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v ČR zůstává na 6 %
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vyrostla v Bilbau

Obytné vajíčko 
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Aspern – 
městská 
laboratoř  
Evropy

Celkový počet pasivních domů se 
pohybuje okolo 6000, z toho tisícov-
ka byla realizována v loňském roce. 

Obytná věž Bolueta s výškou 
88 metrů je nejvyšší certifikovanou 
budovou v pasivním standardu na 
světě. Přitom využívá běžné kon-
strukce i stavební materiály.

Mobilní mikrodům nezávislý na 
inženýrských sítích získal v květ-
nu první cenu v kategorii Health + 
Wellness v soutěži světového de-
signu na NYCxDesign Festival.

Nové vídeňské předměstí Aspern 
ukazuje, jak pracovat a stavět chytře 
a šetrně k životnímu prostředí.

Luka Living – 
nový přístup 
k bydlení

Malý a chytrý 
dům v Omicích

Rezidenční nájemní komplex Luka 
Living v energetickém standardu 
A nabízí úsporné bydlení. Investor 
usiloval o stavbu šetrnou k pro-
středí i vysoký užitný komfort.

Inteligentní rodinný dům s elektric-
kým vytápěním, fotovoltaickou elek-
trárnou a bateriovým úložištěm se 
stane testovacím objektem spolu-
práce „chytrých technologií“.
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Pasivní dům 
2018

Do čtvrtého ročníku soutěže se 
přihlásilo 32 novostaveb a 34 re-
konstrukcí. Odborná porota oceni-
la čtyři z nich: Luka Living, pasivní 
dům v Lázních, administrativní bu-
dovu Valašské Klobouky a rekon-
strukci rodinného domu z 50. let.

http://www.ckait.cz/pojisteni-ao
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LIKO-S, a.s.

GEROtop spol. s r.o.

Inoutic / Deceuninck,  
spol. s r.o.

HELUZ s.r.o.

Zehnder Group Czech 
Republic s.r.o.

Jednovrstvé 
konstrukce 
s dobrými 
energetickými 
parametry

Tepelná čerpadla 
země-voda 
jako standardní 
projektové řešení

Větrání 
s rekuperací 
v bytovém domě

Nízkoenergetický dům postavíte 
z cihel HELUZ FAMILY 44 bez nut-
nosti dodatečného zateplení.

Co je třeba zvážit při volbě zdroje 
vytápění a chlazení, a to zejména 
s ohledem na legislativní požadav-
ky na energetickou hospodárnost 
nově projektovaných staveb?

Díky řešení firmy Zehnder lze do-
sáhnout komfortní a zdravé výmě-
ny vzduchu i v bytových jednot-
kách.

Na rozdíl od předindustriálních vý-
kyvů klimatu dochází nyní k otep-
lování v celém světě současně. 

Nový okenní 
profil Elegante 
získal cenu 
Red Dot

Přední výrobce okenních a dveř-
ních profilů Deceuninck získal za 
svůj nový systém Elegante cenu 
Red Dot v kategorii Produktový 
design.

NOVÉ

Klima je 
celosvětově 
nejteplejší  
za posledních 
2000 let

http://www.ice-ckait.cz
mailto:kohoutova%40esb-magazin.cz?subject=
http://www.ice-ckait.cz
mailto:kohoutova@esb-magazin.cz
http://www.gerotop.cz
http://www.fenixgroup.cz
http://www.heluz.cz
https://www.zehnder.cz


4

Aspern – městská laboratoř 
Evropy
Nově budované vídeňské předměstí Aspern sleduje všechny 
aktuální stavební i technologické trendy šetrné k životnímu 
prostředí, včetně využití obnovitelných energetických zdrojů. 

Členská základna Centra pasivní-
ho domu (CPD) se sešla v březnu na 
14.  členském shromáždění, na kte-
rém se kromě jiného hodnotily tren-
dy a výsledky v oblasti pasivní vý-
stavby za uplynulý rok a diskutovala 
témata pro další období. Součástí 
akce byla exkurse do nové vídeňské 
čtvrti – „jezerního města“ Aspern.

Trendy a inspirace 
z Rakouska 
„Inspirace, kterou nacházíme u na-
šich jižních sousedů, se netýká pou-
ze technického hlediska pasivních 
a energeticky úsporných domů, ale 
hlavně zdravotních, sociálních hledi-
sek a urbanistického chápání města 
jako celku. Sdílení prostoru tak, aby 
život nebyl pouze za zdmi domů, ale 
i  na ulicích, hřištích a  komunitních 
prostranstvích. Sdílené dílny v  by-
tových domech, komunitní zahra-
dy na střechách a pasivní standard 
jako bonus, který přispívá ke zdraví 
obyvatel i  pohodlnému a  komfort-

nímu bydlení rozdílným sociálním 
skupinám. Tedy směr, který bychom 
chtěli společně se členy dále šířit 
také v  ČR, abychom pokračova-
li v  naplňování vize CPD. Jedním 
z bodů je výstavba v pasivním stan-
dardu, která podpoří odpovědné 
investory a přispěje k udržitelnému 
rozvoji nejen po technické stránce,“ 
komentuje Tomáš Vanický, ředitel 
Centra pasivního domu.

Cena pozemku nehrála 
pro Vídeň hlavní roli
Na ploše 240 ha má kolem uměle 
vybudovaného jezera na vídeňském 
předměstí do roku 2028 vyrůst 
multifunkční městská čtvrt Aspern 
s 10 500 byty pro 20 000 obyvatel 
a  20 000 pracovních míst (viz též 
ESB 2/2016).

Přítomní se shodli, že nová čtvrť 
Aspern je zajímavá koncepcí a  je-
jím dodržením, způsobem výběru 
developera a  prodeje, kdy hlavní 

www.ESB-magazin.cz

ZE ZAHRANIČÍ

V Aspernu se právě dokončuje nejvyšší dřevostavba na světě 
nazvaná HO HO Wien, foto březen 2019, autoři: Rüdiger 
Lainer + Partner Architekten. Zdroj Cetus Baudevelopment

https://indd.adobe.com/view/93f7db68-55ef-41c9-85ee-e50d8cbbd701
https://indd.adobe.com/view/93f7db68-55ef-41c9-85ee-e50d8cbbd701
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roli nehraje cena za pozemek, ale 
celkový přínos budovy. Za zajíma-
vý považovali také sociální přesah. 

„Po návštěvě tohoto nového měs-
ta chodím po Praze a vidím spous-
tu promarněných šancí posunout 
naše hlavní město dál. Praha měla 
šanci vybudovat podobný projekt 
například na Rohanském ostro-
vě, přilehlých plochách, na jiných 
brownfieldech. Budovy nejsou jen 
o architektuře nebo technologiích, 
ale o širším přesahu, které by měly 
nabízet obyvatelům čtvrtí,“ říká 
 Václav Pinďák ze společnosti 3AE. 

Za jednu z největších výhod Asper-
nu považují odborníci jeho urbanis-
tický plán, ve kterém byl dán velký 
důraz na dopravu veřejnými pro-
středky – v blízkosti domů nejsou 

frekventované silnice, ale k zastáv-
kám MHD i školám je blízko pěšky 
a na kole. 

„Velmi mě zaujalo, že ve Vídni kle-
sá počet osobních automobilů díky 
propracovanému systému veřejné 
dopravy a carsharingu. Garáže – či 
lépe parkovací domy, jsou budová-
ny tak, aby v budoucnu byla mož-
ná jejich přestavba na jinou funk-
ci,“ uvedla Ing. Irena Truhlářová 
( ARCHCON atelier, s. r. o.).

Nejvyšší dřevostavba HO HO
V Aspernu roste také pionýrská hyb-
ridní stavba HO HO (více viz ESB 
2/2017) s ambicí stát se se svými 84 
metry a 24 podlažími nejvyšší dřevo-
stavbou na světě, deklaruje víru de-
veloperů ve dřevo jako ekologického 
stavebního materiálu budoucnosti. 

www.ESB-magazin.cz

ZE ZAHRANIČÍ

Aspern – urbanistický plán zástavby zahrnuje bydlení, průmyslové 
a komerční objekty, výzkum a vývoj, kulturní objekty, vodní plochy a prvky, 
vegetace... Zdroj Aspern Development AG Seestadt Aspern – dokončená zástavba v jižní části čtvrti. Zdroj Aspern
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„Výšková dřevostavba má být do-
končena v  červnu 2019 a  ukazuje 
nové možnosti výstavby nejen čes-
kým architektům a stavitelům“, hod-
notí Petra Pacáková z portálu Dře-
vostavitel.cz. 

Sociální bydlení – blok 12
Kombinace dřevěného stavebního 
systému a  železobetonu se obje-
vila také v  projektu sociálního by-
dlení (sídlištní blok D12) s  213 by-
tovými jednotkami, multifunkční 
přízemní zónou a  centrální garáží 
pro několik dalších obytných bloků. 
Zdrojem tepla je kombinace sed-
mi tepelných čerpadel voda-voda, 
země-voda a  vzduch-voda, využití 
odpadního tepla z garáží, 150 m2 so-
lárních a 150 m2 hybridních kolektorů, 
150 m2 fotovoltaiky. Potřeba energie 
objektu na vytápění je 15,6 kW/m2. 
Technologický způsob výstavby bu-
dovy je velkoformátovými panely stěn 
vyráběných na bázi dřeva v hale a na 

stavbě pouze smontovaných se ske-
letem domu metodou just-in-time. 

„Tato technologie je v Rakousku již 
dlouhou dobu používána, ale v na-
šich podmínkách jsem ji zatím nepo-
tkal. Pravděpodobně kvůli českým 
legislativním omezením v  oblasti 
požárně bezpečnostních předpisů“, 
komentuje jeden z členů Ing. Ros-
tislav Kubíček (Vize Ateliér, s. r. o.). 

Sdílené bydlení CO-LIVING 
JASPERN 
Společné sdílené bydlení neboli 
co-housingový bytový dům v  pa-
sivním standardu vznikl po dohodě 
18 rodin, které se rozhodly společ-
ně využívat a sdílet prostory domu. 
Skupina tak vytvořila vlastní model 
udržitelného bydlení v  pasivním 
standardu. Srdcem domu je střešní 
terasa s meeting lounge, prádelnou 
a prostory pro městské zahradničení. 
Bránou do domu je salon Jaspern, 

čtyřmetrový, akusticky a klimaticky 
optimalizovaný multifunkční prostor, 
který pojme až 60 osob. Jak do-
mácí, tak návštěvníci používají toto 
oblíbené místo pro různé aktivity. 
V prosvětleném sklepě je mimo jiné 
umístěna společná dílna a kolárna. 

„Bylo by skvělé, kdyby se myšlenka 
co-housingu aplikovala i u nás. Ve 
svojí práci se často setkávám s kli-
enty, kteří mají určitý objem peněz, 
ale ne dostatečný pro realizaci kom-
fortního bydlení. Pokud by se tito 
lidé dokázali spojit a  domluvit tak, 
jako to vidíme na příkladu ve Víd-
ni, mělo by to pro všechny pozitivní 
dopad,“ říká Ing. Irena Truhlářová. 

Školní budovy – 
BILDUNGSCAMPUS
Na užitné ploše 11 900 m2 vznikl 
v roce 2015 čtyřpodlažní areál bu-
dov mateřské školky s 11 skupina-
mi, celodenní základní školy s 17 tří-

dami a 8 třídami pro děti se zvláštní 
péčí. Na areál navazuje rozsáhlá 
zahrada. Budova vznikla v koope-
raci s Aspern Smart City Research 
(ASCR) v pasivním standardu. Pro 
vytápění a ohřev teplé vody využívá 
alternativní energie – tepelné čer-
padlo voda-voda, solární kolektory 
a rekuperované teplo z větrání. Na 
střeše jsou umístěny fotovoltaické 
články. Optimální světelné pod-
mínky v místnostech jsou zajištěny 
senzory, které řídí stínění žaluziemi 
a umělé LED osvětlení místností.

Technologické centrum
Součástí nové čtvrti Aspern je i první 
energeticky plusová kancelářská bu-
dova v Rakousku. První etapa Tech-
nologického centra Seestadt byla 
dokončena v roce 2012, druhá fáze 
projektu s dalšími 6 800 m2 pak bě-
hem letošního roku. Budova s oce-
něním European Green Building vy-
užívá centrální větrání s  rekuperací 

Energeticky úsporné bydlení v části Seestadt Aspern. Zdroj CPD Účastníci exkurze organizované CPD navštívili i dřevostavby obytného bloku 
D12, autoři: Querkraft a Berger+Parkkinen Architekten. Zdroj CPD
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řízené CO2 sensory, přirozené větrá-
ní v přechodných ročních obdobích, 
1 300 m2 (140 kWp) fotovoltaiky, 
management denního světla s  au-
tomaticky řízeným stíněním a  LED 
osvětlením, vytápěním a  pasivním 
chlazením studniční vodou přes akti-
vovaný betonový strop, free-cooling 
v  zimním období, rekuperací tepla 
a tepelným čerpadlem voda-voda.

