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Jak zmírnit dopady klimatických 
změn

Počítáme s vodou

Byla klimatická 
konference 
promeškanou 
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Ledovce tají 
a nám hrozí 
nevratné změny 
klimatu Je nejvyšší čas snížit produkci skle-

níkových plynů a zmírnit dopady 
klimatických změn.

Je důležité zadržet vodu na území 
ČR. Hospodaření s vodou je nástroj 
k rozvoji měst.

Zpráva z 24. konference o změnách 
klimatu v Katovicích.

Oteplování v Arktidě ovlivňuje klima 
i  v  mírných zeměpisných šířkách. 
Snižuje se teplotní kontrast mezi 
rovníkem a  pólem, což způsobuje 
změny v cirkulaci atmosféry.
Titulní strana: Ing. Bohumil Kujal

Inteligentní 
budova z Kolína

První rok provozu výrobní budovy 
v  Kolíně potvrdil význam energe-
tického managementu. Využívá se 
zemní teplo i odpadní teplo z pro-
vozu serverů a rekuperace. 

Chlazení  
i topení zajistí 
energie země

Zemní tepelná čerpadla jsou výhrad-
ním a  dostatečným zdrojem tepla 
a chladu pro nově postavenou výrob-
ně-administrativní budovu. 

Smart budova 
bezpečně 
vykrývá provozní 
špičky

Odborníci z  ČVUT UCEEB dokon-
čili po dvou letech v červenci 2018 
monitoring administrativního cent-
ra  Fenix, při kterém testovali různé 
provozní režimy bateriového úložiště.
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HOSPODAŘENÍ VODOU  
Stavební veletrh 2019

27. 2. 2019
Výstaviště Brno

Pořádá Středisko vzdělávání  
a informací ČKAIT

Jak si studenti 
představují 
soběstačné čtvrti

Vítězné návrhy třetího ročníku soutě-
že Český ostrovní dům.

Příklady dobré praxe ze zahraničí

Smart glass 
přestává být fikcí

Sklo může být vybaveno funkcemi, 
které začínají připomínat sci-fi. Tře-
baže mnohé je technicky možné i ve 
stavebnictví, v praxi se s některými 
funkcemi skla setkáme spíše jen na 
veletrzích.

Pokračování 
článku o chybně 
zpracovaných 
PENB 
a odpovědnosti

Po uveřejnění článku o problema-
tice PENB se ozvalo několik lidí, 
kteří buď chtěli vysvětlit souvislosti

Stanovisko komise ČKAIT EBPD II 
k článku Zpracovatel Průkazu ener-
getické náročnosti budovy nese zod-
povědnost pouze za soulad PENBu 
s projektovou dokumentací.

Ampère e+ 
v Paříži se 
přizpůsobuje 
uživatelům

Modernizovaná  administrativní 
budova Ampère e+ v  pařížské 
čtvrti La Défense zvítězila v  sou-
těži Green Solutions Award 2017 
v kategorii Smart Building. Její au-
tomatizovaný řídicí systém umož-
ňuje správu energií a optimalizaci 
vnitřního prostředí.
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Byla klimatická konference 
promeškanou příležitostí?
V polských Katovicích se 2.–15. prosince 2018 konala 
24. konference OSN o změnách klimatu (COP24). Zasedání 
se účastnili zástupci 196 zemí světa včetně České republiky. 
Pozitivním výsledkem bylo přijetí pravidel, která by umožnila 
úplnou realizaci cílů pařížské klimatické dohody z roku 
2015 a odpověděla na varovné zprávy vědců.

Zástupci 196 zemí světa pracovali 
na balíčku opatření, který by imple-
mentoval pařížskou dohodu o  kli-
matu z roku 2015. Pařížská dohoda 
signatáře zavazuje usilovat o udržení 
globálního oteplování pod 1, 5 °C (ve 
srovnání s dobou před průmyslovou 
revolucí). Postoje vůči závazkům této 
dohody se ale mění, např. v loňském 
roce od smlouvy odstoupily Spojené 
státy, přestože patří hned po Číně 
mezi největší producenty skleníko-
vých plynů na světě. Brazílie hodlá od 
závazků odstoupit rovněž. Také hos-
titelské Polsko patří k zemím, které se 
k  přechodu na ekologicky šetrnější 
hospodářství staví poměrně vlažně. 

Chybí politická vůle 
O tom, že chybí politická vůle k na-
plňování cílů pařížské dohody, se 
zmínilo mnoho představitelů různých 
zemí, třeba i sekretář papeže Františ-

ka – Pietro Parolin. Zástupci Vatikánu 
vyzvali, aby se světoví lídři k problé-
mu klimatických změn postavili če-
lem, byli aktivní a skutečně solidár-
ní. Zatímco oficiální prohlášení zemí 
byla plna léta se opakujících frází, 
vystoupení patnáctileté švédské stu-
dentky Grety Thunbergové si všichni 
zapamatovali: „Nemůžeme vyřešit 
klimatickou krizi, jestliže ji za krizi ne-
považujeme.“

Vědecké závěry IPCC nebyly 
brány dostatečně vážně
Mezivládní panel OSN pro změnu 
klimatu (IPCC) v  říjnu 2018 zveřej-
nil zprávu, podle níž lze cíle formu-
lované v  pařížské dohodě naplňo-
vat pouze rychlými a dalekosáhlými 
změnami ve všech sférách lidských 
aktivit. Skupina zemí, včetně Saúd-
ské Arábie, Spojených států, Kuvaj-
tu a Ruska, tedy velkých producen-
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Jedním z důležitých témat konference bylo využívání 
fosilních paliv. Na snímku je patrné znečištění 
produkované tepelnou elektrárnou Belchatow v polském 
městě Rogowiec. Foto Sean Gallup / Getty Images
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se budou moci pravidlům přizpůso-
bit později. Mnoho zemí však pova-
žovalo za důležité spíše než nasta-
vovat technická pravidla, která stejně 
situaci příliš nezachrání, podpořit 
mezinárodního ducha a motivovat se 
vzájemně ke společnému úsilí. Řada 
ekologických aktivistů se domnívá, 
že Katovice byly promeškanou příle-
žitostí k razantnějším krokům.

Ani dodržování pařížské 
dohody globálnímu 
oteplování nezamezí
Podle klimatologů, včetně zástup-
ců Akademie věd ČR, je dosavadní 
tempo snižování emisí skleníkových 

plynů příliš pomalé a na splnění po-
žadavků pařížské dohody nestačí. 
I  kdyby se podařilo všem státům 
snížit emise dle pařížské dohody, 
průměrná teplota planety by stoupla 
zhruba o 3 °C, tj. na dvojnásobek pa-
řížského cíle. Jižní Španělsko by při 
takové míře oteplení vypadalo jako 
Sahara, záplavy způsobené přívalo-
vými dešti budou ohrožovat 100 až 
200 milionů lidí, další desítky milionů 
bude ohrožovat stoupající hladina 
moře. 

tů fosilních paliv, odmítla vědeckou 
studii IPCC přijmout a  chtěly, aby 
byla pouze vzata na vědomí. Ostat-
ní země považovaly vědecké závěry 
IPCC za velmi znepokojivé. Nakonec 
činnost IPCC všichni uznali. Vědecké 
závěry však nebyly propojeny s tím, 
jaké konkrétní kroky je třeba udělat. 

Solidarita k chudším zemím
Velmi důležitým bodem summitu bylo 
prohlášení o spravedlivé transformaci 
založené na solidaritě. Jednou z pře-
kážek ekologické transformace jsou 
totiž přetrvávající protesty chudších 
zemí, které žádají vyšší finanční po-
moc ze strany rozvinutých zemí.

Nastavení jasných postupů 
a pravidel kontroly
Účastníci COP24 podpořili vypraco-
vání manuálu, který bude specifiko-
vat postupy a pravidla, které by vedly 
k vytyčeným cílům pařížské dohody. 
Předestřeny byly mechanismy a způ-
soby kontroly, kterými lze dovést svě-
tové ekonomiky do stavu klimatické 
neutrality, kdy by produkce sklení-
kových plynů zcela vyvážila mecha-
nismy zaměřené na odstraňování 
těchto problémových látek z ovzdu-
ší. Znamená to např., že země, které 
nepředloží své zprávy včas, budou 
čelit vyšetřování. Nová pravidla bu-
dou volnější pro rozvojové země – ty 
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Hlavní závěry COP24
1) Všechny státy mají dva roky na to, 
aby upravily své závazky ve snižová-
ní emisí pro období 2020-2030; v pří-
padě Evropské unie to znamená, že 
by měla emise snížit alespoň o 55 % 
namísto dosud platných 40 %.

2) Účinná pravidla pro dodržování 
pařížské dohody (stejné požadav-
ky na vykazování emisí, kontrolu 
dodržování závazků a  jejich revi-
zi pro všechny státy) bude třeba 
ještě částečně dopracovat v příš-
tím roce (pravidla pro fungování 
mezinárodního emisního obcho-

dování se v Katovicích nepodaři-
lo dojednat. Konference se o den 
protáhla právě kvůli neshodě 
ohledně pravidel pro mezinárod-
ní obchodování s emisemi, která 
blokovala Brazílie.) 

3) Finanční pomoc ohroženým 
zemím zatím slíbilo zdvojnásobit 
pouze Německo, jiné státy žádné 
nové příspěvky do Zeleného klima-
tického fondu neohlásily. V  roce 
2020 začnou jednání o zvýšení fi-
nanční pomoci potřebným zemím, 
aby celková částka byla vyšší než 
100 miliard USD ročně.

Klimatická konference se uskutečnila v Mezinárodním konferenčním 
centru v Katovicích. Budova zaujme zelenou střechou („zeleným údo-
lím“). Rozmanitost střešní krajiny se promítá do interiéru budovy. 
Foto © cop24.gov.pl
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Adaptace ČR na změnu 
klimatu
„Nezbytnou a nedílnou součástí na-
šeho plánu je ale také adaptace na 
změnu klimatu. Česká republika byla 
v posledních letech výrazně postiže-
na suchem a v realizaci jsou tak tisí-
ce projektů, které pomohou nejenom 
navrátit vodu do krajiny, ale naše 
dotace pomáhají zajistit především 
v menších obcích nové zdroje pitné 
vody, vybudovat nádrže na zadržo-
vání dešťové vody nebo systémy 
k využívání šedé vody, a to jak v ob-
cích, na úřadech, školách či nemoc-
nicích, tak i  v  domácnostech,“ řekl 
na COP24 ministr Brabec.

Snižování emisí 
znečišťujících ovzduší v ČR
Na semináři zaměřeném na „Opat-
ření, financování a  technologie pro 
čisté ovzduší“ pak ministr zdůraznil, 
že v České republice se daří od roku 
2010 postupně snižovat emise zne-
čišťující ovzduší, největším problé-
mem však zůstává nadále benzo(a)
pyren. Ten produkují především sta-
ré kotle v domácnostech při spalo-
vání uhlí: „Právě s ním by nám měli 
zásadně pomoci kotlíkové dotace, 
jejichž třetí vlna začne už za pár týd-
nů a v plánu je vyměnit dalších mini-
málně 30 tisíc kotlů.“ Ministr Brabec 
podpořil polský program inspirova-

ný ČR, kombinující kotlíkové dotace 
a Novou zelenou úsporám. „Vyřešení 
přeshraničního přenosu znečištění je 
podle našich posledních studií jed-
ním z klíčových kroků, absolutně ne-
zbytným, pro zlepšení kvality ovzduší 
v  Česku. Bez aktivních kroků okol-
ních států na poli ochrany ovzduší je 
dosažení imisních limitů, především 
v některých pohraničních lokalitách, 
velmi obtížené, ne-li nemožné. Pro-
to je rychlá implementace polského 

ČESKÁ ÚČAST NA COP24
ČR plní své závazky na snížení emise 
skleníkových plynů

Českou republiku na konferenci za-
stupoval ministr životního prostředí 
Richard Brabec. Ve svém projevu na 
plenárním zasedání, kde se prezen-
tovaly se svými závazky ke globální 
dohodě jednotlivé státy, zdůraznil, 
že „Česká republika plní už dnes své 
závazky do roku 2020 - snížit emise 
skleníkových plynů o 20 % oproti roku 
1990, a je připravená naplnit i závaz-
ky do roku 2030, tedy snížení emisí 

o 40 %, a to hlavně díky zvyšování 
energetické účinnosti, využívání OZE 
nebo celoevropskému snižování emi-
sí CO2 u nových osobních automo-
bilů. V Politice ochrany klimatu, což 
je klíčový dokument České republiky 
pro přechod na nízkouhlíkovou eko-
nomiku, jsme si stanovili i indikativní, 
dlouhodobý cíl snížení emisí sklení-
kových plynů do roku 2050 o 80 %, 
což zahrnuje další úspory emisí 
v sektorech jako je energetika, a  to 
hlavně díky postupnému odklonu od 
uhlí, v zemědělství, dopravě, lesnictví 
či odpadovém hospodářství.“

www.ESB-magazin.cz
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Klíčová témata COP24 ze 
strany hostující země:
Technologie – ukázat, že existují 
moderní řešení šetrná ke klimatu, 
jako je elektromobilita umožňující 
udržitelný rozvoj měst, neznečišťují-
cí vzduch a vytvářející příležitost pro 
moderní přístup k zaměstnání.

Člověk – zdůraznění nutnosti soli-
darity vůči chudším zemím a trans-
formace regionů i  průmyslových 
odvětví.

Příroda – multifunkční a  udržitelné 
lesní hospodářství, které vede ke 
klimatické neutralitě; uvědomování 
si funkce lesů jakožto pohlcovače 
skleníkových plynů; podpora sy-
nergického pohledu na tři klíčová 
témata: klima, biodiversita, deserti-
fikace.

Dne 11. 12. 2019 vystoupil na klimatické konferenci COP24 ministr 
životního prostředí Richard Brabec. Foto archiv MPO



Klimaticko-energetický 
plán ČR je v připomínkovém 
řízení
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo vnější 
připomínkové řízení k Návrhu vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu (národního klimaticko-energetického 
plánu). 

Příprava tohoto materiálu vychází 
z  požadavků evropské legislativy, 
konkrétně z  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o správě ener-
getické unie. Po předání se usku-
teční diskuse se zástupci Evropské 
komise.

Materiál obsahuje cíle a hlavní po-
litiky tzv. energetické unie. Skrze 
tento dokument mají členské státy 
mimo jiné povinnost informovat Ev-
ropskou komisi o vnitrostátním pří-
spěvku v oblasti emisí skleníkových 
plynů, obnovitelných zdrojů ener-
gie, energetické účinnosti a  inter-
konektivity elektrizační, respektive 
přenosové soustavy.

Na tvorbě tohoto materiálu spolu-
pracovalo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu s ostatními relevantními 
resorty, zejména s  Ministerstvem 

životního prostředí, Ministerstvem 
dopravy, Ministerstvem financí, 
a s dalšími důležitými subjekty – se 
společností ČEPS, NET4GAS, OTE 
a  dalšími. Významná spolupráce 
probíhala zejména s Ministerstvem 
životního prostředí, které kromě 
jiných připravilo části věnované 
ochraně klimatu.

Ministerstvo průmyslu a  obchodu 
zároveň se zahájením vnějšího při-
pomínkového řízení zveřejnilo ma-
teriál na svém webu, čímž byla za-
hájena veřejná konzultace k tomuto 
materiálu. Návrh Vnitrostátního plá-
nu v  oblasti energetiky a  klimatu 
bude finalizován v  průběhu roku 
2019, a to i v návaznosti na diskusi 
s Evropskou komisí.

Z  tiskové zprávy MPO z  21. 12. 
2018 
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programu pro Českou republiku tak 
významná,“ zdůraznil Richard Bra-
bec. 

