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editorial

Bjørn Lomborg je ekolog, kterého musí mít všichni rádi. Tedy až na 
pořadatele mezinárodních konferencí, když od něj obdrží fakturu za 
přednášku. Tento pán je totiž (právem) světovou celebritou v envi-
ronmentální oblasti a jeho honoráře tomu odpovídají. Proto považuji 
za malý zázrak, že titul Energeticky soběstačné budovy získal s tímto 
dánským ekoskeptikem (a oblíbencem bývalého prezidenta Václava 
Klause) exkluzivní rozhovor. 

Lomborg je ekolog s kalkulačkou a pragmatickým přístupem. Eko-
logické opatření musí být buď levné, anebo – ještě lépe – by mělo 
generovat zisk (ne nutně finanční, ale nejlépe finančně vyjádřitelný), 
jinak je k ničemu. 

Rád uvádí příklady: Hodina Země, kdy se na šedesát minut vypnou 
světla? To je velký a drahý humbuk pro nic. Bohužel lidé mají rádi 
opatření, která jsou „vidět“, o nichž se mluví a jestli jsou efektivní, 
není podstatné. Jsou to opatření, jejichž prioritou je zajistit lidem 
dobrý pocit, že vykonali něco „ekologického“, nic víc.

Jeho pohled na svět je inspirativní a ačkoliv není nijak objevný, vy-
padá to, že je mnoha environmentalistům naprosto cizí. Chceme být 
bohatí? Chceme být zdraví? Chceme našim potomkům předat planetu 
v provozuschopném stavu? Ano, chceme samozřejmě všechno zmíně-
né. V tom případě musíme hledat chytrá řešení, která nepůjdou ani 
proti jednomu z těchto cílů.

Mgr. Jan Táborský,
předseda redakční rady
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„Pokud jsme schopni nabídnout technologii, 
která dokáže obstát v konkurenční soutěži 
s fosilními palivy, pak máme vyhráno! Pokud 
to nedokážeme, budeme se navždy muset 
spoléhat na dotace a to není dobré řešení.“ 

„nesmíme utrácet mnoho peněz, abychom 
získali trochu dobra.“
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aktuálně

udržitelná výstavba budov v Praze již potřetí 
Ve dnech 26.–28. června 2013 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze bude konat již třetí 
ročník mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (Central  
Europe towards Sustainable Building 2013 – CESB13).

Konference proběhne pod záštitou čtyř 
mezinárodních organizací – iiSBE, 
CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. Místními 
organizátory jsou Česká společnost 
pro udržitelnou výstavbu budov a tři 
instituty ČVUT v Praze: Centrum 
udržitelné výstavby při Fakultě staveb-
ní, Kloknerův ústav a Univerzitní cen-
trum energeticky efektivních budov 
(UCEEB). 

Hlavním tématem konference je 
výstavba budov, které jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí, poskytují kvalitní 
prostředí pro své uživatele a vyznačují se 
trvalou hodnotou v čase. 

Na konferenci je přihlášeno 256 pří-
spěvků ze 42 zemí světa. Hlavní témata 
konference jsou: Šetrné rekonstrukce 
stávajících budov, Regenerace průmyslo-
vého dědictví, Low-tech a high-tech ma-
teriály pro udržitelné budovy, Integrova-
né navrhování budov, Metody a nástroje 
pro hodnocení, Udržitelná výstavba bu-
dov ve výuce. Posluchači se mohou těšit 
na řečníky, kteří jsou špičkou ve svých 
oborech, přednášet budou: Tatsuo Oka, 
Ray Cole, Ronald Rovers, Serge Salat, 
Peter Walker a Rasmus Radach.

Jako doprovodný program jsou naplá-
novány exkurze se zaměřením na průmy-

slové dědictví a low-tech/natural stavební 
materiály a technologie. Společenský večer 
se bude konat v unikátní národní kulturní 
památce – ve staré čistírně odpadních vod 
v Bubenči. Konference je určena přede-
vším pro odborníky z oboru, projektanty, 
architekty, odborníky, výrobce stavebních 
materiálů a výrobků, environmentalisty 
a v neposlední řadě i zástupce státní sprá-
vy. Konference je akreditována ČKAIT 
v rámci programu celoživotního vzdělává-
ní a hodnotí se třemi body.

Více informací viz www.cesb.cz.
Ilustrační foto: JRD
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čerpání miliard z evropských fondů je ohroženo
Školy, nemocnice i řada bytových domů v ČR by se měly v příštím programovém období dočkat energeticky úsporných 
stavebních úprav financovaných z evropských fondů. To však ohrožuje pozměňovací návrh, který ministr Kuba přes po-
slance Dědiče a Bauera již načetl v parlamentu a který by vlastníkům nemovitostí umožnil prakticky ve všech případech 
nahradit průkazy energetické náročnosti budov při prodejích a nových pronájmech několika posledními vyúčtováními 
za energie.  

Nutnou podmínkou čerpání evropských 
prostředků v novém období pro oblast 
úspor energie je plná transpozice směrni-
ce o energetické náročnosti budov, a to 
včetně článků týkajících se zmíněného 
rozšíření používání průkazů energetické 
náročnosti. Tuto podmínku už ČR sice 
začátkem roku novelou zákona o hospo-
daření energií splnila, ministrův návrh 
však směrnici porušuje. Možné problé-
my s transpozicí této směrnice vnímá 
jako riziko také Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Vyplývá to z materiálu, který po-
sílá k projednání vládě a který se právě 
využitím prostředků z evropských fondů 
zabývá [1].

Návrh poslanců Dědiče a Bauera je 
nesprávný i věcně [2]. Vyúčtování či 
faktury za energie nemají pro spotřebi-
tele téměř žádnou vypovídací hodnotu, 
protože závisí do velké míry na způsobu 
užívání budovy či bytu i na klimatických 
podmínkách. Spotřeba energie v bytě, 
kde bydlí rodina se dvěma dětmi, bude 
rozdílná oproti stejně velkému bytu, 
kde žije jeden člověk. Výše vyúčtování se 
odvíjí také například od toho, na kolik 
stupňů předcházející obyvatelé vytápěli 
nebo kolik teplé vody spotřebovali. 

Petr Holub, ředitel aliance Šance 
pro budovy (ŠPB), říká: „Rozšíření 
energetických průkazů i do oblasti 
prodeje a pronájmu budov je podmín-
kou pro čerpání miliard z evropských 
fondů na energeticky úsporné renovace 
bytových domů nebo nemocnic a škol. 
Návrh ministra Kuby nahradit prakticky 
ve všech případech tyto průkazy faktu-
rami za energie za poslední tři roky jde 
proti této podmínce i proti selskému 
rozumu. Prakticky totiž znamená, že ku-
pujícímu se dostane obdobné informace, 
jako kdyby nám prodejce ojetého auta 

chtěl místo technického průkazu dát 
několik účtenek od benzinové stanice.“ 

V některých případech přesto 
iniciativa ŠPB prostor pro zmírnění 
povinností spojených s průkazy energe-
tické náročnosti budov vidí. Petr Holub 
vysvětluje: „Průkazy energetické nároč-
nosti poskytnou kupujícímu či zájemci 
o nový pronájem ověřenou informaci 
o očekávaných provozních nákladech 
na energie. Pokud chci ale dům prodat 
například sousedovi a nebudu ho nabízet 
přes realitní kancelář, ponechal bych 
čistě na něm, zda po mně bude průkaz 
chtít, či ne. Také u předválečných domů, 
u kterých je větší pravděpodobnost, že je 
nový vlastník bude chtít celé komplexně 
regenerovat, je možno nahradit průkaz 
automatickým zařazením do nejhorší 
energetické třídy. Tímto lze snížit počet 
potřebných průkazů na realitním trhu 
zhruba o třetinu, ale zároveň je nezrušit 
paušálně.“

Ministerstvo však k celé problematice 
přistupuje nekoncepčně a samo k ne-
přehledné situaci kolem nové legislativy 
přispívá. Vyhlášku, podle které se nové 
průkazy zpracovávají a na kterou čekal 
realitní trh i stavební sektor celé tři mě-
síce od začátku platnosti novely zákona 
o hospodaření energií, vydalo pouze 
jeden pracovní den před její účinností. 
Čtrnáct dní poté ministr Kuba ohlá-
sil v médiích chystané změny. Tímto 
přístupem ohrožuje stabilitu právního 
prostředí i důvěru v nastavené legislativ-
ní podmínky.  

Postoj ŠPB podporuje také Jaroslav 
Maroušek, který vedl pracovní skupinu 
k transpozici směrnice o energetické 
náročnosti budov při Hospodářské 
komoře ČR. Říká: „Ministrův návrh 
popírá veškeré dlouhé debaty a analýzy, 

které jsme vedli s odborníky a podnika-
teli a konzultovali s ministerstvem při 
přípravě jeho původního návrhu, jenž 
byl zdárně schválen poslanci na podzim. 
Průkazy mají sloužit jako účinný nástroj 
pro vyjádření přání zákazníka. To byla 
základní myšlenka: trh tažený přáním 
zákazníků. MPO by ji svým návrhem 
nejen odbouralo, ale vneslo by zavádějící 
informace o spotřebě, které povedou spíš 
k diskreditaci než k podpoře oprávně-
ného zájmu zákazníků o nižší platby 
za energii. Navíc ministerský návrh je 
zjevným neplněním požadavku schvále-
né směrnice. Sankce, které nám za od-
mítnutí části směrnice hrozí, mohou 
převýšit proklamované úspory nákladů 
na zpracování průkazů.”  

[1]   Návrh Dohody o partnerství pro programo-
vé období 2014–2020, který je v současnosti 
v mezirezortním připomínkovém řízení

[2]    Návrh novely zákona o hospodaření ener-
gií – sněmovní tisk 1006  
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?CT=1006

Zdroj: Aliance Šance pro budovy
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Rozsáhlá studie Univerzity v Severní 
Karolíně v USA ukázala, že majitelé budov 
s nízkou spotřebou energie snadněji splácejí 
své hypotéky a oproti majitelům běžných 
domů se mnohem méně potýkají s problé-
my s prodlením splátek. 

Studie zahrnovala 71 000 domů zatí-
žených úvěrem či hypotékou. Šlo o domy 
postavené v letech 2002–2012, v různých 
lokalitách po celé zemi. Ukázalo se, že 
u domů s certifikací Energy Star byla 
průměrně o 32 % menší pravděpodobnost 
s prodlením splátek. Porovnání proběhlo 

s domy, u kterých nebyla doložena žádná 
energeticky úsporná opatření. 

I přes složitost daného vyhodnocení a zo-
hlednění nejistot se ukázaly výsledky pro 
domy s certifikátem Energy Star jednoznač-
ně příznivější. Jeden z hlavních důvodů vidí 
autoři studie v tom, že majitelé energeticky 
úsporných domů šetří finance díky nižším 
účtům za energii, a mají proto oproti maji-
telům běžných domů k dispozici větší část 
příjmu na uhrazení hypotečních splátek. 

Dalším krokem by podle autorů studie 
mělo být zohlednění energetické úspornosti 

při vyřizování hypotéky na bydlení. Již dříve 
byl tento návrh zástupcům bank předložen, 
ti však chtěli konkrétní čísla. Publikovaná 
studie jednoznačně ukazuje, že hypotéky 
energeticky úsporných domů jsou méně 
rizikové. Je otázkou, zda to skutečně povede 
ke zvýhodnění žadatelů o půjčku na ener-
geticky úsporný dům a jak bude případně 
toto zvýhodnění konkrétně vypadat.

Zdroj: The Institute for Market 
Transformation, U.S.

energeticky úsporné budovy a splácení hypoték



8–9

aktuálně

Toto vše bude klást velké nároky. 
Zpracovatelé, kterých bude postupně 
přibývat, se budou setkávat s pro ně 
dosud neznámými budovami, stavební-
mi systémy, materiálovými variantami, 
energetickými systémy a technologiemi. 
Svoje znalosti budou muset prokazovat 
nejen složením zkoušky před zkušební 
komisí Ministerstva průmyslu a obcho-
du, ale především v terénu při obhlídce 
staveb.

Dalším úskalím, se kterým se budou 
setkávat, je aplikace zákona a vyhlášky 
do praxe, neboť vyhláška a její text je 
jedna strana, druhá je však dána praxí. 
Jako méně problematický je například 
výklad, jaká fotografie se bude dávat 
na průkaz energetické náročnosti v pří-
padě novostavby. Problémy nastávají 
nejen při zpracovávání průkazů po-
dle nové vyhlášky, ale například i při 
zpracovávání energetického auditu 
podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kdy 
ve vyhláškou předepsaném evidenčním 
listu energetického auditu chybí řádek 
pro ztráty ve vlastním zdroji a rozvo-
dech energie. Předepsaný evidenční 
list má navíc komplikovaný tvar, takže 
jeho formátování v Excelu je zbytečně 
složité, aniž by to přinášelo jakýkoliv 
praktický efekt.

Jako jeden z problémů, který vidíme, 
jsou velmi nízké nabízené ceny průkazů 
energetické náročnosti, které tak nemo-
hou být za nabízené ceny zpracovávány 
dostatečně kvalitně. U průkazů zpra-
covávaných za nižší cenu bychom rádi 
znali jejich kvalitativní úroveň a při 
zjištění nesrovnalostí chceme působit 
na jejich zpracovatele všemi prostředky 
tak, aby neodváděli nekvalitní práci. 
Za nesmysl lze považovat i průkazy 

energetické náročnosti nabízené někte-
rými subjekty tak, že jsou zpracovávány 
na samostatné byty.

Je také tristní, že veřejné instituce 
stále letos inzerují prodej nemovitos-
tí, aniž by uváděli jejich energetickou 
náročnost, čímž nejen porušují zákon, 
ale dávají i signál široké veřejnosti, že 
průkaz energetické náročnosti vlastně 
nemovitost mít nemusí.

Problémů, komplikací i potřeb, se 
kterými se budou energetičtí specialisté 
potýkat, je mnoho. Některé známe, 
některé očekáváme, mnoho dalších ani 
nelze předvídat.

Co AES nabízí?
•	 Spolupráci vedoucí k vyšší kvalitě 

za přiměřenou cenu;
•	 bezplatný software pro zpracovávání 

průkazů energetické náročnosti (bude 
k dispozici v létě letošního roku);

•	 odbornou pomoc při zpracovávání 
průkazů a dalších energetických 
dokumentů;

•	 certifikát kvality;
•	 výhodné pojištění;
•	 možnost získání razítka energetické-

ho specialisty;
•	 společný postup na trhu s cílem 

vysoké kvality průkazů;
•	 společná diskuzní setkání řešící na-

stalé problémy.

Členství v asociaci 
Zájemci o členství se mohou hlásit na 
webu www.asociacees.cz. Základní člen-
ský poplatek pro specialisty je 2000 Kč 
za rok. Členem se však může stát i 
student či právnická osoba (partnerská 
firma), kterým AES nabízí celou řadu 
výhod oproti běžnému členství.

Výhled do budoucna
V budoucnu se Asociace energetických 
specialistů (AES) bude věnovat dalším 
aktivitám, které lze považovat za ro-
zumné a prospěšné, jako jsou studie 
porovnávající odchylky ve výpočtech 
zpracovávaných různými specialisty, po-
rovnávání vypočtených potřeb energií 
se skutečnými spotřebami apod. Budou 
také zpracovávány pomůcky a meto-
dické pokyny vedoucí ke sjednocení 
průkazů, kontrol účinnosti klimatizace 
a kotlů, energetických auditů a posud-
ků. 

Autor:
Ing. Roman Šubrt, Ing. Petr Kotek, Ph.D.,
Asociace energetických specialistů
www.asociacees.cz

asociace energetických specialistů
V loňském roce vyšla na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU novela zákona č. 406/2000 Sb. 
pod číslem 318/2012 Sb. Tato novela zákona počítala i s revizí souvisejících vyhlášek, které měly nabýt platnosti 
k 1. lednu 2013. To se, bohužel, z mnoha různých příčin nestalo a vyhlášky vycházejí postupně v letošním roce. Aktu-
álně vydanou vyhláškou je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška zavádí nový způsob 
energetického hodnocení budov, které bude nutné nejen jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení, ale 
i pro každý prodej či pronájem budovy. Postupně také bude nutné hodnotit všechny budovy.

AES, o.s.
EA
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Projektování podle nových 
energetických standardů
Ve středu 29. května 2013 od 17.00–22.00 hod. se v La 
Fabrice v Praze – Holešovicích koná konference Projektování 
na nové energetické standardy. 

Hlavním tématem konference je navrhování domů podle nových 
tepelně technických požadavků, aktuální informace o dotačním 
programu Nová Zelená úsporám, navrhování zelených střech, 
řešení tepelných vazeb a konstrukčních detailů pro nízkoenerge-
tické a pasivní domy.

Z programu konference vybíráme:
•	 Jak nové tepelně technické požadavky ovlivní navrhování domů 

(Ing. arch. Josef Smola);
•	 MCH Designer – nová verze praktického nástroje pro rychlou opti-

malizaci energetického návrhu budov (Ing. Karel Sedláček, Ph.D.);
•	 Představení publikace Katalog tepelných vazeb (Ing. Jiří Šála, CSc.);
•	 Základní opatření pro řešení vzduchotěsnosti budov (Ing. Petr Vacek);
•	 Certifikované konstrukční detaily pro nízkoenergetické a pasivní 

domy (Ing. Pavel Rydlo);
•	 Podpůrné SW pro řešení akustiky budov (Ing. Karel Sedláček, Ph.D.);
•	 Nová Zelená úsporám (Mgr. Petr Holub, Ing. Kateřina Závodníková).

Akce je akreditována a hodnocena v systému celoživotního vzdě-
lávání ČKAIT (1 bod) a ČKA (2 body).

Proběhl první kurz 
certifikace Leed v čr
V polovině dubna 2013 proběhl první oficiální kurz 
certifikace LEED, pořádaný Českou radou pro šetrné 
budovy. Kurz vedla odbornice na certifikaci LEED – 
lektorka Vessela Valtcheva-McGee (LEED AP BD+C). 
„Většinou se certifikace LEED provádí formou on-
line studia,“ uvedla lektorka, „nicméně interakce mezi 
přednášejícím a posluchači je vždy cennou zkušeností.“

Kurz byl rozdělen do dvou dnů. První den (Core Concepts and 
Strategies) byl věnován základnímu přehledu existujících certi-
fikačních systémů LEED. Byl vysvětlen postup přidělování kre-
ditů LEED a celkový proces certifikace budov. Kurz sloužil jako 
příprava ke složení zkoušky LEED AP (Accredited Professional) 
a obecně shrnoval základní myšlenky certifikace LEED. Druhý 
den byl zaměřen na přípravu ke zkoušce (Green Associate Exam 
Preparation) a nesl se ve znamení případových studií s cílem lépe 
vysvětlit celou problematiku komplexní certifikace budovy.

inzerce



Skutečně kom-
plexní přístupy 
zahrnující další 
oblasti, jako je 
elektromobilita, 
vyžadují překo-
návání mnoha 
technických, 
kompetenčních 
i organizačních 

bariér. Nepochybně to ovšem přinese 
další technický rozvoj a posílí ekonomic-
kou pozici cílevědomých zemí. I budovy 
se mohou takového procesu účastnit. 
Jedním z klíčů je pochopení souvislostí, 
počínaje rozhodujícími energetickými 
toky v budově a jejím okolí. 

Podceňovanou skutečností je napří-
klad vysoká spotřeba elektřiny pro pro-
voz počítačových serverů – celosvětově 
se potřebný výkon odhaduje na 30 GW. 
V Německu je to podle dostupných 
informací 1,8 % celkové elektrické 
produkce, což – názorně vyjádřeno – 
odpovídá čtyřem středně velkým uhel-
ným elektrárnám v trvalém provozu. 
Odborníci na informační technologie 
nás přesvědčují, že takové výkony jsou 
nezbytné pro pokrytí našich potřeb. Po-
kud tomu opravdu tak je, měli bychom 
se pokusit tuto hodnotnou energii lépe 
využít. Úlohou odborníků na chlazení 
bývá zajištění odvodu tepla z místností 
pro servery, aby zajistili jejich bezpečný 
provoz, k čemuž je zapotřebí další elek-
trické energie. Je zatím jen málo přípa-
dů, kdy se díky koncepčnímu přístupu 
daří tento – z pohledu budovy bezplat-
ný a trvalý zdroj tepla – využívat přímo 
v budově, zejména administrativní, 
nebo v jejím okolí. Pěkným příkladem 
z poslední doby je realizace bytového 

domu s dvanácti byty v Drážďanech, 
kde jsou příprava teplé vody a vytápění 
až do venkovní teploty –5 °C zajištěny 
odpadním teplem z centrálního serveru 
v sousední budově. Aby se odpadní 
teplo uplatnilo jako významný zdroj 
v energetické bilanci, musí být budova 
skutečně optimálně řešena. Pokud je 
u bytového domu potřeba tepla na vy-
tápění redukována na úroveň pasivního 
domu, je rozhodující položkou bilance 
spotřeba energie na teplou vodu. Ta je 
celoročně rovnoměrná, což nejlépe od-
povídá stálé produkci odpadního tepla. 

Můžeme jít pochopitelně i dále. 
Při lepším pochopení energetických 
souvislostí budou dobrá řešení v bu-
doucnu častěji vycházet z energetic-
kých propojení více budov, které mají 
odlišné profily užívání. Představme si 
vedle sebe stojící administrativní budo-
vu, školu, nákupní centrum a obytný 
dům – potřeby i produkce tepla, chladu 
i elektrické energie jsou ve značné míře 
odlišné. Technické systémy si mohou 
vzájemně vypomáhat a být efektivněj-
ší. Investiční náklady by díky menším 
instalacím technických systémů nebo 
jejich sloučení měly klesnout. Koope-
race energetických systémů není ovšem 
jen technickou výzvou – mezi klíčové 
problémy patří kvalitní prognóza ener-
getických profilů jednotlivých budov, 
vyhodnocení rizik budoucích změn 
a dále kvalita řídicího systému. Neméně 
důležitým bodem je řešení organizač-
ních a právních souvislostí (smluvní 
vztahy, záruky apod.). Změna měřít-
ka – od jednotlivé budovy přes sku-
pinu budov, městskou čtvrt, města až 
po regiony – nás tedy nemine. I k tomu 
budeme vyspělé IT technologie s jejich 

servery potřebovat. Díky internetovým 
propojením mohou být umisťovány 
přednostně tam, kde bude po jejich 
odpadním teple poptávka.

Autor:
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze,
katedra konstrukcí pozemních staveb
E-mail: tywoniak@fsv.cvut.cz

budovy a energetické souvislosti
uvádí se, že výkon německých obnovitelných energetických zdrojů je tak velký, že o slunečném 
víkendu nebo o větrném pracovním dnu téměř postačí k zásobování celého státu elektřinou. 
Řízení sítí a účinná akumulace energie této pochopitelně nerovnoměrné produkce je nutnou 
a perspektivní výzvou pro velkou energetiku. Příbuzných témat je ovšem daleko více.

pohled experta



10–11

komentář  autorka: Marie Báčová

Vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 
2013 a ruší vyhlášku č. 148/2007 Sb., 
o energetické náročnosti budov. Zákon 
č. 318/2012 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 
2013. Technicky však nebylo možno po-
žadavky této novely zákona o hospodaření 
energií plnit – chyběly prováděcí předpisy. 
Teď máme k dispozici ten nejdůležitější, 
ale několik dalších prováděcích předpisů 
stále chybí. 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov, je poměrně stručná – 
obsahuje pouze dvanáct paragrafů. K tomu 
je však třeba přidat čtyři přílohy, z nichž 
poslední obsahuje vzor průkazu energetické 
náročnosti budovy včetně barevného gra-
fického znázornění průkazu. Toto grafické 
znázornění musí být umístěno na budově 
vlastněné nebo užívané orgánem veřejné 
moci nebo jím zřízeným subjektem (termín 
„budova užívaná orgánem veřejné moci“ 
zavedl zákon o hospodaření energií jako 
legislativní zkratku pro tento delší výčet).

Stručnost vyhlášky však vyvažují odkazy 
na technické normy (ČSN, ČSN EN 
a ČSN EN ISO). Odkazy se týkají 
dvanácti technických norem, respektive 
jejich částí. Potěšující je v této souvislosti 
dostupnost norem v ČR a přijatelná cena 
(on-line přístup ke čtení technických 
norem prostřednictvím portálu ÚNMZ; 
roční poplatek 1000 Kč).

Příloha č. 3 uvádí hodnoty faktoru 
primární energie pro hodnocenou budovu. 
V případě dodávek elektřiny do budovy 
je tento faktor 3,0; v případě dodávek 
elektřiny mimo budovy je –3,0. Praxe 
ukáže, nakolik faktor primární energie 
ovlivní a převáží nad stavebně technickými 
vlastnostmi budovy. 

Pozornost je třeba věnovat ustanovení 
§ 3 odst. 2: Hodnoty ukazatelů energetické 

náročnosti hodnocené budovy a referenční 
budovy se stanovují výpočtem na základě 
dokumentace. V případě dokončených 
budov musí být vstupní údaje pro výpočet 
v souladu se současným stavem budo-
vy. V případě novostaveb je výchozím 
podkladem dokumentace pro stavební 
povolení, respektive pro ohlášení stavby 
nebo pro oznámení stavby autorizovaným 
inspektorem. U dokončených budov je 
výchozím podkladem ověřená dokumen-
tace skutečného provedení stavby. Této 
dokumentaci se v současnosti poměrně 
podrobně věnují stavební předpisy. 
Stavební zákon stanoví v § 125 odst. 1: 
Vlastník stavby je povinen uchovávat po ce-
lou dobu trvání stavby ověřenou dokumen-
taci odpovídající jejímu skutečnému prove-
dení podle vydaných povolení. V případech, 
kdy dokumentace stavby nebyla vůbec poří-
zena, nedochovala se nebo není v náležitém 
stavu, je vlastník stavby povinen pořídit 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá 
dosavadní vlastník dokumentaci novému 
vlastníkovi stavby. Rozsah a obsah doku-
mentace skutečného provedení stavby 
stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb, v příloze č. 6. Vyhláška 
o dokumentaci staveb byla novelizována 
vyhláškou č. 62/2013 Sb., z 28. února 
2013. Stavební zákon podrobně stanoví 
postup v případech, kdy dochází ke změ-
ně v účelu užívání stavby. 

K novelizovanému zákonu o hospodaře-
ní energií stále postrádáme další prováděcí 
předpisy. Jsou to: 
•	 vyhláška o energetických specialistech;
•	 vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů 

tepelné energie;
•	 vyhláška o kontrole klimatizačních 

systémů;

•	 vyhláška, kterou se stanoví rozsah 
stanovisek k politice územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentaci a roz-
sah závazných stanovisek při ochraně 
zájmů chráněných zákonem o hospoda-
ření energií.

Absence prováděcích vyhlášek tak na-
stoluje obtížně řešitelné otázky. Zákon 
o hospodaření energií po provedené vel-
ké novele vyžaduje stanovisko dotčeného 
orgánu (SEI) pro všechny novostavby 
budov od 1. ledna 2013. Současně stále 
platí vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou 
se stanoví rozsah stanovisek k politice 
územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci, závazných stanovisek při 
ochraně zájmů chráněných zákonem 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů, a podmín-
ky pro určení energetických zařízení, 
která stanoví v § 2: 

Z hlediska dodržení technických požadav-
ků na hospodaření s energií a alternativních 
systémů vytápění u staveb se vydává závazné 
stanovisko v územním nebo stavebním řízení 
k územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu 
povolení. Závazná stanoviska se nevydávají 
v územním a stavebním řízení u staveb

a) u samostatně stojících budov s roční 
spotřebou energie do 700 GJ, přičemž je 
rozhodující součet všech druhů energie (...).

K čemu tedy potřebujeme závazná 
stanoviska dotčeného orgánu? Pro všechny 
nové budovy, nebo pro budovy s roční 
spotřebou energie nad 700 GJ?

Autorka:
Marie Báčová,
odborná poradkyně předsedy ČKAIT
E-mail: mbacova@ckait.cz
www.ckait.cz

tak jsme se dočkali
dne 29. března 2013 byla rozeslána částka 36 sbírky zákonů čr, obsahující jediný právní 
předpis: vyhlášku č. 78/2013 ze dne 22. března 2013, o energetické náročnosti budov. 
vyhláška č. 78/2013 je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií. 
bezprostředně navazuje na novelu tohoto zákona, provedenou zákonem č. 318/2012 sb. 
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Mgr. František Macholda, Mba
EkoWATT CZ s.r.o.

