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Dům pro stromy
Ve vietnamském 
Ho Či Minově 
Městě (dříve Sai
gon) zaujímá ze
leň pouze 0,25 % 
rozlohy celého 

území. Prototyp domu pro stromy 
se snaží vrátit zeleň zpět do měs
ta, zlepšit klima a  také zachyco
vat dešťovou vodu, čímž má dojít 
ke snížení rizika povodní.
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MODROZELENÁ  
INFASTRUKTURA

Obnova Rokytky součástí 
developerského projektu

Některé develo
perské projekty 
se snaží v urbani
zovaném prosto
ru zadržet vodu 
a účinně tak bojo

vat proti tepelným ostrovům. Dob
rým příkladem může být revitaliza
ce říčky Rokytky, která je spojena 
s  výstavbou nové pražské rezi
denční čtvrti Suomi Hloubětín. 
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STROMY A STAVBY

Zelené mrakodrapy jsou cestou 
k přežití měst

Pilotní projekt ver
tikálního lesa stojí 
v  jedné z  nejbo
hatších obchod
ních zón v Evropě, 
v  milánské čtvrti 

Porta Nuova. Na terasách a  bal
konech dvou obytných výškových 
věží se 113 byty roste více než 
900 stromů a další tisíce  rostlin.

str. 4

Tisíc stromů pro Šanghaj
V blízkosti centra 
čínské metropo
le vzniká multi
funkční zástavba 
Moganshan. Kon
strukce budov ve 

tvaru dvou zalesněných kopců je 
založena na osmi stech železo
betonových sloupech, které se 
v  horní části rozšiřují a  vytvářejí 
velké květináče pro tisíce stromů 
a  keřů. Letos by měla být zpří
stupněna jedna ze dvou budov 
zaujímající 15 ha. 
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Krajina ve městě
Dne 25. února se v 
Praze uskutečnilo 
setkání „Architek
tura a krajina ve 
městě“, z něhož 
vyplynulo, že mod

rozelená infrastruktura je pro inves
tory i projektanty stále aktuálnější.
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Revitalizace veřejných prostor
Města nejsou při
pravena přijmout 
roli aktivního le
adera a koordiná
tora modrozelené 
i n f r a s t r u k t u r y 

(MZI). Shodli se na tom diskutující 
na 5. mezinárodní konferenci Po
čítáme s vodou, která se uskuteč
nila v listopadu 2019 v Praze. 
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Miliony stromů pro českou krajinu
Ministerstvo životního prostředí 
spustilo na podzim nový dotační pro
gram na podporu komunitní výsadby 
stromů na veřejných prostranstvích. 
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Nosný překlad s variabilním 
prostorem pro venkovní stínicí 
techniku

Rodina cihelných 
prvků pro vý
stavbu nízko
energe t ických 
a  pasivních 
domů se rozrost

la o   PŘEKLAD  HELUZ  FAMILY 
3in1 nosný s  variabilním prosto
rem pro venkovní stínicí techniku.

str. 34

Okna REHAU pro pasivní domy
Okna jsou vedle 
tepelné izolace 
jedním z  klíčo
vých konstrukč
ních prvků obálky 
pasivního domu. 

Proto jsou na ně kladeny nejvyšší 
nároky a zvláštní péči je třeba vě
novat i jejich montáži. 
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FIREMNÍ BLOK

Prodejny nové generace vytápí 
a chladí systém Lowatec

Představujeme 
kvalitní a cenově 
dostupné řešení, 
které umožňuje 
efektivní a  šetr
né hospodaření 

s energiemi. Některé velkoprodej
ny „nové generace“ již několik let 
využívají velkoplošné podlahové 
systémy a tepelné čerpadlo. 
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Jedna z prvních realizací velkoka-
pacitní průmyslové baterie v ČR 

Projekt využití 
ve lkokapaci tn í 
baterie pro vyhla
zování odběro
vých špiček 
a  jako zálohování 

provozu výrobního závodu holdin
gu Fenix Group v Jeseníku byla za
hájen v roce 2018 a po více jak roce 
provozu je zřejmé, že je plně funkč
ní a rychlá bude i jeho návratnost. 
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SOUTĚŽ

Adapterra Awards –  
soutěž proti klimatické krizi

Až do 27. dubna 
lze přihlašovat za
jímavá adaptační 
opatření na změ
nu klimatu. Sou
těž Adapterra 

Awards hledá a  oceňuje projekty, 
které ochlazují naše města a  po
máhají zadržovat vodu v  krajině.
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Výsledky soutěže  
E.ON Energy Globe 

Do 11. ročníku 
ekologické soutě
že E.ON Energy 
Globe se zapojilo 
celkem 273  pro
jektů. Projekty sou

těžily v  kategoriích Obec, Firma, 
Stavba, Vzdělávání a Produkt. 
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Zelené mrakodrapy  
jsou cestou k přežití měst
Pilotní projekt vertikálního lesa stojí v jedné z nejbohatších 
obchodních zón v Evropě, v milánské čtvrti Porta Nuova.  
Na terasách a balkonech dvou obytných výškových věží roste 
více než 900 stromů a další tisíce rostlin.

Bosco Verticale (Vertical Forest) 
se 113 byty pro 480 obyvatel byl 
postaven v  centru Milána mezi 
ulicemi Via Gaetano de Castillia 
a  Federico Confalonieri, nedale
ko železniční stanice Milano Porta 
Garibaldi. Tato čtvrť patří mezi nej
bohatší obchodní zóny v  Evropě. 
Komplex se skládá ze dvou věží – 
Torre E má výšku 111 m (27 podla
ží, 73 bytů) a Torre D 76 m (19 pod
laží, 40 bytů).

Zelené balkony a terasy
Terasy a  balkony obou budov  
s  celkovou plochou 8900 m2 jsou 
osázeny více než 900 stromy, které 
mohou mít výšku od 3,6 m do 9 m.  
Přibližně 550 stromů roste na první  
věži a 350 na druhé. Dále zde bylo 
vysazeno 4500 keřů a  asi 15 000 
dalších rostlin a květin rozmístěných 
vždy s ohledem na orientaci  fasá
dy a  intenzitu slunečních paprsků. 
Na jižní straně věží jsou umístěny 

stálezelené druhy, velmi pestré. Na 
severu a na západě se nachází list
naté rostliny s  podzimními odstí
ny, zatímco na východě převládají 
měnící se odstíny. V  každém roč
ním období se vizuální hra fasády 
bude lišit. V létě zeleň stíní, v zimě 
naopak opadavé rostliny propouští 
světlo do interiéru jednotlivých by
tových jednotek. 

Konstrukce budovy byla testová
na v aerodynamickém tunelu, aby 
se prokázalo, zda se stromy ne
mohou zřítit při silných poryvech 
větru. Tým inženýrů svůj postup 
výstavby konzultoval také s bota
niky a zahradníky, kteří doporučili 
druhy vhodných rostlin a  tři typy 
složení zeminy včetně speciálního 
hydroizolačního systému (dvě vrst
vy hydroizolační membrány, jedna 
vrstva kořenové bariéry, jedna vrst
va geotextilie s polypropylenovou 
mřížkou atd.). Aby železobetonové 

www.ESB-magazin.cz

STROMY A STAVBY

Bosco Verticale – Vertical Forest, Milán – pohled  
na fasádu na podzim 2018, čtyři roky po dokončení

q
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balkony a  terasy zátěž vegetace 
unesly, je zpevněna konstrukce 
podlah v  bytech i  na balkonech 
speciální výztuží.

Zavlažování šedou vodou
Zalévání stromů probíhá pomo
cí centralizovaného systému za
vlažování. Využívá se šedá voda, 
která se filtruje – pochází buď pří
mo z  budovy nebo z  vodonosné 
vrstvy. Jakmile se voda nahroma
dí v cisterně, protéká sítí zavlažo
vacích kanálů. Pokud by teplota 

klesla k  nule, systém se automa
ticky zablokuje. Řízení se provádí 
řadou dálkových monitorovacích 
sond, které mohou také identifiko
vat případné poruchy. Přívod vody 
do jednotlivých zařízení je zajištěn 
centrálním řízením, které se skládá 
z vypouštěcího ventilu, regulátoru 
tlaku a  filtrační jednotky. Elektro
nicky ovládané zavlažování také 
bere v úvahu skutečné potřeby ve
getace. Kaž dý ventil je ve skuteč
nosti nezávislý na ostatních, aby 
byl zaručen ideální průtok vody.

Udržitelnost  
ve všech ohledech
Věže jsou variantou k   rozrůstání 
města do šířky. Pokud bychom 
 vytvořili stejný počet podlahové 
plochy (47 000 m2) v  rodinných 
 domech, pak by bylo nutno za
stavět pozemky o ploše 50 000 až 
75 000 m2.

Vysazený vertikální les odpovídá 
množstvím stromů asi 20  000 m2 
běžného horizontálního lesa. Při
spívá ke vzniku mikroklimatu, vlh

kosti, absorbuje CO2 a  prachové 
částice a produkuje kyslík. Celkem 
20 000 stromů a  rostlin v  budo
vách každoročně absorbuje při
bližně 19 958 kg oxidu uhličitého 
a  vyprodukuje 18  980 kg kyslíku. 
Očekává se, že více než 90 druhů 
rostlin přiláká do města nové dru
hy ptáků a hmyzu.

Samotná budova je soběstačná 
tím, že využívá energii ze solár
ních panelů (500 m2), ekoinovač
ní systém pro geotermální energii 

Schéma vlivu vegetace na vnitřní klima. Zeleň přispívá k lepšímu prostředí v bytech, stíní interiéry před letními slunečními paprsky, brání silnému větru, stejně 
tak chrání vnitřní prostory před hlukem atd. Schéma zavlažování – na zalévání vegetace se využívá šedá voda prostřednictvím komplexního systému.

q
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a  také filtrovanou odpadní vodu 
k  udržení životnosti rostlin. Tyto 
systémy zelených technologií sni
žují celkový odpad a  uhlíkovou 
stopu věží. Věže obdržely certifi
kaci LEED Gold.

Manifest k zalesňování 
měst
„Je důležité změnit naše my
šlení. Zalesňování měst je pro 
mě v  této souvislosti jednou 
z  největších výzev. Nestačí jen 
vytvářet parky a  zahrady, ale 
znamená to mít také budovy 
se stromy,“ je  přesvědčen ar
chitekt budovy Stefano Boeri.  
Boeri proto sestavil s  dalšími 
odborníky  manifest, v  němž vy

zývá ke zvyšování počtu zelených 
ploch ve městech, tvorbě nových 
parků, zahrad i  koridorů, přemě
ně střech na zeleninové zahrady 
a  trávníky a podporuje vznik ze
lených oáz, komunitních zahrad 
a  městského zemědělství atd. 
Věří, že tímto postupem lze zvrá
tit změny klimatu, podpořit přeži
tí živých druhů a  vytvořit města 
zelenější, zdravější a  příjemnější  
pro život.

Města budoucnosti 
s vertikálními lesy
Bosco Verticale je prvním modelem 
městského zhutnění přírody a archi
tekt už navrhuje podobné stavby 
na další třicítce míst v Evropě, Jižní  

Terasy jsou široké 3,3 m, přičemž se liší jejich délka. Výška parapetu je 1,3 m. Kontejnery na zeminu o vnitřních rozměrech 1,1 × 1 m (šířka × hloubka)  
mají rovněž různou délku. Na dně kontejneru se počítá navíc s 10 cm tlustou aretační vrstvou. Každý strom má k dispozici 3,5–5,5 m3 půdy.
Vlevo foto z výstavby, podzim 2011. Vpravo pohled na dokončený balkon.

