer-

tifi kaci projekt City Green Court 

v roce 2012 a jednalo se tehdy 

o 83 bodů. Postupně následovaly 

další projekty: Corso Court (86 

bodů) a Five (89 bodů). Doufám, 

že brzy k ekologickému prvenství 

přidáme také certifi kát WELL, 

který hodnotí kvalitu vnitřního 

prostředí z pohledu jeho uživa-

telů,“ dodala Alexandra Tomáš-

ková, ředitelka Skanska Property 

Czech Republic. 

Petra Machartová, Skanska
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První WELL a LEED 
certifi kace ve světě
Společnost ASID se v roce 2016 přestěhovala do svého nového 
fi remního ředitelství ve Washingtonu, D. C. Kanceláře navržené 
fi rmou Perkins + Will se staly prvním prostorem na světě, který 
dosáhl obou certifi kací WELL a LEED. Ústřední fi lozofi í kanceláří 
je zdraví, pohodlí a udržitelnost.

Než byla v roce 2017 udělena nej-

vyšší ocenění za vnitřní prostředí 

– Platinum Level Certification for 

the WELL Building Standard™ 

(WELL™) - under WELLv1 a Le-

adership in Energy and Environ-

mental Design (LEED) - under 

the LEED ID+C, byly sledovány 

faktory ovlivňující lidské zdraví 

včetně kvality vzduchu, vody, 

čerstvých a  zdravých potravin, 

světla, fitness (kondice a zdraví), 

ergonomie, komfortu atd. 

Architekti se snažili v  kancelá-

řích Amerického sdružení in-

teriérových designérů (ASID) 

snížit stres a  zároveň zvýšit 

kvalitu ovzduší použitím přírod-

ních prvků v prostoru, zavedeny 

byly přísné normy kvality vody, 

akustické systémy, osvětlení po-

máhající regulovat fyziologické 

procesy těla a využita byla i dal-

ší opatření. Důraz byl po celou 

dobu kladen na zdraví a produk-

tivitu zaměstnanců. Na pracoviš-

tích je k dispozici čerstvé ovoce 

a zelenina, pracovní místa k se-

zení i  stání, samozřejmostí jsou 

wellness místnosti, v  nichž se 

zaměstnanci mohou zrelaxovat.

ASID dokončilo v  loňském roce 

studii Design impakt live, v  níž 

se zabývalo vlivem designu pra-

coviště na zdraví, pracovní vý-

kon a  spokojenost svých vlast-

ních zaměstnanců (sledován byl 

vliv osvětlení, akustiky a úrovně 

CO
2
). Studie sestavená ve spo-

lupráci s Cornell University srov-

návala vnitřní klima kanceláří 

v  původních kancelářích ASID 

(co-working office) a  v  nových 

kancelářských prostorách (ASID 

Headquarters office na 15th 

Avenue ve Washingtonu). 

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Při řešení kanceláří Amerického sdružení interiérových 
architektů se kladl důraz na zdraví a produktivitu práce 
zaměstnanců. Foto: archiv ASID
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Výsledky průzkumu ukazují, že 

nová kancelář ušetřila více než 

76 MWh energie za osvětlení za 

prvních patnáct měsíců, což činí 

7635,60 USD v úsporách nákla-

dů (38,2 tuny nespáleného uhlí 

a 72,9 tuny CO
2
 nevniklo do at-

mosféry). V  průměru kancelář 

nyní ušetří denně 78,2 % ener-

gie oproti situaci, kdyby běželo 

osvětlení naplno a  nebyly regu-

lovány hodnoty denního svět-

la, obsazenosti atd. Ukázalo se 

také, že se v nových prostorách 

zvýšila produktivita práce a  zá-

roveň spokojenost zaměstnanců 

s organizací. 

Markéta Pražanová

Tabulka vybraných hodnot naměřených v kancelářích 
ASID – staré kanceláře (2015) / nové kanceláře (2016)

Teplota během pracovní doby 23,2˚C / 23,8˚C

Relativní vlhkost 45,5 % / 38,0 %

Hlasitost 72,1 dB / 60,8 dB 
(call center - 84 dB / 63 dB) 

Pracovní plocha – jas 271,6 lx / 441,6 lx 

CO2 1427,5 ppm / 596,3 ppm

V kancelářích ušetří v průměru 78,2  % energie oproti běžnému využívání 
osvětlení bez regulace. Foto archiv: ASID
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Počítačové hry vznikají 
ve zdravých kancelářích
Koncem listopadu zasedne porota v čele s předsedkyní 
Evou Jiřičnou a vybere finalisty pátého ročníku soutěže 
CBRE Zasedačka roku. Vítězové budou vyhlášeni 
v únoru 2019. V loňském roce se stal vítězem 
v kategorii Zdravá kancelář výrobce počítačových her 
SCS Software. 

Kvalita prostředí zásadně ovliv-

ňuje nejen zdraví, ale i  celkovou 

spokojenost pracovníků a  tím 

i  jejich produktivitu – vydýchaný 

vzduch či kolísající teploty mo-

hou snížit výkonnost o 10 %, hluk 

pak vede k poklesu koncentrace 

až o 66 %. 

Kritéria Zdravé kanceláře
Soutěž Zasedačka roku si kla-

de za cíl ukázat nejzajímavější 

pracovní prostředí firem v Čes-

ké republice. Soutěží se v devíti 

kategoriích, čtyři pak posuzuje 

odborná porota. Odborným ga-

rantem soutěže je každoročně 

Česká rada pro šetrné budovy. 

Porota se u  přihlášených kan-

celáří zaměřuje na hodnocení 

šesti základních kritérií – akusti-

ku, kvalitu vzduchu, ergonomii, 

světelné a  tepelné podmínky 

a  v  neposlední řadě i  tzv. well-

being zahrnující aspekty kvalit-

ního a spokojeného života, mezi 

něž patří např. množství zeleně 

uvnitř i  vně budovy či dostup-

nost služeb. Ve vztahu k nim se 

posuzují nejen technická krité-

ria, ale na základě odevzdaných 

dotazníků zároveň i  subjektiv-

ní vnímání prostoru samotnými 

uživateli. 

Od akustiky po wellbeing
Loňským vítězem se staly kance-

láře společnosti SCS Software, 

které se vyznačují kvalitně řeše-

nou prostorovou akustikou pro-

střednictvím stropních panelů, 

stěnových absorbérů a paravá-

nů a současně velmi dobrou ne-

průzvučností jednotlivých míst-

ností. Tento aspekt se projevil 

i  na spokojenosti  zaměstnanců 

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Kancelář výrobce počítačových her SCS Software 
V open-space se nachází celoplošné akustické podhle-
dy, o stěnové absorbéry zajišťující lepší srozumitelnost 
řeči. Foto: CBRE Zasedačka roku

�



– 96 % z  nich kvalitu akustiky 

ohodnotilo v  dotaznících pozi-

tivně. 

Eliminace echa i hluku
„V  otevřených kancelářích jsou 

umístěny celoplošné akustické 

podhledy, které jsou u  jednotli-

vých pracovních míst doplněny 

o  stěnové absorbéry, které za-

jišťují lepší srozumitelnost řeči. 

Volily se akustické stropy a  ob-

klady s  absorpční třídou A  (tzn. 

pohlcují 80 % a  více příchozí 

zvukové energie) a  artikulač-

ní třídou alespoň 180 (čím vyš-

ší hodnota artikulační třídy, tím 

více omezíme šíření hluku v pro-

storu). V  koridoru a  v  kuchyňce 

jsou instalovány volně zavěšené 

akustické prvky, které působí 

hravým a  neformálním dojmem, 

a  tematicky potištěné stěnové 

absorbéry. Hladina hluku je sni-

žována i  v  relax zóně, malé tě-

locvičně, místnosti pro masáže, 

Ecophone-boxech),“ vysvětlu-

je Iveta Králová ze společnosti 

Saint-Gobain Ecophon.

Co se týká vnitřního ovzduší, mají 

kanceláře SCS Software vhodně 

nastavenou regulaci přiváděné-

ho vzduchu do zasedacích míst-

ností a  nízkou koncentraci oxi-

du uhličitého (CO
2
), jež se podle 

provedených měření pohybovala 

pod normou stanoveným limitem 

1 500 ppm. 

Množství denního světla je možné 

regulovat pomocí vnějšího a  vnitř-

ního stínění. Díky nastavitelným žid-

lím, stolům i monitorům mohou dále 

zaměstnanci uzpůsobit své pracov-

ní místo v  závislosti na svých po-

třebách a současně mohou k práci 

využít i  jiných místností a  nemusí 

nutně pracovat u svého stolu.