Na rozdíl od minulého ročníku už 
nebyla akce prodchnuta duchem 
bezvýhradného nadšení, které přineslo 
loňské vyhlášení britského programu 
Green Deal. Rok uběhl a po výbuchu 
prvotního entuziazmu se všichni vracejí 
k realitě. Britská vláda omezila podpory 
na rekonstrukce obytných domů pro 
fyzické osoby a veřejnost je mírně nejistá 
ohledně budoucího vývoje. Možná 
jedním z témat Ecobuildu 2014 bude 
hledání chyb a viníků, potrestání nevin-
ných a odměnění nezúčastněných (viz 
Parkinsonovy zákony).

Zelené komerční budovy
Toto téma je v současnosti asi jedním 
z nejdůležitějších. Argumentace pro-
pagátorů udržitelné výstavby má nové 
opory, ale objevuje se i posun v celko-
vém pojetí. Stále více projektů se snaží 
dosáhnout principů udržitelnosti s co 
nejnižšími vícenáklady nebo zcela bez 
nich. Podle statistik mají tzv. zelené 
budovy o 16 % nižší náklady na provoz, 
což je spojeno s chytrým návrhem (pří-
kladem je optimalizace vlastností oken, 
která může bez aditivních nákladů snížit 
provozní náročnost chlazení o více než 
čtvrtinu). Podle průzkumu vnímá 19 % 
uživatelů nízkou energetickou náročnost 
jako výhodu, ale nejsou ochotni platit 
vyšší cenu za nájem.

Chytrý návrh budovy se pojí s důra-
zem na integrované navrhování – ve vět-
šině případů jsou budoucí vysoké nároky 
na spotřebu (zejména elektrické energie) 
způsobeny nedostatečným zadáním 
investora. Principy udržitelnosti a jejich 
aplikace se tak posouvají do roviny  

maximalizace naplnění požadavků  
vlastníka projektu.

Budovy certifikované ve vyšším 
standardu jsou vnímány do budoucna 
jako bezpečná investice. Kromě nižší 
spotřeby médií (energie, voda) budou 
delší dobu vyhovovat zpřísňujícím se 
normám a standardům uživatelských 
očekávání. V dlouhodobém pohledu 
se tak oddálí okamžik, kdy bude nutná 
jejich zásadní rekonstrukce, což zvyšuje 
jejich hodnotu v celém životním cyklu. 
Stále více je propojen náhled urbanis-
tický a architektonický, což se projevuje 
důrazem na principy podpory biodiver-
zity. Kromě všech ostatních důvodů je 
stále významným důvodem pro udržitel-
nou výstavbu etika, společenská zodpo-
vědnost a komunikace s veřejností, tedy 
budování značky.

BREEAM 
Globální certifikační schéma udržitel-
nosti budov prošlo rozsáhlou diskuzí 
v kontextu připravované aktualizace 
hodnocení BREEAM 2014. Kromě 
věcných témat týkajících se váhy jednot-
livých kritérií udržitelnosti a jejich apli-
kovatelnosti v praxi byly velmi kriticky 
komentovány procesní postupy BRE, ze-
jména skutečnost, že systém hodnocení 
a kontroly kvality je zaměřen na hledání 
detailů jednotlivých důkazů namísto 
celkového kontextu. Kritici konstatovali, 
že velká většina zejména domácích brit-
ských assessorů není schopna poskyt-
nout kvalifikované konzultace v oboru 
udržitelnosti budov a hledání řešení 
nechává na architektovi projektu, čímž 
snižují svou roli na úroveň úředníka evi-
dujícího splnění formálních náležitostí. 
Ještě menší přehled pak mají pracovníci 
kontroly kvality, kteří o technických 

řešeních nevědí téměř nic a jsou schopni 
kontrolovat pouze to, zdali je předlože-
ný projekt v souladu s manuály. Tento 
byrokratický aparát zřejmě nebude 
možné porazit, ale měly by se změnit 
některé formulace, které jsou v součas-
nosti již zastaralé. Příkladem je získání 
bodů za vysokou energetickou účinnost 
vytápění. V současnosti např. nemůže 
získat body budova, která díky inovativ-
nímu řešení žádné vytápění nepotřebuje, 
protože tato situace vybočuje z manuálu 
a nelze ji „zaškatulkovat“. 

Technologie
Ecobuild není jen konference, ale pře-
devším obrovská výstava. Firmy na ní 
prezentovaly mnoho obvyklých řešení, 
ale i některá velmi inovativní. Velká část 
pozornosti se upírala na systémy BIM. 
Tomuto tématu byla věnována i význam-
ná část programu konference. BIM je 
ve Spojeném království doma, u veřej-
ných zakázek existuje přímo požadavek 
na návrh budovy v systému BIM a z po-
hledu integrace BIM do celého procesu 
se projevuje velký pokrok – od návrhu 
přes dílčí projekty až po užívání pro 
potřeby facility managementu.

Velká pozornost se v Británii věnuje 
otázkám úspor pitné vody. V jižní Anglii 
platí rodina s dětmi za vodu ročně v pře-
počtu kolem 40 000 Kč, a to i přes ra-
dikální omezení spotřeby. S cenou vody 
a její dostupností obecně souvisí mnoho 
inovativních řešení, ať už na úrovni tech-
nologií pro využití dešťové a šedé vody, 
či na úrovni komunální. Prezentováno 
bylo komunální řešení pro novou výstav-
bu, kdy se na úrovni celé obce vybudo-
valy rozvody dešťové a recyklované vody 
včetně několika čističek. Toto řešení je 
velmi nákladné a organizačně složité – 

ecobuild očima českých návštěvníků
Londýnský veletrh ecobuild patří v oblasti udržitelného stavebnictví mezi světově uznávané 
akce. Letošní ročník navštívilo více než 43 000 účastníků ze 121 zemí světa. Přinášíme 
postřehy a názory tří českých odborníků, kteří se letošního veletrhu zúčastnili.
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vyžaduje i změnu běžných obchodních 
modelů. V daném případě však předsta-
vovalo jediné dostupné řešení faktického 
nedostatku vody. Je otázka, kdy podob-
nou situaci začneme řešit i u nás – v ČR 
má v současnosti potíže s dostatkem 
pitné vody v letním období 15 % obcí.

V souvislosti s podporou biodiverzity 
se již tradičně na Ecobuildu objevují 
technologie pro ozeleňování střech a stěn 
budov. Velmi zajímavým nápadem je 
modulární systém ozeleněných dlaždic, 
které lze pokládat na ploché střechy bez 
dalších úprav konstrukcí.

Velmi rozsáhlá expozice fotovoltaic-
kých aplikací asi pro tuzemsko není 
příliš zajímavá, ale přesto se objevila 
jedna zajímavá inovace – optimalizovaný 
systém pro akumulaci energie vyrobené 
v budovách. I když je založen na tra-
dičních akumulátorech, jeho výrobce 
předpokládá zlevnění na komerčně 
aplikovatelnou cenu díky úsporám z roz-
sahu. První reálné instalace se očekávají 
již v tomto roce.

Změna myšlení
Kromě technických otázek se na Eco-
buildu objevila i témata k zamyšlení 
a byl o ně velký zájem. Problematika 
„sustainability“, tedy udržitelnosti, totiž 
úzce souvisí s kvalitou života na straně 
jedné a s čerpáním dostupných zdrojů 
společnosti na straně druhé. Stále více 
lidí se začíná zamýšlet nad rovnováhou 
mezi svým volným časem a příjmy, což 
vedlo například v Nizozemí k možnosti 
zkrácení pracovní doby na čtyři dny 
v týdnu. Tím vznikla nová pracovní 
místa pro lidi, kteří nemohou pracovat 
na plný úvazek, například rodiče malých 
dětí. (Podmínkou tohoto uspořádání je 
samozřejmě to, že ze čtyřdenního platu 
pokryjete životní potřeby, což by v ně-
kterých lokalitách ČR bylo obtížné.)

Celkově se v rozvinutých zemích pro-
jevuje odklon od rostoucího konzumu 
a nástup pojetí uspokojování stejných 
potřeb při snižování spotřeby zdrojů. 
Tento trend se pojí s posunem v myšlení 
lidí, kteří (alespoň v některých zemích) 

přicházejí na to, že rozvoj jejich vlastní 
osobnosti jim přináší větší uspokojení 
než zvyšování spotřeby hmotných statků. 
Odklon od potřeby vlastnit lze vysledo-
vat na detailech, jako je sdílení někte-
rých předmětů denní potřeby, například 
automobilů (což je běžné ve Skandiná-
vii), ale i takových maličkostí, jako je 
například zahradní sekačka. 

Na podobných úvahách však začíná 
nabírat otáčky i reálný obchod v různých 
podobách a odvětvích. Principy poptáv-
kového managementu lze řídit téměř 
cokoli – od energetických soustav až 
po obchodní sítě. Tento způsob myšlení 
je rozhodně cestou k lepšímu využívání 
zdrojů. 

ing. ondřej Šrámek, Ph.d.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Na Ecobuild jezdím pravidelně – fas-
cinuje mě na něm zejména to, že to 
není nějaká okultní skupinka několika 
desítek, maximálně stovek již přesvědče-

ných lidí, kteří se navzájem poplácávají 
po ramenou, jak to dělají dobře. Je to 
opravdu masová mainstreamová akce 
pro desítky tisíc návštěvníků – zkrátka 
jako tuzemské běžné výstavní a veletržní 
akce, jen s přirozeným akcentem na udr-
žitelnost. 

Letos jsem byl na Ecobuildu již 
potřetí, takže jsem poměrně dobře 
věděl, co mohu očekávat. Doprovodný 
program, kdy se vedle výstavy koná 
několik konferencí a několik desí-
tek paralelních diskuzních panelů, 
je na jednu stranu velmi inspirující, 
na druhou stranu frustrující, protože 
v žádném případě nestihnete vše. Ale 
tak to prostě chodí, musíte si vybrat. 
Navíc hovoříme o Británii, takže 
kvalita diskuzí a přednesu je na velmi 
vysoké úrovni. To může být paradoxně 
i nevýhoda, protože zejména politici 
umí velmi krásně hovořit a člověku 
někdy dojde až po chvíli, že vlastně 
nic neřekli a z nepříjemné otázky se 
vykroutili. Tomu ale čelí, seč mohou, 
špičkoví britští moderátoři. 
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Posun od přesvědčování k plánování
V letošním ročníku byl patrný obrov-
ský zájem celého obchodního sek-
toru o otázky „policy“, neboli o vše, 
co souvisí s legislativou, regulacemi, 
ale i vládními programy na podporu 
úsporných opatření v budovách. Veřejný 
a soukromý sektor se daleko více než 
v ČR baví o tom, jak vše nastavit, aby 
celý systém dobře fungoval. V tuzemsku 
mám pocit, že stále ještě trávíme mnoho 
času přesvědčováním, že posun k udr-
žitelnosti dává smysl. Na Ecobuildu je 
tato fáze už překonaná a diskutuje se 
o tom, jak to tedy ve skutečnosti udělat. 
Jak nastavit konkrétní parametry, aby to 
fungovalo. Tento aspekt podle mě u nás 
zatím pořád jako odvětví podceňujeme, 
ale je to přirozené – začali jsme mnohem 
později.

Přestože se Británie jeví obecně 
v trendu udržitelnosti dále než například 
Česká republika, je občas překvapivé, jak 
moc je zaměřena na uhlík. Vše přepo-
čítávají na emise CO2. Místo nulových 
domů z pohledu energie mají nulové 
domy z pohledu emisí CO2. Princip 
LCA (Life Cycle Assessment) často 
zjednodušují pouze na ukazatel Global 
Warming Potential (GWP) neboli zabu-
dované emise CO2. Někdy se mi to zdá 
až příliš umanuté – kvůli CO2 se může 
zapomínat na další kategorie dopadu, 
kterých je, jak víme z LCA, celá řada.

Mgr. Jaroslav Pašmik
Česká rada pro šetrné budovy

Na letošním veletrhu Ecobuild představili 
Britové novou specifikaci PAS 1192-
2:2013 pro informační management sta-
vebních projektů ve fázi návrhu a výstav-
by s použitím informačního modelování. 
Jedná se o další významný krok na cestě 
k modernizaci stavební dokumentace 
a managementu v Británii – dokumen-
tace bude muset být od roku 2016 pro 
všechny veřejné projekty již výhradně jen 
v otevřených elektronických informač-
ních modelech (BIM Level 2). 

BIM jako nová šance
Je všeobecně známo, že produktivita 
stavebnictví i ve vyspělých ekonomikách 
výrazně pokulhává například za automo-
bilovým průmyslem nebo průmyslem 
informačních technologií. Právě ve snaze 
o napodobení produktivity automobilek 
přišly některé firmy již před časem s tzv. 
„lean construction“. Jenže ve složitém 
procesu návrhu, výstavby a provozu 
staveb chyběly nástroje na efektivní ko-
munikaci mezi profesemi a vlastníkem, 
a hlavně mezi profesemi samotnými. 
V současnosti se díky pokroku v infor-
mačních technologiích poprvé naskýtá 
šance s tímto problémem něco udělat. 

V konzervativní Británii si uvědomu-
jí, že v případě stavebnictví bude dobré 
motivovat změnu z roviny státu. Jeden 
z největších zákazníků pro stavební 
firmy je totiž právě stát, který má chtít 
za peníze daňových poplatníků co nej-
vyšší hodnotu. Neefektivita stavebnictví 
jistě snižuje hodnotu státních investic. 
Nevyhovující stav dokumentace staveb 
(například tuny papírů ve skříni) totiž 
ohrožuje hodnotu státního majetku 
v dlouhodobém horizontu. Otázky 
produktivity i kvality dokumentace mají 
řešit právě informační modely, které 
v Británii zavádějí na základě politické-
ho rozhodnutí, jež však bylo připraveno 
ve spolupráci se stavebním průmyslem. 

Specifikace PAS 1192-2:2013
Nová specifikace PAS (Publically Availa-
ble Specification) 1192-2:2013 navazuje 
na britskou normu BS 1192:2007 o spo-
lečném vytváření architektonických, 
inženýrských a stavebních informací. Jak 
vyplývá z názvu, tato starší norma zdů-
razňuje důležitost efektivní spolupráce 
mezi jednotlivými profesemi, sdílení dat 
a jejich standardizaci, což vede v ko-
nečném důsledku ke snižování nákladů. 
Norma operuje na úrovni CAD systémů. 

PAS 1192-2:2013 naznačuje míru 
pokroku, který nastal v rozmezí nece-
lých šesti let od přijetí BS 1192:2007. 
Specifikace PAS 1192-2:2013 přichází 
s celým novým slovníkem pojmů. Jasně 

ukazuje systém sdílení elektronických 
informací mezi týmy od návrhu stavby 
až po její dokončení. Fázi provozu staveb 
se zatím nevěnuje. Tou se bude zabý-
vat až dokument PAS 1192-3, který je 
v přípravě. 

Panel na konferenci Ecobuild, kde 
byla nová specifikace představena, 
se dále zabýval pilotním projektem, 
na němž se nový informační manage-
ment staveb testuje. Jde o rekonstrukci 
věznice pro mladistvé v Cookham 
Wood, kterou provozuje britské mini-
sterstvo spravedlnosti. To se rozhodlo 
najet na nový systém informačního 
managementu staveb již od letošního 
roku. Cílem tohoto pilotního projektu 
je mimo jiné dokázat, že nasazením 
moderních komunikačních technolo-
gií do stavebního managementu může 
státní správa ušetřit 20 % veřejných 
prostředků (například lepší koordinací, 
předcházením kolizím, rychlejšími změ-
nami a následným použitím modelu při 
správě budovy).

Poslední část panelu se točila kolem 
témat ekonomické návratnosti infor-
mačního modelování budov a zvyšování 
prestiže stavebnictví v Británii. Proč 
by nemělo mít britské stavebnictví 
podobnou prestiž jako britský sport? 
Konec konců olympijské hry v Londýně 
v tomto ohledu pro stavebnictví zname-
naly jasný úspěch právě díky příklonu 
k moderním trendům, jako je například 
udržitelnost staveb. „Chceme být pyšní 
na náš průmysl,“ znělo z pódia na Eco-
buildu a na monitoru svítila meta BIM 
2050. Na olympiádě v Londýně získali 
Britové celkem 65 medailí a skončili 
třetí za USA a Čínou. Ve stavebnictví 
mají možná našlápnuto k ještě lepším 
výsledkům.

Autor:
redakce s využitím textů 
od účastníků veletrhu
Foto: Jaroslav Pašmik
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Již několik měsíců žijete v Praze. Jak 
vnímáte toto město a jeho obyvatele?
Mám to tady velmi rád. Užívám si 
život ve městě, moc se mi líbí úžasné 
budovy, které tady máte. Líbí se mi 
i místní veřejná doprava – na letiště se 
dostanu za půl hodiny, což je pro mě 
důležité. Stejně tak se mohu kamko-
liv dostat tramvají; bylo by skvělé, 
kdybyste ji měli propojenou s apli-
kací Google – trochu mě otravuje, že 
si přes Google nemohu naplánovat 
časování trasy. Ale kromě toho je 
těžké najít něco, co by se mi na Praze 
opravdu nelíbilo. Lidé mi připadají 
neuvěřitelně přátelští – česky mluvím 
velmi málo a místní obyvatelé jsou vel-
mi nápomocní. Když jsem v koncích, 
používám překladač Google, což často 
vyvolává salvy smíchu.

Máte nějaké nápady, jak bychom 
mohli udělat hlavní město 
udržitelnějším?
Obecně máme tendenci soustředit se 
u environmentálních opatření na věci, 
které vypadají dobře, takže se lidé 
soustředí na ně, ale tyto záležitosti 
přitom mají ve skutečnosti jen velmi 
malou hodnotu. Například Hodina 
Země, kdy byla na hodinu zhasnuta 
světla – všichni z toho měli dobrý po-
cit, ale ve skutečnosti se samozřejmě 
nic nestalo. Podle mě je v současnosti 
hlavní výzvou v oblasti udržitelnosti 
vytřídit a vyřadit všechny experimen-
ty, které se dělají „pro dobrý pocit“. 
Tedy ty, které způsobují, že se člověk 
cítí ekologicky a má pocit, že koná 
dobro, ale přitom tyto experimenty 

při velmi vysokých nákladech neve-
dou prakticky k žádným úsporám – 
například solární panely na vnitřních 
městských hradbách. Zatímco ně-
které velmi jednoduché, staromódní 
a nudné věci, jako je například izolace 
budov, se ukazují být největším pří-
nosem. Můj názor zní: podívejte se, 
kolik to stojí a jaký to bude mít efekt. 
A ujistěte se, že děláte věci, které mají 
velký přínos pro udržitelnost, a ne 
věci, které ve vás vyvolávají dobrý 
pocit.

Mluvíme-li o zateplování – v Praze 
je mnoho historických budov, které 
nelze zvenku izolovat, a s vnitřní 
izolací je situace ještě složitější. 
Využívat toto opatření v historických 
městech může být docela obtížné.
Musíme mít na paměti, že nejde o to, 
aby každý všechno zateploval. V souvis-
losti se zateplováním v Praze bych řekl, 
ať jej neřešíte na Praze 1. 
Objevují se tendence, kdy se maximali-
zmus stává největším nepřítelem dobré 
věci. Často se objevuje snaha pokrýt 
úplně všechno. A pokud to není mož-
né, nemá to údajně smysl. Ale jistěže to 
smysl má! Obzvlášť pokud to dokáže-
me udělat levně a chytře. Zaměřte se 
tedy na domy, které je možné zateplit 
snadno.

Měli bychom tedy hledat hlavně 
úspory energie.
Ano, ale hledejte ty levné. Je ne-
smírně důležité, abychom neutráceli 
mnoho zdrojů pro získání trošičky 
dobra. 

Napadají vás nějaké další postřehy 
nebo modely, které bychom mohli 
v Praze uplatnit?
Zmínil jsem už městskou hromadnou 
dopravu – je jedním ze způsobů, jak 
snížit emise oxidu uhličitého. V Dánsku 
jsem neměl auto a nemám ho ani v Pra-
ze, přesto se všude docela dobře dostanu. 
Je třeba hledat inteligentní řešení, kdy 
při nízkých nákladech výrazně snížíme 
emise uhlíku. Dřív jsem se hodně 
zaměřoval na politiku a globální měřít-
ko, ale pak jsem si prohlížel budovy  
a našel jsem mnoho špatných rozhod-
nutí v malém měřítku. Jeden z mých 

Je třeba se zaměřit na levné 
a chytré energetické úspory
světoznámý dánský ekolog a spisovatel bjørn Lomborg se před časem přestěhoval do Prahy.  
Jak vnímá tuzemské hlavní město, snahy o udržitelnost, ale i ambiciózní dánské plány? 
exkluzivně přinášíme jeho první rozhovor zaměřený na šetrné budovy a stavebnictví. 

Bjørn Lomborg (foto: Emil Jupin)
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sousedů v Kodani si nainstaloval solární 
panely na fasádu. Nepřipadá mi to moc 
efektivní – možná jde o nejméně účinný 
solární panel v Dánsku, které již samo 
o sobě není pro instalaci solárních pane-
lů vhodné.

co nás čeká

Pocházíte z Dánska, které má 
v oblasti udržitelnosti velmi 
ambiciózní plány. Zároveň však také 
slyšíme o ekonomické krizi v zemi. 
Jaká je v současnosti ve vaší zemi 
situace?
Dánsko má velmi ambiciózní cíl. Chce 
do roku 2040 snížit spotřebu fosilních 
paliv o 80 %; do roku 2050 se chce bez 
fosilních paliv obejít úplně. Na rovi-
nu – myslím si, že neexistuje způsob, 
jak to udělat. Většina dánských ambicí 
ve skutečnosti pohltí obrovské množ-
ství peněz, ale dosáhne se velmi málo. 
Například v roce 2012 jsme velmi 
intenzivně dotovali solární panely, díky 
čemuž vzrostl počet prodaných solár-
ních systémů šestinásobně, a to během 
jediného roku! Když dáte lidem oprav-
du výhodnou nabídku, chytnou se jí. 
A důsledek? V podstatě budeme během 
následujících dvaceti let platit přibližně 
300 eur za každou tunu CO2, kterou 
jsme tím odvrátili. Přitom v současnosti 
je možné odvrátit tunu CO2 přibližně 
již za 5 eur – prostě si ji koupím v ev-
ropském systému obchodování. Takže 
ve skutečnosti je to pro Dánsko velmi 
nevýhodné. Německo je na tom ale 
ještě mnohem hůře – za každou tunu 
CO2, kterou ušetří solárními panely, 
platí přibližně 600 eur. Jenže fakt, že 
někdo dělá něco hůře, neznamená, že 
byste měli jít touto cestou i vy. Když 
porovnáme 5 a 300 eur, znamená to, že 
vlastně můžete emise snížit šedesátkrát 
více – a v tom spočívá skutečná podsta-
ta problému.

Kodaň má dokonce v plánu stát se 
uhlíkově neutrálním městem.

Ano, Kodaň se sama rozhodla, že chce 
být do roku 2025 uhlíkově neutrální, 
což je v jistém směru ještě absurdněj-
ší – k ničemu takovému prostě nedojde. 
Ve městě se chystá instalace větrných 
elektráren, což je hloupost. Nikdo 
ve svém okolí větrné elektrárny ne-
chce – produkují totiž velmi nepříjem-
ný infrazvuk. Lidé je nechtějí instalovat 
ve velkých městech, ale daleko od míst, 
kde žijí – například v moři. Tam vyrobí 
více energie a neobtěžují tolik okolí. 
Kodaň se tedy chystá dotovat velké 
množství větrných elektráren, které 
budou špatně umístěné, budou obtě-
žovat své okolí a také budou z různých 
míst importovat velké množství bio-
masy. Následně pak ukáže v tabulkách 
vyrovnanou bilanci, aby mohla tvrdit, 
že je uhlíkově neutrální. Jenže pokud 
nebude foukat vítr a svítit slunce, bude 
se stejně dovážet velké množství elek-
třiny ze Švédska, z vodních a jaderných 
elektráren, nebo z uhelných elektráren 
v jiných lokalitách v Dánsku. Jedná 
se v podstatě o to, že si někdo kupuje 
body proto, aby se mohl vychloubat. 
Jde tedy opět o utrácení spousty peněz 
pro dobrý pocit než o skutečné snižová-
ní emisí CO2.

Mluvme o změnách klimatu – 
skutečně se dějí? Je to pravda? 
A může za ně opravdu člověk?
Odpověď zní ano, ano a ještě jednou 
ano. Existují, skutečně se dějí a je to 
částečně vina člověka. Ale způsob, 
jakým se to prezentuje v médiích, 
je značně přehnaný. Slyšeli jsme, že 
koncem století nebo dokonce i mno-
hem dříve přijde konec světa. Bylo 
nám řečeno, že velmi rychlý nárůst 
teplot, který jsme mohli zaznamenat 
od poloviny sedmdesátých do konce 
devadesátých let, byl velmi dramatický. 
Když pak během posledních patnácti 
let nárůst teplot stagnoval, lidé začali 
říkat a myslí si, že „to není pravda“. 
Spousta změn se děje přirozeně. Asi 
nejvýznamnější z nich je Atlantická 
dlouhodobá oscilace (Atlantic Mul-
tidecadal Oscillation – AMO), která 
v podstatě způsobuje nárůst a následný 
pokles teplot. Pokud se tedy zároveň 
sejde rostoucí teplota a oscilace, mů-
žete pozorovat, že někdy teplota roste 
rychleji a někdy je ustálená – přesně to 
jsme viděli v minulém století. Pokud 
budete sledovat celý proces, všimnete 
si nárůstu teploty, který je pravděpo-
dobně způsoben globálním oteplo-
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váním. Mluví se o vzestupu hladiny 
moře, vlnách horka, výkyvech počasí – 
s těmito těmito jevy si umíme dobře 
poradit, ale stojí to hodně peněz. Právě 
proto je to problém a právě proto by-
chom se tomu rádi vyhnuli. V žádném 
případě to ale neznamená konec lid-
stva. Ekonomické modely ukazují, že 
celkové náklady na globální oteplování 
činí řádově 1,5 % HDP. Není to sice 
0 %, ale není to ani 100 % a nenastává 
ani konec světa. Pojďme se tedy ujistit, 
že neutrácíme mnohem víc než 1,5 % 
na řešení problému v řádu 1,5 %.

Takže říkáte, že situace je vážná, 
měli bychom ji brát v potaz, ale měli 
bychom být realisté.
Musíme se podívat na to, co nás vlast-
ně čeká. Je to téma pro budoucnost 
a zároveň se jedná o problém – a jak 
jsem už naznačil – 1,5% problém, ne 
konec světa. Panika, která často pro-
vází diskuzi o těchto otázkách, řešení 
nepomůže. Jde o řešení problému 
v rozmezí sta let, ne během příštího 
roku. A děsit všechny kolem není 
vhodná cesta, jak docílit inteligentních 
rozhodnutí. Když panikaříme, děláme 
špatná rozhodnutí typu „teď hned mu-
síme instalovat solární panely“.

Lidé ale mají obecně tendenci věci 
odkládat tak dlouho, až je pozdě. 
Není právě tohle dobrý argument 
pro trh a kampaně týkající se těchto 
záležitostí?
Chápu, že lidé nejednají, pokud na ně 
není vyvíjen tlak – takže na ně musíme 
tlačit a dané poselství trochu přiostřit. 
Tento argument chápu, ale takto jsme 
postupovali v posledních dvaceti letech 
a výsledek je jasný: lidé se nejprve 
dost báli, pak vyplýtvali spousty peněz 
a v současnosti jsou otrávení. Nedo-
sáhli jsme prakticky ničeho jiného,   než 
toho, že jsou lidé znechuceni. Mnoho 
z nich se v současnosti staví ke glo-
bálnímu oteplování skepticky, protože 
bylo nadměrně prezentováno. Pokud 
chcete, aby lidé dělali správná rozhod-

nutí v řádu desetiletí, zastrašování není 
úspěšná taktika.