„Ve Vídni jsem viděl, že se nemu-
síme bát ani těch nejodvážnějších 
výzev. Realizovatelné je u  nás vše 
stejně tak jako v Rakousku, ale jen 
za podmínky spolupráce města 
a  všech zainteresovaných stran. 
Největším kamenem úrazu výrazněj-
šího posunu v českém stavebnictví 
je naše vlastní hlava a vlastní barié-
ry,“ shrnul celkový dojem z exkurze 
po Aspernu Ing. Václav Pinďák.

Podle nové studie Mezinárodní 
energetické agentury se budovy 
stanou klíčovým prvkem při přecho-
du k čisté energetice a snížení glo-
bálních emisí. Při výstavbě vysoce 
úsporných budov a kvalitní renovaci 
stávajících budov lze dosáhnout sní-
žení spotřeby energie až o 30 % do 
roku 2050.

Ivana Duchoňová 
Centrum pasivního domu

Více o projektu Seestadt Aspern: 
https://www.aspern-seestadt.at/

Více o objektu Coliving Jaspern: 
http://www.pos-architecture.com/
projects/cohousing-jaspern/

Podíl nových pasivních domů v ČR loni zůstává na 6 %

Z celkového počtu 19 156 nově po-
stavených domů v roce 2018 činil 
podíl pasivních domů 6 %. Celkový 
počet pasivních domů se pohybuje 
okolo 6 000, z toho cca tisícovka 
byla realizována v  loňském roce.

Zájem o výstavbu pasivních domů se 
státní podporou roste. Státní fond ži-
votního prostředí v roce 2018 evido-
val 550 žádostí o dotaci z programu 
Nová zelená úsporám. V roce 2016, 
kdy startovala třetí vlna programu, 
jich bylo 366. Celkem už na příspěv-
cích stát vyplatil 4,5 mld. Kč. Nově 
chce fond motivovat i výstavbu níz-
koenergetických domů, které podpoří 
částkou 150 000 Kč. Žádat o příspě-
vek je možné až do roku 2021  
na www.novazelenausporam.cz.

Nejvíce zájemců o pasivní domy je 
mezi investory a staviteli rodinných 
domů. „Nárůst registrujeme ale také 
ve veřejném sektoru. V minulém roce 
šlo konkrétně o základní a mateřské 
školy, nemocnice, obecní úřady, domy 
dětí a mládeže, dále domy pro seniory 
nebo kulturní centra,“ říká ředitel Cent-
ra pasivního domu Tomáš Vanický.

Výstavba, která zohledňuje pasivní 
standardy, se podle něj rozšiřuje i do 

bytových domů. Osobně ví přibližně 
o stovce bytů v pasivním standardu, 
zkolaudovaných v roce 2018. V loň-
ském roce byl například zkolaudován 
bytový objekt U Perníkářky v Pra-
ze 5. V tomto roce se dokončuje 
objekt komunitního domu pro senio-
ry v Týnci nad Labem. Letos bylo 
zkolaudováno 50 bytů v pasivním 
standardu v Poličce, kde je investo-
rem město. Na projektu i výstavbě 
těchto bytů se podíleli členové centra 
Centra pasivního domu.

Mezi nejznámější příklady bytových 
domů realizovaných v pasivním 
standardu v posledních letech pa-
tří Ecocity Malešice nebo Hyacint 
Modřany v Praze. Stejnou energe-
tickou náročností se může pochlu-
bit třeba i mateřská škola v Morav-
ských Budějovicích nebo Semilech, 
základní umělecká škola Karla 
Malicha v Holicích, základní škola 
v Židlochovicích, 12 základních škol, 
které se dostavují v okolí Prahy (na-
příklad Psáry a Jesenice), dům pro 
seniory v jihomoravských Modřicích 
(PBDS), nemocnice v Olomouci a ve 
Šternberku nebo veřejná knihovna 
v Rožnově pod Radhoštěm.

www.pasivnidomy.cz

www.ESB-magazin.cz
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Účastníci exkurze si prohlížejí model Aspernu. Zdroj CPD

https://www.aspern-seestadt.at/
http://www.pos-architecture.com/projects/cohousing-jaspern/
http://www.pos-architecture.com/projects/cohousing-jaspern/
http://www.novazelenausporam.cz
http://www.pasivnidomy.cz
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Bolueta je příkladem stavby, která využívá běžné 
konstrukce i stavební materiály a přesto dosahuje 
pasivního standardu.

Nejvyšší pasivní budova 
na světě vyrostla v Bilbau
Novostavba obytné věže Bolueta ve španělském Bilbau se 
s výškou 88 metrů stala v září 2018 nejvyšší certifikovanou 
budovou v pasivním standardu na světě. Stavba je zároveň 
mimořádně ekonomicky efektivní.

Věž Bolueta, která je pojmenovaná 
po stejnojmenné čtvrti v Bilbau, je jen 
o dva metry vyšší než pasivní student-
ské koleje v Cornell Tech na Manha-
ttanu v New Yorku, které byly dokon-
čeny v roce 2017. Kromě Boluety jsou 
ve Španělsku v současné době již ve 
výstavbě další velké projekty, mno-
ho výškových pasivních domů vzni-
ká zejména v USA, Kanadě a Číně. 
Mezi první výškové pasivní domy pa-
tří šestnáctipodlažní budova na Bug-
ginger Strasse ve Freiburgu, která 
byla realizována již v roce 2011, a věž 
Raiffeisen Bank ve Vídni z roku 2013. 
Vídeňská administrativní budova do-
sahuje 78 metrů a poskytuje zázemí 
pro 90 kanceláří. Prvním plusovým 
domem pak byla budova TU Vídeň, 
která byla postavena v  roce 2014. 

Baskicko podporuje 
energeticky efektivní budovy
Španělský architekt Germán Veláz-
quez optimalizoval návrh projektu 

Boluety tak, aby bylo možno dosáh-
nout energetického standardu pasiv-
ního domu. Dodržel nařízení baskic-
ké vlády, která se zavázala, že bude 
podporovat výstavbu energeticky 
efektivních budov. Celkem má kom-
plex Boluety nabídnout 361  bytů 
(108 ve věži, 63 v přilehlém bloku 
a dalších 190 bytů ve vedlejším pa-
sivním domě o 21 podlažích, jehož 
výstavbu rovněž financuje baskická 
vláda; deset podlaží pasivního domu, 
který bude stejně jako Bolueta certi-
fikován, již bylo dokončeno). Archi-
tekt Velázquez se věnuje navrhování 
pasivních domů dlouhodobě, je rov-
něž autorem zdravotního střediska 
v  pasivním standardu v  baskickém 
regionu Navarra nebo pasivního re-
zidenčního bydlení v Pamploně. 

Nízké náklady na realizaci 
globálně udržitelné stavby
Budova je odbornou veřejností po-
važována za vzorový příklad stavby, 

www.ESB-magazin.cz
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u níž se podařilo díky jednoduché 
konstrukci a použitým materiálům 
snížit rozpočet, a přesto navrhnout 
pasivní dům, navíc esteticky zda-
řilý. Autoři jsou přesvědčeni, že se 
lze stejným způsobem přizpůsobit 
podmínkám každé země a realizo-
vat pasivní budovy kdekoliv. Kromě 
energetické účinnosti je přínosem 
budovy také zlepšení městského 
prostředí. 

Tradiční konstrukce: budova byla 
postavena běžnou konstrukč-
ní technologií (betonové panely) 
s použitím konvenčních materiálů 
(beton, cihly, omítka atd.). Poža-
dována byla dostatečná pevnost, 
aby dům odolal větru. Cílem bylo 
dokázat, že lze používat při reali-
zaci pasivního domu stejné mate-
riály jako u  jakékoliv jiné budovy.

Pasivní dům XXL: objem a  výška 
domu dokazují, že je třeba pře-
hodnotit řadu konstručních otázek 
vyplývajících ze  životaschopnos-
ti pasivní budovy této velikosti. 
Na stavbě pracovalo v  některých 
chvílích i 125 lidí, vyžadována byla 
skvělá organizace ze strany sta-
vební firmy i architektů.

Sociální bydlení: neexistuje typo-
logie, u  níž by mělo hlubší smysl 

dosažení kategorie pasivní budovy 
nebo téměř nulové spotřeby než 
sociální bydlení. Tímto způsobem 
lze zabránit energetické chudobě, 
udržet maximální komfort v  inte-
riéru a zajistit minimalizaci údržby 
po prodeji.

Nízké náklady: rozpočet je v rámci 
parametrů stanovených baskickou 
vládou pro náklady na výstavbu. 
Před realizací proběhla podrobná 
studie všech řešení a  materiálů, 
aby se dosáhlo maximálního pří-
nosu a  aby byla zachována nej-
vyšší kvalita bez dodatečných ví-
cenákladů. 

Fasáda jako symbol „černé“ 
historie města
Bolueta se skládá ze dvou čás-
tí – věže s 28 patry (a 4 podzem-
ními podlažími) a bloku s 9 patry. 
Snahou architekta bylo dosáhnout 
příjemných proporcí a kompozice 
obou budov. Nakonec byl zvolen 
kompozitní hliníkový obklad. Plá-
ty s  různým sklonem byly klade-
ny ve vertikálních pásech velkého 
formátu, čímž došlo k estetickému 
sjednocení věže a  bloku. Lesklá 
věž působí i při svém objemu leh-
ce a  křehce. V  její černé fasádě 
se odráží okolní budovy i  krajina. 
Černá barva symbolizuje průmys-

lovou minulost města. „Je to po-
cta dvou set padesáti leté historii 
těžkého uhelného průmyslu,“ vy-
světluje autor projektu architekt 
Velázquez. Naopak přidružený de-
vítipatrový blok, který je součástí 
projektu Boluety, má šedou barvu 
odkazující na ocel, která se dříve 
v této oblasti slévala. 

Všech 108 bytů ve věži již bylo 
prodáno. Ostatních 63 bytů v blo-
ku bude pronajato na sociální byd-
lení. Další blok nabídne, jak již bylo 
výše uvedeno, 190 bytů, celý areál 
prozatím počítá s  výstavbou cel-
kem 361 bytů.

Potřeba na vytápění nižší 
o 80 %
Při realizaci se autor zaměřil pře-
devším na kvalitu vnitřního pro-
středí  – díky pasivní konstrukci 
obyvatelé ušetří v zimě náklady na 
vytápění a v  létě se těší v bytech 
příjemnému klimatu. Dále byl kla-
den důraz na dobrou akustiku, po-
hodlí (vizuální, termální…), energe-
tickou účinnost a integraci stavby. 

S  ohledem na průměrné roční 
 teploty (viz graf) a maximální  letní 
teploty, které v  létě nepřesahují 
25  ºC, se projektanti zaměřili na 
snížení předpokládané potřeby na 

www.ESB-magazin.cz
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Provětrávanou fasádu tvoří cihly, 10 cm minerální vlny vně (oproti běž-
né budově bylo navíc přidáno pouze 5 cm izolace) a 5 cm izolace zevnitř 
a dále 3000 ocelových plechů s kompozitní hliníkovou úpravou. 
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vytápění o  80 % oproti obdobně 
velkým budovám. Nedávno bu-
dova získala španělské osvědčení 
PEP (La Plataforma Española Edi-
ficación Passivhaus) zaštítěné ně-
meckým Passivhaus Institutem.

Pro úsporu až 75 % energie byly 
důležité tyto aspekty:
• Akustická a  tepelná izolace: 

správná izolace budovy udrží 
teplotu uvnitř budovy na 17 ºC, 
což šetří energii.

• Povrchová úprava: téměř 3000 
ocelových plechů, které pokrý-
vají fasádu, tvoří hlavní izolaci 
budovy. Každý dvojitý ocelový 
plech je pokryt materiály zpo-
malujícími hoření, navíc vnější 
část zdí budovy izoluje vrstva 
minerální vlny. 

• Okna: důraz byl kladen na pro-
fesionálně zvládnuté rámy oken 
s trojitým zasklením. 

• Tepelné mosty: obvodová kon-
strukce je vzduchotěsná, došlo 
k  maximálnímu omezení tepel-
ných mostů. 

• Použití přírodních materiálů: 
architekt se rozhodl použít pří-
rodní materiály – především dře-
vo, které umožňuje různorodá 
architektonická řešení, je kva-
litní a má vysokou energetickou 
účinnost.