Dobrá kvalita vzduchu 
u všech fi nalistů
U  zbývajících finalistů, kteří po-

stoupili do závěrečného kola, 

vyzdvihla porota zvláště kva-

litu vnitřního ovzduší a  nízkou 

koncentraci CO
2
. U  lídra v  ob-

lasti podnikových aplikací SAP 

Services ocenila dále akustické 

řešení na chodbách včetně po-

čtu call boxů a dalších míst pro 

nerušenou práci či vhodné umís-

tění vzduchotechniky nasměro-

vané tak, aby proudící vzduch 

nefoukal zaměstnancům přímo 

za krk. Technologická firma Red 

Hat Czech naopak odborníky za-

ujala zejména celkovým pojetím 

prostoru s  důrazem na přírodní 

motivy a uvítala i variabilitu pra-

covního zázemí s  možností in-

dividuálně nastavit vzdálenost 

Pracovní prostředí výrobce počítačových her SCS Software – Akustické řešení snižuje ve vstupních prostorách hladinu hluku a eliminuje echo (vlevo). Za-
městnanci mohou k práci využít i jiných místností a nemusí pracovat u svého stolu (vpravo). Foto: CBRE Zasedačka roku
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monitoru, výšku stolu či polohu 

židle. Ve vztahu ke kritériu well-

being dosáhl nejvyššího hodno-

cení vývojář mobilních aplikací 

Ackee, který zaujal urbanistic-

kým začleněním budovy, občan-

skou vybaveností a  množstvím 

zeleně v okolí. 

Příliš suchý vzduch 
v kancelářích
Ve všech kancelářích se porot-

ci setkali s  velmi nízkou vlhkostí 

vzduchu hluboko pod optimál-

ním rozmezím mezi 50–60 %. 

Finalistům obecně proto dopo-

ručili do interiéru začlenit větší 

počet živých květin a rostlin, aby 

bylo prostředí z hlediska vlhkos-

ti pro zaměstnance příjemnější. 

 Zároveň je upozornili i  na příliš-

né přetápění v  zimním období, 

neboť naměřené teploty přesáhly 

mnohdy až o 2 °C doporučenou 

teplotu 22 °C. 

Vzhledem k  vysoké konkurenci 

na trhu práce, obzvlášť v oblas-

ti IT, a  boji o  schopné a  kvalit-

ní zaměstnance, je patrný trend 

nabízet zaměstnancům kvalitní 

kanceláře. Preference zdravých 

budov zohledňujících primár-

ně komfort uživatelů a  jejich fy-

zickou a  psychickou pohodu se 

proto stává klíčovým faktorem. 

Připravila Markéta Pražanová 

www.zdravabudova.cz
www.zasedackaroku.cz

Pracovní prostředí výrobce počítačových her SCS Software – V kuchyň-
ce jsou instalovány volně zavěšené akustické prvky a stěnové absorbéry 
Foto: CBRE Zasedačka roku
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Mikroklima galerie Osmička 
ve staré továrně 
V dubnu letošního roku byla otevřena nová galerie 8smička 
v Humpolci. Při konverzi továrny se stala prioritou kvalita 
vnitřních prostor s důrazem na osvětlení, tepelný komfort, 
kvalitu vzduchu a akustiku.

Hala č. 8 sloužila původně k výrobě 

vlněných látek. K prvnímu pokusu 

o konverzi této soukenické továrny 

z konce 19. století v Humpolci došlo 

již v  roce 2010. Tehdy zde vznikla 

administrativní budova místní spo-

lečnosti Hranipex. Došlo k  sanaci 

zdí betonovou tvárnicí lemovanou 

černým plechem, výměně rozvodů, 

záchraně komína, osazení výkladců 

a  k  výraznému sjednocení nesou-

rodých objektů továrny kontroverz-

ní antracitovou barvou fasád. Le-

tos byla dokončena další proměna 

stavby, tentokrát na novou galerii 

8smička. Ze současných zásahů se 

vyklubala investice za desítky mili-

onů, která systematicky zhodnoco-

vala industriální objekt nevalné ar-

chitektonické a konstrukční kvality. 

Investor se rozhodl vybudovat si 

v prvním patře zázemí pro soukro-

mou sbírku s depozitářem, přízemí 

ale otevřel veřejnosti – najdeme zde 

galerii zaměřenou na české mo-

derní a  současné umění, kavárnu, 

knihkupectví a edukační místnost. 

Než byla konverze továrny na gale-

rii dokončena, investor s architek-

tem navštívili několik obdobných 

institucí u  nás i  v  zahraničí. Díky 

tomu se jim podařilo vyvarovat ne-

švarů a kontraproduktivních úspor 

a pomocí nejnovějších technologií 

vytvořit vnitřní prostředí pro umění 

i pro lidi. Investor i architekt si po 

celou dobu obnovy této industriál-

ní stavby uvědomovali, že se jedná 

o nákladné stavební úpravy s vy-

sokou provozní náročností. I přes-

to se rozhodli vydat touto cestou 

– vytvořit kvalitní vnitřní prostře-

dí, maximálně zachovat stávající 

stavbu a akcentovat její tvarosloví 

tak, aby nebylo nutné do provozu 

celé budovy v  budoucnu jakkoliv 

zasahovat. 

Markéta Pražanová

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Parametry osvětlení v galerii 8smička jsou nastavitelné 
digitálním řídicím systémem. Foto: Lukáš Žentel
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Komfort vnitřního prostředí 
pro lidi i exponáty
Galerie 8smička musela splnit tzv. tvrdá kritéria, což je řešení 
osvětlení, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, měření, která 
ovlivňující kvalitu vystavených exponátů i měkká kritéria jako je 
akustika a barevnost.

Vnitřní pohodu zajišťují moder-

ní technologie, pro běžného ná-

vštěvníka skryté a lehce přehléd-

nutelné. Prostory přízemí a patra 

měly od začátku omezenou svět-

lou výšku pro účely výstav. Sys-

témem snížených sádrokartono-

vých lemů na výšku 2,6 m kolem 

obvodu každé výstavní místnosti 

bylo dosaženo vyváženého kom-

promisu, aby hlavní plocha zů-

stala ve světlé výšce cca 3 m. 

Snížené lemy jsou využity pro 

vedení vzduchotechniky a ostat-

ních médií jako je elektro, slabo-

proud, topení, vodovod a kanali-

zace. Na hraně lemu je umístěn 

zapuštěný osvětlovací systém. 

Perforovaný akustický sádrokar-

tonový podhled byl zvolen také 

pro optimální akustické parame-

try výstavních prostor, protože 

splňuje vyváženou dobu dozvu-

ku mluveného slova. 

Regulace intenzity osvětlení
Světlo je pro výstavní prostory 

8smičky jedním ze zásadních pa-

rametrů kvality vnitřního prostředí. 

Přirozené světlo je v principu hůře 

regulovatelné a může ve své pod-

statě i  znehodnocovat umělecká 

díla a  urychlovat jejich stárnutí, 

stejně jako umělé osvětlení expo-

nátů, které by nemělo přesáhnout 

50-70 luxů. Proto byl zvolen sofi sti-

kovaný systém galerijního umělého 

nasvětlení, které umožňuje nasvět-

lit exponáty cíleně jen v požadova-

né míře intenzity a využít i dalších 

světelných efektů rozptýleného 

světla a bodového nasvětlení. Liš-

tový systém představuje varia-

bilní řešení pro umisťování světel 

po obvodu (i  v  prostoru) velkých 

místností. Každá výstava vyžaduje 

originální světelnou scénu, kterou 

umožní jednoduché přeskládá-

ní světel na liště do jiných pozic. 

Parametry světel jsou nastavitelné 

 digitálním řídicím systémem DALI 

na dálku prostřednictvím PC apli-

kací a mobilních technologií. Rozli-

šujeme tak také osvětlení pro růz-

né funkce, např. pracovní osvětlení 

pro uklízečku je odlišné od osvět-

lení exponátů. Pokud automatika 

rozpozná, že v  galerii nikdo není, 

světla se sama zhasnou. 

Tovární okna na míru a jejich 
stínění
Jedním z  požadavků bylo po-

nechání otvorů oken a  navráce-

ní objektu původní tváře fabriky. 

Byla proto použita speciální okna 

s  kovovou mříží továrního charak-

teru s  izolačním dvojsklem. V ok-

nech v 1.NP a 2.NP jsou umístěny 

rolety s  1% propustností světla, 

které zajišťují nezbytné zastínění 

pro výstavní exponáty. V depozitu 

3.NP jsou trvale spuštěny blackou-

tové rolety pro optimální prostředí 

pro dlouhodobé uložení sbírko-

vých předmětů. 