Bosco Verticale – Vertical Forest, Milán
Autoři: Stefano Boeri Architetti
(Stefano Boeri, Gianandrea Barreca
a Giovanni La Varra)
Developer: Hines Italia & COIMA;
Asset Manager COIMA SGR; Property
Manager COIMA
Realizace: 2009–2014
Půdorys obou věží: 1 900 m2

Hrubá užitná plocha: 47 000 m2

Podlaha bytů: věž D 9 417 m2,
věž E 18 717 m2

Náklady: 65 mil. eur
Prodejní cena bytu: 10 000 eur/m2

Absorbce CO2: cca 19–20 t/rok
Produkce O2: cca 19–20 t/rok

Více informací
www.stefanoboeriarchitetti.net
www.greenroofs.com

Ocenění:
2018 RIBA International Prize – finalista
2018 MIPIM Awards – BEST URBAN
REGENERATION PROJECT
2015 Best Tall Building Worldwide
2014 International Highrise Awards
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i  Severní Americe či Asii, přede
vším pak v Číně. Tento systém je 
odbornou veřejností považován za 
projekt environmentálního přežití 
současných měst, novou genera
ci výškových městských budov, 
která je zcela pokryta listy stromů 
a  rostlin. Jejich architektonické 

řešení podporuje soužití architek
tury a přírody v městských oblas
tech a  vytváří komplexní městské 
 ekosystémy.

Markéta Pražanová
Snímky archiv studia Stefano Boeri
Architetti

Lesní město Liuzhou, Čína
V roce 2017 byl schválen Forest City Masterplan pro 175 ha podle projektu 
Stefana Boeri Architetti ve městě Liuzhou u řeky Liujiang, v horské oblasti 
jižní části Číny. První čínské lesní město bude mít budovy zcela pokryté rostli-
nami a stromy. Po dokončení zde bude žít 30 000 lidí, poroste 40 000 stro-
mů a téměř jeden milion rostlin, město pohltí téměř 10 000 tun CO2 a 57 tun 
znečišťujících látek ročně a budova bude produkovat přibližně 900 tun kyslíku. 
Na obrázku vizualizace hotelu. Více o projektu ZDE.

Obytná věž v Lausanne
Stefano Boeri Architetti vyhráli soutěž na realizaci obytné věže
v Chavannes-Près-Renens, Lausanne, Švýcarsko. Mrakodrap má být vy-
soký 117 m, poroste na něm na ploše 3000 m2 více než 100 cedrových 
stromů a další keře a rostliny. Vizualizace archiv Stefano Boeri Architetti.
Více o projektu ZDE.

Celkový pohled na čtvrť Porta Nuova se dvěma věžemi Bosco Verticale –  
Torre E má výšku 111 m a Torre D má 76 m (věž se nachází na snímku  
za Torre E). Satelitní mapa.

q
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Tisíc stromů pro Šanghaj
V blízkosti centra Šanghaje vzniká multifunkční zástavba 
Moganshan. Konstrukce budov je založena na osmi stech 
železobetonových sloupech, které se v horní části rozšiřují 
a vytvářejí velké květináče pro tisíce stromů a keřů. Letos by 
měla být zpřístupněna jedna ze dvou budov zaujímající 15 ha. 

Po úspěchu britského pavilonu na 
EXPO 2010 v Šanghaji bylo svě
toznámé britské studio architekta 
Thomase Heatherwicka osloveno 
se zakázkou na multifunkční kom
plex v blízkosti distriktu M50 v bý
valé průmyslové zóně Šanghaje – 
v  ohybu řeky Suzhou Creek. Pro 
výstavbu byly určeny dva pozem
ky rozdělené úzkým pruhem stá
tem vlastněné půdy. Na jednom 
z  nich byly umístěny historické 
budovy, na druhém bezvýznam
né stavby určené k demolici. Po
zemky byly obklopeny ze tří stran 
betonovými věžemi, zbylou stranu 
lemuje park s  řekou. Cílem auto
rů bylo navrhnout budovu, která 
by podporovala sociální interakce 
a integrovala přírodu. Stavba tudíž 
reaguje na vizuální rozšíření neda
lekého parku a přilehlou umělec
kou čtvrť a zároveň si udržela lid
ské měřítko. Autoři se shodli, že 
nechtějí navrhovat další prosklené 
věže, vůči nimž se tímto projek
tem vymezují. Zároveň ale realizují 

stavbu, která je vhodná pro dyna
mický rozvoj čínského městské
ho centra. Komplex se obrací če
lem k řece a v podstatě stojí zády 
k  husté městské zástavbě. Oby
vatelé a uživatelé budov tak mo
hou plně vnímat výhledy na řeku 
a kontakt s přírodou.

Několikametrové betonové 
sloupy s květináči
V návrhu se počítalo s umístěním 
téměř tisícovky nosných betono
vých sloupů, které bývají u staveb 
obvykle ukryté uvnitř konstrukce. 
Zde se měly stát nejen statickým, 
ale také estetickým prvkem celého 
konceptu – typickým rysem budo
vy, který bude jemněji artikulovat 
její hmotu. Každý sloup je zakon
čen velkým květináčem určeným 
pro výsadbu stromů či keřů. Slou
py jsou uspořádány v  pravoúhlé 
mřížce a jejich výška se postupně 
snižuje směrem k umělecké čtvrti 
a parku. Sloupy zároveň vytváře
jí zvlněnou topografii čtyř stovek 

www.ESB-magazin.cz

STROMY A STAVBY

Sloupy s květináči pro tisíce stromů tvoří nejen statický, 
ale také estetický prvek stavby. Detail květináče ZDE.

q
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balkonů a  teras, které stoupají 
od umělecké čtvrti, parku a  řeky. 
Most přes vládní pozemky spojuje 
nový objekt s historickými budo
vami. V obrovské železobetonové 
struktuře stavby je integrováno 
na ploše 300 000 m2, parkoviště, 
kancelářské prostory, obchody, 
školy, hotelové pokoje i umělecká 
galerie. Na jižní straně je dvojice 
nově vytvořených „zalesněných 
hor“ proříznuta, stejně jako mohy
ly termitů, aby odhalila své vnitřní 
uspořádání okolnímu městu.

Vegetace jako součást 
konceptu stavby
Studio Heatherwick navrhuje stav
by po celém světě. Fanouškům 
architektury loni nemohlo unik
nout jeho Zeitz Museum of Con
temporary Art Africa realizova

www.ESB-magazin.cz

STROMY JAKO NÁSTROJ

Stav pozemku v průmyslové zóně v ohybu řeky Suzhou Creek  
v Šanghaji, Čína, v roce 2011 před zahájením výstavby, plocha 30 ha, 
vzdálenost 20 minut od centra. Satelitní mapa ZDE.

Jako protipól prosklených mrakodrapů byly navrženy dvě multifunkční  budovy 
ve tvaru zalesněných kopců. Na obrázku jeden z „kopců“, který se v těchto 
dnech dokončuje. Vizualizace a schéma řešení celého areálu ZDE.

Vizualizace – téměř tisícovka železobetonových sloupů s květináči je rozmístěna 
v pravidelném rastru. Sloupy dosahují výšky i více než 60 m. Více foto ZDE.

1000 Trees

Moganshan Road, Šanghaj, Čína
Klient: Tian An China  
Investments Company
Autoři: Heatherwick Studio / 
Dani Rossello Diez, Lisa Finlay, 
Fergus Comer, Jimmy Hung
Realizace: 2015–2020  
(1. fáze – pravý kopec)
Více informací

Sloupy stoupají od řeky  
směrem k okolní zástavbě

q

https://www.google.cz/maps/search/district+55+shanghai+moganshan+Suzhou+Creek/@31.2517485,121.4445428,343m/data=!3m1!1e3
https://designyoutrust.com/2019/12/shanghais-1000-trees-project-takes-shape/
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né v  Kapském Městě. Většina ze 
staveb Studia Heatherwick počítá 
s  vegetací jako významným prv
kem řešení. Mezi takto zaměřené 
projekty patří např. nový městský 
park o rozloze 2,4 ha umístěný na 
molu na řece Hudson v New Yorku 
nazvaný Pier55, který je usazený 
na více než pěti stech betonových 
pilotech. Originální je bezespo
ru i dvacetipodlažní betonová věž 
EDEN v  Singapuru pokrytá zelení 
a balkony ve tvaru škeblí a za zmín
ku určitě stojí rovněž loni započatá 
výstavba multifunkčního objektu 
se zelenou střechou Toranomon
Azabuda v  srdci Tokia či návrh 
Garden Bridge – 366 metrů dlou
hého zeleného mostu přes Temži 

v Londýně. Za své realizace sbírá 
Studio Heatherwick jedno ocenění 
za druhým.

Jeho Learning Hub – vzdělávací 
centrum přezdívané včelí úl (The 
Hive) v  Singapuru získalo v  roce 
2014 certifikát BREEAM Green 
Mark Platinum. Jedná se o víceú
čelové vzdělávací zařízení posta
vené jako součást programu ob
novy areálu kampusu Technické 
univerzity v  Nanyang. Budova se 
skládá z  56  zakulacených výuko
vých místností naskládaných do 
dvanácti věží uspořádaných kolem 
přirozeně větraného atria. Beton 
byl použit jako primární stavební 
materiál k udržení nízkých nákladů 

New York – Projekt Pier55 – městský park na molu na řece Hudson má být dokončen na jaře 2021. Více info ZDE.

Tokio – multifunkční objekt Toranomon-Azabuda se zelenou střechou. 
Více foto ZDE.

q

https://www.cityrealty.com/nyc/market-insight/features/future-nyc/update-pier-55-designed-thomas-heatherwick-been-officially-knighted-039little-island039-see-new-photos/17026
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a zajištění vysoké úrovně environ
mentálních vlastností. Heather
wick Studio navrhlo texturu fasády, 
která byla realizována na zakázku 
pomocí znovu použitelných siliko
nových forem. Střechy a  balkony 
porůstá vegetace.

Thomas Heatherwick se připojil 
k  dalším ateliérům ve Velké Bri
tánii, které podepsaly závazek na 
snižování dopadů na změnu kli
matu. Rozhodli se zvyšovat pově
domí o mimořádných událostech 

v oblasti klimatu a biologické roz
manitosti a jednat se svými klienty 
a dodavatelskými řetězci o tomto 
tématu.

Thomas Heatherwick 
projektuje palác Savarin 
v centru Prahy
Také přestavěný barokní palác 
Savarin (SylvaTaroucca) v Praze 
mezi ulicemi Na Příkopě a  Jin
dřišská, navazující na Václavské 
náměstí, navrhlo Studio Heather
wick. Součástí oázy v srdci velko

města by měla být nová tržnice, 
obchody, restaurace a zelený dvůr 
s  fontánou. Savarin se skládá ze 
čtyř vzájemně propojených částí, 
které zabírají 1,6 ha. Nové pasá
že mají podle investora umožnit 
snadný a volný průchod dříve ne
přístupným centrem metropole, 
zahrada a náměstíčko vnesou ži
vot do vnitrobloku a  veřejně pří
stupné střešní zahrady a  terasy 
nabídnou výhledy na panorama 
Prahy. Více než třetinu ploch mají 
zaujímat venkovní otevřené pro

story a  veřejné pasáže. Snahou 
studia je podle Thomase Hea
therwicka z  jednotlivých objektů 
vytvořit ekosystém a  nevytvářet 
uzavřené klimatizované prostory. 
Investor by chtěl celý projekt za 
10 miliard Kč dokončit do konce 
roku 2023.

Více informací
http://www.heatherwick.com/

Foto a vizualizace archiv  
Studio Heatherwick a Crestyl

Singapur – betonová věž EDEN. Více o projektu ZDE. Projekt Savarin počítá se zástavbou 1,6 ha plochy v centrum Prahy.  
Vizualizace archiv Crestyl. Více o projektu ZDE.

q

http://www.heatherwick.com
https://www.eden.sg/
http://www.crestyl.com/cs/projects/savarin
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Dům pro stromy
Ve vietnamském Ho Či Minově Městě (dříve Saigon) zaujímá zeleň 
pouze 0,25 % rozlohy celého území. Prototyp domu pro stromy se 
snaží vrátit zeleň zpět do města, zlepšit klima a také zachycovat 
dešťovou vodu, čímž má dojít ke snížení rizika povodní.