• Vysoká kvalita vnitřního vzdu
chu: pro omezení tepelných 
ztrát způsobených větráním 
a udržení dobré kvality vzduchu 
má budova integrovaný kom-
paktní systém větracích jedno-
tek – s dvojitým průtokem vzdu-

chu a  řízeným mechanickým 
větráním (odsávání a  přívod 
vzduchu s  rekuperací tepla). 
Není tedy nutné otvírat okna pro 
větrání. Systém recykluje teplo 
z odpadního vzduchu a využívá 
ho k ohřevu čerstvého vzduchu 
filtrovaného zvenčí. Ventilátor 
nahání předehřátý vzduch přes 
hlavní místnosti prostřednictvím 
větracích otvorů. Toto zařízení 
je dražší než systém s jednodu-
chým průtokem, ale poskytuje 
významné úspory tepla – obno-
vení 70–90 % energie ze získa-
ného odpadního vzduchu, po-
užití tepla uvolněného z  vaření 
v kuchyni nebo koupelně a rov-
něž systém zajišťuje v těchto vlh-
kých místnostech vzduchovou 
obnovu. Výpočet předpokládá 
vnitřní koncentraci CO2 v  inte-
riéru na úrovni cca 500 ppm.

Markéta Pražanová
Spolupracovnice redakce

Foto: Construction 21

Více informací: https://www.con-
struction21.org/case-studies/es/
the-towers-of-bolueta-the-highest-
-passivhaus-in-the-world.htmlBilbao leží na severním pobřeží Španělska v Biskajském zálivu obklope-

ném horami, kde je příjemné klima po celý rok. V létě teploty nepřesahují 
25 ºC – viz graf průměrných teplot.

www.ESB-magazin.cz
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Bolueta, Bilbao, Španělsko
Autor: Germán Velázquez Arizmendi
Podlahová plocha: 45 843 m2

Plocha pozemku: 3442 m2

Zastavěná plocha: 32 %
Zeleň: 1200 m2

Parkovací místa: 500 parkovacích 
míst ve čtyřech podzemních podlažích
Předpokládané náklady celkem na vý-
stavbu 361 bytů: 26 milionu eur, z toho 
již existujících 171 bytů – 12,5 mil. eur 
Termín dokončení: 2018
Systémy
Zdroj tepla na vytápění a přípravu 
teplé vody: kondenzační plynový kotel
Chladicí systém: žádný 
Ventilační systém: noční větrání,  
volné chlazení, dvojitý výměník tepla
Kromě samotných radiátorů nebudou 
potřebné žádné jiné systémy, ani  
klimatizace. 
Podíl obnovitelných zdrojů energie: 
60 %
Spotřeba energie
Celková spotřeba energie:  
98,00 kWh/(m2·a)
z toho měrná spotřeba primární  
energie: 6,00 kWh/(m2·a)
z toho spotřeba energie na vytápění: 
5,7 kWh/(m2·a)
Součinitel prostupu tepla
Obálka U em = 0,21 W/(m2·K )
Okna Uw = 1,03 W/(m2·K )
Okna Ug= 0,55 W/(m2·K ) 
Vstupní dveře Ud = 1,5 W/(m2·K )
Neprůvzdušnost obálky: n50 = 0,3/h

https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/member/24858/
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Druhou nejvyšší pasivní stavbou 
na světě je 82 metrů vysoká 
studentská kolej Cornell Tech 
v technologickém kampusu Cor-
nell University v New Yorku, kte-
rá byla realizovaná v roce 2017. 
Ve 26 patrech nabízí 352 jed-
notek – od studií po třípokojové 
byty. K vybavení patří fitness 
centrum a jídelna s kuchyní. Ve 
srovnání s konvenční výstavbou 
se předpokládá, že budova ušetří 
882 tun CO2 ročně (což odpovídá 
výsadbě 5300 nových stromů). 
Autoři: Blake Middleton, Deborah 
Moelis / Handel Architects. Foto: 
© Handel Architects.

Třetí nejvyšší pasivní administ-
rativní budovou na světě je pří-
stavba Raiffeisen Bank nazvaná 
RHW.2 ve Vídni s výškou 78 me-
trů, která byla dokončena v roce 
2012. Má 21 podlaží, která na-
bízejí 20 000 m2 kancelářských 
prostor. Základy leží v hloubce 
20 metrů, jelikož v 6 podzemních 
podlažích je umístěno 250 parko-
vacích státní (z toho 4 podlaží se 
nacházejí pod kótou hladiny Duna-
je). Autoři: HD ARCHITEKTEN ZT. 
Foto: © HD Architekten

http://www.fenixgroup.cz
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Obytné vajíčko oceněno 
v New Yorku
Mobilní mikrodům nezávislý na inženýrských sítích nazvaný 
Ecocapsule získal v květnu první cenu v kategorii Health + Wellness 
na soutěži světového designu na NYCxDesign Festival v New 
Yorku. Slovenské obytné vajíčko umožňuje dlouhodobý pobyt 
mimo civilizaci. Na střeše má malou větrnou elektrárnu a solární 
kolektory. V příštím roce se začne s jeho sériovou výrobou.

V  průběhu dvanácti květnových 
dnů (10.–22. května 2019) vy-
stavovala slovenská společnost 
 Ecocapsule svůj energeticky so-
běstačný designový mobilní do-
mek přímo v  centru Manhattanu 
na Times Square. Nízkoenerge-
tická obytná kapsule se solární-
mi panely a větrnou turbínou pře-
svědčila i porotu výroční soutěže 
světového designu  NYCxDESIGN 
Awards. Z  téměř tisícovky desig-
nérských týmů z celého světa, kte-
ré vystavovaly své práce v  rámci 
designového festivalu, získal tým 
Ecopcapsule první místo v  kate-
gorii Health + Wellness.

O  Ecocapsuli je velký zájem. 
V ro ce 2017 získala v prvním in-
vestičním kole 11 mezinárodních 
investorů. Jedním z nich je spo-
lečnost YBM Japan Inc., která 

firmě pomáhala s  vývojem solá-
rních komponentů domu a bude 
také distributorem Ecocapsule 
v  Asii s  očekávaným objemem  
přes 100 kusů ročně.

„Kromě mezinárodních investorů 
se nám podařilo nějaké finance 
získat také pomocí českosloven-
ské crowd-investiční plat formy 
Crowdberry. Zatím se objednáv-
ky rozrůstají. Přicházejí třeba ze 
strany farmářů, kteří potřebu-
jí na rozlehlých rančích zázemí, 
ale ozývají se i  turistické resorty, 
několik kusů budeme dodávat 
do chráněného parku v  Austrálii. 
Samozřejmě nám píší i movití kli-
enti,“ uvedl Tomáš Žáček, jeden 
ze zakladatelů a  současný CEO 
společnosti  Ecocapsule. Cena 
 Ecocapsule z první, exkluzivní sé-
rie je 2,1  milionů Kč (80 tisíc eur).

www.ESB-magazin.cz
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Ecocapsuli lze umístit na jakékoliv místo, ve městě, 
v horách či na pláži, foto © Ecocapsule Holding



13

Sériová výroba začne příští rok
„Již v roce 2017 jsme ukončili de-
sign, vývoj a  testování produktu, 
připravili infrastrukturu a tým firmy 
a  také vytvořili síť dodavatelsko-
-odběratelských vztahů pro zahá-
jení sériové výroby,“ dodává Matěj 
Gyárfáš, Creative Communication 
Director Ecocapsule. Momentál-
ně společnost Ecocapsule vyrábí 
prvních 50 obytných vajíček, na 
začátku roku 2020 plánuje spustit 
sériovou výrobu. Po jejím zavede-
ní by se měla cena buňky snížit. 
V budoucnu se uvažuje také o pro-
pojení více minidomů k sobě.

Snadná přeprava
Ecocapsule architektů Tomáše Žáč-
ka a Soni Pohlové (slovenský ateliér 

nice&wise) navazuje na soběstač-
nou buňku navrženou v architekto-
nické soutěži Andes Sprouts Soci-
ety v roce 2008, jejímž předmětem 
bylo řešit malou obytnou jednotku 
vhodnou pro umělce. Tehdy navrh-
li designový a  technologicky pro-
gresivní mobilní domek, který po-
stupně vylepšovali. Nyní nabízí na 
zhruba šesti metrech čtverečních 
rozkládací postel, pracovní stůl, zá-
chod se sprchou, kuchyňský kout 
a úložné prostory. Výhodou domku 
je jeho snadná přeprava, do jedno-
ho námořního kontejneru se vejdou 
dvě Ecocapsule a ke každé z nich je 
možné si zakoupit vozík pro přepra-
vu po silnici. Kapsule je vyrobená ze 
sklolaminátu vysoké kvality, který je 
instalovaný na ocelovém rámu.

Zásoby energie na čtyři dny
Obvodový plášť svým tvarem 
minimalizuje tepelné ztráty. Stě-
ny jsou zaizolovány 20 cm poly-
uretanové tepelné izolace (pěny) 
s vysokou účinností. Ecocapsule 
tak snese i mrazy či vyšší teploty. 
Dvě silná tónovaná okna rovněž 
zabraňují energetickým ztrátám. 
Přímé větrání je možné okny, ne-
přímé pomocí jednotky pasiv-
ní rekuperace tepla. Instalován 
je ohřívač vody pro kuchyňské 
a  sanitární použití. Mobilní dům 
je určený do teplot od –10 °C do 
+40  °C. Kapsuli pohání střešní 
solární panely s vysoce účinnými 
solárními články, které pokrývají 
plochu 2,6 m2. Jejich maximální 
výkon je 880 W.

Účinnost fotovoltaiky je srovna-
telná s jinými stavbami, při zapo-
jování panelů bylo ale zohledně-
no zakřivení plochy. Energii dále 
dodává 750 W větrná nízkohlučná 
turbína. Ta může vyrábět elektři-
nu 24 hodin denně. Teleskopická 
tyč, na níž je turbína umístěna, lze 
při přepravě snadno skládat. Tyto 
energetické zdroje se dobíjejí ba-
terií s 9,7 kWh, kapsule je tedy so-
běstačná i při delším období bez 
větru a slunce.

„Čistě hypoteticky – v absolutním 
bezvětří a  polární noci, tedy bez 
jakéhokoliv příjmu energie, může 
kapsule při rozumném používání 
vydržet až čtyři dny,“ uvádí Tomáš 
Žáček.

www.ESB-magazin.cz

ZE ZAHRANIČÍ

Bydlení na šesti metrech čtverečních, foto © Ecocapsule Holding Půdorys Ecocapsule – rozkládací postel, stůl, záchod se sprchou, kuchyňský 
kout a úložné prostory foto © Ecocapsule Holding
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Použít lze i vodu z Vltavy
Povrch Ecocapsule je navržen tak, 
že po něm může stékat voda, jež 
se shromažďuje ve vodních nádr-
žích ve spodní části buňky. Sou-
částí zásobníku na vodu je i nádrž 
na odpad z  toalety (ta je suchá), 
slouží zároveň jako těžiště zajišťu-
jící stabilitu příbytku. Má vysokou 
kapacitu a  kromě sběru dešťové 
vody dokáže i filtrovat vodu z vněj-
ších přírodních zdrojů (potok, jeze-
ro apod.). Filtrační systém obsahu-
je antibakteriální filtr, karbonový filtr 
a UV lampu. Tento systém odfiltruje 
až 99,98 % nečistot. Pitná voda je 
zajištěna filtry instalovanými přímo 
na kohoutek. „Hodně znečištěná 
voda se sice využít nedá, ale vodu 
z Vltavy dokáže systém upravit na 
pitnou,“ upřesňuje Tomáš Žáček. 
V  buňce je také vzduchotechni-
ka, která zajišťuje topení, chlazení 
a cirkulaci vzduchu. Ecocapsule je 

navržena jako „smart home“, umí 
se napojit na mobilní aplikace, kte-
rá uživatele informuje o zásobách 
vody nebo stavu baterií.

Životnost domku se odhaduje na 
desítky let, baterie mají životnost 
přibližně osm let, solární panely 
deset let. Filtr na vodu se musí mě-
nit častěji v  závislosti na frekven-
ci používání a prostředí. Toaletu je 
nutné vyprazdňovat za 1–2 měsíce.

Připravila Markéta Pražanová

Solární panely pokrývají plochu 2,6 m2 (s výkonem 880 W). Energii dále
dodává 750 W větrná nízkohlučná turbína, foto © Ecocapsule Holding

In
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e

Délka: 4,67 m
Šířka: 2,20 m
Výška: 2,50 m
Výška včetně větrné turbíny: 
4,10 m
Hmotnost: 1880 kg
Zastavěná plocha: 8,2 m2 
Užitná plocha: 6,3 m2

Kapacita: 1–2 osoby 

http://www.zivestavby.cz
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Luka Living – nový přístup 
k bydlení
Ojedinělý rezidenční komplex Luka Living byl realizován 
v Praze 5 v energetickém standardu A. Více než dvě stovky 
bytů je vybaveno rekuperací, přípravou na systémy domácí 
automatizace, v garážích najdeme nabíjecí stanice pro 
elektromobily. Investor usiloval o stavbu šetrnou k prostředí, 
její vysoký užitný komfort i kvalitu.

Rezidenční komplex se nachází 
na panelovém sídlišti z 80. let pří-
mo u metra Luka v pražských Sto-
důlkách. 