Distribuce tepla v budově
Dalšími zásadními parametry pro 

kvalitu vnitřního prostředí jsou tep-

lota, vlhkost a  výměna vzduchu. 

Pro výstavní prostory je nezbytné, 

www.ESB-magazin.cz
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Parametry osvětlení i vytápění v galerii 8smička jsou nastavitelné digitál-
ním řídicím systémem. Foto: Lukáš Žentel
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aby v objektu byla trvalá hodnota 

teploty 18–22 °C a  vlhkost vzdu-

chu 50–55 %. To vyžaduje spe-

ciální technologii distribuce tepla 

po objektu. Srdcem technologie 

budovy je strojovna vzduchotech-

niky a kotelna umístěná v přízemí 

severní strany domu. 

„Zdrojem vytápění celého objektu 

jsou dvě tepelná čerpadla vzduch-

-voda, každé o výkonu 31,0kW při 

A2/W35 (topný faktor 3,4). Tepelná 

čerpadla zajišťují dodávku topné 

vody pro potřeby vytápění objektu. 

V případě požadavku ohřevu TV je 

jedno z čerpadel automaticky pře-

stavěno pomocí  přepínacího  ventilu 

a přednostně nahřívá zásobník TV. 

Tepelná čerpadla jsou vybavená 

vlastní automatikou – jsou řízena 

analogovým signálem 0-10 V, kte-

rý stanovuje požadovanou teplotu 

na vratném potrubí do tepelného 

čerpadla," vysvětluje energetický 

specialista Dušan Lédl. Provoz-

ní rozsah tepelných čerpadel činí 

-20 °C až 35 °C, vzduch se získá-

vá volným nasáváním z  prostoru. 

Tepelné čerpadlo pro ohřev TV má 

na výstupním potrubí z akumulač-

ní nádoby umístěný bezpečnost-

ní termostat, který při překročení 

max. teploty TV (+60 °C) dá impuls 

do řídicího systému a  ten tepelné 

čerpadlo odpojí. Řídicí systém za-

bezpečuje provoz vytápění proti 

výskytu havarijních a poruchových 

stavů (zaplavení prostoru s plyno-

vými spotřebiči, přetopení prosto-

ru s  plynovými spotřebiči, pokles 

tlaku systému ÚT, přetopení mé-

dia). Tyto stavy jsou signalizovány 

světlem na rozvaděči, na ovláda-

cím panelu regulátoru a  jsou pře-

nášeny na centrální dispečerské 

 pracoviště. Do řídicího systému je 

přivedena také informace o požáru 

ze systému EPS. Při aktivaci této 

informace dojde k okamžitému vy-

pnutí patřičných vzduchotechnic-

kých jednotek.

Regulace vytápění – celý sys-

tém vytápění je řízen jednotkou 

MaR, která vyhodnocuje celkový 

stav budovy. Systém MaR a řídicí 

systém DALI fungují na společné 

softwarové platformě a jsou snad-

no regulovatelné a uživatelsky pří-

stupné. 

Výměna vzduchu 
Velká vzduchotechnická jednotka 

potrubím rozvádí čerstvý vzduch po 

celé budově. V každé velké výstavní 

místnosti je následně jednotka přes-

né klimatizace skrytě umístěná v ni-

kách nosných stěn. Reguluje průtok 

vzduchu, jeho teplotu a vlhkost a je 

napojena na elektro, topnou a chla-

dicí vodu, pitnou vodu pro vlhčení 

a  odvod kondenzátu. Vyrovnává 

tak tepelné zisky a ztráty místností. 

U oken fasád jsou osazeny radiáto-

ry pro odstranění rizika kondenzace 

vodních par na plochách zasklení. 

Ohřev vzduchu jednotkami přesné 

klimatizace a dvou VZT jednotek je 

řešen pomocí teplovodního výmění-

ku v každé jednotce, ke kterému je 

přivedena neregulovaná topná voda 

o teplotním spádu 55/45°C. 

Chod vzduchotechnické jednotky je 

automatický a zajišťuje požadované 

parametry výstupního vzduchu, sig-

nalizaci poruchových stavů jednotky 

a spínání jednotky dle časových pro-

gramů určených uživatelem objektu. 

Jednotka pracuje se 100% přívo-

dem čerstvého vzduchu. Množství 

 přiváděného a odtahovaného vzdu-

chu je regulováno pomocí frekvenč-

ních měničů v  závislosti na kvalitě 

odtahovaného vzduchu. Přiváděný 

čerstvý větrací vzduch je přede-

hříván teplem odpadního vzduchu 

v rotačním rekuperačním výměníku. 

Výstupní vzduch z  jednotky je pak 

dále upravován na požadovanou 

teplotu pomocí vodního ohřívače 

vzduchu. Výstupní vzduch z jednot-

ky je možné dle potřeby zvlhčovat 

na požadovanou hodnotu pomocí 

elektrického parního zvlhčovače. 

V případě potřeby vlhčení je zapnut 

vyvíječ páry a jeho výkon je pak říze-

www.ESB-magazin.cz
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Kromě profesionálního řešení vnitřního klimatu budovy byl kladen důraz 
také na celkový architektonický výraz a design interiérů. 
Foto: Lukáš Žentel
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ný v  závislosti na vlhkosti vzduchu 

v odtahovém potrubí jednotky.

Chlazení
Jako zdroj chladu pro celý objekt je 

ve strojovně umístěna chladicí jed-

notka s  venkovním suchým chladi-

čem. Výstupní chladná voda (+6 °C) 

je v  sekundárním okruhu přivedená 

do akumulační nádrže. Ohřátá voda 

(+12 °C) z  okruhu rozvodu chladné 

vody je vracena zpět do akumulační 

nádrže, kde je opět ochlazená na po-

žadované parametry. Primární strana 

zdroje chladu, naplněna nemrznou-

cí směsí, je využívaná pro přede-

hřev akumulační nádoby ÚT a  pak 

 dochlazovaná pomocí suchého chla-

diče, který je umístěný na střeše ob-

jektu. Předehřev akumulační nádrže 

ÚT je sestaven z deskového výmě-

níku a  regulačních ventilů. Samotný 

předehřev je pak řízený v  závislosti 

na teplotě vody v akumulační nádo-

bě a teplotě výstupní vody primárního 

okruhu zdroje chladu. Výkon suché-

ho chladiče je řízený v závislosti na 

teplotě vratné vody ze suchého chla-

diče. Ochlazená voda je z  akumu-

lační nádrže přivedena k jednotlivým 

odběrným zařízením (VZT, přesná kli-

matizace, fan-coily). Výstupní větev 

je vybavena oběhovým čerpadlem. 

Navržený řídicí systém zajišťuje spí-

nání zdroje chladu a distribuci chladi-

va k jednotlivým odběrným místům. 

Zdroj chladu je spínaný na základě 

poklesu teploty v  akumulační ná-

době. Současně se startem zdroje 

chladu dochází i k zapnutí čerpadel 

primárního a  sekundárního okruhu. 

Oběhové čerpadlo chladné vody je 

spínáno na základě požadavku kte-

réhokoliv zařízení na chlazení. Hlídání 

tlaku v systému chlazení je zabezpe-

čeno na primární straně i sekundární 

straně tlakovou expanzní nádobou 

a snímačem tlaku umístěným ve vrat-

ných potrubích jednotlivých okruhů. 

Ing. arch. Luděk Rýzner

www.ESB-magazin.cz

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

8SMIČKA, Humpolec
Generální projektant: OK PLAN 
ARCHITECTS, s. r. o. 
Autor: Ing. arch. Luděk Rýzner, 
Ing. arch. František Čekal 
Investor: Nadační fond 8smička 
Generální dodavatel: IPM Buil-
ding, spol. s r.o., Konárovice 
Zastavěná plocha: 1 073 m2 
Obestavěný prostor: 7 600 m3 
Užitná plocha: cca 3 000 m2 
Projekt: 2015 
Realizace: 11/2016–03/2018 
Foto: Nadační fond 8SMIČKA, 
foto Lukáš Žentel
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Výrobní závod Fenix s.r.o. v Jeseníku

Startup pro akumulaci energie
Otázky využití velkokapacitní baterie pro vyhlazování odběrových 
špiček a zálohování výrobního provozu řeší společnost FENIX Jese-
ník společně s UCEEB ČVUT.

Špičkovací akumulační stanice (dále 

jen SAS) je souborem technologií, 

vytvářejících zdroj energie pro široké 

spektrum aplikací. V Jeseníku má za 

cíl snížit rezervovaný výkon, vykrývat 

energetické odběrové špičky (vyrov-

nání diagramu), pokrývat čtvrthodi-

nová maxima, eliminovat pokuty za 

překročení maxim a fungovat i jako 

provozní záloha energie pro doběh 

technologií (POWER UPS).

