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Spalovna komunálních odpadů 
Amager Bakke v Kodani je momen-
tálně nejmodernější a nejekologič-
tější spalovnou v Dánsku. Spojuje 
inovativní architekturu a důmyslnou 
technologii na výrobu energie.

V ČR bylo v letech 2017 a 2018 
energeticky využito přibližně 1,2 mi-
lionů tun odpadu ročně. Z toho nej-
více ve spalovnách komunálního 
odpadu (ZEVO). Produkce komu-
nálního odpadu je přitom 3,5 milio-
nů tun. 

Řada zemí chápe výstavbu spaloven 
komunálního odpadu jako energetic-
ko-technologickou výzvu k realizaci 
výjimečné současné architektury. 

Podle poslední zprávy Mezivlád-
ního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) už nedokážeme snížit glo-
bální oteplování. Ale udržíme ho, 
pokud provedeme bezprecedentní 
přechody v celé společnosti.

Podzemní 
potrubní systém 
sběru odpadu

Jak se 
stavebními 
odpady 
nakládají 
ve státech EU

Ve světě už existuje více než 1000 
lokalit využívajících pneumatický 
podzemní systém dopravy odpa-
du prostřednictvím potrubí. V čem 
je tento systém výhodný?
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Cihly z plastu 
na stavbu škol

http://www.ckait.cz/pojisteni-ao
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SOLAR PRAHA

Provoz 
velkokapacitní 
průmyslové 
baterie

Studenti 
navrhovali zelené 
obytné oázy 
v Miláně

Vytápění  
výrobní haly

Zkušenosti s baterií AERS v Je-
seníku. Stanice SAS s lithiovými 
bateriemi má trvalý výkon 700 kW 
a kapacitu 600 kWh.

Na 6. místě se v mezinárodní stu-
dentské soutěži Multi Comfort 
Student Contest umístili studenti 
Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Nový trend vytápění velkoploš-
ným podlahovým systémem Lo-
watec kombinovaným s tepelným 
čerpadlem vzduch/voda.

I při rekonstrukci staršího bytu lze 
vyřešit jednou provždy problémy 
s vlhkostí a plísněmi. Větrací jednot-
ka Zehnder Comfo-Air 180 s účin-
ností rekuperace až 95 % je určena 
k použití především v bytech.

Dřevěná stavba 
roku 2019

V 9. ročníku ankety organizované 
Nadací dřevo pro život letos sou-
těžilo 106 dřevěných staveb. 

Větrání s rekuperací 
při rekonstrukci bytu

Díky revoluční novince, tekuté, 
předem připravené silikátově-dis-
perzní maltě HELUZ SIDI,  je zdění 
z broušených cihel HELUZ jedno-
duché jako malování.

S tekutou maltou HELUZ SIDI

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
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Rozhoduje se o budoucnosti 
oceánů a kryosféry 
Podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), schválené vládami členských států IPCC v Monaku 
24. září 2019, je třeba zahájit koordinovaná opatření k řešení 
dopadu klimatických změn v oceánech a kryosféře. 

V Monaku se koncem září sešel Me-
zivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change) – seskupení vědců 
z celého světa zabývající se zejména 
poznáním podstaty změny klimatu 
a hodnocením jejích environmentální 
a  sociálních dopadů. Panel schvá-
lil speciální zprávu IPCC nazva-
nou „Oceán a kryosféra v měnícím 
se klimatu“ ( SROCC – Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate), 
kterou připravilo 104 vědců z 36 zemí 
analýzou 6981  publikací. Speciál-
ní zpráva na téměř 1200  stranách 
vyhodnocuje nejnovější dostupné 
vědecké poznatky o  základech fy-
zikální vědy a dopadech změny kli-
matu na nízko položené ostrovy při 
zvýšení hladiny moře, měnící se oce-
án a mořské ekosystémy, pobřežní, 
polární a vysokohorské ekosystémy 
i na lidská společenství, která na nich 
závisí. Zpráva představuje možnosti, 
jak se přizpůsobit změnám, kterým 

již nelze zabránit, a  řídit související 
rizika. Přizpůsobení závisí hlavně na 
kapacitě jednotlivců a komunit a na 
zdrojích, které mají k dispozici. Spe-
ciální zpráva IPCC poskytuje nové 
důkazy o  výhodách omezení glo-
bálního oteplování – v souladu s cí-
lem, který vlády stanovily v Pařížské 
dohodě z  roku 2015. Zpráva je klí-
čovým dokumentem pro konferenci 
o změně klimatu (COP25) OSN, kte-
rá proběhne v prosinci 2019 v Chile.

Ledovce mohou ztratit 
do roku 2100 až 80 % 
svého objemu 
Oceán a kryosféra – zmrzlé části pla-
nety – hrají rozhodující roli pro život 
na Zemi. Ledovce, sníh, led a per-
mafrost klesají a budou v tom pokra-
čovat. Zvýší se počet sesuvů půdy, 
lavin, skalních útesů a  povodní. 
Předpokládá se, že menší ledovce 
nacházející se například v  Evropě, 
východní Africe, tropických Andách 

www.ESB-magazin.cz

ZMĚNA KLIMATU

Kvůli soustavnému oteplování se planeta 
 odledňuje. Odtáváním ledovce vznikají  tisíce 
jezírek nejen na Arktidě (viz snímek), ale 
 podobný proces se projevuje i na východní 
Antarktidě. Foto: NASA, Nathan Kurtz

https://www.nature.com/articles/s41598-019-50343-5


5

a  Indonésii ztratí do roku 2100 po-
dle scénářů s  vysokými emisemi 
více než 80 % své současné ledové 
hmoty. Ústup vysokohorské kryosfé-
ry bude nadále nepříznivě ovlivňovat 
rekreační akti vity, turistiku a kulturní 
bohatství. Přestože se nám zdá, že 
se nás kryosféra netýká, závisí na ní 
kvalita života 670 milionů lidí v per-
mafrostu ve vysokohorských regio-
nech a v blízkosti ledovců, kteří jsou 
vystaveni změnám v  dostupnosti 
vody. Přibližně 680 milio nů lidí na-
opak žije v  nízko položených po-
břežních zónách pevnin. V  arktic-
ké oblasti trvale žijí čtyři miliony lidí 
a malé ostrovní rozvojové státy jsou 
domovem 65 milionů lidí. 

Vzestup hladiny moří 
se zrychluje
Globální oteplování již dosáhlo 
1  °C nad úroveň před érou indu-

strializace v  důsledku minulých 
a  současných emisí skleníkových 
plynů, což způsobilo, že oceán je 
teplejší, kyselejší a méně produk-
tivní. Tající ledovce a kry způsobu-
jí vzestup hladiny moře a  záplavy 
na pobřežích jsou stále závažněj-
ší. Podle sdělení IPCC je šance na 
snížení emisí a udržení oteplování 
planety o méně než 2 °C, jak si vlá-
dy předsevzaly, téměř nemožná. 

Zatímco hladina moře v průběhu 20. 
století celosvětově vzrostla přibližně 
o 15 cm, v současnosti stoupá více 
než dvakrát rychleji – 3,6 mm ročně 
– a zrychluje se, uvádí se ve zprá-
vě. Do roku 2100 by mohla stoup-
nout o 360–600 mm, i když se emi-
se skleníkových plynů výrazně sníží 
a globální oteplování bude omeze-
no pod 2 °C. Hladina ale stoupne 
o  600–1100 mm, pokud se emise 

skleníkových plynů budou i nadále 
výrazně zvyšovat. V posledních de-
setiletích se zvyšování hladiny moře 
zrychlilo také kvůli přítokům vody 
z  tajících ledovců v  Grónsku a  na 
Antarktidě. Stoupání hladiny moře 
zvýší četnost extrémních událostí 
na hladině, ke kterým dochází na-
příklad při přílivu a intenzivních bou-
řích. Ve zprávě se uvádí, že některé 
ostrovní země se pravděpodobně 
stanou neoby vatelnými.

Změna oceánských 
ekosystémů
Oteplování a změny v chemickém 
složení oceánů narušují mořské 
ekosystémy a  negativně ovlivňují 
lidi, kteří jsou na nich závislí. Do-
posud oceán spotřeboval více než 
90 % přebytečného tepla v klima-
tickém systému. Do roku 2100 
bude oceán potřebovat dvakrát až 

čtyřikrát více tepla než mezi rokem 
1970 a  současností, pokud bude 
globální oteplování omezeno na 
2 °C, a až 5–7krát více při vyšších 
emisích. Od roku 1982 se frek-
vence mořských vln zdvojnásobila 
a jejich intenzita roste. 

Do roku 2100 roztaje 
nejméně 25 % permafrostu
Rozsah arktického mořského ledu 
klesá v  každém měsíci roku a  je 
stále tenčí. Někteří lidé žijící v Ark-
tidě, zejména původní obyvatelé, 
již přizpůsobili své cestovní a  lo-
vecké činnosti sezónnosti a  bez-
pečnosti půdy, ledu a  sněhových 
podmínek a  některé pobřežní ko-
munity plánují přesídlení. I  když 
bude globální oteplování omeze-
no pod 2 °C, přibližně 25 % per-
mafrostu na povrchu (do hloubky 
3–4 metry) do roku 2100 roztaje. 

Za minulé století roztála polovina alpských ledovců, z toho 70 procent za po-
sledních 30 let. Na konci září 2019 bylo uzavřeno italské údolí Val Ferret, jelikož 
hrozí utržení ledovce Planpincieux o objemu 250 tisíc m3 ze stěny Mont Blanku. 
Horské chaty již byly evakuovány. Foto: Arjuno3, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Tabelární ledovec označený vědci D-28 o rozloze 1636 km2, což je asi trojná-
sobek území Prahy, se oddělil 26. září od Ameryho šelfového ledovce ve vý-
chodní Antarktidě, který vědci sledují od 60. let minulého století. Poslední větší 
ledová kra se na tomto ledovci oddělila v roce 1964. Foto: antarctica.gov.au

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Pokud budou emise skleníkových 
plynů stoupat, může dojít až ke 
ztrátě 70 %  permafrostu. 

Je třeba jednat
Zpráva zjistila, že výrazné snížení 
emisí skleníkových plynů, ochrana 
a obnova ekosystémů a pečlivé ří-
zení využívání přírodních zdrojů by 
umožnily zachovat oceán a kryosfé-

ru jako zdroj příležitostí. „Dokážeme 
udržet globální oteplování dostateč-
ně pod 2 °C oproti předindustriální 
úrovni, pokud provedeme bezpre-
cedentní přechody ve všech aspek-
tech společnosti, včetně energetiky, 
půdy a ekosystémů, měst, jejich in-
frastruktury a průmyslu. Ambiciózní 
politika v oblasti klimatu a snižová-
ní emisí potřebná k dosažení Paříž-

ské dohody rovněž ochrání oceán 
a kryosféru – a v konečném důsled-
ku zachová veškerý život na Zemi, 
“uvedla Debra Roberts, spolupřed-
sedkyně pracovní skupiny IPCC II. 
„Čím rozhodněji a čím dříve bude-
me jednat, tím více budeme schop-
ni řešit nevyhnutelné změny, řídit 
rizika, zlepšovat náš život a dosáh-
nout udržitelnosti pro ekosystémy 
a lidi na celém světě – dnes i v bu-
doucnosti,“ řekla  Roberts.

Markéta Pražanová
Výtah z tiskové zprávy IPCC  
z 25. září 2019. 

Plné znění zprávy: SROCC 

K tématu klimatických změn: 

Klimatický summit OSN v New Yorku, září 2019

Nejvyšší představitelé USA, Japon-
ska, Austrálie či Jihoafrické republiky 
na klimatickém summitu nevystou-
pili. Největší pozornost tak na sebe 
strhlo hysterické vystoupení švéd-
ské aktivistky Grety Thunbergové, 
které zastínilo i jasné varování vědců 
IPCC.
Americký prezident Donald Trump se 
na summitu zdržel pouze 14 minut, 
vyslechl si projevy indického premiéra 
Naréndru Módího a německé kancléř-
ky Angely Merkelové. Sice prohlásil, 
že ochrana klimatu je velmi důležitá, 
ale zároveň oznámil, že USA odstoupí 
od globální Pařížské dohody, která ur-
čuje, jak postupovat po roce 2020 při 
omezování emisí skleníkových plynů. 
Chce to dělat po svém.  
Předseda Evropské rady Donald Tusk 
oznámil, že „Evropa vyhraje závod, 

aby se stala prvním klimaticky neut-
rálním kontinentem na světě.“ Ne-
zmínil ale to, že čtyři členské země 
Evropské unie (Česko, Polsko, Maďar-
sko a Estonsko) letos v červnu zablo-
kovaly oficiální prohlášení o uhlíkové 
neutralitě EU do roku 2050. Čeští 
experti se obávají dalších obrovských 
ekonomických nákladů na ještě rych-
lejší snižování emisí, což by mohlo 
mít i sociální dopady na obyvatelstvo.
Jeden z  mála konkrétních příslibů 
sdělila Indie, která sice neslíbila snížit 
spotřebu uhlí, ale oznámila, že chce 
zdvojnásobit investice na obnovitel-
né energetické zdroje.
Šedesát států, mezi nimiž však ne-
jsou největší znečišťovatelé, přislíbilo, 
že budou do roku 2050 klimaticky 
neutrální. K žádnému zásadnímu roz-
hodnutí na něm nedošlo.

Přihlášky do soutěžní 
přehlídky Úsporný dům 2019
Centrum pasivního domu připravilo 
i  v  letošním roce soutěžní přehlíd-
ku určenou všem zkolaudovaným 
úsporným stavbám – Úsporný dům 
2019. Jaké stavby mohou být oce-
něny? Nové nebo zrekonstruované. 
Rodinné, bytové i  administrativní. 
 Nulové, pasivní a energeticky úsporné.
Do přehlídky se může přihlásit vlast-
ník budovy či jeho zástupce (např. 
projektant, architekt, realizační fir-
ma atd.), vždy však s písemně dolo-
ženým souhlasem vlastníka. 
Soutěžit lze ve dvou kategoriích – 
Novostavby – pasivní dům a Rekon-
strukce – úsporný dům, které jsou 
vždy rozděleny na dvě podkategorie 
(rodinné domy, ostatní budovy).

Registrace soutěžících: 
17. 9.–4. 12. 2019

Vyhlášení vítězů:  
6. 2. 2020 při příležitosti zahájení 
veletrhu FOR PASIV
www.soutez-uspornydum.cz

Vyhlašovatelé:
Státní fond životního prostředí 
ČR – SFŽP a ABF, s. r. o. 
Generálním partnerem je Hypo-
teční banka, a. s.

www.ESB-magazin.cz
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https://www.ipcc.ch/srocc/
download-report/
http://www.soutez-uspornydum.cz
https://indd.adobe.com/view/1cb2bba2-7f56-4d78-a1e7-939d5f98f623
https://indd.adobe.com/view/7e37954d-b3ba-4d46-b538-141333228d70
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Spalovna jako energetická  
i architektonická výzva
Řada zemí chápe výstavbu spaloven komunálního odpadu 
jako energeticko-technologickou výzvu k realizaci výjimečné 
současné architektury.