Rychlá urbanizace proměňuje tvář 
vietnamských měst. Ta se stále více 
vzdalují obrazu původních sídel 
obklopených tropickými pralesy 

a nová generace obyvatel mnohdy 
naprosto ztrácí kontakt s přírodou. 
Nadměrné množství motocyklů 
způsobuje každodenní dopravní 

www.ESB-magazin.cz

STROMY A STAVBY

Pět betonových boxů funguje v podstatě jako květináče 
i rezervoáry vody, čímž přispívají ke snížení rizika 
povodní v Ho Či Minově Městě.

Řez

q
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zácpy i  vážné znečištění ovzduší. 
Autor domu pro stromy se poku
sil situaci změnit. Cílem prototypu 
je návrat zeleně do města umístě
ním tropických stromů na obydlí. 
Pět betonových boxů je navrženo 
jako „květináče“, aby bylo možné 
zasadit stromy na jejich vrcholky. 
Díky silné vrstvě zeminy fungují 
tyto „květináče“ také jako rezer
voáry vody při tropických deštích, 
a proto přispívají ke snížení rizika 
povodní ve městě. 

Prototyp domu se nachází v okrese 
Tan Binh, jedné z nejhustěji obydle
ných oblastí v Ho Či Minově Městě. 
Na tomto předměstí se vedle sebe 

krčí typické vietnamské malé řado
vé domečky. Dům rezonuje s tímto 
urbanistickým uspořádáním a  je 
proto navržen jako spojení malých 
fragmentů, které dohromady vytvá
řejí oázu v této zástavbě.

Pět boxů se otevírá do centrálního 
nádvoří velkými prosklenými dveřmi 
a posuvnými okny, které zvyšují při
rozené osvětlení a větrání, zatímco 
na ostatních stranách zůstávají re
lativně uzavřené, aby bylo zajištěno 
soukromí a bezpečnost. Pobytové 
prostory, jako je jídelna a knihovna, 
se nacházejí v přízemí. Ve vyšších 
patrech jsou umístěny soukromé 
ložnice a koupelny, které jsou pro

pojeny ocelovými mosty. Nádvo
ří a  zahrady jsou zastíněny stro
my nad nimi a  stávají se součástí 
obytného prostoru v přízemí. Dům 
stírá hranici mezi interiérem a exte
riérem. Nabízí životní styl, který je 
v harmonii s tropickou přírodou.

Využitím lokálních přírodních ma
teriálů dochází ke snížení uhlíkové 
stopy. Vnější stěny jsou vyrobe
ny z betonu s bambusovým bed
něním, cihly slouží jako obklady 
vnitřních stěn. Odvětrávaná duti
na odděluje betonovou a cihlovou 
zeď a zabraňuje přehřívání domu.

Markéta Pražanová

Dům pro stromy

Tan Binh District, Ho Či Minovo 
Město, Vietnam

Autor: VTN Architects /  
Vo Trong Nghia, Masaaki  
Iwamoto, Kosuke Nishijima,  
Nguyen Tat Dat
Užitná plocha: 226 m2

Zastavěná plocha: 111, 66 m2

Plocha pozemku: 474, 32 m2

Náklady: 156 000 USD
Realizace: 2014

Více informací:
https://votrongnghia.com/

Rodinný dům se snaží vrátit tropickou přírodu zpět do míst, kde kdysi byla. Odvětrávaná dutina odděluje betonovou fasádu a cihlové vnitřní obklady 
a zabraňuje tak přehřívání domu.

q

https://votrongnghia.com
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Obnova Rokytky součástí 
developerského projektu
Některé developerské projekty se snaží v urbanizovaném 
prostoru zadržet vodu a účinně tak bojovat proti tepelným 
ostrovům. Dobrým příkladem může být revitalizace říčky 
Rokytky, která je spojena s výstavbou nové pražské rezidenční 
čtvrti Suomi Hloubětín. 

„Ze zanedbaného území po-
dél  Rokytky jsme ve spolupráci 
s  Magistrátem hlavního města 
Prahy vytvořili příjemné prostře-
dí, které po kolaudaci bude pří-
stupné jak rezidentům projektu, 
tak široké veřejnosti,“ říká Marek 
Lokaj, technický ředitel společ
nosti YIT Stavo s.r.o. „V  našem 
přilehlém projektu  Suomi Hlou-
bětín uplatňujeme principy šetr-
ného hospodaření se srážkovými 
vodami, a  to formou koryt, prů-
lehů, vsakovacích a  retenčních 
nádrží. Vycházíme z  koncepce 
moderního systému zadržování 
dešťových vod v krajině, tzv. Low 
 Impact  Developmentu.“ Low Im
pact Development má tři hlavní 
zásady, mezi něž patří 1. zvýšení 
biodiverzity krajiny, 2. maximali
zace infiltrace a  zpomalení prů
toku a  3. distribuo vaný systém 
odvodnění.

Nové meandry i koryto
Práce na revitalizaci Rokytky 
společnost YIT zahájila v  lednu 
2019. Nejprve bylo třeba odstra
nit velkou černou skládku, která 
se skrývala v  okolním porostu 
i  pod zemí. Bylo nutné odvézt 
30  tun směsného odpadu (plas
ty, kabely, zbytky po bezdomov
cích) a 74 tun bioodpadu (větve, 
pařezy, štěpka). Při stabilizaci 
svahů a vytváření nových komu
nikací se našly další tuny sutě (ci
hel, betonů apod.). Celkem bylo 
třeba vytěžit 410 tun zeminy. Na 
vytvoření zpevňujících zdí bylo 
použito 800 tun kamene. V úzké 
součinnosti s Magistrátem hlav
ního města Prahy změnila firma 
YIT Stavo tok Rokytky v okolí pro
jektu tak, aby byla říčka schopna 
lépe zadržovat dešťovou vodu. 
Dno Rokytky bylo pročištěno, 
vznikla řada niv a meandrů,  které 

www.ESB-magazin.cz

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Revitalizaci 300 metrů dlouhého koryta řeky Rokytky 
na své náklady realizovala společnost YIT  
Stavo při výstavbě rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín

q
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tok zpomalily. Uložením lomo
vého kamene se naopak na ně
kterých místech říčka zrychlila. 
Meandry jsou postupně osívány 
vodními rostlinami.

„Vše jsme konzultovali nejen se 
zástupci města, ale také s odbor-

níky na krajinný ráz a se zahradními 
 architekty. Od odborníků jsme nej-
prve nechali posoudit stav vege-
tace: převážná většina ze stromů 
a keřů byly invazivní druhy, případ-
ně poškozené či špatně rostlé stro-
my. Ty – především ve svazích  – 
jsme museli vykácet. Podle návrhu 

Meandry říčky Rokytky a centrální zasakovací prostor, situace s koncepcí 
Low Impact Developmentu.

Veřejný prostor Suomi Hloubětín – pohled na vsakovací proleh v říjnu 2019.

Areál rezidenčního komplexu Suomi Hloubětín a jeho návaznost na park a říčku Rokytku. Vlevo nadhledová perspektiva, vpravo systém nakládání s vodami.
napojení z Kolbenovy->

q
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odborníků jsme vysadili zhruba  
20–30 nových stromů, které dále 
doplňujeme keři, novými travinami 
a  rostlinami,“ uvádí Marek Lokaj. 
Pokácené suché stromy pak byly 
začleněny do koryta Rokytky, aby 
vytvořily lokální biotop pro ryby, 
kachny, hmyz i ptactvo.

Vazba bydlení, řeky  
a parku
Autorem návrhu urbanistické
ho uspořádání nové rezidenční 
čtvrti Suomi Hloubětín v blízkosti 
říčky Rokytky a  přírodního par
ku, který podél jejího koryta po
stupně vzniká, je ateliér  LOXIA. 
Areál je složen z bytových domů, 
občanské vybavenosti (hlav
ní náměstí, mateřská škola, re

staurace, komerční plochy…), 
volnočasových aktivit (cyklo
stezka, dětská hřiště, psí park, 
komunitní zahrádky…) a přísluš
né dopravní a  technické infra
struktury. Každý bytový dům má 
svou soukromou zeleň, celý are
ál rezidenčního bydlení má pro
myšlený systém modrozelených 
opatření včetně vsakovacích luk, 
zeleně navazující na park v blíz
kosti Rokytky i  instalaci vodních  
prvků.

Dokončení celého areálu je plá
nováno na přelom let 2022/2023. 
Předpokládá se, že část uprave
ných veřejných prostranství by 
měl převzít do správy Magistrát 
hlavního  města Prahy.

Zkušenosti se zadržováním 
dešťové vody
Při nakládání s dešťovými voda
mi v Suomi Hloubětín byly využity 
zkušenosti, které byly získány v  již 
dokončeném  rezidenčním areálu 
Koivu Zličín v Praze 5 s komplex
ním systémem odvodu dešťových 
vod pomocí tzv. měkké infrastruk
tury v rezidenčním projektu. 

Projekt změny způsobu nakládání 
s  dešťovými vodami trval v  Koivu 
Zličín téměř dva roky a probíhal sou
časně s výstavbou 11 nízkoenerge
tických bytových domů. Zadržená 
voda slouží mj. k zavlažování celé
ho areálu o ploše téměř 30 000 m2.

Markéta Kohoutová

Rezidenční čtvrť Suomi 
Hloubětín v kostce
Lokalita: 9 ha brownfield  
v sousedství říčky Rokytky  
v Praze 9 
Autor urbanistického řešení:  
LOXIA Architectes Ingenierie s. r. o.
Délka revitalizovaného koryta 
Rokytky: téměř 300 metrů
Regulovaný odtok: 3 l/s z hektaru
Celá revitalizovaná část Rokytky 
a přilehlých svahů: 12 900 m2 
Dosud dokončeny 4 etapy (z 10): 
449 bytů (z 864)
Náklady na revitalizaci Rokytky: 
• úprava koryta více než  

2 mil. Kč; 
• stabilizace svahů, cesty  

a sadové úpravy cca 15 mil. Kč

Uložením lomového kamene se na některých místech říčka zrychlila,  
na jiných místech byly vytvořeny meandry, které tok zpomalují.

Revitalizace říčky Rokytky začala v lednu 2019 v součinnosti s Magistrátem 
hl. města Prahy tak, aby lépe zadržovala dešťovou vodu.

q
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Krajina ve městě
Dne 25. února 2020 se v CAMP v Praze uskutečnilo diskusní 
setkání „Architektura a krajina ve městě“, z něhož vyplynulo, že 
modrozelená infrastruktura se pro investory, ale i projektanty 
stává a stále aktuálnějším tématem. 

Předmětem bouřlivých diskusí je 
aktuálně především návrat přiroze
ného vodního režimu do urbanizo
vaného prostředí. Tématem není jen 
zachycování dešťové vody, ale i její 
udržení v  krajině a přizpůsobení se 
novému rozložení srážek v roce.

Petr Valdman, ředitel Státního fon
du životního prostředí ČR (SFŽP 
ČR), představil význam a přínos 
modrozelených opatření v  urbani
zovaných územích – náměstí v Mo
ravském Písku se zasakovacími 
prvky, zasakovací průlehy v  Brun
tále, zachytávání dešťové vody 
v základní škole v Praze 4 atd. Mezi 
příklady kvalitních udržitelných sta
veb (které kladou důraz na využí
vání obnovitelných zdrojů energie, 
efektivně nakládají s  odpady, vy
užívají srážkovou vodu a recyklují 
vodu šedou) upozornil na pražský 
bytový komplex Luka Living, dům 
s mokřadní střechou na Letné, Ote
vřenou zahradu v Brně, pasivní zá
kladní školu v Psárech atd.

Petr Altmann, Area Project Ma
nager z YIT Stavo, popsal pilotní 
projekt adaptace na klimatické 
změny podporovaný městem, 
který vzniká v  pražském Hlou
bětíně. Na původním brownfiel
du zde vyrůstají nové rezidenční 
čtvrti SUOMI a LAPPI, jejichž be
nefitem bude rekultivovaný me
andr říčky Rokytky se zeleným 
pásem v bezprostřední blízkosti 
bytových domů. Rezidenční are
ál navazuje na zeleň v okolí ko
ryta řeky a protahuje ji až do ná
městí ve středu zastavovaného 
území. V  tomto projektu se po
dařilo zvýšit biodiverzitu krajiny 
a regulovat průtok dešťové vody, 
zvětšit rozsah vodního toku a 
kultivovat centrální zasakovací 
prostor pomocí průlehů, koryt, 
vsakovacích luk, retenčních ná
drží atd. Více viz str. 14.