Šetrné budovy a náklady

Co si myslíte o šetrných budovách 
a komplexních certifikacích?
Měl bych předeslat, že v této oblasti 
nejsem žádným odborníkem. Podle 
mého názoru je třeba omezit emise 
z budov, protože ty se podstatnou částí 
podílejí na celkové produkci globálních 
emisí. Pokud jde o kritéria, je za nimi 
podle mě mnoho různých idejí, z nichž 
některé jsou opravdu dobré, některé až 
tak chytré nejsou a některé z nich jsou 
možná z kategorie opatření „pro dobrý 
pocit“. Rád bych někdy probral, která 
kritéria jsou opravdu důležitá a která 
jsou jen pro parádu. Zajímalo by mě, 
jak prospěšné je zavedení každého 
z nich pro společnost, a také jak vychází 
porovnání ceny daného opatření a jeho 
skutečných přínosů. Moje zkušenost 
z jiných oborů je taková, že poměr pří-
nosů k nákladům činí od jedné do 100. 
Za každou investovanou korunu mů-
žete ušetřit až 100 korun vynaložených 
na škody nebo získáte přínos ve výši 
100 korun. U jiné věci ale získáte 
za každou vynaloženou korunu jen 

přínos ve výši dvou korun – což je stále 
pěkné, ale možná byste se měli zaměřit 
na opatření se stokorunovým přínosem.

Měřit přímé výhody nebo výsledky 
je však velmi obtížné. Zmínil 
jste sociální aspekty, další dvě 
hlavní oblasti jsou ekonomická 
a environmentální. Jak byste 
v současnosti, tedy v roce 2013, 
definoval udržitelnost?
Jednoduchá odpověď zní, že je třeba 
zajistit, aby se budoucí generace měla 
přinejmenším stejně dobře jako my. 
Tak zní základní definice. Dnes jsme již 
dál – chceme zajistit, aby život na této 
planetě byl dobrý v současnosti a aby 
zůstal alespoň tak dobrý i do budoucna. 
Ve velké míře jde o ujištění, že budoucí 
generace budou mít příležitosti, mož-
nosti a znalosti k řešení mnoha problé-
mů. Patrně jeden z nejlepších způsobů, 
jak to udělat, je ten, aby měli lepší 
znalosti o tom, jak si zajistit jídlo, jak 
se vyhnout nemocem a aby měli více 
přírodních zdrojů. Je velmi důležité si 
uvědomit, že s těmito třemi základní-
mi pilíři nikdy nemůžeme nic pokazit. 
Ve skutečnosti to tak ale neprobíhá – 
staráme se o ekonomiku a pak uděláme 
něco malého pro sociální a environ-
mentální oblast. Jak se zachováte, když 

Na návštěvě Grónska v roce 2009 (foto: Roland Mathiasson)
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je daná věc velmi přínosná ekonomic-
ky – měl byste se snažit posunout se 
do sociální a environmentální oblasti? 
Upřímná odpověď zní, že mezi těmito 
třemi kategoriemi uděláte obchod.

Já jsem to pochopil tak, že existuje 
určitá hierarchie – environmentální 
linie by měla být nejdůležitější. Ale 
je pravda, že vzhledem k ekonomické 
situaci se v současnosti důraz klade 
spíše na ekonomiku.
Jak jsem říkal, ve skutečnosti musíme 
mezi těmito třemi cíli obchodovat. A měl 
bych malou výhradu vůči pozici životní-
ho prostředí nad ekonomikou, protože si 
myslím, že jsou pro nás stejně důležité. 
Samozřejmě že nemůžeme žít bez život-
ního prostředí, ale to nám v současnosti 
nehrozí. Otázkou je, zda můžeme žít 
v ovzduší, které je o něco víc znečištěné. 
Můžeme žít s trochu menší plochou 
lesů? Odpověď zní: Ano, samozřejmě že 
můžeme. Možná ale nechceme – vědomě 
volíme, jak čistý chceme mít vzduch, 
kolik chceme lesů a jak chceme být bo-
hatí. Rozhodujeme se, zda na kraji města 
zachováme les, nebo zda tam raději po-
stavíme dalších šestnáct bytových domů. 
Tyto volby děláme zcela vědomě – chtěl 
bych, aby si to všichni uvědomili. Pokud 
bychom totiž vedli otevřenou diskuzi, 
bylo by pro každého mnohem jednodušší 
demokraticky si vybrat vhodné řešení. Je 
třeba si uvědomit, že někdy upřednostní-
me ekonomiku, protože nám jde o pení-
ze, ale někdy si zvolíme životní prostředí, 
protože chceme dělat dobré věci.

Jak lze aplikovat tento princip 
ve stavebnictví?
Měli bychom znát cenu všech věcí, které 
se chystáme udělat. Když se vrátíme zpět 
k budovám, můžete finančně vyčíslit pří-
nos zelené střechy – jak velký prospěch 
přinese, jaký je její přínos pro chlazení 
kanceláří, jak se zavlažuje, jak jsou spo-
kojení zaměstnanci atd. Následně se tyto 
přínosy porovnají s vynaloženými nákla-
dy. Porovnejte si, kolik korun dostanete 
z každé investované koruny.

Poslední dobou se stále více diskutuje 
o sběru a využití dešťové vody. Co si 
o tom myslíte?
Nedělal jsem v tomto směru žádné 
studie, ale v dobře fungující společnosti 
s dobře vybudovaným vodním hospo-
dářstvím je podle mě hloupost zabývat 
se shromažďováním dešťové vody. Pou-
žívejme obecní vodovod. Máme přece 
vybudovanou fungující infrastrukturu, 
není tedy potřeba řešit sběr vody navíc.

Jinak by tomu bylo na Sahaře.
Samozřejmě. Hovořím, aniž bych znal 
přesná čísla – pocházím z Dánska, kde 
máme velké množství vody. Vodou se 
pochopitelně nesmí plýtvat, ale máme 
dobrý systém recirkulace vody i čiště-
ní a máme k dispozici opravdu čistou 
vodu. Krása analýzy nákladů a příno-
sů spočívá v tom, že můžete neustále 
sledovat, za co utrácíte peníze a kde by 
mohly přinést více prospěchu. 

Co si myslíte o metodě LCA (Life 
Cycle Assessment – Analýza životního 
cyklu)? Jakou metodu byste doporučil 
pro hodnocení environmentálních 
dopadů produktů?
Na metodě LCA mi vadí obrovský 
seznam různých výstupů a dopadů – řeší 
se vliv CO2, těžké kovy a mnoho dalších 
dopadů. A není definován způsob jejich 
poměřování, což je podle mě důležité. 
Pokud si máte vybrat ze dvou staveb-
ních materiálů, potřebujete je seřadit 
tak, abychom věděli, jak dobře si stojí 
z ekonomického hlediska. Metoda LCA 
je skvělá na získání čísel, ale v určitém 
bodě budete muset říci, kolik je tuna 
CO2, jaká je její hodnota vyjádřená 
společným jmenovatelem. Ekonomové 
navrhují, aby společným jmenovatelem 
byly peníze, protože s nimi už počítat 
umíme. Předpokládejme například, že 
emise CO2 z určité budovy mají hodno-
tu 60 000 dolarů, emise těžkých kovů 
20 dolarů atd. Pak je možné porovná-
vat i ostatních stavební materiály. Celá 
úvaha je pak snadno pochopitelná, což 
podstatně zjednoduší všechny diskuze.

obnovitelné zdroje energie

Co si myslíte o všem tom povyku 
kolem obnovitelných zdrojů energie?
Zcela jasně spatřuji problém v re-
gulaci a ve snaze pouštět se do příliš 
mnoha záležitostí zaráz. Byli jsme 
svědky toho, že firmy z energeticky 
náročných odvětví v Evropě uvažují 
o odchodu, například o přesunutí 
do Ameriky, kde je zemní plyn mno-
hem levnější. Je třeba mít na paměti, 
že když se dělá něco, co je drahé, má 
to určité důsledky. Stát to stojí peníze 
a pracovní místa. Neznamená to, že 
bychom se do toho neměli pouštět – 
můžeme se rozhodnout, že snižování 
emisí uhlíku je pro nás skutečně dů-
ležité. Ale podle mě se velmi snadno 
dobereme toho, že snižování ve stylu 
„velmi mnoho, příliš rychle a při vel-
mi vysokých nákladech“ ve skutečnos-
ti vyvolá opačné tendence. Proto čas-
to říkám, že se musíme mnohem víc 
zaměřit na výzkum a vývoj, například 
solárních panelů a dalších technolo-
gií. Pokud by byly k dostání solární 
panely, které by byly levnější než fo-
silní paliva, každý by si je koupil. Ku-
povali by je Číňané i Indové a všichni 
by produkovali mnohem méně emisí 
oxidu uhličitého. Pokud jste schopni 
nabídnout technologii, která dokáže 
obstát v soutěži s fosilními palivy, 
nebo nad nimi dokonce zvítězí, máte 
splněno! Pokud nemůžete, budete 
muset navždy spoléhat na dotace, což 
zkrátka není dobré řešení.

V České republice proti sobě 
v diskuzi o energetice stojí dva 
hlavní směry: dominantní, jaderný, 
a malý, pro obnovitelnou energii. 
Sousední Německo se například 
od jádra zcela odklání a směřuje 
jednoznačně k obnovitelným 
zdrojům. Ke kterému směru byste se 
přiklonil vy?
Velká část lidí nebude v budoucnu 
ochotna čerpat většinu energie z jádra. 
Jaderné energetiky se totiž obává příliš 
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mnoho lidí; navíc je v současnosti 
jaderná energie příliš drahá, obzvlášť 
když uvážíme náklady na likvidaci při 
vyřazení jaderných elektráren z provo-
zu. Podle mě proto nikdy nezazname-
náme jejich velký růst, alespoň tedy 
ne se současnou generací jaderných 
elektráren. Budoucí, tedy čtvrtá gene-
race slibuje, že bude mnohem levnější, 
bezpečnější, bude se jednodušeji insta-
lovat atd. To stejné jsme již samozřejmě 
slyšeli o druhé a třetí generaci. Takže 
vyčkejme, jak se to nakonec vyvine. 
Pokud se zaměříme na výzkum a vývoj 
jaderné energetiky, možná řešení přijde 
z této oblasti. Zaměříme-li se na vý-
zkum a vývoj obnovitelných zdrojů 
energie tak, aby byly dostatečně levné, 
možná řešení nalezneme v této sféře. 
Můj názor je zkrátka ten, že se musíme 
dostat pod cenu fosilních paliv. Budu 
spokojený s čímkoliv, co bude fungo-
vat, v současnosti jsou ale obě varianty 
příliš drahé.

Co je podle vás aktuálně 
nejzajímavější inovací v oblasti 
udržitelného rozvoje?
Zmínil bych jeden příklad z Číny. 
Hodně se mluví o tamějším znečištění, 
což je zcela pravdivé tvrzení. Lidé v této 
souvislosti rádi zmiňují větrné elek-
trárny a solární panely, to je však zcela 
nepodstatné – Čína získává z větrných 
a solárních zdrojů pouze zanedbatelné 
množství energie, méně než 1 %. Ale 
máme tu ještě jiný příběh – většina lidí 
v Číně si v současnosti pořizuje pasivní 
solární ohřívače vody, které se umís-
ťují na střechy domů. Jsou totiž levné! 
Jedná se o low-tech výrobky. Když je 
pár dní zataženo, musí se lidé obejít bez 
teplé vody, jenže oni jsou chudí, nevadí 
jim to a instalují si je – bez dotací, bez 
pobídek, zkrátka proto, že jsou levné 
a fungují. Tímto jednoduchým krokem 
snižují čínské emise oxidu uhličitého 
asi pětkrát více než všechny jejich větr-
né elektrárny dohromady. Udržitelnost 
znamená hledat nákladově efektivní 
řešení.

Někdy býváte zařazován do kategorie 
pravicový ekolog. Co si pod tím máme 
představit?
Nerozumím tomu. Myslím si, že v jis-
tém smyslu se tzv. levé křídlo ekologů 
zaměřilo na globální oteplování, které 
berou jako velkou výzvu a chtějí je 
vyřešit. Pravice naopak oteplování bere 
jako přešlap, něco, čemu se nedá věřit 
– zcela jasně viditelná je tato tendence 
v USA. Obě tato tvrzení jsou svým 
způsobem nesmyslná. Samozřejmě že 
nemůžete z čistě politického hlediska 
říkat, že nevěříte v globální oteplová-
ní. Obdobné je to, jste-li zástupcem 
levého křídla a opravdu chcete pomo-
ci na světě chudým lidem. Musíte se 
sami sebe zeptat: Je instalace solárních 
panelů ten nejlepší způsob, jak po-
moci budoucím generacím a součas-
ným generacím, chudým generacím? 
Neustále se setkávám s lidmi, kteří 
např. hovoří o pomoci lidem s malárií 
snižováním emisí oxidu uhličitého. To 
je asi ten nejhorší a nejméně efektivní 
způsob, jak lidem s malárií pomoci. Ti 
lidé na malárii umírají právě teď – celý 
problém se týká komárů a léků, citlivé 
a chytré strategii pomoci, která při 
nízkých nákladech přinese mnohem víc 
prospěchu. Takže občas rozčílím obě 

křídla. Pravé křídlo, protože říkám, že 
globální oteplování je skutečné, a levé 
křídlo, protože říkám, že některá jejich 
řešení nefungují. Takže asi vlastně 
stojím někde uprostřed – snažím se jít 
zlatou střední cestou a hledat chytrá, 
efektivní řešení. Musíme si vystačit 
s dostupnými zdroji a snažit se z nich 
získat co nejvíce.

Autor: Mgr. Jaroslav Pašmik,
Česká rada pro šetrné budovy
E-mail: jaroslav.pasmik@czgbc.org
www.czgbc.org
Překlad: Ing. Petra Šťávová, Ph.D.
Foto: Emil Jupin

bjørn Lomborg 

•	 Dánský akademik, ekolog a autor dvou světových 
bestselerů – Skeptický ekolog a Zchlaďte hlavy!;

•	 externí profesor na kodaňské vysoké škole Copen-
hagen Business School a ředitel centra Copenhagen 
Consensus Center;

•	 komentátor dění v tištěných i televizních médiích 
(například New York Times, Wall Street Journal, the 
Guardian, CNN, BBC); jeho měsíční sloupek pravi-
delně vychází v devatenácti jazycích a čte jej více než 
30 milionů čtenářů po celém světě;

•	 podle časopisu Time je jedním ze sta nejvlivnějších lidí světa a jedním z padesá-
ti lidí, kteří by podle britského listu Guardian mohli zachránit planetu;

•	 od roku 2012 žije v Praze.



regenerace bytového fondu  autoři: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vogel 

V České republice je historicky přibližně 
1 200 000 bytů v panelových domech. 
Značná část z nich se stavěla v době, kdy 
energetické úspory byly teprve v plen-
kách. Do dnešního dne přibližně polovina 
z nich prošla nějakou formou stavebních 
úprav, tedy 600 000 z nich. Většinou 
však šlo o stavební úpravy částečné, nikoli 
o komplexní regeneraci budovy. Výsledky 
výzkumu potvrdily, že přibližně 85 % 
panelových domů lze komplexní regene-
rací posunout až do pasivního standardu, 
což se týká zejména zbývající poloviny 
bytů (600 000), které žádnou význam-
nou stavební úpravou neprošly [1, 2]. 
Ze zobecnění tohoto výzkumu vyplývá, že 
podobných výsledků lze dosáhnout i pro 
standardní činžovní bytové domy.

Dřívější stavební úpravy panelových 
domů se obvykle týkaly pouze zateplení 
obálky budovy a výměny oken. Někdy 
se dokonce, z úsporných důvodů, pro-
vádějí tato dvě základní opatření pouze 
na jednotlivých částech domu. Neřeší se 
však ta nejdůležitější část, a to zabezpe-
čení kvalitního větrání. Trend neúplných 
regenerací bohužel přetrvává až do součas-
nosti. Důsledkem je nevyužití potenciálu 
energetických a finančních úspor a pravdě-
podobné budoucí problémy se stavebními 
vadami a velmi nízkou kvalitou vzduchu 
v obývaných místnostech.

Koncept pasivního panelového domu 
popsaný v tomto článku je výsledkem 
projektu výzkumu a vývoje podpořeného 
Ministerstvem životního prostředí  
Komplexní rekonstrukce panelových 
domů v nízkoenergetickém standardu  
(VAV-SP-3g5-221-07) [1, 2]). Praktický 
návod na implementaci výsledků uvedené-
ho výzkumu je potom obsažen v publikaci 
Pasivní panelák? A to myslíte vážně? [2].

Pasivní přestavba panelového domu
Pasivní či nízkoenergetický standard zní ve spojení s panelovým domem téměř utopicky. opak je 
však pravdou – koncepce bytových domů úspornému energetickému standardu přímo nahrává. 
většina stavebních úprav panelových domů se bohužel většinou týká jen částečné obnovy (zateplení 
obvodového pláště, výměny oken), což však s sebou přináší jen částečné řešení všech problémů. 

1  Porovnání množství infiltrovaného vzduchu před výměnou oken a po ní

2  Oblast měřených hodnot koncentrace oxidu uhličitého (zdroj: EkoWATT CZ s.r.o.)



20–21

spotřeba energie v budovách

Tab. 1 srovnává běžnou současnou 
a v podstatě zastaralou praxi s moderním 
komplexním řešením, které se jeví jako 
smysluplné. Navrhované komplexní ře-
šení je použitelné i pro většinu ostatních 
„nepanelových“ bytových domů.

Pro komplexní regeneraci je klíčovou 
technologií nucené větrání se zpětným 
získáváním tepla. Centrální (případně lo-
kální) rovnotlaký větrací systém zajišťuje 
hygienický komfort bydlení a zároveň 
šetří energii, která za běžných okolností 
uniká pryč s odváděným vzduchem. 

Obr. 1 ukazuje, že stará netěsná okna 
zabezpečovala přívod vzduchu 10 až 15, 
maximálně 18 m3/h, zatímco novými 
okny za běžného počasí projde v podstatě 
0 m3/h. Koncentrace CO2 v interiéru 
přitom roste nad kritickou hladinu 

1000 ppm, od které lidský organizmus 
již začíná pociťovat diskomfort. Kritické 
jsou zejména ložnice a obývací pokoje. 
Obr. 2 ukazuje rozmezí měřených hodnot 
koncentrace CO2 v horizontu jednoho 
měsíce v bytě panelového domu s novými 
těsnými plastovými okny. Z obrázku je 
patrné, že přibližně 60–70 % času v noč-
ních hodinách je v ložnici koncentrace 
CO2 vyšší než optimální mez 1000 ppm. 

Potřeba tepla na vytápění
Starší panelový dům má potřebu tepla na 
vytápění přibližně od 80 do 180 kWh/m2 

za rok. Standardní regenerace domu  
sníží potřebu tepla na vytápění na  
30–65 kWh/m2 za rok. Komplexním 
řešením však není problém dosáhnout 
ještě menší potřeby tepla na vytápě-
ní, a to 10–30 kWh/m2 za rok. Běžně 
lze tedy dosáhnout hodnot obvyklých 

pro nízkoenergetické stavby. Výsledky 
výzkumu ukazují, že až v 85 % případů je 
možné jít i pod tuto hranici a dosáhnout 
tzv. pasivního standardu s potřebou tepla 
menší než 15 kWh/m2 za rok.

Ekonomická kritéria přitom uka-
zují, že prostá návratnost standardní 
regenerace domu je sedm až čtrnáct 
let, zatímco regenerace ve střední 
kvalitě je devět až patnáct let, v nej-
lepší kvalitě pak deset až osmnáct let. 
Je tedy patrné, že rozdíl není veliký. 
V každém případě je nezbytné použít 
systém centrálního větrání se zpětným 
získáváním tepla, který šetří teplo po-
třebné na ohřátí přiváděného vzduchu 
a je pro obyvatele bytů komfortnější, 
protože při tomto způsobu větrání 
nestrádají kvůli nadměrné koncentraci 
oxidu uhličitého, vlhkosti a různých 
odérů.

Porovnání technologií Částečná regenerace (dřívější praxe) Komplexní řešení

Návratnost 7–14 let 9–18 let
Úspora 25–35 % 35–55 %

Komfort bydlení
provoz není automatický

vlhkost a plísně
vysoká koncentrace CO2

provoz je plně automatický
vlhkost i CO2 jsou v normě

Realizační komfort

zdlouhavá postupná realizace
nedokonalé smluvní zajištění

nepohodlná kontrola
nejisté záruky a servis

pohodlná realizace a kontrola
precizní smlouvy

vysoké garanční zajištění

Větrání a výměna vzduchu manuální větrání okny a nedostatečná hygiena 
vzduchu

nucené větrání s rekuperací: centrální 
rovnotlaký ventilační systém s rekuperací 

zajišťuje hygienický komfort bydlení

Zateplení obvodových stěn včetně lodžií
kombinace EPS a MV  

tl. 120 mm
stěny lodžií EPS tl. 80 mm

kombinace EPS a MV  
tl. 200 mm

stěny lodžií šedým EPS  
tl. 80 mm

Sanace střešního pláště střecha a EPS tl. 100 mm střecha a EPS tl. 170 mm
Výměna oken v bytech i na schodišti Uw = 1,2 W/(m2.K) Uw = 0,75 W/(m2.K)
Měření a regulace i úspory teplé vody omezené optimální
Řešení detailů nemá kvalitní řešení detailů a není vzduchotěsné kvalitní řešení detailů a vzduchotěsnost
Zdroje tepla bez výměny zdroje tepla + ev. instalace OZE výměna zdroje tepla a ev. instalace OZE
Ostatní rekonstruované části (např. 
výtahy, chodby, zábradlí, elektroinstalace, 
stoupačky, nástavba, apod.)

omezené celkové

Tab. 1  Porovnání částečné regenerace domu (běžné v minulosti) a komplexní regenerace (EkoWATT CZ s.r.o., 2011)
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Pasivní bydlení s nuceným větráním 
nepředpokládá velkou změnu ve stylu 
bydlení. Pouze místo mechanického 
větrání okny se větrání ovládá nastavením 
čidel. V obývacím pokoji čidlem CO2, 
v kuchyni čidlem CO2 nebo vlhkosti, po-
dobně jako v koupelně a v ložnici čidlem 
přítomnosti. Na toaletách pak obvykle 
stačí běžné spojení s vypínačem a násled-
ný doběh.

Podrobnosti měrné potřeby tepla pro 
různé varianty řešení ukazuje obr. 3. 
Oproti tomu obr. 4 ukazuje celkovou 
energetickou náročnost pro různé varian-
ty řešení:
•	 referenční stávající stav:  

130–260 kWh/m2.rok;
•	 standardní praxe:  

60–120 kWh/m2.rok;
•	 TOP varianta  

(maximální zateplení a rekuperace 
tepla):  
50–90 kWh/m2.rok;

•	 TOP + TČElo varianta  
(výměna zdroje za tepelné čerpadlo):  
20–40 kWh/m2.rok.

ekonomika typických instalací

Jak ukazuje tab. 1 a obr. 5, investiční 
náklady typických instalací jsou poněkud 
vyšší, než je tomu u běžné praxe. Investi-
ce do regenerace domu ve variantě TOP 
je o cca 50 %, respektive 67 % vyšší opro-

ti standardní variantě. Obvyklé provozní 
náklady jsou však nižší (obr. 6). Krité- 
rium návratnosti nedává u dlouhodobých 
investic příliš smysl, nicméně prostá 
návratnost je srovnatelná se standardní 
praxí. Minimální cena energie je obvykle 
nižší než srovnatelné ceny typické pro zá-
sobování teplem z CZT ve zkoumaných 
lokalitách.

Celková cena tepla v ČR se pohybuje 
obvykle v rozmezí 250–700 Kč/GJ včetně 
DPH, maximální ceny se pohybují v roz-
mezí až 800–1000 Kč/GJ včetně DPH. 
Pro typické případy jsou kalkulované 
ceny v průměru 480 Kč/GJ včetně DPH. 

Příklad regenerace 
panelového domu

Ačkoliv je regenerace domu uvedená 
v následujícím příkladu zatím ve fázi 
podrobné přípravy, ukazuje možnosti, 
které lze v současné době využít. Dvanác-
tipodlažní bytový panelový dům v Pra-
ze 4 – Chodov byl zkolaudovaný v roce 
1987 v konstrukční soustavě VVU–ETA 
a napojený na CZT – Mělník. Spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ), které 
sdružuje celkem 105 majitelů bytů, si 
od regenerace domu slibuje podstatnou 
úsporu plateb za energie. 

V navrhované nejúspornější variantě 
se platby za energie sníží až o 70 %. 
Například obyvatelé třípokojového 

bytu v tomto případě regenerace zaplatí 
pouze 6000 Kč ročně místo původ-
ních 21 000 Kč. Celkem tak dům 
sníží provozní náklady z původních 
3 500 000 Kč ročně na 1 900 000 Kč. 
Základním kritériem je pro obyvatele 
domu velikost měsíčních plateb a doba 
jejich případného navýšení v důsledku 
splácení úvěru tak, aby byly únosné. 
Za doplňková kritéria se pokládají 
zhodnocení bytu a případné zhodnoce-
ní prodejní ceny oproti bytům ve stejné 
lokalitě.

Studie proveditelnosti pracuje s násle-
dujícími variantami:

Varianta A – základ: předpokládá 
kvalitní zateplení, větrání, zachování 
centrálního zdroje tepla na vytápění, 
přípravu teplé vody zajišťuje tepelným 
čerpadlem. Kromě energetických opatření 
se předpokládá rekonstrukce vnitřních 
chodeb, vstupů, komplexní rekonstrukce 
stoupaček a příprava, vedení a kontrola 
stavby.

Varianta A – lodžie a balkon: navíc 
k základní variantě navrhuje rozšíření 
bytů o současný prostor lodžií a přístavbu 
nových předsazených balkonů.

Varianta A – nástavba: velmi odvážně 
doplňuje předchozí variantu o dvoupod-
lažní půdní nástavbu na střeše domu. 

Varianta B – základ: od varianty A – 
základ se liší efektivnějším vytápěním po-
mocí tepelného čerpadla vzduch – voda, 
které připravuje i teplou užitkovou vodu.
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3   Měrná potřeba tepla na vytápění u panelových domů podle TNI a PHPP 
pro různé varianty řešení

4   Celková měrná energetická náročnost panelových domů pro různé  
varianty řešení
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Varianta
Klasifikace potřeby tepla 
na vytápění podle TNI 
730330 (kWh/m2.rok)

Předpoklad klasifikace 
potřeby tepla 

na vytápění podle PHPP 
(kWh/m2.rok)

Klasifikace PENB 
podle vyhlášky 
č. 148/2007 Sb.
(kWh/m2.rok)

Celková energetická 
náročnost

(kWh/m2.rok)

Současný stav 67,2 91 C 120
Varianta A – základ 9,2 18 A 33

Varianta A – lodžie a balkon 9,4 20 A 33
Varianta A – nástavba (pouze 

současných 105 bytů) 8,7 18 A 32

Varianta B – základ 9,2 18 A 23
Varianta C – základ 8,5 16 A 36

Tab. 2 Porovnání variant z pohledu energetických klasifikačních kritérií

Kritérium Současný stav
Varianta A1 – 

základ
Varianta A2 – 

základ
Varianta A – lodžie 

a balkon
Varianta A – 

nástavba

Prvotní navýšení plateb 
do fondu oprav

(Kč/m2 – Kč/měs.)

Postupné navyšování 
o míru inflace

15
(700–1200)

na 10 let

21
(700–1200)

na 10 let

25
(1200–2000)

na 16 let

15
(700–1200)

na 10 let
Fixace plateb za energie

(roky) – na 10 let na 10 let na 16 let na 10 let

Předpokládaná výše úvěru 
na budovu (mil. Kč) – 7

6. rok bez úvěru 30
4. rok bez úvěru

Prostá návratnost
(roky) – 20 23 25 16

Předpoklad finančního 
zhodnocení bytů

klesající hodnota 
na trhu

udržení hodnoty 
na trhu

udržení hodnoty 
na trhu

vyšší hodnota 
na trhu

+5 tis. m2

(+240–390 tis./byt)

vyšší hodnota 
na trhu

+5 tis. m2

(+240–390 tis./byt)
Nejistota finančního plánu – menší menší střední střední

Tab. 3  Porovnání velikosti úvěru a splátek na deset let (navyšováno o míru inflace) pro vybrané varianty
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Varianta C – základ: instalace kom-
binované bytové jednotky s větráním 
a přípravou teplé vody.