Omezení fosilních paliv
Polská energetika je výrazně závislá 
na uhelných elektrárnách a samotné 
Katovice jsou jedním z center zdej-
ší těžby uhlí, která zaměstnává přes 
80 tisíc Poláků. Čerstvý návrh dlou-
hodobé energetické strategie pol-
ské vlády uvádí, že uhlí bude i v roce 
2030 pokrývat 60 % spotřeby elek-
třiny v zemi. Podle názoru některých 
účastníků musí do roku 2030 ve vy-
spělých zemích skončit spalování 
uhlí a už nyní není možné ani rozšiřo-
vat stávající doly, natož otevírat nové. 
Konference proto vyvolala rozporu-
plné pocity. Hlavně proto, že nenutí 
vlády k  tomu, aby nějak zvyšovaly 
své úsilí postavit se proti změnám kli-
matu a ukončit dobu fosilní. Dokon-
ce zazněl názor aktivisty Mohame-
da Adowa, že celé jednání skončilo 
„spíše jako veletrh o  obchodování 
s uhlím než dohoda o klimatu“. Dle 
vyjádření hnutí DUHA zatím ČR ne-
plní ani úkoly k útlumu fosilních pa-
liv dané celkem konzervativní Státní 
energetickou koncepcí ČR. „Máme 
tedy nyní dva roky na zásadní zlep-
šení svojí klimatické politiky. Měla 
by začít odmítnutím rozšíření hnědo-
uhelného velkolomu Bílina, zákazem 

udělování výjimek z  nových evrop-
ských limitů na znečištění z uhelných 
elektráren, stanovit opravdu efektivní 
podporu pro rychlý rozvoj domácích 
čistých obnovitelných zdrojů a zvýšit 
energetickou daň i poplatky z těžby 
hnědého uhlí,” vysvětlil Jiří Koželuh 
z hnutí DUHA.

Připravila Markéta Pražanová
spolupracovnice redakce
Foto © cop24.gov.pl

Zdroje:

https://cop24.gov.pl/

https://www.cop24.katowice.eu/

https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-
-zprava/2228/klimaticka-konference-cop24-v-
-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-
-ohledne-dalsiho-snizovani-emisi-zustavaji/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/
experti-konference-o-klimatu-prinesla-pravidla-
-ne-reseni

https://www.mzp.cz/cz/news_181211_Katovice
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https://cop24.gov.pl/
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2228/klimaticka-konference-cop24-v-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-ohledne-dalsiho-snizovani-emisi-zustavaji/
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2228/klimaticka-konference-cop24-v-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-ohledne-dalsiho-snizovani-emisi-zustavaji/
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2228/klimaticka-konference-cop24-v-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-ohledne-dalsiho-snizovani-emisi-zustavaji/
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2228/klimaticka-konference-cop24-v-katovicich-pravidla-jsou-pripravena-nejasnosti-ohledne-dalsiho-snizovani-emisi-zustavaji/
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Ledovce tají a nám hrozí 
nevratné změny klimatu
Rok 2018 přinesl dlouhodobě teplé a suché počaší. Neobvyklé 
teplé počasí zasáhlo celou střední Evropu i další kouty světa. 
Největší teplotní anomálie zaznamenáváme v posledních 
letech především ve vysokých zeměpisných šířkách. Oteplování 
v Arktidě vede k výrazným proměnám křehkého ekosystému, 
ale zároveň ovlivňuje počasí v mírných zeměpisných šírkách. 

Klimatické změny pozorujeme i v na-
šich zeměpisných šířkách. Projevu-
jí se povodněmi i suchem, které jen 
v ČR způsobují miliardové  škody. 

Sucho je nesporně ovlivňováno zvy-
šováním teploty atmosféry. Jestliže 
se nezastaví nárůst teploty, dojde 
k  určitým nevratným změnám na 
Zemi. Bude pokračovat zvyšování 
hladin oceánů a podstatné změny 
nastanou v  hospodaření jednotli-
vých zemí. Česká republika bude 
mezi těmi, kterých se klimatické 
změny výrazně dotýkají. Sucho je 
součást přírodních jevů a  nemů-
žeme tento stav bagatelizovat na 
slovní spojení „boj proti suchu“.

Jaká je prognóza sucha 
a klimatických změn?
Sucho souvisí se zvyšováním prů-
měrných ročních teplot vzduchu. 

Prognóza zvýšení teploty vzduchu 
do roku 2050 (dle několika emis-
ních scénářů) pro území ČR je 
v  ročním průměru o 1,4 až 1,9 °C 
a  do roku 2100 o  2,7 až 4,7 °C. 
Takže lze předpokládat, že sucha 
budou narůstat jak co do intenzity, 
tak ve velikosti postižených území. 
Klimatické změny z pohledu lidské 
činnosti závisí na koncentraci skle-
níkových plynů (převážně CO2), což 
je problém globální – celosvětový. 
Nárůst koncentrace skleníkových 
plynů se dosud nepodařilo zastavit, 
proto klimatické změny můžeme 
očekávat ve zvýšené míře.

Česká společnost vodohospodář-
ská z.s. (ČSVH) www.csvh.cz pro-
to uspořádala společně s  oblastní 
kanceláří ČKAIT České Budějovice 
konferenci, jejímž cílem bylo vyvolat 
hlubší diskuzi o suchu, hospodaření 

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

prosinec 2017  
až listopad 2018

v listopadu 2018

v srpnu 2018

Zdroj: ECMWF, Copernicus Climate Change Services

Srovnání teplot dlouhodobého průměru v období  
1981–2010 s aktuálními teplotami v roce 2018
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s vodou a problematice klimatických 
změn způsobovaných antropogenní 
činností. O  problému diskutova-
li přední vodohospodáři a  klima-
tologové, kteří se sešli v  Českých 
Budějovicích 19 a 20. září 2018 na 
konferenci Sucho a  hospodaření 
s vodou. Zde vybírám z nejzajíma-
vějších příspěvků a názorů, které na 
této konferenci zazněly.

Smysl má jen komplexní 
přístup 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., po-
drobně rozebral dopady sucha 
a zdůraznil, že problematiku sucha 
nevyřeší jednotlivá opatření, ale su-
cho jako zastřešující problém je nut-
né řešit v komplexní šíři, v zeměděl-
ství, průmyslu, v komunálním řešení 
hospodaření s  vodou, vzdělávání, 
legislativě aj. Pokles vody ve vod-
ních nádržích má negativní dopad 
na její kvalitu, zvětšuje se počet i ob-
sahové množství nových mikropolu-
tantů, což se dotýká jak čistírenství, 
tak vodárenství. Bude potřeba další 
novely vodního zákona s  ohledem 
na řešení problémů sucha.

Propojit Dunaj s Lipnem
Ing. Miroslav Cink přednesl mimo-
řádný příspěvek o  technicky za-
jímavém projektu, a  to „Propoje-
ní Dunaje s  vodním dílem Lipno“. 

Smyslem tohoto projektu je lepší 
energetické využití vody z  Lipna 
a  naopak vracení vody z  Dunaje 
do vodní nádrže Lipno v době níz-
kých průtoků ve Vltavě. Výškový 
rozdíl 446 m mezi předpokládaný-
mi místy napojení Dunaje a  Lipna 
by poskytl ve špičkových obdobích 
mimořádné navýšení dodávky elek-
trické energie do sítě. Toto opatření 
by přispělo i k řešení ochrany proti 
povodním. Jednalo by se o přečer-
pávací vodní elektrárnu s  předpo-
kládanými investičními náklady do 
40 miliard Kč.

Musíme vodu zadržovat
RNDr. Petr Kubala, generální ře-
ditel Povodí Vltavy s.p., zdůraznil 
podstatu a  význam malého kolo-
běhu vody. Neexistuje docenění 
existenční hodnoty vody od celé 
společnosti a chybí nám podstatný 
důraz na ochranu půdy. Zadržování 
vody je jedním z předpokladů hos-
podaření s  vodou v  krajině, jehož 
součástí jsou vodní nádrže, a  to 
malé i velké. Přehrady nemohou být 
z procesu zadržování vody vytlačo-
vány. Mají nezastupitelný význam 
jako zdroj pitné vody a energie, jako 
částečná protipovodňová ochra-
na i  pro svou sportovně-rekreační 
funkci. Naopak je dobře, že byly 
vytipovány a schváleny v ČR loka-

lity pro budoucí stavby vodních ná-
drží. V ochraně zdrojů vody a hos-
podaření s ní bychom mohli využíti 
mnoha zkušenosti z  knihy „Budiž 
voda“ od amerického autora Se-
tha M. Siegla o  vodohospodářské 
situaci v  Izraeli. Zásady zadržová-
ní vody v souvislosti se suchem je 
třeba spolu s dalšími připomínkami 
zahrnout do novelizovaného vodní-
ho zákona.

Sucho budou střídat 
přívalové deště
Mgr. Petr Skalák, pracovník Czech-
Globe, ukázal, jak se modeluje vý-

voj klimatu v minulosti i v budouc-
nosti. Emisní scénáře skleníkových 
plynů vycházející ze základních 
socio-ekonomických variant bu-
doucího vývoje lidské společnosti. 
Na přednášce promítl celou škálu 
snímků ČR jako výstupů pro deš-
ťové srážky, sněhové pokryvy, tep-
loty a  jejich očekávané nárůsty. 
Kromě celoplanetárních modelů je 
třeba zpracovávat i  regionální mo-
dely. Prognózy nepředpokládají 
sice změnu úhrnu ročních dešťo-
vých srážek, avšak očekávají na 
jedné straně nárůst teploty, výparu, 
prohlubování sucha, úbytek sně-
hových pokryvů zejména v nižších 
polohách a  na straně druhé větší 
množství přívalových dešťů v  růz-
ných lokalitách a různých časových 
intervalech.

HAMR předpovídá sucho na 
dva měsíce
Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., ve-
doucí katedry ŽP České země-
dělské univerzity v  Praze, objas-
nil dopady klimatických změn na 
vodní hospodářství a  možnosti 
jejich zmírnění. Ve svém příspěv-
ku uvedl pozorované změny kli-
matu a jejich dopady. Dále hovo-
řil o srážkách a evapotranspiraci, 
o zásobách vody v půdě, o nedo-
statkových objemech vody, adap-

www.ESB-magazin.cz
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Odhad budoucího vývoje podle dvou krajních modelů globální cirkulace atmosféry MRI – mírně teplé a vlhké klima a HadGEM teplé a suché klima.  
Model cirkulace atmosféry je uváděn ve dvou variantách RCP 4.5 a RCP 8.5 podle scénáře předpokládaného nárůstu skleníkových plynů.  
RCP (= Representative Concentration Pathway) jsou různé scénáře změny koncentrace skleníkových plynů. RCP 4.5 (= stabilizace koncentrace CO2  
na nižší úrovni) nebo RCP 8.5 (= bez omezení emisí CO2 ) uvádí, o kolik se v důsledku nárůstu koncentrace CO2 změní radiačně tepelná bilance Země 
v roce 2100 oproti předindustriální době (buď o 4,5 W/m2, nebo 8,5 W/m2).

Zhoršení vodní bilance v krajině může být na velké části území kritické. Změna vodní 
bilance je vyjádřená rozdílem mezi srážkami a referenční evapotranspirací za rok.

Průměrná roční teplota vzduchu může narůst až na dvojnásobek na celém území ČR. 

Zdroj: CzechGlobe, www.klimatickazmena.cz

http://www.klimatickazmena.cz
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tačních opatřeních, o rozhodová-
ní v obdobích sucha a chybějících 
podpůrných nástrojích. V  době 
sucha chybí informace o předpo-
kládaném vývoji hydrologické si-
tuace na týdny či měsíce dopředu. 
Z tohoto důvodu byl vyvinut sys-
tém HAMR, který umožní předpo-
vídat sucho na 2 měsíce kupředu. 
Na vývoji tohoto systému se podí-
leli VÚV TGM Praha, ČHMÚ, ČZU 
a CzechGlobe.

Zemědělsky 
obhospodařovaná půda je 
slabým místem
Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., se ve 
svém příspěvku zaměřil na hos-
podaření s  vodou v  zemědělství 
a ochraně vody v době sucha. Po-
něvadž sucho je fenomén dlouho-
dobého charakteru, nereagují na 
tento stav všechny oblasti stejně. 
Zemědělství je jednou z nejcitlivěj-
ších oblastí, reagující na nedostatek 
vody. Je třeba se zabývat srážko-
vou vodou v  intenzivně využívané 
zemědělské krajině a usilovat o její 
akumulaci a  zadržováním. Závla-
hy, mikrozávlahy a  závlahy v  noci 
jsou podrobně pojednány a také je 
zhodnocen vliv urbanizované kraji-
ny na vodní hospodářství zeměděl-
ské krajiny. Zdůraznil nutnost řešit 
vodní hospodářství komplexně, 

a  to v  zemědělské krajině, urbani-
zovaném prostředí a lesích. Je celá 
řada slabých míst při hospodaření 
s vodou v zemědělsky obhospoda-
řované půdě, jednou z podstatných 
je půdní struktura nebo nedosta-
tek humusu. Umělé mokřady, malé 
vodní nádrže, přívalové nádrže 
nebo velkoplošné závlahy předsta-
vují pouze část problematiky.

Těžké stroje utužují půdu 
a zrychlují odtok vody
Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident 
ČSSI a  předseda České společ-
nosti krajinných inženýrů, se věnuje 
hydromelioračním stavbám a jejich 
významu v  krajině. „Vodní druž-
stva“ a tvorba prvních melioračních 
staveb počátkem 20. století vytvá-
řel systém dobře fungujících propo-
jených vodohospodářských úprav 
v jednotlivých povodích. V padesá-
tých až osmdesátých letech minu-
lého století došlo vlivem politických 
změn k  zjednodušenému defor-
movanému pohledu na meliorace 
a  dosáhlo se zrychleného odtoku 
vody z pozemků s absencí vodních 
nádrží, čímž byl zrychlen malý kolo-
běh vody a omezení množství vody 
pro hlubší půdní profily. Nasazení 
moderních těžkých strojů přispělo 
k  utužování půdy a  zrychlenému 
odtoku vody do vodotečí. Je třeba 

se vrátit k osvědčeným způsobům 
provádění hydromelioračních sta-
veb i pomocí „vodních družstev“.

Požadavky na zemědělce by 
měly být prioritní
Ing. Jiří Lipold, technický ředitel 
ČEVAK a.s., upozornil na nerov-
noměrné požadavky v  legislati-
vě na odvádění dešťových vod ze 
stavebních pozemků novostaveb 
v intravilánu oproti požadavkům na 
odvádění dešťových vod ze země-
dělských pozemků. K tomu přistu-
puje problematika v úrovni a kvalitě 
hydrogeologických průzkumů, kte-

ré jsou rozhodující při zasakování 
dešťových vod. Řešení odtoku deš-
ťových vod v  extravilánu by mělo 
být prioritní, neboť zemědělské 
půdy je více než polovina území ČR 
a chyby z poválečných období (ko-
lektivizace, rozorávání mezí, orba 
po spádnici aj.) jsou napravovány 
velmi pomalu. Vodní eroze, splavo-
vání půdy, megalomanské lány, ne-
vhodné plodiny, malé množství or-
ganické složky v půdě, to vše jsou 
negativa vedoucí k vysychání půdy. 
Hlavním pozitivem je snaha o  sni-
žování hydraulického zatěžování 
kanalizační sítě.

www.ESB-magazin.cz
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Jedním z nejvýraznějších projevů změny klimatu na Zemi je oteplování 
v Arktidě. Citelně se ztenčuje rozsah zalednění v Arktidě a ubývá led na 
hladině Severního ledového oceánu. Snižuje se teplotní kontrast mezi 
rovníkem a pólem, což způsobuje změny v cirkulaci atmosféry.

Autor článku u tajícího ledovce v Norsku
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Zásobování obyvatel vodou
Ing. Blanka Anderlová z Vodohos-
podářského rozvoje a  výstavby 
a.s. upozornila na platný doku-
ment Koncepce na ochranu před 
následky sucha pro území Čes-
ké republiky. Dokument schvále-
ný vládou 24. července 2017 byl 
zpracován na základě výstupů Me-
ziresortní komise VODA-SUCHO. 
Autorka uvedla příklady využití 
vodárenských soustav ve Středo-
českém a Královéhradeckém kraji 
a přípravě Vodního díla Pěčín.

Antonín Princ, ředitel Jihočeské-
ho vodárenského svazu (JVS), in-
formoval, že Svaz v  Jihočeském 
kraji zajišťuje dodávku pitné vody 
pro cca 400 tisíc obyvatel. JVS má 
261 členů a proinvestoval v letech 
1993–2017 přes 3 miliardy Kč. 
Součástí vodárenské soustavy jižní 
Čechy (VSJČ) je úpravna vody Plav, 
která odebírá vodu z vodní nádrže 
Římov na řece Malši. Ta byla vy-
budovaná v roce 1981 na max. ka-
pacitu 1 300 l/s. Později byla rozší-
řena o 3. stupeň úpravy s aktivním 
granulovaným uhlím. Odběr vody 
mírně klesá, což je zapříčiněno její 
cenou a větším využíváním sekun-
dárních lokálních zdrojů. Dálkové 
vodní řady však byly dimenzovány 
pro větší spotřebu pitné vody, vli-

vem nižší rychlosti vody v potrubí 
(zdržení několik dnů) proto dochází 
k sekundární kontaminaci vody ve 
formě zákalu.