Jaromír Hainc, ředitel Sekce de
tailu města na IPR Praha, v  kon
textu plánovaných revitalizací 

www.ESB-magazin.cz

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Zelená střecha na paláci Drn na pražské Národní třídě. 
Foto: Petr Jehlík

q
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v  metropoli upozornil na nároč
nost dosažení koncensu mezi po
žadavky 57 pražských městských 
částí, 22 stavebních úřadů, 435 
obcí přilehlých k  Praze a IPR 
Praha. Představil ve svém vystou
pení mimo jiné konkrétní pozitivní 
příklady z  metropole, např. pilot
ní projekt revitalizace pražských 
sídlišť – vnitrobloku Vybíralova 
a  také koncepci Císařského ost
rova, kde se pracuje na protipo
vodňové ochraně i kultivaci celého 
nábřeží. Připomenul také studii tzv. 
Hradebního korza v  centru Prahy, 
u něhož je prověřována výsadba 
různých typů stromů a  jejich vliv 
na proudění vzduchu ulicemi.

Modrozelenou infrastrukturu 
se všichni teprve učí
V  panelové diskusi, která násle
dovala po úvodních přednáškách, 
vystoupili krajinářská architektka 
Markéta Veličková, dále Antonín 
Lupíšek, vedoucí oddělení archi
tektury a životního prostředí na 
ČVUT UCEEB, architekt Pavel 
Buryška z  ateliéru XTOPIX a ar
chitekt Petr Jehlík ze společnosti 
Fiala + Nemec.

„Na UCEEB se stále častěji ob-
racejí developeři, kteří si začínají 
uvědomovat výhody vegetace na 
fasádách i střechách pro ochla-
zování budov, stejně jako příno-

sy správného hospodaření s  vo-
dou pro město,“ popisuje Antonín  
Lupíšek vlastní zkušenosti. Podle 
jeho slov UCEEB monitoruje a zkou
má 30 typů různých zelených střech, 
včetně dopadů v případě jejich ne
dostatečné či nesprávné údržby.

„Stromy jsou nejlepší klimatiza-
ce. Ale jsou zároveň stavbou, 
která potřebuje reagovat na stá-
vající infrastrukturu města. Vy-
sazování alejí a stromořadí ve 
městech může být někdy kvůli 
podzemním vedením či arche-
ologickým vykopávkám velmi 
komplikované. Stejně tak může 
být problém umisťování retenč-

ních nádrží pod terén,“ říká  
Markéta Veličková.

Přítomní se shodli, že téma mod
rozelených opatření se všich
ni teprve učí. „Ještě před 10 
lety o  nich nikdo nemluvil,“ říká  
Markéta Veličková, kterou dopl
nil Petr Jehlík: „Když jsme v  roce 
2012 začali navrhovat palác Drn na 
Národní třídě, byly diskuse o zele-
né fasádě v  památkové rezervaci 
náročné. Příroda ale proměňuje 
tváře domů, dobře se s architektu-
rou doplňuje a vždy jí bude slušet.“

Iveta Zajíčková 
organizátor konference, ABF, a.s.

Balkóny paláce Drn jsou osázené nejen travinami, ale také tulipány a dalšími květinami. 

q
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Revitalizace veřejných 
prostor se zapojením  
modrozelené infrastruktury
Města nejsou připravena přijmout roli aktivního leadera 
a koordinátora modrozelené infrastruktury (MZI). Shodli se 
na tom diskutující na 5. mezinárodní konferenci Počítáme 
s vodou, která se uskutečnila v listopadu 2019 v Praze. 

Ing. Petr  Valdman, ředitel Státní-
ho fondu životního prostředí ČR, 
uvedl, že se již od roku 2015 syste
maticky podporuje hospodaření se 
srážkovými vodami z  evropských 
i národních zdrojů. Dotační podmín
ky se zejména pro obce mění k lep
šímu. To se projevuje zvyšujícím se 
zájmem o „Velkou dešťovku“, z níž 
je možno financovat i  projekty za
měřené na revitalizaci veřejných 
prostor s ohledem na zlepšení hos
podaření se srážkovými vodami 
a  zeleň. V  novém programovém 
období bude díky dobré komuni
kaci SFŽP s MPO a MMR dotačně 
podporována i  kombinace ener
getických úspor a  hospodaření se 
srážkovými vodami včetně realizací 
s prvky modrozelené infrastruktury.

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
z  ČVUT v  Praze a  CzWA upozor

nil, že realizace modrozelené infra
struktury (MZI) ve veřejných pro
stranstvích jsou důležité vzhledem 
k  tomu, že tyto prostory zabírají 
podstatnou plochu měst, jsou v je
jich majetku a mohou být dobrými 
příklady a podporovat kvalitu živo
ta ve městech. Na druhou stranu 
tyto realizace jsou často velmi kom
plikované vzhledem k  přítomnosti 
technické infrastruktury, což vyvolá
vá nutnost spolupráce řady profesí 
pro překonávání bariér. To se uká
zalo i při tvorbě návrhu Akčního plá
nu Hospodaření se srážkovými vo
dami v  urbanizovaných  územích, 
který vypracovávala CzWA pro MŽP.

Modrozelená infrastruktura 
ve městech
Po úvodních slovech konferen
ce pokračovala 1. blokem před
nášek s  tématikou stavby měst.  

www.ESB-magazin.cz

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Park s retenčním jezírkem – jeden z prvků 
decentralizovaného systému nakládání s dešťovou 
vodou ve veřejném prostoru.

q
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Doc.  Ing. arch. Jakub Cigler, 
Jakub Cigler Architekti, akcento
val nutnost změny paradigmatu 
ve vnímání vody a zeleně ve měs
tech. Na řadě příkladů ukázal, že 
přírodě blízké hospodaření se 
srážkovými vodami podporují
cí zpomalení odtoku, jeho roz
prostření a vsak, vede k  lepšímu 
odvodnění, lepšímu zhodnocení 
nemovitostí, lepší dopravě, lep
ším veřejným prostorám, lepšímu 
a  bezpečnějšímu bydlení, lepší 
organizaci ulic i  k  lepšímu roz
voji měst. Jedná se o  vzájemně 
propojenou síť prvků s  nutností 
komplexního řešení na úrovni bu
dova – pozemek – blok – ulice – 
krajina. Prezentoval také konkrét
ní realizace z Česka i ze zahraničí 
(celou čtvrť v  Moskvě) i  návr
hy pro revitalizaci Václavského 

náměstí či náměstí Republiky  
v Praze.

Ing. Radim Vítek, MSc., specialis
ta vodohospodář v Kanceláři archi
tekta města Brna, nás seznámil 
s projekty rozvoje hospodaření se 
srážkovými vodami a modrozelené 
infrastruktury v Brně. Hospodaření 
s dešťovou vodou se dostalo i do 
brněnské příručky Principy tvor
by veřejných prostranství, kde má 
jednu dílčí kapitolu. Velmi nadějně 
z hlediska systémové implementa
ce hospodaření se srážkovými vo
dami vypadá územní studie Jižní 
čtvrť – Trnitá, která se bude dosta
vovat kvůli nádraží. Důležitými as
pekty jsou zde čistota vod vypouš
těných do vodních toků, maximální 
snížení odtoku srážkových vod 
kvůli čerpání, etapizace a povinné 

extenzivní zelené střechy a  příro
dě blízké objekty hospodaření se 
srážkovými vodami. V rámci OPŽP 
vznikl projekt na využití srážkových 
vod ve čtyřech městských částech. 
Brno má i  vlastní dotace „Zeleň 
střechám“ a „Nachytej dešťovku“. 
V závěru přednášky pak Ing. Vítek 
pod mottem „Na Brno dobrý, ale 
kam dál?“ shrnul praktické dopa
dy a  výzvy spojené s plánováním 
a zaváděním MZI na úrovni města, 
z nichž nejvýznamnější jsou orga
nizační opatření ve městech pro 
podporu realizace MZI.

Dr. Ing. Mathias Kaiser, majitel 
firmy KaiserIngenieure v Dortmun
du, Německo, nás přenesl do tro
chu jiného měřítka, oblasti Porúří, 
která je jedním z  nejhustěji zalid
něných a  nejvíce urbanizovaných 

regionů v Evropě s více než 6 mi
liony obyvateli. Vzhledem k nesta
bilnímu podloží v  důsledku těžby 
uhlí nebylo v minulosti možno sta
vět podzemní kanalizace a odpad
ní vody byly odváděny povrcho
vě a  vypouštěny do řek Emscher 
a Ruhr. Dnes již k poklesům pod
loží nedochází a je možno budovat 
kanalizace a  čistírny odpadních 
vod a také řeku Emscher a okolní 
krajinu revitalizovat. Pro zabráně
ní degradace revitalizované krajiny 
přepady z  odlehčovacích komor 
je nutno snížit objemy a  špičky 
dešťového odtoku odpojením ne
propustných ploch. V  roce 2005 
zástupci všech 17 obcí sdruže
ných ve vodohospodářském sva
zu Emschergenossenschaft pode
psali takzvanou Budoucí úmluvu 
o  srážkové vodě, kde se zavazují 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ STŘEŠNÍ KRAJINA

zdroj: KAM

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ STŘEŠNÍ KRAJINA

zdroj: KAM

Z přednášky architekta Jakuba Ciglera: Vnímáme potřebu změny,  
naše nové projekty v Praze i Moskvě pracují s vodou i zelení. 

Z přednášky Radima Vítka: Rozvoj modrozelené infrastruktury v Brně,  
zeleň patří na veřejná prostranství i střechy.
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odpojit 15 % nepropustných ploch 
během 15 let. Dr. Kaiser ukázal ně
kolik projektů, které v Porúří vznik
ly: např. využívání bývalých chla
dicích věží pro retenci dešťových 
vod, jezero Phönix s přístavem či 
revitalizaci severní periferie Dort
mundu s  aktivní účastí místních 
obyvatel a vznikem řady nezpevně
ných prostor s MZI, které mj. slou
ží i dětem, které dostaly prostor ke 
hrám s vodou i příležitost k prak
tické výuce biologie. Zajímavá je 
motivace vlastníků soukromých 
pozemků k odpojování nepropust
ných ploch a  realizaci opatření: 
je mezi ně rozdělena dotace, jejíž 
výše se vypočítá z  hypotetických 
nákladů na vybudování centrální 
retence se stejným efektem. Navíc 
tito vlastníci ušetří také na poplat
ku za odvádění srážkových vod do 
kanalizace. Nebyla by to inspirace 
pro ČR?

Součinnost profesí
2. blok přednášek se věnoval sou
činnosti profesí. Jan Eisenreich, 
Brens Europe, a.s., nazval svoji 
přednášku „Řízená retence vody 
v  kolejové dráze — populismus, 
nebo realita?“ a následně nás pře
svědčil, že realita. Ale pouze pro 
kolejové dráhy, které jsou tomu 
uzpůsobeny. Běžné konstrukce 
zelených tramvajových tratí, kte
ré vycházejí ze zemního substrá
tu a  předpěstovaného trávníku, 
mají – přes často intenzivní zavla
žování – problém v období delšího 
sucha, kdy i  zavlažované úseky 
vysychají a  trávník hyne. Novým 
řešením je použití jiné konstrukč
ní vrstvy místo zeminy, a  to syn
tetického recyklátu (odpadu z au
tomobilového průmyslu), který má 
velkou schopnost zadržovat a po
stupně vypařovat vodu a také tlu
mit hluk, a doplnit jej na povrchu 

rozchodníky nebo jinými sucho
milnými rostlinami nevyžadujícími 
četnou závlahu. Vhodnost toho
to řešení byla prokázána experi
mentálně ve srovnávacím testu 
s  různými materiály; realizace se 
osvědčily v Ostravě a v Košicích.