Pro návrh bylo podstatné měřítko 
místa, zdůraznění stanice metra 
a vytvoření orientačního bodu. Hmo-
tu stavby proto tvoří tvarově jedno-
duchá ortogonální podnož navazu-
jící na objekt Luka 1 a část bytových 
pater. Horní patra novostavby na 
podnož dynamicky reagují a  přes 
soustavu teras gradují v diagonální 
štíhlé formě. Jsou uskočená a ce-
lou siluetu zjemňují, celistvost a dy-
namiku dávají budově linie balkonů.

Podstatná je pravidelná struktura 
okenních otvorů (z nichž 17 je ob-
loukových) a barevných ploch, velké 
prvky kompozici odlehčují a  kore-
spondují s  křivkou balkonů. Pod-

nož je z podstatné části prosklená. 
Parter v souladu s architektonickou 
koncepcí a  navazuje na centrální 
park. Fasády garáží nejsou tvořené 
plnými stěnami, ale perforovaným 
kovovým pláštěm určeným k  po-
rostu popínavou vegetací.

Důraz na chytré řešení
Elegantní nájemní komplex LUKA 
s 15 nadzemními a 2 podzemními 
podlažími parkingů nabízí 215 plně 
vybavených bytů od garsonek přes 
2+kk, 3+1 až po výjimečné apartmá-
ny v  horních patrech, kde se ze 
sauny díváte do obývacího pokoje 
s krbem. Byty jsou zároveň stavěny 
tak, že bude možné je propojovat či 
rozpojovat podle aktuální poptávky.

Bydlení je doplněno o nájemní ko-
merční plochy a  administrativní 
plochy – ve východní části objektu 

www.ESB-magazin.cz

CHYTRÉ BYDLENÍ V ČR

Inovativní přístup k celému konceptu energeticky šetrného 
nájemního bydlení, které navíc zahušťuje zástavbu 
a vytváří nový městotvorný prvek, zajistil komplexu 
Luka Living první cenu v soutěži Pasivní dům 2018.
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je navržena dvoupodlažní admini-
strativní budova s trojúhelníkovým 
půdorysem (3.NP a 4.NP) akcentu-
jící nároží. Dále v objektu najdeme 
wellness, fitness, recepci s hotelo-
vými službami, tříděný shoz odpa-
du přímo z chodby u bytů atd.

„Bytové jednotky jsou navíc vybave-
ny SMART systémem, díky kterému 
se připravuje spuštění klientského 
portálu, kde budou moci klienti sle-
dovat spotřebu energií online, dále 
LED TV a  vysokorychlostním inter-

netem. V garážích jsou nabíjecí sta-
nice pro elektromobily nebo vjezd 
přes scan SPZ,“ vysvětluje spoluau-
tor myšlenky unikátního nájemního 
bydlení Vítězslav Vala. Specifikem 
projektu je propojení bytového domu 
s obchodním centrem i se stanicí me-
tra Luka „suchou nohou“, odkud se 
dostanou klienti výtahem až do bytu.

Úspory díky parkování 
na kontinuálních rampách
Při řešení systému parkování přišla 
projekční kancelář CAMA archi-

tekti s  nápadem, který se v  ČR 
zatím příliš nepoužívá – parková-
ní na kontinuálních rampách. Díky 
tomuto systému je možné využít 
celou plochu podlaží k parkování. 
Tento úsporný parkovací systém 
ušetřil finanční náklady, které se 
v předchozí fázi projektu pohybo-
valy v  řádech desítek milionů ko-
run, protože byly původně navr-
ženy v  klasických automatických 
parkovacích zakladačích.

Převážně pasivní obvodové 
konstrukce
Konstrukce objektu je navržena  
v  2.PP–2.NP jako železobetono-
vý monolitický skelet doplněný 
lokálně stěnami. V  3.NP–16.NP 
jde o  stěnový obousměrný sys-
tém, který je oproti spodní skele-
tové části natočen o  45°. Objekt 
je založený na pilotách. Vzhle-
dem k  odlišným polohám většiny 
svislých nosných konstrukcí mezi 
2.NP a  3.NP jsou tyto dvě čás-
ti odděleny masivní přechodovou 
konstrukcí stropu.

Obvodové konstrukce jsou navrže-
ny na úrovni doporučených a pře-
vážně i  pasivních součinitelů pro-
stupu tepla s důrazem na správné 
řešení detailů např. fasádu tvoří izo-
lace tloušťky 240 mm z   minerální 

www.ESB-magazin.cz

CHYTRÉ BYDLENÍ V ČR
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vaty (λD = 0,036 W/m·K), přerušení 
tepelného mostu v  úrovni balkó-
nů je řešeno pomocí isonosníků. 
Plochá jednoplášťová střešní kon-
strukce je převážně tepelně izolo-
vána EPS 200 S ve spádu v tloušťce 
220–330 mm s přitížením kačírkem, 
nad 2.NP je doplněna vegetačním 
souvrstvím. Terasy jsou řešeny ob-
dobnou skladbou s  tepelnou izo-
lací EPS  200  S  v  tloušťkách cca  
200–290 mm s rektifikací a dlažbou.

Zateplený strop garáží (nevytá-
pěný prostor) tvoří desky z  mi-

nerální izolace tloušťky 180 mm 
(λD = 0,039 W/m·K) Stěny vč. zdiva 
využívají materiálů s vysokými aku-
mulačními schopnostmi (železobe-
ton a vápenopískové zdivo. Stěny 
a  ostatní konstrukce vytápěných 
(temperovaných) schodišťových 
prostor k  nevytápěnému suteré-
nu jsou izolovány minerální te-
pelnou izolací (λD = 0,036 W/m·K) 
v tloušťce 100 mm. Okenní výplně 
jsou plastové s izolačním trojsklem, 
předsazené před nosnou konstruk-
ci s Uw max = 0,8 W/m2·K.

Vibroizolace
„V  průběhu projektu jsme řešili 
řadu velice náročných technických 
úkolů, mezi které patří např. anti-
vibrační řešení konstrukce spojené 
s odhlučněním kvůli metru, přelož-
ky kanalizačních přivaděčů pod 
budovou, zakládání nad technický-
mi kolektory atd.“, říká dozor stav-
by Ondřej Buriánek ze společnosti 
Tebodin Czech Republic, s. r. o. Na 
základě provedeného měření vib-
rací v kopaných sondách na mís-
tě  budoucí stavby  bylo předpo-
kládáno,  že pro snížení přenosu 
vibrací bude nutné ze strany me-
tra chránit objekt dynamickým fil-
trem. Dynamický filtr je součástí 
skladby suterénní obvodové kon-
strukce. Nad úrovní 1. NP, tzn. pod 

obchodní pasáží a nad provozními 
patry parkingů a technologií, byla 
vložena vodorovná vibroizolační 
rovina, která zahrnuje komplet-
ní oddělení všech nosných kon-
strukcí budovy (tzn. sloupů, stěn, 
schodišť) vibroizolačními prvky. 
Tloušťka pryžové vibroizolační 
vrstvy CDM-VHS je 60 mm, resp. 
80 mm. Bloky elastomeru jsou vy-
ztužené ocelovými pláty. Výtahové 
šachty jsou řešeny dvěma samo-
statnými tubusy, oddělenými od 
sebe vibroizolací. Dno vnitřního 
tubusu je vibroizolačně uloženo 
na základové desce. Veške ré vi-
broizolační prvky jsou požárně  
ochráněny.

Řízené větrání i rekuperace 
odpadních vod
„V bytové části objektu je navržena 
rekuperace řešená pomocí lokál-
ních rekuperačních jednotek pro 
jednotlivé byty s účinností minimál-
ně 75 %, také vzduchotechnické 
jednotky komerčních prostor jsou 
navrženy s rekuperací,“ vysvětluje 
architekt Josef Smola, konzultant 
pro nízkoenergetická řešení. Chla-
zení zajišťuje VRV systém, který je 
součástí VZT systému. Vytápění 
objektu probíhá přes CZT pomo-
cí bytových výměníkových stanic 
pro minimalizaci tepelných ztrát 
v  rozvodech. Výměníkové stanice 
100% pokrývají dílčí potřeby ener-

Specifikem projektu je propojení bytového domu s obchodním centrem 
i se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Foto Luka Residential, s. r. o.

Horní patra novostavby gradují přes 
soustavu teras, dynamiku dávají 
budově linie balkonů. Stavba svou 
orientací i konstrukčním řešením 
minimalizuje tepelné ztráty.

www.ESB-magazin.cz

CHYTRÉ BYDLENÍ V ČR



18

gie na vytápění. V  rámci rozvodů 
zdravotechniky je objekt vybaven 
rekuperačními výměníky v  rámci 
některých bytových jednotek a re-
kuperačním výměníkem, jež efek-
tivně využívá teplo z odpadní vody 
z vybraných provozů. V současné 
době se zpracovává projekt na vy-
užití kogenerační jednotky a tepel-
ných čerpadel. Osvětlení v  celém 
objektu je řešeno pomocí LED sví-
tidel a  úsporných zářivek a  žáro-
vek. Teplá voda je v  celé budově 
připravována průtokovým ohřevem.

Zajištění vzduchotěsnosti 
obálky domu podle ČSN
Použité oboustranně omítané zdi-
vo se považuje za vzduchotěsné. 
V případě návaznosti dalších kon-
strukcí je vzduchotěsnost ovliv-
něna zejména řádně provedenou 
parotěsnou rovinou, parozábranou 
a  jejích spojů, zásadně jištěných 

podélným přítlakem, kvalitně ošet-
řených (zejména mezibytových) 
prostupů, rovněž tak, jako bezvad-
né připojení hlavní vzduchotěsni-
cí vrstvy (HVV) na všechny výplně 
otvorů a  jiné konstrukce obálky 
domu pomocí penetrace, lepidel, 
tmelů, těsných pásek, systémo-
vých průchodek a manžet.

Ověřování těsnosti domu se pro-
vedlo po jednotlivých úsecích, 
funkčních celcích, jednotlivých 
bytech apod. pomocí metody tla-
kového spádu tzv. „blower-door“ 
(BD) testu, podle ČSN EN 13829, 
a  to již během provádění stavby. 
Měření v  každém stadiu výstavby 
tak zaručilo kontrolu nad kvalitou 
provedení a  včas upozornilo na 
případné nedostatky.

Tomáš Kašpar, manažer a spoluautor 
projektu Luka Living

Nájemní komplex Luka-Living, Praha 13 – Stodůlky

Autoři: CAMA Architekti, s. r. o. /  
David Chromík, spolupráce 
Jindřich Brož, Lenka Chromíková, 
Darina Jasanská, Irma Konečná
Projektant: M3M, s. r. o.
Odborná spolupráce: Tebodin – 
Ondřej Buriánek, spolupracující 
dozor investora; Centrum pasivního 
domu – Josef Smola, konzultant 
pro nízkoenergetická řešení
Investor: Luka Residential, s. r. o.
Realizace: 2015–2017
Ocenění: hlavní cena v soutěži 
Pasivní dům 2018 v kategorii 
novostavba, ocenění Český 
energetický a ekologický projekt, 
stavba a inovace roku 2015  
(cena MMR a časopisu Development 
News), Cena CIJ Awards 2017 
a dalších cca 15 ocenění
Podlahová plocha: 18 900 m2, 
z toho 11 500 m2 – byty, 
7400 m2 – obchodní 
a administrativní prostory, 
wellness, restaurace

SOUČINITELE PROSTUPU 
TEPLA [W/(m2.K)]
Obvodová stěna: 0,163–0,166
Střecha:    0,123
Terasa:    0,155

Konstrukce k nevytápěným  
prostorám:   0,151
Otvorová výplň (okna):  0,720
Obvodový plášť:  0,810

ENERGETICKÉ UKAZATELE
Bytová část (A PENB) 
Měrná roční potřeba tepla  
na vytápění EA 19 kWh/(m2·a) 
Měrná neobnovitelná primární 
energie EpN,A 78 kWh/(m2·a) 
Průměrný součinitel prostupu  
tepla obálkou budovy Uem 

[W/(m2·K)] 0,33
Klasifikační ukazatel CI  
Uem / Uem,N 0,72
Faktor tvaru budovy  
A/V 0,23 m2/m3

Celý objekt (B PENB)
Měrná roční potřeba tepla  
na vytápění EA   17 kWh/(m2·a)
Měrná neobnovitelná primární 
energie EpN,A  83 Wh/(m2·a) 
Průměrný součinitel prostupu  
tepla obálkou budovy Uem 

[W/(m2·K)] 0,34
Klasifikační ukazatel CI  
Uem / Uem,N 0,83
Faktor tvaru budovy  
A/V 0,22 m2/m3

Součástí projektu byl i návrh antivibračního řešení konstrukce spojeného
s odhlučněním kvůli metru.

www.ESB-magazin.cz

CHYTRÉ BYDLENÍ V ČR
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Malý a chytrý dům v Omicích
Inteligentní rodinný dům s elektrickým vytápěním, 
fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm se staví 
v Omicích u Brna. Bude sloužit nejen pro bydlení investora, 
ale i jako testovací objekt k ověření spolupráce „chytrých 
technologií“. 