Zhodnocení konference
Konference konané v  Čes-
kých Budějovicích ve dnech 
19.  a  20.  9.  2018 se účastni-
li pracovníci MZe, MŽP, zástup-
ci Jihočeského kraje, SM České 
Budějovice, provozovatelé vodo-
hospodářských zařízení, projekto-
ví pracovníci a zástupci vysokých 
škol, univerzit, správci povodí, sta-
vebních firem a dalších organizací 
zabývající se vodohospodářskou 
činností. Jejich příspěvky a diskus-
ní připomínky dokazují, že sucho, 
hospodaření s vodou a klimatické 
změny nejsou jen témata několika 
odborníků, ale že to jsou problémy 
týkající se nás všech a našich bu-
doucích potomků. A kdo jiný by je 
měl řešit nežli my? „Země, na níž 
žijeme, není naše, ale byla nám 
propůjčena našimi potomky.“

Ing. Bohumil Kujal
čestný člen ČKAIT

www.ESB-magazin.cz
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www.fenixgroup.cz

>> nová vize <<
Fenix Jeseník rozvíjí nový energetický koncept 
– spolupráce střešní FVE s domovními bateriemi 
a distribuční "chytrou sítí".

Domy jako aktivní prvky energetické soustavy
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.

cloudu UCEEB-ČVUT. UCEEB 
rovněž zpracuje zprávu hodnotící 
roční výsledky SAS. 

• Sledování administrativní bu-
dovy Fenix v Jeseníku bude 
pokračovat druhým rokem 
a výsledkem bude závěrečná 
zpráva shrnující poznatky 
z dvouletého provozu. Bylo do-
hodnuto, že investor zohlední 
v nastavení a vybavení budovy 
připomínky katedry TZB Fakulty 
stavební ČVUT z roční zprávy.

• V zimním období proběhne na 
základě zadání katedry TZB  
Fakulty stavební ČVUT ověření  
energetické náročnosti přerušo-
vaného a nepřerušovaného  
provozu vytápění v průběhu  
pracovního týdne.

• UCEEB se pokusí vypracovat 
pomůcku pro projektanty, určující 
nejvhodnější kombinace FVE 
a velikosti bateriového úložiště 
v návaznosti na očekávanou 
celkovou spotřebu energie.

• MPO, ERÚ a ČEPS po-
soudí možnosti zatraktivnění 
a rychlejšího rozšíření sledo-
vaného konceptu pro uživatele 
následujícími možnými úpravami:
 » vzhledem k prokázaným scho-
pnostem systému reagovat 
na požadavky operátora sítě, 

a to jak v omezení vlastního 
odběru, tak i v aktivní řízené 
dodávce energie do sítě, 
umožnit u tohoto systému 
tzv. net metering;

 » vzhledem k tomu, že se 
prokázala schopnost tohoto 
konceptu flexibilně posky-
tovat systémové služby při 
řízení sítě, mělo by dojít 
k výraznému snížení či úpl-
nému odnětí poplatků za 
systémové služby – uživatelé 
tohoto systému budou in-
vestovat do toho, aby tyto 
systémové služby byli 
připraveni řízeně poskytovat 
a nikoliv je čerpat jako běžní 
uživatelé;

 » MŽP již ve svém programu 
Nová zelená úsporám posky-
tuje podporu jak na střešní 
FVE, tak na bateriová úložiště;

 » proběhnou individuální 
schůzky, na kterých by měly 
být projednány možnosti 
zatraktivnění tohoto konceptu 
pro uživatele.

Ing. Cyril Svozil
Fenix Group

Veškeré infromace o provozu 
administrativní budovy Fenix Group 
najdete na www.fenixgroup.cz

www.ESB-magazin.cz

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
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http://www.fenixgroup.cz
https://www.youtube.com/watch?v=eIUJlgCBj_0&feature=youtu.be
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Jak zmírnit dopady 
klimatických změn
Prognostici z řad klimatologů uvádějí, že je již nejvyšší čas, 
aby lidstvo snížilo produkci skleníkových plynů a zmírnilo 
negativní dopady klimatických změn.  

Možností, jak zlepšit hospodaře-
ní s vodou a zmírnit změny klima-
tu vlivem činnosti člověka, je velké 
množství. Týkají se několika úrovní 
– chování občanů jako jednotlivců, 
jednání a rozhodování veřejnopráv-
ních orgánů, zákonodárných or-
gánů – parlamenty, vlády, Evrop-
ského parlamentu a  mezivládních 
orgánů např. IPSS – Mezivládního 
panelu při OSN na změnu klimatu 
Země. Je třeba specifikovat ales-
poň ty nejdůležitější:

• Všeobecná osvěta a vzdělávání  
od nejnižších stupňů může zabránit 
další katastrofě lidstva – populační 
explozi a nedostatku vody. 

• Je třeba názorové sjednocení 
výsledků vědy a techniky ve 
prospěch zachování života na 
Zemi. Je tristní, nejsou-li scho-
pni největší odborníci dospět ke 
společnému odbornému názoru na 
např. kůrovcovou kalamitu v ČR. 

• Dotačně podporovat vědu, vývoj 
a inovace směrem k obnovitel-
ným zdrojům, zadržování vody, 
hospodaření s vodou.

• Hospodaření s vodou svěřit 
státu, dopracovat Generel vod-
ního hospodářství ČR a jeho 
základní principy legislativně, 
dlouhodobě zakotvit do pro-
gramových prohlášení vlády. 

• Redukovat počet minister-
stev zasahujících do vodního 
hospodářství

• Žít v souladu s přírodou. Být nad 
lobbistickými zájmy, podporovat 
plochy zeleně, více lesů (naše 
republika by měla mít 40 % 
plochy lesů). 

• Maximálně redukovat zábory 
zelené půdy. Betonové plochy 
a zastavěné plochy nás ničí – 
nevsakují vodu, zvyšují teplo-
tu a mají další nešvary). Je 
třeba uvažovat v urbanistice 
s podzemní výstavbou.

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

Míra ohrožení půdním suchem ve vrstvě 0 až 100 cm pod trávníkem  
k 27. 8. 2018 a 29. 10. 2018 ve srovnání s průměrem za posledních 10 let.

Zdroj: Hydrometeorologický ústav

27. 8. 2018

29. 10. 2018

0 – bez ohrožení
1 – malá
2 – nízká
3 – středně velká  
4 – vysoká
5 – velmi vysoká
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• Obhospodařování zemědělské 
půdy včetně investic 
podřídit zájmům potravinové 
soběstačnosti státu.

• Maximálně omezit produkci 
odpadů, obalové techniky, 
výrobků z umělých hmot.

• Omezovat dovoz výrobků ob-
sahující „fiktivní“ vodu (výrobků 
zboží, květin a ovoce z dale-
kých krajů trpících nedostatkem 
vody).

• Podporovat realizaci investic 
prospěšných pro celou lidskou 
společnost.

• Zadržování dešťových vod 
stanovit zákonem. Zakotvit  
v právních předpisech využití 
dešťových vod ze zastavěných 
ploch – nemůžeme je pouštět 
bez užitku do moří, ale musíme 
je využívat v období sucha.

• Minimalizovat spalování fosilních 
materiálů a těžbu nerostů.

• Pokračovat ve spolupráci na 
Mezivládním panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) 

• Zásady ochrany klimatu, 
ovzduší, půdy, vody a životního 
prostředí zakotvit do ústavy 
a uplatňovat při nadnárodních 
jednáních.

•  V tomto duchu by měla být 
zpracovaná dlouhodobá 
vize (dlouhodobý výhled) ČR 
(v návaznosti na dlouhodobé 
plány jednotlivých resortů), která 
by rámcově měla mít dlouhodo-
bou platnost. 

Ing. Bohumil Kujal
čestný člen ČKAIT

Tecomat Foxtrot
Chytrá elektroinstalace – Skutečná automatizace

Poznejte smart budovu za chodu – Jste zváni!

Řídicí systém pro integrovaný management budovy:

 • Vytápění, chlazení, zónová regulace • Větrání s rekuperací, využití  

dešťové vody • Vypínače, zásuvky, osvětlení, žaluzie • Zabezpečovací,  

kamerový a přístupový systém • Sběrnicová i bezdrátové instalace •  

Plně automatická funkce • Dálkový dohled přes webové rozhraní

Novou budovu Teco a.s., 
kde se Foxtroty vyrábějí, Foxtroty i řídíZdroj: Hydrometeorologický ústav

(https://www.ipcc.ch
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Zpráva z konference 
Počítáme s vodou 
V Praze se v říjnu 2018 konalo již 4. pokračování 
mezinárodní konference Počítáme s vodou, tentokrát 
s podtitulkem Hospodaření s vodou jako nástroj k rozvoji 
měst. Vybíráme z nejzajímavějších názorů, které zde 
zazněly.

„Voda je nejvyšším veřejným zá-
jmem. Je důležité vodu na území 
ČR co nejvíce zadržet, a to pomocí 
mozaiky tisíců opatření,“ zdůraznil 
v úvodu konference ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec.

Narůstá počet katastrof 
spojených s vodou
Prof. Danihelka z  Technické uni-
verzity Ostrava dokumentoval, 
že katastrofy v  globálním měřítku 
 narůstají jak kvantitativně, tak svým 
dopadem. Povodně a  sucha jsou 
svými následky nejhorším typem 
katastrof. Je zapotřebí se zaměřit 
jak na rychlé, tak na pomalu se vy-
víjející katastrofy, porozumět jejich 
vzniku a při snižování rizik katastrof 
zapojit mechanismy dlouhodobé 
(udržitelnost) i  krátkodobé (krizo-
vé řízení, připravenost). Důležité 
je zvyšování resilience (odolnosti, 
pružného přizpůsobení) systémů. 

Při řešení problémů je obecným 
problémem špatná komunikace 
a neporozumění mezi disciplínami, 
hrozí též resortismus, kdy zájmové 
skupiny nebudou chtít spolupraco-
vat a řešit adaptaci a resilienci, ale 
jen udržet či získat mocenské po-
stavení. U vody to může vyústit ve 
ztrátu komplexnosti přístupů.

Města jsou zranitelná 
změnami klimatu
Mgr. Petr Birklen, Ekotoxa s.r.o., 
nejprve ukázal očekávané dopa-
dy změny klimatu na česká města: 
průměrná teplota se do roku 2100 
zvýší o 3-4 ºC a výrazně přibude po-
čet dní s přívalovými srážkami nad  
20 mm, jejichž výskyt však bude vel-
mi rozkolísaný. Uvedl, že stáří stov-
ky velkých měst v ČR je v průměru 
okolo 700 let, což znamená, že je-
jich vývoj probíhal v jiných klimatic-
kých podmínkách, než nás čekají. 

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

Zelené střechy v Hamburku mají zelenou



16

Města jsou vůči změnám klimatu 
zranitelná a jejich postupná adapta-
ce je nevyhnutelná. Smyslem adap-
tace je udržitelnost prostředí měst 
jako prostoru pro kvalitní a bezpeč-
ný život obyvatel a umožnění jejich 
budoucího rozvoje i  v podmínkách 
změněného klimatu. U vody je nut-
no provést řadu analýz, např. erozní 
ohroženosti, ohrožení povodněmi 
či analýzu nepropustných povrchů, 
a vymezit zranitelné oblasti ve měs-
tě. Efektivní formou zapojení veřej-
nosti je např. pocitová mapa horka. 
Návrhy opatření by měly zahrnovat 
tvrdá opatření (včetně lokalizace) 
i měkká opatření (doplňující studie, 

organizační opatření a  legislativní 
opatření). Dobrým příkladem orga-
nizačního opatření je požadavek na 
zahrnutí adaptačních opatření do 
projektů od určité výše investic. 

Povodně v Kodani vedly ke 
změně myšlení
Prof. Peter Steen Mikkelsen z Dán-
ské technické univerzity představil 
plánování víceúčelové infrastruktury 
pro dešťovou vodu v Kodani. Jejím 
spouštěčem změny myšlení bylo 
několik velkých přívalových dešťů, 
kdy ten nejhorší z nich (150 mm za  
2 hodiny) v roce 2011 způsobil škodu  
1 bilion dolarů. Tzv. tříbodový přístup 

popisuje tři úrovně řešení. Doména 
A  se zabývá každodenním deštěm 
(80 % srážkového úhrnu) a je zamě-
řena na zlepšení roční bilance vody 
(zadržování, výpar) a na užívání sráž-
kové vody jako zdroje pro zvýšení 
udržitelnosti či atraktivity měst. Do-
ména B se věnuje desetiletému dešti 
a snížení přetížení stokové sítě a za-
plavování terénu pomocí tradičních 
 technických  řešení. Doména C je 
doménou extrémních přívalových tzv 
stoletých dešťů, kdy tradiční stoko-
vé sítě selhávají a je nutno navrhnout 
opatření na snižování dopadů po-
vodní ve spolupráci s urbanisty (bez-
pečný odvod vody z města pomocí 
vybraných ulic, příp. tunelů). Tento 
přístup umožňuje reagovat i na změ-
nu klimatu a  je dobrým podkladem 
pro komunikaci s různými zúčastně-
nými stranami včetně neodborníků.

V Berlíně platí poplatek za 
odvádění dešťové vody ze 
zpevněné plochy
Dalším ze zahraničních řečníků 
byla Dipl.-Ing. Brigitte Reichmann, 
technická referentka v Senátu měs-
ta Berlín. Počet obyvatel Berlína 
se v posledních letech zvýšil o 400 
tisíc osob, což přináší problémy 
v  infrastruktuře. V nových čtvrtích 
se aplikují nové energetické a vo-
dohospodářské koncepty. Důraz 

je kladen na decentrální hospoda-
ření se srážkovými vodami v  zá-
vislosti na místních podmínkách. 
Základem musí být vypracová-
ní ucelené ekologické koncepce, 
v níž jsou propojeny energie, voda, 
zeleň, stavební materiály a odpad. 
Opatření hospodaření s dešťovými 
vodami je třeba plánovat, budovat 
a provozovat v řetězci budova/po-
zemek – čtvrť – povodí stokové sítě, 
protože jinak není zaručena trvalá 
udržitelnost a  hospodárnost sys-
tému. Opatření zahrnují zpropust-
ňování povrchů, výpar, ozelenění 
ploch a  budov, užívání dešťové 
vody jako užitkové a cílené vsako-
vání. Realizaci opatření napomáhá 
zavedení odděleného poplatku za 
odvádění srážkové vody ze zpev-
něné plochy ve výši 1,840 €/m²/
rok (od 1. 1. 2018). Pro praktické 
použití bylo vypracováno několik 
příruček, např. pro užitkovou vodu 
v budově, k ozelenění a klimatizaci 
budov a pro stanovení proveditel-
nosti opatření (nákladů). 

Hamburg má již 139 ha 
zelených střech
Dr. Hanna Bornholdt z  Úřadu pro 
životní prostředí a  energii města 
Hamburk představila v  přednášce 
nazvané „Na střechy – připravit – 
zelená!“ strategii pro zelené stře-

www.ESB-magazin.cz
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Přívalové deště v Kodani v roce 2011
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chy, kterou zavedl Hamburk v roce 
2014 s cílem využít nevyužitý pro-
stor v rychle rostoucím městě. Poli-
tická vůle je získat 100 ha zeleného 
prostoru v příštích 10 letech jen díky 
střechám. Důvody jsou zlepšení 
městského klimatu a snížení tepel-
ných ostrovů, podpora obnovitelné 
energie (účinnost solárních panelů 
se díky chladnějšímu prostředí na 
zelené střeše zvyšuje až o 3–6 %), 
snížení zatížení kanalizace díky re-
tenci a výparu vody, zlepšení kvality 
ovzduší (zeleň funguje jako pracho-
vý filtr), zvýšení biodiverzity a  vy-
tvoření nových prostor pro rekreaci, 

pracovní porady nebo zahradniče-
ní. Implementace Strategie zahrnu-
je několik akčních bodů: podporu 
(dotační programy, snížení poplat-
ku za odvádění srážkové vody), 
dialog s aktéry (kroužky, novinové 
články, web, soutěž o dobré příkla-
dy), stimulaci (územní plánování, 
ochrana přírody, koncept klima-
tu ve městě) a vědeckou podporu 
(monitoring a vyhodnocování efek-
tů). Pomůckami jsou např. on-line 
kalkulačka pro výpočet dotační 
podpory či Metodická příručka pro 
plánování zelených střech. V další 
příručce je zpracováno ekonomic-

ké zhodnocení zelených střech, 
kdy se ukazuje, že náklady na zele-
nou střechu jsou při 40 letech život-
nosti stejné jako náklady na kon-
venční střechu, investiční náklady 
jsou 40–45 €/m² střechy, náklady 
na posílení konstrukce 3-4 €/m² 
a  podíl nákladů na zelenou stře-
chu ve vícepatrové budově zcela 
zanedbatelný – jen 0,4 %. V  sou-
časnosti je v  Hamburku 139 ha 
zelených střech, zhruba po třetině 
na obytných domech, průmyslo-
vých areálech a jiných budovách.