Spalovny vyrábějící teplo a  elek-
třinu neboli zařízení pro energe-
tické využití odpadů (ZEVO) mají 
v Evrop ské unii svou nezastupitel-
nou roli: vyrobí teplo pro 15 milio-
nů domácností a elektrickou ener-
gii pro 17 milionů domácností.

Jedná se o ekologické využití od-
padu pomocí mimořádně efektivní 
kogenerační technologie s  účin-
ností až 90 %. Navíc komunální 
odpad obsahuje více než 70  % 
uhlíku, který nemá fosilní původ 
a  jeho spalování tudíž nepřispívá 
k oteplování planety.

Vyspělé evropské státy spálí 
93,6 milionů tun odpadu
V západní Evropě je počet zařízení 
ZEVO výrazně vyšší než ve státech 
V4. Podle dat evropského svazu 
CEWEP (Confederation of Europe-
an Waste-to-Energy Plants) bylo ke 
konci roku 2017 v Evropě v provozu 
518 ZEVO s celkovou roční kapaci-

tou 93,6 milionů tun odpadu (zdroj 
www.cez.cz – ZEVO v  zahraničí). 
Nejvíce ZEVO je přitom v Němec-
ku – 130, obdobné množství se na-
chází ve Francii – 126. Státy V4 mají 
prozatím jen sedm těchto zařízení.

Mezi nejúspěšnější státy nejen 
v Evropě, ale i celosvětovém měřít-
ku v recyklaci a předcházení vzniku 
odpadu, patří Švédsko. Švédové 
postavili velké množství spaloven 
typu ZEVO. Dokáží zde zpracovat 
polovinu směsných komunálních 
odpadů. Jedná se o  dlouhodo-
bý, racionální přístup kombinova-
ný s  ekonomicky motivovaným 
vysokým zdaněním fosilních pa-
liv (v  současné době je Švédsko 
schopno odpad ke spalování i do-
vážet). Znečištění ovzduší moder-
ními zařízeními je významně nižší, 
než znečištění jakoukoli teplárnou 
na fosilní paliva nebo biomasu. 
Tyto jednotky tak nejen ve Švédsku 
mohou stát blízko center měst.

Spalovna Spittelau zaujme fasádou navrženou  
Friedensreichem Hundertwasserem.  
Foto Lukas Riebling

www.ESB-magazin.cz

ODPADY

http://www.cez.cz/
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pady www.mzp.cz/cz/ stavebni_
demolicni_odpady

• Katalog výrobků a materiálů 
s  obsahem druhotných suro-
vin  pro použití ve stavebnictví  
www.agentura-cas.cz

Skládkování komunálního 
odpadu je časovanou bombou
Prozatím je skládkování nejlevněj-
ším, a proto nejrozšířenějším způ-
sobem, jak se komunálního od-
padu zbavit. Skládky jsou  ovšem 
označovány za časované „ekolo-

gické bomby“, kde je možné si pod 
pomyslným výbuchem představit 
enviromentální znečištění ovzduší, 
do kterého se dostávají látky jako 
je methan, oxid uhličitý, oxidy du-
síku atd. Látky jsou známy jako 
skleníkové plyny, které způsobují 
nevratné poškození ovzduší. Dal-
ším rizikem jsou úniky nebezpeč-
ných látek do půdy a průsaky do 
podzemních vod, nejhoršími z nich 
jsou  těžké kovy, olejové  látky 
a  chemické sloučeniny (benzen, 
aceton, fenol,  dichlormethan).

ČR „chytře“ spaluje 
jen 0,6 milionu tuny 
komunálního odpadu
ČR nemá dostatek kapacit pro 
energetické zpracování odpadu. 
Jak vyplývá ze statistiky MPO 
z roku 2016, zaostává ČR v rám-
ci EU jak ve výrobě elektřiny, tak 
i tepla v zařízeních pro energetic-
ké využívání  odpadu.

V současné době Češi vyprodukují 
asi 5,8 milionů tun komunálního od-
padu ročně. Z toho polovina skon-
čí na skládkách, vytřídí se přibližně 
38 % a  jen asi 12 % jde do spa-
loven. Podle vyjádření MPO z led-
na 2019 bychom potřebovali dva-
krát tolik zařízení na energetické 
zpracování odpadu (ZEVO) neboli 
spaloven vyrábějících teplo a elek-
třinu, než nyní máme. V  souladu 
s  vládou schváleným  Plánem od-
padového hospodářství (POH) má 
být do roku 2024 energeticky vyu-
žíváno 1,47 milionů tun komunální-
ho odpadu ročně. V současnosti je 
kapacita českých ZEVO přibližně 
poloviční, a  to včetně nově vybu-
dovaného plzeňského ZEVO Cho-
tíkov. Další fungující zařízení v ČR 
jsou v Praze, Brně, Liberci. S cílem 
vytvořit architektonickou dominan-
tu se plánuje přestavba malešické 
spalovny (viz s. 13).

V ČR se připravuje  
nový odpadový balíček
Od roku 2024 by nemělo být mož-
né na skládky vozit využitelné 
(tedy recyklovatelné nebo spali-
telné) odpady, ani materiály s vý-
hřevností nad 6,5 MJ/kg. Minister-
stvo životního prostředí připravuje 
zákon, který má začít platit v po-
lovině roku 2020 a upravuje i další 
předpisy o nakládání s odpadem. 
Základním heslem pro nakládání 
s  odpady se stalo 3R vycháze-
jící z  anglických slov  REDUCE, 
 REUSE, RECYCLE, někdy je dopl-
něno o čtvrté –  RECOVER (snížení, 
opětovné použití, recyklace, zpět-
né využití – např. při  spalování).

Plán odpadového hospodářství ČR 
pro období 2015–2024 (POH ČR), 
který vláda ČR schválila 22. pro-
since 2014, stejně jako současné 
právní předpisy usilují o:
• předcházení vzniku odpadů;
• přípravu odpadů k opětovnému 

použití;
• recyklaci odpadů;
• jiné využití, například energetické;
• odstranění odpadů.

Vydány také byly užitečné doku-
menty:
• Metodický návod MPO – nakládání 

se stavebními a demoličními od-

Podíl skládek, recyklace a ZEVO v Evropě v roce 2015; červeně – skládko-
vání; žlutě – spalování ZEVO;  zeleně – recyklace. Zdroj: EUROSTAT

www.ESB-magazin.cz
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http://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady
http://www.mzp.cz/cz/stavebni_demolicni_odpady
http://www.agentura-cas.cz/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/spalovna-odpadu-chotikov-ma-lepsi-ucinnost-i-ekologicke-parametry/
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/spalovna-odpadu-chotikov-ma-lepsi-ucinnost-i-ekologicke-parametry/
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
https://www.cez.cz/cs/zevo/zevo-v-zahranici.html
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Švýcarsko zakázalo 
skládkování již v roce 2000
Všeobecným trendem v Evropě je 
omezit v co největší míře  skládky 
odpadu a  šetřit přírodní zdro-
je. V  řadě evropských států, jako 
např. v Německu, Rakousku, Švý-
carsku, Francii a dalších, platí již 
několik let zákaz skládkování ne-
upraveného komunálního odpadu 
a  většina odpadu se energeticky 
využívá. Také Plán odpadového 
hospodářství v  ČR předpokládá, 
že na základě trendů EU bude 
stále významnější roli hrát energe-
tické využití komunálního odpadu, 
které by postupně mělo nahradit 
jeho skládkování.

Nejprogresivnější je v tomto ohle-
du Švýcarsko. Skládkování je zde 
zakázáno již od roku 2000 a  od-
pad zpracovává 38 místních za-
řízení pro energetické využití od-
padu. Rozvinuté země tedy řeší 
odklon nerecyklo vatelného odpa-
du ze skládek jeho energetickým 
 využitím.

Připravila Markéta Pražanová

Stát 

Roční spotřeba 
pro energetické 
využití – energie 

v palivu v TJ 
Německo 303 379
Francie 107 066
Itálie 83 536
Velká Británie 74 933
Holandsko 74 127
Švédsko 64 136
Belgie 44 046
Dánsko 39 692
Rakousko 38 001
Polsko 23 590
Finsko 21 414
Španělsko 21 102
Norsko 19 574
Česká republika 14 952
Portugalsko 10 573
Maďarsko 8 653
Slovensko 8 607
Irsko 4 798
Řecko 3 732
Rumunsko 3 062
Estonsko 2 816
Lotyšsko 2 303
Lucembursko 1 934
Slovinsko 1 802
Litva 1 602
Bulharsko 1 562
Kypr 841
Chorvatsko 390
Malta 0
Island 0

Zdroj: Ministerstvo  průmyslu  
a  obchodu ČR

Mezinárodní srovnání energetického 
využití průmyslových a tuhých 
komunálních odpadů v roce 2015

www.ESB-magazin.cz
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Roskilde, Dánsko

Dánský architekt Erick 
van Egeraat vyhrál 
v  roce 2008 meziná-
rodní soutěž na řešení 
nové spalovny, která 
byla podle jeho návr-
hu realizována v  roce 
2014. Nižší část objektu korespon-
duje s okolními střechami továrních 
budov, postupně ale vystoupá do 
stometrové výše, aby tak reagova-
la na věže katedrály v Roskilde, kte-
rá je chráněna organizací UNESCO. 
Obvodový plášť tvoří dvě vrstvy hli-

níku a svou barvou připomínají cihlo-
vou fasádu katedrály. Otvory v noci 
propouštění světlo a připomínají tak 
rozžhavené železo.  Spalovna po-
skytuje energii pro více než 60 tisíc 
domácností.
Foto: erickvanegeraat

Leeds, Velká Británie

Autorem architekto-
nického řešení britské 
spalovny v  Leedsu je 
Jean-Robert Mazaud/ 
S’PACE  Architects, 
který navrhl kopulo-
vitou dřevěnou kon-
strukci umístěnou na 
železobetonových  zá-
kladech s vertikální ze-
lenou fasádou o ploše 1 800 m2, 
která je jednou z největších v Evro-
pě. Ročně se zde spaluje až 
214 000 tun komunálního odpadu, 
přitom dochází k  ohřevu vody na 

páru, která pohání turbínu k výrobě 
elektřiny. Tato inovativní metoda 
dodává elektřinu až 20  000  brit-
ským  domácnostem.
Foto: S’PACE Architects
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ZEVO Baoan, Shenzhen, Čína

V  roce 2020 by mělo být na před-
městí čínského Shenzhenu (Šen-Če-
nu) dokončeno největší zařízení pro 
energetické využití odpadu na světě. 
Autorem návrhu je ateliér Schmidt 
Hammer Lassen  Architects, který ve 
spolupráci s   Gottlieb Paludan Archi-
tects vyhrál v roce 2016 mezinárodní 
soutěž. Každý den by mělo zařízení 
spálit 5 000 tun odpadu (s 20 miliony 
obyvatel Shenzhen produkuje denně 
15 000 tun odpadu, což je číslo, kte-
ré ročně roste přibližně o 7 %).
ZEVO o rozloze 112 645 m² bude 
umístěno uvnitř jedné kruhové 
konstrukce, která zahrnuje všechny 
pomocné budovy a průmyslová za-
řízení. Zjednodušený a  kompaktní 

tvar elektrárny pomáhá minima-
lizovat stavební zátěž. Pro další 
snížení dopadu na životní prostře-
dí budou dvě třetiny střechy o roz-
loze 66 000 m2 (tedy 44 000 m2) 
pokryty solárními panely vyrábějí-
cími elektřinu pro přilehlé město, 
zatímco zbývající plocha bude po-
užita pro zelené střechy doplně-
né o systémy pro sběr a recyklaci 
vody a také  světlíky. 
Fasáda umožňuje díky otvorům při-
rozené větrání a zároveň brání pro-
stupu pachu a hluku z centra spalov-
ny. Stavba již probíhá a její dokončení 
je pláno váno na rok 2020.
Foto: Schmidt Hammer Lassen 
Architects

Vídeň, Rakousko

Vídeňskou spalovnu odpadu ve Spi-
ttelau postavenou v roce 1971 vy-
zdobil v roce 1989 malíř a archi tekt 
Friedensreich Hundert wasser.
Ročně se zde spálí přibližně 
260 000 tun odpadu z domácností 
a vyprodukuje 40 000 MWh elek-

trického proudu a 500 000 MWh 
tepla pro dálkové vytápění neda-
leké nemocnice a asi 60 000 bytů. 
S  celkovým instalovaným výko-
nem 460  MW představuje druhé 
největší zařízení na výrobu tepla 
ve Vídni (obr. na straně 4).

Central Parks Brewery Yard, Sydney, Austrálie

Podle projektu Tzan nes Associates 
se v Sydney od roku 2015 realizu-
je první etapa konverze pivovaru, 
integrujícího do své stavby tříge-
nerační elektrárnu, která bude do-

dávat elektřinu a teplou i studenou 
vodu pro 2 200 bytových jednotek 
a  20  000  m2 obchodních prostor, 
stejně jako veřejnému prostoru a ve-
řejnému parku o rozloze 6 400 m2.

www.ESB-magazin.cz

ODPADY

http://shl.dk/
http://shl.dk/
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Kodaň nabízí lyžování 
na střeše spalovny odpadu
Spalovna komunálních odpadů Amager Bakke v Kodani v Dánsku 
spojuje inovativní architekturu a důmyslnou technologii 
na výrobu energie. Na její střeše je od května v provozu i lyžařská 
sjezdovka s umělým povrchem. Stavba získala řadu ocenění.

Pouhých 400 m vzdušnou čarou 
od královského paláce v  Kodani 
stojí od roku 2017 Amager  Bakke 
(Amager Hill), známá také jako 
Amager Slope nebo Copenhill, nej-
modernější spalovna odpadů, která 
zároveň vyrábí tepelnou i elektric-
kou energii. Doplňuje nedaleko sto-
jící starou teplárnu, která by měla 
být do roku 2020 přestavěna pro 
využití biomasy. Tyto dva projekty 
významně přispějí k tomu, že dojde 
do roku 2025 k výraznému sníže-
ní produkce emisí CO2 ve městě.