Technologie akumulace energie 

využívá velkokapacitní bateriové 

energetické úložiště a dynamicky 

řízené výkonové střídače DC/AC 

ve 4Q režimu, které zajišťují řízený 

všesměrový tok energie. 

Technologie je navržena tak, aby 

umožňovala modulární dimenzo-

vání i pro jiné cílové aplikace. Mo-

dulární koncepcí je zajištěna mož-

nost navýšení provozního výkonu 

měničů nebo akumulační kapacity 

energetického zásobníku. Stanice 

SAS je vybavena řídicím systémem 

PMS (Power Management Sys-

tem), který zajišťuje řízení chodu 

celé technologie a dynamické 

řízení dle potřeb provozovatele 

a provozních stavů v distribuční 

soustavě.

Aplikační oblasti využití 
stanice SAS
Špičkovací akumulační stanice je 

koncepčně navržena tak, aby mohla 

být použita v širokém spektru cílo-

vých aplikací. Stanice SAS obecně 

zajišťují vytvoření vlastní energetické 

kapacitní zálohy provozu výrobního 

nebo obchodně-komerčního objek-

tu a jsou určeny pro provoz v násle-

dujících pracovních režimech:

• snížení rezervovaného výkonu 

(rozložení spotřeby do 24 hodin);

• řízení čtvrthodinového maxima;

• ochrana a energetická záloha 

proti výpadkům, které mohou způ-

sobit významné škody ve výrobě;

• řízení a kompenzace kvality sítě;

• eliminace pokut za překročení 

maxim.

Další aplikací jsou akumulační na-

bíjecí stanice pro elektromobily ve 

formě kontejnerové nabíjecí aku-

www.ESB-magazin.cz
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mulační stanice pro silniční čerpa-

cí stanice nebo pevné akumulační 

stanice pro nabíjení elektromobilů 

v rámci korporátní sféry, obchod-

ních center, administrativních ob-

jektů nebo aglomeračních celků. 

Hlavními oblastmi využití SAS jsou 

energetické stanice pro podporu 

průmyslových provozů a dynamic-

ké energetické balancovací stani-

ce pro široké rozmístění v distri-

bučních soustavách s hromadným 

řízením pro omezení vlivu místních 

výroben z OZE. Špičkovací aku-

mulační stanice může být svým 

modulárním konstrukčním uspořá-

dáním využita také ve 20stopých, 

speciálně upravených kontejne-

rech jako mobilní energetický zá-

sobník, například pro oblasti bez 

stálého zdroje elektrické energie či 

pro oblasti s nízkou kvalitou sítě.

Detaily SAS v Jeseníku
Pro umístění stanice SAS byla 

zvolena technická místnost v ob-

jektu bývalého skladu, který byl 

rekonstruován na nové výrobní 

prostory v rámci zvyšování výrob-

ních kapacit podniku. Tato míst-

nost byla upravena pro zvolené 

konstrukční provedení technologie 

SAS. Velkokapacitní úložiště je 

konstruováno z rozvaděčových 

skříní 80 × 80 × 200 cm, které 

jsou sestaveny do dvou bloků 

s kapacitou 2 × 307 kWh. Prostor 

je  připraven pro možnost dodateč-

ného rozšíření o další blok.

Stanice SAS je sestavena 
z následujících funkčních celků:
• velkokapacitní akumulační 

uložiště 2 × 307 kWh se 

systémem BMS;

• blok výkonových měničů 

2 × 350 kW (přetížitelnost 

2 × 400 kW);

• blok výkonových připojovacích 

transformátorů 2 x 400 kVA;

• rozvaděč hlavního výkonového 

připojení SAS na DTS, která je 

uvnitř areálu;

• rozvaděče Synchrometteringu 

a výkonových stykačů 

(dovybavení DTS);

• Power Management System – 

řídicí jednotka aplikace SAS;

• rozvaděče podpůrných obvodů 

(zálohované napájení 24 V, VZT, 

SHZ).

Koncepce uspořádání 
topologie zapojení 
zajišťuje následující rozsah 
provozních režimů:
• stav všech spínacích a jisticích 

prvků je monitorovány pro hlavní 

řídicí aplikaci;

www.ESB-magazin.cz
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Půdorys rozmístění jednotlivých prvků velkokapacitního úložiště

Plánovaná úprava spotřeby po instalaci velkokapacitního úložiště
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• topologie umožňuje snadné 

rozšiřování výkonu a kapacity 

přidáváním funkčních bloků;

• propojovací topologie zajišťuje 

snadnou možnost údržby 

jednotlivých částí;

• topologie umožňuje realizaci 

modifi kací uspořádání zapojení, 

režim Off-line a In-line interaktiv,

• koncepce nám zajišťuje 

unifi kovanou funkci 

systémových bloků BMS 

a Synchrometeringu;

• cílová aplikace je zákaznicky 

defi nována až v jednotce PMS;

• pro technologii je řešena 

řídicí a monitorovací aplikace 

energetického meteringu 

a dispečinku.

Vize pro SAS do budoucna
• výkonový rozsah stanic SAS je 

rozdělen do výkonových úrovní 

300 kVA, 600 kVA, 1 MVA, což 

umožňuje vytvoření řešení dle 

cílové aplikace;

• kapacitní rozsah stanic SAS 

je škálovatelný po 250 kWh. 

S použitím akumulátorů na bázi 

lithiových článků (LiFePO4). 

Technologie není závislá na typu 

použitých akumulátorů, lze je 

zaměnit za jiný druh,

• možnost napojení na zdroj OZE, ať 

už stávající nebo nově instalovaný;

• výkonové měniče a střídače 

pracující ve 4Q režimu;

• SAS může také sloužit jako 

specializovaná nabíjecí stanice 

pro elektromobily;

• nadstavbou pro celou 

technologii a všechny typy 

SAS je systém dispečerského 

ovládání.

Ing. Peter Šovčík
Připraveno podle podkladů fi rmy 
AERS

Budova v areálu společnosti Fenix s.r.o., ve které je umístěna špičkovací 
akumulační stanice
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Po letošním velmi úspěšném 20. ročníku největšího oboro-

vého veletrhu Střechy Praha oslaví v únoru 2019 své jubileum

i souběžný veletrh SOLAR PRAHA zaměřený na efektivní

využívání obnovitelných zdrojů. Veletrh proběhne v  PVA 

EXPO PRAHA Letňany ve dnech 7.–9. 2. 2019. Uzávěrka při-

hlášek k účasti za nižší ceny je 30. 9. 2018. 

Úspora energií a náhrada tradičních zdrojů tepla obnovi-

telnými zdroji je zárukou přitažlivosti pro všechny návštěv-

níky, jejichž počet se letos přiblížil číslu 22 000. 

veletrhu úspor energií 

Hlavními tématy jsou fotovoltaika, solární termika, 

biomasa, tepelná čerpadla, akumulace energie, od-

padní teplo a elektromobilita. Solární energetika zaží-

vá nezadržitelný rozvoj a program veletrhu proto za-

hrne aktuální trendy a odpoví na nejčastější dotazy 

návštěvníků – jaké jsou cenové a technické možnosti 

výstavby fotovoltaických střešních elektráren, jaká je 

doporučená kapacita, jaké jsou možnosti fi nancování 

a jak využít aktuální dotační programy, jak sklado-

vat energii z  obnovitelných zdrojů a jaká jsou řešení 

pro energetickou soběstačnost. Cenné rady získají 

návštěvníci v  Centru pro úspory energií a obnovitel-

né zdroje energie a ve Stavebním poradenském centru 

pro všechny oblasti výstavby, které zajišťuje po celou 

dobu veletrhu ČKAIT a ČVUT v Praze.

Více na www.strechy-praha.cz
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Ekologická vesnice Nebřenice 
Nová vesnice  na 140 ha s 250 stavbami pro bydlení i služby 
má být zásobována teplem výhradně ze zemních vrtů. Nyní 
se realizuje první etapa, která by měla být dokončena v 
příštím roce.

Moderně řešené stavby nové 

vesnice se skleněnými velkofor-

mátovými prvky mají požadavky 

jak na vytápění, tak na chlazení. 

Technologie tepelných čerpa-

del s  vrty poskytuje komfortní 

a  levnou dodávku tepla a chla-

du. V konečné fázi bude v mís-

tě realizováno 500 hlubinných 

vrtů, které budou zásobovat jak 

rodinné domy, tak obecní infra-

strukturu.  

Prezentace projekčních prací 

představí průzkum, testovací 

práce a následné průzkumy, kte-

ré mají zabezpečit udržitelnost 

vrtů po dobu životnosti staveb. 