Je třeba budovat 
modrozelenou infrastrukturu
Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o., 
v  příspěvku nazvaném Adaptace 
na změnu klimatu prostřednictvím 
modrozelené infrastruktury (MZI) 
ukázal, jaké strategické dokumenty 
by města měla mít, aby byla schop-
na se vyrovnat se změnami klimatu 
i s rostoucí urbanizací. Jedná se pr-
votně o Koncepci odvodnění, která 
by umožnila odstranění procedu-
rálních nedostatků při schvalování, 
povolování a  kolaudování staveb, 
předurčovala provozovatele MZI 
a  byla podkladem pro smlouvy se 
stavebníky. Technické předpisy po-
zemních a  dopravních staveb by 
měly být koordinovány s  principy 
hospodaření se srážkovou vodou 

a MZI v Městských stavebních stan-
dardech nabízejících katalog opat-
ření a  kritérií pro jejich výběr. Vše 
by mělo být doplněno Metodickou 
příručkou pro správnou aplikaci. Na 
závěr přednášky J. Vítek prezento-
val řadu příkladů vyhodnocení po-
tenciálu pro aplikaci MZI na území 
města, kdy se nevlídné ulice změnily 
v příjemná místa k životu, a apeloval 
na osvětu u měst, která při rekon-
strukcích ulic často zbytečně po-
stupují podle zavedených zvyklostí 
a MZI neimplementují.

Vsakování a retence má 
pozitivní vliv na kanalizační síť
O  přínosech hospodaření s  deš-
ťovou vodou z  pohledu vlastníka 
kanalizace hovořil Ing. Jiří Kožuš-
níček z Vodohospodářské společ-
nosti Olomouc. Vyzdvihl zejména, 
že při zvýšení vsaku a retence deš-
ťové vody bude docházet ke sní-
žení nátoku do kanalizace (tzn. na 
odlehčovací komory, čerpací sta-
nice a ČOV budou přitékat menší 
objemy vod), k  menšímu hydrau-
lickému a statickému zatížení stok, 
k nižšímu opotřebování stok a ke 
snížení povodňových vln. Lze tedy 
očekávat snížení četnosti přetížení 
kanalizace a s tím spojených stíž-
ností na vyplavení. Měly by se rov-
něž snížit splachy z povrchů a tím 

www.ESB-magazin.cz
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množství štěrku a písku usazova-
ného ve stokovém systému a ná-
sledně vyplavovaného do toků 
a  na ČOV. Na příkladu Uničova 
pak demonstroval velmi významné 
snížení nákladů na obnovu stoko-
vé sítě ve výši až 650 mil. Kč díky 
možnosti zmenšit profily stok při 
aplikaci hospodaření s dešťovými 
vodami v nové zástavbě.

Ing. Štěpán Špoula z Institutu plá-
nování a  rozvoje hlavního města 
Prahy, krajinný architekt, prezen-
toval svůj pohled na problemati-
ku celostního přístupu a úlohu své 
profese při tvorbě a správě veřej-
ných prostranství a  krajiny. Zdů-
raznil, že krajinná architektura na-
pomáhá propojování inženýrských 
projektů s lidmi a že projekty musí 
mít interdisciplinární tým. Připra-
vovaná revitalizace Karlova ná-
městí v Praze je náročnou úlohou 
i  z  důvodů obtížné komunikace, 
předsudků a  řady různých poža-
davků, kdy jedním z požadavků je 
i smysluplné zacházení s dešťovou 
vodou a přívalovými dešti.

Konference byla zakončena pa-
nelovou diskusí na téma Klíčové 
momenty mezioborové spolu-
práce při hospodaření s  dešťo-
vou vodou ve městech ČR. První 

otázkou, kterou diskutující řeši-
li, byla: Kde je největší překáž-
ka implementace hospodaření 
s  dešťovou vodou? Padla řada 
důvodů: chybí pravidla pro měs-
ta, obor je izolovaný, politici ne-
prosazují veřejný zájem a nema-
jí vizi. Následně se diskutovalo, 
co by mohlo být tou správnou 
motivací kromě zrušení výjimek 
ze zpoplatnění odvádění srážko-
vých vod do kanalizace. Je totiž 
podivné, že obce nečerpají vyso-
ké dotace na odpojování ploch 
od jednotné kanalizace. 

Celou konferenci pak brilantně 
shrnul doc. David Stránský: „Již 
umíme navrhnout izolované stav-
by hospodaření se srážkovými vo-
dami, ale potřebujeme komplexní 
přístup s  příslušnou legislativou 
a  harmonizovanými technickými 
pravidly a  porozuměním napříč 
profesemi.“

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

Článek vznikl v rámci 
projektu „Počítáme s vodou“ 
spolufinancovaného Státním 
fondem životního prostředí České 
republiku. V případě jakýchkoli 
dotazů nás kontaktujte na  
destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz

www.ESB-magazin.cz
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http://destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz
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Inteligentní budova z Kolína
První rok provozu výrobní budovy v Kolíně potvrdil význam 
energetického managementu. Využívá se zemní teplo i odpadní 
teplo z provozu serverů a rekuperace.

Výrobně-administrativní budova 
firmy Teco je kompaktní stavba 
v průmyslové zóně Šťáralka na vý-
chodním okraji Kolína. Byla posta-
vena na zelené louce s cílem ob-
sáhnout všechny základní funkce 
firmy: vývoj, výrobu, školicí cent-
rum a obchod s administrativou.

Vzhledem k  tomu, že investor je 
zároveň provozovatelem objektu, 
byl přirozeně motivován k  opti-
malizaci součtu investičních ná-
kladů a  dlouhodobě udržitelných 
minimálních provozních nákladů. 
Budova byla díky tomu postave-
na a  vybavena bez dotací jen za 
6836 Kč/m3.

Budova slouží jako ukázkový ob-
jekt úsporných a  řídicích kon-
ceptů tzv. inteligentní budovy 
pro Smart City. Na její prohlídku 
jsou zváni všichni, kdo se zajímají 
o plně automatizované a provoz-
ně nejúspornější budovy.  

Návod, jak minimalizovat 
nákup energií
Budova se vyznačuje energetic-
kým konceptem, který je založen 
na minimalizaci potřeby náku-
pu energií zvenku a  maximalizaci 
využití obnovitelných energií na 
vlastním hektarovém pozemku. 
Budova je napojena na 12 zem-
ních vrtů hlubokých 125 m, které 
zajišťují vodu se stabilní teplotou 
mezi 11 a 16 °C v průběhu celého 
roku. Praxe prvního enormně hor-
kého léta 2018 ukázala, že chladi-
cího výkonu bylo dosaženo, i když 
v  budově není instalována žádná 
aktivní klimatizace. Teplosměnné 
plochy, velikost FanCoilů a  vrty 
jsou vypočteny a dimenzovány tak, 
aby chlazení v  létě regenerovalo 
vrty vychlazené po období zimního 
vytápění. V  létě jsou interiéry bu-
dovy ochlazovány zónově radiač-
ními chladicími stropy a  FanCoily 
pasivně přímo vodou z  vrtů za 
cenu pouhého pohonu oběhových 
čerpadel. Ztráty budovy dané říze-
ným větráním jsou  minimalizovány 

Logo firmy Teco inspirovalo Ing. arch. I. Schusterovou 
tak, že se nakonec stalo vizuální dominantou stříbrošedé 
fasády nové průmyslové stavby.

www.ESB-magazin.cz
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 rekuperací. Letnímu přehřívání 
brání automaticky řízené venkovní 
žaluzie, které stíní nejen okna, ale 
kompletně i výplně mezi nimi. Vy-
užívá se i odpadní energie z chla-
zení serverů a dvou strojů ve výro-
bě, která se vrací zpět do okruhů 
vytápění. Budova šetří i  náklady 
na nákup vody. Do nádrží o obje-
mu 100 m3 sbírá dešťovou vodu ze 
střechy. Ta je využívána pro spla-
chování a pro letní zavlažování. 

Energocentrum jen na 28 m2

Veškeré TZB má budova integro-
vané pod centrální řídicí systém 
Tecomat Foxtrot, který se v bu-
dově i vyrábí. Veškeré technolo-
gické vybavení vytápění, chlaze-

ní, ventilace a  řídicí centrály je 
lokalizováno do minimalizované-
ho prostoru energocentra o  pů-
dorysu 7 × 4 m. Řídicí centrála má 
pod přímou kontrolou všechny 
technologie vytápění, chlazení 
a ventilaci, všechny ventily indi-
viduálního podlahového vytápě-
ní a  stropního chlazení každé 
místnosti. Dále má pod kontro-
lou všechny vypínače, zásuvky, 
světla a  žaluzie, termostaty ve 
všech místnostech i  a  měření 
spotřeby elektrické energie, tedy 
kompletní silnoproudou instala-
ci a  pak i  přístupový systém na 
RFID tagy a karty, včetně zabez-
pečovacího a  kamerového sys-
tému.

Příprava pro využití solární 
energie
Budova a  zastřešená parkoviště 
jsou připraveny k  osazení foto-
voltaikou a bateriovým uložištěm. 
Je to potenciál pro vylepšová-
ní energetické bilance objektu 
v  dalším období. Rozvody elek-
třiny jsou též na parkovištích. Je 
instalována zatím jedna nabíje-
cí stanice pro elektromobily ná-
vštěvníků. Je počítáno s  dalšími 
instalacemi řízených nabíjecích 
stanic v okamžiku nákupu firem-
ního elektromobilu. 

Celý objekt je jako vedlejší efekt 
koncipován jako vzorový showro-
om inteligentního domu a pokro-

Novostavba firmy Teco a.s. na půdorysu 60 × 20 m se v létě i v zimě energeticky 
opírá o energii ze zemních vrtů na cca čtvrtině vlastního pozemku. 

Řídicí systém Tecomat Foxtrot, který kompletně řídí vytápění, chlazení, větrání, 
osvětlení i stínění budovy Teco, se v ní i vyrábí.

Podlahové vytápění a chladicí stropy 
s  velkými teplosměnnými plochami 
podporují využití nízkoteplotního spá-
du vody z vrtů jak při topení v zimě, 
tak při chlazení létě.
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Skutečná spotřeba elektřiny pro topení a chlazení v kWh v roce 2018 v budově Teco

Ukazatele energetické náročnosti budovy Teco, celková dodaná energie  
46 kWh/(m2·rok), PENB
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

52%
48%

Elektřina ze sítě - 95,9
Energie okolí - 89,9

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimořádně úsporná

0,37

Mimořádně nehospodárná

Vytápění

Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m2·rok)

17

66,5

Chlazení

0

1,0

Větrání

2

9,5

Úprava vlhkosti Teplá voda

16

65,1

Osvětlení

11

43,6Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Iveta Javůrková Osvědčení č.: 0479

Kontakt: 603 179 542 Vyhotoveno dne: 11.07.2016

javurkova.ivet@email.cz Podpis:

čilé energetiky s  prezentací za 
plného provozu. Jsou provádě-
na průběžná měření pro zpětné 
hodnocení. Objekt lze po doho-
dě s výzkumnými a univerzitními 
centry využít i pro vývoj a testo-
vání nových regulačních algorit-
mů a metod za reálného provozu.

Markéta Kohoutová
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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 CO2 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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OdbOrný web služeb 
prO tepelná čerpadla
GEROtop spol. s r.o. již 16 let navrhuje systémy, 
kde se teplo a chlad získává ze země, vody nebo 
základů budov.

I vaše stavba může být 
vhodná pro využItí geotermální 
energIe

gerotop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 31 Stráž nad Nisou 
gerotop@gerotop.cz
www.gerotop.cz

·  studie 
využitelnosti / proveditelnosti 

·   hydrogeologické rešerše 
proveditelnosti záměru 
v daném území

·  testování a průzkum vrtů 
pro tepelná čerpadla

· dimenzování primárních okruhůZ 1 kWh nám 
příroda pomůže 
udělat kWh 6

Otevřená zahrada, vzdělávací centrum
 

Významná reference 2016
Polyfunkční dům

·  projektová  dokumentace

· technická oponentura 

· osobní konzultace

· autorský dozor 

· monitoring

DORn BRnO 
47 vrtů 
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Podíl energonositelů – hodnoty pro 
celou budovu, v MWh

http://www.gerotop.cz
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Vytápění i chlazení 
v „jednom”
Zemní tepelná čerpadla jsou výhradním zdrojem tepla 
a chladu pro nově postavenou výrobně-administrativní 
budovu společnosti TECO a. s. v Kolíně. První rok provozu 
potvrdil výpočty projektantů: letní chlazení téměř zadarmo, 
vysoká účinnost vytápění a ohřevu vody.

Investor či architekt plánující projekt 
průmyslového či výrobního objek-
tu, by měl i tento zdroj brát v úvahu 
a zamyslet se nad možnostmi kom-
binace efektivního vytápění s chla-
zením „zdarma“ v jednom zařízení.

Zkušenosti z prvního roku 
provozu
Zimní období prověřilo vrtné pole 
zejména v únoru, kdy byl zazname-
nán rekordní počet extrémně mra-
zivých dnů na většině naší repub-
liky. I tak se nejnižší zaznamenaná 
teplota na výstupu z  vrtného pole 
pohybovala kolem +9 °C, na vstu-
pu do vrtů kolem +4 až +5 °C. Při 
takových teplotách na primárním 
okruhu je zřejmé, že průměrná roč-
ní účinnost systému pro vytápění 
a přípravu TV bude atakovat, mož-
ná i přesahovat hodnotu COP = 5,0. 
Pro pokrytí špičkového tepelného 
výkonu budovy (tepelné ztráty) cca 

70 kW tak postačuje příkon pou-
ze cca 14 kW elektrického proudu, 
zbývající energii dodávají vrty.

Letní měsíce vrtné pole také nikte-
rak nešetřilo. Letošní skutečně tro-
pické léto bylo doslova zátěžovým 
testem vrtného pole v  režimu pa-
sivního chlazení. Systém geoter-
málních vrtů se však choval velmi 
stabilně. I v těch nejteplejších dnech 
byla teplota na výstupu z  vrtného 
pole směřující k výměníku chlazení 
cca 15–16 °C, což bylo pro systém 
chlazení zcela dostačující a  potvr-
dilo předpoklady a simulace. Před-
pokladem bylo, že pro největší letní 
vedra s potřebou 30 kW chladicího 
výkonu bude nutné nakoupit 300 W 
elektrické energie pro pasivní chla-
zení chladicími stropy. Při maximál-
ním potřebném výkonu chlazení cca 
30 kW, který byl letos potřeba velmi 
často, však tento systém chlaze-

www.ESB-magazin.cz
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Pásová vrtací souprava provádějící vrty pod plochou 
parkoviště u budovy Teco, foceno 4. 4. 2017
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ní potřeboval pouhých cca 250 W 
pro chod oběhových čerpadel! To 
odpovídá „chladicímu faktoru“ EER 
= cca 120, což lze v porovnání s kli-
matizací (splitové jednotky či jiné 
kompresorové chlazení s  mařením 
tepla do vzduchu) považovat za 
chlazení zdarma. (Poznámka redak-
ce: Dle PENB se u tepelného čerpa-
dla předpokládalo COP – coefficient 
of performance, topný faktor 3,98 
a  EER – Energy Efficiency Ratio – 
chladicí faktor 3,7) 

Projektová příprava trvala 
dva roky
V rámci předprojektové i projektové 
přípravy, která trvala cca 2 roky, bylo 
na stole více alternativ zásobování 
objektu teplem a chladem. Tým pro-
jektantů hledal co možná nejvhod-
nější řešení s  ohledem na poměr 
investičních a  provozních nákladů, 
životnosti a  komfortu. Zvažovaly se 
alternativy vzduchových tepelných 
čerpadel s chlazením a zemní tepel-
ná čerpadla ve variantách energetic-
kých pilot, zemního plošného kolek-
toru a geotermálních vrtů, případné 
kombinace. S  ohledem na systém 
vytápění téměř výhradně v nízkotep-
lotním spádu (podlahové vytápění) 
a  chlazení pomocí velkoplošného 
systému stropního chlazení nakonec 
vyšla jako nejvhodnější varianta te-

pelných čerpadel země-voda s geo-
termálními vrty. Pro zemní plošný 
kolektor nebyla k dispozici dostateč-
ně velká plocha a  systém by nebyl 
schopen efektivně pracovat v režimu 
pasivního chlazení, což bylo pro in-
vestora jednou z priorit. Energetické 
piloty zase díky většímu počtu sub-
tilnějších a  kratších pilot – daných 
místní geologií a konstrukcí objektu, 
ztrácely svoji ekonomiku s ohledem 
na podíl energetického pokrytí.