Stavba ekonomicky, 
environmentálně 
i sociologicky profitující
Vizuálně působivou budovu spa-
lovny navrhli dánští architekti ze 
studia Bjarke Ingels Group, kteří 
dokázali čistě technologické stav-
bě vtisknout výraznou přidanou 
hodnotu. Na šikmou střešní tera-
su umístili bezmála 500 m dlouhou 

sjezdovku, která obyvatelům me-
tropole nabízí příjemnou zábavu 
a  lyžařské tratě všech typů obtíž-
nosti (červená/černá, modrá a ze-
lená). Návštěvníky do výšky 85 m 
vyveze buď výtah, nebo soustava 
dětského pojízdného gumového 
pásu a  klasického jednomístné-
ho vleku, tzv. pomy. Sjezdovka je 
pokryta umělým kobercem Ne-
veplast, jímž postupně prorůstá 
tráva. Na střechu jsou vysazovány 
stromy, trávníky a další vegetace. 
Jsou zde stezky pro pěší a horole-
zecká stěna, která s 90 metry bude 
jednou z nejvyšších v Evropě. Při 
dobré viditelnosti lze z  vrcholu 
spalovny dohlédnout až za průliv 
k švédskému městu Malmö. 

Nejčistší zařízení 
pro energetické využití 
odpadů na světě
Amager Bakke spálí každoročně na 
400 tisíc tun tuhého  komunálního 

www.ESB-magazin.cz
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Amager Bakke – video z montáže momentálně 
nejmodernější a nejekologičtější spalovny 
v celém Dánsku.

https://vimeo.com/213657408
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 odpadu vyprodukovaného 500 000– 
–700 000 obyvateli a  nejméně 
46  000 společnostmi či firmami. 
Každá ze dvou pecních linek do-
plněných turbínou a  generátorem 
může spálit přibližně 25 až 35 tun 
odpadu za hodinu. Technicky je za-
řízení spalovny navrženo tak, aby 
přepínalo mezi provozními režimy 
a  v  závislosti na místní poptávce 
po teple a  ceně elektřiny vyrábě-
lo buď elektřinu (0–63 MWh/den) 
nebo umožňovalo dálkové vytá-
pění (157–247 MWh/den). Dodává 

elektřinu minimálně pro 50 000 do-
mácností a  dálkové teplo pro 
140 000 domácností v oblasti.

Spalovna vyrábí energii pouze z ko-
munálního odpadu, zpracovává 
všechny typy odpadu, včetně orga-
nického, a využívá 100 % energe-
tického obsahu tohoto paliva. Spa-
lovna je vlastně tepelná elektrárna 
s vysokým výkonem. Pára má teplotu 
440 °C a tlak 70 barů, což ve srovnání 
s bývalou teplárnou zdvojnásobuje 
účinnost výroby elektřiny na 28 %. 

Speciální technologie čištění 
spalin
Vzhledem k  optimalizaci spalo-
vání, filtraci a dalším technolo-
giím se očekává, že emise síry 
se sníží o 99,5 % a emise oxidů 
dusíku o 90 %. Redukci oxidů 
dusíku zajišťuje spe ciální tech-
nologie čištění spalin a  selek-
tivní katalytická redukce (SCR). 
Amager Bakke je první dánskou 
elektrárnou na odpad, kde bylo 
zařízení SCR insta lováno. 

Při selektivní katalytické redukci se 
pomocí katalyzátoru a  vstřikování 
čpavkové vody odstraňují z kouřo-
vých plynů oxidy dusíku (NO). NOx 
se přeměňují na vodu a  dusík při 
teplotách 200 až 400 °C. Na vstu-
pu do katalyzátoru se měří kon-
centrace NOx pro řízení množství 
čpavku. Na výstupu z katalyzátoru 
na komínu se sleduje, zda emise 
NOx a NH3 ve vzduchu splňují zá-
konné limity, které jsou nyní pro 
oxidy dusíku 200 mg/Nm3, od roku 

Pobyt na střeše zelené spalovny Amager Bakke má navozovat pocit dovolené 
na alpském kopci – běžecké, turistické a lyžařské trasy vedou od nejvyšší 
umělé lezecké stěny v Evropě přes louky a lesy k odpočívadlům či posilovně. 

Video Adama Gebriana z prohlídky dokončené spalovny Amager Bakke. 
Umělá sjezdovka o délce 500 m je pokrytá umělým kobercem, z něhož 
postupně prorůstá tráva. 

https://vimeo.com/293334851
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2020 to bude jen 100 mg/Nm3 a pro 
amoniak 30 mg/Nm3.

Testování spalin funguje, pokud 
je hladina kyslíku kolem 4,5–5 % 
a vykazují se hladiny oxidu dusíku 
(NOx) v rozsahu 200–250 mg/Nm3. 
K měření dochází ve chvíli, než do-
sáhnou spaliny filtru SCR. Amager 
Bakke se proto považuje za nej-
čistší zařízení pro energetické vyu-
žití odpadů (ZEVO) na světě a uži-
vatelé sjezdovky se nemusí obávat 
špatné kvality ovzduší.

Chlazení vodou 
Moderní technologie umožní, že 
spalovna vyrobí více čisté vody, 
než spotřebuje. Vodní chlazení 

 zajišťuje technologie DynaGrate®, 
která umožňuje vysoké hodnoty 
ohřevu, přizpůsobí se druhu paliva, 
dobře reaguje např. i na přítomnost 
kovů v  odpadech, optimalizuje 
spalování a má minimální náklady 
na údržbu. Celý chladicí systém 
je dobře integrován, neexistují tu 
žádné citlivé hadicové spoje uvnitř 
pece a jeho ocelová hřídel je chrá-
něna před poškozením. Mechanic-
ké prosévání odpadu skrz rošt ne-
poškozuje konstrukci, protože díky 
vysoké teplotě dochází k  tavení 
cínu, hliníku a dalších kovů. Motor 
umístěný mimo pec není vystaven 
agresivnímu působení prostředí 
a  snadněji se udržuje. Technolo-
gie pracuje s  nízkým přebytkem 

 vzduchu, zajišťuje téměř úplně 
shoření odpadu, tedy méně spalin, 
a  také velmi nízké emise organic-
kých látek (cca 0,2 %) v popelu. 

Vypouštěné kouřové 
prstence měly symbolizovat 
tunu CO2
V původním návrhu řešení měl ko-
mín spalovny vypouštět své výfu-
kové plyny v časových intervalech. 
Mělo se jednat o „kouřové prsten-
ce“ složené spíše z vodní páry než 
ze skutečného kouře, které navíc 
měly v noci svítit. Podle architek-
tů ateliéru BIG mělo jít o  velice 
originální a půvabný prvek. Každý 
kroužek měl symbolizovat tunu za-
chyceného (tedy nevypuštěného) 

oxidu uhličitého. Z  abstraktního 
mediálního tématu udržitelnosti se 
tak měl stát konkrétní srozumitel-
ný příklad. Ze záměru ale nakonec 
vzhledem k  jeho složitosti sešlo.

Unikátní fasáda od českého 
dodavatele prošla náročným 
testováním
Komplexní vnější opláštění budovy, 
včetně speciální prosklené vnitřní 
příčky, která odděluje administra-
tivní část od provozu, dodávala 
na spalovnu Amager Bakke spo-
lečnost SIPRAL. Česká rodinná, 
dnes středně velká firma se svým 
inovativním řešením uspěla ve ve-
řejném výběrovém řízení. Funkční 
fasád ní plášť se skládá z  modulové 

Schéma fungování ZEVO Amager Bakke Amager Bakke spálí každoročně 400 tisíc tun tuhého komunálního odpadu.
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 fasády v  administrativní části, kde 
jsou vysoké nároky na tepelné 
a  akustické parametry. Dodávku 
dále tvořila převážně modulová fa-
sáda provozní části budovy a  ně-
kolik dalších fasád ních konstrukcí 
menšího rozsahu. Většinu povrchu 
budovy zakrývá druhá, pohledová 
vrstva hliníkových kazet v  počtu 
cca 3250  ks (takzvaných bricků), 
které jsou vyrobeny z hliníkového 
plechu bez povrchové úpravy, je-
hož vzhled se časem a vlivem po-
větrnostních podmínek přirozeně 
mění. Vzorky vnějšího opláštění 
i  speciální prosklené vnitřní příč-
ky musely projít náročným testo-
váním v  několika akreditovaných 
zkušebnách, kde se prvky opláště-
ní mimo jiné podrobily testu vodo-
těsnosti při dynamickém namáhá-
ní za pomoci letecké vrtule a testu 
odolnosti proti zatížení větrem. 

Do interiérů v administrativní čás-
ti proniká okny mezi bricky denní 
světlo. Součástí fasádního pláště 
je i  fasáda přecházející do atiky, 
která slouží jako zábradlí a  záro-
veň chrání návštěvníky pohybující 
se po veřejně přístupném povrchu 
střechy před větrem. Speciální 
vnitřní příčka splňuje vysoké ná-
roky na požární ochranu a  akus-
tiku, protože slouží k  oddělení 

kancelářských prostor od provo-
zu samotné spalovny. Součástí 
dodávky byly i vstupy do objektu 
a  různé typy vrat. Unikátním prv-
kem jsou tzv. crane door (vrata je-
řábu) o rozměrech 2 x 4 m, která 
jsou zakomponovaná do fasád-
ního pláště v zadní části budovy. 
Zajímavým prvkem opláštění je 
možná instalace zeleně na horním 
povrchu vybraných obkladových 
hliníkových kazet v administrativ-
ní části objektu a v části přiléhající 
ke sjezdovce na severní fasádě. 
Dle původního projektu měla být 
fasáda osázena vegetací a  vyvo-
lávat dojem zelené hory (dosud 
však k osázení nedošlo). 

Markéta Pražanová
a Ema Novotná, SIPRAL, a. s.

Více informací 

Oficiální stránky spalovny

https://vimeo.com/293334851

https://big.dk

www.volund.dk

O fasádě SIPRAL

Foto Amager Ressource Center

Amager Bakke v Kodani – tepelná elektrárna, jejímž 
palivem je komunální odpad

Autoři: Bjarke Ingels Group /  
BIG Architects
Investor: Amager Ressource 
 center, jehož vlastníkem je pět dán-
ských obcí (Dragør, Frederiksberg, 
Hvidovre, Kodaň a Tårnby).
Dodavatel fasády: SIPRAL, ČR

Plocha: 41 000 m2

Realizace: 2013–2017 spalovna; 
2018 sjezdovka
Náklady: 670 mil. USD / přibližně  
15 mld. Kč (z toho sjezdovka 
92 mil. USD)

www.ESB-magazin.cz
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Garantované hodnoty*
Množství spáleného odpadu 25–35 t/h v každé ze dvou pecních linek
Vytápění, nízká hodnota 11,5 MJ/kg
Výkon páry 141,1 t/h
Teplota páry 440 °C
Tlak páry 70 barů
Teplota spalin na výstupu z kotle 160 °C
Teplota napájecí vody 130 °C

Hodnoty spalin po vyčištění Garantované hodnoty mg/Nm3

NOx ** 15 
CO *** 50
NH3 ** 3
Celkový organický uhlík (TOC) 5

* Referenční obsah kyslíku 11 %, suchý plyn   ** Průměrná měření za 24 hodin   
*** Průměrná měření za 30 minut

http://www.a-r-c.dk/amager-bakke
https://vimeo.com/293334851
https://big.dk
http://www.volund.dk
http://www.sipral.cz/cz/jednotka?uid=16
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Energetické využití odpadu 
v ČR je nízké
V České republice bylo v letech 2017 a 2018 energeticky 
využito přibližně 1,2 milionu tun odpadu ročně. Z toho nejvíce 
ve spalovnách komunálního odpadu (ZEVO), konkrétně 
celkem 668 258 tun.

Oddělení analýz a  datové pod-
pory koncepcí Ministerstva prů-
myslu a  obchodu ČR vydalo 
v  dubnu  2019 aktualizovanou 
Statistiku energetického využívá-
ní odpadů a  alternativních paliv  
1989–2018.

První ZEVO bylo v Brně
Na území ČR byla jako první uve-
dena do provozu spalovna v Brně 
(dnes SAKO Brno, a. s.), která byla 
postavena v  letech 1984–1989. 
Při rozsáhlé rekonstrukci, která 
byla dokončena v roce 2011, byly 
vybudovány dvě zcela nové linky 
na spalování odpadů a  kapacita 
zvýšena na 248 tisíc tun odpa-
dů ročně. V  rámci projektu byla 
postavena nová odběrová par-
ní kondenzační turbína o  výkonu 
22,7 MW, která umožňuje provo-
zování spalovny na optimální vý-
kon i  v  obdobích s  minimálním 
odběrem tepla.

Další moderní spalovna komunální-
ho odpadu byla v České republice 
uvedena do provozu v  Liberci. Její 
výstavba byla zahájena v roce 1997 
a v roce 2000 byla spalovna uvede-
na do trvalého provozu. Je vypro-
jektována na kapacitu 96 tisíc tun 
odpadu za rok. Ve spalovně je osa-
zeno zařízení na výrobu elektric-
ké energie o  instalovaném výkonu 
4,5 MW.

ZEVO Malešice by měla 
získat novou podobu
Praha začala projektovat novou 
spalovnu na likvidaci tuhého ko-
munálního odpadu již koncem 
70.  let. Projekt zařízení na ener-
getické využití odpadu – ZEVO 
Praha-Malešice byl dokončen až 
v roce 1987 a v září 1988 byla za-
hájena výstavba. Po mnoha peri-
petiích byla spalovna uvedena do 
provozu na podzim roku 1998. Na 
počátku 21. století zde proběhla 
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Zařízení na energetické využití odpadů v Praze-Malešicích 
čeká revitalizace. Na řešení souboru staveb a přilehlého okolí 
bude v příštím roce vypsána mezinárodní architektonická 
soutěž. Foto ŠJů, Wikimedia Commons
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rozsáhlá modernizace týkající se 
čištění spalin a  výstavby kogene-
rační jednotky. Turbína o  výkonu 
17,6 MW byla uvedena do provozu 
v roce 2010. Spalovna je provozo-
vána společností Pražské služby, 
a. s., a energeticky zpracuje 330 ti-
síc tun odpadu ročně.

V  březnu 2020 by měla být vy-
hlášena mezinárodní architekto-
nická soutěž na úpravu vzhle-
du malešické spalovny. Jejím 
předmětem bude revitalizace 
souboru staveb a  přilehlého 

okolí ZEVO Malešice. Jedná se 
o  první architektonickou soutěž 
na technologickou stavbu v ČR. 
Soutěžní návrhy bude posuzo-
vat mezinárodní porota slože-
ná z  nezávislých odborníků (Till 
Rehwaldt, architekt, DE; Lieven 
de Groote, architekt, BE; Igor 
Marko, konzultant, GB; Jana Pyš-
ková, krajinářská architektka; 
Barbora Šimonová – architektka 
a umělkyně) a zástupců zadava-
tele (Zdeněk Hřib, primátor hl. m. 
Prahy; Patrik Roman, generální 
ředitel Pražské služby; Aleš Blá-

ha, ředitel ZEVO Malešice; Mar-
tin Čáslavka, Pražské služby).