Porovnáme-li všechny varianty z ener-
getického hlediska (tab. 2), zjistíme, 
že všechny nově navrhované varianty 
splňují kritéria pasivního standardu 
na vytápění podle TNI 730330. Z po-
hledu klasifikace podle PHPP se pouze 
varianta C – základ dostává těsně nad 
hranu pasivního standardu. V každém 
případě podle PENB (Průkazu ener-
getické náročnosti budovy) dosahují 
všechny varianty klasifikaci A. Nejúspor-
nější je z hlediska celkové energetické 
náročnosti varianta B – základ, protože 
předpokládá přípravu tepla i teplé vody 
pomocí tepelného čerpadla. Varianta C 
(kombinované bytové jednotky s větrá-
ním a přípravou teplé vody) ekonomicky 
nevychází.

Porovnání variant
Ačkoliv se celková investice u na-
vrhovaných variant pohybuje 
od 48 do 93 mil. Kč, z porovnání 
vyplývá, že zatížení obyvatel úvěrem není 
nezbytné (tab. 3). Finanční investice se 
částečně splácejí energetickými úsporami, 
a proto v některých případech postačí 
mírné navýšení fondu oprav. Ze srovnání 
je patrné, že i nákladná varianta s lodži-
emi a nástavbou má šanci se zaplatit bez 
úvěru. Pro nákladnější varianty hovoří 
právě zvýšení komfortu, tedy rozšíření 

obývacího pokoje a nový balkon. Součástí 
variant s lodžií a nástavbou je totiž nový 
větší balkonový prostor nejen pro byty, 
jež už balkon mají. U těchto bytů je 
nutné prořezat průčelní panel pro vstup 
na nový balkon, což není příliš náročné 
a lze tak učinit v krátkém čase. Byty se 
současnou lodžií získají větší vnitřní 
prostor obývacího pokoje posunutím lo-
džiové stěny na vnější hranu domu, tedy 
o cca 6 m2.

Nejrozsáhlejší stavební zásahy tedy 
proběhnou u bytů 3+1/L a 1+1/L. Sta-
vební práce v sobě zahrnují odstranění 
současného lodžiového panelu (lodžiové 
stěny) a vystavění nové stěny s francouz-
skými okny na líci budovy, tedy o 1,2 m 
dále, nežli je pozice stěny v současnosti 
(obr. 9). Dále je nutné položit nové pod-
lahy, omítky a nátěr v bývalém prostoru 
lodžie. Nová okna se montují do stáva-
jících otvorů a instalují pomocí lešení. 
Snahou je, aby zásah do interiérů byl 
minimalizován.

 
Moderní vzhled a kvalitní vnitřní 
prostředí
Výjimečná nová architektura a estetika 
není úplně bezvýznamným doplňkovým 
kritériem. Komplexní regeneraci pojaly 
jako výzvu dva architektonické ateliéry, 
tedy Aukett Fitzroy Robinson a Len+k 
architekti, což má obyvatelům domu při-
nést nevšední estetickou a funkční kvalitu 
bydlení. Novou dimenzí pro obyvatele 
panelových domů je kvalitní větrání. 

Po výměně oken se jeví nucené větrání se 
zpětným získáváním tepla jako nezbyt-
nost. Kvalitativní rozdíly ukazuje tab. 4.

S nuceným větráním se nic nemění, 
všechna okna zůstanou otvíravá. Je však 
možné je doplnit automatickou regulací 
a v případě otevření oken automaticky 
vypínat vzduchotechniku a otopná tělesa. 
V létě je možné navíc nucené větrání úpl-
ně vypnout; pro extrémně teplé dny lze 
využít systém přívodu vzduchu pro chla-
zení bytů. Průvanu se není třeba obávat, 
rychlost proudění vzduchu bývá navrho-
vána nižší než 1 m/s a vyústění vzducho-
techniky se umísťuje nad dveře, kde se 
obvykle pouze prochází. Podobně není 
nutné obávat se hluku, který se eliminuje 
správným návrhem rychlosti proudění 
vzduchu ve vyústce, max. 1,5 m/s. Navíc 
centrální větrací jednotka s odstíněnými 
vibracemi je umístěna na střeše.

Větrání okny Nucené se zpětným získáváním tepla

Nedostatečné větrání => nezdravé prostředí bez 
pořádného odpočinku (možnost plísní, vysoké CO2)

Potřebný přísun vzduchu odvádějící vlhkost (proti plísním) a vydýchaný vzduch 
(čerstvý „venkovní“ vzduch)

Nárazové větrání s větší tepelnou ztrátou => průvan, 
studený vzduch, který padá k zemi

Pouze potřebný přísun vzduchu bez zbytečného navýšení tepelné ztráty
Předehřátý vzduch o účinnost rekuperace

Prašný vzduch a pyly Vhodné umístění nasávání vzduchu a filtrace vzduchu proti prachům a pylům

Hluk zvenčí Velmi nízký hluk proudění vzduchu z vyústek

Přenos pachů z neúčinného odtahového systému mezi 
byty nad sebou

Nový systém vzduchotechniky má přívodní i odtahové hlavní potrubí. Nový návrh 
zajišťuje dostatečný podtlak, který brání přesunu pachů z bytu do bytu.

Tab. 4  Porovnání větrání okny a nuceným systémem se zpětným získáváním tepla

7   Řez výškou bytů, instalace nového sádrokarto- 
nového podhledu
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Pokud je vzduch přiváděn v dostateč-
ném množství, může v zimě nastat mírný 
problém s příliš suchým vzduchem v dů-
sledku nižší absolutní vlhkosti vzduchu. 
Nicméně stejný problém se projevuje 
i při dostatečném větrání okny. Řešením 
je částečné snížení přívodního množství 
vzduchu nebo zvlhčování. 

Nucené větrání vyžaduje po ně-
kolikaletém provozu drobné povin-
nosti spojené s čištěním vzduchových 
rozvodů, které se zejména na odvodním 
vzduchu z kuchyňského provozu částeč-
ně špiní. Pokud se v systému pravidel-
ně vyměňují filtry, je míra znečištění 
samozřejmě nižší. V návrhu systému 
je dobré pamatovat na čisticí otvory 
tak, aby se mohl systém čistit ideálně 
v pětiletých intervalech. V severských 
zemích je například pravidelné čištění 
systému vzduchotechniky povinné. 
U větracích systémů nehrozí konden-
zace vody v rozvodech, a tudíž není 
třeba se obávat rizika tvorby bakterií. 
To nastává pouze u chladicích systémů 
nebo u systémů s cirkulací vzduchu.

Bytové jádro
Je třeba si uvědomit, že vzhledem ke stáří 
a k nevyhovující požární bezpečnosti 
bytového jádra je nutné odkrýt prostor 
bytového jádra pro rekonstrukci vedení 
teplé vody, kanalizace, vzduchotechniky 
a ostatních rozvodů. Prostor stoupacího 
vedení musí být do budoucna jednoduše 
přístupný pro revizi a kontrolu. V uve-

deném prostoru budou umístěny přívod 
a odvod vzduchu nové centrální ventilace. 
Z hlavních rozvodů povedou přes pod-
hled na WC, kde bude umístěn regulační 
prvek průtoku vzduchu, rozvody vzdu-
chotechniky v podhledu předsíně do jed-
notlivých pokojů (obývacího pokoje, 
kuchyně a ložnic). V těchto místnostech 
je pouze pod stropem na stěně umístě-
na dýza, která přivádí vzduch. Zároveň 
je nutné upravit dveřní křídla tak, aby 
nebránila průtoku vzduchu zpět, nejlépe 
vložením ventilační mřížky. Rovněž jsou 
instalovány nové digestoře nad sporákem 
kuchyně (obr. 7).

Při regeneraci nelze opomenout 
podrobné měření a regulaci otopného 
systému. V bytě je nainstalován centrální 
ovládací panel s napojením na ovládané 
prvky a nové automatické termoregulační 
hlavice, tedy oproti současnému stavu je 
maximálně automatizován.

Závěr

Regenerace domu předpokládaná ve výše 
popsaném rozsahu a kvalitě mj. znamená, 
že v budoucnosti stačí hradit pouze ná-
klady na běžný provoz domu. Není nutné 
se starat o údržbu oken, fasády, střechy, 
větrání apod. Není třeba řešit růst plísní, 
vlhkost a vydýchaný vzduch. Zároveň má 
po regeneraci panelový dům výrazně vyšší 
tržní hodnotu nežli jiné podobné domy 
v lokalitě.

Nespornou výhodou komplexní rege-
nerace domu je koncentrace veškerých 
nepříjemných zásahů v bytě do období 
několika dní. Je však třeba počítat s tím, 
že stavebních zásahů v bytech je více 
najednou, protože cílem je dosáhnout 
pasivního standardu. Obyvatelé však vědí, 
že v následujících minimálně 25 letech 
nebudou muset velké stavební zásahy 
absolvovat znovu.
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Historie
V Dubňanech, malém městečku nedaleko 
Hodonína, byl vybudován velký školní 
areál na přípravu učňů pro lignitové 
doly. S útlumem hornictví se postupně 
uzavíral, jako poslední jej opustili žáci 
základní školy, kteří využívali nejnověj-
ší budovu kolaudovanou v roce 1989. 
Od roku 2001 tak areál zůstal opuštěný. 
Naštěstí nedošlo k velké devastaci budov, 
město totiž relativně včas nabídlo téměř 
celý areál k prodeji. Zájemce, který areál 
koupil, přišel na české poměry s velmi 
ambiciózním plánem obnovy – přestavět 
část budov na bytové domy v energeticky 
pasivním standardu. Ze školní jídelny má 
v plánu vybudovat místo pro semináře 
nejen o energeticky pasivní výstavbě, ale 
také pro zábavu; v ostatních částech pak 
obnovit saunu, vybudovat prostory pro 
rehabilitaci. Tedy spojit bydlení, vzdělává-
ní a zábavu.

Proč volit obnovu 
a konverzi budovy? 

Výhody regenerací budov do energeticky 
pasivního standardu jsou následující:
•	 Budovy jsou už připojeny na inženýr-

ské sítě, není potřeba složitě jednat 
o kapacitách jednotlivých sítí – např. 
ve školách bylo více osob než v bu-
doucích bytech.

•	 Jsou 100% prověřeny zakládací 
podmínky – je zřejmé, zda je budova 

bez poruch, nebo jsou poruchy již 
viditelné a je možné stanovit způsob 
jejich opravy. 

•	 U školských staveb jsou minimalizo-
vány bourací práce; např. třída s kabi-
netem má zpravidla plochu odpovída-
jící běžnému bytu, tj. cca 70–90 m2.

Při každé regeneraci budovy jsou 
velmi podstatné náklady na přebu-
dování (vybudování) vnitřních roz-
vodů vody, kanalizace a elektřiny. 
U kompletní přestavby jsou náklady 
těchto částí stejné jako u novostaveb. 
Navýšení ceny za demontážní pří-

energeticky pasivní bytový 
dům dubňany – úspěšná 
konverze školní budovy  
v české republice se nachází velké množství nevyužitých školních, armádních a výrobních 
budov. většina z nich chátrá. Přitom se neustále stavějí budovy nové – potenciál obnovy 
a regenerace budov se trestuhodně opomíjí. článek přináší popis úspěšné konverze školní 
budovy na pasivní bytový dům. 

bytový dům dubňany:
•	 dvacet sedm bytových jednotek typu 2+kk až 4+1 pro celkem 81 obyvatel;
•	 podlahová plocha bytů: 57,83–107,65 m2;
•	 budova byla navržena a realizována v energeticky pasivním standardu;
•	 měrná potřeba tepla na vytápění podle TNI 73 0330: Ea = 11,10 kWh/m2a; 

podle výpočtu metodikou PHPP: Ea = 12,4 kWh/m2a; 
•	 tepelná ztráta pro dimenzování výkonu zdroje tepla (lokalita s návrhovou teplo-

tou –12 °C): 38,87 kW;
•	 celková roční potřeba tepla na vytápění podle velikosti bytu: 700–1304 kWh/a.
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pravné práce lze vhodně snížit pro-
dejem železa a radiátorů do sběrných 
surovin. Na první pohled jsou zřejmé 
vysoké náklady na revitalizaci obál-
ky budovy do energeticky pasivního 
standardu: výměna otvorových prvků, 
fasády, zateplení prvního a posledního 
nadzemního podlaží. Opět však platí 
– náklady na materiál jsou stejné jako 
u novostaveb nebo „běžných“, tedy 
částečných, regenerací budov. Rozdíl 
spočívá pouze ve zvětšení tloušťky 
izolací konstrukce obálky a vytvoření 
vzduchotěsné roviny. 

stavebně technické řešení

Návrh konverze vycházel z původního 
stavu budovy, která byla v poměrně 
dobrém technickém stavu bez sta-
tických poruch a podmáčení nebo 
zatékání. 

Výhodou pro přestavbu se stalo 
vnitřní členění na třídy a kabinety, jež 
nevyžadovalo žádné radikální demoliční 
zásahy. Vybouraly se jen stěny oddělují-
cí hygienická zařízení. Velkou výhodou 
byla konstrukce stropu tvořená železo-
betonovými skořepinami o konstrukční 
výšce 400 mm, doplněná ve spodní části 
minerální zvukovou izolací o tloušťce 
100 mm, položenou na ocelový trapézo-
vý plech. Ten byl připevněn ke spodní 
části železobetonových skořepin. Plech 
tvořil nosnou konstrukci pro sádrokar-

tonový podhled. Doplněním podlaho-
vých konstrukcí a dalšího zavěšeného 
sádrokartonového podhledu vznikla jak 
tepelně, ale především zvukově velmi 
kvalitní konstrukce.

Izolace obálky budovy
Stavební část bytového domu Dubňany 
byla navržena a postavena podle zásad 
energeticky pasivní výstavby: stávající 
štítové stěny a podélné fasády doplnila 
izolace o tloušťce 200 mm. V suterénu 
byla stávající tepelná izolace (200 mm) 
doplněna vrstvou polystyrenu o tloušťce 
80 mm. Střešní prostor, který tvoři-
ly dřevěné vazníky s tepelnou izolací 
o tloušťce až 100 mm, byl doplněn fou-
kanou celulózou ve vrstvě 300–400 mm. 
Původní konstrukci obálky budovy 
tvořily železobetonové panely a ve spo-
jovacích místech sendvičové boletické 
panely. Ty byly vyměněny za obvodovou 
konstrukci pro dřevostavby s tloušťkou 
360 mm. Zkušenosti z realizace jedno-
značně potvrdily vhodnost této volby 
suchého technologického procesu. 
U klasické zděné konstrukce existuje 
zvýšené riziko místního nárůstu vlhkosti 
v budově, která již byla suchá. Tím může 
lokálně vznikat nebezpečí vzniku plísní 
nebo drobných prasklin, především 
v místě styku s původní konstrukcí. 
Dřevostavba je také vhodná jako pří-
stavba, a to z důvodů rychlosti a nízké 
náročnosti na staveništní dopravu 
a montáž.

vytápění a ohřev vody

Místo původní plynové kotelny se třemi 
kotli o výkonu 3 × 120 kW se nově vyu-
žila bývalá šatna kotelníka. Pro vytápění 
a ohřev teplé vody slouží dva kondenzač-
ní kotle o výkonu 2 × 28 kW. Stejné typy 
kotlů se standardně používají v rodinných 
domech. Systém vytápění je teplovodní se 
základním spádem 48/40 °C a ekvitermní 
regulací. Stávající litinové článkové radi-
átory byly nahrazeny novými deskovými 
otopnými tělesy osazenými termohlavicemi. 
Počet otopných těles je oproti původnímu 
stavu přibližně poloviční s cca 1/3 původ-
ní předávací plochy. Teplá voda se ohřívá 
centrálně plynovým kotlem, je provedena 
příprava na doplnění solárního systému. 

volba nuceného větrání

Každý, kdo v současnosti staví kvalitně 
nebo zodpovědně regeneruje budovy, 
by si měl uvědomovat nutnost zajištění 

tepelně technické 
parametry konstrukcí:
obvodové stěny: U = 0,12 W/m2K;
strop nad 3.NP: U = 0,1 W/m2K;
podlaha v 1.NP: U = 0,15 W/m2K;
okna: Uw = 0,76 W/m2K;
střední hodnota Uem: Uem = 0,182 W/m2K;
vzduchová neprůvzdušnost: n50 = 0,6 h-1.

1  Bytový dům Dubňany



zdravého vnitřního prostředí a nevní-
mat jen úspory energie. Zajistit větrání 
budovy je důležité v první řadě s ohledem 
na uživatele, tedy jejich potřeby a zdra-
ví, z tohoto pohledu na energetickém 
zatřídění budovy nezáleží. Energetické 
úspory musí z tohoto pohledu figurovat 
až na druhém místě. V současnosti má 
běžná regenerovaná budova, nebo i no-
vostavba, realizovaná s ohledem na nízké 
provozní náklady a komfort budou-
cích obyvatel, neprůvzdušnost budovy 
přibližně n50 = 3,5–1,5 h-1. Podle ČSN 
jsou potřebné parametry vzduchotěsnosti 
ještě nižší (tab. 1). Jde však jen o hodnoty 
doporučené. Vzduchotěsnosti se dosahuje 
systémovým provedením obvodového 
pláště a vhodným napojením těsných 
oken – plastových nebo dřevěných. 

BD Dubňany dosáhl hodnoty 
n50 = 0,59 h-1. Velmi výrazně se tak sni-
žují požadavky na výkon otopné sousta-

vy a klesají provozní náklady. Neřízené 
pronikání venkovního vzduchu do budovy 
však již nestačí na zajištění nutné hygienické 
výměny vzduchu. V BD Dubňany pokrývá 
průměrná infiltrace (280 m3/h) požadavek 
na větrání pro jedenáct osob, budova je však 
projektována pro obsazení jednaosmdesáti 

osobami. Z energetického a také zdravotního 
hlediska neobstojí konstatování používané 
v drtivé většině technických zpráv, že větrání 
bude zajištěno pouze otevíráním oken. 

Při systémově neřízeném a v zásadě ná-
hodném větrání okny se do budovy při-
vádí vzduch o okamžité venkovní teplotě 

Větrání v budově
n50,N (h

-1)

Hodnoty doporučené Hodnoty cílové

Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0
Nucené 1,5 1,2
Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla 
na vytápění (pasivní domy) 0,6 0,4

Tab. 1  Doporučené hodnoty průvzdušnosti obvodového pláště budovy podle normy ČSN 73 0540-2

Česká státní norma  
Intenzita větrání 

neobsazené místnosti
(h-1)

Intenzita 
větrání 

(h-1)

Dávka 
na osobu 

(m3/h)

Kuchyně 
(m3/h)

Koupelny 
(m3/h)

WC 
(m3/h)

ČSN EN 15665/Z1

minimální 
hodnota

0,3
0,3 15 100 50 25

doporučená 
hodnota 0,5 25 150 90 50

ČSN EN 15251
1. třída

0,1–0,2
0,7 36 100 72 50

2. třída 0,6 25 72 54 36
3. třída 0,5 15 50 36 25

ČSN 73 0540-2 0,1 0,3–0,6 15–25 odkaz na jiné předpisy

Tab. 2  Porovnání požadavků na větrání v českých technických normách 
ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov; ČSN EN 15251, příloha B – Vstupní parametry vnitřního 
prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky; ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; červeně je zvýrazněna 2. třída kvality podle ČSN EN 15251 definovaná jako Normální úroveň očekávání, měla by být 
použita pro nové a renovované budovy.

nucené větrání
Systém nuceného větrání umožňuje snížení provozních nákladů využitím energie 
z teplého vzduchu odcházejícího z budovy – zpětným získávání tepla. Zároveň 
systém komfortně zajišťuje rozdílné požadavky na větrání podle denní doby nebo 
činnosti uživatelů budovy. Dostatečný přívod čerstvého vzduchu také významně 
přispívá ke snížení nemocnosti a vyšší výkonnosti uživatelů budovy. Venkovní 
vzduch je do budovy přiváděn předehřátý, zbavený prachu a pylu, bez hluku 
z venkovního prostředí. Tyto vlastnosti mohou být klíčové pro alergiky, nebo pro 
majitele budov v lokalitách s velkou zátěží hlukem (například u rušných komuni-
kací). Nucené větrání tedy přináší nižší provozní náklady a výrazně vyšší komfort 
pro uživatele budovy.

2   Původní stav školní budovy před konverzí

realizace  autoři: Martin Jindrák, Zdeněk Kaňa 
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společně s prachem nebo pylem. V někte-
rých lokalitách snižuje komfort bydlení 
i venkovní hluk. Nelze také očekávat, že 
spící osoba několikrát za noc otevře okno 
dokořán na rychlé vyvětrání. 

Vyhláška o technických požadavcích 
na stavby (č. 26/2009 Sb., ve znění 2012) 
stanovuje v § 11 – Denní a umělé osvětle-
ní, větrání a vytápění:

Pobytové místnosti musí mít zajištěno 
dostatečné přirozené nebo nucené větrání 
a musí být dostatečně vytápěny s možností 
regulace vnitřní teploty. Pro větrání poby-
tových místností musí být zajištěno v době 
pobytu osob minimální množství vymě-
ňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h 
na osobu, nebo minimální intenzita větrá-
ní 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního 
prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož 
koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí 
překročit hodnotu 1500 ppm. 

Doplňující české technické normy pak 
upřesňují další výkonové požadavky na vý-
měnu vzduchu, podle kterých je vhodné 
zajistit také dostatečnou výměnu vzduchu 
v obytných budovách (tab. 2).

větrání bd dubňany

Během projektové přípravy se podrobně 
zvažovaly různé systémy nuceného větrá-
ní – podtlakové, přetlakové, rovnotlaké, 
systémy centrální a decentrální, včetně 
využití zpětného získávání tepla. Realizace 
energeticky pasivní budovy se bez zpětného 
získávání tepla z větrání neobejde, podíl 
zpětně získané energie je v celkové spotřebě 
energie vysoký. U BD Dubňany odpovídá 
množství energie potřebné na pokrytí ztrát 
prostupem. Snížení potřeby energie mezi 
větráním bez zpětného získávání tepla (te-
oreticky např. okny) a nuceným větráním 
s rekuperačním výměníkem zlepší i zatřídě-
ní budovy v energetických hodnoceních. 

Byly také zvažovány aspekty instalace 
a provozu celého systému vzhledem k ob-
sluze, výměně filtrů, nastavování indivi-
duálního výkonu, ceně instalace, zásahů 
do stavební části (např. kvůli tepelné 
izolaci potrubí), dispozičnímu umístění 

vzduchotechnických zařízení v budově, 
elektrickému propojení a mnoho dalších. 

Hlavní prioritou se stala nakonec 
obsluha, přesněji řečeno minimální zátěž 
pro koncového uživatele. Po vyhodnocení 
všech uvedených hledisek byl vybrán sys-
tém centrálního větrání se zpětným zís-
káváním tepla a s individuálním řízením 
výkonu větrání z každého bytu, nezávisle 
na ostatních bytech.

Centrální systém nuceného větrání
Navrženy byly dvě centrální jednotky, 
jedna pro jedenáct a druhá pro třináct 
bytů. V každém bytě je umístěn regulační 
bytový box regulující přívod vzduchu 
do bytu. Uživatel reguluje výkon větrání 
několika způsoby.
•	 Vědomě – naprogramováním týden-

ního režimu nebo okamžitým zása-
hem na ovladači (manuální korekcí). 
Korekce mohou probíhat i přes webové 
rozhraní s přístupem přes počítač uži-
vatele, tablet apod.

•	 Svojí činností – např. rozsvícením svět-
la v koupelně, WC a v kuchyni.

•	 Automaticky – výkon větrání řídí čidla 
kvality vzduchu, např. CO2.

Úspory energie a nákladů
Vzhledem k této koncepci systému není 
na uživatele kladen žádný požadavek 
na údržbu zařízení, tedy výměnu filtrů, 
pravidelné revize – to vše zajišťuje do-
movník centrálně.

Centrální systém větrání sníží pro-
vozní náklady oproti větrání okny o cca 
1800–3800 kWh/byt. Pro 27 bytů v BD 
Dubňany (konzervativní výpočet) jde 
o tyto úspory: snížení spotřeby ener-
gie: 1890 x 27 bytů = 52 920 kWh/rok 
(včetně započítání příkonu zařízení). Při 
ceně cca 1,6 Kč/kWh (cca 440 Kč/GJ) jde 
o finanční úsporu 84 672 Kč/rok.

Centrální jednotka může vzhledem 
k připojení na webové rozhraní zasílat 
údržbáři informace o časových termínech 
prováděných kontrol. 

Náklady na výměnu filtrů a běžnou 
údržbu také nejsou příliš vysoké:
•	 Výměna filtrů cca čtyřikrát ročně, cena 

přívodního filtru činí cca 340 Kč/ks, 
odpadní filtr: cca 240 Kč, práce: cca 
10 min. na obě centrální jednotky (včetně 
času přemístění údržbáře mezi zaříze-
ními). Na byt tak vychází náklad při-
bližně (4 x 320 + 4 x 240 + 4 x 100 Kč 
práce)/11 bytů = 245 Kč/byt za rok.

•	 Drobná údržba a čištění zařízení 
včetně čištění rekuperačního  
výměníku v horizontu pěti  
až sedmi let vychází na jeden byt 
na cca 60 Kč/rok.

•	 Celkové provozní náklady na výměnu 
filtrů a drobnou údržbu tak činí cca 
300 Kč/rok a byt.

Decentrální systém nuceného větrání
Pro porovnání byl ve čtyřech bytech 
navržen a instalován decentrální systém 

3 Skica nového řešení – konverze na bytový dům

4  Půdorys 1.NP s barevným rozlišením jednotlivých bytů



větrání. Každý z těchto bytů má vlastní, 
samostatnou větrací jednotku, umístě-
nou přímo v daném bytě. Snížení po-
třeby energie na vytápění se bude na byt 
pohybovat obdobně jako pro centrální 
systém. Provozně se opět jedná o výměnu 
filtrů a drobné čištění zařízení, které však 
tentokrát provádí uživatel každého bytu – 
nezapočítává se tak jeho práce. Náklady 
činí cca 30 Kč/přívodní a odvodní filtr, při 
výměně standardně čtyřikrát ročně se tak 
jedná o cca (4 x 2 x 30) = 240 Kč/rok, bez 
započítání času uživatele.

Provozně-uživatelské náklady jsou pro 
oba systémy v zásadě stejné. Pořizovací 
náklady na realizaci jsou od cca čtyř bytů 
výše výhodnější pro systém centrálního 
větrání se společnou VZT jednotkou 
a regulačními bytovými boxy.

Pořizovací náklady 
a návratnost investic

Pro srovnání pořizovacích, zvýšených 
nákladů na regeneraci domu v energe-
ticky pasivním standardu a pro po-
souzení jejich finanční návratnosti lze 
uvést následující rozdíly oproti pouze 
částečným stavebním úpravám (tyto 
rozdíly však platí i pro novostavby), 
viz tab. 3. 

Při běžné ceně jednoho bytu 
1,5 mil. Kč je cena vyšší o 7 %. Pro 
budoucí uživatele jsou podstatné náklady 
na provoz. V bytech energeticky pasivní-
ho bytového domu Dubňany, které mají 
podlahovou plochu 64–130 m2, se pohy-
bují náklady na vytápění (zdrojem tepla je 
plyn) na úrovni cca 1150–2340 Kč/rok, 
a to s veškerým komfortem nuceného 
větrání, vyššími povrchovými teplotami 
konstrukcí atd. V novostavbě ve stejné 
oblasti, avšak v nižším energetickém 
standardu, jsou však náklady na vytápění 
poněkud vyšší. Pro porovnání byla refe-
renční podlahová plocha bytu převedena 
na 80 m2 odpovídajících vybrané novo-
stavbě. Porovnání provozních nákladů 
v současných cenách energií po dobu 
deseti let ukazuje tab. 4.

V tomto modelovém případě se 
vyšší pořizovací náklady vrátí přibližně 
za 8,5 roku (bez zohlednění vlivu zvyšo-
vání cen energií). Zohlední-li se také vliv 
rozdílného chování uživatelů, lze konstato-
vat, že pasivní přestavba je jak z ekonomic-
kého, tak zdravotního hlediska podstatně 
výhodnější.