Zvolená varianta vrtů byla vybrá-
na doslova za pět minut dvanáct 
s  tím, že pro chlazení bude využi-
to výhradně pasivní chlazení z vrtů. 
Tomuto zásadnímu rozhodnutí 
předcházely simulace vrtného pole 
projektanty z firmy GEROtop, které 
potvrdily maximální předpokládané 
teploty z vrtů v horizontu cca 13 až 
16 °C s tím, že díky značné nerov-
nováze mezi odběrem a dodávkou 
energie z/do vrtů ve prospěch od-
běrů tepla bude teplota v  dalších 
letech pravděpodobně nižší a nižší. 
Vše samozřejmě bude záležet na 
konkrétním způsobu užívání objek-
tu a vývoji klimatu v budoucnu.

Základní popis systému 
vytápění a chlazení
Jediným zdrojem tepla a chladu pro 
novostavbu výrobně-administrativ-

ního objektu jsou tepelná čerpadla 
země-voda s  geotermálními vrty, 
konkrétně kaskáda 2 tepelných 
čerpadel 2 × 41 kW a 12 geotermál-
ních vrtů. Jako záložní a  špičkový 
bivalentní zdroj je navrhována série 
elektrických topných spirál integro-
vaná do taktovací nádrže vytápění 
o celkovém výkonu 5 × 6 = 30 kW 
a integrované spirály o výkonu 9 kW 
v nádrži TV jako nouzový ohřev.

Geotermální vrty byly navrženy 
každý s  hloubkou 125 m a  byly 
 vystrojeny dvouokruhovou sondou 
GEROtherm dimenze 4 × d32 × 3,0 
mm. Vrty byly z hlediska maximál-
ně efektivního přenosu  tepla  tlakově 
injektovány ekologicky nezávadnou 
termosměsí CALIDUTHERM EKO 
o  zaručené tepelné vodivosti min. 
2,0 W/m.K. Použitá injektáž vrtů ved-

la nejen k  maximalizaci výkonnosti 
vrtů, ale také k  zamezení propoje-
ní jednotlivých vodních horizontů 
v podloží a k zabránění kontaminace 
podpovrchových vod povrchovými. 
Vrtné pole bylo dle situace rozděle-
no do dvou shodných systémů po 
6 vrtech, které jsou napojeny vždy 
ke svému tepelnému čerpadlu. Obě 
tepelná čerpadla z  kaskády mají 
svůj vlastní primární okruh a provo-
zovatel má tak možnost díky svým 
řídicím systémům nastavovat a opti-
malizovat chod celého zařízení. Vrty 
jsou vně objektu sloučeny pomocí 
2 sběrných jímek (každá pro 6 vrtů) 
vybavených celoplastovou techno-
logií rozdělovače/sběrače, která je 
pro životnost a  trvalou funkčnost 
vyvažovacích armatur ve venkov-
ním prostředí zcela zásadní. Páteřní 
rozvody poté spojují jednotlivé sběr-
né jímky s tepelnými čerpadly. Celý 
systém primárního okruhu je napl-
něn nemrznoucí kapalinou, kterou 
oběhová čerpadla v režimu vytápě-
ní/přípravy TV ženou na výparníky 
tepelných čerpadel. V  režimu chla-
zení se spínají oběhová čerpadla pro 
chlazení a nemrznoucí směs proudí 
přes společný deskový výměník ne-
mrznoucí kapalina/chladicí voda. 
Chlazení je řešeno pouze tímto způ-
sobem – pasivně přímo z  vrtů bez 
běhu kompresorů tepelných čerpa-
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Připravený materiál vrtů – sondy 
GEROtherm a pytlovaná injektážní 
směs CALIDUTHERM EKO 2,0 W/m.K
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del. Efektivita chlazení je tak na té 
nejvyšší možné úrovni co do nuce-
ného chlazení.

Velkoplošný systém 
vytápění a chlazení
Aby byl koncept zdroje tepla/chladu 
v podobě tepelného čerpadla s vrty 
maximálně hospodárný, byl zvolen 
velkoplošný systém  vytápění i chla-
zení. Systém distribuce tepla do 
objektu je tvořen zejména podlaho-
vým vytápěním a z části FanCoily, 
kam tepelná čerpadla dodáva-
jí topnou vodu o teplotě 30–40 °C 
– ekvitermní řízení topné vody dle 
venkovní teploty. V  létě je interiér 
budovy chlazen zónově radiačními 
chladicími stropy a FanCoily pasiv-
ně přímo z vrtů, teplotní spád chla-
dicí vody je vždy nad teplotou kon-
denzace (17–18 °C vstup, 21–22 °C 
vratné). Servrovna je pomocí Fan-
Coilů chlazena celoročně. V budo-
vě není žádné aktivní kompresorové 
chlazení. Veškeré teplosměnné plo-
chy systému, zejména podstrop-
ní FanCoily, bylo nutné navrhnout 
s  ohledem na chlazení „vyššími 
teplotami“. Pasivní chlazení pomo-
cí vrtů však plní nejen funkci zdroje 
chladu v letním období, slouží také 
k  regeneraci – ohřátí vrtného pole 
na další zimní sezónu, kdy se bude 
teplo zase odebírat. Zregenerova-

né vrtné pole je v zimních měsících 
schopno pracovat s  vyššími tep-
lotami, tepelná čerpadla mají tedy 
vyšší účinnost, z tohoto pohledu je 
pasivní chlazení efektivní hned dva-
krát.

Jak provoz hodnotí investor 
a provozovatel?
„Roční zkušenosti z  provozu uká-
zaly, že systém využívající vrty 
s  tepelnými čerpadly pro vytápění 
a přímé pasivní chlazení představují 
jednu z  nejefektivnějších možností 
zabezpečení komfortního prostředí 
v budově, s velmi dobrými provoz-
ními náklady. Výhodou tohoto sys-
tému je nejen minimální energetic-
ký nárok na chlazení budovy – pro 
chlazení budovy běží pouze 3 obě-
hová čerpadla i zanedbatelné ener-
getické nároky na celoroční chlaze-
ní serverovny. Nakonec i odebraná 
energie serverovny se vrací do sys-
tému vytápění a  vrtů. Velkým plu-
sem je i komfortní řešení umožňující 
v každé místnosti chladit nebo topit 
nezávisle na zbytku budovy,“ uvádí 
Ing. Jindřich Kubec, technický ředi-
tel společnosti TECO a.s.

Ing. Pavel Dědina 
Vedoucí oddělení projekce a autor 
projektu geotermálních vrtů
GEROtop spol. s r.o.

www.ESB-magazin.cz

ENERGETICKÝ MANAGEMENT Novostavba výrobně-administrativní budovy TECO a.s., 
Kolín, získala v říjnu 2018 hlavní ocenění ČEEP 2017 
v kategorii Projekty, stavby a technologie.

Hodnocení poroty: Za unikátní 
energetický koncept novostavby, 
založený na minimalizaci potřeby 
nákupu energií zvenku s využitím 
obnovitelných zdrojů energií na 
vlastním pozemku. Budova je záro-
veň ukázkovým objektem úsporných 
a řídicích konceptů tzv. inteligentní 
budovy pro Smart City. 
Díky ekologickému a efektivnímu 
systému vytápění/chlazení získala 
budova Teco řadu dalších ocenění: 
Stavba roku 2017 pro Zlínský Kraj 
(Zlínská stavební společnost), Vítěz 
stavby roku 2018 Středočeského 
kraje ve veřejném hlasování či cena 
odborné poroty stavby roku 2018 
Středočeského kraje za energetic-
kou hospodárnost. 

Základní údaje o administrativně výrobní budově Teco 
Objem budovy: 7467 m3

Plocha obálky budovy: 3865,74 m2

Objemový faktor budovy A/V: 0,52 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 4022 m2

Zastavěná plocha: 1312 m2

Obálka budovy: Uem 0,37 W/(m2.K)
Energetický management: Tecomat Foxtrot
Doba výstavby: 8 měsíců (únor až říjen 2017)
Investor: Teco a.s.
Autor: Ing. arch. Irena Schusterová
Projekt: Stamat s.r.o.
PENB: Ing. Iveta Javůrková
Autor projektu a dodavatel vrtů  
pro tepelná čerpadla: 

GEROtop spol. s r.o.

Zhotovitel stavby: Navláčil stavební firma s.r.o.
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Smart budova bezpečně vykrývá 
provozní špičky
Odborníci z UCEEB ukončili po dvou letech v červenci 2018 
monitoring administrativního centra Fenix, při kterém testovali 
různé provozní režimy bateriového úložiště. Kromě toho ve 
spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s., proběhlo v létě i dvoutýdenní 
měření a testování kvality sítě a možnosti podpory distribuční 
sítě ze strany společnosti Fenix Trading s.r.o.

V  současnosti se ve výrobním 
areálu Fenix Group se staví vel-
ké bateriové úložiště pro zajištění 
bezvýpadkové dodávky energie 
a  snížení energetických odběro-
vých maxim. V  této části projek-
tu bude ČVUT UCEEB zajišťovat 
dlouhodobý monitoring a  konzul-
tace při testování integrace velké-
ho úložiště do průmyslové výroby.

Letos v září nainstalovali odborní-
ci UCEEB na administrativní bu-
dovu Fenix speciální kameru pro 
snímkování oblohy – tzv. skysca-
nner. Toto zařízení posílá snímky 
na servery ČVUT pro automatické 
zpracovávání obrazu za účelem 
predikce pohybů mraků a  klasifi-
kace postupu slunečního záření. 
Analýza pak slouží pro zpřesnění 
krátkodobé předpovědi intenzity 
slunečního záření pro fotovoltaic-

ký systém. Jde o ojedinělou službu 
v rámci chytré energetiky, na kte-
rou ČVUT UCEEB dlouhodobě cílí. 
Měla by sloužit pro optimální řízení 
bateriových úložišť s  fotovoltaic-
kým systémem a zajistit pro spo-
třebitele cenově dostupnou energii 
z obnovitelných zdrojů.

V květnu 2018 také proběhly v Je-
seníku testy ČEZ Distribuce, v  je-
jichž průběhu se měřilo chování ad-
ministrativního centra za běžných 
nebo mezních stavů – například 
vyhlazený diagram odběrového 
místa vůči distribuční síti, ostrovní 
provoz bilanční (s připojením k síti), 
distributorem vynucená dodávka 
elektrické energie do sítě, omeze-
ní přetoku výkonu z  FVE do sítě 
na předem domluvenou hodnotu 
instalovaného výkonu FVE nebo 
distributorem omezená spotřeba 

• SPOTŘEBA BUDOVY
• ODBĚR Z DISTRIBUČNÍ SITĚ

Smart budova Fenix umožňuje udržování rovnoměrného 
odběru ze sítě i přes intervalové navyšování zátěže  
až na 4,5 kW.
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na předem dohodnutou mez. Testy 
prokázaly, že uvedený koncept je 
schopen účinně kooperovat v rám-
ci budoucích „smart grids“, i  sou-
časného řízení DS pomocí HDO. 
Měření ČEZ ukázalo, že k ovlivňo-
vání sítě dochází při jednotlivých re-
žimech zcela bezvýznamně.  Jelikož 
k tomuto nepatrnému jevu dochá-
zelo výhradně v  jedné fázi, prove-
de UCEEB a  Fenix testy vedoucí 
k nalezení příčin. Ukazuje se, že je 
naprosto nezbytné zpracovat pod-
klady pro projektanty, stanovující 
vazbu mezi příkonem budovy, ve-

likostí FVE a  velikostí bateriového 
úložiště. Byla také dohodnuta spo-
lupráce na monitoringu a hodnoce-
ní SAS Jeseník v letech 2018–2019.

Další společný projekt firmy Fe-
nix a  ČVUT UCEEB se  chystá 
v  oblasti rezidenčních domů. Kro-
mě obou subjektů se do něj zapojí 
i  další partneři – výrobce dřevo-
staveb (RD Rýmařov), specialista 
na rekuperaci (WAFE), dodavatel 
modulárních akumulačních stanic 
(AERS) a  specialista na fotovol-
taické elektrárny (S-Power). V cen-

tru pozornosti bude optimální ří-
zení vnitřního prostředí v  budově 
pro bydlení standardu nZEB (platí 
od roku 2020 pro všechny novo-
stavby včetně rodinných domů), 
vybavené obnovitelným zdrojem 
energie a  úložištěm pro akumu-
lací elektrické energie. Cílem je, 
aby budova udržovala své vnitř-
ní prostředí optimálním provo-
zem elektrického vytápění, větrání 
a osvětlení a efektivně přitom vy-
užívala vlastní i  ze sítě dodanou 
elektrickou energii. Projekt se te-
prve chystá, ale už dnes je jasné, 

že jeho výsledky budou zajímat 
všechny současné i nové majitele 
rodinných domů.

Získané výsledky z měření budou 
prezentovány na odborných kon-
ferencích a  workshopech a  dále 
poslouží zúčastněným stranám 
pro rozvoj v oblasti „smart grids“.  
Více informací najdete na  
www.fenixgroup.cz. 

Graf dodávky energie do vytápěného prostoru v průběhu slunečného zim-
ního dne (+4,7 °C): Z grafu je vidět zásadní vliv tepelných zisků (slunce  
+ lidé + technika) na spotřebu energie. K plnému využití tohoto efektu je 
však nezbytný flexibilní topný systém schopný rychlé reakce, a to v každém 
vytápěném prostoru samostatně. 

Graf dodávky energie do vytápěného prostoru v průběhu extrémně chladné-
ho dne (-12 °C), zataženo: Z grafu je patrno, že spotřeba energie na vytápění 
(sálavý topný systém) flexibilně reaguje na změnu venkovní teploty a zejmé-
na na nahodilé tepelné zisky (lidé + technika). Oproti tomu teplovodní systém 
s dlouhou setrvačností a reakcí není schopen rychlé reakce a dochází tak ke 
značným energetickým ztrátám.

Elektrické sálavé vytápění je v porovnání s teplovodním systémem schopno  rychle reagovat, čímž dochází ke značným 
energetickým úsporám.
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http://www.fenixgroup.cz
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Pokračování článku 
o chybně zpracovaných 
PENB a odpovědnosti
Po uveřejnění článku o problematice PENB se ozvalo několik 
lidí, kteří buď chtěli vysvětlit souvislosti, nebo protestovali 
proti tomu, že zpracovatel PENBu způsobil škodu, neboť 
nemohl znát některé skutečnosti, které autor článku zjistil 
sondami a průzkumem termovizí.

Článek Chybně zpracovaný PENB 
= škoda v řádech statisíců, který byl 
uveřejněn v  ESB 2/2018 popisoval 
konkrétní případ z  praxe soudního 
znalce. Protože soud teprve probíhá, 
a jde o rozsáhlejší případ, kde je ví-
cero pochybení na straně zhotovite-

le, stavebníka a prodejce (vše jedna 
právnická osoba) předmětné nemo-
vitosti, nepopsal jsem dostatečně 
jasně skutečnost ve vztahu k Průka-
zům energetické náročnosti budovy, 
ale v článku jsem uvedl i související 
problémy.

Zde se pokusím shrnout meritum 
věci ve vztahu k PENBu. Vytučně-
ný text charakterizuje diskutované 
okruhy a následně je k nim uveden 
komentář.