Praha se chce zařadit po  bok 
metropolí, jako jsou Vídeň nebo 
Kodaň, které se s  tímto úkolem 
v  minulosti již vypořádaly se ctí 
(viz  ZEVO Amager Bakke v  Ko-
dani – s. 8).

Plzeň otevřela nové ZEVO 
v roce 2016
Zatím poslední projekt výstavby 
zařízení na energetické využití ko-
munálního odpadu byl dokončen 

v roce 2016 v Chotíkově u  Plzně 
(Plzeňská teplárenská, a. s.). Spa-
lovna s roštovým topeništěm je pro-
vozována jako kogenerační zdroj 
o  elektrickém výkonu 10,5  MW 
a tepelném výkonu 31,7 MW. Roč-
ně zpracuje 95 tisíc tun komunální-
ho odpadu.

Nové spalovny se zatím 
v ČR nestaví
V roce 2018 byla v ČR kapacita spa-
loven zhruba 668 258 tun, přičemž 
produkce komunálního odpadu je 
cca 3,5 miliónu tun. ČR proto plánu-

Waste-to-Energy in Europe in 2016

WtE Plants operating in Europe 
(not including hazardous waste incineration 
plants) : 488

Waste thermally treated in WtE plants 
(in million tonnes): 93.9

Data supplied by CEWEP members
and national sources 

* Includes plant in Andorra

Finland
8  1.47Norway

17  1.61

Sweden
34  5.99

Estonia
1  0.24

Lithuania
1  0.26

Poland
5  0.5

Czech Republic
4  0.7 Slovakia

2  0.29
Hungary
1  0.35

Romania

Bulgaria

Greece

Italy
41  6.21

France
126  14.4

Spain*
12  2.88

Portugal
4  1.2

Austria
11  2.5Switzerland

30  4

Netherlands
12  7.8

Belgium
18  3.41

Germany
96 26

Luxembourg
1  0.16

Denmark
26  3.47

United 
Kingdom
37  9.96

Ireland
1 0.23

2Energetické využívání odpadu v jednotlivých evropských státech v roce 
2016. Modré písmo: počet ZEVO (bez zařízení spalujících nebezpečné 
odpady). Červené písmo: odpad zpracovaný v ZEVO v milionech tun. 
Celkem je v Evropě 488 ZEVO, která zpracují 93,9 milionů tun odpadu.

Situace v ČR.  Zařízení pro spalování odpadu.  Zařízení pro energetické 
využití odpadu – jako paliva nebo k  výrobě energie.

www.ESB-magazin.cz
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https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
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je výstavbu dalších několika spalo-
ven. Všechny tyto záměry však na-
rážejí na velkou finanční náročnost 
projektů a také na na odpor ekolo-
gických a občanských sdružení.

Příkladem nerealizovaných zámě-
rů spaloven jsou Komořany (okres 
Most), kde se od roku 2015 mělo 
spalovat ročně 150 tisíc tun odpa-
du, ale v roce 2013 bylo oznáme-
no, že se od záměru upouští. Další-
mi neuskutečněnými projekty jsou 
spalovna Karviná s  plánovanou 
kapacitou 200 tisíc tun odpadu.

Cementárny využívají odpad 
jako alternativní zdroje 
energie
V České republice je momentálně 
v  provozu 22 spaloven průmys-
lových a  nemocničních odpadů. 
V  cementárnách a  vápenkách se 
ročně spálí 400 tisíc tun alterna-
tivních paliv a odpadů. Tuhé alter-
nativní palivo (TAP) z  průmyslo-
vých či živnostenských odpadů 
a  z   třídicích linek separovaného 
komunálního odpadu vyrábí ně-
kolik společností. Větší část TAP 
je vyráběna v ČR, zbytek pochází 
z dovozu ze zahraničí.

Využívání alternativních nebo ná-
hradních paliv a odpadů v cementář-

ských pecích začalo v první polovině 
80. let 20. století, kdy se v rotačních 
pecích cementáren v Mokré a Číž-
kovicích začaly spalovat pneumati-
ky. Po roce 1991 se začala využívat 
kapalná alternativní paliva, drcené 
pneumatiky a pryže. Postupně byla 
zařazována další alternativní pali-
va, jako například paliva vyrobená 
z vytříděných tuhých odpadů, paliva 
vyrobená při likvidaci starých ekolo-
gických zátěží (paliva z ostravských 
lagun a  jim podobná), masokostní 
moučka, kafilerní tuk a další.

Využívání alternativních paliv ve 
velkých energetických zařízeních 
však dosud nepřekročilo stadium 
spalovacích zkoušek. Historic-
ky výjimečné spalovací zkoušky 
proběhly v roce 2007 v elektrárně 
Dětmarovice, kde bylo spalováno 
palivo NOLO 1 vyrobené při sanaci 
ekologické zátěže.

Ing. Aleš Bufka, 
Ing. Diana Andronic, Ph.D.
Oddělení analýz a datové podpory 
koncepcí Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR

Statistika energetického využívání 
odpadů a alternativních paliv 
1989–2018

www.ESB-magazin.cz
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Historický vývoj a statistika energetického využívání odpadů v ČR

Spalovny 
tuhého 
komunálního 
odpadu 
(ZEVO)

Spotřeba 
odpadu

Energie 
v palivu

Hrubá 
výroba 

elektřiny

Hrubá 
výroba 
tepla

Dodávka 
tepla

Rok t GJ MWh GJ GJ

1989 44 685 446 850 0 285 032 236 670

1998 244 535 2 332 468 452 1 783 061 1 548 523

2008 376 381 4 051 875 19 495 3 115 170 2 489 048

2016 666 018 6 110 656 168 404 4 054 383 2 637 490

2017 702 831 6 603 774 196 041 4 172 055 2 707 054

2018 668 258 6 281 000 172 017 4 202 523 2 651 383
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Spalování a energetické využití odpadu v ČR

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrárna_Komořany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karviná
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2019/4/Statistika-EVO-2018_1.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2019/4/Statistika-EVO-2018_1.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2019/4/Statistika-EVO-2018_1.pdf
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Podzemní potrubní systém – 
alternativa k tradičnímu 
sběru odpadu
Ve světě už existuje více než 1000 lokalit využívajících 
pneumatický podzemní systém dopravy odpadu 
prostřednictvím potrubí. Na centrální místo lze přesunout 
pomocí vzduchu desítky tun odpadu denně. 

Jednou z  alternativ k  tradičnímu 
způsobu sběru odpadu (systém 
„door to door“ – odvozový systém 
popelnic či pytlů přímo od domu, 
resp. donáškový systém do blíz-
kých kontejnerů umístěných nad 
či pod zemí), je pneumatický pod-
zemní systém dopravy odpadu 
prostřednictvím potrubí na centrál-
ní místo, který je známý především 
z  šedesátiletého vývoje švédskou 
společností Envac. Zastánci pneu-
matického systému sběru odpadu 
argumentují, že je nadřazený tomu 
tradičnímu, protože snižuje množ-
ství negativních dopadů a  dělá 
separaci odpadu atraktivnější pro 
domácnosti.

Odpadkové koše, které 
nejsou nikdy přeplněné
Vhazováním odpadu do vhozo-
vé šachty, která připomíná sběr-

nou nádobu, se plní pneumatic-
ký potrubní systém. Po naplnění 
je odpad ihned nasáván přes síť 
trubek a  transportován rychlostí 
70–90 km/h nejprve vedlejším, po-
tom hlavním uzavřeným podzem-
ním potrubím, pomocí podtlaku, 
do centrálního sběrného terminálu. 
Každá komodita (typ odpadu) je do-
pravována individuálně a  následně 
ukládána přímo do vlastního kon-
tejneru o objemu 30 m3, v němž je 
odpad slisován. Transport odpadu 
potrubním systémem je řízen počí-
tačem a trvá přibližně 30 sekund od 
vhozu až po dopravu na centrální 
terminál. Odpad z  plných lisova-
cích kontejnerů odvezou nákladní 
automobily na místa dalšího zpra-
cování (dotřiďovací linka, recyklač-
ní závod, zařízení pro energetické 
využití odpadu). Výhodou systému 
je také filtrace vzduchu – takže při 
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Vhazová místa pneumatického podzemního systému 
transportování odpadu ve čtvrti Hammarby Sjöstad 
ve Stockholmu s potrubím o délce 15 850 m.  
Foto archiv Envac
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nasávání odpadu, např. speciálními 
automobily Movac, není šířen zá-
pach. Výrobce uvádí, že vybudo-
váním potrubního systému sběru 
komunálního odpadu dochází k po-
tenciálnímu snížení dopravní zátěže 
způsobené svozem odpadu v rám-
ci obslužného území až o 90 %.

Vhozové šachty jsou běžně do-
stupné pro všechny obyvatele 
města, jelikož jsou umístěny na uli-
cích (případně přímo v  domech). 
Rozdělené jsou podle druhu ma-
teriálu, tj. plast, papír, bioodpad 
a směsný komunální odpad (SKO). 
Často je obdobný systém využíván 
také v nemocnicích, velkých hote-
lích (jídelnách) atd. – tzn. v místech 
s velkou produkcí odpadu. 

Hlavní nevýhodou tohoto systému 
je, že není schopen přepravovat 

sklo a kovy, jelikož by při přepravě 
uvedených typů odpadů mohlo do-
jít k poškození systému, a  je tedy 
využíván standardní systém sběru, 
zejména podzemní sběrné kontej-
nery. Rovněž není systém schopen 
dopravovat elektroniku a další ob-
jemný odpad. Dále pak se jedná 
o vysoké investiční náklady na vy-
budování (např. ve městě Romain-
ville ve Francii s cca 6000 obyvate-
li zaplatili za vybudování systému 
10 milionů eur). 

Podzemní systém versus 
klasický sběr odpadu
Ve studii Pneumatic vs. door-to-door 
waste collection systems in exis-
ting urban areas: a comparison of 
economic performance bylo prove-
deno porovnání podzemního pneu-
matického systému s převládajícím 
klasickým „door-to-door“ systé-

mem ve vybrané již existující, hustě 
obydlené městské lokalitě v  Hel-
sinkách ve Finsku. Tato oblast má 
rozlohu 0,2 km2 s hustotou zalidně-
ní 20 000 obyvatel/km2 (3911 bytů, 
5095 obyvatel, 2000 tun komunál-
ního odpadu za rok). Důvodem re-
alizace podzemního pneumatické-
ho systému pro přepravu odpadu 
byl omezený manipulační prostor 
pro popelářské vozy s  kontejnery. 
Další komplikací byla problemati-
ka svozu v období zimních měsíců. 

Zpracovatelé studie si uvědomo-
vali, že oba systémy nejsou úpl-
ně jednoduše srovnatelné – liší se 
ekologickou udržitelností, dopady 
na životní prostředí – hluk, zápach, 
emise ale i ekonomickou provedi-
telností – rozsah realizačních pra-
cí, stav a umístění inženýrských sítí 
atd. Podle dopadu na životní pro-

středí a dostupnosti odhadu ceny 
byly do environmentálních nákladů 
započítány následující emisní po-
lutanty CO2, SO2, NOx, kde prů-
měrná cena za poškození klimatu 
činí 528 Kč/tuna CO2, 24 735 Kč/
tuna SO2 a 22 950 Kč/tuna NOx. 

Pneumatický systém je 
šestkrát dražší než klasický 
sběr a svoz odpadu 
Průměrné náklady podle předmět-
né studie pro klasický sběr jsou 
odhadnuty na 1876 Kč/t odpadu 
a skládají se z investičních (45 %) 
a provozních (54 %) nákladů. Za-
jímavostí je, že environmentál-
ní náklady se podílejí pouze 1 % 
z  celkové částky. Provozní nákla-
dy mohou být rozděleny na opravu 
a údržbu, která zaujímá cca 30 %, 
a  sběr a  svoz odpadu, který činí 
zbylých 70 %. 

 

 

Figure 62. The stationary vacuum system in Hammarby Sjöstad. Sou rce: Envac.  

The above graphic shows how the stationary vacuum systems work.  

 First, users throw their waste into readily accessible inlets, which can either be indoor or 
outdoor. Here, the bags of waste are stored temporarily underground on top of a storage valve.  

 Second, emptying occurs. Sensors detect when the inlets are full and they are then emptied at 
regular intervals. Emptying of the system is either automatic or manually controlled through the 
internet. When the control system senses that it is time to empty the inlets, the fan system 
creates a vacuum in the pipe network. A supply air valve opens to allow the pipe system to 
transport waste from the inlets to a waste collection station. The storage valves beneath the 
inlets are then opened one by one. The waste bags fall down into the underground network and 
are sucked away to the waste collection station at speeds of up to 70 kph and over distances as 
far as 3 km from the waste inlets. 

 Third, the waste travels to a collection station. Waste at the collection station passes through a 
cyclone, where it is separated from the transport air. It then falls down into a compacting 
chamber from where it is compressed and fed into a sealed container. The transport air is 
released via an air exhaust having passed through a series of cleaning filters and silencers. The 
collection station is located on the outskirts of the development close to a transport route 
accessible for large vehicles (Envac, 2015). 

 

Mobile Vacuum System: The mobile vacuum system was developed in the late 1980's, primarily for 
small and medium-sized areas.  

 

Figure 63. Mobile vacuum system in Hammarby Sjöstad. Source: City of Stockholm  

 

Výhodou potrubního systému je čistota a také minimalizace pachů z odpadů. 
Na snímku ulice ve stockholmské čtvrti Hammarby Sjöstad. Foto archiv Envac

Po naplnění vhozové šachty je odpad nasáván do sítě trubek a přesunuje se rych-
lostí 70–90 km/h do centrálního sběrného terminálu. Schéma archiv Envac

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X1200236X
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Situace je úplně jiná v případě pod-
zemních pneumatických systémů, 
kde celkové náklady byly vyčísle-
ny na hodnotu 10 617 Kč/t odpa-
du, což znamená, že klasický sběr 
a svoz odpadu je téměř 6x ekono-
micky výhodnější. Rozdíl vzniká ze-
jména u investičních nákladů, proto-
že podzemní pneumatický systém 
je ekonomicky náročnější na pou-
žité technologie a celkovou realiza-
ci. U  pneumatického podzemního 
systému už nejsou náklady slože-
ny z  jedné poloviny investičními 
a z druhé provozními náklady jako 
tomu bylo u  klasického způsobu 
sběru. Zde největší část tvoří inves-
tiční náklady (83 %), zatímco podíl 
provozních nákladů je 17 %. Větší 
rozsah pneumatického podzemního 
systému má za následek snižování 
průměrných nákladů na tunu odpa-
du, které jsou způsobeny především 

poklesem investičních nákladů do 
tohoto systému. Delší potrubí zvýší 
počet sběrných míst, ale vysoké ná-
klady na vybudování centrálního ter-
minálu zůstanou nezměněny. Pokud 
by narostlo množství odpadu, tak lze 
očekávat pokles nákladů při přepoč-
tu na jednu tunu, protože by se snížil 
podíl vysokých investičních nákladů 
na centrální terminál. Současně je 
nutné zmínit, že by došlo k vyšší čet-
nosti vývozů centrálního terminálu, 
resp. by bylo nutné zajistit větší ob-
jem kontejnerů. Údržba, čištění, sle-
dování systému a spotřeba energie 
na tunu odpadu zůstane nezměně-
na bez ohledu na velikost systému.