Numerické výpočty byly dopl-

něny o 3D modelace šíření tep-

la a chladu v horninovém masi-

vu v  průběhu budoucích 25–50 

let. Výstupy následně sloužily 

zpět architektům k  zapracová-

ní změn, které se projevily na 

tepelněizolačních vlastnostech 

objektů. Díky těmto postupům 

bude zajištěno bezpečné záso-

bování teplem a  chladem celé-

ho nově vznikajícího projektu.  

Průzkum tepelné odezvy 
vrtů
Vzhledem k  rozsahu celé akce 

byly pro celou lokalitu vybrány 

tři body pro umístění průzkum-

ných vrtů. Byla snaha zmapovat 

geologický profi l celé lokality. 

Průzkumné vrty tvoří téměř rov-

nostranný trojúhelník. Toto uspo-

řádání je ideální pro přesnější 

data následného 3D modelu. 

Průzkumné vrty se realizují se 

záměrem získat přesnou před-

stavu o  geologickém profilu, 

počtu zasažených zvodní, je-

jich mocnosti. Vrtání musí být 

také efektivní a  musí mít eko-

nomický smysl. Proto pokud se 

při průzkumu narazí na geolo-

gické anomálie, které vrty pro-

dražují a  zpomalují vrtání, zva-

žuje se, zda pokračovat dále, 

nebo  průzkumné práce zastavit 

www.ESB-magazin.cz
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Zastavovací plán Nebřenic počítá nejen s bydlením ale 
i službami jako jsou obchody, školka, spa-wellness, jez-
decký a golfový klub, tenisové centrum, naučné stezky 
a upravená krajina
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a pracovat pouze s efektivně re-

alizovanou hloubkou vrtů. 

Na lokalitě Nebřenice se poda-

řilo všechny 3 průzkumné vrty 

dokončit do plánované maxi-

mální hloubky 150 m. Součas-

né dostupné technologie v  ČR 

již umožňují vrtat vrty pro tepel-

ná čerpadla do hloubek 200–

300 m. U tohoto projektu se tak 

hluboké vrty neplánovaly.  

Teplotní profil
Návrhy systémů zemního tepla se 

opírají z velké míry o těžení ener-

gie, tepla, které je naakumulova-

né v  zemním masivu. Pro výpo-

čty je tedy velmi zásadní původní 

neovlivněná teplota. Pro zjištění 

této hodnoty se vrt „loguje“ v ce-

lém svém profi lu a z průměrných 

naměřených hodnot vychází ne-

ovlivněná teplota podloží, která 

je zásadní hodnotou pro další di-

menzování vrtů. 

Tepelná vodivost 
horninového masivu 
Průzkumné vrty jsou plnohod-

notné vrty pro tepelné čerpadlo 

včetně vystrojení výměníkem 

z  PE 100-RC a  tlakové injektá-

že. Vrt musí být proveden ve vy-

sokém standardu tak, aby výkon 

vrtů byl maximální. Průzkumné 

vrty jsou vystrojeny systémem 

GEROtherm 4 x 32 a  mezipro-

stor mezi výměníkem a  stěnou 

vrtu je tlakově vyplněn směsí 

se zvýšenou tepelnou vodivostí 

Calidutherm EKO (2,0 W/m∙K).

Každý z  vrtů byl postupně na-

pojen na měřicí aparaturu, která 

vrty zatížila tepelným výkonem 

7150 W. Záznam průběhu Ther-

mal Response Testu se dále vy-

hodnocuje a  výsledkem je prů-

měrná tepelná vodivost jednoho 

metru konkrétního vrtu. 

3D model kontroluje 
ochlazení podloží
Data z  průzkumných vrtů po-

sloužila jako vstupní informace 

pro návrh 3D modelu celé loka-

lity. Plánovaná výstavba nové 

vesnice obsahuje mnoho soli-

térních budov, ale také soubory 

objektů, jako řadové domy, by-

tové domy a  objekty občanské 

vybavenosti. 

Každý z  objektů má zcela jiné 

energetické potřeby tepla, chla-

du a  energie pro přípravu teplé 

vody. Aby zemský masiv pod lo-

kalitou Nebřenice zůstal energe-

ticky udržitelný, bylo  zapotřebí 

celou oblast simulovat ve 3D 

prostředí. Jedině tak bylo mož-

né zanést všechny objekty s vrty 

a porovnávat vzájemné ovlivňo-

vání různě používaných vrtných 

polí. 3D model je stále „živým“ 

podkladem, který se neustále 

doplňuje o  objekty, které se na 

lokalitě teprve plánují. Součas-

ný simulovaný stav je vidět na 

obrázku 03. 

3D model odhalil ohrožená mís-

ta, která by s  výhledem na 25 

až 50 let provozu, vykazovala 

značné snížení teploty v  okolí 

vrtných polí. Jednalo se pře-

devším o  vrtná pole R5 a  R6, 

která slouží bytovým domům. 

U  bytových domů je výrazně 

větší odběr tepla než u  stan-

dardních smíšeně využívaných 

objektů. Hlavní měrou se podí-

lí požadavek na přípravu teplé 

vody.

Graf teplotního profi lu zkušebního 
vrtu 02 (obr. 1)

Naměřená průměrná neovlivněná teplota průzkumných 
vrtů  (tab. 1)

Popis Ø teplota podloží 
[°C]

Odpor vrtu 
[K/W/m]

Tep. vodivost 
[W/m·K ]

Vrt 01 10,5 0,11 2,65

Vrt 02 10,3 0,06 2,50

Vrt 03 10,5 0,09 2,75

www.ESB-magazin.cz
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Eliminace vysoce 
podchlazených míst
Díky výstupu z 3D modelu bylo 

možné optimalizovat vrtná pole 

tak, že vysoce podchlazená 

místa se podařilo eliminovat. 

Změnilo se rozmístění vrtů jejich 

vzájemné rozestupy. Zpětný po-

žadavek na architekty a staveb-

ní projektanty byl na optimaliza-

ci schránek budov tak, aby vrty 

umístěné zpravidla pod objekty 

byly využívány správně. Došlo 

i  k  navýšení požadavku na let-

ní chlazení, a  tedy zpětný zisk 

energie do vrtů. 

Z  výsledků, prezentovaných na 

obrázcích č. 4 a č. 5, je patrné, 

že v centru vrtných polí jednot-

livých objektů se výrazně pro-

jevuje cyklický odběr a  zpětné 

ukládání (dotace) tepla během 

provozu tepelných čerpadel. 

Roční rozsah kolísání teploty 

dosahuje cca 1–2  °C. V  cent-

ru vrtného pole každé skupiny 

BHE se projevuje nejvýraznější 

poklesový trend. Po 25 letech 

provozu lze předpokládat po-

kles průměrné teploty hornin 

v  centru o  přibližně 3 °C. Ob-

last s výrazným snížením teplo-

ty o více než 6 °C po 25 letech 

se omezuje pouze na bezpro-

střední okolí exploatačních vrtů. 

S  rostoucí vzdáleností od cen-

tra vrtného pole postupně za-

niká kolísání vlivem cyklického 

provozu TČ a snižuje se rovněž 

míra celkového tepelného ovliv-

nění hornin. Ve vzdálenosti 15 m 

od centra vrtného pole objektu 

č. 15  dosahuje pokles teploty 

cca 2  °C, ve vzdálenosti 25 m 

cca 1 °C a ve vzdálenosti 45 m 

se jedná o zhruba 0,5 °C. 

Oblasti vrtných polí, které simuloval 3D model (obr. 3)

Průběhy teploty v okolí vrtného pole v okolí objektů R1 až R8 (°C) – simu-
lace v průběhu 25 let (obr. 4), plošné rozložení teplot v okolí vrtného pole 
po 25 letech (obr. 5)

www.ESB-magazin.cz
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Nejvyšší míru ovlivnění tepel-

ného pole v  rámci simulované 

lokality po 25 letech vykazují 

oblasti R1 a  R4 (rodinné vily), 

kde průměrný pokles teploty 

v  hloubce 20  m nepřesahuje 

3,5 °C – oproti současné ne-

ovlivněné teplotě 10 °C. To je 

dáno tím, že u  lokalit R1 a  R4 

se v  rámci modelu  nepočítalo 

s  chlazením – tedy regenerací 

vrtných polí. 

I přes velmi optimistické výsledky 

modelového řešení je třeba upo-

zornit, že ani po 25 letech nedo-

jde k úplnému ustálení tepelného 

pole, ale bude pokračovat proces 

postupného ochlazování tepelné-

ho masivu. Další pokles teploty již 

však bude velice pozvolný a cel-

kové konečné snížení teploty po 

ustálení tepelných poměrů může 

být o cca 1/3 vyšší, než je prezen-

tovaný stav po 25 letech provozu.    