Termín realizace
PENB byl zpracován na stavbu, 
která byla realizována před ně-
kolika roky. Zpracovatel PENBu 
měl k dispozici projekt pro stavební 
povolení a  dále mohl provést ob-
hlídku na místě. Nemohl zjistit ně-
které skutečnosti tak, jak je uvede-
no výše, proto např. jiná tloušťka 
tepelné izolace v podlaze proti pro-
jektu, tedy započítání projektova-
né, nikoliv skutečné tepelné izolace 
není jeho pochybením.

Kolaudace
Zpracovatel PENBu měl k  dis-
pozici výkresovou dokumenta-
ci pro stavební povolení (nikoliv 
skutečného provedení), dále měl 
možnost objekt navštívit. Staveb-
ní zákon udává v § 121, že staveb-
ník předloží stavebnímu úřadu spo-
lu se žádostí o vydání kolaudačního 
souhlasu dokumentaci skutečného 
provedení stavby, pokud při jejím 
provádění došlo k  nepodstatným 
odchylkám oproti ověřené do-
kumentaci. Pokud tedy došlo ke 
změnám stavby, měl mít staveb-

ník k  dispozici projektovou doku-
mentaci skutečného provedení a tu 
měl zpracovateli PENBu předložit. 
Zpracovatel PENBu si však nijak 
nemůže ověřit, že má správnou do-
kumentaci, a musí vycházet pouze 
z  podkladů, které má k  dispozici. 
Proto lze souhlasit s použitím pro-
jektu pro stavební povolení jako 
s podkladem pro zpracování PENB.

Jak na odhad součinitele 
prostupu tepla
Zpracovatel PENBu použil při-
rážku na tepelné vazby ve výši 
0,02  W/(m².K), přitom podle 
ČSN 73 0540 měl zvolit přirážku 
0,10 W/(m2.K) a více. Zpracovatel 
měl do výpočtů součinitele prostu-
pu tepla a do výpočtu průměrného 
součinitele prostupu tepla zapo-
čítat vliv tepelných mostů (naho-
dilých, nikoliv systematických) 
a  tepelných vazeb. Tento vliv je 
velice těžko odhadnutelný a  při 
jeho vyjadřování je potřeba se řídit 
citem. Chápu, že vliv nahodilých 
tepelných mostů, tedy např. pou-
žití rozbité cihelné tvarovky, větší 
tloušťka spáry mezi  cihlami, než je 
předpokládaná apod., je velmi těž-
ko odhadnutelný. ČSN 73 0540-4 
však v příloze B, čl. 3.2. uvádí ob-
vyklé součinitele prostupu tepla, 
viz následující tabulka:
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Jak jsem již uvedl výše, chápu, 
že započítávání těchto tepelných 
mostů je diskutabilní, navíc pokud 
je stěna z cihel, kde je uveden sou-
činitel prostupu tepla (či tepelná vo-
divost) pro celou konstrukci stěny.
Proto toto pochybení a  vynechání 
této přirážky zpracovatelem PEN-
Bu nepovažuji za jeho jednoznač-
nou chybu. Ostatně článek 5.2.4 
v ČSN 73 0540-2 říká, že vliv tepel-

ných mostů pro hodnocení souči-
nitele prostupu tepla lze zanedbat, 
pokud nepřesahuje 5 %.

Věc, která však není oddiskutova-
telná, je přirážka na vliv tepelných 
vazeb. Tato přirážka se uvažova-
la vždy, byť v ČSN 06 0210, která 
byla zrušena již před mnoha roky, 
bylo toto stanoveno jinak, než jak 
se aplikuje nyní. V  této normě se 
zvyšoval průměrný součinitel pro-
stupu tepla přenásobením koefici-
entem 1,1. Prakticky šlo o zvýšení 
 průměrného součinitele prostupu 
tepla o 10 %, což u stěny o tloušť-
ce 45 cm z cihel plných znamená 
přibližné zvýšení průměrného sou-
činitele prostupu tepla o  0,14 W/
(m2.K). Navíc je potřeba si uvědo-
mit, že v době využívání této nor-
my měla okna výpočtový součinitel 
prostupu tepla již o 15 % vyšší, než 
jsou dnešní normové hodnoty.

V  současné době je potřeba se 
řídit normou 73 0540-4 a  buď 
přesně spočítat všechny tepelné 
vazby a pak tyto hodnoty dále po-
užívat ve výpočtu, nebo lze postu-
povat opět formou přirážky na vliv 
tepelných vazeb. Zde je potřeba 
postupovat buď podle odborného 
odhadu, který musí být podložen 
dostatečně přesvědčivými argu-

menty, nebo lze využít znění nor-
my. Zde se v příloze H, v článku 
2.3 uvádí, že velmi přibližně lze 
celkový průměrný vliv tepelných 
vazeb (ΔUtb) mezi konstrukcemi 
stanovit expertním odhadem.

Pokud má zpracovatel Průkazu ener-
getické náročnosti budovy určit, ja-
kou má použít přirážku, musí postu-
povat podle dostupných podkladů. 

Pokud má k dispozici výkresy sta-
vebních detailů a  je z nich patrné, 
že zpracovatel optimalizoval tepel-
né vazby, může použít přirážku ΔUtb 
= 0,02 W/(m2.K). Stejnou přirážku 
však může použít i pokud je stav-

ba navržena ze zdicího systému, 
u  kterého jsou zpracovány typové 
detaily a v projektu je uveden od-
kaz na tento systém vč. upozorně-
ní, že je potřeba postupovat podle 
systémového řešení.

Pokud se jedná o  hromadnou vý-
stavbu, kde jsou zpracovány typo-
vé detaily, lze použít přirážku ΔUtb 
= 0,05 W/(m2.K), případně lze tuto 
přirážku použít tam, kde se jedná 
o  první případ, ale jsou jisté po-
chybnosti o dodržení typových de-
tailů ve všech místech.

Přirážka ΔUtb = 0,10 W/(m2.K) je pro 
běžné stavby, tedy opět stavby re-
alizováné z  obvyklých stavebních 
materiálů bez nějakých výrazných 
problémů.

Přirážka ΔUtb = 0,20 W/(m2.K) a více 
je pak pro mizerné stavby, stavby 
s vykonzolovanými balkony s oce-
lovou či železobetonovou kon-
strukcí, kde nejsou prokazatelně 
přerušeny tepelné mosty.

V  tomto konkrétním případě měla 
být použita minimálně přirážka ΔUtb 
= 0,10 W/(m2.K), možná však i ΔUtb 
= 0,20 W/(m2.K), neboť stavba je již 
od pohledu provedena nekvalitně, 
bez řemeslných dovedností.

www.ESB-magazin.cz
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Odhad vlivu tepelných 
vazeb:
ΔUtb ≈ 0,02 W/(m2.K) – budo-
vy s  důsledně optimalizovanými 
teplenými vazbami; 

ΔUtb ≈ 0,05 W/(m2.K) – budovy 
s mírnými tepelnými vazbami (ty-
pové či opakované řešení);

ΔUtb ≈ 0,10 W/(m2.K) – budo-
vy s běžnými tepelnými vazbami 
(standardní řešení);

ΔUtb ≈ 0,20 W/(m2.K) a více – bu-
dovy s výraznými tepelnými mos-
ty (zanedbané řešení)

Obvyklé součinitele 
prostupu tepla dle ČSN: 
ΣΔUtbk,j ≈ 0,02 W/(m2.K) – kon-
strukce téměř bez tepelných 
mostů (úspěšně optimalizované 
řešení);

ΣΔUtbk,j ≈ 0,05 W/(m2.K) – kon-
strukce s mírnými tepelnými mos-
ty (typové či opakované řešení);

ΣΔUtbk,j ≈ 0,10 W/(m2.K) – kon-
strukce s  běžnými tepelnými 
mosty (dříve standardní řešení);

ΣΔUtbk,j ≈ 0,15 W/(m2.K) a více – 
konstrukce s výraznými tepelný-
mi mosty (zanedbané řešení).

Pro konstrukce se shodným za-
stoupením tepelných mostů lze 
obdobně zpracovat katalog hod-
not ΣΔUtbk,j, který lze využívat pro 
přibližné výpočty ze vztahu (B.1). 
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Součinitel prostupu tepla
Zpracovatel PENBu použil re-
dukční faktor „b“ pro podlahu 
ve výši 0,59, přitom v projektové 
dokumentaci je vytápěná podla-
ha. V ČSN 73 0540-2 v bodě 5.2.4 
je uvedena poznámka k tomu, jak 
je nutné vnímat součinitel prostu-
pu tepla: „Součinitel prostupu tep-
la U  odpovídá průměrné vnitřní 
povrchové teplotě Θsi,m hodnocené 
konstrukce; zahrnuje tedy vliv te-
pelných mostů obsažených v kon-
strukci (viz ČSN 70 0540-4).“

Z  uvedeného vyplývá, že při 
hodnocení součinitele prostu-
pu tepla se nevychází z  vnitřní 
návrhové teploty místnosti, ný-
brž z   povrchové teploty. To je 
logické, neboť velikost tepla 
prostupujícího skrz konstruk-
ci je přímo úměrná rozdílu tep-
lot na obou stranách konstruk-
ce. Pokud tedy máme vytápěný 
povrch konstrukce, musí tomu 
odpovídat i  součinitel prostu-
pu tepla. Pokud bychom chtěli 
postupovat čistě fyzikálně, tak 
bychom dokonce do výpočtů 
měli zahrnout i  součinitel pro-
stupu tepla konstrukce, která je 
umístěna mezi interiérem a top-
nou vrstvou v konstrukci, neboť 
jeho hodnota výrazně ovlivňuje 

tepelné ztráty podlahou umís-
těnou na terénu. To by však 
výpočty udělalo ještě složitěj-
ší, navíc ve výstavbě jde o pro-
centuálně velmi malou část re-
alizovaných konstrukcí – obálek 
budov, takže se předpokládá 
uvědomělé chování projektan-
tů i  uživatelů. Předpokládá se, 
že nad topnou vrstvu nejsou 
dávány žádné tepelněizolační 
materiály a všechny zde použité 
materiály mají pokud možno co 
největší tepelnou vodivost. Nic-
méně u málo zaizolovaných vy-
tápěných podlah může výrazně 
zvýšit spotřebu tepla i  kvalitní 
vlněný  koberec.

Porovnání s referenčními 
budovami
Kupujícímu vznikla škoda chyb-
ným zpracováním PENB, neboť 
v  něm jsou uvedené chybné 
údaje, takže teoretická skuteč-
ná spotřeba energie je vyšší, 
než v  průkazu prokazovaná te-
oretická spotřeba energie. Prů-
kaz energetické náročnosti budo-
vy nevyjadřuje přesnou spotřebu 
energie budovy, pouze ji hodnotí 
porovnáním s referenční budovou. 
To je logické, neboť reálná budo-
va není nikdy provozována tak, jak 
je předpokládáno u referenční bu-

dovy, ale jsou zde odlišné subjek-
tivní i objektivní podmínky. Vliv na 
rozdíl mezi realitou a  teoretickým 
výpočtem má mnoho faktorů, na-
příklad intenzita osvětlení, spotře-
ba teplé vody, účinnost systému 
vytápění, intenzita větrání, účin-
nost kotle, konkrétní klimatické 
podmínky, konkrétní teplota v bu-
dově, rozdíl mezi prostupem tepla 
teoretickým, stacionárním a prak-
tickým dynamickým… Veškeré díl-
čí spotřeby energie jsou vyčíslo-
vány v PENBu. Pokud však dojde 
ke změně průměrného součinitele 
prostupu tepla, lze předpokládat, 
že diference ve spotřebě tepla 
bude závislá na této změně souči-
nitele prostupu tepla. A protože do 
tepelné ztráty prostupem z  výše 
uvedených vlivů ovlivňujících roz-
díl mezi teoretickou a reálnou spo-
třebou vstupují pouze některé, 
konkrétně rozdíl mezi dynamickým 
a statickým  výpočtem, rozdíl mezi 
 předpokládanými a  skutečnými 
teplotami v  interiéru a  exteriéru, 
lze říci, že umíme poměrně přesně 
vyjádřit rozdíl ve spotřebě energie, 
a to jak teoretické, tak i praktické 
před změnou průměrného souči-
nitele prostupu tepla a po ní. Lze 
předpokládat, že akumulace tepla, 
tedy dynamika, bude při zacho-
vání všech ostatních parametrů 

stejná. Lze předpokládat, že vliv 
vnější teploty bude minimální, ne-
boť jde řádově o procenta z rozdí-
lu. Lze předpokládat, že skuteč-
ná vnitřní průměrná teplota bude 
vyšší než ve výpočtu uvažovaná, 
tedy zanedbání tohoto rozdílu je 
na straně bezpečnosti. Z  uvede-
ného vyplývá, že pokud by prů-
měrný součinitel tepla byl vyšší 
než předpokládaný, bude kupující 
uveden v omyl, neboť předpoklá-
dal nižší spotřebu tepla, než jak 
uváděl PENB. Význam tohoto roz-
dílu lze pak následně vyčíslit. Pro 
bezpečnost výpočtu lze zanedbat 
účinnost systému vytápění a před-
pokládat jeho (nereálnou) stopro-
centní účinnost. Spotřeba ener-
gie se však netýká pouze jednoho 
roku, ale mnoha následujících. Ko-
lika, to záleží na úhlu pohledu. Lze 
předpokládat, že zateplování či 
výměna konstrukce nastane až po 
skončení životnosti stavby.

Při hodnocení výše škody jsem 
však přihlédl k  reálným možnos-
tem dožití kupujícího a zvolil jsem 
dobu hodnocení 50 let. V  ekono-
mickém hodnocení jsem navíc ne-
zohlednil časovou hodnotu peněz, 
ani předpokládané zvyšování cen 
energií, které nás ostatně velmi vý-
razně provází již mnoho let.

www.ESB-magazin.cz
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Rozhoduje určení životnosti 
stavby
Určení životnosti stavby je složité. 
Obvyklá předpokládaná životnost je 
uvedena v tabulce č. 1. Druhé mož-
né určení životnosti nabízí příloha 15 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., 

které je uvedeno v tabulce č. 2. Další 
možné délky životnosti stavby uvádí 
např. doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., 
ve své publikaci Závady a životnost 
staveb, kterou vydalo nakladatelství 
GRADA v roce 1999, které je uvede-
no v tabulce č. 3.

www.ESB-magazin.cz
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Poznámka na závěr:
Každý zpracovatel projektové 
dokumentace či její části je plně 
zodpovědný za jím vypracované 
dílo. U  statiků je posouzení jed-
noduché: spadne – nespadne. 
U  jiných profesí však tak jedno-
značné není. Možná i  proto laici 
považují projektování za jednodu-
ché a hlavně za „papír pro papír“. 
Ještě ve větší míře panuje tento 
názor u Průkazu energetické ná-
ročnosti budovy. Ten však má, 
pokud bude správně interpreto-
ván, velký význam na prokazování 
energetické náročnosti budovy, 
tedy na prokázání budoucích ná-
kladů spojených s provozováním 
budovy. A to i přes to, že se jed-
ná pouze o porovnání s referenč-
ní budovou a  PENB  nevyjadřuje 
spotřebu energie v   budově. Lze 
očekávat, že široká veřejnost si 
toto velmi brzy uvědomí a  bude 
vyvolávat soudní spory spojené 
s  kvalitou Průkazu energetické 
náročnosti budovy. Proto je po-
třeba jej zpracovávat zodpověd-
ně a  s  vědomím všech důsled-
ků chyb, kterých se zpracovatel 
může dopustit.

Roman Šubrt 
Asociace energetických specialistů, 
z.s.
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Soutěž o nejlepší 
pasivní novostavbu 

a úspornou rekonstrukci

Hlasování veřejnosti
17. 12. 2018 – 29. 1. 2019

Ceny i pro hlasující – 
mobil nebo chytré osvětlení 

do domácnosti

Popis budovy specifikace počet let
Veřejné budovy masivní provedení 200–400

Obytné budovy jednoduché provedení  70–150

lepší provedení 100–200
velmi dobré provedení 150–300

Tab. 1 Obvyklá předpokládaná životnost staveb

Tab. 2 Určení životnosti staveb podle přílohy 15 oceňovací 
vyhlášky č. 3/2008 Sb.

Tab. 3 Určení životnosti staveb podle publikace Závady 
a životnost staveb od doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.