Markéta Pražanová, 
spolupráce Bc.Zuzana Petrasová, 
Ing. Jiří Gregor, Ph.D. 
Ústav procesního inženýrství, Fakulta 
strojního inženýrství VUT v Brně

 

Users throw their waste bags into readily accessible waste inlets located either indoors or outdoors. 
The waste is then stored in closed underground screw tanks, which are linked together with docking 
points by a network of underground pipes. Most of these docking points were located in areas to 
ensure that the vacuum truck picking up the waste causes minimal disruption by avoiding gardens, 
narrow streets, and densely populated areas. However, some docking point locations still caused 
problems in Hammarby.   

Figure 64. Waste Truck Emptying the Waste Storage (Source: Authors)  

 

The underground tanks are emptied regularly depending on the amount of waste discarded and the 
storage capacity of the tanks. The vacuum truck, which empties the tanks via the docking points, 
creates a vacuum in the pipe system. Once this vacuum has reached a required level the waste is 
sucked seamlessly out of the screw tanks, through the pipe system and into the vacuum truck, where 
it is compressed. 

When the tanks are emptied the amount of waste collected per tank is recorded by measuring the 
weight in the vehicle. This information can then be used to invoice individual property owners or 
companies for the exact amount of waste they produce (Envac, 2015). 

 

Odpad z plných kontejnerů nasají svozové nákladní automobily a odvezou ho 
do místa dalšího zpracování. Foto archiv Envac

Příklady pneumatických podzemních systémů sběru 
odpadu ve světě

• Druhé největší norské město 
Bergen, nazývané též „brána do 
fjordů“, získá po dokončení zakáz-
ky za 20 milionů eur prvenství – 
v roce 2026 by mělo mít největší 
systém automatizovaného va-
kuového sběru odpadu. Cent-
rální podzemní potrubní systém 
o délce 7, 5 km bude napojen na 
boční potrubí, která budou přivá-
dět odpadky z vhazových šachet 
vzdálených až 70 km. Celkem 
technologie umožní transportovat 
30 tun odpadu denně. Očekává 
se, že realizace potrvá 10 let.

• Obdobný systém jako v Bergenu 
byl realizován také ve čtvrti Ham-
marby Sjöstad ve Stockholmu, kde 
žije 25 000 obyvatel v přibližně 
11 000 bytech. Tato čtvrť usiluje 
o maximálně udržitelný urbani-
smus, jehož součástí je rovněž 
nakládání s odpadem. Podzemní 
potrubí zde dosahuje 15 850 m. 

• Sanya Serenity Coast, Hainan, 
v Číně je luxusní čtvrť s hotely 
a 9324 apartmány, která usiluje 
o maximální čistotu a ničím neru-
šený estetický obraz. Umístí pro-
to na své území 1755 vhozových 

míst a potrubí o délce 10,9 km, 
která transportují až 21 tun od-
padků denně.

• Čtvrť Barrio Húmedo v cent-
ru města León ve Španělsku se 
rozhodla využít potrubního systé-
mu, protože jsou zde velmi úzké 
uličky, kde neprojedou vozy pro 
odvoz odpadu, není zde dostateč-
né místo pro kontejnery a pohy-
buje se zde velké množství turistů 
zanechávajících po sobě odpadky. 
V lokalitě se nacházejí především 
byty, hotely a restaurace. Umís-
těno bylo 255 vhozových míst 
a 5,7 km potrubí.

• Pearl of Quatar v Dauhá je 
luxus ní čtvrť se 14 000 byty. Jako 
vrchol technologického pokroku 
je zde mimo jiné instalován také 
potrubní systém sběru odpadu 
s 55 km potrubí a 415 vhozovými 
místy (uvnitř domů i vně), který 
přepraví 135 tun odpadu denně.

• Wembley City v Londýně umísti-
lo pro 7400 bytů celkem 252 vho-
zových míst ústících do 2,5 km 
potrubí. Systém přepraví 160 tun 
odpadu za týden. 
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Jak se stavebními odpady 
nakládají státy EU
Evropská unie vyprodukuje 1,3 miliardy tun odpadu  
ročně. To je za minutu více odpadu, než váží sedm  
Boeingů 747. Z toho celou třetinu tvoří stavební  
a demoliční odpady. 

Správné nakládání se stavebními 
a  demoličními odpady (dále jen 
SDO) předcházením vzniku od-
padu a podpora recyklace využi-
telných materiálů ze stavebních 
a  demoličních odpadů je zásad-
ní z hlediska udržitelnosti a  kva-
lity života. Ministerstvo průmyslu 
a  obchodu zveřejnilo v  listopadu 
loňského roku Protokol EU o na-
kládání se stavebními a demoliční-
mi odpady, který mimo jiné obsa-
huje i řadu doporučení a příkladů 
dobré praxe. Jejich cílem je zlep-
šit důvěru v procesy nakládání se 
stavebními a demoličními odpady 
z  demontáží/dekonstrukcí a  za-
jistit kvalitu recyklovaných mate-
riálů ze stavebních a demoličních 
odpadů. 

Konkrétní cíle Protokolu:
• zlepšit identifikaci, třídění 

a sběr SDO (kvalitní audity 

před demolicí, plány nakládání 
s odpadem);

• optimalizovat logistiku SDO;
• zajistit kvalitu zpracování 

a výstupy ze zpracování SDO;
• zajistit řízení kvality – audit 

před demolicí a plán nakládání 
s SDO, Nařízení EP a Rady (EU) 
305/2011;

• podpora formou politických 
a rámcových podmínek.

Příklady dobré praxe v EU
Protokol uvádí 26 příkladů dobré 
praxe nakládání se stavebním od-
padem. Mezi evropskými státy si 
nejlépe stojí Francie, která např. 
aplikuje nařízení o stavebních pro-
jektech, které určuje jak identifi-
kovat odpady z demolic a  rekon-
strukcí budov. Jedná se o budovy 
s plochou větší než 1 000 m2 pro 
každé podlaží nebo hospodářství, 
průmyslovou nebo komerční bu-
dovu, která byla vystavena nebez-

www.ESB-magazin.cz

ODPADY

Před výstavbou Olympijského parku v Londýně se 
zbouralo více než 220 budov, množství zdí, mostů 
a silnic. Znovu se podařilo na stavbu využít a recyklovat 
1 666 908 tun stavebního odpadu a došlo tak  
ke snížení CO2 o 908 tun. Foto: supermoving,  
commons.wikimedia.org

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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pečným látkám. Dále francouzské 
předpisy vyžadují, aby původci 
odpadů předložili doklad s  uve-
dením přepravy odpadů z  jejich 
místa původu a  povahy odpadů. 
Tento dokument musí být předlo-
žen předtím, než je odpad přijat 
do úpravárenských zařízení, která 
přijímají inertní odpad bez nebez-
pečných vlastností. Elektronický 
systém Ivestigo je software pro 
sledovatelnost stavebních a  de-
moličních odpadů. Tato online 
platforma, která byla vytvořena 
Francouzskou asociací pro de-
molici (SNED), má za cíl usnadnit 
sledovatelnost a  dodržovat fran-
couzské předpisy o odpadech pro 
společnosti. Francouzské minis-
terstvo pro udržitelný rozvoj také 
od počátku roku 2000 zkoumalo 
možnost jednotného a  harmoni-
zovaného přístupu pro lepší využí-

vání alternativních materiálů v sil-
ničním stavitelství, které by byly 
vyrobeny z odpadů. Existuje také 
francouzský auditní nástroj QUA-
LIRECYCLE BTP, urče ný pro spo-
lečnosti zabývající se nakládáním 
se stavebními a  demoličními od-
pady.

V Belgii zřídili pro řízení demolič-
ních činností organizaci Tracimat, 
která byla belgickými veřejnými 
orgány uznána a  pověřena vy-
dáváním „osvědčení o  selektivní 
demolici“ pro konkrétní stavební 
a demoliční materiál, který byl zís-
kán na místě demolice a následně 
prošel systémem sledování. Vy-
tvořili rovněž právně nezávazný 
nástroj BRL SVMS-007, který pod-
poruje kvalitní demoliční postupy. 
Zadavatelé, kteří tento certifikační 
systém zadávání zakázek využijí, 

mají zajištěnu ekologickou a  bez-
pečnou demolici na místě. 

Obdobně funguje v Rakousku se-
znam stavebních a  demoličních 
materiálů, které je třeba odstranit 
z  budovy před demolicí – dle ra-
kouské normy ÖNORM B3151. 

V  Polsku zase vytvořili Program 
pro snížení množství azbestu v le-
tech 2009–2032.

V  Itálii je od počátku devadesá-
tých let decentralizovaně uplatňo-
vána daň z písku, štěrku a kamene. 
Neexistuje žádná společná vnitro-
státní daňová sazba. Namísto toho 
každý region uplatňuje na jeden 
krychlový metr vytěženého písku, 
štěrku a  kamene různé sazby na 
úrovni provincií a obcí. 

Opětovného použití stavebních ma-
teriálů na dočasném staveništi se 
pokusili docílit v   Anglii  – u  příkla-
du olympijského parku z olympiády 
v Londýně roce 2012. Olympijský or-
gán Olympic Delivery Authority (ODA) 
stanovil náročné cíle v oblasti udrži-
telnosti pro demolici v olympijském 
parku, včetně celkového cíle mini-
málně 90 % hmotnosti demoličního 
materiálu, který má být znovu použit 
nebo recyklován. Celkový cíl ODA 
byl překročen o 8,5 %, přičemž bylo 
skládkováno méně než 7000 tun. 

Pokyny pro nakládání se zdroji 
a odpady ve stavebnictví a při de-
molicích byly zveřejněny také ve 
Švédsku, a to již v roce 2007 Švéd-
skou stavební federací. Poslední 
aktualizovaná verze Pokynů z roku 
2016 obsahuje normativní odvět-
vové texty pro vybrané procesy.

Na staveništi parku pro olympijské hry v Londýně bylo znovu použito 9995 tun 
cihel, 190 tun oceli z rámů a plášťů budov, 507,4 tun kamene a dlažby, 86,1 tun 
dlaždic a obkladů, 9,8 tun dřeva atd. (zdroj: Reuse and recycling on the London 
2012 Olympic Park, 2011). Foto: David Poultney, ODA, Londýn, 2008

Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební 
a  demoliční odpady. Z 98 % jsou však využity – představují významný 
zdroj druhotných surovin. Foto Kovosteel
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Evropská komise připravila balí-
ček opatření týkajících se oběho-
vého hospodářství v oblasti zasy-
pávání. Do roku 2020 se příprava 
na opětovné použití, recyklaci 
a zasypávání stavebních a demo-
ličních odpadů neklasifikovaných 
jako nebezpečné na seznamu od-
padů zvýší na nejméně 70 % hmot-
nosti ve všech členských státech. 

Paralelně s tímto balíčkem již v Bul-
harsku začala fungovat vyhláška 
o stavebních a demoličních odpa-
dech používaných pro zasypávání.

Za jednu z cest k  zodpovědnému 
hospodaření s  odpady lze pova-
žovat také soukromé a vnitrostátní 
systémy pro udržitelnou výstavbu, 
např. systém hodnocení LEED (Le-
adership in Energy and Environmen-
tal Design), BREEAM (Building Re-
search Establishment Environmental 
Assessment Method) nebo HQE™ 

(Haute Qualité Environnementale / 
vysoká kvalita životního prostředí).

Markéta Pražanová

In
ze

rc
e

Protokol EU o nakládání se staveb-
ními a demoličními  odpady

Schéma nakládání s odpadem. Zdroj: Recyklujme stavby!

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
http://www.fenixgroup.cz


24

Cihly z plastu na stavbu škol
Továrna na Pobřeží slonoviny vyrábí cihly z plastového odpadu, 
který za finanční odměnu sbírají místní ženy. 

Cihly z plastů jsou levnější a lehčí 
než většina klasických stavebních 
materiálů, nepotřebují cement, 
jsou odolné při požáru a v horkém 
počasí zůstávají chladné. V  roce 
2010 bylo v  Africe odhadem 
4,4  milionu tun plastového od-
padu. Vědci se obávají, že pokud 
nikdo nezasáhne, do roku 2025 se 

množství plastového odpadu zvýší 
na 10,5 milionu tun. 

Postavit z cihel z plastového od-
padu jednu školní třídu má stát 
přibližně 334 000 Kč. Projekt finan-
cuje Dětský fond OSN (UNICEF) 
a  kolumbijská společnost Con-
ceptos Plásticos. 

www.ESB-magazin.cz

ODPADY

Pobřeží slonoviny školy potřebuje, v zemi umí číst méně než jeden dospělý 
ze dvou. Potřeba je vybudovat asi 15 tisíc tříd. Foto UNICEF

Továrna ročně zrecykluje 9600 tun plastového odpadu, který do ní dodávají 
místní ženy. Je to pro ně jedna z mála příležitostí přivýdělku. Foto UNICEF

První africká továrna svého druhu na Pobřeží slonoviny si dala za cíl 
do roku 2021 vyprodukovat dostatek cihel na to, aby mohlo být postaveno 
500 školních tříd. Foto UNICEF
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Studenti navrhovali zelené obytné oázy v Miláně
Účastníci mezinárodní studentské soutěže Multi Comfort Student 
Contest měli za úkol navrhnout udržitelné řešení revitalizace 
obytných bloků ve čtvrti Crescenzago v pasivním standardu. 
Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze se po osobní prezentaci 
návrhu v Miláně v červnu letošního roku umístili na 6. místě.