Zkušenosti z provozu 

Už při nastavení základních parametrů 
výkonu nuceného větrání bylo zřejmé, že 
nastanou problémy, přesto bylo dodrženo 
znění nejnižšího požadavku ČSN EN 
15251 – výměna vzduchu rovnající 
se 0,1násobku obestavěného prostoru 
(intenzita větrání neobsazené místnosti). 
Další předpisy, např. ČSN 15 665, přitom 
požadují výměnu vzduchu ještě vyšší 
(tab. 2). Trvalé větrání tak bylo nastaveno 
podle ČSN EN 15 251 na 20 m3/h, bez 
možnosti vypnutí uživatelem. Zvýšení vý-
konu větrání měla zajišťovat osazení čidly 
CO2, signály při rozsvícení v koupelnách 

a toaletách i při vaření. Vzhledem k insta-
lovaným čidlům CO2, doplněným čidly 
relativní vlhkosti, a také čidlu teploty v re-
gulaci VZT zařízení byly známy provozní 
parametry ve všech bytových jednotkách. 
Výsledek bohužel nebyl překvapením – 
po několika měsících provozu se pohy-
bovala relativní vlhkost v bytech na nízké 
úrovni – okolo 29–35 %. Ideální vlhkost 
by se měla pohybovat v pásmu 38–55 %.

Z měření byly jasně patrné zvýšené 
výkony větrání díky požadavkům z hygi-
enických zařízení. Požadavky z kuchyně 
se neprojevovaly kvůli chybné volbě 
– místo vypínače byly osazeny pouze 
spínače (na základě měření byl dán 
podnět k nápravě). Měření také ukázalo 
velmi nízké hodnoty koncentrace CO2. 
Drtivou většinu času se pohybovaly pod 
nastavenou úrovní 900 ppm, od které 
měla čidla CO2 postupně plynule zvy-
šovat požadavek na výkon větrání podle 
aktuální zátěže (např. při cca 1000 ppm 
na cca 30 m3/hod).

Tento výsledek se však očekával. Jiná 
měření, např. z roku 2006, podrobně 

5  Systémy větrání v BD Dubňany; vlevo – centrální, vpravo decentrální

realizace  autoři: Martin Jindrák, Zdeněk Kaňa 
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mapovala celoroční vlhkost v interiéru 
a exteriéru budovy. Vzhledem k vnitro-
zemskému klimatu a zimnímu proudění 
vzduchu z kontinentálního Ruska má 
v zimě venkovní prostředí malý obsah 
vlhkosti. Jakýmkoliv větráním a výmě-
nou venkovního vzduchu za vnitřní, 
vlhký, vzniká deficit, který je potřeba 
pokrýt – odpařováním ze zalévání 
květin, dýcháním osob apod. Pokud 
však obyvatelé odejdou ráno do práce 
a přijdou až odpoledne nebo večer, jsou 
tyto zisky minimální. 

Podle požadavků z platných předpisů 
se však má větrat stále, byť minimálním 
výkonem. Přes tyto požadavky bylo 
následně z výše uvedených důvodů trvalé 
větrání v domě vypnuto, bez pobytu 
osob se tedy nevětralo. Veškeré řízení 
výkonu bylo ponecháno na reakci čidla 
CO2, externích signálech a přednastave-
ní výkonu pro noc, kdy se předpokládá 
trvalý pobyt osob. Následná měření 

prokázala, že relativní vlhkost se zvýšila 
na úroveň 36–43 %, koncentrace CO2 
se pohybovala do 1350 ppm. Vyšších 
koncentrací CO2 dosahováno nebylo, 
a to vzhledem k reakci čidla a možnosti 
zvýšit výkon větrání až na 180 m3/h, 
tedy několikanásobku požadavku větrání 
podle počtu přítomných osob. Tím sice 
vzniká nesoulad s minimálními poža-
davky norem ČSN, ale uživatelé vy-
hodnocují tento stav jako výrazné lepší 
a prostředí považují za plně komfortní. 

Závěr

Budovy v energeticky pasivním stan-
dardu, respektive vzduchotěsné budovy, 
očividně potřebují jiný přístup a možná 
i posun v myšlení, než se obecně před-
pokládá. Bude rovněž potřeba sjednotit 
rozdílné požadavky jednotlivých norem. 
Kromě kvality vnitřního prostředí je 

také nutné pečlivě posuzovat volbu sys-
tému a ekonomické aspekty celé realiza-
ce. Větrání by mělo být nastaveno podle 
požadavků, zátěže a počtu uživatelů, 
nikoliv podle obestavěného prostoru.

Celkovou realizaci ani zpracování 
článku nepodpořil žádný dotační titul, 
vše hradil investor. Projekt BD Dub-
ňany ukazuje možnosti dalšího vývoje 
a trendů. Zároveň dokazuje, že lze 
nalézt řešení, které zajistí i ekonomic-
kou spokojenost všech zúčastněných – 
od projektantů, stavbařů, až po uživatele 
budovy.

Autor:
Martin Jindrák, Atrea s.r.o.
E-mail: martin.jindrak@atrea.cz
www.atrea.cz
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.
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Fasáda – zvýšení tloušťky izolace o 100 mm (ze 100 na 200 mm): 250 Kč/m2* 2000 m2 500 000 Kč
Půda + suterén – zvýšení tloušťky izolace o 200 mm (z 200 na 400 mm): 300 Kč/m2* 1680 m2 504 000 Kč
Okna – trojsklo, kvalitní vzduchotěsné osazení 100 000 Kč
Řízené větrání s rekuperací pro 27 bytů, každý byt 55 000 Kč 1 485 000 Kč
Celkové zvýšení pořizovacích nákladů 2 589 000 Kč
Zvýšení nákladů v rámci pasivního standardu na jeden byt 95 888 Kč

Tab. 3  Navýšení pořizovacích nákladů

Standard
Plocha 

(m2)
Energie 

(Kč/kWh)
Měrná potřeba tepla na vytápění 

kWh/(m2a)
Primární energie 

kWh/(m2a)

Novostavba 80 2,2 77 13 552 Kč 204 

Pasivní přestavba (BD Dubňany) 80 2,2 12 2 112 Kč 94 

Roční úspora 11 440 Kč   
Úspora za 10 let (bez započtení zvyšování cen energií) 114 400 Kč

Tab. 4  Porovnání provozních nákladů hodnocené regenerace BD Dubňany (pasivní přestavba) a běžné novostavby

6   Výměna boletických panelů za konstrukci používanou v dřevostavbách



Přibližně polovina (600 000) pane-
lových bytů v ČR už prošla nějakými 
stavebními úpravami, v lepším případě 
spojenými se zateplením. Od pouhého 
zateplování štítových stěn přes výměny 
původních netěsných oken za těsná 
plastová s izolačním dvojsklem (včetně 
výměny meziokenních vložek, nejčastěji 
za vyzdívku z porobetonu) se s rozvojem 
systémů ETICS (kontaktního zateplení) 
přešlo k celoplošnému zateplování – 
nejprve v tloušťkách izolace cca 80 mm 
až k dnešním 120 a někdy i více milime-
trům. Okna se stále mění za těsná plas-
tová, izolační dvojskla už běžně dosahují 
Ug = 1,1 W/m2K. Osazují se do míst 
původních oken (tedy za ozub v panelu) 
a téměř bez výjimky se připojovací spára 
utěsňuje pouze PUR pěnou. Špalety 
oken se z nedostatku místa neizolují vů-
bec nebo maximálně 20–30 mm. Někde 
(v rámci jednoho domu často i individu-
álně) se zasklily balkony či lodžie. Vět-
šinou byla stávající topná tělesa osazena 
termostatickými ventily, bohužel už bez 
přeregulování celého systému. V pod-
statě nikde se větrání neřešilo jinak než 
okny a ponechalo se na uživatelích. Běž-
ně se nikdo nezabýval ani ohřevem teplé 
vody, tedy dodatečnou izolací potrubí 
nebo změnou zdroje.

Nedostatky částečného řešení
Výsledkem je úspora energie na vy-
tápění ve výši 30–40 %, což na první 

pohled není špatný výsledek. Do bytů 
přestalo táhnout, přestal být problém 
se suchým vzduchem v zimě. Objevily 
se však jiné nečekané neduhy – mís-
to suchého vzduchu naopak vysoká 
vlhkost a pocity únavy či nevyspání 
(nedostatečné větrání), kondenzace 
vody a růst plísní podél oken nebo v ro-
zích místností (neřešené tepelné mosty 
a vzduchotěsná obálka, nedostatečné 
větrání).

Dosažené úspory energie přitom 
mohly být až 90%. Současnou nekom-
plexní úpravou se navíc většina vlastní-
ků bytů či družstev finančně vyčerpala 
a další úpravy se dají očekávat, až bude 
životnost stávajících úprav končit (což 
může být za 30 i více let). Dochází tedy 
k uzamčení v nevyhovujícím stavu – jde 
o tzv. lock-in efekt, který představuje 
významné a reálné riziko při dlouhodo-
bém snižování energetické náročnosti 
budov a emisí CO2. 

Panelové domy 
v pasivním standardu

Návrh pasivních domů vyžaduje kom-
plexní přístup, jež lze shrnout do deseti 
obecných bodů, jejichž dodržení je pro 
kvalitní realizaci klíčové. V následují-
cích odstavcích jsou jednotlivé body 
popsány s ohledem na možnosti regene-
race panelových domů. 

1. Pozemek a jeho orientace
Tento parametr si u stavebních úprav 
panelových budov bohužel volit nemů-
žeme, ale např. u regenerací menších 
objektů lze vhodnými (architektonic-
kými) úpravami např. u regenerací 
menších domů lze leccos vylepšit.

2. Kompaktní tvar
Cílem je co nejmenší poměr ochlazova-
né plochy budovy vůči jejímu obestavě-
nému prostoru. I v tomto případě jsme 
při přestavbách a regeneracích budov 
omezeni; možnosti pro vylepšení lze 
nalézt díky promyšlenému architekto-
nickému návrhu. Panelové domy mají 
vzhledem ke své velikosti tento poměr 
velice nízký – a to je zásadní důvod, 
proč je u nich relativně snadné dosáh-
nout pasivního standardu.

3. Izolace obálky budovy
U rodinných domů je potřeba dosahovat 
hodnot U v rozmezí 0,1–0,12 W/m2K, 
což znamená vrstvu tepelné izolace 
o tloušťce 300–400 mm. U větších kom-
paktních budov dostačuje U = 0,12–
0,15 W/m2K. Kolik milimetrů izolace 
to dělá? Záleží na tom, kdy byl konkrét-
ní panelový dům postaven. Před rokem 
1979 (tj. před revizí tepelně technické 
normy ČSN 73 0540) byly obvodové 
stěny většinou jednovrstvé, z lehkých 
betonů, nebo vrstvené, s tepelným 
izolantem o tloušťce 40–60 mm a měly 

komplexní regenerace (nejen) 
panelových domů
současné budovy v eu spotřebují na svůj provoz přibližně 40 % veškeré vyrobené energie. 
Počítáme-li navíc i výrobu materiálů, dopravu, výstavbu, údržbu a likvidaci staveb, je to 
nakonec více než 50 % [1]; největší podíl (přes 70 %) má vytápění. v čr je to ještě více. budovy 
v tuzemsku jsou zodpovědné za 65 % konečné spotřeby tepla a za 49 % konečné spotřeby 
elektrické energie [4]. Přitom jsou známy poměrně jednoduché a v praxi odzkoušené principy, 
které umožňují uspořit až 90 % energie na vytápění, a to bez výrazného navýšení nákladů oproti 
běžným stavebním úpravám. klíčem k tomu jsou dva pojmy – komplexní návrh a optimalizace.

regenerace bytového fondu  autor: Ing. Jan Picpauer 
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tepelný odpor na úrovni cihelné stěny 
tloušťky 450 mm, tedy RN = 0,55 m2K/W 
(UN = 1,38 W/m2K). Po roce přišla revize 
zmíněné normy s požadavky RN = 0,95 
m2K/W (UN = 0,89 W/m2K) a tloušť-
ka vložené tepelné izolace z pěnového 
polystyrenu vzrostla na 80–100 mm. 
Vzhledem ke kvalitě panelů je však 
potřeba počítat s vyššími hodnotami 
součinitele prostupu.

Při současných běžných tloušťkách 
kontaktního zateplení 120 mm EPS 
vychází UN kolem 0,20 W/m2K, což se 
sice blíží doporučeným hodnotám, ale 
výsledný efekt zateplení výrazně degra-
dují neřešené tepelné mosty. Pro pasivní 
standard může být postačující tloušťka 
zateplení obvodových panelů  
200–240 mm (tedy výsledných cca 
300 mm, s UN pod 0,15 W/m2K). 

U střech záleží na tom, zda jsou 
jednoplášťové, či dvouplášťové, na jejich 
konkrétní skladbě, jejich stavu a také 
např. na výšce atiky. Existuje mnoho 
variant možností zateplení a jejich návrh 
je tedy nutné založit na podrobném 
stavebně technickém průzkumu. Lze do-
poručit tloušťky izolací 300 mm a více.

Stropy nad technickým podlažím 
(v suterénu či přízemí) je vhodné zatep-
lit v tloušťce alespoň 120 mm, ovšem 
s vytažením tepelné izolace na stěny 
do vzdálenosti 0,5 m pod strop.

4. Tepelné mosty
Tepelné mosty jsou odpovědné za úni-
ky tepla, ale také za chladné povrchy, 
tepelný diskomfort, kondenzaci vlhkosti 
a růst plísní. Při regeneracích některé 
tepelné mosty nelze odstranit, např. TM 
v patě zdiva.

U panelových domů vznikají nejčas-
těji tepelné mosty v osazení oken. Při 
nevhodném řešení může dojít ke zvýšení 
potřeby tepla na vytápění až o 50 % 
oproti stavu s ideálním osazením. Tím 
je předsazení okna do tepelné izolace – 
tzv. předstěnová (předsazená) montáž. 
Další typický tepelný most bývá v místě 
balkonových desek či lodžií. Částeč-
ným řešením může být zasklení lodžií, 

úplným řešením je provést je znovu jako 
samostatné (předsazené) konstrukce, 
za kterými probíhá vrstva izolace v ne-
zmenšené tloušťce. Tepelným mostem 
je samozřejmě i nezateplený sokl – ten 
lze vyřešit buď izolací z nenasákavého 
materiálu (XPS, Perimetr), podzemní 
část stěny lze případně zateplit pomocí 
zásypu štěrkem z pěnového skla.

5. Výplně otvorů
Kvalitní okna představují v zimě význam-
ný zdroj tepla. Součinitel prostupu tepla 
oknem by měl být maximálně  
Uw = 0,8 W/m2K, čemuž odpovídají 
tepelně izolované rámy a trojskla  
s Ug ≤ 0,6 W/m2K. „Teplé“ meziskelní 

rámečky by v současnosti už měly být 
samozřejmostí – omezují tepelný most, 
a tedy rosení skel při okrajích. Výhodná 
jsou okna nové generace s nízkými a širo-
kými rámy, které lze celé ukrýt do vrstvy 
tepelné izolace venkovního zateplení.

V panelových domech může být 
za jistých okolností přípustné i osazení 
okna do původního místa, tedy za ozub 
v panelu (pouze v případě hlubšího 
vnitřního parapetu). Právě v tomto 
případě vynikají vlastnosti oken nové 
generace s nízkými rámy. Nevýhodou 
může být poměrně hluboké venkovní 
ostění, které více stíní a také snižuje 
využitelné solární zisky. To lze částečně 
napravit zkoseným ostěním. 

1  Ukázka aplikace kontaktního zateplení pomocí skrytých hmoždin, tj. bez bez vnášení systematických tepelných 
mostů kotvicími prvky

2  Zateplení základů pomocí granulátu z pěnového skla



6. Vzduchotěsnost
Každá budova by měla být do určité 
míry vzduchotěsná, a to nejen kvůli 
zamezení nežádoucích úniků tepla, ale 
především kvůli spolehlivosti a život-
nosti konstrukcí. Vzduchotěsná rovina 
musí obalovat celou budovu spojitě 
a bez přerušení. Pro panelové domy je 
důležité zejména utěsnění připojovací 
spáry oken a utěsnění instalační šachty. 
Samozřejmě je nutné dbát i na souvis-
lé provedení vnitřních omítek včetně 
napojení všech prostupů (instalací) 
a napojení na navazující konstrukce.

7. Nucené větrání 
V současných novostavbách i regene-
rovaných budovách se větrání většinou 
ponechává na uživatelích a větrá se 
okny. Takové větrání závisí na lidském 
faktoru a je nespolehlivé a nedostatečné. 
Východiskem je instalace nuceného vě-
trání. Po ekonomické stránce je nejvý-
hodnější větrání se zpětným získáváním 
tepla. V panelových domech existují dvě 
možnosti instalace nuceného větrání: 
centrální a decentrální systém. Decen-
trální systém umožňuje individuální 
instalaci jednotlivě pro každý byt. Je 
výhodný, pokud se všichni vlastníci 
bytů nedohodnou na společné centrální 

instalaci. V každém bytě se potom na-
chází malá rekuperační jednotka. Dru-
hou možností je instalace centrálního 
systému, kdy je pro všechny byty nad 
sebou instalována jedna centrální větrací 
jednotka s rekuperačním výměníkem. 
Vzduch se do bytů přivádí (a odvádí 
z nich) společným centrálním stoupa-
cím potrubím. Tato varianta je investič-
ně i provozně levnější, navíc z pohledu 
obyvatel není vyžadována žádná kontro-
la v bytech ani žádná obsluha. 

8. Vytápění a ohřev teplé vody
Vzhledem k potřebě velice nízké-
ho výkonu se vytápění v pasivním 
domě značně liší od běžných systémů. 
Vzhledem k vyrovnaným povrchovým 
teplotám okolních konstrukcí je možné 
umístit otopné těleso kamkoli – např. 
na vnitřní stěnu či nade dveře. Při rege-
neracích budov, kdy je budova důsledně 
a dostatečně zateplena, se rapidně mění 
požadavky na stávající otopnou sousta-
vu a způsob jejího provozu. Pokud je už 
na hranici své životnosti, přímo se nabí-
zí kompletní výměna. Jestliže je žádoucí 
zachovat stávající otopnou soustavu, je 
nutné kromě osazení termostatických 
ventilů otopnou soustavu přeregulovat 
(na nižší teplotní spád, jiné tlakové 

poměry). Osazením termostatických 
ventilů na otopná tělesa se využijí solá-
rní a vnitřní tepelné zisky, ale zároveň 
dochází ke snižování průtoku tělesem 
a celkově otopnou soustavou. Je proto 
třeba osadit čerpadlo s proměnnou 
regulací otáček, které mění dispoziční 
dopravní tlak. Dále je nutné hydraulic-
ky vyvážit celou soustavu a na patách 
jednotlivých stoupaček osadit regulátory 
tlakové diference nebo regulátory prů-
toku otopné vody. Přípravu teplé vody 
bývá vhodné sloučit s vytápěním. 

Při regeneracích bytových domů je 
v první řadě vhodné snížit spotřebu 
teplé vody. Další snižování potřeby tepla 
na ohřev teplé vody spočívá v důsledné 
izolaci rozvodů teplé vody (včetně cir-
kulačního potrubí), případně ve využití 
časově spínané cirkulace.

Při komplexní regeneraci bytového 
(panelového) domu je na místě zvážit 
změnu dodavatele tepla (často je jím 
CZT – centrální zásobování teplem, 
tedy napojení na teplárnu či výtopnu). 
Vzhledem k nutným administrativním 
úkonům a nákladům spojeným s odpo-
jením od CZT může být vhodná pouze 
diverzifikace zdroje, tzn. stávající přípoj-
ku ponechat (a využívat ji v omezené 
míře jako tzv. bivalentní zdroj, např. 

regenerace bytového fondu  autor: Ing. Jan Picpauer 

3, 4  Termovizní snímek ukazuje rozdíly v provedení stavebních úprav; budova vlevo byla opravena běžným způsobem, budova vpravo podle zásad pasivního standardu
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na ohřev TV) a k ní instalovat jiný 
hlavní zdroj tepla. Při úvahách o změně 
zdroje je přínosné nechat si zpracovat 
nezávislou odbornou studii, jež zhod-
notí energetický a ekonomický přínos 
využití jiného (dalšího) zdroje tepla.

9. Úsporné spotřebiče
Při velmi nízké spotřebě energie 
na vytápění a přípravu teplé vody roste 
podíl spotřebičů na celkové energetické 
náročnosti budov (může činit až 30 %). 
Moderní úsporné spotřebiče spotřebu 
elektřiny výrazně snižují. Doporučuje 
se vybírat spotřebiče s energetickou 
třídou A+ a lepší a použití úsporných 
světelných zdrojů (zářivky, kompaktní 
zářivky, LED). U levného zdroje tepla 
je též výhodné napojit pračku a myčku 
na rozvody teplé vody.

10. Poučený uživatel
Přestože pasivní domy fungují na jed-
noduchých principech a obejdou se bez 
složitých technologií, dosažení kýže-
ného efektu maximální úspory spotře-
bované energie (a tedy minimalizace 
provozních nákladů) do značné míry 
závisí na chování uživatelů. Nevhodně 
užívaný pasivní dům může mít reálnou 
spotřebu oproti návrhu i dvojnásobnou. 
Je třeba, aby každý obyvatel byl srozu-
mitelnou formou poučen o výhodách 
bydlení v pasivním domě (bytě), ale 
také o specifikách jeho užívání. Napří-
klad o tom, kdy je možné větrat okny 
a kdy je účelné je mít zcela zavřená (bez 
mikroventilace), jak využívat možnosti 
individuálního nastavení teploty a in-
tenzity větrání, proč je nutná pravidel-
ná výměna filtrů v lokálních větracích 
jednotkách. 

Snížit energetickou náročnost budo-
vy je možné efektivně pouze při využití 
všech výše uvedených principů. Při 
plánování regenerace je tedy nezbyt-
ný komplexní návrh. Samozřejmě ne 
vždy, zejména při stavebních úpravách 
stávajících budov, jsou podmínky pro 
návrh ideální. Potom je možné některý 
princip posílit tak, aby bylo dosaženo 

stejného efektu. To ale může znamenat 
zvýšení nákladů. Proto je pro dosažení 
nákladově optimálního řešení nezbyt-
né optimalizovat jednotlivá opatření. 
Výhodné je použití návrhového a op-
timalizačního software PHPP (Passive 
House Planning Package). Tento 
program poskytuje uživateli okamžitou 
zpětnou vazbu o vlastnostech návrhu, 
takže na jeho podkladě lze optimálně 
upravit jednotlivé parametry. 

Závěr

Pasivní domy jsou tzv. win-win strate-
gií – jsou výhodné jak pro jednotlivce, 
tak i pro celou společnost. Přibližně 
polovina panelových domů stále čeká 
na svou regeneraci. Pokud jejich obnova 
bude pojata komplexně, přinese výhody 
celé společnosti. Bariérou nejčastěji bývá 
nízká informovanost o možnostech, 
které se v současnosti nabízejí, ale také 
neschopnost dosáhnout elementární 
shody mezi často i několika desítkami 
vlastníků bytů v domě. Řešením může 
být dostatečná informovanost laické 

i odborné veřejnosti a motivace vlastníků. 
I v tomto případě platí, že klíčem k úspě-
chu je komunikace a transparentnost. 

Autor:
Ing. Jan Picpauer,
Odborný poradce Centra pasivního domu
E-mail: jan.picpauer@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.cz
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Je třeba smeknout před „odvážnými“ 
investory, kteří proces regenerace bu-
dovy podstoupili v období před dvě-
ma desítkami let a patřili mezi první. 
Rozhodli se opravit dům, ve kterém 
bydlí, snížit jeho energetickou náročnost 
na základě přesvědčení, že je to krok 
správným směrem. Učinili tak často bez 
možnosti konfrontovat tuto myšlenku 
se zkušenostmi z již opravených domů. 
Naproti tomu celá řada obyvatel budov, 
kteří teprve stojí před rozhodnutím svůj 
dům opravit, s tímto rozhodnutím otá-
lejí nebo nepřikládají opravě důležitost. 
Nerozhodnosti nepomáhá ani nejistota 
v oblasti dotací, které byly v minulosti 
důležitým motivačním prvkem k regene-
raci vůbec přistoupit.

otázka financování 

Jednou ze základních otázek před 
započetím regenerace budovy je, jakým 
způsobem se bude financovat. Mezi 
nejméně pravděpodobné scénáře patří 
stoprocentní financování z vlastních 
prostředků, které má investor k dispozici 
v době zahájení regenerace. Ve většině 
případů se investor rozhodne pro kom-
binaci bankovních úvěrových produktů 
a vlastních prostředků, případně dopl-
něných splátkovým kalendářem smluve-
ným s finančně silným dodavatelem.

Výchozí finanční situace investorů 
jsou různé a závisejí na celé řadě okol-
ností. Mezi zásadní patří výše vkladu 
do fondu oprav a doba, po kterou je 
tento vklad uskutečňován. Na základě 
řady provedených energeticko-ekono-

mických analýz lze říci, že běžný výběr 
do fondu oprav okolo 20 Kč/m2 měsíčně 
lze považovat za minimum pro zdárné 
financování akce s využitím komerčního 
úvěrového produktu. Záleží však na celé 
řadě dalších faktorů.

V případech, kdy financování rege-
nerace budovy vyžaduje zvýšení výběru 
do fondu oprav, jde o problematický, ale 
ne neřešitelný proces. Jako opodstatni-
telná argumentace tohoto kroku slouží 
informace o dosažitelných energetických 
úsporách, které nastanou po provedení 
zamýšlených úprav. Snížení energetické 
náročnosti budovy se pochopitelně od-
ráží ve snížených provozních nákladech. 
Ty mohou v přepočtu činit několik 
korun na m2 za měsíc, takže ve výsledku 
není zvýšení výběru do fondu oprav tak 
dramatické, nebo je dokonce nulové.

Investor zpravidla vyvíjí značný tlak 
na minimální cenu za dodání díla. 
V současných ekonomických poměrech 
můžeme mluvit o úspěchu, pokud se in-
vestor rozhodne přistoupit na moderni-
zaci budovy na minimální úrovni, která 
zajistí splnění legislativních a normových 
požadavků na výsledné vlastnosti díla.

koncepčnost a komplexnost

Přístup k regeneracím se z pohledu 
koncepčnosti za poslední desetiletí 
změnil. Důvodem jsou jednak postupně 
se zpřísňující požadavky norem, měnící 
se právní rámec a etapovité, ne vždy 
koncepčně pojaté dílčí zásahy.

V současnosti se jen zřídka setkává-
me s domy, které lze z pohledu oprav 

a modernizací zařadit mezi „nepolíbe-
né“. Ve většině případů došlo minimál-
ně k individuálním výměnám výplní 
otvorů různých druhů, kvality a tepel-
ně technických vlastností. Nezřídka 
došlo k dílčím opravám nejpalčivějších 
problémů, například zastřešení. Pokud 
byly dřívější úpravy budovy provedeny 
správně a nezpůsobují poruchy, je nutno 
je respektovat a navázat na ně případ-
nými dalšími stavebními úpravami. 
V takových případech je rozsah pro-
veditelných opatření jistým způsobem 
omezen. Často tato omezení přinášejí 
řešení, která by se při skutečně komplex-
ním pojetí regenerace nevyskytla. Jedná 
se především o řešení některých typic-
kých detailů, jako je například zateplení 
ostění výplní otvorů. V případě, že je 
nelze konstrukčně vyřešit, je tento detail 
zakonzervován v nevyhovujícím stavu 
po dobu životnosti výplně a ve stavbě 
plní funkci nežádoucího tepelného 
mostu. Obdobných detailů, které je 
vzhledem ke stavu budovy obtížné řešit, 
je celá řada.

Příklad realizace

Bytový dům Stará Osada 17–27 v Brně 
byl dokončen v roce 1976. Jedná se 
o panelový dům typové konstrukční 
soustavy T06B. Dům má jedno tech-
nické, jedno vstupní a dvanáct typic-
kých podlaží, ve kterých je situováno 
celkem 278 bytových jednotek.