Dosah ovlivnění tepelného pole 

po 25 letech provozu TČ je zá-

roveň patrný z obr. Č. 4. Jedná 

se o  třetí modelovou vrstvu, tj. 

stav v  hloubce cca 20 m pod 

0,5 °C od výchozího stavu. Ob-

last se sníženou teplotou má 

asymetrický tvar, je mírně pro-

tažena ve směru proudění pod-

zemní vody, což indikuje přítok 

relativně teplé vody do oblasti 

vrtů a odtok vychlazené vody. 

Vliv tektonicky porušené zóny 

ve směru JV-SZ, situované 

v  severovýchodní části mode-

lového území, na teplotní pole 

horninového prostředí, je mož-

né označit za zanedbatelný.  

Zatím jde 
o nejkomplexnější 
využívání vrtů
Na projektu Nebřenice OAKS 

proběhl zatím nejpodrobněj-

ší a  nejkomplexnější průzkum 

v  historii využívání zemního 

tepla a chladu na území ČR. 

Podařilo se vytvořit vysoce sofi sti-

kované modelové řešení pro bez-

pečné a  udržitelné dimenzování 

geotermálních vrtů v rámci lokality.

Simulace potvrdila, že rodinné 

vily R1 a  R4, tedy menší vrt-

ná pole, není pro dlouhodobou 

udržitelnost nutné regenerovat 

zpětnou dodávkou tepla do vrtů 

při letním období. Naopak u vel-

kých vrtných polí R5, R6, R7, R8 

a  R12 je nutné regeneraci vrtů 

zajistit, a  to optimálně v  hod-

notě rovnající se odběru tepla 

z  vrtů v  zimních měsících. Tato 

vrtná pole tak budou pracovat 

do jisté míry akumulačně.

Sestrojený nástroj je „živý“ mo-

del, který se postupným zpřes-

ňováním bilancí jednotlivých 

objektů ladí a  slouží jako ná-

stroj pro bezpečné dimenzová-

ní v dané lokalitě v rámci dílčích 

projektových dokumentací pro 

provedení stavby DPS. 

Milan Trs 
GEROtop spol. s r.o.
Z prezentace Konference 
Alternativní zdroje energie 
2018, 20. a 21. června 2018, 
Kroměříž

www.ESB-magazin.cz
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Měřicí aparatura pro polní zkoušku tepelné vodivosti hornin – 	 ermal Re-
sponse Test (obr. 2)
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Otázka formátu – nebo ne?
Trojskla o délce až 15 m se součinitelem prostupu tepla 0,7 W/(m2.K) 
mění vlastnosti současných budov. Zvyšuje se i jejich požární 
odolnost, neprůzvučnost nebo schopnost stínění, kdy skla sama 
mění barvu nebo průhlednost.

Během 50 let se podařilo zredu-

kovat hodnotu součinitele tepla 

zasklení U
g
 z původních 5,0 W/

(m2.K) u jednoduchého zasklení až 

k dnešním trojsklům s U
g
 0,7 W/

(m2.K). Z hlediska stavební fyziky 

tento závod o nejefektivnější tepel-

nou izolaci skleněných výplní do-

spěl víceméně k hranici možností 

– další zlepšení pomocí čtyřskel 

nebo vakuovaných víceskel je sice 

technicky možné, ale vzhledem 

k náročnosti, nákladům a jiným 

funkčním nevýhodám v současné 

době a s vysokou pravděpodob-

ností ani v budoucnosti nebude 

účelné. 

Skleněné tabule mají letos 
dosáhnout rozměru až 
20 × 3,51 m
V posledních letech vypukla mezi 

výrobci plochého skla vyložená 

„formátová olympiáda“. Výrobci 

skla soutěží, kdo z nich zvládne 

vyrobit, opracovat a zušlechtit 

ještě větší tabule. Firmy Sedak, 

Thiele Glas, AGC Interpane, Saint-

-Gobain a další udávají tón ve 

vývoji tzv. XXL skel. Formáty 18 

x 3,21 m dnes již zvládne každá 

z těchto firem. Firma Sedak do-

konce prohlásila, že na podzim 

tohoto roku vyrobí a zušlechtí 

„největší skla světa“ s rozměry 

20 x 3,51 m. Formáty nad 15 m 

délky však umožňuji pouze jedno-

duché zasklení. Tabule takových 

maxi-velikostí lze proto uplatnit 

pouze v takových projektech, kde 

tyto horší energetické parametry 

nevadí. 

Ohýbání i pětimetrových 
tabulí
Technologie výroby velkých skel 

je obdobná jako u tabulí běžných 

velikostí. Velká skla se odlišují 

pouze v dimenzování tloušťky 

(6–20 mm). Zušlechťování XXL 

skel zahrnuje – zcela podle přání 

zákazníků – od obrobení (řezání, 

vrtání, opracování hran) přes pře-

depnutí (TVG, ESG, Heat Soak 

Test), keramický tisk (pomocí 

válců / digitální ) až po nanášení 

V květnu 2017 otevřel své brány Dům evropských dě-
jin v Bruselu. Stará budova postavená v  třicátých le-
tech minulého století – původně zubařský institut – 
byla rozšířena o "skleněný implantát", jehož fasáda se 
skládá ze skleněných desek dlouhých až 13,8 m.
(foto: Sedak GmbH & Co. KG / Christian Fabris)

www.ESB-magazin.cz
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povrchových vrstev a laminování 

stejné operace jako u každé jiné 

tabule skla. Možné je dokonce 

ohýbání tabulí dlouhých až 5 met-

rů – jak v pecích, tak s omezeným 

poloměrem i zastudena (1500 × 

tloušťka skla, např. poloměr 12 m 

při tloušťce 8 mm). 

Stabilní rámy 
Jelikož minimálně jedna hrana 

tabulí je omezená na 3,2 m, na-

růstá při zvětšujících se tabulích 

zatížení vlastní hmotností na vý-

robně podmíněnou užší stranu. 

Lepení rámu musí – v závislosti 

na způsobu uchycení výplně na 

fasádě – podat zřetelně „vyšší 

výkony“, aby vyhovělo potřebám 

statiky a utěsnění. Na rozdíl od 

statického významu klesá s ros-

toucí plochou zasklení stále více 

energetická relevance rámu, pro-

tože vliv jeho tepelného mostu se 

v poměru k ploše snižuje. 

Spínatelná skla chrání před 
slunečním zářením
Spolehlivou a efektivní ochranu 

proti slunečnímu záření nelze 

u velkých tabulí a ještě k tomu 

ve velkých výškách realizovat 

běžnými metodami – např. ven-

kovními žaluziemi. Do hry se 

navíc dostává otázka estetiky: 

je kontraproduktivní vyzdviho-

vat velkoformátovými výplněmi 

transparentnost architektury, 

když je pak zakryjeme zařízeními 

na ochranu proti slunci. Nanese-

ním vrstev „low-E“ sice lze zře-

telně zredukovat prostup tepla, 

ale bez zastínění se nevyřeší 

problém oslnění. 

Proto jsou pro XXL výplně spí-

natelná skla, jaká nabízí napří-

klad Saint Gobain pod značkou 

SageGlass, přímo předurčená 

k elegantnímu řešení jak oslnění, 

tak i estetiky a větrné zátěže. Níz-

ké náklady na potřebnou energii 

(SageGlass: 2,4 W/m2) jsou vlast-

ně nepodstatné,  pomyslíme-li 

na to, co se ušetří za instalaci 

a údržbu žaluzií. Jako další vý-

hoda přistupuje transparentnost 

z interiéru, protože i ve stavu „za-

temění“ je výhled ven zajištěný. 

U technologie spínatelných skel 

se rozlišuje aktivní nebo pasivní 

zabarvení. Nejslibnější je aktuálně 

aktivní elektrochromní varianta 

(např. sklo EControl) s vnitřními 

vrstvami nanočástic, které pod 

elektrickým napětím zajistí tzv. 

„elektrochromní efekt“ a zabarví 

sklo do modra. 

Kompetence na poli výroby a zušlechťování skla je jedna stránka, dostat 
produkt na silnici a tím na místo instalace pak stránka druhá. Společnost 
Sedak na to vyvinula speciální návěs ("inliner"), kterým lze převážet tabule 
dlouhé až 16 m. Foto: sedak GmbH & Co. KG

Vstupní hala komplexu "111 South Main" v Salt Lake City ohromuje fasá-
dovými skly vysokými téměř jedenáct metrů, do kterých byla poprvé zala-
minována dřevěná dýha. Foto: Steel Encounters Inc, Salt Lake City, US
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XXL skla váží až 3 tuny
XXL skla nestačí jen vyrobit a zu-

šlechtit. Zcela zásadní je otáz-

ky statiky vhodných konstrukcí 

v místě instalace, protože upev-

ňovací prvky, nosné profily a pod-

klad musí být schopné unést 

enormní hmotnost samotných ta-

bulí – v závislosti na velikosti dvě 

až tři tuny, a s ní i větrnou zátěž 

a případnou hmotnost sněhu. 