Do roku 2030 se v  Miláně zvýší 
počet obyvatel nad 85 let o 12 ti-
síc a o dalších 50 tisíc více bude 
mladých lidí ve věku mezi 19 až 
34 roky. Plán rozvoje proto musí 
počítat s  dostatečným množ-
stvím bytů i dalším zázemím pro 
rozrůstající se populaci. Záro-
veň vedení města usiluje o  udr-

žitelnost a  zvýšení kvality živo-
ta všech obyvatel města. „Milán 
příjemně překvapí ve srovnání 
s  Prahou obrovským množstvím 
zeleně v  několika úrovních – na 
bulvárech, fasádách domů, bal-
konech, římsách i  střešních te-
rasách, samozřejmě v  mnoha 
parcích, i na bývalých hradbách. 

Teplota příjemných 27 stupňů. Ve 
městě nespatříte jediný billboard, 
v rámci potlačení vizuálního smo-
gu. Všechny taxi jsou hybridy…,“ 
říká prof. akad. arch. Mikuláš Hu-
lec, který byl jedním z pedagogů 
doprovázejících české studenty 
na milánské klání. Mezi priori-
ty rozvoje města Milán do roku 
2030 patří:

• globální a propojené město;
• atraktivní město plné příležitostí 

pro všechny;
• živé a zelené město;

• kompaktní město rozdělené 
do 88 samostatných čtvrtí;

• město, které je schopné samo 
regenerovat.

Revitalizace tří obytných 
bloků v centru Milána
Cílem 15. ročníku mezinárodní 
studentské soutěže organizova-
né společností ISOVER Saint-
-Gobain (Multi Comfort Student 
Contest) byla spolupráce s milán-
skými municipalitami na urbanis-
tickém řešení okolí stanice met-
ra Crescenzago v  rámci projektu 

 

• 

• 

• 

Situace – milánská čtvrť Crescenzago je vzdálená asi 20 minut jízdy metrem od centra. V současné době je toto území devastovanou periferií. 
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#milano2030. Jednalo se o  vizi 
budoucího rozvoje se zohledně-
ním regionálního kontextu daného 
místa. Předmětem soutěže bylo 
navrhnout revitalizaci tří existují-
cích obytných bloků – řešit jejich 
urbanistické souvislosti a zároveň 
je doplnit o  smíšenou zástavbu 
s  dalšími funkcemi, jako je resi-
denční bydlení, veřejný prostor 
a  služby. Návrh musel být inova-
tivní, udržitelný, energeticky efek-
tivní (stavby v pasivním standardu) 
a  splňovat kritéria Multi Comfort 
stanovená soutěžními podmín-
kami – především tedy usilovat 
o  komfortní bydlení. Soutěž vždy 
klade důraz na všechny aspekty 
kvalitní architektury – urbanistic-
ký, výtvarný a dispoziční koncept, 
stavebně konstrukční řešení, včet-

ně detailů, ale i na adekvátní tech-
nologie s preferencí obnovitelných 
zdrojů, řešení požární bezpečnos-
ti i  akustické pohody atd. Nutné 
bylo rovněž reagovat na klimatické 
podmínky a regionální specifika. 

Více než 2000 soutěžících 
z celého světa 
Do soutěže se přihlásilo přes 2200 
studentů ze 199 univerzit ve 34 ze-
mích. Do Milána putovalo celkem 
60 týmů, které uspěly v národních 
kolech. Tři z  nich pocházely také 
z České republiky:
1. Iva Jeřábková, Václav Šimeček 

(Fakulta stavební ČVUT v Praze)
2. Tomáš Hric, Maroš Galáž (Fa-

kulta architektury ČVUT v Praze)
3. Jiří Trnka, Martin Houska  

(Fakulta stavební ČVUT v Praze)

V rámci národních kol bylo do finá-
le v Miláně vybráno 60 nejlepších 
prací, jejichž autoři se zúčastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků ve 
dnech 5.–8. června 2019. Kaž dý 
autorský tým měl v  těchto dnech 
během 5 minut představit svou 
práci. Mezinárodní porota posu-
zovala především komplexnost 
architektonického řešení, dále 
technické a  konstrukční řešení 
a detaily. Poprvé se soutěže účast-
nily exotické země, např.: Ghana, 
Maroko, Spojené arabské emirá-
ty, Kolumbie či Malajsie. Uděleny 
byly tři hlavní ceny, dvě speciální 
ceny, které získali studenti z Rus-
ka a Jižní Koreje, a cena „sympa-
tií“ studentů. Vítězkami se staly 
polské studentky Joanna Mache-
ra a  Anna Toborek. Na druhém 

místě se umístili Emmanuella 
Ohene Mantey, Mohamed Fakhri 
a Patrick Kore z Pobřeží slonovi-
ny a  třetí byl Bakhrom Khakimov 
z  Běloruska, který zároveň získal 
Studentskou cenu.

Český úspěch – 6. místo
Z  šedesáti prací v  mezinárodním 
kole se umístil český tým – Iva Je-
řábková a  Václav Šimeček v  ná-
ročné konkurenci na šestém místě. 
Rovněž studenti z  Fakulty archi-
tektury ČVUT (druhé místo v  ná-
rodním kole) postoupili do druhého 
kola mezi prvních 15 prací. Nutno 
ocenit, že tak jako vloni v  Dubaji 
poprvé, mohli i  letos studenti ho-
vořit s porotou nad postery o tom, 
co na jejich práci zaujalo, či co se 
v očích poroty naopak nepovedlo.

Iva Jeřábková, Václav Šimeček – 1. místo v národním kole soutěže a 6. místo v mezinárodním kole. Zeleň zde není jen estetickým prvkem, významně se 
podílí na stínění budovy během horkých dnů a tvoří hygienický filtr, který zlepšuje kvalitu ovzduší.

DETAILNÍ ŘEZ
Zeleň zde není jen estetickým prvkem, významně se podílí na stínění 
budovy během horkých dnů a tvoří hygienický fi ltr, který zlepšuje kvalitu 
ovzduší.
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„Projekt obnovy Crescenzaga se 
opírá o vizi města 2030, jejímž cí-
lem je zelené odolné město, měs-
to, ve kterém chtějí obyvatelé žít. 
Hledali jsme proto urbanistické 
řešení, které klade důraz na pro-
pojení lokality se starou částí čtvrti 
Crescenzago. Navržená pěší láv-
ka překonává bariéru rušné silnice 
a  ústí do území, kde přechází do 
dvou těžišť, která mají charakter 
oáz – míst pro relaxaci a potkávání 
lidí. Jsou zde soustředěny služby 
a občanská vybavenost, prvky, kte-
ré území zatraktivní a přinesou do 
lokality život,“ vysvětlují svůj ná-
vrh Iva Jeřábková a Václav Šime-
ček z Fakulty stavební ČVUT, kteří 
si z Čechů v Miláně vedli nejlépe. 
Jednoduché hmoty budov  obalili 
předsazenou konstrukcí, která 

z vnějšku tvoří terasy jednotlivých 
bytů, mezi hmotami pak formou 
vertikálního parku zprostředková-
vá přístup do jednotlivých bytů. 
Jednoduchý skeletový systém je 
variabilní, umožňuje změnu veli-
kostí bytů i budoucí změnu funkce 
budovy a upcyklaci konstrukčních 
materiálů. Obnova stávajících pa-
nelových domů z  80.  let je reali-
zována rovněž v duchu propojení, 
oázy a modularity. Do vnitrobloku 
se obrací fasáda s modulární kon-
strukcí teras, nechybí zde prvky 
zeleně.

Několik postřehů z prezentací: 
• Architektura se globalizuje, ne-

existují zásadní rozdíly mezi 
 prací z Pobřeží slonoviny a např. 
Španělska. Ztrácí se tak speci-

fický přínos odlišných kulturních 
prostředí. Perličkou a  důka-
zem globalizace informací je, že 
v práci egyptského týmu byl po-
užit katalogový konstrukční de-
tail atiky stažený ze stránek čes-
kého Centra pasivního domu.

• Grafické prezentace se rovněž 
globalizují, všichni používají shod-
ný software. Zatímco se před 
třemi lety v Minsku objevilo první 
video v  práci studentů z  Jižní 
 Afriky, v letošním ročníku byla vi-
deem vybavena většina prací. 

• Dochází rovněž ke globalizaci 
úsporných řešení a  využití OZE.  
Navrhované spektrum bylo glo-
bálně shodné. Obvykle překom-
binování technologií a  menší 
důraz na korektní optimalizaci 
stavebně konstrukčního řešení.

• Většina prací měla problém se 
souladem mezi charakterem mís-
ta a kontextem navrhované stav-
by, obdobné rezervy lze shledat 
při návrhu veřejných prostor. 

Josef Smola
katedra architektury,  
Fakulta stavební ČVUT v Praze,
člen redakční rady

Vizualizace archiv ISOVER Saint 
Gobain a archiv autora.

České návrhy byly vypracovány 
v rámci magisterských ateliérů pod 
vedením architektů Smoly, Kalivody, 
Brotánka, Starka a Suskeho.  
Po té byly tyto práce přihlášeny  
do soutěže.

Joanna Machera a Anna Toborek – 1. místo v mezinárodním kole soutěže. Vítězky se ve svém návrhu inspirovaly Le Corbusierovou  horizontálně uspořá-
danou vilou Savoye, která se stejně jako jejich budovy vznáší nad zemí (polem či sadem) a je doplněna terasami – střešními zahradami a průhledy.
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Dřevěná stavba roku 2019
V 9. ročníku ankety organizované Nadací dřevo pro život letos 
soutěžilo 106 dřevěných staveb. Mezi vítěznými díly najdeme 
hřiště, rozhledny, rodinné domy, sruby i dřevěné interiéry.

Pro tyto stavby hlasovalo 14 od-
borných porotců  a  široká veřej-
nost. Ta poslala dřevěným stav-
bám 44 598 hlasů. Všichni vítězové 
dostali dubový diplom, poukaz na 
10 000 Kč a pro své soutěžní dílo 
titul „Dřevěná stavba roku v dané 
kategorii“. Posláním soutěže je 
podporovat dřevo jako domácí 
obnovitelnou surovinu pro každo-
denní využití, a  tím chránit naše 
neobnovitelné zdroje i  pro další 
generace.

Odborná porota: Jitka Beránko-
vá, VVÚD v Praze; Petr Červený, 
VOŠ a SPŠ Volyně; Dalibor Hou-
dek, Výzkumné dřevařské cen-
trum FPInnovations v  Kanadě; 
Petr Kuklík, ČVUT v Praze;  Daniel 
 Grmela, Slamák.info; Zdeňka 
Havířová, Mendelova univerzita 
v  Brně; Dalibor Hlaváček, ČVUT 
v Praze; Josef Chybík, VUT v Brně; 
Jan Melichar, Obec architektů ČR; 
Jaroslav Sandanus, STU v  Brati-
slavě; Veronika Kotradyová, STU 
v  Bratislavě; Iva Bastlová, maga-
zín Interiéry; Boris Hála, Mendlova 

univerzita v Brně; Viktor Sinajský, 
design ATAK.

Tančírna
Kategorie: Moderní dřevostavby / 
realizace – Vítěz odborné poroty 
a Vítěz veřejného hlasování
Projekt: arch. Alexandr Kozák, Ing. 
Pavel Vacek
Dodavatel stavby: Jaroslav Appl
Investor: AKADEMIE Libchavy, s. r. o.
Kolaudace: 12/2018
Popis řešení: Tančírna je stavbou 
čtvercového půdorysu, jejíž základ 
tvoří betonová deska. Konstrukci 
dominují svislé dubové šroubo-
vané trámy a  velká okna ze stej-
ného dřeva, která nahrazují zdi-
vo. Základem stropu jsou dubové 
šroubované trámy soustředěné do 
středového ocelového prstence. 
Dominantou celé stavby je kruhový 
průhled s průměrem 2,2 m. Podla-
ha je dvouplášťová z břízy a dubu. 
Tančírna má zelenou střechu po-
krytou vegetací. Vrstvený dřevěný 
rošt je zateplen a zaklopen masiv-
ním dřevem z  břízy a  dubu. Prů-
chodem je tančírna spojena se 

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽ

Tančírna / Alexandr Kozák, Pavel Vacek.  
Více informací ZDE

https://www.drevoprozivot.cz/novinky/drevena-stavba-roku/drevena-stavba-roku-2019-ktere-stavby-vyhraly
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/o-ankete
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/o-ankete
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-realizace-2019/tancirna
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stávajícím objektem, ve kterém je 
umístěna kavárna a sociální záze-
mí. Při výběru materiálů i v průbě-
hu celé realizace stavby byl kladen 
velký důraz na kvalitu a provede-
ní. Zateplení je řešeno minerálními 
vatami, při zateplení světlíku bylo 
použito okenní dvojsklo a pyrami-
da zhotovená ze skleněných troj-
úhelníků. Při řešení rosného bodu 
obvodového krčku byly použity 
nepálené cihly.

BROADCOM Praha
Kategorie: Dřevěné interiéry / reali-
zace – Vítěz odborné poroty
Projekt: Ing. arch. Libor Kaplan; 
Ing. arch. Tomáš Horalík

Dodavatel: FARRAO, s. r. o.
Kolaudace: 4/2018
Popis řešení: Interiér softwarové 
firmy v  industriálním stylu. Aplika-
ce surového přírodního dřeva v ad-
ministrativním interiéru. Aplikace 
na stěny, nábytek, stropy, podlahy. 
Dřevo pochází ze starých objektů. 
Původní trámy jsou nařezány do 
obkladových prken.

Hasičská zbrojnice  
Krásná Studánka
Kategorie: Dřevěné konstrukce / 
realizace – Vítěz odborné poroty
Projekt: Ing. arch. Vojtěch Šrut (sta-
vební část), Ing. Vít Hušek (statika)
Dodavatel: TOMIVOS, s. r. o.

Investor: Statutární město Liberec
Kolaudace: 9/2018
Popis řešení: Zbrojnice je jedno-
duchá a odolná, zároveň se svou 
transparentností otevírá veřej-
nosti. Je moderní v  technologii 
a tradiční ve formě. Dřevěná kon-
strukce je odhalena a projevuje se 
výrazně i  ve vnějších pohledech, 
přesto je zcela kryta před povětr-
nostními vlivy. Konstrukce haly je 
soustavou rámů z  lepených dře-
věných profilů s  oblými rámový-
mi rohy, patkami a  vrcholovými 
spoji ze svařované oceli. Ocelo-
vé části jsou s  dřevěnými spoje-
ny ocelovými kolíky. Plášť střechy 
a podélných stěn je složen z po-

hledového prkenného bednění, 
skladby nadkrokevního izolační-
ho systému s  izolací z  minerální 
vlny, s větranou mezerou a krytiny 
z  pásů předzvětralého titan-zin-
ku RHEINZINK. Prosklené části 
fasád jsou v  hliníkových rámech. 
Rámová halová konstrukce s oce-
lovými spoji, sloupková konstruk-
ce vnitřních stěn.