Ing. Karel Kříž, Ph.D., ČVUT v Pra
ze a Tilmao, s. r. o., pak rozebral 
limity veřejných prostor při zapo
jování modrozelené infrastruktu
ry z hlediska technické (TI) a do
pravní infrastruktury (DI). Palčivým 
problémem pro realizaci MZI, ze
jména stromů, jsou především 
ochranná pásma a  odstupové 
vzdálenosti inženýrských sítí, ale 
i řada dalších funkcí uličního pro
storu (dopravní, pobytová), díky 
nimž se zde pohybuje velké množ
ství vlastníků a správců. Zdůraznil 
též funkci zástupců měst a obcí, 
kteří by měli MZI vyžadovat.

David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o., 
nám – jako specialista na stromy – 
vysvětlil, že technická opatření pro 
boj s  klimatickou změnou a  te
pelnými ostrovy jsou příliš drahá 
a  že stromy mají díky své schop
nosti stínit a  ochlazovat prostře
dí i  zadržovat vodu nezastupitel
nou roli (zajímavým údajem je, že 
¼   ekosystémových služeb posky
tovaných stromy je spojena s bio
retencí). Hodnota zelené infrastruk
tury s časem narůstá, rozhodující je 
však její funkčnost, která je u stro
mů podmíněná velikostí a  kondicí 
(strom ve městě, který se dožívá 
průměrně jen 15–20 let, má ještě 
nízkou ekologickou funkci). Dále 
D.  Hora nastínil cesty k  dosažení 
benefitů poskytovaných MZI, kte
rými je kombinace správných opat
ření, která lze aplikovat okamžitě 
(např. zpřístupnění ZI pro vodu, 
zvýšení propustnosti zhutněných 

Nejvýznamnější prvky ZINejvýznamnější prvky ZI
Nejvýznamnější prvky ZI
Nejvýznamnější prvky ZI

Z přednášky Davida Hory: Cesty k funkčnímu systému modrozelené infrastruktury.

Extenzivní vegetační střecha    Polointenzivní vegetační střecha     Intenzivní vegetační střecha           Extenzivní trávník                       Intenzivní trávník          Krajinné trávníky a květnaté louky

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRVKY ZELENÉ INFRASTRUKTURY
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ploch ZI či změna krytu – druhu ve
getace nebo typů povrchů), kom
plexních opatření s aktivní kombi
nací různých prvků MZI (průlehy, 
výsadbové pásy, zelené střechy 
atd.) a  systémových opatření na 
podporu MZI v kontextu sídelního 
útvaru, kdy jsou definovány stra
tegické cíle města. Nástroji mohou 
být Městské standardy a  indexy 
pro kvantifikaci ekosystémových 
služeb poskytovaných MZI.

Odolnost měst
Ve 3. bloku přednášek se té
mata dotýkala odolnosti měst. 
Mgr. Jana Řadová z Ústavu infor
matiky Akademie věd ČR nás se
známila s modelováním tepelného 
komfortu ve městech na úrov
ni čtvrtí. Složité 3D modely inte
grující informace o stěnách, stře
chách, výšce budov či vegetaci 
je možno použít pro urbanistické 
studie s cílem zjistit vliv materiálů 
či uspořádání objektů na pocito
vou teplotu. Věděli jste např., že 
bílé vápencové kostky na chod

nících jsou nejhorším materiálem 
z  hlediska teplot? Problematika 
uličního prostoru je komplexnější, 
než jsme si mnohdy mysleli. Změ
ny totiž často mají protichůdné 
působení  – co zlepší pocitovou 
teplotu, nemusí zlepšit jiné veliči
ny. Příkladem je husté stromořadí 
v ulici, kdy je sice snížena teplota, 
avšak zvýšeny emise z  dopravy 
v důsledku zhoršeného provětrá
vání ulice. Pro návrh adaptačních 
opatření na změnu klimatu je pro
to nezbytná multioborová disku
se a spolupráce. Je rovněž nutno 
zaměřit se na příčinu problému 
(např. příliš hustá doprava).

Druhým zahraničním hostem 
konference byla Marianne Skov, 
specialistka na povodňová rizi
ka z firmy Rambøll z dánské Ko
daně. Popsala proces plánování 
zaměřeného na odolnost vůči ri
zikům. Multifunkční řešení (např. 
dešťové hřiště, které slouží i  pro 
dočasnou retenci vody) mají ne
jen přínos pro snížení rizika za

plavení a  s  ním spojených škod, 
ale i  přidanou hodnotu (rekreač
ní a estetická hodnota, stimulace 
sociálního prostředí atd.). Tento 
postup byl použit v řadě meziná
rodní projektů i v Kodani při studii 
odolnosti vůči přívalovým deš
ťům v  rámci Plánu pro zvládání 
přívalových dešťů. První tzv. po
vodňová ulice v Kodani – náměs
tí sv. Anny (Sankt Annæ Plads) – 
obdržela i ocenění. Toto náměstí 
je nejnižším místem území v blíz
kosti přístavu a bylo často zapla
vováno přívalovými dešti. Velké 
škody způsobila zejména průtrž 
mračen 2. června 2011. Navíc se 
jednalo o místo poměrně nevlíd
né, s  mnoha ploty a  zaparkova
nými auty. Městský úřad Kodaň 
se tedy rozhodl toto náměstí 
využít jak pro protipovodňovou 
ochranu oblasti, tak proměnit 
jeho vzhled. Střední část náměstí 
byla pomocí několika nenápad
ných stupňů snížena, takže tvoří 
retenční prostor o objemu 400 m3 
(pro zachycení objemu stoletého 

deště); srážkové vody jsou pak 
odváděny tunelem do přístavu. 
Úprava náměstí znamenala jeho 
velké oživení – byl vytvořen pro
stor pro odpočinek, procházky 
a poklesla i intenzita automobilo
vého provozu.

Závěry konference
Konference byla zakončena pa
nelovou diskusí na téma Klíčové 
momenty při revitalizaci veřejných 
prostor se zapojením modrozele
né infrastruktury. Moderátor zahá
jil diskusi parafrází na motto Ing. 
Vítka: „Na Českou republiku dobrý, 
ale kam dál?“ Diskutující se shod
li, že MZI je součástí městského 
odvodnění, avšak města nejsou 
připravena MZI řešit a  přijmout 
roli aktivního leadera a koordiná
tora. Je nutno změnit hierarchie 
(„na prvním místě není internet, 
ale strom“). Ke změně přístupu 
k  vodě je zapotřebí složité věci 
prezentovat jednoduše a zejména 
jednoduše definovat cíle s  kon
krétním časovým  horizontem, 

Modelová doména

Z přednášky Jany Řadové: Vliv prvků modrozelené infrastruktury na tepelný komfort ve městě.
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 které umožňují podnikat konkrét
ní kroky. Takovým cílem může být 
např. snížení teploty, které je rych
le vidět a  lze jej dobře měřit. Na 
závěr David Stránský shrnul nej
důležitější myšlenky z konference 
a  vyjádřil naději, že přednášející 
svým nadšením pro obor snad 
nakazí i ostatní.

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
odborná garantka projektu  
POČÍTÁME S VODOU 

Konferenci organizoval 01/71  
ZO ČSOP Koniklec pod záštitou 
ministra životního prostředí. 

Jednotlivé přednášky jsou  
ke stáhnutí ZDE.

SKT. ANNÆ SQUARE
AFTER – CLOUDBURST STREET WITH ADDED VALUES

SKT. ANNÆ SQUARE
AFTER – CLOUDBURST STREET WITH ADDED VALUES

Z přednášky Marianne Skov – První tzv. povodňová ulice v Kodani –  
náměstí sv. Anny.

Vysázejme miliony stromů 
pro českou krajinu
Celonárodní iniciativa „Sázíme budoucnost“ čtyři měsíce 
od svého startu přinesla výsadbu více než 420 tisíc stromů 
ve volné krajině a ve městech.

Cílem akce Sázíme budoucnost 
je vrátit dřeviny do krajiny a měst 
v Česku, a zlepšit tak jejich odol
nost vůči změnám klimatu. Mini
sterstvo životního prostředí pro
to spustilo na podzim zcela nový 
dotační program na podporu ko
munitní výsadby stromů na veřej
ných prostranstvích. Stromů by 
se mělo do pěti let vysadit deset 
milionů, za každého obyvatele je
den. Za zrodem iniciativy „Sázíme 
budoucnost“ stál úspěch kampa
ně Stromy svobody, kterou  Nadace 
 Partnerství přispěla k  oslavám 
100 let Československa. 

Získat dotaci, zasadit stromy a za
pojit se do celonárodní iniciativy 
„Sázíme budoucnost“, může prak
ticky každý, navíc s  podporou až 
250 tisíc korun. K dispozici je cel
kem 100 milionů korun, které mini
sterstvo vyčlenilo z rozpočtu Stát
ního fondu životního prostředí ČR. 
Z  příspěvku je možné uhradit vý

daje za sazenice, potřebný materiál 
i následnou péči. 

• Denně vypaří 10 milionů stromů 
stejné množství hektolitrů vody. 
Vytvoří také denní zásobu kyslí
ku pro 30 milionů lidí a způsobí 
ochlazení 200 kilometrů čtve
rečních až o 3 stupně Celsia. 

• Chladicí síla stoletého stromu 
odpovídá výkonu 10 klimatizací.

• Stoletý dub vstřebá tolik CO2, 
kolik vytvoří auto, které třikrát 
objelo Zemi!

• Nový průzkum organizace Ipsos 
ukázal, že tři čtvrtiny obyvatel, 
konkrétně 73 procent lidí v Čes
ku, jsou pro výsadbu nových stro
mů na úkor parkovacích míst. 

O  dotaci na komunitní výsadbu 
stromů lze žádat do 31. 8. 2020 
nebo do vyčerpání prostředků.

Ministerstvo životního prostředí
Více informací

www.ESB-magazin.cz

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

q

https://www.pocitamesvodou.cz/fotografie-sbornik-a-prezentace-z-konference-pocitame-s-vodou-2019/
http://www.esb-magazin.cz/dokumenty/download/8_PSV_19_konference_Marianne_Skov.pdf
https://www.nadacepartnerstvi.cz
https://www.nadacepartnerstvi.cz
https://www.sazimebudoucnost.cz/
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Adapterra Awards – soutěž 
proti klimatické krizi
Až do 27. dubna je prodloužen termín, do kdy lze přihlásit 
zajímavá adaptační opatření na změnu klimatu. Soutěž 
Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství hledá 
a oceňuje projekty, které ochlazují naše města a pomáhají 
zadržovat vodu v krajině.

Cílem akce je pomoci obcím 
a městům přejít od plánů ke kon
krétním projektům a  jejich usku
tečnění.  Neotřelá technologická 
nebo přírodě blízká řešení mo
hou do soutěže hlásit vlastníci, 
investoři, projektanti nebo zhoto
vitelé. 

Přihlásit se lze na portálu  
www.adapterra awards.cz. Při
hlášené projekty vyhodnotí od
borná porota a  vybere z  nich 
nejlepší řešení v každé ze čtyř ka
tegorií, ta se stanou vítězi ročníku. 
Zároveň odborná porota vybere 
kvalitní řešení, která se zapojí do 
finálového online hlasování veřej
nosti.

„Všechny kvalitní projekty, které 
projdou hodnocením odbornou 
porotou, následně zveřejníme v in-
ternetové databázi, která slouží 

jako živá inspirace obcím, investo-
rům, ale třeba i domácím kutilům,“ 
říká Martin Ander, specia lista na 
adaptace z pořadatelské Nadace 
Partnerství.

Vítězové 1. ročníku
V prvním ročníku Adapterra Awards 
2019 soutěžilo 24 projektů, z nichž 
12 postoupilo do finále a 5 získalo 
cenu. Čtyři ceny udělila odborná 
komise v kategoriích: 
• volná krajina – Obnova krajiny 

na Zálúčí u Blatničky
• zastavěná území – Komunitní 

centrum Všichni spolu
• pracovní prostředí – Zelená vý-

robní hala Železný
• náš domov – Dům s mokřadní 

střechou v Praze

Páté ocenění – Cenu sympatie 
udělila veřejnost Ptačímu parku 
Josefovské louky.