Popis specifikace předpokládaná 
životnost (v letech)

Budovy, haly, RD, 
rekreační chalupy/domky

zděné, betonové nebo ocelové 
svislé nosné konstrukce

100

ostatní druhy konstrukcí 80

typ domu předpokládaná životnost v letech
Domy na bázi dřevotřísky 40
Domy dřevěné srubové 60
Domy montované z betonových dílců 100
Domy zděné postavené po roce 1950 100
Domy zděné masivní stavěné mezi roky 1930 
a 1950

120

Domy zděné masivní postavené před r. 1930 130 až 150

http://www.pasivni-dum.cz
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Stanovisko komise ČKAIT 
EBPD II k článku
„Chybně zpracovaný PENB = 
škoda v řádech statisíců”
Na základě několika reakcí na 
článek, který vyšel v čísle 2/2018 
časopisu Energeticky soběstač-
né budovy, sdělujeme, že ČKAIT 
vnímá PENB jako energetické 
hodnocení budovy ve vztahu 
k referenční budově. Nejde tudíž 
o vyjádření skutečné energetické 
náročnosti budovy, ale o její teo-
retickou náročnost, která je dále 
ovlivňována subjektivními i  ob-
jektivními vlivy.

Otázka odpovědnosti 
autorizovaných osob
To však nesnímá zodpovědnost 
z osob zúčastněných ve výstav-
bě za chyby a škody, které jejich 
konáním vzniknou. Je na všech 
zodpovědných osobách, aby 
svoji činnost konaly zodpověd-
ně a správně.

Zpracovatel Průkazu energetic-
ké náročnosti budovy, pokud je 

PENB zpracováván pro staveb-
ní povolení, nenese zodpověd-
nost za provedení stavby, nese 
zodpovědnost pouze za soulad 
PENBu s projektovou dokumen-
tací. Při kolaudaci má staveb-
ník předložit stavebnímu úřadu 
dokumentaci skutečného pro-
vedení stavby, jejíž součástí je 
aktualizovaný PENB (došlo-li re-
alizací ke změnám proti projek-
tové dokumentaci pro stavební 
povolení ovlivňujících energetic-
kou náročnost budovy).

Pokud je PENB zpracováván 
na již realizovanou stavbu (tak, 
jak tomu bylo v případě článku), 
musí zpracovatel postupovat 
odborně. Pro svoji práci může 
využít technické normy, svoje 
zkušenosti i odbornou literaturu.

prof. Ing. Karel Kabele

www.ESB-magazin.cz
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Ampère e+ v Paříži se 
přizpůsobuje uživatelům
Modernizovaná administrativní budova Ampère e+ v pařížské čtvrti La 
Défense zvítězila v soutěži Green Solutions Award 2017 v kategorii 
Smart Building a získala celou řadu dalších ocenění a certifikátů.  
Její automatizovaný řídicí systém umožňuje nejen správu energií 
a optimalizaci vnitřního prostředí, ale má řadu dalších funkcí.

Původní trojúhelníkový devítipod-
lažní administrativní objekt projekto-
vali architekti Roger Saubot a Fran-
çois Jullien v roce 1985. Fasáda je 
typická pro architekturu tehdejších 
výškových staveb – jednoduchá, 
hladká. Měla se stát věží, ale svou 
výškou nebyla schopná konkurovat 
blízkým budovám, stala se tak téměř 
bezvýznamnou stavbou ztracenou 
na okraji pařížské obchodní čtvrti 
La Défense. Snahou investora bylo 
zvýšit obnovou ztracenou hodnotu 
nemovitosti a  zároveň zajistit pří-
jemnější podmínky pro zaměstnan-
ce. Budova se změnila od základu. 
Nově se řešil parter, vstup, vzhled 
fasády, viditelná vegetace. Moderni-
zací došlo k  zatraktivnění přilehlých 
uličních prostor, u východní fasády 
vznikl bulvár, na severní straně se 
umístila terasa s kavárnou. Zajíma-
vostí jsou tři ve fasádě zapuštěné 
kvádry – zahrady, které redefinují 

urbanistické měřítko budovy a  ur-
čují její nový charter. Zahrady jsou 
přístupné z lodžií a dvoupodlažních 
vnitřních salonků, které vytvářejí re-
laxační zónu. 

Budova byla vybrána Evropskou 
komisí jako model pro typologii ter-
ciárních budov pracujících s  ucho-
váváním energií v  rámci systé-
mu ELSA (Energy Local Storage 
Advanced System). Je jedním ze 
sedmi zvolených evropských tes-
tovacích míst, která umožňují vznik 
 nejmodernějších technologií. Stav-
ba je zařazena do programu Horizon 
2020 financovaným Evropskou unií 
(s podporu 15 milionů EUR).

Inovace pro kvalitu vnitřního 
prostředí
Společnost Ampère e+ představila 
řadu inovativních materiálů a  úprav 
vzduchu pro optimalizaci kvality 

Administrativní budova Ampère e+ nabízí 15 000 m2 
kanceláří spravovaných automatickým řídicím systémem, 
jehož součástí je také mobilní aplikace umožňující nasta-
vit teplotu a osvětlení v kanceláři či zaplatit v restauraci.

www.ESB-magazin.cz

TÉMA: SMART CITY

https://www.construction21.org/static/award-2017-videos.html
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 vnitřního prostředí. Uvědomuje si, že 
výběr stavebních materiálů má vel-
ký vliv na kvalitu vnitřního prostředí 
a  následně na zdraví a  pohodu lidí, 
stejně jako vlivy městského prostředí, 
prachu, plynů, teploty, vlhkosti, ma-
teriálů a světelných zdrojů atd. Veš-
keré výrobky použité na stavbě spl-
ňují hodnoty těkavých organických 
látek (VOC) a formaldehydu. Mají tedy 
označení A+. Budova využila několika 
produktů pro podporu kvality vnitřní-
ho ovzduší: Air Master DESSO carpet 
(podlaha zlepšující kvalitu vnitřního 
ovzduší); údržba BIOORG (přirozeně 
čistí vnitřní prostory); systém Active 
Lifl (eliminuje rušivé magnetické vlny); 
PVC-Green System (péče o  zelené 
rostliny a jejich pozitivní vliv na kvali-
tu ovzduší) atd. Větrání zajišťují dvě 
vzduchotechnické jednotky umís-
těné na střeše budovy. Pro zpětné 
získávání tepla ve vzduchotechnice 
byly  instalovány rotační regenerač-
ní výměníky tepla s rychlostí obno-
vy vyšší než 80 %. Vzduchotěsnost 
roštu je označena třídou B. Pro do-
sažení vysoké kvality vzduchu v in-
teriéru byly  počty  průtoků vzduchu 
vypočteny při 36 m3/h na osobu 
místo doporučených 25 m3/h. Nová 
budova byla navržena maximálně 
vstřícně pro budoucí uživatele. Sa-
mozřejmostí je dostupnost zaseda-
cích místností, prostory pro relaxaci 

(čajovny, odpočinkové zóny) atd. Pro 
zlepšení komfortu mají všechny pro-
story přirozené světlo. Prosklená fa-
sáda u vstupu do budovy umožňuje 
rozptýlení přirozeného světla do to-
hoto přijímacího prostoru.

Čtyři typy fasád podle 
orientace a funkce
Budova má čtyři druhy fasád podle 
orientace na světové strany a  dal-
ších funkčních souvislostí a  vztahu 
k městu. Tyto fasády splňují tři krité-
ria: voděodolnost a vzduchotěsnost, 
pevnost a trvanlivost v průběhu času 
a snadný přístup a údržbu. Za úče-
lem eliminace tepelných mostů byly 
fasády navrženy z extrudovaných hli-
níkových profilů a poloprofilů, které 
umožňují instalaci různých druhů vý-
plní (kouřová skla, protipožární skla, 
pískovaná skla, plechy atd.). Zároveň 
nenarušují estetický vzhled fasády. 
Volba jednotlivých fasád korespon-
duje s  řešením interiéru i  exteriéru 
a také s orientací a osvětlením pra-
covních míst i společných  prostor. Na 
fasádě jsou aplikovány vnější sluneč-
ní clony, které chrání uživatele před 
přímým slunečním zářením – jejich 
funkci sleduje integrovaný kontrolní 
systém intenzity slunečního záření 
a reguluje poměr zasklení, aby nedo-
cházelo k přehřívání kanceláří. Navíc 
jsou instalovány vnitřní žaluzie, díky 

nimž lze ovlivňovat světelné prostře-
dí na pracovišti. Jednou z  hlavních 
součástí fasády je vysoce výkonné 
zasklení: trojité zasklení s integrova-
nou žaluzií – čirá nízkoemisní dvojsk-
la na vnitřní  straně (VEP cover tech-
nology) a na vnější straně mimořádně 
čiré jednosklo. Vytápění a  chlazení 
kancelářského vzduchu probíhá po-
mocí sálavých stropů a ventilačních 
jednotek. Izolace je umístěna pouze 
zvenčí.

Unikátní systém 
energetického managementu
Ampère e+ je první budova na svě-
tě vybavená unikátním energetickým 

systémem, díky němuž lze sledovat 
produkci, skladování a správu ener-
gií budovy s cílem přiblížit se potře-
bám a chování jejích uživatelů. Sys-
tém řízení energie „BEMS“ (Building 
Energy Management System) umož-
ňuje dálkově řídit energii prostřed-
nictvím technologie „Webservices“. 
 Konfigurace BMS byla speciálně 
upravena tak, aby mu BEMS mohl 
poslat pokyny. Všechny systémy ve-
dou k  optimalizaci spotřeby energií 
budovy a k šetrnosti k životnímu pro-
středí a  komfortu. Snahou je zajis-
tit budově udržitelnost a  aktuálnost 
v  průběhu celého jejího životního 
cyklu.

Dříve nevyužité střechy nyní slouží jako terasy/zahrady s panoramatickým 
výhledem nebo jako základna pro solární panely

www.ESB-magazin.cz
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Budova Ampère e+ je zároveň vy-
bavena automatizovaným řídicím 
systémem (BMS – Building Manage-
ment System) poslední generace, 
který shromažďuje veškeré technic-
ké informace pro efektivní správu bu-
dovy. Integrovaný systém umožňuje 
monitorovat následující spotřeby: to-
pení (horká voda), chlazení (studená 
voda), osvětlení, ventilační jednot-
ky, obecní vodovod, zalévání, služ-
by v kancelářských prostorách atd. 
Kromě těchto klasických vlastností 
byla pro Ampère e+ vyvinutá mobilní 
aplikace pro smartphone. Jedná se 
o spojení mezi uživateli a systémem 
BMS tím, že uživatelům poskytuje 
možnost zajištění jejich požadavků 
komfortu. Jednotlivá pracoviště tak 

mohou být přizpůsobena potřebám 
každého zaměstnance (např. příjem 
denního či umělého světla, teplota 
v kanceláři atd.). Další schopností ap-
likace je rezervace zasedacích míst-
ností, možnost platby v  restauraci, 
informování o dění, dojmech atd. 

Budova generuje energii prostřednic-
tvím fotovoltaických panelů na střeše 
(vyprodukují přibližně 4,3 % potřeb-
né energie) a využívá energie z výta-
hů – pomocí nejnovějších generátorů 
Otis' ReGen, které vyrábějí energii na 
principu kinetické energie. Aplikován 
je systém B4B (Baterie pro baterii), 
který spočívá v  recyklaci použitých 
autobaterií elektrických vozidel umís-
těných v technickém prostoru budo-

vy určeném pro doplnění energie, 
a to v nejvhodnější době pro budovu 
– v závislosti na ceně energie na trhu 
(toto řešení je podporované evrop-
ským programem ELSA). Bateriové 
úložiště uchovává energii a umožňu-
je budově dočasně žít mimo síť.

Připravila Markéta Pražanová

spolupracovnice redakce

Foto: archiv magazínu  
Construction 21 a Charly Broyez

Více informací:
strana 31

https://www.construction21.org/
case-studies/fr/Ampère-e.html
https://www.ladefense.fr/en/tour/
Ampère-e

Ampère e+ 
La Défense

Klient: SOGEPROM
Autoři: Ateliers 2/3/4/
Realizace: 2012–2016 (objekt 
z roku 1985)
Čistá podlahová plocha: 15 000 m2

Počet pracovních míst: 1000
Celkové stavební náklady: 
34 737 000 EUR)
Náklady: 2 316 EUR/m2

Potřeba energie před modernizací: 
149,00 kWh/(m2.rok)
Potřeba primární energie po 
modernizaci: 96,48 kWh/m2.rok
Z toho: topení 32,43 %, chlazení 
15,26 %, větrání 36,04 %, osvětlení 
13,5 %, fotovoltaika 4,23 %
Průměrný součinitel prostupu 
tepla Uem = 1,06 W/(m2.K)
A/V (plocha obálky budovy/
obestavěnému prostoru): = 0,82 
Ocenění a certifikáty: BREEAM 
Velmi dobrý, NF HQE Výborný, 
BBC Effinergie Renovation, 
ocenění za ekonomický přístup 
a štítek za inspirativní budovu 
„Cradle to Cradle (C2C)“, dvojitá 
wellness certifikace: WELL 
Core a Shell a WELL Interiors, 
nominace na Building of the  
year 2018

Energie z fotovoltaických panelů je ukládána do bateriových úložišť. 

www.ESB-magazin.cz
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http://a234.fr
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Smart glass přestává být fikcí
Sklo může být vybaveno funkcemi, které začínají připomínat filmy 
science fiction. Třebaže mnohé by již dnes bylo technicky možné i ve 
stavebnictví, v praxi se s některými funkcemi skla setkáme spíše jen na 
veletrzích a v telekomunikačním či automobilovém průmyslu. 

S  inteligentním sklem se dnes již 
setkáváme v  mnoha automobilech 
nejvyšší i  vyšší střední třídy. Zde 
se například informace ze senzorů 
a  kamer integrovaných do vozidla 
interaktivně promítají na čelní sklo 
nebo boční okna. Propojení s chyt-
rými mobily nebo tablety spoluces-
tujících je samozřejmě také možné. 
I  průsvitnost skel automobilu lze 
měnit působením slunečního svět-
la (fotochromní sklo), tepla (termo-
chromní sklo) nebo elektrického na-
pětí (elektrochromní sklo). 

Zatím jen chytré příčky
Co se inteligentního skla v  budo-
vách týče, myslí se dnes často jen 
na možnost přepínat oddělovací 
příčky v místnostech z průhlednos-
ti na průsvitnost, která brání přímé-
mu pohledu. Především u kanceláří, 
kde zejména v drahých metropolích 
lze na relativně malých plochách 
díky mobilním příčkám vytvářet 
stále nové místnosti, se skla s  tě-
mito vlastnostmi stávají funkčními 
architektonickými prvky. Uživatelé 

pak mohou pomocí vypínače nebo 
dálkového ovladače přepínat mezi 
průhledným a neprůhledným sklem. 
Tento efekt lze opakovat libovolně, 
protože jej zajišťují tekuté krystaly 
v  elektricky vodivé vrstvě nanese-
né na skleněnou tabuli. Jakmile je 
přivedeno elektrické napětí, přepne 
sklo z mléčné na průhlednou varian-
tu. Dle potřeby tak lze stisknutím tla-
čítka vytvářet diskrétní nebo naopak 
otevřené prostory pro konference, 
rozhovory se zákazníky nebo jed-
nání pracovních skupin. Po vypnu-
tí elektrického napájení se tekuté 
krystaly přeuspořádají a  sklo opět 
získá svůj mléčný povrch. 

Ploché sklo jako zdroj světla
Jiným tématem z  tohoto oboru je 
osvětlení, protože dobré a efektivní 
osvětlení nám usnadňuje každoden-
ní život. To neplatí pouze pro chodby 
a schodiště, nýbrž také pro objekty 
jako celky. Díky „organickým“ světlo 
emitujícím diodám OLED proniká do 
navrhování budov nová osvětlova-
cí technika. Plochy s OLED vyzařují 

U skleněných příček velkoplošných kanceláří lze přepínat 
mezi průhledností a matným povrchem.
Fotky: Dorma Hüppe Raumtrennsysteme

www.ESB-magazin.cz
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na rozdíl od běžných LED a  jiných 
světelných zdrojů své světlo po celé 
ploše. Jsou tak prvními skutečně 
plošnými zdroji světla, což otevírá 
zcela nové architektonické možnos-
ti. Jejich světlo je zhruba srovnatel-
né se světlem nebe, zatímco běžné 
světelné zdroje připomínají spíše 
slunce. A  především: světlo OLED 
neoslňuje. Organické LED jsou velmi 
tenké, většinou mezi 0,7 a 1,8 mm. 
Protože se ohřejí jen na cca 30 OC, 
nevyžadují chlazení. Dají se pro-
to použít v  kombinaci s  materiály, 
které doposud nebylo možno ve 
spojení se světelnými zdroji použí-
vat. A umožňují osvětlení v místech, 

která si člověk doposud se světlem 
spíše nespojoval. Tak bude napří-
klad možno si v kancelářské budově 
„rozsvítit“ okenní tabuli, když bude 
potřeba příjemné světlo „z  oko-
lí“. Představitelné je také osvětlení 
sprchového koutu v bytě ze všech 
stran. Tyto prvky lze vyrábět také 
v 3D-tvarech, například jako skleni-
ci na nápoj. Odstaví-li host takovou 
sklenici na barový pult, začne půso-
bením instalované indukční plochy 
svítit. 