NKP Dřevěnka Úpice
Kategorie: Roubenky a sruby / rea-
lizace – Vítěz odborné poroty i Ví-
těz veřejného hlasování
Projekt: ArchiCraft, Lubor Grund, 
projektování staveb
Dodavatel: TES 98

BROADCOM Praha / Libor Kaplan, Tomáš Horalík. Více informací ZDE Hasičská zbrojnice Krásná Studánka / Vojtěch Šrut, Vít Hušek. Více informací ZDE

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/realizovane-interiery-2019/broadcom-praha
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2019/hasicska-zbrojnice-krasna-studanka
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Investor: Město Úpice (Městské mu-
zeum a galerie Julie W. Mezerové)
Kolaudace: 5/2018
Popis řešení: Dům č. p. 92 v Úpi-
ci, nazývaný Dřevěnka, je jedním 
z  nejstarších a  největších čes-
kých maloměstských dřevěných 
domů, který je navíc zachovaný 
v relativní úplnosti a autentičnos-
ti z  doby výstavby na počátku 
17.  století. Dík své výjimečnos-
ti získala Dřevěnka v  roce 2010 
status národní kulturní památky. 
V  rámci technologií použitých 
při rekonstrukci Dřevěnky zaslu-
huje jako jedinečné vyzdvihnout 
přísné dodržení historických po-
stupů – od použití ručně přitesá-

vaných kuláčů základní roubené 
konstrukce těla budovy po ručně 
štípaný šindel, který tvoří střešní 
krytinu, při maximálním zachová-
ní těch původních materiálů, které 
bylo možno zachránit. Historické 
postupy byly dodrženy i při zpra-
cování vymazávek mezi trámy, 
bílení příslušných interiéro vých 
částí vápennými nátěry a např. při 
úpravě hliněných podlah (v  pří-
slušných částech objektu) atd. 
Zcela jedinečná je kombinace 
těchto postupů s požadavky mo-
derního muzejnictví (skryté pod-
lahové topení v  přízemí budovy, 
speciální vytápění cirkulujícím 
vzduchem v 1.NP).

VENKOVNÍ UČEBNA
Kategorie: Moderní dřevostavby / 
návrhy – Vítěz odborné poroty
Projekt: Huť architektury Martin Raj-
niš – David Kubík, Petr Štambach
Popis řešení: Skeletová konstrukce 
je založena na patkách, na sloup-
cích bez kontaktu se zemí. Jed-
noduché dřevěné stavby rozšiřují 
kapacitu školy. Díky tomu mají žáci 
v  průběhu výuky možnost změny 
prostředí. Stavba je přístupná i pro 
handicapované uživatele. Kdo si 
výuku venku, mezi stromy a  na 
čerstvém vzduchu, jednou vyzkou-
ší, velmi často a rád se k ní vrací. 
Dřevěná nosná konstrukce učebny 
tvoří zároveň i policový úložný sys-

tém. Motiv pravidelného tvaru po-
lic je využit nejen na všech stěnách 
objektu, ale opakuje se i na stropě. 
V  celém prostoru přicházejí žáci 
do kontaktu s přírodními materiály, 
jako jsou dřevo, sklo, cetris.

TRANSBORDER NANTES
Kategorie: Dřevěné konstrukce / 
návrhy – Vítěz odborné poroty
Projekt: Huť architektury Martin 
Rajniš
Popis řešení: Systém tzv.  Howeova 
vazníku – příhradové konstruk-
ce s obráceným umístěním tlače-
ných a  tažených prvků. Tam, kde 
není konstrukce kryta křídlem, je 
krytí žárově zinkovaným  ocelovým 

NKP Dřevěnka Úpice / Archicraft. Více informací ZDE Venkovní učebna / Huť architektury Martin Rajniš. Více informací ZDE

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/roubenky-a-sruby-2019/nkp-drevenka-upice
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/moderni-drevostavby-2019/venkovni-ucebna
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 plechem. Díky velmi jednodu-
chému kladkovému mechanismu, 
může gondolu i s osádkou pohánět 
tahem za lano kdokoliv nezávisle 
na jeho síle, dítě i starší člověk.

Rozhledna na Třemšíně
Ateliér Jan Brotánek; Vítěz veřej-
ného hlasování v kategorii Dřevěné 
konstrukce – návrhy.

Doubravka
Huť architektury Martin Rajniš; Ví-
těz veřejného hlasování v kategorii 
Dřevěné konstrukce – realizace.

Dům s rodinným hnízdem
ARCHCON atelier, s. r. o.; Vítěz 
 veřejného hlasování v  kategorii 
Moderní dřevostavby – návrhy.

Zdroj: Nadace dřevo pro život

www.drevoprozivot.cz/ 
drevena-stavba-roku/galerie

Transborder Nantes / Huť architektury Martin Rajniš. Více informací ZDE
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https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie
https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2019/transborder-nantes
http://www.zivestavby.cz
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Zkušenosti s provozem 
velkokapacitní průmyslové 
baterie
Ve dnech 20. až 22. května 2019 proběhla v sídle společnosti 
Fenix, s. r. o., prezentace společnosti AERS a prohlídka 
velkokapacitního bateriového úložiště pro průmyslové použití. 
Úložiště je od loňského roku provozováno v průmyslovém 
areálu firmy Fenix v Jeseníku. 

Na třídenní konferenci bylo prezen-
továno jak celkové řešení úložiště, 
tak i provozní výsledky jeho hlav-
ních funkcí – snižování čtvrthodi-
nového maxima, limitace rezervo-
vaného příkonu, ostrovní provoz 
a filtrace mikrovýpadků.

Program byl po všechny tři dny 
podobný – na úvod se představil 
hostitel akce, holding Fenix Group. 
Jeho historii a současnost prezen-
tovala Ing. Kateřina Jezerská, ře-
ditelka společnosti Fenix Trading, 
s. r. o., se sídlem v Jeseníku. Poté 
Ing. Petr Gaman, výkonný ředitel 
společnost AERS, s. r. o., seznámil 
pozvané hosty s řešením, funkcemi 
a provozními výsledky velkokapa-
citní baterie. Poté si účastníci kon-
ference měli možnost prohlédnout 
instalované technologie, na závěr 

se pak mohli seznámit i s adminis-
trativní budovou společnosti Fenix 
Trading ve standardu nZEB, fun-
gující od června 2016 jako aktivní 
prvek energetické soustavy. 
Výjimkou bylo pondělí 20. května, 
kdy se konference zúčastnili i zá-
stupci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu (MPO), ve středu pak pro-
gram konference rozšířila přednáška 
Ing. Jaroslava Dordy, šéfredaktora 
a  provozovatele portálu solarni-
novinky.cz a organizátora výstavy 
a konference Smart Energy Forum. 
Ten účastníkům akce představil 
hlavní trendy a dotace pro systémy 
skladování energie u nás i ve světě. 

Parametry průmyslových 
lithiových baterií SAS
Ing. Petr Gaman mluvil podrob-
ně o  parametrech a  cílech vel-

www.ESB-magazin.cz

FIREMNÍ BLOK

Technologie špičkovací akumulační stanice AERS 
v Jeseníku je konstruována z rozvaděčových skříní  
800 × 800 × 2000 mm. 
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Toky energií v rámci regulace odběrového diagramu – Peak Shaving

kokapacitní průmyslové baterie 
AERS v  Jeseníku. Stanice SAS 
s lithiovými bateriemi má trvalý vý-
kon 700 kW a  kapacitu 600 kWh 
a  je sestavena z  těchto funkčních  
celků:

• velkokapacitní akumulační 
úložiště;

• blok výkonových měničů;
• blok výkonových připojovacích 

transformátorů;
• rozvaděč hlavního výkonového 

připojení SAS na DTS;
• rozvaděče Synchromet-

teringu a výkonových stykačů 
( dovybavení DTS);

• řídicí jednotka Power Management 
System aplikace SAS;

• rozvaděče podpůrných obvodů 
(zálohované napájení 24 V, VZT, 
SHZ).

SAS má ve výrobním areálu firmy 
Fenix za cíl snížit rezervovaný vý-
kon, vykrývat energetické odběro-
vé špičky (vyrovnání odběrového 
diagramu), pokrývat čtvrthodinová 
maxima, eliminovat pokuty za pře-
kročení maxim a  fungovat i  jako 
provozní záloha energie pro do-
běh technologií (POWER UPS). 
Grafy v  prezentaci Ing. Gamana 
potvrdily, že v průběhu uplynulých 
šesti měsíců funguje úložiště zcela 
dle očekávání a plní všechny hlav-
ní funkce, které od něj zákazník, 
v  tomto případě Fenix Jeseník, 
očekával.
Závěrečné slovo měl Ing. Cyril Svo-
zil, zakladatel a  jednatel holdingu 
Fenix Group, a. s., který promluvil 
o  historii a  současnosti administ-
rativní budovy firmy Fenix Trading, 
postavené v roce 2016 ve standar-

du nZEB a provozované jako aktiv-
ní prvek energetické soustavy.
V pondělí 20. května doplnili pro-
gram zástupci MPO. Ing. Pavel Ze-
mek z Odboru implementace OPPI 
a  PO3 OPPIK (MPO) se podrob-
ně věnoval Operačnímu program 
Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost v  letech 2014–2020 
a Prioritní ose 3 „Účinné nakládání 
energií, rozvoj energetické infra-
struktury a  obnovitelných zdrojů 
energie, podpora zavádění nových 
technologií v  oblasti nakládání 
energií a druhotných surovin“. 
Ing. Jaroslav Dorda představil 
v  poslední den akce, ve středu 
22. května, globální vývoj trhu aku-
mulace energie ve světě i  u  nás 
včetně trendů, cen a  nejperspek-
tivnějších technologií. Z  jeho pre-
zentace vyplynulo, že nejperspek-

tivnější technologii do roku 2030 
představuje trh lithiových baterií, 
zajímavá byla i  čísla o  domácím 
trhu. V  letošním roce například 
Ing.  Dorda odhaduje, že 80 až 
90  % všech nových rezidenčních 
FVE bude dodáváno včetně domá-
cích akumulačních stanic.

Všechny prezentace jsou pro zá-
jemce volně dostupné na webu 
www.fenixgroup.cz. 

Prezentace ke stažení
AERS-MPO
OC 2020
Prezentace SAS
Představení skupiny FENIX
Hlavní trendy a dotace pro SSE

13
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AERS s.r.o.    SAS Jeseník    5/2019     13

Pohled na přední část s trafo bloky

www.ESB-magazin.cz
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http://www.fenixgroup.cz/
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/aers_mpo.pptx
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/oc_2020.pptx
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/prezentace_sas.pdf
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/holding_2019.pptx
https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/Dorda_www.solarninovinky.cz_Hlavn%C3%AD%20trendy%20a%20dotace%20pro%20SSE.pptx
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Vytápění výrobní haly
Budova výrobní haly v Pelhřimově je již rok vytápěna 
velkoplošným podlahovým systémem Lowatec kombinovaným 
s tepelným čerpadlem vzduch/voda. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o nový trend, zeptali jsme se spolumajitele firmy MVP 
Pelhřimov Jaroslava Markvarta na jeho zkušenost s tímto 
způsobem vytápění.

Máte za sebou přesně jeden rok 
provozu a tedy i první zimu. Jak 
ho hodnotíte z pohledu energe-
tických nákladů? 
Byli jsme velmi příjemně překva-
peni. Hala má tepelnou ztrátu 
cca 34 kW a roční náklady na vytá-
pění objektu se pohybují na část-
ce cca 36 000 Kč. To je pro objekt 
o velikosti 964 m2 čisté podlahové 
plochy velmi příznivá cena. 

Jak náročné je regulování sys-
tému?
Na začátku topného období bylo 
nutné systém zregulovat tak, aby 
v  každém prostoru bylo dosaže-
no komfortní teploty. Po zbytek 
zimy pak systém vytápění fungo-
val díky ekvitermní regulaci zcela 
automaticky. Systém velmi dobře 
funguje jak v prostorách haly, tak 
prostoru kanceláří. Zaměstnanci 
se cítí komfortně a  nebylo nutné 
v průběhu topné sezóny nijak za-

sahovat do nastavení vytápění. 
Každou kancelář lze dle potřeby 
samostatně regulovat a v hale ne-
musíme situovat pracovní místa 
do pozic blízko otopný tělesům. 
Systém je tak velice komfortní pro 
většinu osob v prostoru bez ohle-
du na místo, kde se momentálně 
vyskytují. Zde platí pravidlo pro 
spokojeného zaměstnance: „nohy 
v  teple, chladná hlava“. Kromě 
toho jsme nemuseli řešit problé-
my, že by někdo vypínal otopná 
tělesa.

Má podlahové vytápění ve výrobní 
hale nějakou specifickou výhodu?
Naprostou prostorovou volnost. 
V hale se nevyskytují žádná otop-
ná tělesa ani otopná zařízení zavě-
šená na stěnách či pod stropem. 
Nemusíme se tedy při manipulaci 
se zbožím vyhýbat otopným za-
řízením a  chránit je před poško-
zením.

www.ESB-magazin.cz
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Velkoplošný podlahový systém vytápění Lowatec
kombinovaný s tepelným čerpadlem je komfortní
pro firmu i její zaměstnance. Pohled na uložení 
potrubí v ploše na kari síti.
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Jak si podlahové vytápění poradí 
se specifickým provozem haly, 
zejména při otevírání haly pro 
nakládku a vykládku zboží? 
Co se týče třeba otevírání vrat, 
tak se nakonec opravdu projevila 
síla sálavé složky tepla a  akumu-
lace tepla. Naakumulovaná plocha 
v celé hale zajistila velmi brzké rov-
noměrné prohřátí celého prostoru. 

Ve skladech máte regálové sys-
témy, které se kotví do konstruk-
ce podlahy. Neměli jste s  tím 
problém?
Řešili jsme, aby kotvení nepoškodilo 
potrubí zalité v desce podlahy. Re-
gálové systémy se kotví do betono-
vé desky do hloubky cca 7–10 cm. 
Potrubí s  maximálním vnějším 
průměrem 2 cm se ukládá s  kry-
cí vrstvou cca 3 cm od spodního 
líce betonové desky. Tudíž jsme při 
mocnosti betonové desky 20  cm 
měli ještě dostatečnou rezervu, 
abychom potrubí nepoškodili při 
navrtávání kotev. Samozřejmě je 
důležitá dobrá koordinace se stav-
bou, aby nedocházelo k poškoze-
ní potrubí nebo rozdělovačů. Zde 
proběhlo vše v pořádku.