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽ

Ptačí park Josefovské louky získal Cenu Sympatie 
Adapterra Awards 2019

q

https://www.adapterraawards.cz
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Dům s mokřadní střechou v Praze – vítěz v kategorii náš domov Adapterra 
Awards 2019. 

Budova firmy Železný na  výrobu kajaků – vítěz v kategorii pracovní  
prostředí Adapterra Awards 2019

Pracovní prostředí
Budova firmy Železný na  výrobu 
kajaků stojící nedaleko Prahy 
vypadá jinak než ostatní výrobní 
a  skladové haly. 500 m2 zelené 
střechy zadržuje dešťovou vodu 
a  udržuje stabilní teplotu budo
vy. Rostliny v  kořenové čistírně 
odpadních vod upravují použi
tou šedou vodu z haly na využití 
při splachování toalet. Přebytek 
vody je odváděn do požární ná
drže, která slouží i  jako jezírko. 
Každá kanoe i  kajak se nejpr
ve vyzkouší zde. Realizováno již 
v roce 2014.

Náš domov
Rodinný dům s mokřadní stře-
chou by ve vnitrobloku v  centru  

Prahy čekal málokdo. Oproti 
okolním střechám, které se v létě 
rozpalují až na 80 °C, si mokřad
ní rostliny na zelené střeše udr
žují teplotu kolem 24  °C. Spo
lu s okolní zelení ve vnitrobloku 
pomáhá snižovat teplotu vzdu
chu a  bojuje tak s  efektem te
pelného ostrova velkoměsta. 
Zároveň zabraňuje rychlému od
toku dešťové vody a  poskytuje 
prostor pro život motýlům, vče
lám a dalšímu hmyzu. Pročištění 
a opětovné využití odpadní vody 
šetří více než 40 % spotřeby 
pitné vody. Kombinace zemní
ho výměníku pro vytápění a  fo
tovoltaiky na střeše navíc šet
ří spotřebu elektrické energie. 
Rea lizace 2016. Viz ESB 4/2017.

Zastavěná území
Komunitní centrum Všichni 
spolu v Ostravě Porubě využívá 
hned několik technických řešení, 
která reagují na změny klimatu. 
Ploché střechy zabraly rostliny. 
Venkovní sportoviště a  hřiště 
jsou postavena z  propustných 
povrchů, které umožňují vsako
vání vody do půdy. Srážky ze 
střechy a zpevněných ploch jsou 
sváděny do retenční nádrže a re
gulovaně vypouštěny do Pustko
veckého potoka, případně jsou 
odváděné na trávník. Pro udr
žování příjemné teploty využívá 
budova ekologické tepelné čer
padlo. Poruba nezapomněla ani 
na orientaci budovy ke světovým 
stranám a  na zastínění všeho 

druhu, včetně výsadby 45 stromů 
a 70 keřů. V plánu je dohromady 
1230 nově vysazených stromů, 
3400 břečťanů a  614  kusů byli
nek. Plocha obnovené zeleně tak 
dosahuje přibližně 2300 metrů 
čtverečních. Realizace 2017—
2019.

Obnova volné krajiny
Na Farmě Blatnička na jižní 
 Moravě nejsou již nekonečné lány, 
ale pole křižují aleje stromů a za
travněné kvetoucí pásy. Voda se 
díky nim lépe zasakuje a neodté
ká bez užitku pryč, úrodná půda 
je chráněna před odnosem vod
ní nebo větrnou erozí a  pole zá
roveň viditelně ožila. Realizace 
od roku 2015 dosud.

q

https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Vyrobni-hala-firmy-Zelezny
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Dum-s-mokradni-strechou-korenovou-cistirnou
file:https://www.ic-ckait.cz/images/ESB/ESB_2017-04_PDF.pdf
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Komunitni-centrum-VSICHNI-SPOLU
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Obnova-krajiny-na-Zaluci-u-Blatnicky
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Miss sympatie
Ptačí park v Josefově zadržuje 
vodu v nivě řeky Metuje a tím vy
tváří stálý a kvalitní mokřad, kte
rý poskytne útočiště ohroženým 
druhům nejen mokřadních ptá
ků, ale i  dalších živočichů. Pro
jekt přispívá k  dlouhodobému 
udržování vody v krajině, ochla
zování místního klimatu a posky
tuje prostor pro rozlití a  zasta
vení povodňových vln. Od roku 
2006 pomohl ptačí park zastavit 
povodně už třikrát. Realizace od 
roku 2011 dosud.

Novinky 2. ročníku
V  letošním druhém ročníku bude 
kromě výše zmíněných pěti kate
gorií oceněno také nejlepší řeše
ní z Prahy, která se nově připojila 
k partnerům soutěže. 

„Právě pražská kategorie má vy-
zdvihnout kvalitní a  účinná opat-
ření, která mohou být inspirací pro 
další velká města, která trpí přehří-
váním, nedostatkem zeleně nebo 
přívalovými dešti. Největší výzvu 
v Praze vidíme v tom, aby městské 
organizace klimatické a  adaptační 
cíle vzaly takříkajíc za své,“ vyzý
vá náměstek pražského primátora 
Petr Hlubuček.

„Změna klimatu je výzva, které če-
líme jako lidstvo i jako společnost. 
V  našich závodech neustále pod-
nikáme kroky ke snižování uhlíkové 
stopy,“ všímá si Martina Šilháno
vá z Nestlé Česko, hlavního part
nera soutěže, který vítěze v  ka
tegorii volná krajina ocení výhrou 
100 000 Kč. Vedle toho se všichni 
ocenění mohou těšit na inspirativní 
zahraniční exkurzi za adaptačními 
opatřeními na změnu klimatu.

David Kopecký, Nadace Partnerství
www.nadacepartnerstvi.cz

Základní informace 
o Adapterra Awards

Online přihláška
• Sběr nominací  

4. 2.–27. 4. 2020.
• Online hlasování veřejnosti 

o Cenu sympatie  
od 4. 8.–30. 9. 2020

• Vyhlášení vítězů proběhne 
na konferenci věnované  
adaptačním opatřením  
4. 11. 2020 v Praze.

• Všechny kvalitní projekty  
se stanou součástí data-
báze příkladů dobré praxe 
Adapterra.

Inspirace dalšími projekty:

Finalisté ročníku 2019

Ze zahraničí

Komunitní centrum Všichni spolu v Ostravě Porubě – vítěz v kategorii  
zastavěné území Adapterra Awards 2019

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky –  
vítěz v kategorii volná krajina 
Adapterra Awards 2019

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽ

q

https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Zadrzovani-vody-na-Josefovskych-loukach
http://www.nadacepartnerstvi.cz
https://www.adapterraawards.cz/Soutez
https://www.adapterraawards.cz/Databaze
https://www.adapterraawards.cz/Databaze?lang=en
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Výsledky soutěže  
E.ON Energy Globe 
Do 11. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe se 
zapojilo celkem 273 projektů. Absolutní jedničkou se stal 
projekt Nesnězeno.cz zachraňující jídlo z českých restaurací.

Projekty soutěžily v  kategoriích 
Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání 
a Produkt. Odborná porota vybíra
la dva nejlepší počiny zaměřené na 
úsporu energií a  ochranu přírody 
v každé kategorii. 

Kategorie Stavba

Energeticky úsporná mateřská 
škola v Sedlejově

Stavba moderní budovy v  pasiv
ním standardu se zachováním 

původního charakteru vesnické 
zástavby. Budova má minimální 
energetickou náročnost. Moderní 
stavební postupy, design i pasivní 
standard v  budově občanské vy
bavenosti. Propojení funkčních, 
technicky vyspělých i  tradičních 
prvků. 

Multifunkční komplex Luka  
Living

Komplex bytů a obchodního centra 
propojený s metrem. Podrobně viz 
ESB 4/2017.

Kategorie Obec

Využití alternativních zdrojů 
energie v Mikolajicích

Díky využívání obnovitelných 
zdrojů snižuje obec Mikolajice ná
klady na energie v  obecních bu
dovách a stává se více energetic
ky nezávislou. Obec využívá nejen 
klasickou fotovoltaickou elektrár
nu s akumulací vyrobené elektřiny, 
ale také unikátní mikroelektrárnu 
WAVE na biomasu. Zařízení vy
vinuté na ČVUT je v  Mikolajicích 
vůbec poprvé v   ostrém provozu 
a  dokáže zásobovat elektřinou 
a teplem budovu obecního úřadu, 
hasičskou zbrojnici a obchod.

Nakládání s odpady ve Vsetíně: 
„Je to čistě na nás“

Město Vsetín se rozhodlo zásad
ně změnit nakládání s komunálním 
odpadem a snaží se zdokonalovat 
místní odpadovou infrastrukturu. 
Město chce ale také omezit využí
vání jednorázových plastů. Vybu
dovalo proto systém pro používání 
vratných nápojových kelímků, kte
ré budou k dispozici i pro organi
zátory veřejných akcí a pro okolní 
obce. Ve spolupráci s neziskovým 
sektorem vyrábí i znovupoužitelné 
textilní sáčky.

Další výsledky a podrobnější  
informace viz
https://www.ecofuture.cz/ 
energy-globe

www.ESB-magazin.cz

SOUTĚŽ

q

https://www.ic-ckait.cz/images/ESB/ESB_2017-04_PDF.pdf
https://www.ecofuture.cz/energy-globe
https://www.ecofuture.cz/energy-globe
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Prodejny nové generace vytápí 
a chladí systém Lowatec
Před několika lety byla zahájena výstavba velkoprodejen 
„nové generace“. Od té doby se již vyprojektovalo a postavilo 
několik desítek prodejen, které ke svému chlazení a vytápění 
využívají velkoplošné podlahové systémy a tepelné čerpadlo. 
Zde představíme kvalitní a cenově dostupné řešení, které 
umožňuje efektivní a šetrné hospodaření s energiemi.

Ani obchodním řetězcům by neměly 
být lhostejné enviromentální otázky 
a věc udržitelnosti životního prostře
dí. Ty by se měly projevit i v otázce 
výběru vhodného systému vytápě
ní/chlazení. Optimální řešení může 
být například kombinace velko
plošného průmyslového vytápění/
chlazení Lowatec se zdrojem tepla 
v podobě tepelných čerpadel. Sys
tém Lowatec je tvořen samotnými 
smyčkami/okruhy potrubí z materiá
lu PEXa dimenze d25 a d20 kotve
né na KARI sítě ve skladbě betonové 
podlahy. Potrubí je tak zalito v beto
nové vrstvě cca 150–200 mm, což 
má významný dopad na vlastnosti, 
tepelnou setrvačnost a stabilitu celé
ho systému. Jednotlivé okruhy jsou 
dále svedeny do systému rozdělova
če/sběrače, ve kterém se hydraulicky 
vyváží a nastaví přesně dle projektu.  
Pro hydraulické zapojení jednotli

vých smyček se používá tzv.  sys
tém Q4, který umožní značné sní
žení počtu napojovaných okruhů, 
což se příznivě projeví men
ším počtem rozdělovačů/sběračů 
a tím i nižšími investičními náklady. 
Systém využívající tohoto zapo
jení je pak schopen pojmout až 
6000 m2 vytápěné/chlazené plo
chy na  1 roz dělovač/sběrač. 

Různé teploty v různých 
místech obchodu
Půdorysně je systém Lowatec 
v projektech prodejen rozčleněn na 
prostor samotné prodejny a  pro
stor vstupního lobby s pokladnami. 
Obě tyto části bývají napojeny na 
vlastní rozdělovač/sběrač a  je tak 
možné vytvářet vhodné klima jak 
v  prostoru obchodu – nakupující 
lidé v pohybu, tak v prostoru pokla
den, kde sedí prodavačky. S ohle

www.ESB-magazin.cz

FIREMNÍ BLOK

Systém Lowatec umožňuje vytvářet tepelný komfort 
pro jednotlivé zóny prodejny.

q
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dem na velkou teplosměnnou plo
chu podlahy je možné využívat pro 
vytápění objektu nízkoteplotní spád 
s maximální teplotou kolem 40 °C 
(spád 40/35 °C) při návrhových 
podmínkách dané lokality. V  let
ním období zase není třeba výroby 
„ostré“ chladicí vody se spádem 
např. 6/12 °C, pro dokonalý komfort 
i v letních tropických dnech vysta
číme s  teplotami kolem 16–18 °C 
(spád 16/19 °C). Teplotně vlhkostní 
mikro klima v celém objektu je hlí
dáno pomocí sofistikovaného sys
tému MaR s teplotními čidly v pod
laze, prostorovým termostatem 
a  venkovním ekvitermním čidlem. 
Tyto tepelné spády, v  kombinaci 
s tepelnými čerpadly a sofistikova
nou regulací, jsou zárukou ekono
mického a vůči životnímu prostředí 
šetrného  provozu. 