Soukromý investor staví od jara le-
tošního roku rodinný dům s  nulo-
vou spotřebou energie, na kterém 
se spolu s  dalšími partnery podí-
lí i UCEEB. Dokončení stavby je plá-
nováno na konec roku 2019. Testo-
vací režim chytrých technologií by 
měl být zahájen na začátku příštího 
roku. V  dubnu 2019 proběhlo na 
půdě UCEEB první setkání všech ak-
térů. Ze schůzky bylo zřejmé, že by 
se mohlo jednat o inspirující příklad 
komplexního přístupu investora. 

Plně elektrifikovaný  
rodinný dům 
Velikostí i dispozicí je to sice v pod-
statě standardní dům, který se ni-
jak nevymyká tomu, co běžný sta-
vebník hledá a  řeší, ale technicky 
půjde o podnětné řešení. Investor, 
který už má dospělé děti a několik 
vnoučat, má totiž velmi úzký vztah 
k  moderním technologiím. Jezdí 
elektromobilem a pustil se do stav-
by chytrého rodinného domu. Inte-

ligentní dům bude mít fotovoltaic-
kou elektrárnu a bateriové úložiště, 
bude vytápěn elektrickým sálavým 
vytápěním, bude umět regulovat 
stínicí techniku, osvětlení, vytápění, 
řídit zabezpečovací systém, audio, 
přístupové systémy a  celý kom-
pletní systém domácí automatiza-
ce. Přechod na komplexní sofisti-
kované systémy s  fotovoltaickou 
elektrárnou a  bateriovým úložiš-
těm však vyžaduje dokonale pro-
věřit jejich fungování a součinnost.

Technologie pro rodinný dům 
v  Omicích u  Brna budou proto 
společně navrhovat i realizovat fir-
my FENIX Group, TECO, S-Power, 
AERS a WAFE, a to v úzké součin-
nosti s  ČVUT-UCEEB (Univerzitní 
centrum energeticky efektivních 
budov), který je nositelem projektu 
spolufinancovaného se státní pod-
porou Technologické agentury ČR 
(TAČR) v rámci programu Národní 
centra kompetence. (Poznámka: 

www.ESB-magazin.cz
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Otevřená galerie na horním patře spojuje pokoje  
na severní a jižní straně domu.
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Projekt Národního centra kompe-
tence, Centra pokročilých mate-
riálů a efektivních budov CAMEB, 
nese označení RESOPT (Optima-
lizované systémy obnovitelných 
zdrojů energií pro budovy s téměř 
nulovou spotřebou nZEB)).

Dům je navržen a  realizován v ka-
tegorii kvality obálky budovy A (u = 
0,17). Na východní i  západní části 
střechy bude umístěna fotovoltaic-
ká elektrárna FVE 9 kWp od spo-
lečnosti S-power. Bateriové úložiště 
12 kWh od společnosti AERS bude 
umístěno v přístavku. Vytápění bude 
zajištěno elektrickým nízkoteplot-
ním sálavým vytápěním z  nabídky 

FENIX Group, doplněným o  aku-
mulační krbová kamna v obývacím 
pokoji. Ohřev teplé vody zajistí elek-
trický bojler. Výměnu vzduchu zajistí 
rekuperační vzduchotechnická jed-
notka WAFE. Nadřazenou řídicí jed-
notku PLC dodá TECO Kolín. 

Řídicí algoritmus vytvoří 
UCEEB v rámci projektu
Algoritmus nadřazené řídicí jed-
notky bude ovládat veškeré tech-
nologie plně elektrifikovaného ro-
dinného domu ve standardu nZEB, 
vybaveného střešní fotovoltaickou 
elektrárnou, bateriovým úložištěm, 
ventilací s rekuperací a elektrickým 
sálavým vytápěním. 

www.ESB-magazin.cz
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Autorem architektonické studie rodinného domu v Omicích je Ing. Arch. 
Radek Hála. Dům je zastřešený sedlovou střechou se sklonem 22,9°. 
Přístavek s plochou střechu a extenzivní zelení přechází v zastřešení tera-
sy, přiléhající ze západní strany k obývacímu pokoji a ložnici v 1.NP domu. 
Na východě k domu přiléhá zasklená pergola s venkovní vířivkou. Obytný 
prostor je otevřený přes obě patra s velkým oknem na západ. Dům má pří-
pojku na vodu a elektřinu. Odpadní voda bude odváděna do jímky a v bu-
doucnu případně čištěna v kořenové čističce. Dešťová voda bude shro-
mažďována v akumulační nádrži pod terasou a využita pro zálivku zahrady. 

Obytný prostor počítá s návštěvami rodiny a přátel. Jeho součástí budou 
i akumulační krbová kamna, která díky otevřenému prostoru v přízemí 
dokáží ohřát i horní podlaží.

V horním podlaží jsou dva pokoje, které poskytnou zázemí pro práci 
i odpočinek investora a jeho rodiny.
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Senzory budou snímat 
teplotu a vlhkost vzduchu 
či obsah CO2
Podobně jako u  administrativní 
budovy společnosti FENIX Trading 
bude i  u  tohoto domu průběž-
ně sledována spotřeba elektrické 
energie, výkon fotovoltaické elek-
trárny, provoz bateriového úloži-
ště, spotřeba energie na vytápění 
či kvalita vnitřního ovzduší. Rodin-
ný dům v  Omicích tak navazuje 
na ukončení testovacího provo-
zu vlastní administrativní budovy 
v Jeseníku, realizované ve standar-
du nZEB a podrobně sledované po 
dobu dvou let týmem pracovníků 
ČVUT-UCEEB. Zkušenosti z dvou-
letého provozu administrativní bu-
dovy FENIX Trading potvrdily, že je 
to správná cesta, která přináší vý-
hody nejen investorům, ale i  pro-
vozovatelům energetické soustavy 
a celému státu. Společnost FENIX 
Group chce nabízet spotřebitelům 
a uživatelům elektrických topných 
systémů v praxi dlouhodobě ově-
řená a prověřená řešení i u energe-
ticky úsporných rodinných domů. 

ing. Peter Šovčík
externí konzultant 
Fenix Group

Rodinný dům v Omicích s dispozicí 4 + 1 má obdélníkový půdorys 15,5 x 6 m a celkovou užitnou plochu 136,4 m2. 
Zastavěná plocha je 91,1 m2, užitná plocha 1.NP 67,8 m2, 2.NP 68,6 m2, zastřešená terasa 17 m2. Je částečně 
podsklepený. Na jižní straně domu je přístavek obdélníkového půdorysu 6,5 x 9,3 m s kanceláří, dílnou, skladem 
a zastřešeným parkovacím stáním. Součástí terasy bude bazén a pod severní částí terasy bude sauna, sklep 
a technické zázemí k bazénu. Do domu se vstupuje z jihu přes zádveří, ze kterého je přístupný obývací pokoj a WC. 



22

Pasivní dům 2018
Ve čtvrtém ročníku soutěže Pasivní dům byly oceněny vítězné 
energeticky úsporné budovy v kategoriích Zelená novostavba 
a Zelená rekonstrukce roku 2018. V soutěži se představilo 
66 budov.

Soutěžní přehlídka Pasivní dům 
hledá, mapuje a  oceňuje nejzají-
mavější úsporné domy na území 
České republiky. A to nejen nulové, 
pasivní nebo s velmi nízkou ener-
getickou náročností, rodinné, byto-
vé, administrativní, ale třeba i školy 
nebo školky.  V  soutěžní přehlídce 
vyhlášené Státním fondem životní-
ho prostředí ČR (SFŽP ČR) a spo-
lečností ABF ve spolupráci s Cent-
rem pasivního domu, se představilo 
32 novostaveb a  34  rekonstrukcí. 
Uděleny byly dvě Ceny odborné 
poroty v  každé kategorii (rozdě-
leno na rodinné domy a  ostatní 
budovy), jedna Cena generálního 
mediálního partnera, jedna Cena 
generálního partnera a Ceny veřej-
nosti v obou kategoriích. Veřejnost 
hlasovala na webových stránkách 
www.pasivni-dum.cz s  celkovým 
počtem 3217 hlasů. 

Odborná porota hodnotila archi-
tekturu, konstrukční, technic-
ké, technologické řešení budovy 
a  další parametry. Porota posu-

zovala návrhy ve složení: Kateři-
na Maštalířová (ABF, a. s.), Jakub 
Hrbek (Státní fond životního pro-
středí ČR), Tomáš Vanický (Cent-
rum pasivního domu, z. s.), Libor 
Hrubý (Centrum pasivního domu, 
z. s.), Aleš Brotánek (Centrum pa-
sivního domu, z. s.), Libor  Novák 
(Saint-Gobain Construction Pro-
ducts CZ, a. s., divize Isover), 
 Irena Truhlářová (ARCHCON ate-
lier, s. r. o.), Jiří Kučera (Business 
Media One, s.  r. o.), Michael Bla-
žek (REHAU, s. r. o.)

CENY POROTY
Pasivní dům v Lázních
Kategorie: I – rodinné domy / zelená 
novostavba
Projekt: Vize Ateliér, s. r. o.
Kolaudace: 2013
PENB A: 13 kWh/(m2·a)
Zdůvodnění poroty: Hmotově čis-
té řešení a  moderní výraz domu 
s  kvalitně navrženými a  preciz-
ně provedenými detaily. To vše 
umocňuje fakt, že investoři stavbu 
realizovali svépomocí.

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽ

Pasivní dům v Lázních

http://www.pasivni-dum.cz/
https://www.pasivnidomy.cz/domy/pasivni-dum-v-laznich-57
https://www.pasivnidomy.cz/domy/pasivni-dum-v-laznich-57
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Kompletní rekonstrukce domku 
z 50. let
Kategorie: I – rodinné domy / zele-
ná rekonstrukce
Projekt: Tamara Staňková, Dalibor 
Staněk
Kolaudace: 2018
PENB B: 18 kWh/(m2·a)
Zdůvodnění poroty: Projekt příklad-
ným a střídmým způsobem vyřešil 
rekonstrukci staršího objektu do 
pasivního standardu, při zachování 
původního vzhledu, včetně detailů 
fasády. Věříme, že bude inspirativ-
ním příkladem pro stovky majitelů 
podobných objektů. Ukázka toho, 
že pasivního standardu, lze při do-
držení principů dosáhnout i u domů 
postavených v minulém století. 

Luka Living rental apartments 
& shopping center
Kategorie: II – ostatní budovy / zele-
ná novostavba
Projekt: CAMA Architekti, s. r. o., 
m3m, s. r. o.
Kolaudace: 2017
PENB A: 11 kWh/(m2·a)
Zdůvodnění poroty: Revoluční 
koncept celého projektu, na kte-
rém nás mimo jiné zaujalo od-
vážné organické řešení rezidenč-
ní části a  přiměřené měřítko vůči 
okolním objektům. Interiéry rezi-
denční části působí čistě, až leh-
ce neutrálně a předpokládáme, že 
uspokojí široké spektrum poten-
ciálních nájemníků. Podrobněji  
viz s. 15.

Kompletní rekonstrukce domku z 50. let

Luka Living rental apartments & shopping center

http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-776
http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-776
http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-737
http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-737
http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-776
http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-737
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Administrativní budova Valašské 
Klobouky
Kategorie: II – ostatní budovy / ze-
lená rekonstrukce
Projekt: Navláčil stavební firma, 
s.  r. o.: Bc. Antonín Borýsek, Ing. 
arch. Štěpánka Talašová
Kolaudace: 2018
PENB A: 19,6 kWh/(m2·a)
Zdůvodnění poroty: Zdařilá rekon-
strukce, připomínající svým archi-
tektonickým řešením realizace 
z  Rakouska. Oceňujeme aplikaci 
bezúdržbového dřevěného obkladu 
na fasádu, díky kterému se zjemní 
výraz domu a  polidští industriální 
prostor. Detaily tohoto obkladu jsou 
zpracovány velmi precizně. Domní-
váme se, že velkou přidanou hodno-
tou pro zaměstnance bude propo-
jení interiéru kanceláří s exteriérem 

a výhledy do krajiny přes velkory-
se pojatou terasu. Předpokládáme, 
a areálu by to jistě prospělo, že tato 
terasa bude doplněná zelení.

CENA VEŘEJNOSTI
Rodinný dům, Starý Plzenec
Kategorie: Zelená novostavba
Projekt: Ing. arch. Lubomír Korčák
Kolaudace: 2014
PENB A: 15 kWh/(m2·a)

Rekonstrukce chlévů na rodinný 
dům v pasivním standardu
Kategorie: Zelená rekonstrukce
Projekt: KUBUS atelier, s. r. o.
Kolaudace: 2013
PENB A: 18,64 kWh/(m2·a)

Více na www.pasivni-dum.cz Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu

Rodinný dům, Starý PlzenecAdministrativní budova Valašské Klobouky

https://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-787
https://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-787
https://www.pasivnidomy.cz/domy/stary-plzenec-464
https://www.pasivnidomy.cz/domy/rekonstrukce-chlevu-na-rd-v-pas-standardu-379
https://www.pasivnidomy.cz/domy/rekonstrukce-chlevu-na-rd-v-pas-standardu-379
http://www.pasivni-dum.cz/
https://www.pasivnidomy.cz/domy/rekonstrukce-chlevu-na-rd-v-pas-standardu-379
https://www.pasivnidomy.cz/domy/stary-plzenec-464
https://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-787
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Tepelná čerpadla země-voda  
jako standardní projektové řešení
Jaké základní principy a úvahy by měl inženýr/architekt/
projektant při volbě zdroje vytápění a chlazení zvážit, a to 
zejména s ohledem na legislativní požadavky na energetickou 
hospodárnost nově projektovaných staveb? 