Proč jste se rozhodli pro podla-
hové vytápění? 
V  původním projektu jsme uva-
žovali s plynovými kotli a  velkými 
otopnými tělesy, která ale musela 
být zakryta kvůli možným poškoze-
ním paletovými vozíky. Ani plynové 
zářiče, které se v halách hojně vyu-
žívají, nám nepřišly vhodné, proto-
že vytvářejí rozdílné podmínky pro 
pracoviště v různých částech haly. 
Vedle toho plynové zářiče vyžadu-
jí pravidelný servis. Důležitým pa-
rametrem pro výběr systému byly 
i jeho provozní náklady s výhledem 
do budoucna. Smyslem bylo při-
pravit takový systém, který bude 
moderní, úsporný a  zajistí nám 
nízké platby za vytápění objektu. 
Výběr padl na tepelné čerpadlo 
vzduch-voda. Systém podlahové-
ho topení pracuje s nízkými teplo-
tami otopné vody, což je výhodné 
pro dosažení vysokého topného 
faktoru tepelného čerpadla. Čím 
nižší teplota na straně vytápění, 
tím lepší topný faktor.

Ing. Ondřej Kaňka
obchodně technický zástupce  
Gerotop

Detail napojení potrubí na rozdělovač

www.ESB-magazin.cz
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Teplotní profil v průmyslové hale s různým vytápěním
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Nová výrobní a skladovací hala MVP Pelhřimov

Investor: MVP Pelhřimov
Obestavěný prostor: 1003 m3

Podlahová plocha-kanceláře/ 
výroba/sklady: 183/387/394 m2

Spotřeba energie na vytápění: 13 650 kWh/rok  
el. energie (průměr 14,2 kWh/m2/rok)
Náklady na topný systém: cca 750 000 Kč bez DPH
Projektant vytápění – část  
podlahového vytápění:  
GEROtop spol. s r.o.
Dodavatel topného sytému:  
GEROtop spol. s r.o.

Popis systému vytápění v průmyslové hale:
Jedná se o systém speciálně určený pro průmyslo-
vé objekty, kdy jsou využité větší dimenze potrubí 
a rozdělovačů. V hale bylo použito potrubí o průmě-
ru 20 mm. Jednotlivé okruhy se napojovali klasicky 
na průmyslový rozdělovač. Potrubí se váže přímo 

ke kari sítím, které byly předepsané kvůli vyztužení 
betonové desky. Použitím větší dimenze potrubí se 
otevírají možnosti zajistit jedním rozdělovačem celý 
prostor haly. 
V každém specifickém prostoru je bez ohledu na 
jeho velikost pouze jeden rozdělovač. Menší počet 
rozdělovačů a jednoduchost systému samozřejmě 
 znamená i nižší pořizovací náklady. Jeden rozdě-
lovač je pro prostor výroby, jeden rozdělovač pro 
prostor skladu a jeden rozdělovač pro prostor 
 kanceláří. 
Všechny rozdělovače jsou napájené z primárního 
rozdělovače, kde probíhá mísení teploty otopné 
vody. Takto je každý z těchto rozdělovačů je samo-
statně regulován dle požadavků na vytápění. Pod-
lahové vytápění je pak přes akumulační nádrž napo-
jeno na soustavu dvou tepelných čerpadel. Každé 
z nich má 17 kW. Akumulační nádrž je dále připravená 
pro napojení např. solárních panelů.

www.ESB-magazin.cz
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http://www.gerotop.cz
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Větrání s rekuperací  
při rekonstrukci bytu
I při rekonstrukci staršího bytu můžete vyřešit jednou provždy 
problémy s vlhkostí a plísněmi pro zdravé bydlení. 

Kouzlo je ukryté v řízené pravidel-
né výměně vzduchu. Komfortní 
systém větrání s rekuperací tepla 
umožňuje interiér nepřetržitě zá-
sobovat čerstvým a čistým vzdu-
chem. Rekuperace, neboli zpět-
né získávání tepla, zase zajišťuje 
významnou úsporu nákladů na 
topení: odváděný teplý vzduch 
z  interiéru odevzdá přiváděnému 
čerstvému vzduchu významný 
podíl své teploty. 

Dalším významným bonusem to-
hoto systému je schopnost zbavit 
interiér přebytečného vydýcha-
ného CO2 a  výrazným způsobem 
zlepšit vnitřní klima budovy či bytu. 

Komfortní větrání s rekuperací po-
mocí jemných filtrů zajistí, že při-
váděný vzduch je čistý, zbavený 
prachu a pylových částic. Výsled-
kem je zdravější prostředí, které 
umožňuje lepší a kvalitnější odpo-
činek i  významně lepší podmínky 
pro práci či studium. 

Švýcarská společnost Zehnder 
se problematice zdravého klimatu 
v  budovách dlouhodobě věnuje. 
K  tradiční technologické švýcar-
ské kvalitě přidává důraz na do-
konalou funkčnost, spolehlivost, 
tichý chod, snadnou obsluhu stej-
ně jako jednoduchou instalaci. 
Desítky let zkušeností s  vývojem 
a výrobou podtrhuje možnost pro-
dloužené pětileté záruky – a to bez 
navýšení ceny.

Příklad:  
Rekonstrukce bytu
• Typ objektu: byt 80 m2, rekon-

strukce
• Větrací jednotka: Zehnder Com-

foAir 180
• Umístění jednotky: v  kuchyňské 

lince (popř. ve skříňce v chodbě 
nebo koupelně)

• Rozvody vzduchu: kulaté větrací 
trubky Zehnder ComfoTube 75 
v  kombinaci s  patentovanými 
plochými trubkami Zehnder 
ComfoTube flat 51

www.ESB-magazin.cz
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Centrální větrání Zehnder ComfoAir 180  
lze instalovat do nejmenších prostor bytu

https://www.zehnder.cz/rekuperace?gclid=EAIaIQobChMI97Ko3Yja5AIVleh3Ch344QojEAAYASAAEgKrPfD_BwE
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Popis návrhu
Doporučený kompaktní větrací 
systém Zehnder se hodí pro re-
konstrukci bytů bez náročných 
stavebních úprav i pro novostavby. 
Větrací jednotka se díky svým ma-
lým rozměrům vejde do standard-
ní kuchyňské linky nebo menšího 
stěnového výklenku. Také rozvody 
vzduchu jsou vedeny co nejúspor-
něji. V kuchyni je potrubí jednodu-
še vedeno nad kuchyňskou linkou, 
v  chodbě pak v  nízkém stropním 
podhledu. Renoventily Zehnder 

lze jednoduše umístit do stěny nad 
dveře, takže není nutné vést roz-
vody nad jednotlivými místnostmi. 
Celý systém je snadno přístupný. 

Skladné srdce systému
Komfortní větrací jednotka Zehn-
der ComfoAir 180 je velmi výkonná 
navzdory svým malým rozměrům 
(š 56 x v 68 x h 30 cm). Díky ino-
vativně tvarovaným komponentům 
pro rozvod vzduchu ComfoPipe 
Plus umožňuje vysoce variabilní 
připojení. Doporučenou variantou 

je verze větrací jednotky s entalpic-
kým výměníkem, který omezuje vy-
sušování vzduchu v zimním období 
a zabraňuje vzniku kondenzátu.

Větrací jednotka Zehnder 
ComfoAir 180
Větrací jednotka Zehnder Comfo-
Air 180 s účinností rekuperace až 
95 % je určena k použití především 
v bytech. Spojuje vysoký komfort, 
jednoduchou obsluhu, vysokou 
účinnost a  flexibilní integraci do 
budovy. Je vybavena výkonnými 

ventilátory s  maximálním průto-
kem vzduchu 180 m³/h při tlakové 
rezervě 170 Pa. Výraznou před-
ností je tichý chod.

Instalace přímo do stěny 
nebo do stropu
Renoventily pro přiváděný a odvá-
děný vzduch se instalují s malým od-
stupem od stropu a stěny, stačí jen 
malé snížení podhledu v  chodbě. 
Prostupy do místností jsou řešeny 
jádrovým vrtáním. Přívod vzduchu 
(kulatý ventil) i odvod vzduchu (hra-

Rekonstruovaný byt s rozlohou 80 m2: venkovní vzduch, přiváděný vzduch, 
odváděný vzduch, odvětrávaný vzduch

Půdorys s vedením rozvodů vzduchu

Koupelna

Pokoj

Kuchyně

Obývací pokoj Ložnice
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natý ventil) nevytváří pocit průva-
nu – výhodou je, že nevzniká žádné 
znečištění kolem ventilu.

Vlastní rozvody jsou pak řešeny 
pomocí osvědčených a  paten-
tovaných systémů Zehnder. Ku-
laté trubky Zehnder ComfoTube 
90(75), i  z  důvodu ceny, se vyu-
žívají, kde to prostorové možnosti 
dovolí. V  nízkých stropních pod-
hledech nebo v  podlaze ve vrst-
vě izolace lze využít patentované 
ploché trubky Zehnder ComfoTu-
be flat 51. Všechny varianty tru-
bek lze díky spojovacím prvkům 
jednoduše kombinovat. 

Tradiční vychytávkou všech sys-
témů Zehnder je izolované potrubí 
pro přívod venkovního vzduchu do 

jednotky ComfoPipe Plus. Je vy-
robeno z EPP s vysokou tepelnou 
izolací a  hladkým povrchem, za-
braňuje vzniku kondenzátu a usa-
zování nečistot. Instalace je snad-
ná a rychlá.

Jedna mřížka na fasádě
Zásahy do fasády jsou u bytových 
domů vždy problematické – zejména 
kvůli nutnému souhlasu společen-
ství vlastníků či bytového družstva. 
Kombinovaná venkovní mřížka od 
firmy Zehnder zásahy do fasády mi-
nimalizuje: slouží pro přívod venkov-
ního i  odvod odvětrávaného vzdu-
chu. Díky promyšlené konstrukci je 
zpětné nasátí odvětrávaného vzdu-
chu do objektu téměř vyloučeno. 
Mřížka je vyrobena z nerezové oceli 
a má kapacitu do 200 m3/h.

V případě jakýchkoliv dotazů k ná-
vrhu větrání nebo žádosti o indivi-
duální návrh konceptu komfortního 
větrání jsme Vám rádi k dispozici:

M +420 735 174 074,  
T +420 383 136 222,  
info@zehnder.cz

Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180, instalovaná do kuchyňské skříňky nebo výklenku

Zvětšený detail – plochá trubka 
ComfoTube flat 51

Zvětšený detail – kombinovaná 
venkovní mřížka slouží pro přívod 
venkovního i odvod odvětrávaného 
vzduchu.

Zvětšený detail – renoventil 
pro přiváděný vzduch

Zvětšený detail – větrací trubka 
ComfoTube (90) 75

mailto:info@zehnder.cz
https://www.zehnder.cz/v%C4%9Btrac%C3%AD-jednotky/centr%C3%A1ln%C3%AD-v%C4%9Btrac%C3%AD-jednotky/komfortn%C3%AD-v%C4%9Btrac%C3%AD-jednotky-do-800-m%C2%B3h/zehnder-comfoair-180
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S tekutou maltou HELUZ SIDI  
je zdění jednoduché 
jako malování
Vezměte do ruky kýbl s válečkem a můžete malovat anebo 
taky zdít. Tak jednoduché bude díky revoluční novince, tekuté, 
předem připravené silikátově-disperzní maltě HELUZ SIDI, 
zdění z broušených cihel HELUZ.

„HELUZ SIDI je předem připravená 
silikátově-disperzní malta pro ten-
kovrstvé zdění. Můžeme si ji před-
stavit jako hustší barvu na malová-
ní. Je to z výroby namíchaná směs, 
nic se do ní už na stavbě nepřidá-
vá, takže odpadá riziko jejího zne-
hodnocení neodbornou úpravou, 
jako je přidání nesprávného množ-
ství vody do sypké cementové 
malty. Stačí otevřít kyblík s maltou 
 HELUZ SIDI, ponořit do ní molita-
nový váleček a mohu nanášet mal-
tu na cihly a zdít. Jedná se o no-
vou technologii zdění, která zajistí 
deklarované technické parametry 
výsledné konstrukce běžně dosa-
žitelným úsilím na stavbě,“ popisu-
je jednoduchost zdění s novinkou 
HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, 
produktový manažer společnosti 
HELUZ. S maltou HELUZ SIDI se 
stavba zjednoduší a  urychlí, pro-

tože nanášení malty válečkem je 
jednoduché jako malování. Zdivo 
však vykazuje obdobné vlast nosti 
(mechanické, tepelnětechnické, 
akustické, trvanlivostní) jako u ce-
mentové tenkovrstvé malty. 

Oproti tenkovrstvým maltám, kte-
rých je třeba dovézt na stavbu půl 
palety, budou stačit na stavbě dva 
tři kýble malty HELUZ SIDI, kterou 
navíc bez problémů uskladníte, 

www.ESB-magazin.cz

FIREMNÍ BLOK

HELUZ SIDI – nanášení na vnitřní příčky

Pomůcky pro zdění

https://www.youtube.com/watch?v=7r7ERSmOgkY
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protože jí zmoknutí vadit nebude, 
neboť je v plastovém kyblíku. Stej-
ně snadno ji i po otevření převeze-
te na jinou stavbu a použijete třeba 
za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, 
jako třeba u pěn. 

Zedník bude mít dostatek 
času na osazení cihly 
na nanesenou maltu 
HELUZ SIDI 
Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá 
zdicí malta s pojivem na bázi vod-
ního skla a alkalivzdorné polymerní 
disperze připravená k okamžitému 
použití. Má vynikající smáčivost 
k  cihelnému střepu a  dostatečný 
otevřený čas pro nanesení malty, 
uložení cihel a  jejich rektifikaci ve 
zdivu. Po nanesení se voda od-
paří, resp. nasákne do cihly, mal-
ta  HELUZ SIDI vytvrdne a  díky 

vodnímu sklu je pevná a  chová 
se obdobně jako cementová mal-
ta. Plnohodnotné zpevnění spoje 
v  běžných klimatických podmín-
kách nastává do 7 dnů, což je 
4x kratší doba než u běžně použí-
vaných malt! Zdění je možné pro-
vádět při teplotách (prostředí i zdi-
cích prvků) blížících se nule až do 
teplot +50°C. Maltu HELUZ SIDI lze 
nanášet na ložné plochy brouše-
ných cihelných bloků v  dostateč-
ném časovém předstihu. Celkový 
„otevřený čas“ je 10 minut. A ná-
sledně do dalších 5 minut je nut-
né uložit cihelný blok do konečné 
pozice ve zdivu. Čas pro nanesení 
malty a uložení cihel je tedy zhruba 
dvojnásobný oproti cementovým 
tenkovrstvým  maltám. 

www.heluz.cz
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HELUZ SIDI – nanesená hmota na obvodové zdi

http://www.heluz.cz
https://www.youtube.com/watch?v=E9ixfySP7fs
http://www.strechy-praha.cz
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