Tepelná čerpadla jako 
zdroj energie pro vytápění 
i chlazení
S ohledem na výše uvedené tep
lotní spády je ekonomicky výhod
né tento systém napojit na zdroj 
tepla/chladu v  podobě tepelných 
čerpadel. Ve většině prodejen 
u  nás se často využívá systém 
kompaktního reverzibilního TČ 
vzduch  – voda, který je umístěn 
v  bezprostřední blízkosti objektu 
(na střeše nebo v  krytých přileh
lých boxech). V zahraničí se častěji 
aplikují systémy TČ země – voda, 
které jsou svojí ekonomikou pro
vozu ještě o  stupeň nebo spíše 
dva stupně účinnější. V  zimě to
tiž mají k dispozici zdroj v podobě 
geotermálních vrtů o  teplotě pro
středí rámcově 10–13 °C, což se 
v porovnání s mrazivým vzduchem 

v zimním období nelze srovnávat. 
V  létě má pak tento systém ještě 
větší trumf, a sice možnost pasiv
ního chlazení (volné bezkompre
sorové chlazení kapalinou z vrtů) 
s  účinností řádově 20–30× vyšší 
než u systému vzduchových TČ. 
Oba tyto zdroje však plní jeden zá
sadní požadavek, a  sice vytápění 
i chlazení v jednom zdroji energie. 
Není tedy třeba řešit dva zdroje 
energie a  dva způsoby přenosu 
energie do objektu. V  rámci prů
myslového podlahového vytápění/
chlazení vše obstará jedno zaříze
ní, přičemž přenos tepla i  chladu 
probíhá díky sálavé složce sdíle
ného tepla velmi stejnoměrně bez 
nepříjemného rychlejšího proudění 
vzduchu, lokálních výkyvů teplot 
a  bez víření prachu. Také křivka 
teplotního gradientu teploty v pro

storu bývá, v porovnání s „klasic
kými“ způsoby vytápění podob
ných prostor, mnohem příznivější 
a  přibližuje se teoretickému op
timu. Další nespornou výhodou 
tohoto systému je prostorová va
riabilita, rychlost instalace a prak
ticky bezúdržbový provoz. Vzhle
dem k  napojení na jediný zdroj 
tepla/chladu v podobě tepelného 
čerpadla je tak nutné servisovat 
pouze jedno zařízení, nikoliv zdroj 
tepla a chladu zvlášť.

Při navrhování dominuje 
požadavek chlazení
Určujícím parametrem pro návrh 
systému jsou právě požadavky na 
chlazení, respektive tepelná zá
těž. Přenášený výkon chlazení je 
hlavním kritériem pokládky a hyd
raulického řešení celé soustavy. 

Uložení a kotvení potrubí systému LoWaTec ke KARI 
síti před betonáží podlahy.

Detail prostupu potrubí nad podlahu, napojení  
na rozdělovač/sběrač LoWaTec.

Schéma zapojení systému  
„LoWaTec-Q4“.
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Nejde jen o  komfort samotných 
zákazníků a  personálu, ale také 
o hygienické požadavky zajišťují
cí trvanlivost a  čerstvost nabíze
ných potravin. Z pohledu vytápění 
se tak zdá navržená metráž potru
bí „předimenzovaná“, což ovšem 
rozhodně není na škodu. Tento 
fakt nám na  druhé straně umož
ňuje nižší tepelný spád vytápě
ní, který v  kombinaci s  tepelným 
čerpadlem výrazně sníží provoz
ní náklady (vlivem vyšší účinnos
ti výroby tepla COP). Zvyšující se 
požadavky na chlazení halových 
objektů jsou vlivem vývoje klima
tu v  našich zeměpisných šířkách 
stále více patrné. A do budoucna 
je třeba s  tímto požadavkem po

čítat se stejnou přirozeností, jako 
s požadavkem na vytápění.

Příprava je důležitá
Stejně jako u jiných staveb a v jiných 
profesích, i  zde platí, že čím lepší 
projektová a realizační příprava, tím 
snazší, rychlejší a kvalitnější montáž 
a finální produkt. Velký důraz tak kla
de naše oddělení  Lowatec na úvodní 
diskuze, studie a konkrétní požadav
ky investora. Ve spolupráci a v koor
dinaci s ostatními projektanty poté 
vzniká konkrétní projektová doku
mentace s  přesnými kladečskými 
výkresy, řezy uložení a  koordinací 
umístění jednotlivých rozdělovačů/
sběračů. Celý systém je důkladně 
koordinován se stavební i statickou 

částí projektu ve smyslu skladby pod
lahové konstrukce (vedení ostatních 
sítí, zatížení podlahy, finální povrch 
atd.), únosnosti podlahy, dilatačních 
spár apod. Vzhledem k typovému 
řešení prodejen jsou již veškeré de
taily několikrát projekčně i montážně 
ověřeny, čímž se zvyšuje rychlost 
a efektivita instalace. Ta při optimál
ní stavební připravenosti – položené 
tepelné izolaci v podlaze s podlaho
vou fólií a  položenými KARI sítěmi 
zabere pouhý 1 týden (pro plochu 
cca 1700 m2). Je samozřejmě třeba 
dobré koordinace na stavbě pro na
plánování a sled jednotlivých prací.

Pavel Dědina 
GEROtop spol. s r.o.

Obchodní řetězec staví velkoprodejny, které využívají nízkoteplotního podlahového průmyslového vytápění.
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Zkušenosti z provozu jedné 
z prvních realizací velkokapacitní 
průmyslové baterie v ČR 
Projekt využití velkokapacitní baterie pro vyhlazování odběrových 
špiček a jako zálohování provozu výrobního závodu holdingu 
Fenix Group v Jeseníku byl zahájen v roce 2018 a po více než roce 
provozu je zřejmé, že je plně funkční a rychlá bude i jeho návratnost. 

Výrobní závod v  Jeseníku zajišťu
je výrobu systémů topných kabelů 
a rohoží, sálavých panelů, sálavých 
pohledových a  mramorových pa
nelů a jeho součástí je také výrobní 
technologie extrudérů a vstřikova
cích lisů a galvanovna s práškovou 
lakovnou. Díky modernizaci a  in
vesticím z  posledních let je velká 
část výroby automatizována (liso
vacími a  tvářecími stroji), části vý
robních procesů jsou robotizovány. 
Rezervovaný příkon je 700 kW a ta
rif Amper BusinessVN. 

Pilotní provoz 
v administrativním centru
S  myšlenkou využití velkokapacit
ní baterie ve výrobním závodě při
šel majitel a zakladatel společnosti 
Fenix Group Ing. Cyril Svozil a jeho 
zadání bylo od počátku jasné – vy
užít dobré zkušenosti z  instalace 

bateriového úložiště v provozu no
vého administrativního centra spo
lečnosti Fenix Trading v  Jeseníku 
a vyzkoušet v pilotním projektu spo
lehlivost a ekonomickou návratnost 
velkokapacitní průmyslové baterie 
od společnosti AERS s.r.o., která je 
součástí holdingu Fenix Group.

„Už z provozu našeho administra-
tivního centra jsme věděli, že ba-
teriové úložiště je velmi flexibilním 
nástrojem optimalizace spotřeby 
budovy. Ale úspora nákladů na 
rezervovaný výkon apod. nebyla 
hlavním cílem, pro který jsme do 
špičkovací stanice ve výrobním zá-
vodě investovali. Naším cílem bylo 
primárně zajistit spolehlivé dodáv-
ky energie pro naše robotizovaná 
pracoviště, sekundárně pak samo-
zřejmě snížit rezervovaný výkon, vy-
krývat energetické odběrové špič-

www.ESB-magazin.cz
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Špičkovací akumulační stanici v Jeseníku dodala 
společnost AERS s.r.o.
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ky (vyrovnání diagramu), pokrývat 
1/4hodinová maxima, eliminovat 
pokuty za překročení maxim a fun-
govat i  jako provozní záloha ener-
gie pro doběh technologií (POWER 
UPS). Projekt jsme financovali bez 
dotací a v reálném provozu jsme si 
chtěli ověřit i ekonomickou stránku 
věci – tedy kolik nás to celé bude 
stát a za jak dlouho se investované 
prostředky vrátí.“ řekl k cílům celé
ho projektu Ing. Cyril Svozil.

Funkční celky špičkovací 
stanice
Pro umístění špičkovací stanice 
(dále jen SAS) byla zvolena tech
nická místnost v objektu bývalého 
skladu, který byl rekonstruován na 
nové výrobní prostory v rámci zvy
šování výrobních kapacit podniku. 
Stanice je sestavena z  následují
cích funkčních celků:
• velkokapacitní akumulační uložiš

tě 2x 307 kWh se systémem BMS;
• blok výkonových měničů 2 x 350 

kW (přetížitelnost 2 x 400 kW);
• blok výkonových připojovacích 

transformátorů 2 x 400 kVA;
• rozvaděč hlavního výkonového 

připojení SAS na DTS, která je 
uvnitř areálu;

• rozvaděče Synchrometteringu 
a výkonových stykačů (dovyba
vení DTS);

• Power Management System – 
řídicí jednotka aplikace SAS;

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

„Loni v květnu jsme formou třídenní 
akce prezentovali našim partnerům 
výsledky provozu, v  té době jsme 
se soustředili hlavně na technickou 
stránku věci a spolehlivost celého ře-
šení.“ říká ředitel společnosti AERS 
s.r.o. Mgr. Cyril Svozil jr. a dodává: 
„Reálný provoz a dlouhodobá měře-
ní už v té době potvrdily, že úložiště 
funguje po celou dobu zcela podle 
očekávání a plní všechny hlavní funk-
ce, které od něj investor očekával.“

Absence mikrovýpadků 
energie znamená roční 
úspory až 1,5 mil. Kč
„Získaná data a  zkušenosti nám 
ukázaly, že úložiště funguje zcela 
podle našich potřeb a  plní všech-
ny hlavní funkce, které jsme od něj 
očekávali. Data z  více než rok tr-
vajícího provozu jsme prezentovali 
i na 5. ročníku konference a výstavy 
Smart Energy Forum 2019. Účast-
níky zajímaly zejména ekonomické 
benefity této investice, kterou – a to 
opakuji a zdůrazňuji – jsme realizo-
vali bez jakýchkoliv dotací. Celkové 
náklady představovaly 12 mil. Kč 
a jejich návratnost vidíme podle do-

savadních měření na cca 7 let, vý-
hledově bude ještě nižší. V reálném 
provozu se například podařilo snížit 
sjednané maxi mum o 25 %, přes-
to největší přínos není v  úsporách 
energetických nákladů, i když i tady 
ročně šetříme stovky tisíc korun. 
Zásadní je pro nás naprostá spoleh-
livost v dodávkách energie a 100% 
absence mikrovýpadků, tam jsou 
roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč,“ 
řekl Ing. Svozil.