O regeneraci domu bylo rozhodnu-
to v roce 2010. Investor, MÍR, staveb-
ní bytové družstvo, požadoval vyu-

stavební řešení a financování 
regenerace panelových domů 
opravy bytového fondu v oblasti typových nebo netypových konstrukčních soustav jsou živou 
oblastí již přes dvacet let. článek přináší popis technického řešení regenerace panelového domu 
a souvisejících otázek jeho financování.
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žití v té době dostupných dotačních 
titulů, tedy programů Zelená úsporám 
a NOVÝ PANEL. Rozsah navrhova-
ných opatření v rámci modernizace 
domu byl tedy dán požadavky uvede-
ných dotačních titulů. Samozřejmě 
byly dodrženy požadavky na navrhova-
né stavební úpravy a v souladu s plat-
nými normami. 

Rozhodnutí podstoupit komplex-
ní regeneraci předcházelo zpracování 
energeticko-ekonomické analýzy pro 
ověření přijatelnosti projektu do uve-
dených programů včetně vyčíslení 
předpokládané výše dotace a způsobu 
zajištění financování celé akce.

Z uvedeného rozsahu stavebních 
úprav je zřejmé, že se použilo běžných 
opatření pro zajištění minimálně po-
žadované úrovně tepelně technických 
parametrů jednotlivých stavebních 
dílů a stavby jako celku. Hodnoce-
ním domu výpočtem podle vyhlášky 
č. 148/2007 Sb., o energetické nároč-
nosti budov, bylo dosaženo posunu 
z třídy energetické náročnosti E – Ne-
hospodárná do přibližně poloviny třídy 
C – Vyhovující, tedy se snížením měrné 
vypočtené spotřeby energie z původní 
hodnoty 180,2 kWh/(m2.rok) na vý-
slednou úroveň 103,4 kWh/(m2.rok). 
Pokud se na výsledky regenerace podí-
váme ze strany skutečně fakturovaného 
množství tepelné energie na vytápění, 

pak spotřeba před úpravami (v roce 
2010) činila 5111 GJ; po provedení 
navržených opatření klesla na úroveň 
3188 GJ. Prostým porovnáním uvede-
ných hodnot lze dojít k úspoře tepla 
na vytápění ve výši 37,6 %. Na základě 
zkušeností z řady sledovaných budov 
bude i v tomto případě ještě docházet 
k jisté konsolidaci spotřeby v důsledku 
přizpůsobování chování uživatelů bytů 
k regenerované budově.

Celkové náklady dosáhly 32,5 mil. Kč, 
z toho bylo téměř 23 mil. Kč možné 
zařadit mezi oprávněné náklady v rámci 
programu Zelená úsporám. Jelikož 
bylo žádáno v režimu blokové výjimky, 
výsledná výše dotace činila necelých 
6,9 mil Kč. Na poměrnou část úvěru, 
kterou se financovaly ostatní náklady, 
byla čerpána dotace na snížení úroků 
z úvěru v rámci programu NOVÝ PA-
NEL. Realizace získala ocenění v sou-
těži Česká energetická a ekologická 
stavba 2010, a to Cenu MMR 2010.

Závěr

Postupným zpřísňováním požadavků 
na tepelně technické parametry ochla-
zovaných konstrukcí, kvalitu vnitřní-
ho prostředí, energetickou náročnost 
budov a posunem ve vývoji v oblasti 
materiálů a výrobků (výplní otvorů, 
izolačních materiálů apod.) dochází 
ke zkvalitňování prováděných regene-
rací. Provedené modernizace by měly 
po celou dobu své životnosti jednoznač-
ně plnit celospolečenský význam v ob-
lasti bydlení. Proto je důležité kvalitní 
a komplexní pojetí regenerace spojené 
s její dlouhodobou udržitelností. 

Autor:
Ing. Roman Bura, Ph.D.,
STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.
E-mail: bura@stavoprojekta.cz
Foto: Ing. Michal Hrazdil
www.stavoprojekta.cz

regenerace byla provedena komplexně v tomto rozsahu:
•	 zlepšení tepelně technických vlastností obvodových stěn pomocí systému ETICS s izolací na bázi pěnového polystyrenu 

a minerálních vláken v tloušťce 100 mm a v meziokenní části 140 mm. V rámci zateplení došlo ke srovnání povrchu 
pláště (potlačení ústupů u meziokenních pilířků), U = 0,26 až 0,33 W/(m2K);

•	 zateplení střešního pláště 160 mm tepelné izolace, U = 0,19 W/(m2K);
•	 zateplení vybraných vnitřních ochlazovaných konstrukcí 80 mm tepelné izolace na bázi pěnového polystyrenu a minerál-

ních vláken, U = 0,45 až 0,48 W/(m2K);
•	 původní výplně otvorů s dřevěnými zdvojenými rámy byly vyměněny za nové s plastovými komorovými rámy a se za-

sklením izolačním dvojsklem, Uw = 1,2 W/(m2K);
•	 původní vstupní kovové výplně byly nahrazeny novými vstupními stěnami z hliníkových rámů a se zasklením izolačním 

dvojsklem;
•	 pečlivé řešení kritických míst stavby tak, aby nevznikaly tepelné mosty.

Panelový bytový dům Stará Osada v Brně



realizace  autoři: Ing. Pavel Hosenseidl, Ing. arch. Aleš Papp

Architektonická koncepce
City Green Court je pronajímatelná ad-
ministrativní budova, která ve svých osmi 
nadzemních podlažích nabízí uživatelům 
cca 16 000 m2 kancelářských ploch, sou-
středěných kolem prostorného vnitřního 
atria, v letních měsících přirozeně větra-
ného, zastřešeného prosklenou střechou. 

Tato stavba je v pořadí třetí realizova-
nou budovou architekta Richarda Meiera 
v této atraktivní lokalitě v centru Prahy 4 
a zároveň v přímém sousedství rozlehlého 
parku na Kavčích horách. Dotváří a zpev-
ňuje nároží ulic Hvězdova a Pujmanové. 
Řešení stavby reaguje na stávající komu-
nikační, urbanistické a krajinné vazby. 
Jednoduchý geometrický objem budovy, 
respektující svůj kontext, kontrastuje 
s budovami v sousedství. Menší než její 
starší bratr, budova City Tower, se i ona, 
se svou plastickou fasádou, inspirovala 
jazykem českého kubizmu.

Hlavní vstup do budovy, akcentován 
mohutnou zavěšenou markýzou, je navr-
žen od jihu, z veřejného prostoru, který 
se na západní straně otevírá do parku 
a na východní straně je vymezen sousední 
budovou City Tower. Přízemí oživuje 
kavárna s letní terasou. Architekturu 
budovy významně ovlivnila ambice inves-
tora postavit environmentálně vyspělou 
budovu. Její prosklené fasády jsou proto 
členěny vertikálními plnými panely, 

na jižní a západní straně doplněné o vy-
stupující slunolamy, břity, které zabraňují 
přehřívání interiéru. Kombinace panelů 
s břity, čirého zasklení a neprůhledných 
shadowboxů fasádu definuje a dává jí spe-
cifickou texturu a rytmus. Jižní a západní 
fasádu pomáhají oživovat malé balkony. 
Východní a severní fasády, jež nevyžadují 
stínění, jsou (v kontrastu s plasticitou 
jižní a západní fasády) klidné, členěné jen 
plochými vertikálními panely. Všechny 
čtyři fasády tak vytvářejí harmonickou 
a dynamickou obálku budovy, která se 
proměňuje podle vzdálenosti a směru, 
odkud je vnímána. Jihozápadní a seve-
rovýchodní nároží jsou v úrovni přízemí 

zapuštěna a vytvářejí tak malá veřejná 
podloubí. Tato prolomení podporují 
jemnou dynamiku budovy. Střecha, 
na níž jsou umístěna i technická zařízení, 
pokrývá extenzivní zeleň. Atrium oživuje 
strom a zelená stěna, stejně jako mosty 
mezi východní a západní částí budovy. 
Solitérní schodiště, spojující první čtyři 
podlaží, pomáhá snižovat obsazenost 
výtahů a zároveň vertikálně rytmizuje 
objem atria a dává mu adekvátní měřítko. 

Konstrukce budovy
Konstrukčně je budova navržena jako 
sloupový železobetonový skelet se ztu-
žujícími jádry v nadzemních podlažích, 

city green court – technická 
zařízení budovy, energetická 
bilance a optimalizace
budova city green court na pražském Pankráci zaujme již zvenku na první pohled – svojí bělostí 
a čistými liniemi. vnitřní dispozice budovy je však ještě zajímavější – při návrhu a realizaci byl 
kladen důraz na energetickou úspornost a environmentálně šetrná řešení. Již v historicky prvním 
čísle tohoto časopisu (1/2011) byl zařazen článek o uhlíkové stopě této budovy. v čísle 4/2012 
pak následoval popis zkušeností s certifikací Leed. tento v pořadí již třetí článek blíže popisuje 
návrh energeticky úsporné koncepce, technických zařízení budovy a proces optimalizace. 

Název stavby: City Green Court, Praha
Místo stavby: Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Účel stavby: Kancelářská budova
Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
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s obvodovými železobetonovými stěnami 
v podzemních podlažích. Fasáda má 
modulový lehký obvodový plášť, který 
kombinuje prosklené části s vertikálními 
neprůhlednými panely. Střecha budovy 
je pojata jako obrácená skladba s tepel-
nou izolací extrudovaným polystyrenem 
na hydroizolačním souvrství. Střecha je 
zelená, s rostlinami vyžadujícími mini-
mální zálivku, část je pochozí. Prosklená 
střecha nad atriem je uložena na ocelové 
příhradové konstrukci. Tepelně technické 
vlastnosti použitých konstrukcí jsou:
•	 LOP neprůhledná část:  

U = 0,45 W/(m2.K);
•	 LOP průhledná část:  

U = 1,18 W/(m2.K),  
stínicí součinitel Sc = 0,28;

•	 střecha: U = 0,14 W/(m2.K);
•	 světlík: U = 1,81 W/(m2.K),  

stínicí součinitel Sc = 0,28.

Environmentální aspekty a certifikace
City Green Court je šetrná stavba, a to 
nejen svými nízkými nároky na spotře-
bu energií při provozu, ale v celé řadě 
dalších kritérií, jako jsou minimální spo-
třeba pitné vody, použití dešťové vody 
pro technologie budovy, systém regulace 
osvětlení v závislosti na denním světle, 
použití lokálních materiálů a dalších. Jde 
o první projekt v České republice, který 
byl precertifikován LEED®, Platinum, 

a druhou budovou v republice, která 
se může pochlubit nejvyšším oceněním 
LEED®, Platinum. Další získaná ocenění 
jsou 1. cena Best of Realty 2012 v kate-
gorii nová administrativní centra a Best 
Office Development CIJ Awards 2012. 
Již v době svého dokončování byla bu-
dova plně pronajata, mezi významné ná-
jemce patří společnosti Pricewaterhouse 
Coopers, GSK, Skanska či Mainstream 
Technologies.

Změny původního projektu

Původní projekt TZB, vypracovaný firmou 
OPTIMAL Engineering spol. s r.o., byl 
poplatný době vzniku (rok 2007), kdy 
většina developerů nehleděla na provozní 
náklady budovy, a proto projekt nekladl 
žádné zvláštní nároky na nízkou spotřebu 
energie. Budova byla navržena jako běžná 
kancelářská budova ve vyšším standardu. 

Požadavek nového majitele však 
na jednu stranu trval na zachování 
původní koncepce zdrojů tepla a chladu, 
na druhé straně pak na tom, že budova 
jako celek musí splňovat kritéria pro 
certifikaci LEED®, Platinum. Investor 
také trval na dodržení svých standardů, 
osvědčených postupů a technických 
řešení. Bylo nutné zasáhnout prakticky 
do všech částí již vyprojektované budo-

vy, aby toto zadání bylo možno splnit, 
a to od vnějšího pláště, kde bylo nutno 
doplnit systém stínění slunečního záření 
a snížit stupeň prosklení fasády, přes 
vnitřní dispozice, kde bylo třeba zvětšit 
prostor pro vedení vnitřních instalací 
a umístění technologií, až po technolo-
gická zařízení, kde bylo potřeba změnit 
koncepci klimatizace budovy za energe-
ticky úspornější. Z hlediska architekto-
nického řešení znamenalo největší posun 
rozhodnutí investora o zastřešení atria, 
které se tak stalo velkorysým centrálním 
komunikačním prostorem budovy. Dále 
bylo důležité změnit poměr mezi proskle-
nými a plnými částmi obvodového pláště, 
neprůhledné části se formou výrazných 
vertikálních panelů využily pro rytmizaci 
a modelaci fasády.

Změna koncepce budovy probíhala 
v několika krocích v závislosti na postupu 
prací a vyhodnocení investičních nákla-
dů. V této fázi projektu se ukázalo velkou 
výhodou, že v té době byl již vybrán ge-
nerální dodavatel, který dokázal průběžně 
ocenit různé varianty řešení. Přínosem se 
také stala existence energetického modelu 
poskytujícího údaje o vlivu změn fasády 
na spotřebu energie v budově. Lze říci, že 
se tak podařilo nastavit ideální podmínky 
pro to, aby mohla být vytvořena budova 
maximálně provozně úsporná za rozumné 
investiční náklady.

1  Budova City Green Court v Praze 4 – Pankrác
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Obálka budovy a stínění
Úprava projektu začala změnou pláště. 
Prvním krokem se stalo zastřešení atria 
a tím i jeho převedení na vnitřní kli-
matizovaný prostor, což přineslo výraz-
né snížení plochy ochlazované fasády 
a zároveň snížení nákladů na vnitřní 
fasádu, ze které se stala vnitřní dělicí 
konstrukce. Další krok spočíval v úpravě 
poměru průhledných a neprůhledných 
ploch na fasádě a integraci stínicích 
prvků. Hlavním cílem bylo, aby úpravy 
fasády snížily tepelnou zátěž v kancelářích 
natolik, aby se daly použít ke klimati-
zaci prostoru chladicí trámy. Vzhledem 
k tomu, že již v té době byl připravený 
energetický model budovy, daly se jeho 
výstupy použít k vyhodnocení vlivu 
různých variant typu zasklení a tvaru 
stínění na celkovou energetickou spotře-
bu budovy a tím i zvážit, jaké materiály 
a jaký tvar stínicích lamel mají pro budo-
vu největší přínos. Tyto studie probíhaly 
několik měsíců a projektový tým zvažoval 
různé typy zasklení s různými tepelně 
technickými vlastnostmi a různé geomet-
rie stínicích lamel – od vnější předsazené 
horizontální konstrukce po vertikální 
lamely integrované jako součást fasády. 
Konečný výsledek studií byly vertikální 
stínicí lamely v modulu fasády s různým 
sklonem vůči dopadajícím slunečním pa-
prskům (obr. 2). Úhel lamel vůči fasádě 
byl optimalizován podle energetického 
modelu a lamely byly osazeny na všech 
solárně exponovaných fasádách – na kaž- 
dé s jiným sklonem spočteným tak, aby 
maximálně odstínily sluneční záření 
v době největších tepelných zisků (např. 
na jižní fasádě tak lamely stíní nejvíce bě-
hem poledne, na západní v odpoledních 
hodinách apod.). Nutno říci, že výsledky 
modelu ukazující prakticky stejnou efek-
tivitu stínicích svislých a vodorovných 
lamel projektový tým překvapily. Tepelně 
technické vlastnosti použitých mate-
riálů jsou také nadstandardní, použitá 
skla patří ke špičce současných skel se 
selektivní vrstvou, jež propustí do budovy 
minimum tepelného záření a zároveň 
maximum denního světla. Stejně tak 

i ostatní obvodové konstrukce mají cel-
kové tepelné vlastnosti lepší, než požadují 
platné normy ČSN.

energetická 
náročnost budovy

Pro potřeby změny stavby před dokon-
čením byl vypracován průkaz energe-
tické náročnosti budovy podle vyhlášky 
č. 148/2007 Sb. Metodika PENB je 
proti metodice energetické simulace pro 
LEED výrazně odlišná, a proto poskytuje 
i odlišné výsledky. Tento rozdíl je dán 
především tím, že PENB nezohledňuje 
skutečné chování budovy, ani skutečné 
účinnosti instalovaných systémů (PENB 
byl zpracován v roce 2009). Celková 
spotřeba energie podle metodiky PENB 
vychází na 119 kWh/(m2.rok), z toho pak 
vytápění 81,5 kWh/(m2.rok) a budova je 
tak zařazena do energetické třídy B. Prů-
měrný součinitel prostupu tepla obálky 
je vzhledem k prosklené fasádě poměrně 
vysoký, činí 0,83 W/(m2.K) a obálka 
budovy spadá do energetické třídy C. 

Porovnáme-li tyto údaje s výstupy 
energetického modelu, vychází mo-
del pro budovu výrazně lépe. Celková 

spotřeba budovy podle energetického 
modelu činí 86,48 kWh/(m2.rok). Jak již 
bylo zmíněno, oba údaje jsou prakticky 
neporovnatelné, neboť podle metodiky 
energetické simulace pro LEED se vůči 
PENB do bilance navíc zahrnuje i odhad 
spotřeby elektrické energie nájemníky 
a zároveň se tato spotřeba rozpočítává 
na hrubou užitkovou plochu budovy 
(včetně všech nevytápěných a neklimati-
zovaných prostor). Kompletní energetická 
bilance budovy, včetně rozdělení roční 
spotřeby energie podle oblastí spotřeby, je 
vidět v grafu na obr. 3.

Metodika výpočtu a software
Je vhodné zmínit metodiku a software, 
jež byly použity pro energetické simulace. 
Výběr softwaru byl v první řadě omezen 
požadavkem LEED, přesně specifikují-
cím nároky na software (hodinový krok 
simulace – 8760 h/rok, meteorologická 
data a výpočtová metodika podle normy 
ASHRAE, možnosti zónování budovy, 
možnost časové variability zátěží a ob-
sazenosti budovy apod.). Organizace 
USGBC, která uděluje ocenění LEED, 
má seznam akreditovaných softwarů, u ji-
ných požaduje doložení souladu softwarů 
s jejich podmínkami. Pro dimenzování 
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systémů TZB byl proto zvolen jeden 
z akreditovaných softwarů, který již byl 
využit i v předchozí etapě projektu.

Pro potřeby vyčíslení úspory realizova-
né budovy v programu LEED se používá 
metodika porovnání navržené budovy 
s budovou referenční, což znamená, že se 
v prostředí simulačního softwaru vytváří 
vedle projektované budovy ještě budovy 
referenční. Jedná se opět o kompletní vir-
tuální model budovy s parametry pláště 
podle minimálního požadavku americké 
normy ASHRAE, se všemi technologic-
kými systémy, jejichž výběr, dimenzování 
a účinnost podrobně popisují požadavky 
systému LEED, a která je, co se tvaru 
a využití týče, stejná jako projektovaná 
budova. Porovnáním spotřeby energie 
a médií obou těchto budov lze vyčíslit 
energetickou úsporu. Vzhledem k tomu, 
že požadavky na referenční budovu 
nezávisí na lokálních předpisech, výsledek 
energetické úspory počítaný podle této 
metodiky lze porovnávat s libovolnou 
obdobnou realizací kdekoliv na světě. 
Grafy na obr. 4 a 5 dokumentují rozdíly 
ve spotřebě energií mezi realizovanou 
a referenční budovou. Grafy vycházejí 
z energetického modelu provedeného 
projektantem TZB pro potřeby certifika-
ce LEED.

Výběr zařízení a nastavení parametrů
Tím, že software vytváří model budovy 
včetně orientace ke světovým stranám 
a hodnotí vliv všech tepelných zátěží se 
započítáním jejich časového průběhu 
během dne, umožňuje nejenom návrh 
externích stínicích prvků a jejich vlivu 
na celkovou energetickou koncepci 
budovy, ale hodnotí také vlivy účinnosti 
použité technologie, vliv tepelné setrvač-
nosti konstrukcí, dimenzování rozvo-
dů apod. Této vlastnosti modelu bylo 
s úspěchem využito při kontrole tech-
nických parametrů dodávaného zařízení, 
kdy projektant TZB pomáhal investorovi 
s výběrem hlavních technologických 
celků (chladicí stroje, VZT jednotky). 
Pro navržené varianty zařízení byla pro-
vedena celková simulace a následně se 

vyhodnotily provozní náklady v porov-
nání se vstupní investicí. Tato analýza 
ukázala zajímavé výsledky, neboť napří-
klad často používané kritérium účinnosti 
chladicích strojů mělo na celkovou 
spotřebu v budově výrazně menší vliv 
než specifická účinnost větracích zařízení 
(SFP). Další veličinou, která překvapila 
svým vlivem na energetickou spotřebu 
budovy, bylo nastavení teploty větracího 
vzduchu. Nejefektivnější pro tento typ 

budovy se nakonec ukázalo nastavení, 
při němž je celoročně přiváděn relativ-
ně chladný vzduch (18–20 °C) a další 
úprava teploty v prostoru je již pouze 
lokální. Nutno ještě podotknout, že 
výše uvedené platí pouze pro konkrétní 
simulaci, neboť množství proměnných 
je natolik velké, že mnoho závěrů nelze 
zobecnit a je nutno je posuzovat indi-
viduálně, v kontextu s určitým typem 
a využitím budovy.
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optimalizace budovy

Pro optimalizaci byl využit integrova-
ný návrh s podporou energetického 
modelu, kdy se upravovaly vlastnosti 
fasády tak, aby bylo dosaženo měrné-
ho chladicího výkonu dosažitelného 
chladicími trámy. Zároveň se vytipovala 
a posoudila nejkritičtější místa (rohové 
kanceláře) a simulovalo se jejich chování 
(průběh vnitřních teplot) v průběhu 
návrhového dne (obr. 6). Dalším kro-
kem bylo zahrnout veškeré požadované 
úpravy systému TZB v rámci navržené 
budovy. Upravily se dispozice strojoven, 
velikosti šachet a servisních prostor tak, 
aby veškerá hlavní zařízení bylo mož-
no obsluhovat ze společných prostor. 
Ve spolupráci s technickými konzultanty 
investora se upravily provozní parame-

try technologií a přikročilo se k tvorbě 
prováděcí dokumentace. 

Větrání a klimatizace
Vybraná varianta klimatizace kance-
lářských prostor používá podhledové 
indukční jednotky (chladicí trámy) pro 
chlazení a nízké teplovodní konvektory 
pod okny pro vytápění, přívod vzduchu 
vede přes indukční jednotky. Vzduch se 
připravuje ve dvou centrálních vzdu-
chotechnických jednotkách a přivádí 
do kanceláří. Odvod nastává přetlakem 
přes podhled do atria a poté se odvádí 
do garáží. Odvod vzduchu z garáží je ve-
den přes centrální jednotky se zpětným 
získáváním tepla na střechu budovy. 
Celý systém je maximálně centralizován 
a soustředěn do minimálního počtu 
zařízení, takže pro větrání celé kance-

lářské části a garáží se používají pouze 
tři hlavní ventilátory, které jsou z pro-
storových důvodů rozděleny do dvou 
paralelních systémů. Atrium je dále 
doplněno systémem přirozeného větrání, 
který funguje při příznivých venkov-
ních podmínkách pro větrání, případně 
noční vychlazování atria. Přívod probíhá 
klapkami nad vstupními dveřmi, odvod 
vzduchu pak střešními otevíratelnými 
světlíky (obr. 7). Všechna větrací zařízení 
a rozvody jsou optimalizovány tak, aby 
spotřeba elektrické energie pro větrání 
byla co nejnižší. Z tohoto důvodu se 
také přívodní vzduch vlhčí adiabatickým 
rozstřikem místo parního vyvíječe. Toto 
řešení má tu výhodu, že místo drahé 
elektřiny využívá pro úpravu vlhkosti 
levnější energie z centrálního zásobování 
teplem.
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Vytápění a chlazení
Systém přípravy topné a chladicí vody zů-
stal v původní podobě. Vytápění zajišťuje 
dodávka teplé vody z centrálního zásobo-
vání teplem společnosti Pražská teplá-
renská a.s., která také provozuje výmě-
níkovou stanici v budově. Systém řízení 
výměníkové stanice je částečně provázán 
se systémem budovy, takže je možné 
zasílat požadavky přímo řídicímu systému 
výměníkové stanice. Teplá voda se ohřívá 
lokálně, neboť podrobná analýza spotřeby 
a energetických nákladů na ohřev ukáza-
la, že při uvažované spotřebě vody vychází 
elektrický ohřev výrazně levněji a úspor-
něji než centrální systém s cirkulací teplé 
vody. Příprava chladicí vody probíhá 
v kompresorových chladicích strojích 
s otevřenou chladicí věží na střeše. Systém 
pracuje s vysokou účinností díky vyšší 
teplotě chlazené vody (chladicí trámy) 
a vysoké účinnosti otevřené chladicí věže. 
Voda pro chladicí věž se používá dešťová, 
akumuluje se v nádrži na dešťovou vodu, 
umístěné v suterénu budovy.

Vodní hospodářství
Cílem projektu bylo dosáhnout sníže-
ní spotřeby pitné vody a zároveň snížit 
odvod dešťových vod do kanalizace. 
Logickým vyústěním těchto požadavků 
je instalace akumulační nádrže dešťové 
vody v budově. Z ročních úhrnů srážek 
vychází, že celkový naakumulovaný ob-
jem dešťové vody (která se sbírá ze všech 
zpevněných ploch a střech na pozemku) 
vystačí pro zásobování chladicích věží 
a zálivku zeleně v areálu, pro další využití 
vody nezbývá. Snížení spotřeby pitné 
vody v budově se dále dosahuje využi-
tím úsporných armatur a zařizovacích 
předmětů, především pak využitím tzv. 
suchých pisoárů, které ke svému provozu 
nepotřebují vodu. Celková úspora pitné 
vody v budově s těmito opatřeními je 
více než 40% v porovnání s referenční 
budovou. Jelikož je referenční budova 
uvažována podle normy ASHRAE, byla 
by úspora při porovnání s běžnou kance-
lářskou budovou v ČR pravděpodobně 
ještě vyšší.

Osvětlení
Systém osvětlení se v běžné kancelářské 
budově podílí na celkové roční spotřebě 
elektrické energie cca 30 %, z celko-
vých nákladů na energii jde cca o 18 %. 
Osvětlení, stejně jako každý elektrický 
spotřebič, vyzařuje při svém provozu 
teplo a v takto koncipované budově se 
musí každé teplo odvádět systémem 
chlazení. Každá prosvícená kilowattho-
dina se tedy promítne ještě nárůstem 
energie na chlazení. Snížením spotřeby 
energie na osvětlení lze tedy dosáhnout 
dvojitého efektu. Z tohoto důvodu 
se v budově používají úsporné zdroje 
světla (zářivky s elektronickým před-
řadníkem v kancelářích, LED svítidla 
na WC, v komunikačních prostorách 
a v části kanceláří). Dále je v budově 
instalován systém regulace intenzi-
ty světla podle intenzity venkovního 
osvětlení. Systém je vybaven směro-
vými snímači denního světla na střeše 
a reguluje podle nastaveného programu 
intenzitu světla v kancelářích, případně 
osvětlení vypne, pokud je venkovní-
ho světla dostatek. Tato regulace je 
automatická, uživatel však může ručně 
světla rozsvítit či zhasnout dle potřeby. 
Po určité době se systém vrátí k auto-
matickému řízení.

Závěr

Díky spolupráci investora, architekta a od-
borníků z oblasti TZB se podařilo postavit 
budovu, která vykazuje snížení ročních ná-
kladů na energie v budově o více než 30 % 
proti standardní budově podle normy 
ASHRAE 90.1-2007. Spotřeba energie je 
uvažována celková, tj. včetně předpokláda-
né spotřeby energie v nájemních prosto-
rách. Lze tedy předpokládat, že přínosem 
bude v budoucnu nejenom snížení plateb 
za energii centrálních systémů pro majitele 
budovy, ale vzhledem k nižší celkové 
spotřebě může i budoucí nájemce očekávat 
nižší náklady na provoz kanceláří.

V článku byly použity údaje z Průkazu 
energetické náročnosti budovy ve stupni 
pro stavební povolení, projektu TBZ 
a energetického modelu zpracovaného 
firmou OPTIMAL Engineering spol. s r.o.