Tepelná čerpadla systému země-vo-
da (dále jen TČ) jsou na českém trhu 
stabilně k dispozici již více než 25 let. 
Během doby se všeobecná znalost 
této technologie v  odborných kru-
zích inženýrů, projektantů a architek-
tů neustále rozvíjí. S tím samozřejmě 
souvisejí i stále rostoucí počty rea-
lizovaných a  projektovaných akcí. 

Vytápění a chlazení 
v jednom 
Zkušenosti s  projektováním i  rea-
lizací zemních TČ jsou nyní napříč 
všemi možnými druhy staveb od ro-
dinných domů, přes stavby občan-
ské, bytové, administrativní i  prů-
myslové. Velkou výhodou systému 
TČ je možnost vytápění i  chlazení 
v  rámci jednoho zařízení – stroje. 
Proto zejména u  administrativních 
objektů, kde jsou požadavky na vy-
tápění i chlazení dnes již nezbytným 
standardem, nachází tato techno-
logie své uplatnění a  ekonomické 

opodstatnění. Oba procesy (vytá-
pění i  chlazení) mohou dokonce 
probíhat zároveň, a  to za provozní 
náklady pouze jednoho z  nich. Při 
výrobě chladu tak máme k dispozi-
ci odpadní teplo např. pro přípravu 
teplé vody, zbývajícím nevyužitým 
teplem si zregenerujeme (ohřejeme) 
geotermální vrty na zimní období. 

Tichý a prostorově 
nenáročný zdroj
Jedna z prvotních potřeb pro rozhod-
nutí se o smyslu TČ je jeho prosto-
rová náročnost. Systém TČ  země-
-voda je tvořen primárním okruhem 
– venkovní částí a samotným tepel-
ným čerpadlem – vnitřní částí, která 
se umístí uvnitř řešeného objektu. 
Primární okruh bývá nejčastěji řešen 
pomocí zemního plošného kolekto-
ru nebo pomocí geotermálních vrtů. 
Méně často pak primární okruh tvo-
ří energetické základové konstruk-
ce – piloty, vodní náhony, dno vodní 

www.ESB-magazin.cz
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Měření TRT na pilotním vrtu



26

 nádrže apod. Venkovní část je zpra-
vidla vždy pod terénem a nenarušu-
je architektonický ráz budovy. Oproti 
systému TČ vzduch–voda není ten-
to systém zdrojem žádného hluku či 
vibrací, které by zatěžovaly okolí či 
stavbu samotnou. V případě ener-
getických pilot či vrtů může být pri-
mární okruh umístěn pod objektem 
samotným, což prostorové nároky 
zcela minimalizuje. Vnitřní část – sa-
motné tepelné čerpadlo se umisťu-
je do technické místnosti podobně 
jako jiné zdroje tepla a jeho velikost 
se od konzervativních zdrojů také 
příliš neliší.

Vysoká účinnost a životnost 
pro malé i velké stavby
Systém TČ je v  praxi projektován 
v  rozsahu od malých rodinných 
domů o tepelném výkonu 3 kW až 
do velkých administrativních sídel 
s tepelným výkonem 1 MW a více. 
Obecně platné pravidlo návrhu sys-
tému vytápění zní: čím nižší teplotní 
spád, tím vyšší účinnost tepelného 
čerpadla COP. Tepelná čerpadla 
jsou dnes schopna vyrábět teplou 
vodu o teplotě až 65°C. Příliš vyso-
ké teploty však mají dopad na nižší 
účinnost a  také životnost zařízení. 
Proto je vhodné volit velkoplošné 

systémy vytápění, kde se maximální 
teploty topné vody pohybují řádově 
do cca 45°C. Zde jsou dnešní zaří-
zení schopna pracovat s průměrnou 
roční účinností COP = 5,0 a vydrží 
více než 20 let provozu. Řádně na-
vržený primární okruh má životnost 
řádově odpovídající celé stavbě – 
tedy zůstává a nemění se nikdy. TČ 
jsou schopna jak strojního – aktiv-
ního chlazení pomocí kompresorů, 
tak pasivního bez kompresorového 
chlazení pouze primárním okruhem. 
V prvním případě je zařízení schop-
no vyrábět „ostrou“ chladicí vodu 
o běžném teplotním spádu 6/12 °C, 
která se používá zejména pro fan-
coily či chladiče ve VZT jednotkách. 
V případě pasivního chlazení je tře-
ba počítat s vyšší teplotou chladicí 
kapaliny a  sice cca 16/19 °C, což 
je teplota optimální pro velkoplošné 
chlazení (podlahové, stropní, stěno-
vé) nebo pro aktivaci betonového 
jádra. U  těchto systémů je provoz 
chlazení pouze za cenu oběhových 
prací. Reálná účinnost chlazení se 
pohybuje kolem EER = 100–120, 
což tento systém řadí bezkonku-
renčně na nejvyšší stupeň co do 
energetické účinnosti.

Porovnání výhod a nevýhod
Za každým důležitým rozhodnu-
tím při projektování stojí vždy určité 

úvahy a  porovnávání možností, vý-
hod a nevýhod jednotlivých variant. 
Vzhledem k  investiční náročnosti 
tohoto zdroje tepla je u akcí většího 
rozsahu vhodné provést prvotní stu-
dii, která nám zhodnotí možná tech-
nická řešení ve vazbě na stavební 
řešení, hydrogeologické podmínky 
a ekonomickou stránku věci. Ta vždy 
závisí na konkrétních podmínkách 
využití tohoto zařízení, zejména na 
využitelnosti ve vztahu ke všem 
energetickým požadavkům budovy 
(vytápění/chlazení/příprava TV/atd.). 
Při vhodných okrajových podmín-
kách projektu pak bývá ekonomická 
návratnost tohoto zařízení zpravidla 
kolem 6–8 let oproti konzervativnímu 
řešení zdroje. Studie nasazení tech-
nologie TČ země-voda tak často 
bývá prvním relevantním podkladem 
architektů a investorů při rozhodová-
ní se o využití této technologie.

Objednejte projekt 
a hydrogeologický posudek
Stejně jako pro stavební část, zdra-
votechniku, sítě, studnu, čističku 
apod. i TČ země-voda je třeba řádně 
naprojektovat. Vnitřní část  – stroj je 
navrhován v rámci projektu vytápění 
v návaznosti na celý systém vytápění/
chlazení a energetické nároky stavby. 
Venkovní část je řešena samostat-
nou  částí  projektu  – profesí či sta-

Výřez grafického výstupu z numerického 3D modelu proudění podzemní 
vody a tepla pro rozsáhlé vrtné pole
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Výřez	grafického	výstupu	z	numerického	3D	modelu	proudění	podzemní	vody	a	tepla	pro	rozsáhlé	vrtné	pole	

	

Půdorys	teplotního	pole	v	okolí	jednotlivých	geotermálních	vrtů,	které	se	v	rámci	lokality	více	či	méně	ovlivňují.	Zobrazena	je	průměrná	teplota	podloží	
v	hl.	20	m	pod	terénem	po	25	letech	provozu	při	stanoveném	zatížení	(odběr/dodávka	tepla	do	vrtů).	Z	obrázku	je	patrné,	že	jižně	umístěné	vrtné	pole	
funguje	cca	v	rovnovážné	bilanci	s	nucenou	regenerací	(chlazení	s	ukládáním	odpadního	tepla	do	vrtů).	Naopak	vrtná	pole	zabarvená	do	červena	až	
fialova	vykazují	po	25	letech	pokles	teploty	podloží	o	cca	4	–	5	°C	vlivem	nerovnováhy	mezi	odběrem	a	dodávkou	tepla.	Tyto	vrty	jsou	využity	jen	pro	
vytápění	objektů	(pouze	odběr	tepla	z	vrtů)	případně	pro	chlazení	v	malém	rozsahu.	Systém	a	geometrie	vrtného	pole	je	posuzována/dimenzována	tak,	
aby	provoz	i	takto	rozsáhlého	vrtného	pole	byl	trvale	udržitelný	a	účinný.	

Výřez	grafického	výstupu	z	numerického	3D	modelu	proudění	podzemní	vody	a	tepla	pro	rozsáhlé	vrtné	pole	

	

Půdorys	teplotního	pole	v	okolí	jednotlivých	geotermálních	vrtů,	které	se	v	rámci	lokality	více	či	méně	ovlivňují.	Zobrazena	je	průměrná	teplota	podloží	
v	hl.	20	m	pod	terénem	po	25	letech	provozu	při	stanoveném	zatížení	(odběr/dodávka	tepla	do	vrtů).	Z	obrázku	je	patrné,	že	jižně	umístěné	vrtné	pole	
funguje	cca	v	rovnovážné	bilanci	s	nucenou	regenerací	(chlazení	s	ukládáním	odpadního	tepla	do	vrtů).	Naopak	vrtná	pole	zabarvená	do	červena	až	
fialova	vykazují	po	25	letech	pokles	teploty	podloží	o	cca	4	–	5	°C	vlivem	nerovnováhy	mezi	odběrem	a	dodávkou	tepla.	Tyto	vrty	jsou	využity	jen	pro	
vytápění	objektů	(pouze	odběr	tepla	z	vrtů)	případně	pro	chlazení	v	malém	rozsahu.	Systém	a	geometrie	vrtného	pole	je	posuzována/dimenzována	tak,	
aby	provoz	i	takto	rozsáhlého	vrtného	pole	byl	trvale	udržitelný	a	účinný.	

Půdorys teplotního pole v okolí jednotlivých geotermálních vrtů, které se v rámci lokality více či méně ovlivňují. Zobraze-
na je průměrná teplota podloží v hl. 20 m pod terénem po 25 letech provozu při stanoveném zatížení (odběr/dodávka 
tepla do vrtů). Z obrázku je patrné, že jižně umístěné vrtné pole funguje cca v rovnovážné bilanci s nucenou regenerací 
(chlazení s ukládáním odpadního tepla do vrtů). Naopak vrtná pole zabarvená do červena až fialova vykazují po 25 letech 
pokles teploty podloží o cca 4 – 5 °C vlivem nerovnováhy mezi odběrem a dodávkou tepla. Tyto vrty jsou využity jen pro 
vytápění objektů (pouze odběr tepla z vrtů) případně pro chlazení v malém rozsahu. Systém a geometrie vrtného pole je 
posuzována/dimenzována tak, aby provoz i takto rozsáhlého vrtného pole byl trvale udržitelný a účinný.
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vebním objektem, který je v případě 
vrtů pro TČ nutné projednat s míst-
ně příslušným povodím a  následně 
vodoprávním úřadem. Pro zařízení 
o tepelném výkonu do 20 kW posta-
čí zařízení pouze územně umístit, pro 
větší systémy je třeba stavební po-
volení. Běžně se však dané zařízení 
povoluje společně s  celým domem 
a projekt je tak tvořen v návaznosti 
a podrobnosti celé projektové doku-
mentace. Součástí projektové doku-
mentace je v případě geotermálních 
vrtů vždy hydrogeologický posudek, 
který je z  legislativních důvodů ne-
zbytný. Stejně tak nezbytný je pro 
projektování daného systému s ohle-
dem na místní hydrogeologické pod-
mínky, případná ochranná pásma, 
okolní vodní zdroje apod. Žádný 
jiný průzkum legislativa nevyžaduje. 

Nechte si systém správně 
nadimenzovat
Zařízení s  menšími výkony jsou 
projektována a  dimenzována dle 
tepelných bilancí stavby a dle hyd-
rogeologického posouzení, resp. ta-
bulkových hodnot tepelné vodivosti 
dle geologických map, podkladů 
z geofondu apod. Měření přesných 
tepelně-technických parametrů pod-
loží by se zde ekonomicky nevypla-
tilo a je tak vhodnější počítat s bez-
pečnými tabulkovými hodnotami. 