Výhody použití špičkovací 
stanice
Špičkovací akumulační stanice je 
koncepčně navržena tak, aby mohla 
být použita v širokém spektru cílo
vých aplikací. Stanice SAS obecně 
zajišťují vytvoření vlastní energe
tické kapacitní zálohy provozu vý
robního nebo komerčního objektu 
a jsou určeny pro provoz v následu
jících pracovních režimech:

• snížení rezervovaného výkonu 
(rozložení spotřeby do 24 hodin);

• řízení čtvrthodinového maxima;
• ochrana a energetická záloha pro

ti výpadkům, které mohou způso
bit významné škody ve výrobě;

• řízení a kompenzace kvality sítě;
• eliminace pokut za překročení 

maxim.
Hlavními oblastmi využití SAS jsou 
energetické stanice pro podporu 
průmyslových provozů a  dynamic
ké energetické balancovací stanice 
pro široké rozmístění v distribučních 
soustavách s  hromadným řízením 
pro omezení vlivu místních výroben 
z OZE. Špičkovací akumulační stani
ce může být svým modulárním kon
strukčním uspořádáním využita také 
ve 20stopých speciálně upravených 
kontejnerech jako mobilní energe
tický zásobník, například pro oblasti 
bez stálého zdroje elektrické energie 
či pro oblasti s nízkou kvalitou sítě.

AERS SAS Jeseník – graf týdenního minutového odběrového diagramu

www.ESB-magazin.cz
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Klíčová je stabilita dodávek 
energie
Další aplikací jsou akumulační na
bíjecí stanice pro elektromobily ve 
formě kontejnerové nabíjecí aku
mulační stanice pro silniční čerpa
cí stanice nebo pevné akumulační 
stanice pro nabíjení elektromobilů 
v  rámci korporátní sféry, obchod
ních center, administrativních ob
jektů nebo aglomeračních celků.  
„Potenciální zákazníci z řad průmys-
lových podniků by se při kalkulacích 
návratnosti financí vložených do zří-
zení špičkovací stanice neměli sou-
středit na úspory nákladů na výkon 
či na  minimalizaci pokut, i  když i  ty 
nejsou malé. Co je klíčové, je stabilita 
dodávek energie a naprostá absence 
mikrovýpadků  – tam jsou u  moder-

ních automatizovaných výrobních li-
nek úspory o řád vyšší. Potvrzují to 
i zkušenosti zahraničních dodavatelů 
těchto bateriových stanic a jejich zá-
kazníků,“ upozorňuje Mgr. Cyril Svo
zil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o.

Nezávislá kontrola i ocenění
Stanice SAS je v rámci pilotního pro
jektu využívána i pro řešení a ověřo
vání optimalizačních funkcí pro širší 
průmyslové a  komerční uplatnění 
stanic SAS v široké obchodní praxi. 
Pilotní aplikace je současně vzdále
ně monitorována společností AERS 
a Univerzitním centrem energeticky 
efektivních budov ČVUT. 

Peter Šovčík
externí spolupracovník Fenix Group

Technické řešení špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě spo-
lečnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku bylo oceněno i v rámci 17. ročníku celostátní 
soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. 
Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury 
ČR převzal v listopadu 2019 za projekt Ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda 
správní rady společnosti Fenix Group a.s. 
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Nosný překlad s variabilním 
prostorem pro venkovní 
stínicí techniku
Rodina cihelných prvků pro výstavbu nízkoenergetických 
a pasivních domů se rozrostla o PŘEKLAD HELUZ FAMILY 
3in1 nosný s variabilním prostorem pro venkovní stínicí 
techniku. Jedná se o druhou generaci jedinečného překladu 
HELUZ pro umístění venkovních žaluzií, rolet či screenů, 
bez nichž se výstavba úsporných domů již neobejde. 

Nový PŘEKLAD HELUZ  FAMILY 
3in1 nosný s  integrovanou, ale 
vyjímatelnou tepelnou izolací 
je  určen pro jednovrstvé zdivo 
z  tepelně izolačních cihel HELUZ 
FAMILY s  nejlepšími parametry 
na trhu. Novinka má hned několik 
benefitů, má lepší tepelněizolační 
vlastnosti, splňuje požární normy 
a  samozřejmě dodržuje jednot
ný modulový systém hrubé stav
by z  broušených cihel HELUZ. 

Především je ale vnitřní prostor 
s  izolantem, který se postupně 
po dílech vytahuje, variabilní pro 
umístění venkovních žaluzií nebo 
rolet – anebo do třetice může zů
stat z výroby vyplněný izolantem. 
Na dům tak lze použít jediný typ 
nosného překladu, aniž by si sta
vebník předem musel lámat hla
vu, zda bude chtít instalovat stí
nění či  nikoli. PŘEKLAD HELUZ 
 FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý 

www.ESB-magazin.cz

FIREMNÍ BLOK

Šířka překladu 
HELUZ FAMILY 3in1  

nosný (mm)

U [W/(m2·K)]  – 
základní varianta 

překladu

U [W/(m2·K)] – zdivo 
z cihel HELUZ 

FAMILY /FAMILY 2in1
500 0,13 0,14 / 0,11
440 0,16 0,17 / 0,13
380 0,21 0,20 / 0,15

q
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pod omítkou, je přizpůsoben pro 
elektrické ovládání a lze ho insta
lovat i  pro vyšší okna až do roz
měru 2,5 m, tedy třeba i pro bal
konové dveře.

Variabilita prostoru překladu je jed
nou z uživatelsky nejzajímavějších 
výhod nového PŘEKLADU HELUZ 
FAMILY 3in1 nosný. Zatímco rolety 
jsou srolované a kazeta s nimi po
třebuje prostor víceméně čtverco
vého průřezu, žaluzie jsou lamely 
na sebe poskládané a  schránka 
na ně má obvykle menší obdélní
kový průřez. Stávající překlad měl 
však stabilní kruhový prostor, který 
nebyl při montáži žaluzií plně vyu
žit, a to na úkor tepelně izolačních 
vlastností, nový PŘEKLAD HELUZ 
FAMILY 3in1 nosný se s tímto vy
pořádal. 

Díky optimalizované  geometrii 
překladu se podařilo při vel
mi dobré únosnosti dosáhnout 
nadstandardní tepelné izolace. 
Hodnoty součinitele prostupu 

tepla pro základní variantu pře
kladu jsou vyrovnané s  vlast
nostmi zdiva z  tepelně izolač
ních cihel HELUZ FAMILY. Pro 
šířku překladu 50 cm je hodnota  
U = 0,13 W/m2·K. Překlad lze použít 
jak pro zdivo z cihel HELUZ  FAMILY  
[U = 0,14 W/(m2·K)], tak i HELUZ 
 FAMILY 2in1 [U = 0,11 W/(m2·K)].  
Podařilo se zlepšit i  tepelnou 
vazbu v  místě napojení okna na 
překlad. Tento detail je ve všech 
konstrukcích vždy řešitelským 
oříškem z  pohledu tepelné tech
niky, protože vkládáme dutinu do 
konstrukce a oslabujeme ji. Nový 
překlad lze použít jak do nízko
energetických, tak i do energetic
ky pasivních domů. Oslabení kon
strukce je velmi malé oproti první 
generaci překladu a nebrání dosa
žení požadovaného energetického 
standardu domu.

Video si prohlédnete  
stažením QR kódu:

www.heluz.cz

In
ze

rc
e

q

http://www.heluz.cz
http://www.heluz.cz


36

Okna REHAU pro pasivní domy
Okna jsou vedle tepelné izolace jedním z klíčových 
konstrukčních prvků obálky pasivního domu. Proto jsou na ně 
kladeny nejvyšší nároky a zvláštní péči je třeba věnovat i jejich 
montáži. 

Celý objekt včetně namontovaných 
oken musí splnit předepsané nor
my pro těsnost obálky, které jsou 
přeměřovány Blowerdoor testem. 
Požadavky na pasivní dům přede
pisují roční spotřebu tepla na vytá
pění < 15 kWh/m² obytné plochy 
stavby za rok [EA < 15 kWh/(m²·a)], 
dále primární energetickou potře
bu všech energií (efektivita zdro
jů při přeměně na teplo, elektřinu) 
bez rozdílu účelu < 120 kWh/m²  
obytné plochy stavby za rok 
[PEA < 120 kWh/(m²·a)] a také poža
davek na neprůvzdušnost budovy, 
který musí splnit podmínku, že při 
snížení tlaku v objektu o 50 Pa ve 
srovnání s okolní atmosférou může 
dojít k  infiltraci maximálně 60  % 
objemu vzduchu celé budovy za 
1 hodinu. 

V  kontextu s  uvedenými předpi
sy platí pro okna zvýšený souči
nitel prostupu tepla celého okna  
(Uwindow) Uw < 0,8 W/(m²·K). Záro
veň se po oknech požadují pasiv
ní solární zisky zvláště v přechod

ném, případně zimním období. To 
umožňuje propustnost infračerve
ných spekter slunečního záření; 
okno by mělo propouštět nejmé
ně g > 50 (%). V letním období je 
nutné naopak zabránit přehřívání 
domu, zejména jižní strany nejlé
pe pasivním fyzickým opatřením 
např. markýzou, slunolamem, ro
letou, fólií, pokovením skla nebo 
třeba i  sezónní vegetací. Aktivní 
opatření (např. chladicí jednotkou) 
při letním přehřívání jsou energe
ticky velmi nákladná a nekomfort
ní při užívání místností. Přednost
ně se upřednostňují okna ve svislé 
poloze oproti střešním  oknům. 
Ta bývají problémovým místem 
střech, jejich osazení místem te
pelných mostů, zatékání. Trpí pro
blémem rosení, v  letním období 
nadměrnými, v  zimě malými so
lárními zisky, jsou malá a směřují 
na nebe namísto do krajiny. Ob
dobné tepelněizolační parametry 
uplatňujeme i  na dveřní výplně, 
optimálně kombinujeme vstup se 
zádveřím.

www.ESB-magazin.cz
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Okna jsou klíčovým konstrukčním prvkem obálky 
pasivních domů 
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Společnost REHAU vyvinula pro 
stavební výplně otvorů pasivních 
domů certifikovaný systém, který 
splňuje výše uvedené podmínky. 
Jedná se o  systém GENEO, což 
jsou profily vyrobené ze speciálního 
materiálu na bázi PVC a skelných 
vláken nazývaný RAUFIPRO X. 
Jedná se o druhou generaci toho
to materiálu, která má ve srovnání 
s předchozí verzí (uvedena na trh 
před deseti roky) ještě větší podíl 
sklených vláken (+ 53,8 %), což se 
příznivě projevilo na zvýšení pev
nosti a především tvarové stálosti 
konstrukce. Díky těmto vlastnos
tem nemusí mít okenní elementy 
do určitých rozměrů ocelové vý
ztuhy, které by jinak snižovaly Uw 
okna, a  místo nich je možné do 
komory profilu vložit termomoduly, 

které naopak výrazně vylepší te
pelněizolační vlastnosti. Hodnota 
Uw systému GENEO může být až 
0,62 W/(m²·K). Při výrobě a  kom
pletizaci oken je pak nutné provést 
několik drobných dílčích úprav 
v oblasti těsnění, aby okna splnila 
podmínky Blowerdoor testu. Sys
tém GENEO vykazuje natolik vy
nikající tepelněizolační i pevnostní 
vlastnosti, že je možné i v případě 
pasivních domů jej použít v  kon
strukcích populárních HS portálů. 
Pro zákazníky, kteří kromě tech
nických vlastností preferují také 
design, je možné okenní systémy 
GENEO opatřit navíc hliníkovými 
obložkami, které se dobře hodí ze
jména pro moderní výstavbu.

www.rehau.cz

Rodinný dům s okenním systémem z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X REHAU vyvinul pro pasivní domy kompletní certifikovaný systém GENEO

Také okna u nízkoenergetických domů vyžadují použití termomodulů 
v okenním profilu

q
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NÁKLAD 
• rozesílka na více než 40 000 emailových adres
• volně také ke stažení na www.esb-magazin.cz

CÍLOVÁ SKUPINA ČTENÁŘŮ  
• projektanti, stavební inženýři a technici, architekti
• ředitelé projektových, developerských a stavebních firem
• výrobci stavebních materiálů a technologií
• zaměstnanci stavebních úřadů měst a obcí, krajské úřady, ministerstva
• studenti odborných středních a vysokých škol v oboru stavebnictví
• uživatelé nízkoenergetických staveb
• účastníci vybraných odborných akcí (veletrhy, konference)
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Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na nové 
trendy ve výstavbě a  provozu budov s  nízkou energetickou 
náročností. Je praktickým průvodcem inženýrům a  technikům, 
architektům, investorům.
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