Stejně obtížná je i logistika spojená 

s jejich přemísťováním. Snadné není 

ani dostat takto velké tabule z výroby 

na staveniště a na staveništi od do-

pravního prostředku na místo insta-

lace – a to bez rizika, že se poškodí 

nebo kompletně zničí. Společnost 

Sedak proto vyvinula speciální pře-

pravní návěs o celkové délce 23 m, 

což je pravděpodobně nejdelší návěs 

na sklo na světě, který dokáže po 

silnici převézt tabule dlouhé 16 m. 

Působivé reference 
Nejlepší reklamou pro schopnos-

ti výrobců skla jsou reference: 

mohou tak ukázat, jak velkolepé 

stavby jejich XXL tabule umožňují 

realizovat.

Příkladem je zde výměna 45 let 

starých a 13 m vysokých tabulí na 

fasádě budovy Konference OSN 

o obchodu a rozvoji v Ženevě – 

formát nepředepjatého skla, který 

v roce 1971 byl velmi výjimečný 

a pravděpodobně představoval 

do té doby největší instalované 

skleněné tabule. 

Pozornost vzbudily také 15 m 

vysoké fasádové tabule nového 

hlavního sídla společnosti Apple 

v městě Cupertino.

Takové projekty probouzejí u ar-

chitektů a koncernů dbajících 

na své image samozřejmě tužby, 

takže lze předpokládat, že letoš-

ní rekord 20 metrů ještě zdaleka 

neurčuje koncový bod vývoje 

a výroby XXL-skel.

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Siegele
nezávislá architektka a odborná 
novinářka

www.ESB-magazin.cz
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XXL-tabule na cestě do autoklávu u výrobce Sedak, jednoho ze specialistů na výrobu a zušlechťování nadměrných 
skel. Foto: sedak GmbH & Co. KG 
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OECD hodnotila životní 
prostředí ČR
Mezi vyspělými státy OECD patří ČR i nadále k největším 
spotřebitelům energie a také k největším znečišťovatelům 
ovzduší uhlíkovými plyny. Samozřejmě se nejedná o absolutní 
hodnoty, ale hodnoty vztažené k počtu obyvatel a hrubému 
domácímu produktu. Skutečný podíl emisí skleníkových plynů 
oproti roku 1990 klesl o 30 %.

V  polovině července 2018 byly 

v  Praze za přítomnosti předsedy 

vlády ČR Andreje Babiše a gene-

rálního tajemníka Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) Angela Gurríi představe-

ny dva dokumenty - Hospodář-

ský přehled České republiky 2018 

a Hodnocení stavu a politik život-

ního prostředí.

Poslední hodnocení 
se konalo před 13 lety
Hospodářský přehled České re-

publiky se zpracovává každé 

dva roky. Stav, vývoj a  politika 

v oblasti životního prostředí ČR, 

tzv. EPR – Environmental Perfor-

mance Review, se však hodnoti-

la OECD naposledy v roce 2005. 

Závěry po třinácti letech jsou tak 

velmi přínosné. Dokument na-

zvaný „Hodnocení stavu a politik 

 životního prostředí: Česká repub-

lika 2018“ shrnuje, jaký pokrok 

země učinila na své cestě k eko-

logicky šetrnější ekonomice a při 

snižování závislosti na fosilních 

palivech. Dále se autoři zamýšlí, 

co všechno je třeba udělat, má-

-li země dosáhnout svých dlou-

hodobých cílů v  oblasti klimatu. 

Hodnocení přináší i analýzu kva-

lity ovzduší, nakládání s odpady 

a materiály a udržitelného rozvo-

je měst.

Za hlavní výzvy pro ČR k řešení 
považuje studie OECD:
• energeticky a uhlíkově náročné 

hospodářství;  

• vysoké znečištění ovzduší;

• nedostatečnou silniční 

a železniční infrastrukturu;

• vysoký počet kontaminovaných 

lokalit;

www.ESB-magazin.cz
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Česká republika obdržela od OECD celkem 46 doporučení, 
jak v ochraně životního prostředí pokračovat.
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• systém zpracování odpadů, 

který využívá především sklád-

kování;

• zvýšenou suburbanizaci a územ-

ní fragmentaci.

ČR je nejméně 
urbanizovanou zemí OECD
V  posledních desetiletích v  ČR 

došlo k  významné suburbani-

zaci. Pouze 25 % populace ČR 

žije v  městech, zatímco v  zemích 

OECD to je průměrně 48 %. ČR 

proto dlouhodobě čelí výzvám 

v oblasti dopravy. Ve stále větším 

měřítku využívají Češi osobní auto-

mobily a to vede k většímu znečiš-

tění ovzduší a vyšší hlukové zátěži. 

V  Praze například vzrostl silniční 

provoz ve vnější oblasti o  25 % 

oproti roku 2006. 

Česká města čelí hlavně v souvis-

losti se změnou  klimatu rostoucí-

mu riziku povodní a sucha. S tím, 

jak se  zvětšuje plocha nepropust-

ných povrchů a naopak se zmen-

šují zelené plochy, silné deště mo-

hou způsobit přetékání kanalizace 

a  pronikání nevyčištěné odpadní 

vody do životního prostředí. Města 

by mohla vybudovat systémy, kte-

ré zajistí vypouštění srážkové vody 

a  zabrání jejímu mísení s  vodou 

odpadní.

Skládkování odpadu 6x 
levnější než spalování
Objem vzniklého komunální-

ho odpadu se zvyšoval přibližně 

stejným tempem jako konečná 

 soukromá spotřeba. V  roce 2016 

se jednalo o 337 kg na obyvatele 

(podle údajů ČSÚ), což je výraz-

ně méně než průměr OECD, který 

činí 520 kg na obyvatele. Využi-

tí odpadů v  uplynulém desetiletí 

výrazně vzrostlo. Avšak i  nadále 

zůstává hlavní metodou nakládá-

ní s  odpady skládkování, a  má-li 

být do roku 2020 dosaženo cíle 

EU v  oblasti recyklace na úrovni 

50 %, je třeba v tomto směru vy-

vinout větší úsilí.

Generální tajemník OECD Angel 

Gurría upozornil na to, že skládko-

vání je v  ČR 6x levnější než spa-

lování, což je zcela proti hierarchii 

správného nakládání s  odpady. 

Současně poukázal na nutnost 

snižovat produkci odpadů v  do-

mácnostech a  také na motivaci 

obcí státem, pokud budou s odpa-

dy nakládat ekologicky. 

Podle vyjádření ministra životního 

prostředí Richarda Brabce je hod-

nocení politik životního prostředí 

v ČR v mnoha ohledech pozitivní. 
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„Odborníci OECD ocenili za po-

slední dekádu např. funkční sys-

tém třídění obalových materiálů, 

investice do kvality vody a rozvoje 

vodohospodářské infrastruktury. 

Celkem jsme od OECD obdrželi 46 

doporučení, jak v ochraně životní-

ho prostředí pokračovat s  tím, že 

některé kroky již realizujeme, jako 

např. přechod na oběhové hos-

podářství v rámci přípravy nového 

odpadového zákona, který chce-

me předložit do konce roku 2018," 

uvedl na tiskové konferenci 16. 

července 2018 ministr Brabec. 

Podprůměrný podíl 
obnovitelných zdrojů energie
Intenzita emisí skleníkových ply-

nů a využití energie v české eko-

nomice od roku 2000 klesaly 

rychleji než průměrné hodnoty 

za všechny země OECD. Přesto 

jde i nadále o jednu z energeticky 

a  uhlíkově nejnáročnějších eko-

nomik OECD.

Česká republika dosáhla v  letech 

2008–2012 většího snížení  emisí 

skleníkových plynů oproti roku 

1990, než k  jakému se zavázala 

podle Kjótského protokolu: záva-

zek činil 8 % a  skutečný pokles 

emisí 30 %. Zdá se, že Česká re-

publika je na dobré cestě ke spl-

nění svých cílů pro rok 2020, má-

-li však dosáhnout dlouhodobých 

cílů v oblasti klimatu, bude muset 

vyvinout větší úsilí při snižování 

emisí ze silniční dopravy.