Pro zařízení větších výkonů řádově 
nad 50–60 kW se u  geotermálních 
vrtů doporučuje měření přesných 
tepelně-technických parametrů pod-
loží  – tzv. TRT (thermal response 
test) test na pilotním průzkumném 
vrtu. Test teplotní odezvy hornino-

vého prostředí (TRT) je mezinárodně 
osvědčený a  uznávaný postup pro 
zjištění tepelných parametrů podloží. 
Kompletně vystrojený geotermální vrt 
je při měření tepelně zatížen stano-
veným přivedeným teplem po dobu 
72 hodin a tím je podloží aktivováno 
k teplotní odezvě (response). Tato re-
akce je charakteristická pro příslušné 
horniny a dovoluje výpočet efektivní 
tepelné vodivosti v okolí sondy. Dále 
je pomocí testu určena klidová tep-
lota podloží, teplotní profil a tepelný 
odpor vrtu. Tyto specifické hodnoty 
jsou nejdůležitějšími veličinami pro 
následné navrhování/dimenzování 
geotermálních vrtů. Díky tomuto prů-
zkumu tak můžeme ušetřit mnoho 
metrů vrtu a tím i investiční náklady. 
Samotné dimenzování se pak prová-
dí pomocí výpočtových numerických 
modelů pro „neomezenou“ životnost 
vzhledem k  zadaným okrajovým 
podmínkám – bilancím tepla/chladu. 
Korektním dimenzováním primární-
ho okruhu tepelného čerpadla lze za-
jistit záruku min. 100% účinnost TČ 
vzhledem k udávaným hodnotám od 
výrobců TČ, tak jistotu stabilního 
a  „trvalého“ zdroje energie s  uva-
žovanou životností více než 80 let.

Ing. Pavel Dědina
vedoucí oddělení projekce  
GEROtop spol. s r.o.

www.ESB-magazin.cz

TEPELNÁ ČERPADLA

Grafický výstup simulace vývoje maximální a minimální střední teploty  
teplonosné kapaliny ve vrtech

Váš spolehlivý partner v oblasti 
tepelných čerpadel ZEMĚ-VODA

I VAŠE STAVBA MŮŽE BÝT 
VHODNÁ PRO VYUŽITÍ 
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

Administrativní a výrobní objekt TECO
70 kW tepla za 14 kW elektřiny
30 kW chladu za 0,25 kW elektřiny

Proč zrovna my?
•  18 let zkušeností
•  více než 10 000 návrhů a řešení
•  více než 500 projektů primární 

části TČ
•  zkušenosti s projektováním 

výkonů nad 1 MW
•  aktivní člen Asociace pro využití 

tepelných čerpadel

www.gerotop.cz
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Grafický	výstup	simulace	vývoje	maximální	a	minimální	střední	teploty	teplonosné	kapaliny	ve	vrtech		
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Simulované	roky	provozu	

Křivka	průběhu	maximální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	letní	měsíce,	kdy	vrtné	pole	přirozeně	regeneruje	nebo	je	
využíváno	pro	odvod	tepelné	zátěže	

Křivka	průběhu	minimální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	zimní	měsíce	leden/únor,	kdy	je	vrtné	pole	nejvíce	
zatěžováno	a	vychlazeno	probíhajícím	dlouho	trvajícím	odběrem	tepla	

Grafický	výstup	simulace	vývoje	maximální	a	minimální	střední	teploty	teplonosné	kapaliny	ve	vrtech		
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Simulované	roky	provozu	

Křivka	průběhu	maximální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	letní	měsíce,	kdy	vrtné	pole	přirozeně	regeneruje	nebo	je	
využíváno	pro	odvod	tepelné	zátěže	

Křivka	průběhu	minimální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	zimní	měsíce	leden/únor,	kdy	je	vrtné	pole	nejvíce	
zatěžováno	a	vychlazeno	probíhajícím	dlouho	trvajícím	odběrem	tepla	

Grafický	výstup	simulace	vývoje	maximální	a	minimální	střední	teploty	teplonosné	kapaliny	ve	vrtech		
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Simulované	roky	provozu	

Křivka	průběhu	maximální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	letní	měsíce,	kdy	vrtné	pole	přirozeně	regeneruje	nebo	je	
využíváno	pro	odvod	tepelné	zátěže	

Křivka	průběhu	minimální	střední	teploty	nemrznoucí	kapaliny,	
zpravidla	zimní	měsíce	leden/únor,	kdy	je	vrtné	pole	nejvíce	
zatěžováno	a	vychlazeno	probíhajícím	dlouho	trvajícím	odběrem	tepla	

Simulované roky provozu
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Nový okenní profil Elegante 
získal cenu Red Dot 
Přední výrobce okenních a dveřních profilů 
Deceuninck získal letos za svůj nový profilový 
systém Elegante cenu Red Dot v kategorii 
Produktový design. 

Elegante kombinuje vynikající 
tepelněizolační vlastnosti (Uf = 
0,93  W/m2K) s  extrémně štíhlým 
designem. Jde o vůbec nejštíhlejší 
PVC profilový systém na trhu (ex
teriérová hrana pouhých 9 mm).

Se stavební hloubkou 76 mm do-
káže tento šestikomorový profi-
lový systém uspokojit požada-
vek každého zákazníka. Pro další 
zvýšení tepelné a zvukové izolace 
i ochrany proti vloupání je možné 
profil osadit velmi silným zaskle-

ním o  tloušťce 70 mm. Systém je 
dostupný v  provedení s  rovným 
i předsazeným křídlem.

https://elegante.deceuninck.com/cz/

Fasáda a okna se dají sladit i s ex-
teriérem domu. Deceuninck vyrábí 
také terasové systémy z  kompo-
zitního materiálu Twinson. 

Terasy z  Twinsonu jsou téměř 
bezúdržbové, bezpečné (splňují 
evrop skou normu pro materiály 
na výrobu hraček) a odolné (nos-
nost až 1 750 kg/m2), proto je na 
tento materiál záruka až 25 let. 
Nevadí jim ani stálý kontakt s vo-
dou, takže se dají využít pro ob-
ložení bazénů, a  systém Terrace 
Massive získal navíc nedávno také 
protipožární i  certifikaci  BROOF(t1), 
a je tedy vhodný i na střešní terasy.

www.twinson.cz

https://elegante.deceuninck.com/cz/
http://www.twinson.cz
https://elegante.deceuninck.com/cz/
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Jednovrstvé konstrukce 
s dobrými energetickými 
parametry
Nízkoenergetický dům postavíte z cihel HELUZ FAMILY 44 
bez nutnosti dodatečného zateplení.

Půl století uplynulo od doby, kdy 
se v  důsledku světové energetic-
ké krize začala řešit energetická 
náročnost budov. Jedním z řešení 
bylo dodatečné zateplení domů. 
Souběžně s  tím se však výrob-
ci stavebních materiálů věnova-
li zdokonalování tepelně izolač-
ních vlastností zdiva, aby to samo 
o sobě vyhovělo nárokům na ener-
geticky úsporné budovy. 

Řešením jsou voštinové 
cihly od šířky 44 cm
V  cihlářském průmyslu jsou vý-
sledkem dnešní voštinové cihly, 
které již od šířky 44 cm (HELUZ 
FAMILY 44 má U  = 0,17 W/m2·K) 
splňují požadavky na stavbu níz-
koenergetických domů, bez nut-
nosti dodatečně zateplovat. „Za 
stejnou cenu můžeme mít rych-
leji postavenou trvanlivější jedno-

vrstvou konstrukci,“ říká ing. Filip 
Bosák ze společnosti HELUZ.

Z  jednovrstvé zděné konstrukce 
postavíme rychleji za stejné ná-
klady trvanlivější konstrukci, která 
navíc vyhoví i  požadavkům nové 
normy na výstavbu po roce 2020 

(požadované bude minimálně  
U < 0,20 W/m2·K). 

Více na https://www.heluz.cz/cs/ 
vyrobek/heluz-family-44-brousena-1

Cihly HELUZ FAMILY 44 samy 
o sobě dosahují součinitel prostu-
pu tepla U = 0,17 W/m2·K, tedy na 
úrovni nadstandardních parametrů 
na nízkoenergetickou výstavbu  – 
stejně jako třeba klasická cihla 
 HELUZ UNI 30 plus 16 cm doda-
tečného zateplení. 

„V cenovém porovnání konstrukce 
z cihel HELUZ FAMILY šíře 44 cm 
versus cihelná konstrukce s šířkou 
30 cm a  s  16 cm EPS (extrudo-
vaný polystyren), která má srov-
natelný součinitel prostupu tepla, 
dosáhneme stejných  nákladů na 

označení
cihly 

šířky 44 cm
součinitel prostupu 

tepla U
HELUZ UNI 30 

na MVC maltu + polystyrén

HELUZ 
FAMILY

Broušené cihly 
pro nadstandardní 
nízkoenergetické 
stavění bez zateplení.

U až 0,14 W/m2K.

www.heluz.cz
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https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-44-brousena-1
https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-44-brousena-1
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 realizaci. Záleží hodně na ceně 
práce, druhu izolantu, kotvení 
apod. Za stejnou cenu můžeme 
mít tedy trvanlivější a  jednodušší 
jednovrstvou konstrukci,“ potvr-
zuje ekonomický argument ing. 
Filip Bosák, manažer technického 
poradenství společnosti HELUZ, 
a dodává: „Při realizaci jednovrst-
vé konstrukce ušetříte až 2 měsíce 
výstavby, což představuje finanční 
úsporu za méně práce, a  hrubou 
stavbu lze dokončit během něko-
lika týdnů. Navíc je možné obývat 
stavbu ve skvělém komfortu i bez 
dokončené vnější fasády.“

Cihly jsou méně náchylné 
na degradaci
Cihelné zdivo opatřené vnitřní 
a  vnější omítkou je na rozdíl od 
konstrukce s vnějším zateplovacím 
systémem daleko méně náchylné 
na degradaci, ať již biologickou 
(ulpívání řas, plísně), tak i mecha-
nickou (odolnost fasády proti klo-
vání ptáků, dětským hrám – nejen 
míčové hry, i  kolo opřené o poly-
styrenem zateplenou fasádu do ní 
může udělat díru apod.). 

Dobré fyzikální vlastnosti
Vykazuje také optimální fyzikální 
vlastnosti (např. akustika, požární 
odolnost, nízká tepelná vodivost, 

přirozená propustnost vodních par, 
bezpečnost). Oproti lehkým kon-
strukcím můžeme s  jednovrstvým 
zdivem z cihel HELUZ  FAMILY 44 
ušetřit na ročních nákladech na vy-
tápění až 20 %. Jednovrstvé zdivo 
má i lepší akustické vlastnosti ob-
vodových stěn, protože EPS zhor-
šuje vzduchovou neprůzvučnost 
až o 3–4 dB. Jednovrstvá cihelná 
konstrukce má rovněž vysokou 
 trvanlivost a únosnost. 

Kromě kratší životnosti venkovní-
ho zateplení, tu je ještě další pro-
blém s  dodatečným zateplením, 
a  to vlhkost. Při nekvalitně pro-
vedeném zateplení se stává, že 
vlhkost nemůže uniknout z pláště 
domu a kondenzuje ve zdivu. Vý-
sledkem je vznik zdraví nebezpeč-
ných plísní uvnitř domu, které se 
jen velmi obtížně odstraňují. Cihly 
HELUZ FAMILY 44 se nezateplují, 
jsou tedy paropropustné.

www.heluz.cz

http://www.heluz.cz/
http://www.heluz.cz
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Větrání s rekuperací 
v bytovém domě
Řízené větrání už dávno není jen doménou rodinných domů 
či velkých administrativních budov. Díky řešení firmy Zehnder 
lze dosáhnout komfortní a zdravé výměny vzduchu i v bytových 
jednotkách. 

Systém komfortního větrání s  re-
kuperací tepla umožňuje interiér 
nepřetržitě zásobovat čerstvým 
a čistým vzduchem. Systém navíc 
z  interiéru odvádí CO2 a  výrazně 
zlepšuje vnitřní klima. Komfortní 
větrání s  rekuperací také pomocí 
jemných filtrů udrží vzduch čistý, 
zbavený prachu a pylových částic. 
Rekuperace taky významně snižu-
je spotřebu energie potřebné k vy-
tápění objektu. 

Zehnder představuje technologic-
kou a  designovou špičku v  obo-
ru řízeného větrání s  rekuperací 
tepla. Desítky let zkušeností s vý-
vojem a  výrobou stejně jako ne-
spočet instalovaných větracích 
systémů svědčí o vysoké kvalitě, 
spolehlivosti a  funkčnosti systé-
mů komfortního větrání Zehnder, 
umožnily nabídnou klientům pro-
dlouženou 5letou záruku – a  to 
bez navýšení ceny.

Představujeme již třetí praktický 
příklad systémů větrání. V  minu-
lých vydáních časopisu ESB jsme 
uveřejnili praktický příklad větrá-
ní s  rekuperací v  rodinném domě  
(ESB 4/2018 str. 40) a v bungalovu 
(ESB 1/2019 str. 24).

Nový byt v developerském 
projektu
Systémy řízeného větrání v bytech 
jsou v současnosti spíše výjimkou. 
Prostorově nenáročné a  tiché ře-
šení společnosti Zehnder přináší 
řešení i pro ně. 