Písmeno O  ve zkratce OLED zna-
mená „organické“, ve skutečnos-
ti ale žádný z  výrobců nepoužívá 

 živočišné nebo rostlinné komponen-
ty. Prvky OLED se skládají ze dvou 
skel, na která se při výrobě napaří 
velmi tenká vrstva chemikálií na bázi 
uhlovodíků. Uhlovodíky patří k orga-
nickým sloučeninám, odtud název 
OLED. Výroba je skutečně high-
-tech: vrstvy emitující světlo jsou 
tenčí než tisíckrát podélně rozděle-
ný lidský vlas. Aby OLED mohly vy-
zařovat světlo, skutečně se při jejich 
výrobě na sebe skládají jednotlivé 
atomy. 

Jako katoda se běžně používá hliní-
ková vrstva, proto OLED ve vypnu-
tém stavu připomínají zrcadlo. Na-
hradí-li se hliník stříbrem, které po 
napaření neodráží světlo tak silně, 
vypadají OLED průhledně. Schop-
nosti emitovat světlo na zdánlivě 
průhledném skle, aniž by světelný 
zdroj byl ve vypnutém stavu viditel-
ný, lze dosáhnout pouze touto tech-
nikou. 

Sklo místo žaluzií
Inteligentní sklo integrované do fa-
sády budovy může snížit náklady 
na energie, protože dokáže sluneční 
světlo dle potřeby buď zablokovat 
nebo propustit. Navíc může takové 
sklo právě u budov s velkými skle-
něnými fasádami – kancelářských 
komplexů nebo mrakodrapů – tvořit 

skutečnou alternativu k  mechanic-
kým žaluziím. A pokud k  tomu po-
třebná technologie přejde z budovy 
přímo do skla samotného, ušetří se 
dokonce prostor, který se tak může 
využít pro jiné účely. 

Snaha o samočištění
Výzkumníci pracují také na speci-
álních povrchových vrstvách, které 
sníží nebo eliminují odrazivost skla 
nebo ho vybaví samočisticí funk-
cí. Takové vrstvy mohou například 
zvýšit účinnost solárních panelů 
a zřetelně tak zvýšit využití sluneční 
energie. Bohužel se mnohé z těchto 
vývojových prací ještě nedostaly za 
fázi prototypu a nejsou tak zralé pro 
trh, často jsou náklady na materiál 
a  instalaci příliš vysoké a životnost 
příliš krátká.

Matthias Fischer
nezávislý odborný novinář 
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Jak si studenti představují 
soběstačné čtvrti
Ve třetím ročníku soutěže Český ostrovní dům 2018 
zvítězila Zuzana Kopiláková s návrhem energeticky 
soběstačné čtvrti, minimalizujícím potřebu externí dodávky 
elektrické energie a spotřebu pitné vody. Koncept také 
počítá se společnou produkcí potravin, malým chovem 
zvířat a sdílením přebytků elektřiny s obcí.

Rozvojové stavební plochy uvnitř 
či vně českých měst jsou častým 
předmětem vyhrocených debat. 
Velice zřídka se ale zatím pracuje 
s  konceptem lokální energetické 
soběstačnosti, která se spolu s na-
stupující elektromobilitou stává fe-
noménem. 

Cílem soutěže Český ostrovní dům 
2018 bylo proto vytvořit inspirativ-
ní návrhy šetrného komplexu pěti 
energeticky soběstačných byto-
vých budov s prvky sdílení. Vlastní 
výroba elektrické energie jde ruku 
v ruce s komplexní snahou o čistší 
provoz staveb a obecně s  rostou-
cím povědomím o škodách na pří-
rodě. 

„Ceny baterií se ustálily a  jdou 
skvěle recyklovat, ceny solárních 
panelů dramaticky klesají a jsou na 

úrovni klasické pálené tašky. Ceny 
údržby a stavby nových uhelných, 
natožpak jaderných elektráren jsou 
naprosto neracionální. Trend je jas-
ný,“ uvedl Michal Klečka z  české 
společnosti GWL Power, největší-
ho distributora lithium-fosfátových 
baterií v Evropě. 

Města mohou být 
producenty energie
„Myslím, že nyní je ten nejpříhodněj-
ší čas pro odvážná zastupitelstva, 
starosty a  občany začít přemýšlet 
nad městem jako producentem, 
který nejen zajišťuje svým obyva-
telům větší zdrojovou bezpečnost, 
ale stává se i třeba výrobcem a do-
davatelem energie,“ doplňuje Pavel 
Podruh, zakladatel projektu Český 
ostrovní dům, který vznikl v  roce 
2016 jako malá studentská archi-
tektonická soutěž. Od té doby získal 
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záštitu všech relevantních českých 
vysokých škol a univerzit. Propoju-
jícím tématem všech ročníků je ně-
která z forem energetické soběstač-
nosti. 

Po sérii workshopů s  odborníky 
a  dvou kolech ostrého připomín-
kování poroty byly vybrány nejlepší 
studie, které získaly ocenění. Stu-
dentské práce posuzovala porota 
ve složení: Michal Klečka (GWL Po-
wer/i4wifi), Aleš Brotánek (Centrum 
pasivního domu), Štěpán Mančík 
(UCEEB ČVUT v Praze), Daniel Brý-
da (vítěz ČOD 2016) a Jana Hořická 
(FSv ČVUT v Praze).

Připravila Markéta Pražanová

Více informací na 
http://www.ceskyostrovnidum.cz/
soutez-2018.html
http://www.rolfdisch.de/
http://www.wolfhagen.de/

Český ostrovní dům

2. místo: Michaela Doležalová 

3. místo: Daniela Pisingerová, 
Gabriela Ponechalová, Kryštof 
Kratochvíl

3. místo: Martin Jirásko

4. místo: Martin Šálek

2018
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Jubilejní 15. ročník  
veletrhu úspor energií 

HLAVNÍ TÉMATA VELETRHU
 Fotovoltaika – solární termika – využití biomasy

 tepelná čerpadla  – akumulace vyrobené energie  
 – elektromobilita
  Perspektivy a aktuální trendy střešní fotovoltaiky v ČR
  Realizace malých FVS, možnosti financování, návratnost
  Solární střechy a Nová zelená úsporám
  Praktická řešení pro energetickou soběstačnost

www.strechy-praha.cz

NENECHTE SI  
UJÍT!

PORADENSTVÍ
  Centrum pro alternativní zdroje a úspory energií

  Stavební poradenské centrum  
 pro všechny oblasti výstavby

  Poradenství Cechu klempířů,  
 pokrývačů a tesařů ČR

Souběžně probíhá

http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2018.html
http://www.rolfdisch.de/
http://www.wolfhagen.de/
http://www.strechy-praha.cz
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Příklady dobré praxe ze zahraničí
Účastníci soutěže Český ostrovní dům 2018 byli v rámci doprovod-
ných akcí seznámeni s příklady soběstačných projektů v Německu. 

Město Wolfhagen již od roku 2014 
vyrábí více než 100 % své potřeb-
né energie z obnovitelných zdrojů. 
Získává ji prostřednictvím vlastní 
solární a  větrné elektrárny s  aku-
mulací a  malými výrobními zdroji 
jednotlivých domů. Jen městská 
solární elektrárna vyprodukuje roč-
ně 10 milionů kWh, což je přibliž-
ně roční průměrná spotřeba 3000 
domácností. Wolfhagen je dokon-
ce celoročním vývozcem elektrické 
energie a zisky z této činnosti putují 
zpět mezi všech 13 500 obyvatel. 

Známá solární čtvrť ve Freiburgu se 
může pyšnit nejen výjimečnou bu-
dovou Sonnenschiff  (solární loď) po-
stavenou podle návrhu Rolfa  Dische 
již v  roce 2004,  administrativní bu-

dovou Heliotrop (první pasivní stav-
bou na světě z roku 1994), ale také 
čtvrtí Solarsiedlung postavenou 
v letech 1999–2006. Všech 59 domů 
je navrženo v  pasivním standardu, 
mají přirozené větrání a na střeše fo-
tovoltaický systém, díky němuž se 
daří vyrobit několikrát více energie, 
než spotřebují. Čtvrť Solarsiedlung 
byla od začátku navržena tak, aby 
co nejlépe využila solární elektrárny 
na střechách domů. Domy v  solá-
rní vesničce byly Dischem od za-
čátku projektovány tak, aby byly co 
nejlépe připraveny vyrábět solární 
energii. S  celkovým fotovoltaickým 
výkonem cca 445 kWp generuje so-
lární park ročně kolem 420 000 kWh 
solární energie.

www.ESB-magazin.cz
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Sonnenschiff ve Freiburgu, pohled na západní fasádu, foto: Rolf Disch Solar Architektur
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Větrání s rekuperací 
v rodinném domě 
Důležitost časté a správné výměny vzduchu v obytných 
místnostech je dnes nesporná. Sama rekuperační jednotka na 
zlepšení kvality vnitřního prostředí nestačí. Jedině kombinací 
kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných 
rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené 
přednosti. 

Desítky let zkušeností s vývojem 
a  výrobou stejně jako nespočet 
instalovaných systémů komfort-
ního větrání Zehnder svědčí o je-
jich vysoké kvalitě, spolehlivosti 
a  funkčnosti. Dokládá to i  pro-
dloužená pětiletá záruka, která je 
nabízena bez navýšení ceny. 

Inteligentní větrací jednotka 
Inteligentní větrací jednotka 
 Zehnder ComfoAir Q 350 před-
stavuje technologickou a  desig-
novou špičku v  oboru řízeného 
větrání s  rekuperací tepla, kte-
rá splňuje vyšší nároky uživatelů 
domu. Umísťuje se do technické 
místnosti. Důvodem je snadněj-
ší regulace i snížení možné hluč-
nosti. Akustický tlumič s  mon-
tážní deskou s  různým počtem 
připojovacích portů je upevněn 
pod stropem a umožňuje připoje-

ní až 12 kulatých větracích trubek 
o  průměru 90 mm, které se roz-
vádí v jedné rovině stropním pod-
hledem. Jejich nízká tlaková ztrá-
ta umožní rozvod vzduchu do 1. 
patra. Vývody vzduchu v místnos-
tech jsou zakončeny ventily, alter-
nativně designovými mřížkami. 

Protipylové filtry 
i optimalizace vlhkosti
Srdcem systému je nová jednotka 
řízeného větrání. Kromě výměny 
vzduchu je vybavena optimalizo-
vanými filtry, které zabraňují vni-
kání jemného prachu, pylových 
částic a dalších nečistot do vzdu-
chu v místnosti. Větrací jednotky 
mohou být vybaveny jedinečným 
entalpickým výměníkem tepla, 
který díky speciálním polymero-
vým membránám dokáže z odvá-
děného vzduchu předávat čers-Modelové řešení větrání dvoupodlažního rodinného domu.
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tvému vzduchu nejen teplo, ale 
až 65 % vlhkosti. Bez dodatečné 
elektrické energie optimalizuje 
relativní vlhkost vzduchu v interi-
éru a  zamezuje vysoušení vzdu-
chu, sesychání dřevěných výrob-
ků, zamrzání výměníku v zimním 
období a  dramaticky snižuje ne-
moci dýchacích cest.

95% rekuperace tepla
Zehnder ComfoAir Q má unikát-
ní výměník tepla, který umožňuje 
vysokou energetickou účinnost 
(A+) a 95% rekuperaci tepla. Nej-
novější technologie ventilátorů 
zaručuje velmi tichý provoz (ø 43 
dB(A) a  nízkou spotřebu energie 
0,24 W/m3/h. Koneční uživatelé 
jistě dále ocení optimální teplotu 
přiváděného vzduchu (díky mo-
dulačnímu baypassu), snadnou 
obsluhu pomocí displeje na jed-
notce, dálkového ovládání nebo 
mobilními aplikacemi. 

Snadné čištění – jediný 
čistitelný tlumič
Jednotky mají dobře přístupný 
výměník tepla, který lze vyjmout 
a  jednoduše jej opláchnout vo-
dou. Čistotu rozvodů zajišťuje 
také akustický tlumič s  rozdělo-
vačem ComfoWell. ComfoWell se 
skládá z tlumiče hluku, ke které-

mu je připojena koncová a mon-
tážní deska s funkcí rozdělovače – 
lze také přidat jemný filtr F9 nebo 
uhlíkový filtr. Jedná se o  jediný 
čistitelný tlumič na trhu. Z tlumi-
če máme přístup do celého sys-
tému. Rozvody vzduchu Zehnder 
mají hladký čistý antibakteriální 
a  antistatický povrch Clinside, 
díky kterému je maximálně ome-
zeno usazování prachu a zároveň 
je usnadněno čištění.

Díky tomu, že trubky ComfoTube 
mají 3-4x větší ohebnost než běž-
né trubky, snižuje se čas i  cena 
instalace. Poloviční tlakové ztráty 
umožňují tišší chod – ten je pro 
takováto zařízení obecně mimo-
řádně důležitý. 

Minimální hluk
Akustické parametry větrací jed-
notky Zehnder ComfoAir Q350: 
43,1 db(A) při výkonu 250 m3/h 
Jedná se o průměr z naměřených 
hodnot při uváděném výkonu vě-
trací jednotky v  místě instalace. 
Tyto hodnoty jsou jedny z nejlep-
ších na trhu větracích jednotek 
s výkonem do 600 m3/h, dle me-
zinárodně uznávané certifikace 
Passive House Institute. 

Akustická měření v  ostatních 
místnostech se neprovádějí. Zde 
je zásadní správné řešení sys-
tému rozvodů vzduchu. Větrací 
jednotky Zehnder jsou vždy osa-
zeny akustickým tlumičem Zehn-
der ComfoWell, od kterého jsou 
vedeny větrací trubky jednotlivě, 
pro každou místnost zvlášť. Tím 
je zamezeno šíření případného 
hluku od jednotky a  také šíření 
přeslechů z místností. 

Nepodcenit návrh řešení
„Větrací jednotky a jiné prvky roz-
vodů vzduchu se zabudovávají 
do stropu, stěny nebo podlahy. 
Po dokončení stavby je přístup 
k nim buď velmi obtížný a pracný, 
nebo úplně nemožný či finančně 
náročný, proto je důležité se jimi 
zabývat a nepodcenit kvalitní ná-
vrh řešení. V  případě jakýchko-
liv dotazů k návrhu větrání nebo 
žádosti o  individuální návrh kon-
ceptu komfortního větrání jsme 
Vám rádi k dispozici,“ nabízí Ing. 
Jiří Štekr, Zehnder Group Czech 
Republic s.r.o.

Mgr. Veronika Chvalová

Modelové řešení 
rodinného domu :
V  modelovém příkladu pro 
dvoupodlažní rodinný dům 
s  užitnou plochou 200 m2 je 
navržen tichý přívod vzduchu 
pomocí ventilů Zehnder Com-
foValve Luna. 

Zehnder ComfoValve Luna 
S125 je plochý ventil decent-
ního vzhledu, s  výškou pou-
hých 30 mm, který zajišťuje ex-
trémně tiché proudění vzduchu 
bez průvanu. Instalace je velmi 
snadná, zároveň kdykoli rych-
le a jednoduše můžete nastavit 
optimální průtok vzduchu. Vo-
litelně lze kombinovat s  Zehn-
der Air Blocker, kterým můžete 
v  případě potřeby omezit uhel 
proudění z 360° na 240°. 

Celý katalog s praktickými pří-
klady návrhů větrání si můžete 
stáhnout zde.

Kontakt: Zehnder Group Czech 
Republic s.r.o., 
+420 735 174 074,  
+420 383 136 222
info@zehnder.cz,  
www.zehnder.cz
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