Energii z uhelných elektráren po-

stupně ve skladbě zdrojů energie 

nahrazuje energie z elektráren ja-

derných. Výrazně se zvýšil i  po-

díl obnovitelných zdrojů energie, 

prozatím však zůstává na úrovni 

pod průměrem OECD. 

Státní energetickou koncepci 

z  roku 2015 je třeba aktualizo-

vat, aby byla v souladu s Politikou 

ochrany klimatu z roku 2017 a aby 

splňovala cíl snížení emisí do roku 

2050 o 80 %.

Generální tajemník OECD Angel 

Gurría je přesvědčen, že „má-

-li Česká republika dosáhnout 

svých dlouhodobých cílů v oblas-

ti klimatu, bude třeba, aby posíli-

la politické odhodlání k  přechodu 

na nízkouhlíkové hospodářství. 

Hlavní priority by měly být dvě: 

jednak uvést energetickou politi-

ku do souladu s politikou v  oblasti 

 klimatu a  s   Pařížskou dohodou, 

jednak upravit zdanění energie tak, 

aby vedlo ke smysluplné ceně za 

uhlík.“  

Kvalita ovzduší
Míra úmrtnosti v důsledku znečiš-

tění vnějšího ovzduší je ve srovná-

ní s průměrem OECD téměř dvoj-

násobná. Odhaduje se, že náklady 

s  tím spojené odpovídaly v  roce 

2016 hodnotě 6 % HDP. 

Koncentrace PM10, PM2,5, ben-

zo[a]pyrenu a  ozonu opakovaně 

překračovaly mezní hodnoty EU. 

Hlavní zdroje znečištění ovzdu-

ší představuje silniční doprava 

a  spalování fosilních paliv při 

vytápění obytných budov. Kro-

mě toho je Moravskoslezský kraj 

postižen znečišťováním z  prů-

myslových zdrojů a  přeshranič-

ním znečišťováním ovzduší na 

polské hranici.
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Česká republika nadále patří k uhlíkově nejnáročnějším ekonomikám OECD, 
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vybrané země OECD
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Vybraná doporučení OECD 
Publikace obsahuje celou řadu 

konkrétních doporučení, která 

opakovaně zdůrazňují, že je kohe-

rence politik a  odpovídajících ce-

nových signálů klíčem k  pokroku 

směrem k zelenému růstu:

• Posilte politický závazek k níz-

kouhlíkovému hospodářství: 

vypracujte integrovaný energet-

ický a klimatický plán za účelem 

dosažení cílů snížení emisí 

skleníkových plynů v letech 2030 

a 2050.

• Zaveďte emisní složku ener-

getické daně za emise uhlíku 

mimo EU ETS a poskytněte 

silnější a konzistentnější ceno-

vý signál napříč celou ekono-

mikou.

• Zvažte zpětné využití části 

příjmů z vyšších daní z topných 

olejů a elektřiny do  zranitelných 

domácností, za využití 

peněžních převodů podle výše 

příjmů.

• Zvyšte spotřební daň z mo-

torové nafty tak, aby odpovídala 

minimální výši daně z benzínu 

a zajistěte indexaci daně z obou 

paliv dle infl ace.

• Rozšiřte poplatky na základě 

ujeté vzdálenosti za účelem 

řešení znečištění ovzduší 

a přetížení a zpřísněte eko-

logická kritéria daní z vozidel 

s cílem podpořit obnovu vozo-

vého parku směrem k ekolog-

icky čistějším vozidlům.

• Přezkoumejte zdanění sou-

visející s odpadem v souladu 

s hierarchií odpadu a zajistěte 

plné pokrytí nákladů na opatření 

o komunálních odpadech.

• Snižte znečištění pocházející ze 

zemědělství snížením používání 

hnojiv a pesticidů, a to včetně 

jejich zdanění.

• Použijte uživatelské pop-

latky za vodu, které umožňují 

udržitelné pokrytí nákladů. 

Zajistěte, aby poplatky za 

odběr podzemních vod 

odrážely nedostatek zdrojů 

a odstraňte výjimky, které 

nejsou z hlediska životního 

prostředí odůvodnitelné.

• Zvažte vytvoření komise pro tzv. 

„zelené“ daně, třeba v rámci 

Národního rozpočtového rady 

za účelem přezkoumání dopadu 

daňových nástrojů na životní 

prostředí. 

V  některých případech by bylo 

možné posílit správu a  řízení ži-

votního prostředí, aby se zlepšila 

koordinace, účinnost a  vymáhání 

práva, např.:

• Zlepšete spolupráci mezi ob-

cemi s cílem využít úspory 

z rozsahu a koordinovat posky-

tování služeb, např. nakládání 

s odpady a jejich likvidace, 

zásobování vodou a její úpravy.

• Zlepšete vertikální koordinaci 

posílením informovanosti re-

gionálních a místních orgánů 

ze strany Ministerstva životního 

prostředí.

• Využívejte více analýzy nákladů 

a výnosů pro posuzování eko-

logických politik a rozšiřte vy-

hodnocování zpětné vazby.

• Zaveďte a prosazujte přísnou 

(nezávislé na poruchách) 

odpovědnost za škody na 

životním prostředí odstraněním 

výjimek v dodržování environ-

mentálních povolenek.

• Zajistěte, aby veřejnost a nev-

ládní organizace měly právo 

obrátit se na soud, pokud 

příslušný orgán nekoná 

v případě nedodržení předpisů.

Připravila Markéta Pražanová
spolupracovnice redakce

Čerpáno z 

www.mzp.cz/cz/
news_OECD_hodnoceni

www.oecd.org/environment/
czech-republic-2018-
9789264300958-en.htm

www.oecd.org/publications/
czech-republic-2018-
9789264300958-en.htm 
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znečišťujícími látkami a ozonem na 
milion obyvatel, 2016
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Green Port Strašnice
Společnost JRD v listopadu 2018 představila energeticky pasivní 
projekt – Green Port Strašnice v Praze 10. Výstavba tří bytových 
domů se 156 byty, s 1 270 m2 obchodních ploch a parkem s relaxač-
ními prvky získala pravomocné územní rozhodnutí. Výstavba má 
začít v září 2019 a skončit do podzimu 2021. Jedná se o 28. projekt 
pasivního nebo nízkoenergetického bydlení společnosti JRD.

Tři bytové domy propojí obchodní 

parter. Většinu bytových jednotek 

doplní předzahrádka, lodžie nebo 

terasa a rezidenti dostanou k dis-

pozici společné prostory, jejichž 

součástí bude kočárkárna/kolárna 

a nadstandardní prvky pro cyklisty: 

stojany na kola, venkovní myčka 

nebo servisní stanice. Některá par-

kovací stání v podzemním podlaží 

budou připravena pro případnou 

instalaci nabíjecích stanic pro elek-

tromobily. V Green Port Strašnice 

využijí přírodní materiály a udržitelné 

technologie. Dbají i na zdravé vnitřní 

mikroklima: v základním vybavení 

tak budou izolační okna s trojskly 

a přípravou na předokenní žaluzie 

nebo automatický systém řízeného 

větrání s rekuperací tepla. Nový 

projekt Green Port Strašnice vy-

roste v docházkové vzdálenosti od 

stanice metra A – Želivského. 

Architektonický koncept rezidenč-

ního areálu Green Port Strašnice 

navrhlo studio Podlipný Sladký ar-

chitekti. „Hmoty jednotlivých byto-

vých domů jsme koncipovali tvarově 

jednoduché s ustupujícím podlažím, 

které je materiálově a barevně od-

lišené od hlavní části objektů. Ob-

chodní parter do ulice Počernická je 

částečně krytý a navazuje na velko-

rysý předprostor se sadovými úpra-

vami,“ vysvětluje Luděk Podlipný.

Pavel Krumpár
obchodní ředitel JRD
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Pomůcka Na-

vrhování vněj-

ších tepelně 

izolačních kon-

taktních sys-

témů (ETICS) 

je určena pro 

n av r h ová n í 

ETICS z pě-

nového poly-

styrenu (EPS) nebo z minerální 

vlny (MW), s omítkou, případně 

s omítkou a nátěrem, přičemž 

jeho spojení se zateplovanou 

konstrukcí je zajištěno pomocí 

lepicí hmoty nebo lepicí hmoty 

a hmoždinek. Obsahuje související 

základní pojmy, přehled hlavních 

souvisejících norem a předpisů, 

informace k souvisejícím doku-

mentacím, přehled základního roz-

dělení ETICS a hlavní legislativní 

podmínky pro uvádění ETICS na 

trh. V oblasti samotného navrho-

vání vychází ze základních poža-

davků na stavby podle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.
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• rozesílka na více než 40 000 e-mailových adres
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