Větrací systém je redukován na 
minimální počet prvků a  krátké 
rozvody vzduchu, které maximali-
zují energetickou účinnost. Větra-
cí trubky jsou vedeny ve stropním 
podhledu. Ten je rovněž v koupel-
ně – v tomto případě koupelna stojí 
mimo jádro objektu, proto bylo op-
timální instalovat větrací jednotku 

www.ESB-magazin.cz
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Modelové řešení řízeného větrání s rekuperací pro byt 
v bytovém domě
Typ objektu: byt 95 m2, novostavba
Větrací jednotka: Paul Climos 200 ECO
Umístění jednotky: doporučená ve stropním podhledu v blízkosti  
nasávání venkovního vzduchu, např. koupelna
Rozvody vzduchu: kulaté větrací trubky Zehnder ComfoTube 75
Instalace rozvodů: ve stropním podhledu

Obr. 1: Příklad č. 1: Byt s rozlohou 95 m2: venkovní vzduch, přiváděný 
vzduch, odváděný vzduch, odvětrávaný vzduch

https://indd.adobe.com/view/7e37954d-b3ba-4d46-b538-141333228d70
https://indd.adobe.com/view/1cb2bba2-7f56-4d78-a1e7-939d5f98f623
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právě zde. Sklopná servisní dvířka 
umožňují snadnou výměnu filtrů. 
Podhled je navíc využit pro stropní 
osvětlení. Srdcem systému je vět-
rací jednotka Paul Climos 200 Eco 
s  entalpickým výměníkem, díky 
kterému nevzniká kondenzát, což 
významně snižuje cenu instalace.

Inteligentní systém  
ovládání
Jednotka se standardně obsluhuje 
pomocí jednoduchého ovladače, 
který představuje dobrou volbu 
pro projekty, u nichž je požadavek 
na jednoduchý systém řízeného 
větrání samostatných bytů.

U  developerských projektů, vyža-
dujících komfortnější řešení, lze 
jednotku doplnit o inteligentní řídicí 
systém, umožňující ovládání více 
technologií jako větrání, vytápění, 
chlazení, ovládání žaluzií nebo svě-
tel, a to vše pohodlně v jedné mo-
bilní aplikaci. Toto řešení, od spo-
lupracujícího dodavatele, Zehnder 
již úspěšně vyzkoušel na několika 
realizacích.

Větrací jednotka 
s rekuperací
Komfortní větrací jednotka Paul 
Climos 200 Eco je standardně 
dodávána s  integrovaným pře-
dehřevem a  entalpickým výmění-
kem. Díky kompaktním rozměrům, 
s  výškou jen 25 cm, je obzvláště 
vhodná pro montáž do stropních 
podhledů. Kombinace elektrické-
ho předehřevu 700 W a přirozené 
odolnosti entalpického výměníku 
zaručuje protizámrazovou ochra-
nu výměníku tepla a  rovnotlaký 
provoz až do –19 °C bez omezo-
vání přívodu čerstvého vzduchu, 
což přispívá ke splnění standardů 
vnitřního mikroklimatu z  pohledu 
výměny vzduchu.

Za zmínku stojí i vyšší kvalita filtrů 
s  velkou filtrační plochou (rozvi-
nutá délka filtru 1,9 m/0,323 m2), 
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Obr. 2: Půdorys s vedením rozvodů vzduchu

Obr. 3: Komfortní větrací jednot-
ka Paul Climos 200 Eco

Obr. 4: Větrací trubka ComfoTube 75

Větrací jednotka Paul 
Climos 200 Eco
Větrací objem: 200 m3/h, vhodné 
pro RD/byty s plochou 140 m2

Účinnost: 85 %
Spotřeba při běžném provozu: 
30 W 
Hlučnost (3 m od jednotky):  
30 dB
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 která prodlužuje dobu životnosti 
filtrů a snižuje hlučnost jednotky. 

Vzduch je veden pomocí sousta-
vy větracích trubek ComfoTube 75 
vyrobených z  nezávadného plas-
tu (je antibakteriální, antistatický) 
o průměru 75 mm. Hladký vnitřní 
povrch Clinside výrazně omezu-
je usazování prachu a  usnadňu-
je čištění. Ohebnost 3–4x větší 
než u běžných trubek snižuje čas 
a cenu instalace, poloviční tlakové 
ztráty zase umožňují tišší chod.

Tichý provoz
Kvůli většímu množství sousedů 
a  obvykle i  umístění blíže uliční 
frontě bývají obyvatelé bytů vysta-
veni vysoké hlukové zátěži. Řešení 
společnosti Zehnder omezuje zvu-
kovou zátěž na minimum. Akustic-
ký tlumič s rozdělovačem Zehnder 
ComfoWell je modulární systém pro 
snadnou a prostorově nenáročnou 
montáž. Skládá se z tlumiče hluku, 
ke kterému je připojena koncová 
a montážní deska s funkcí rozdělo-
vače nebo rovněž jemný filtr F9 či 
uhlíkový filtr. Zehnder ComfoWell 
je jediný čistitelný tlumič na trhu, 
který navíc umožňuje přístup pro 
čištění celého systému. Zabraňuje 
přeslechu mezi místnostmi a tlumí 
zvuk jednotky.

Rychlá instalace,  
pevný a těsný spoj
Obvykle nepříliš velkorysé bytové 
prostory či naopak těžce přístup-
né fasády zejména vyšších podlaží 
jsou obzvláště náročné na instala-
ci vzduchových rozvodů. Kryt vý-
vodu vzduchu TVA-P od firmy Ze-
hnder umožňuje snadnou instalaci 
díky integrovaným patkám. Pevné 
a dokonale těsné spojení s větrací 
trubkou 75 nebo 90 mm je zajiště-
no pomocí O-kroužků a  fixačních 
spon. TVA-P je dodáván vč. kry-

tek, zabraňujícím vnikání nečistot 
během instalace. Na přání je mož-
né osadit filtry DN125 pro talířové 
ventily odváděného vzduchu. 

Dokonalý vzhled
Při instalaci systému v  bytě není 
rozhodně žádoucí, aby celkový de-
sign interiéru narušovaly nevzhled-
né ventily či mřížky. Svou širokou 
nabídkou ventilů a  designových 
mřížek Zehnder dokazuje, že říze-
né větrání přispívá k estetice inte-

riéru. Tyto produkty diskrétně za-
krývají výstupy pro přívod a odvod 
vzduchu. Jsou k dostání z nerezo-
vé oceli nebo bílé lakované. Při po-
užití pro odvod vzduchu je lze do-
plnit filtry proti znečištění větracích 
trubek. Toto řešení poskytuje jedi-
ně švýcarská společnost Zehnder.

V  případě jakýchkoliv dotazů 
k  návrhu větrání nebo  žádosti 
o  individuální návrh konceptu kom
fortního větrání jsme Vám rádi 
k dispozici: M +420 735 174 074, 
T +420 383 136 222, info@zehnder.cz. 
Celý katalog s  praktickými pří
klady návrhů větrání si můžete 
stáhnout zde.

Mgr. Veronika Chvalová
Marketing Manager Zehnder Group

www.ESB-magazin.cz

FIREMNÍ BLOK

Obr. 5: Akustický tlumič s rozdělo-
vačem Zehnder ComfoWell 

Obr. 6: Kryt vývodu vzduchu  
TVA-P

Obr. 7: Designová mřížka

mailto:info@zehnder.cz
https://www.zehnder.cz/download/14189/77040/77348.pdf
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Klima je celosvětově nejteplejší 
za posledních 2000 let
Nové vědecké studie ukazují, že na rozdíl od předindustriál-
ních výkyvů klimatu dochází nyní k oteplování v celém světě 
současně. Kromě toho je rychlost globálního oteplování vyšší, 
než tomu bylo za posledních 2000 let. 

Mezinárodní skupina vědců z uni-
verzit v Bernu, Londýně a Bristolu 
letos v  létě publikovala ve vědec-
kém časopisech Nature a v Nature 
Geoscience novou studii, která uka-
zuje, že kolísání klimatu v minulosti 
se v  jednotlivých regionech lišilo. 

Předchozí klimatické výkyvy 
nikdy nebyly globální
Chladné období, které se v Evropě 
a  Severní Americe stalo známým 
jako „malá doba ledová“, nebylo 
globálním fenoménem. Vědci po-
drobně zmapovali například tak-
zvané teplé římské období mezi 
lety 250–400 našeho letopočtu či 
středověké klimatické optimum 
zhruba mezi lety 950 a 1250. Teh-
dy se oteplilo zejména v  Evropě 
a umožnilo to do té doby nebývalý 
rozvoj evropské civilizace i  mimo 
Středomoří. V  kontrastu s  tím je 
pak období známé jako malá doba 
ledová, kdy ochlazení po roce 1300 

vedlo k  horším zemědělským vý-
nosům, opakovaným hladomorům 
a četným politickým krizím pozdně 
středověké Evropy.

Rekonstrukce klimatických 
změn je doložena daty
Studie, na jejichž kvalitu upo-
zorňují i  další klimatologové, 
se opírají o  sběr dat z  více než 
700 míst po celé planetě. Věd-
ci vycházeli z  databáze meziná-
rodního výzkumného konsorcia 
PAGES (Past Global Changes,   
které poskytuje komplexní pře-
hled údajů o  klimatu za posled-
ních 2000 let. O výkyvech teplot 
vypovídá to, jak se měnily leto-
kruhy stromů, jak rychle rostly 
podmořské korály, o  změnách 
zároveň vypovídají usazeniny 
na dnech jezer. Aby se výsledky 
skutečně otestovaly, tým vede-
ný  Raphaelem Neukomem z uni-
verzity ve švýcarském  Bernu, 
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Obr. 1: Nejtepleší období za posledních dva tisíce let má globální charakter, 
týká se 98 % planety. © University of Bern 

Obr. 2: Malé doby ledové – nejchladnější 50letá období v minulém tisíciletí 
nikdy nebyla globálním jevem. © University of Bern

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
https://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
http://www.pastglobalchanges.org
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 analyzoval tyto soubory dat po-
mocí šesti různých statistických 
modelů. To umožňovalo výpočet 
pravděpodobnosti extrémně tep-
lých nebo studených desetiletí 
a  staletí, nejen výpočet absolut-
ních teplot. Výsledkem bylo, že bě-
hem zkoumaných období nevznikl 
žádný globálně soudržný obraz. 

Současné teplé období se 
týká poprvé celého světa
Rozdíl je v  tom, že zatímco v mi-
nulosti se výrazné oteplení dotklo 
jen asi 40 % povrchu Země, aktu-
ální oteplení se projevuje na 98 % 
planety. Navíc průměrné globální 
teploty jsou nyní vyšší než kdyko-
li předtím a  také rychlost globál-
ního oteplování nikdy nebyla tak 
vysoká jako dnes. Sebraná data 
podle vědců ukázala, že před-
chozí klimatické cykly ovlivňovaly 
například sopečné aktivity a další 
okolnosti. Současné tempo změn 
však podle nich nelze vysvětlit 
pouze přirozenými faktory, a proto 
předpokládají, že změny způso-
bují akti vity člověka.

Výsadba bilionu stromů 
by snížila obsah CO2 
v atmosféře o 25 %
S inovativním způsobem boje proti 
hrozbě klimatické změny přichází 

další nová studie švýcarských věd-
ců ze švýcarské technické vysoké 
školy ETH Zürich. Vědci spočítali, 
že naše planeta by potřebovala 
4,4  miliardy hektarů nesouvislých 
lesů. To je o 1,6 miliardy více než 
nyní. Až tyto nové lesy vyrostou, 
mohou uložit 205  miliard tun uh-
líku: což je přibližně dvě třetiny 
z 300 miliard tun uhlíku, který byl 
uvolněn do atmosféry v důsledku 
lidské činnosti od průmyslové re-
voluce.

„Všichni jsme věděli, že obnova 
lesů bude hrát roli při řešení změ-
ny klimatu, ale opravdu jsme ne-
věděli, jaký velký dopad bude mít. 
Obnova lesů je dnes nejlepším ře-
šením. Musíme však jednat rychle, 
protože nové lesy porostou dese-
tiletí, než dosáhnou svého plného 
potenciálu jako zdroje přirozeného 
ukládání uhlíku," tvrdí prof. Tho-
mas Crowther, spoluautor studie 
a  zakladatel laboratoře Crowther 
v ETH v Curychu.

Převzato ze zahraničních zdrojů 
Univerzity of Bern, ETH Zürich
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Obr. 4: K rekonstrukci globálnich teplot za posledních 2000 let byly použity 
údaje 700 míst světa:  stromy,  korály,  ledovce,  jezerní sedimenty 
a  další. © NASA, University of Bern

Obr. 3: V minulých 2000 letech se pravidelně střídala teplá a studená 
 období. Současné zvýšení teploty však nenastalo nikdy předtím.  
© University of Bern
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https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/07/how-trees-could-save-the-climate.html
http://www.crowtherlab.com
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https://ethz.ch
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2019/medienmitteilungen_2019/the_climate_is_warming_faster_than_it_has_in_the_last_2000_years/index_eng.html&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjr_TqtCVm4T-VtiSEa2kSP_Zf_9g#gallery-modal_media_service847225
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