Autoři textu a obrázků:
Ing. Pavel Hosenseidl,
OPTIMAL Engineering spol. s r.o.
E-mail: p.hosenseidl@optimalcompany.com
Ing. arch. Aleš Papp,
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
www.optimalcompany.com, www.cuboid.cz
Foto na straně 39: Petra Šťávová
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Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný 
dům má obvodové stěny z jednovrstvého 
keramického zdiva s integrovanou tepelnou 
izolací. Pultová střecha z keramobetonových 
panelů je zateplena vrstvou tepelné izolace 
z PIR. Železobetonová základová deska leží 
na vrstvě drceného pěnového skla. Větrání 
zajišťuje systém nuceného větrání se zpět-
ným získáváním tepla (ZZT). S ohledem 
na způsob větrání a cílovou energetickou 
náročnost má mít obálka budovy velmi 
dobrou vzduchotěsnost. 

V plánovaném experimentálním pro-
gramu se ověřování vzduchotěsnosti věnuje 
značný prostor – kromě opakovaného 
měření experimentálního pasivního domu, 
které je prezentované v tomto článku, pro-
bíhá také laboratorní měření vzduchotěs-
nosti jednovrstvého zdiva včetně vybraných 
kritických detailů. 

Význam vzduchotěsnosti  
Negativní důsledky vysoké průvzdušnosti 
jsou známé [10]. Požadavky na celkovou 
vzduchotěsnost obálky budovy jsou součástí 
několika předpisů [3, 4] a lze sledovat jejich 
postupné zpřísňování (např. zavedení dopo-
ručených hodnot n50 na úrovni II, tab. 1). 

To souvisí především se snahou o snižování 
energetické náročnosti budov. Velmi nízké 
potřeby tepla na vytápění lze v klimatických 
podmínkách ČR těžko dosahovat bez větra-
cího systému se ZZT. Těsná obálka budovy 
je jednou z podmínek jeho správné funkce. 
Vzduch proudící do budovy netěsnostmi 
mimo výměník ZZT způsobuje přídavnou 
tepelnou ztrátu.

Teoretický vliv vzduchotěsnosti na po-
třebu tepla na vytápění ilustrují výsledky 
výpočtové studie (obr. 1). Například při 
významném stínění proti účinkům větru 
a působení větru na více fasád (křiv-
ka 4) by zhoršení hodnoty n50 z 0,3 h-1 
na 1,0 h-1 znamenalo zvýšení potřeby 
tepla přibližně ze 14 na 16 kWh/m2.a. 
Související tepelnou ztrátu větráním by 
bylo možné kompenzovat např. vrstvou 
dodatečné tepelné izolace o tloušťce 
75 mm v ploše obvodové stěny (vše platí 
pro tuto konkrétní budovu). Tyto hodno-
ty vypočítané zjednodušeně [5, 6] nemusí 
přesně odpovídat realitě. Zřejmě však 
platí, že u podobných budov zhoršení 
vzduchotěsnosti zvyšuje tepelnou ztrátu 
větráním. I malé množství energie může 
být v tepelné bilanci relativně významné. 

Kompenzace snížením tepelné ztráty 
prostupem bývá neefektivní.

Vzduchotěsnost zděných budov
Zdivo obecně není vzduchotěsné. Spáry 
mezi zdicími prvky (bez ohledu na typ nebo 
materiál) nebývají zcela vyplněné maltou, 
styčné spáry mezi tepelně izolačními bloky 
se maltou nevyplňují vůbec. Vzducho-
těsnost zdiva se proto zpravidla zajišťuje 
souvislou vrstvou vnitřní omítky. Ta musí 
být spojitá, bez přerušení, trhlin apod. Musí 
se vzduchotěsně napojit na hlavní vzducho-
těsnicí vrstvy (HVV) všech navazujících 
konstrukcí a prvků (střecha, podlaha, 
okna). Musí se utěsnit všechny prvky, které 
narušují její spojitost (elektroinstalační 
krabice, veškeré prostupy, atd.). 

Za těchto podmínek, při kvalitní pro-
jektové přípravě a pečlivé realizaci na stav-
bě, může být vnitřní omítka jako HVV 
spolehlivým řešením. Spojitost omítky se 
snadno kontroluje, nenarušují ji spoje (jako 
např. desky a fólie používané u dřevostaveb) 
a nelze ji tak snadno poškodit (jako HVV 
z plastových fólií). Statistické údaje tyto 
výhody do určité míry potvrzují (obr. 3).

 

vzduchotěsnicí systém 
hodnoceného domu

S ohledem na zvláštní účel budovy, cílovou 
energetickou náročnost a zvolený větrací 
systém se požadovalo splnění limitní hod-
noty n50 platné pro pasivní domy – podle 
ČSN 73 0540-2 [3] i TNI 73 0329 [4] 
shodně n50 ≤ 0,6 h-1 (tab. 1). 

Návrh a řešení SVO
Vzduchotěsnicí opatření byla zřejmě 
navržena intuitivně, bez doporučovaného 

experimentální pasivní cihlový 
dům – měření vzduchotěsnosti
experimentální pasivní dům Heluz byl představen v minulých číslech časopisu [1, 2]. tento článek 
shrnuje zkušenosti ze dvou kontrolních měření vzduchotěsnosti před dokončením budovy.

Větrání v budově
Doporučená hodnota intenzity výměny 

vzduchu n50,N [h-1]

úroveň I úroveň II
Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0
Nucené 1,5 1,2
Nucené se ZZT 1,0 0,8
Nucené se ZZT v budovách se zvláště nízkou 
potřebou tepla na vytápění (pasivní domy) 0,6 0,4

Hodnoty na úrovni II se doporučuje dosahovat přednostně
Hodnoty na úrovni I by měly být dosaženy vždy

Tab. 1  Doporučené hodnoty n50,N podle [3]
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systematického přístupu. Projektová doku-
mentace k řešení systému vzduchotěsnicích 
opatření (SVO) nebyla vypracována. Ne-
jednalo se o opomenutí, spíše o nedostatek 
zkušeností. Projektantovi pravděpodobně 
chyběly informace o tom, která rozhodnutí 
a konstrukční detaily jsou z hlediska vzdu-
chotěsnosti podstatné. 

Očekávalo se, že funkci HVV obvo-
dové stěny a střechy splní vnitřní sádrová 
omítka, u podlahy na terénu hydroizolace 
z asfaltových pásů. Na okenní rámy je 
vnitřní omítka napojena těsnicími okeními 
páskami. Vnitřní omítky nebyly na hyd-
roizolaci napojeny žádnými zvláštními 
prostředky, podobně jako prostupy insta-
lací skrz vnitřní omítku. Obvyklé elektro-
instalační krabice byly osazeny bez zvláštní 
snahy o zajištění vzduchotěsnosti. Některé 
části vnitřních rozvodů ZT vedly v insta-
lační přizdívce před obvodovou stěnou. 
Zástupci vedení stavby byli informováni, 
že příslušná část obvodové stěny se má 
omítnout před vyzděním instalační přiz-
dívky, ovšem ve výkresové dokumentaci 
tato úprava vyznačena nebyla.

Kromě kontrolního měření vzducho-
těsnosti nebyl sestaven žádný postup pro 
systematickou kontrolu kvality provedení 
SVO v průběhu výstavby. 

První kontrolní měření

Cílem prvního měření byla kontrola kvality 
provedení SVO v průběhu výstavby, před 
zakrytím některých důležitých detailů dal-
šími konstrukčními vrstvami, prvky apod. 
Měla se ověřit dosažitelnost cílové hodnoty 
n50 a také se měly nalézt a opravit případné 
netěsnosti.

Stav budovy
Všechna podstatná vzduchotěsnicí opat-
ření již byla dokončena. Hrubá stavba 
včetně příček byla již zcela dokončena 
(obr. 4 a 5). Byly osazeny výplně otvorů, 
připojovací spáry byly utěsněny oken-
ními páskami. Všechny vnitřní povrchy 
(stěny i stropy) měly čerstvou sádrovou 
omítku, vnější povrch obvodové stěny 

byl však dosud bez omítky (vzduchotěs-
nost maltového postřiku na části vnějšího 
povrchu obvodové stěny je zanedbatel-
ná).

Vnitřní kompletační konstrukce 
chyběly. Nebyla položena souvrství pod-
lah, nebyly osazeny zárubně vnitřních 
dveří, keramické obklady a další povr-
chové úpravy. Byly však již dokončeny 
(a z vnější strany omítnuty) instalační 
přizdívky před obvodovou stěnou. Veške-
ré prostupy instalací skrz obálku budovy 
byly již v konečném stavu. Rozvody 
vnitřního vodovodu a kanalizace byly již 
zcela dokončené, včetně částí vedených 
v instalačních přizdívkách, dosud však 
nebyly osazeny zařizovací předměty. Byly 
rovněž dokončeny kabelové rozvody 
a osazeny elektroinstalační krabice.

Postup
Vzduchotěsnost se měřila postupem podle 
[8], příprava budovy odpovídala metodě B 
(test obálky budovy). Příprava pro měře-
ní metodou A (test budovy v provozním 
stavu) by byla v tomto konkrétním případě 
shodná. Měřicí zařízení typu blower door 
bylo osazeno do vstupních dveří na tera-
su (obr. 5), podobně těsných jako okna. 
Měřená část obálky tak zahrnovala i vstupní 
dveře do budovy, tedy výplň otvoru s nej-
vyšší průvzdušností. 

V rámci prvního kontrolního měření 
proběhly tři testy (1a, 1b, 1c). Test 1a odpo-
vídal běžné přípravě budovy před měřením. 
Cílem testů 1b a 1c byl naplánován odhad 
podílu vybraných netěsností na vzducho-
těsnost obálky budovy jako celku. Měření 
doplňovala detekce netěsností na vnitřní 
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1   Závislost měrné potřeby tepla na vytápění 
na vzduchotěsnosti budovy pro různé případy 
větrné expozice (platí pro zkoumanou budovu); 
1 – jedna exponovaná fasáda, významné stínění 
proti účinkům větru; 2 – jedna exponovaná fasá-
da, mírné stínění proti účinkům větru; 3 – jedna 
exponovaná fasáda, žádné stínění proti účinkům 
větru; 4 – více exponovaných fasád, významné 
stínění proti účinkům větru; 5 – více exponova-
ných fasád, mírné stínění proti účinkům větru; 
6 – více exponovaných fasád, žádné stínění proti 
účinkům větru.

3   Úroveň vzduchotěsnosti dosahovaná u nízkoenergetických a pasivních rodinných domů s různými typy systému 
vzduchotěsnicích opatření (SVO). Údaje podle databáze výsledků měření vzduchotěsnosti budov v ČR,  
Asociace Blower Door CZ [7].

4  Stav budovy v okamžiku měření  – jihovýchodní pohled

2   Výsledky prvního kontrolního měření vzduchotěsnosti
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straně obalových konstrukcí při konstant-
ním podtlaku uvnitř budovy Δp ≈ –50 Pa.

Výsledky
Výsledkem prvního testu (1a) byla hodnota 
n50 = 0,66 ±0,06 h-1 (obr. 2), nejistota měře-
ní byla odhadnuta podle [9]). Budova tedy 
nesplnila stanovené požadavky na vzducho-
těsnost. 

Příčiny tohoto stavu nalezené při detekci 
netěsností (obr. 6) je možné orientačně 
roztřídit do tří skupin. Do první skupiny 
s poměrně výrazným prouděním vzduchu 
by patřily netěsná funkční spára vstupních 
dveří a otvory pro kliky v rámech oken.

Netěsná funkční spára vstupních dveří 
byla ihned odborně seřízena. U otvorů 
v okenních rámech se předpokládalo, že 
osazením klik a krytek dojde k dostatečné-
mu utěsnění.

Do druhé skupiny s méně intenzivním 
prouděním vzduchu by patřily tyto opaku-
jící se a spíše drobné netěsnosti (charakteris-
tické pro tento typ SVO):
•	 kouty připojovací spáry oken;
•	 elektroinstalační krabice v obvodové 

stěně;
•	 prostupy kabelů skrz vnitřní omítku;
•	 přerušení vnitřní omítky v místě styku 

obvodových stěn a vnitřních příček 
(projevovaly se prouděním vzduchu ze 
všech neomítnutých ploch na příčkách, 
např. ostění prostupů – viz obr. 6f).

Do třetí skupiny s velmi výrazným proudě-
ním vzduchu by patřily tyto netěsnosti:
•	 prostupy instalací ZT vedených v insta-

lačních přizdívkách;
•	 styk obvodová stěna – podlaha na terénu 

a obvodová stěna – vnitřní strop.

Prostupy instalací, zejména kanalizačního 
potrubí, byly často geometricky velmi 
komplikované a obtížně přístupné. Zřejmě 
proto nebyla v těchto místech vnitřní 
omítka dotažena až k prostupujícímu 
potrubí. Mezi omítkou a potrubím se 
objevovaly často mezery široké až několik 
desítek milimetrů, ze kterých proudil 
vzduch (obvodová stěna za přizdívkou tedy 
musela být netěsná). Zástupci stavby sice 

vzduchotěsnost budov  autor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

6   Příklad netěsností zjištěných při prvním kontrolním měření: a – prostupy rozvodů ZT, b – otvory pro kliky, 
c – netěsnosti v napojení vnitřní omítky na podlahu a strop, d – elektroinstalační krabice, e – prostupy kabelů, 
f – netěsnosti ve vnitřních konstrukcích (vodorovný řez)

7  Oprava netěsných prostupů instalací ZT vedených v instalační přizdívce – příklad. Vlevo – stav před opravou, 
vpravo – stejné místo, stav po opravě (omítka dotažená k prostupům, dotěsněno trvale pružným tmelem).
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potvrdili, že vnitřní povrch obvodové stěny 
byl před vyzděním instalačních přizdívek 
omítnut, ovšem tato omítka buď nebyla 
kvalitně provedena (trhliny, nedůsledné 
napojení na podlahu), nebo mohla být po-
škozena při montáži instalací a zdění při-
zdívky (přisekání omítky apod.). Ve styku 
obvodové stěny a podlahy na terénu byly 
opakovaně zjištěny neomítnuté pásy zdiva 
dlouhé stovky milimetrů a široké desítky 
milimetrů s množstvím zcela odhalených 
styčných spár.

Pro přesnější odhad významu vybra-
ných netěsností se měření vzduchotěsnosti 
ještě dvakrát opakovalo s použitím metody 
postupného utěsňování. První opakovaný 
test (1b) proběhl po seřízení kování vstup-
ních dveří. Při testu 1c se lepicí páskou 
utěsnily otvory pro kliky v okenních 
rámech. Bohužel nebylo možné podobně 
ověřit také vliv ostatních netěsností.

Vliv netěsné funkční spáry na prů-
vzdušnost obálky budovy je zanedbatelný 
(obr. 2). Rozdíl mezi výsledky testů 1a 
a 1b je výrazně menší než nejistota měření. 
Malý efekt je způsoben mimo jiné tím, 
že seřízení se projeví pouze při podtlaku 
v budově. Při měření přetlakem je křídlo 
dveří dotlačováno k rámu – průtok vzdu-
chu před seřízením a po seřízení kování byl 
téměř shodný. Po utěsnění otvorů pro kliky 
klesla hodnota n50 o cca 10 %. Vzhledem 
k nejistotě měření však toto zlepšení není 
průkazné. Vzájemným odečtením hodnot 

 

Prostupy instalací, zejména kanalizačního potrubí, byly často geometricky velmi komplikované 

a obtížně přístupné (obr. 5G). Zřejmě proto nebyla v těchto místech vnitřní omítka dotažena až 

k prostupujícímu potrubí. Mezi omítkou a potrubím se objevovaly často mezery široké až 

několik desítek milimetrů, ze kterých proudil vzduch (obvodová stěna za přizdívkou tedy 

musela být netěsná). Zástupci stavby sice potvrdili, že vnitřní povrch obvodové stěny byl před 

vyzděním instalačních přizdívek omítnut, ovšem tato omítka buď nebyla kvalitně provedena 

(trhliny, nedůsledné napojení na podlahu), nebo mohla být poškozena při montáži instalací a 

zdění přizdívky (přisekání omítky apod.). Ve styku obvodové stěny a podlahy na terénu byly 

opakovaně zjištěny neomítnuté pásy zdiva dlouhé stovky milimetrů a široké desítky milimetrů s 

množstvím zcela odhalených styčných spár (obr. 5H). 

Pro přesnější odhad významu vybraných netěsností se měření vzduchotěsnosti ještě dvakrát 

opakovalo s použitím metody postupného utěsňování. První opakovaný test (1b) proběhl po 

seřízení kování vstupních dveří. Při testu 1c se lepicí páskou utěsnily otvory pro kliky 

v okenních rámech. Bohužel nebylo možné podobně ověřit také vliv ostatních netěsností. 

Vliv netěsné funkční spáry na průvzdušnost obálky budovy je zanedbatelný (obr. 4). Rozdíl mezi 

výsledky testů 1a a 1b je výrazně menší než nejistota měření. Malý efekt je způsoben mimo 
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hodnotu 50V  = 18 ±20 m3/h (objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa). 

 

Závěry z prvního kontrolního měření 

Výsledky měření nesplnily očekávání, příčinou se ukázaly především netěsnosti v obvodové 

stěně za instalačními přizdívkami a nedokonalé napojení vnitřní omítky obvodové stěny na 

podlahu 1.NP a stropní desku. Bylo dohodnuto, že klíčové netěsnosti se opraví a měření se 

zopakuje. Na základě výsledku testu 1c (n50 = 0,60 ±0,04 h-1) se předpokládalo, že po opravě a 

osazení klik by mělo být cílové úrovně vzduchotěsnosti dosaženo. 

 

Druhé kontrolní měření 

Cílem druhého měření byla kontrola vzduchotěsnosti obálky budovy po opravě netěsností. 

Nejvýraznější netěsnosti zjištěné při prvním kontrolním měření (třetí skupina) byly v rámci 

možností opraveny (obr. 6). Instalační přizdívky již nebylo možné demontovat, proto se pouze 
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seřízení kování vstupních dveří. Při testu 1c se lepicí páskou utěsnily otvory pro kliky 

v okenních rámech. Bohužel nebylo možné podobně ověřit také vliv ostatních netěsností. 

Vliv netěsné funkční spáry na průvzdušnost obálky budovy je zanedbatelný (obr. 4). Rozdíl mezi 

výsledky testů 1a a 1b je výrazně menší než nejistota měření. Malý efekt je způsoben mimo 

jiné tím, že seřízení se projeví pouze při podtlaku v budově. Při měření přetlakem je křídlo dveří 

dotlačováno k rámu – průtok vzduchu před seřízením a po seřízení kování byl téměř shodný. 

Po utěsnění otvorů pro kliky klesla hodnota n50 o cca 10 %. Vzhledem k nejistotě měření však 

toto zlepšení není průkazné. Vzájemným odečtením hodnot 50V  z testu 1b a 1c bychom získali 

hodnotu 50V  = 18 ±20 m3/h (objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa). 

 

Závěry z prvního kontrolního měření 

Výsledky měření nesplnily očekávání, příčinou se ukázaly především netěsnosti v obvodové 

stěně za instalačními přizdívkami a nedokonalé napojení vnitřní omítky obvodové stěny na 

podlahu 1.NP a stropní desku. Bylo dohodnuto, že klíčové netěsnosti se opraví a měření se 

zopakuje. Na základě výsledku testu 1c (n50 = 0,60 ±0,04 h-1) se předpokládalo, že po opravě a 

osazení klik by mělo být cílové úrovně vzduchotěsnosti dosaženo. 

 

Druhé kontrolní měření 

Cílem druhého měření byla kontrola vzduchotěsnosti obálky budovy po opravě netěsností. 

Nejvýraznější netěsnosti zjištěné při prvním kontrolním měření (třetí skupina) byly v rámci 

možností opraveny (obr. 6). Instalační přizdívky již nebylo možné demontovat, proto se pouze 

 = 18 ±20 m3/h (objemový tok vzduchu 
při tlakovém rozdílu 50 Pa).

Závěry z prvního kontrolního měření
Výsledky měření nesplnily očekávání, jako 
příčina se ukázaly především netěsnosti 
v obvodové stěně za instalačními 
přizdívkami a nedokonalé napojení 
vnitřní omítky obvodové stěny 
na podlahu 1.NP a stropní desku. Bylo 
dohodnuto, že klíčové netěsnosti se 
opraví a měření se zopakuje. Na základě 
výsledku testu 1c (n50 = 0,60 ±0,04 h-1) 
se předpokládalo, že po opravě a osazení 
klik by mělo být cílové úrovně vzducho-
těsnosti dosaženo.

druhé kontrolní měření

Cílem druhého měření byla kontrola 
vzduchotěsnosti obálky budovy po opravě 
netěsností.

Nejvýraznější netěsnosti zjištěné při 
prvním kontrolním měření (třetí skupina) 
byly v rámci možností opraveny (obr. 7). 
Instalační přizdívky již nebylo možné 
demontovat, proto se pouze utěsnily pro-
stupy instalací skrz omítku na vnitřním líci 
přizdívek. Tyto opravy komplikoval obtížný 
přístup k místům největších netěsností. 
Navíc se neodstranila skutečná příčina 
problému – netěsnosti v obvodové stěně 
za přizdívkou. 

Všechna ostění vnitřních příček již měla 
omítku, některé stěny měly již částečně ob-
klady. Dále byla položena souvrství podlah 
(kromě nášlapných vrstev). Kromě vany 
v koupelně nebyly osazeny žádné zařizovací 
předměty. Částečně byly instalovány vnitřní 
rozvody VZT. Jinak se budova nacházela 

ve stejném stavu jako při prvním kontrol-
ním měření. Vnější povrch obvodových 
stěn byl stále neomítnutý. 

Postup
Postup měření, příprava budovy před měře-
ním i poloha měřicího zařízení byly shodné 
jako při prvním měření. Proběhly dva testy 
(2a a 2b). Cílem testu 2b byl odhad vlivu 
elektroinstalačních krabic na vzducho-
těsnost obálky. Jako součást měření byla 
dopředu naplánována i detekce netěsností. 

Výsledky
Výsledkem testu (2a) byla hodnota n50 = 
0,42 ±0,03 h-1 (obr. 10). Po opravách netěs-
ností budova splnila požadovanou hodnotu 
n50 = 0,6 h-1. Potvrdilo se, že tyto netěsnosti 
měly skutečně významný podíl na prů-
vzdušnosti obálky budovy jako celku.

Napojení omítky na vnitřní strop a pod-
lahu na terénu bylo zřejmě opraveno pečli-
vě – nebyly nalezeny významné netěsnosti. 

9   Příklady netěsností nalezených na vnějším líci stěny při přetlaku v budově: a – spáry ve zdivu b – elektroinsta-
lační krabice, c – spáry mezi deskami tepelně izolačního obkladu soklu, d – připojovací spára okna
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pasivní RD (270 testů)

pasivní RD, shodný SVO (20 testů)

výsledek testu 2a

n 50 [h-1]

max. = 4,12
8   Porovnání výsledku kontrolního měření s úrovní 

vzduchotěsnosti dosahovanou u pasivních 
rodinných domů (vysvětlivky k interpretaci gra-
fu – viz obr. 3). Podle databáze výsledků měření 
vzduchotěsnosti budov v ČR, Asociace Blower 
Door CZ [7].
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V místě prostupů skrz instalační přizdívky 
byla odhalena řada netěsností, ovšem prou-
dění v těchto místech bylo výrazně méně 
intenzivní než při prvním měření. 

U instalační přizdívky nepřístupně 
zakryté vanou se kvalita opravy prostupů 
kontrolovala pomocí dýmu vháněného 
do prostoru pod vanou revizním otvorem 
v obezdívce vany. Současně se pomocí měři-
cího zařízení vytvořil uvnitř budovy přetlak 
Δp ≈ 50 Pa. Po krátké době začal dým 
vytékat ze spár na vnějším líci obvodového 
zdiva. Oblast, kde se dým objevil, odpoví-
dala poloze instalační přizdívky na vnitřním 
líci stěny. To potvrdilo přítomnost netěsnos-
tí za instalační přizdívkou. 

Při přetlaku v budově byly zjištěny ne-
těsné spáry i v dalších oblastech obvodové 
stěny a kromě nich také další drobné netěs-
nosti na vnějším líci zdiva, např. v těchto 
místech (obr. 9): 
•	 elektroinstalační krabice;
•	 spáry mezi deskami tepelně izolačního 

obkladu soklové části obvodové stěny;
•	 styk zdiva soklu a zdiva obvodové stěny;
•	 netěsnosti na vnějším líci připojovací 

spáry oken;
•	 netěsnosti v konstrukci oken (proudění 

vzduchu z výtokových otvorů).

Přítomnost a četnost těchto netěsností 
dokládá, že vzduch se může od netěsností 
ve vnitřní omítce velmi dobře šířit spárami 

ve zdivu i systémem dutin uvnitř zdicích 
prvků (které mohou být navíc propojeny 
drážkami ve zdivu). Lze předpokládat, 
že většina z těchto netěsností se odstraní 
po omítnutí vnějšího líce obvodové stěny, 
což by se mělo příznivě projevit zlepšením 
vzduchotěsnosti obálky budovy jako celku.

Před testem 2b se čtrnáct elektroinsta-
lačních krabic v obvodové stěně provi-
zorně utěsnilo lepicí páskou. Rozdíl mezi 
testy 2a a 2b je velmi malý, s ohledem 
na chybu měření v podstatě zanedbatelný. 
Překvapivě malý rozdíl mohla způsobit 
mimo jiné nedostatečná adheze lepicí 
pásky k omítce, která byla ještě velmi 
vlhká. Průměrná hodnota objemového 
toku vzduchu jednou elektroinstalační 
krabicí při tlakovém rozdílu 50 Pa (rozdíl 
výsledků testů 2a a 2b) by byla 

 

Prostupy instalací, zejména kanalizačního potrubí, byly často geometricky velmi komplikované 

a obtížně přístupné (obr. 5G). Zřejmě proto nebyla v těchto místech vnitřní omítka dotažena až 

k prostupujícímu potrubí. Mezi omítkou a potrubím se objevovaly často mezery široké až 

několik desítek milimetrů, ze kterých proudil vzduch (obvodová stěna za přizdívkou tedy 

musela být netěsná). Zástupci stavby sice potvrdili, že vnitřní povrch obvodové stěny byl před 

vyzděním instalačních přizdívek omítnut, ovšem tato omítka buď nebyla kvalitně provedena 

(trhliny, nedůsledné napojení na podlahu), nebo mohla být poškozena při montáži instalací a 

zdění přizdívky (přisekání omítky apod.). Ve styku obvodové stěny a podlahy na terénu byly 

opakovaně zjištěny neomítnuté pásy zdiva dlouhé stovky milimetrů a široké desítky milimetrů s 

množstvím zcela odhalených styčných spár (obr. 5H). 

Pro přesnější odhad významu vybraných netěsností se měření vzduchotěsnosti ještě dvakrát 

opakovalo s použitím metody postupného utěsňování. První opakovaný test (1b) proběhl po 

seřízení kování vstupních dveří. Při testu 1c se lepicí páskou utěsnily otvory pro kliky 

v okenních rámech. Bohužel nebylo možné podobně ověřit také vliv ostatních netěsností. 

Vliv netěsné funkční spáry na průvzdušnost obálky budovy je zanedbatelný (obr. 4). Rozdíl mezi 

výsledky testů 1a a 1b je výrazně menší než nejistota měření. Malý efekt je způsoben mimo 

jiné tím, že seřízení se projeví pouze při podtlaku v budově. Při měření přetlakem je křídlo dveří 

dotlačováno k rámu – průtok vzduchu před seřízením a po seřízení kování byl téměř shodný. 

Po utěsnění otvorů pro kliky klesla hodnota n50 o cca 10 %. Vzhledem k nejistotě měření však 

toto zlepšení není průkazné. Vzájemným odečtením hodnot 50V  z testu 1b a 1c bychom získali 

hodnotu 50V  = 18 ±20 m3/h (objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa). 

 

Závěry z prvního kontrolního měření 

Výsledky měření nesplnily očekávání, příčinou se ukázaly především netěsnosti v obvodové 

stěně za instalačními přizdívkami a nedokonalé napojení vnitřní omítky obvodové stěny na 

podlahu 1.NP a stropní desku. Bylo dohodnuto, že klíčové netěsnosti se opraví a měření se 

zopakuje. Na základě výsledku testu 1c (n50 = 0,60 ±0,04 h-1) se předpokládalo, že po opravě a 

osazení klik by mělo být cílové úrovně vzduchotěsnosti dosaženo. 

 

Druhé kontrolní měření 

Cílem druhého měření byla kontrola vzduchotěsnosti obálky budovy po opravě netěsností. 

Nejvýraznější netěsnosti zjištěné při prvním kontrolním měření (třetí skupina) byly v rámci 

možností opraveny (obr. 6). Instalační přizdívky již nebylo možné demontovat, proto se pouze 

 = 
0,3 m3/h, ovšem s nejistotou ±1 m3/h 
(při laboratorním měření vyšel průtok 
vzduchu jednou elektroinstalační krabicí 
v oboustranně omítnuté stěně z podobné-
ho typu zdiva menší 

 

Prostupy instalací, zejména kanalizačního potrubí, byly často geometricky velmi komplikované 

a obtížně přístupné (obr. 5G). Zřejmě proto nebyla v těchto místech vnitřní omítka dotažena až 

k prostupujícímu potrubí. Mezi omítkou a potrubím se objevovaly často mezery široké až 

několik desítek milimetrů, ze kterých proudil vzduch (obvodová stěna za přizdívkou tedy 

musela být netěsná). Zástupci stavby sice potvrdili, že vnitřní povrch obvodové stěny byl před 

vyzděním instalačních přizdívek omítnut, ovšem tato omítka buď nebyla kvalitně provedena 

(trhliny, nedůsledné napojení na podlahu), nebo mohla být poškozena při montáži instalací a 

zdění přizdívky (přisekání omítky apod.). Ve styku obvodové stěny a podlahy na terénu byly 

opakovaně zjištěny neomítnuté pásy zdiva dlouhé stovky milimetrů a široké desítky milimetrů s 

množstvím zcela odhalených styčných spár (obr. 5H). 

Pro přesnější odhad významu vybraných netěsností se měření vzduchotěsnosti ještě dvakrát 

opakovalo s použitím metody postupného utěsňování. První opakovaný test (1b) proběhl po 

seřízení kování vstupních dveří. Při testu 1c se lepicí páskou utěsnily otvory pro kliky 

v okenních rámech. Bohužel nebylo možné podobně ověřit také vliv ostatních netěsností. 

Vliv netěsné funkční spáry na průvzdušnost obálky budovy je zanedbatelný (obr. 4). Rozdíl mezi 

výsledky testů 1a a 1b je výrazně menší než nejistota měření. Malý efekt je způsoben mimo 

jiné tím, že seřízení se projeví pouze při podtlaku v budově. Při měření přetlakem je křídlo dveří 

dotlačováno k rámu – průtok vzduchu před seřízením a po seřízení kování byl téměř shodný. 

Po utěsnění otvorů pro kliky klesla hodnota n50 o cca 10 %. Vzhledem k nejistotě měření však 

toto zlepšení není průkazné. Vzájemným odečtením hodnot 50V  z testu 1b a 1c bychom získali 

hodnotu 50V  = 18 ±20 m3/h (objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa). 

 

Závěry z prvního kontrolního měření 

Výsledky měření nesplnily očekávání, příčinou se ukázaly především netěsnosti v obvodové 

stěně za instalačními přizdívkami a nedokonalé napojení vnitřní omítky obvodové stěny na 

podlahu 1.NP a stropní desku. Bylo dohodnuto, že klíčové netěsnosti se opraví a měření se 

zopakuje. Na základě výsledku testu 1c (n50 = 0,60 ±0,04 h-1) se předpokládalo, že po opravě a 

osazení klik by mělo být cílové úrovně vzduchotěsnosti dosaženo. 

 

Druhé kontrolní měření 

Cílem druhého měření byla kontrola vzduchotěsnosti obálky budovy po opravě netěsností. 

Nejvýraznější netěsnosti zjištěné při prvním kontrolním měření (třetí skupina) byly v rámci 

možností opraveny (obr. 6). Instalační přizdívky již nebylo možné demontovat, proto se pouze 

 ≈ 0,2 m3/h).

Závěry

Konečným výsledkem kontrolního měření 
vzduchotěsnosti před dokončením budovy 
je hodnota n50 = 0,42 ±0,03 h-1 (výsledek 
testu 2a). Budova s dostatečnou rezervou 
splňuje požadovanou hodnotu podle [4] 

a doporučenou hodnotu na úrovni I  
podle [3]. Splnění doporučené hodnoty 
na úrovni II podle [3] (n50 ≤ 0,4 h-1) nelze 
jednoznačně potvrdit. Z hlediska stanove-
ných cílů je tento výsledek uspokojivý, ov-
šem nabízí se další otázky: Nakolik je tento 
výsledek uspokojivý v porovnání s běžně 
dosahovanou úrovní vzduchotěsnosti? 
Je možné v následujících fázích výstavby 
očekávat zlepšení výsledku?

Při porovnání s výsledky měření pasiv-
ních rodinných domů bez ohledu na typ 
SVO se výsledek testu 2a řadí do lepší 
poloviny obvykle dosahovaných výsledků – 
naměřená hodnota n50 je menší než medián, 
navíc výrazně nižší než průměrná hodnota 
n50 v této skupině (obr. 9). Do této sku-
piny patří i budovy s lehkými skládanými 
konstrukcemi (dřevostavby). Při porovnání 
s pasivními domy s masivní konstrukcí se 
stejným typem SVO se naměřená hodnota 
n50 shoduje s mediánem i s průměrnou 
hodnotou n50 pro tuto skupinu.

Předpokládá se, že po omítnutí vnějšího 
líce obvodové stěny se vzduchotěsnost obál-
ky budovy zlepší. Očekávanou hodnotu 
n50,exp je možné odhadnout takto:

 

Přítomnost a četnost těchto netěsností dokládá, že vzduch se může od netěsností ve vnitřní 

omítce velmi dobře šířit spárami ve zdivu i systémem dutin uvnitř zdicích prvků (které mohou 

být navíc propojeny drážkami ve zdivu). Lze předpokládat, že většina z těchto netěsností se 

odstraní po omítnutí vnějšího líce obvodové stěny, což by se mělo příznivě projevit zlepšením 

vzduchotěsnosti obálky budovy jako celku. 

 

Před testem 2b se čtrnáct elektroinstalačních krabic v obvodové stěně provizorně utěsnilo 

lepicí páskou. Rozdíl mezi testy 2a a 2b je velmi malý, s ohledem na chybu měření v podstatě 

zanedbatelný. Překvapivě malý rozdíl mohla způsobit mimo jiné nedostatečná adheze lepicí 

pásky k omítce, která byla ještě velmi vlhká. Průměrná hodnota objemového toku vzduchu 

jednou elektroinstalační krabicí při tlakovém rozdílu 50 Pa (rozdíl výsledků testů 2a a 2b) by 

byla 50V  = 0,3 m3/h, ovšem s nejistotou ±1 m3/h (při laboratorním měření vyšel průtok vzduchu 

jednou elektroinstalační krabicí v oboustranně omítnuté stěně z podobného typu zdiva menší 

50V  ≈ 0,2 m3/h). 

 

Závěry 

Konečným výsledkem kontrolního měření vzduchotěsnosti před dokončením budovy je 

hodnota n50 = 0,42 ±0,03 h-1 (výsledek testu 2a). Budova s dostatečnou rezervou splňuje 

požadovanou hodnotu podle [4] a doporučenou hodnotu na úrovni I podle [3]. Splnění 

doporučené hodnoty na úrovni II podle [3] (n50 ≤ 0,4 h-1) nelze jednoznačně potvrdit. Z hlediska 

stanovených cílů je tento výsledek uspokojivý, ovšem nabízí se další otázky: Nakolik je tento 

výsledek uspokojivý v porovnání s běžně dosahovanou úrovní vzduchotěsnosti? Je možné 

v následujících fázích výstavby očekávat zlepšení výsledku? 

Při porovnání s výsledky měření pasivních rodinných domů bez ohledu na typ SVO se výsledek 

testu 2a řadí do lepší poloviny obvykle dosahovaných výsledků – naměřená hodnota n50 je 

menší než medián, navíc výrazně nižší než průměrná hodnota n50 v této skupině (obr. 9). Do 

této skupiny patří i budovy s lehkými skládanými konstrukcemi (dřevostavby). Při porovnání 

s pasivními domy s masivní konstrukcí se stejným typem SVO se naměřená hodnota n50 

shoduje s mediánem i s průměrnou hodnotou n50 pro tuto skupinu. 

Předpokládá se, že po omítnutí vnějšího líce obvodové stěny se vzduchotěsnost obálky budovy 

zlepší. Očekávanou hodnotu n50,exp je možné odhadnout takto: 
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vzduchotěsnost budov  autor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Test       2a Odhad

Stav obvodové stěny      
jednostranně 

omítnutá
oboustranně 

omítnutá

Plocha obvodové stěny (výpočet) As [m2] 193,00 193,00

Vzduchová propustnost obvodové stěny (laboratorní měření) q50,s [m3/(m2.h)] 0,12 0,01

Objemový tok vzduchu obvodovou stěnou (výpočet) V50,s [m3/h] 23,00 2,00

Objemový tok vzduchu zbytkem obálky (výpočet) V50,ost [m3/h] 124,00 124,00

Objemový tok vzduchu celou obálkou budovy (měření in situ – test 2a) V50,env [m3/h] 147,00 126,00

Vnitřní objem (výpočet) V [m3] 347,00 347,00

Intenzita výměny vzduchu (výpočet) n50 [h-1] 0,42 0,36

Tab. 2   Odhad hodnoty n50 po dokončení vnější omítky obvodové stěny na základě výsledků laboratorního měření 
vzduchotěsnosti jednostranně a oboustranně omítnuté stěny – postup výpočtu
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kde:

V tomto případě vychází n50, exp ≈ 0,36 
±0,04 h-1 (tab. 2). Přestože se jedná o hrubý 
odhad, je zřejmé, že výrazné snížení hod-
noty n50 pravděpodobně nelze očekávat 
(obr. 10). Bude zajímavé porovnat tento 
odhad s výsledkem měření po dokončení 
budovy.

Praktické zkušenosti
 

Studie ukázala především význam projekto-
vé přípravy. Několik výrazných netěsností 
zkomplikovalo dosažení cílové úrovně 
vzduchotěsnosti a jejich příčiny nebylo 
možné zcela odstranit. Přitom jejich vzniku 
bylo možné efektivně předejít zohledněním 
problematiky vzduchotěsnosti při návrhu 
budovy. Řešení SVO detailně popsané 
v projektové dokumentaci by stavba musela 
respektovat. Potvrdila se i nutnost pečlivé 
kontroly kvality provedení vzduchotěsni-
cích opatření v průběhu výstavby – zejména 
pokud mají být zakryty dalšími konstrukč-
ními vrstvami, prvky apod. 

Obojí, projektová příprava i kontro-
la na staveništi, vyžaduje určitý stupeň 
speciální kvalifikace. Podrobně zpracovaná 
pravidla pro návrh SVO i kontrolu jeho 
realizace lze nalézt v odborné literatuře, 

např. [10, 11], příklady zkušenosti a další 
informace viz [12, 13]. Jako cenný zdroj 
zkušeností se i tentokrát ukázala osobní 
účast projektanta a vedení stavby při měření 
vzduchotěsnosti. 

Konkrétní doporučení pro zajištění 
vzduchotěsnosti tohoto typu SVO lze struč-
ně shrnout takto:
•	 při návrhu i výstavbě dbát na spojitost 

vnitřní omítky – včetně míst, která mají 
být později zakryta (instalačními předstě-
nami, podhledy, podlahami, zařízením – 
např. elektrickým rozváděčem apod.);

•	 při návrhu i výstavbě vyřešit způsob 
napojení omítky na všechny navazující 
a prostupující prvky;

•	 kontrolovat kvalitu provedení všech 
vzduchotěsnicích opatření – včas, než je 
zakryjí další konstrukční prvky;

•	 naplánovat kontrolní měření vzduchotěs-
nosti s detekcí netěsností.

Na závěr připomeňme, že tyto zkušenosti 
ukazují i určitou robustnost zvoleného 
typu SVO (souvislá vrstva vnitřní omítky 
na zděných obvodových stěnách a masivní 
stropní desce). I při konvenčním přístupu, 
bez zohlednění vzduchotěsnosti při návrhu 
a realizaci budovy a bez použití zvláštních 
vzduchotěsnicích opatření, se dosáhlo velmi 
dobré úrovně vzduchotěsnosti, která se 
těsně blížila požadavkům na pasivní domy 
(test 1b, n50 = 0,65 h-1). Poměrně závažné 
nedostatky zjištěné při prvním kontrolním 
měření bylo možné do značné míry opravit 
a dosáhnout uspokojivého výsledku (s ohle-
dem na zvolený požadavek i s ohledem 
na výsledky běžně dosahované u pasivních 
domů).
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2atest ,50V  je objemový tok vzduchu celou obálkou budovy – výsledek testu 2a (m3/h); 

stěna1 ,50V  je odhad objemového toku vzduchu jednostranně omítnutou stěnou (m3/h); 

2 stěna ,50V  je odhad objemového toku vzduchu oboustranně omítnutou stěnou (m3/h); 

Astěna je plocha obvodové stěny (m2); 

1 stěna ,50q  je vzduchová propustnost jednostranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

2 stěna ,50q  je vzduchová propustnost oboustranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

V je vnitřní objem budovy (m3). 

 

V tomto případě vychází n50,exp ≈ 0,36 ±0,04 h-1 (tab. 2). Přestože se jedná o hrubý odhad, je 

zřejmé, že výrazné snížení hodnoty n50 pravděpodobně nelze očekávat (obr. 10). Bude zajímavé 

porovnat tento odhad s výsledkem měření po dokončení budovy. 
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Vnitřní objem (výpočet) V [m3] 347,00 347,00 

Intenzita výměny 

vzduchu 

(výpočet) n50 [h-1] 0,42 0,36 

kde: 

2atest ,50V  je objemový tok vzduchu celou obálkou budovy – výsledek testu 2a (m3/h); 

stěna1 ,50V  je odhad objemového toku vzduchu jednostranně omítnutou stěnou (m3/h); 

2 stěna ,50V  je odhad objemového toku vzduchu oboustranně omítnutou stěnou (m3/h); 

Astěna je plocha obvodové stěny (m2); 

1 stěna ,50q  je vzduchová propustnost jednostranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

2 stěna ,50q  je vzduchová propustnost oboustranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

V je vnitřní objem budovy (m3). 

 

V tomto případě vychází n50,exp ≈ 0,36 ±0,04 h-1 (tab. 2). Přestože se jedná o hrubý odhad, je 

zřejmé, že výrazné snížení hodnoty n50 pravděpodobně nelze očekávat (obr. 10). Bude zajímavé 

porovnat tento odhad s výsledkem měření po dokončení budovy. 
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Vzduchová propustnost 

obvodové stěny 

(laboratorní 

měření) 

q50,s [m3/(m2.h)

] 

0,12 0,01 

Objemový tok vzduchu 

obvodovou stěnou 

(výpočet) V50,s [m3/h] 23,00 2,00 

Objemový tok vzduchu 

zbytkem obálky 

(výpočet) V50,ost [m3/h] 124,00 124,00 

Objemový tok vzduchu 

celou obálkou budovy 

(měření in situ – 

test 2a) 

V50,en

v 

[m3/h] 147,00 126,00 

Vnitřní objem (výpočet) V [m3] 347,00 347,00 

Intenzita výměny 

vzduchu 

(výpočet) n50 [h-1] 0,42 0,36 

kde: 

2atest ,50V  je objemový tok vzduchu celou obálkou budovy – výsledek testu 2a (m3/h); 

stěna1 ,50V  je odhad objemového toku vzduchu jednostranně omítnutou stěnou (m3/h); 

2 stěna ,50V  je odhad objemového toku vzduchu oboustranně omítnutou stěnou (m3/h); 

Astěna je plocha obvodové stěny (m2); 

1 stěna ,50q  je vzduchová propustnost jednostranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

2 stěna ,50q  je vzduchová propustnost oboustranně omítnutého zdiva – předběžný výsledek 

laboratorního měření – m3/(h∙ m2); 

V je vnitřní objem budovy (m3). 

 

V tomto případě vychází n50,exp ≈ 0,36 ±0,04 h-1 (tab. 2). Přestože se jedná o hrubý odhad, je 

zřejmé, že výrazné snížení hodnoty n50 pravděpodobně nelze očekávat (obr. 10). Bude zajímavé 

porovnat tento odhad s výsledkem měření po dokončení budovy. 
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(laboratorní 

měření) 

q50,s [m3/(m2.h)

] 

0,12 0,01 

Objemový tok vzduchu 

obvodovou stěnou 

(výpočet) V50,s [m3/h] 23,00 2,00 

Objemový tok vzduchu 

zbytkem obálky 
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je objemový tok vzduchu celou obál-
kou budovy – výsledek testu 2a (m3/h);
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po dokončení vnější omítky obvodové stěny



analýza životního cyklu  autorka: Ing. Marie Tichá

Výchozí plán pro provedení inventarizač-
ní analýzy poskytuje fáze stanovení cíle 
a rozsahu. Výsledky inventarizační ana-
lýzy jsou pak vstupem do třetí fáze LCA, 
kterou je posuzování dopadů (LCIA). 
Vzhledem k iterativní povaze metody 
LCA poskytují výsledky inventarizační 
analýzy zároveň zpětnou vazbu fázi stano-
vení cílů a rozsahu. 

Fáze LCI, pro níž je charakteristický 
sběr údajů a modelování, většinou před-
stavuje z hlediska času a námahy nejná-
ročnější část LCA. Prvním krokem, který 
je nutno ve fázi LCI provést, je rozpraco-
vání požadavků fáze LCA – stanovení cílů 
a rozsahu do většího detailu a konkrét-
nější podoby. K tomu je třeba především 
porozumět systému, jenž analyzujme. 
Každý průmyslový systém může být sche-
maticky znázorněn tak, jak je uvedeno 
na obr. 1. Soubor důležitých procesů je 
zahrnut do obdélníku označeného jako 
produktový systém. Obrys obdélníku 
značí hranici systému a odděluje systém 
od okolí – systémového prostředí. 

Skutečný životní cyklus se týká všech 
procesů, počínaje surovinami v zemi, přes 
nepřetržitý chronologický sled procesů 
zahrnujících výrobu a užití až po konečné 
uložení zbytků z produktu po skončení 
jeho životnosti zpět do země. Takové-
to pořadí se často nazývá od kolébky 
po hrob. Jakýkoliv jiný systém, který není 
takto charakterizován, není skutečným 
životním cyklem, přesto neexistují žádná 
omezení týkající se typu definovaného 
systému. V průmyslové sféře to může být 
jednoduchý produkční systém (od brány 
k bráně) či rozsáhleji zaměřený systém 

ekoprofilu (od kolébky k bráně) nebo 
komplexně pojatý životní cyklus (od ko-
lébky do hrobu). Určujícím faktorem 
pro tyto různé typy systémů je charakter 
toků. Jednoduchý výrobní proces obvykle 
používá materiály, které již vystoupily 
z předchozích procesů. Ekoprofil začne 
surovinou v zemi a pokračuje přes všech-
ny výrobní procesy až k produktu, jenž je 
u brány závodu připraven pro odbavení 
do dalšího závodu pro další zpracová-
ní. Skutečný životní cyklus však začíná 
surovinou v zemi, pokračuje přes všechny 
fáze – výrobu, užití a odpad, takže jediné 
výstupy jsou ty, které jdou zpět do země.

Různé typy popsaných analýz sche-
maticky znázorňuje obr. 2. Pro LCI má 
klíčový význam rozhodnutí o základním 
metodickém principu inventarizační 
analýzy, to znamená, zda bude při mo-
delování produktového systému použito 

atributivní nebo konsekvenční modelo-
vání. Toto rozhodnutí musí být učiněno 
již v první fázi LCA, při stanovení cílů 
a rozsahu, neboť zásadně ovlivňuje celý 
následný postup inventarizační analýzy. 

Identifikace procesů uvnitř  
hranic systému
Jakmile je vytvořena základní představa 
o posuzovaném systému, je třeba přistou-

inventarizační analýza – Lci
Lca je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů produktů na životní prostředí 
za použití přístupu „od kolébky po hrob“, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního 
cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země. článek se zabývá 
inventarizační analýzou, druhou fází metody Lca, tedy procesem sběru a zpracování údajů 
určených ke kvantifikaci spotřeby energie a materiálů, produkce znečišťujících látek, pevného 
odpadu a dalších výstupů po dobu životního cyklu výrobků nebo služeb.

Obrázek 1. Schéma znázorňující jednoduchý produktový systém 
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Obrázek 2. Schematické znázornění různých typů analýz   
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Obrázek 3. Výroba elektřiny zobrazená jako jednoduchá lineární sekvence 
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1  Schéma znázorňující jednoduchý produktový systém

2  Schematické znázornění různých typů analýz  

3  Výroba elektřiny zobrazená jako jednoduchá lineární sekvence
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pit k detailnějšímu prostudování uvnitř 
jeho hranic. Podle ČSN EN ISO 14044 
[4] mají být inventarizační údaje (kvali-
tativní i kvantitativní) shromážděny pro 
každý jednotkový proces, jenž probíhá 
uvnitř hranice systému. Z tohoto důvodu 
je důležité nejprve identifikovat všechny 
významné procesy uvnitř hranic posuzo-
vaného systému. Pro přehlednost je dů-
ležité nakreslit schéma charakteristických 
procesů, zachycující všechny modelované 
procesy, včetně jejich vzájemných vazeb. 
Schéma pak zabraňuje opomenutí či 
dvojímu započítávání některých procesů 
nebo činností a slouží zároveň jako základ 
pro budoucí plánování sběru údajů.

Konstrukci schématu je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost, protože správné 
pochopení vazeb a vztahů uvnitř posuzo-
vaného systému je základním předpokla-
dem pro správné provedení inventarizační 
analýzy. To lze demonstrovat například 
na produktovém systému elektřiny 
vyrobené z uhlí. Na obr. 3 je zobrazen 
nejjednodušší lineární sled procesů, který 
lze pro tento účel použít. 

Schéma je samozřejmě velmi zjedno-
dušené. Skutečnému sledu procesů se blí-
ží obr. 4. Je sice stále ještě zjednodušený, 
ale přesto demonstruje základní zjištění, 
že nelze vypočítat energii na produkci 
elektřiny bez informací o spotřebě energie 
na produkci uhlí a oceli. Zároveň však 
není možné vypočítat získanou energii 
na produkci uhlí a oceli bez energie 
na výrobu elektřiny. Stejný problém se 
týká všech ostatních vstupů a výstupů. 

V úvahu je třeba vzít i skutečnost, že tyto 
systémy nejsou pouze součástí provozu elek-
tráren, ale také palivové infrastruktury, jež 
elektrárny zásobuje. Na obr. 5 je zobrazena 
část energetické infrastruktury v Evropě, 
kde dochází k převodu značného množství 
elektřiny mezi jednotlivými zeměmi.

Systémy, kterými se posuzování život-
ního cyklu zabývá, vytyčují všechny ma-
teriálové toky, počínaje extrakcí ze země, 
až po jejich konečné uložení do země. 
Takové systémy se většinou skládají ze tří 
hlavních skupin činností (obr. 6). Jsou to 
hlavní výrobní sekvence, výroba pomoc-

ných materiálů a výroba paliv v průmys-
lových podnicích.

Většinou je poměrně jednoduché iden-
tifikovat hlavní výrobní sekvenci. Jakmile 
je definována funkce systému, nebývá 
už složité nakreslit schéma zobrazující 

neporušený sled procesů potřebných 
k naplnění této funkce. Tato sekvence by 
měla zároveň obsahovat všechny procesy 
týkající se balení a dopravy. 

Identifikace pomocných materiálů, 
jako jsou v případě PET lahví na obr. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4. Zjednodušené schéma výroby elektřiny z uhlí 
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4  Zjednodušené schéma výroby elektřiny z uhlí

 

Obrázek 5. Část evropské veřejné energetické infrastruktury. Všechny údaje jsou uvedeny v TWh. 
Hodnoty v rámečkách zobrazují výrobu v zemi. Šipky znázorňují dovoz a vývoz. Údaje se vztahují 
k roku 1999. 
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palety, etikety, tašky, lepidla atd., je 
většinou snadná, protože tyto informace 
se shromažďují spolu s údaji o jednotko-
vých procesech v hlavní výrobní sekvenci. 
V přesné a úplné analýze musí být vý-
robní sekvence každého z těchto pomoc-
ných materiálů zaznamenána zpětně až 
po těžbu surovin ze země, a to stejným 
způsobem jako hlavní výrobní sekvence.

Plánování sběru údajů

Po sestavení podrobného schématu 
procesů uvnitř posuzovaného systému 
se přistupuje k plánování sběru údajů. 
Vzhledem k tomu, že sběr údajů předsta-
vuje jednu z časově nejnáročnějších kroků 
inventarizační analýzy, je třeba jej důklad-
ně naplánovat. Nejprve je nutné stanovit, 
pro kterou část systému budou použity 
obecné nebo průměrné údaje a zároveň 
identifikovat ty jednotkové procesy, pro 
něž bude proveden sběr údajů přímo 
v podnicích. I v tomto případě se vychází 
z požadavků fáze LCA, stanovení cílů 
a rozsahu. Pro část jednotkových procesů, 
které budou vyžadovat přímý sběr údajů 
v podnicích, je nutná komunikace a zfor-
malizovaní vztahů s potenciálními doda-
vateli údajů. Zároveň se velmi doporučuje 
zpracovat schéma jednotkových procesů, 
jež poslouží jako základ pro orientaci 
a získání přehledu o procesech a jejich 
vazbách i pro komunikaci s poskytovateli 
údajů. Schéma jednotkového procesu je 
pro názornost uvedeno na obr. 8.

Při sběru údajů je důležité systematic-
ky identifikovat zdroje údajů a informací. 
Práce s dobře zdokumentovanými a po-
souzenými údaji poskytuje zpracovateli 
jistotu, že výsledkem bude inventarizační 
analýza odpovídající kvality. V datových 
souborech by měly být rovněž odlišeny 
údaje specifické (primární údaje) a obec-
né. Při sběru údajů pro LCA, které je 
podkladem pro EPD, existují pravidla 
produktových kategorií, jež usnadňují 
sběr údajů, protože poskytují více či 
méně podrobný návod na to, jaké údaje 
mají být shromážděny.

Formuláře pro sběr údajů by měly 
obsahovat název a popis jednotkového 
procesu, použitou technologii, její geo-
grafický a časový rozsah, výstupy pro-
duktů, koproduktů/meziproduktů a toky 
z jednotkového procesu a do něj, včetně 
jejich množství, jednotek a zdroje údajů. 

Pokud není stanoveno jinak, posuzuje 
se fungování systému během normálního 
provozu. Nehody se neposuzují. Získá-
ní údajů v uživatelské fázi je poměrně 
obtížné pro značnou variabilitu užívání 
produktů, proto je vhodné získávat údaje 
pomocí dotazníků a studií, které ana-
lyzují průměrné, nebo typické chování 
spotřebitele. 

Nakládání s odpadem a čištění 
odpadních vod by mělo být modelová-

no ve shodě s hranicemi systému mezi 
technosférou a ekosférou.  Zahrnovat by 
mělo všechny kroky nakládání s odpadem 
až po jeho uložení na skládku, včetně 
emisí ze skládkování. V případě, že se 
jedná o odpad, jenž vstupuje do dalšího 
procesu, který může produkovat dru-
hotné suroviny a zbytkový odpad, měly 
by být odpadní toky modelovány jako 
materiálové toky. 

Často opomíjenou skutečností je 
modelování produktů odhozených 
do přírody, což se týká především 
černých skládek, nekontrolovaného 
vypouštění odpadních vod a tzv. litte-
ringu. Jejich zahrnutí samozřejmě závisí 
na závažnosti těchto opomíjených toků 
a na cíli studie.
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Obrázek 8 – Konceptuální příklad popisu jednotkového procesu (ČSN ISO TR 14049) 
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7  Hlavní sekvence procesů ve výrobě a užití PET lahví 

8  Konceptuální příklad popisu jednotkového procesu – ČSN ISO TR 14049 [5]
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sběr údajů  
za jednotkové procesy 

Sběr údajů by měl probíhat podle 
jednotkových procesů tak, jak byly 
modelovány v předchozích krocích.  
Pokud je výstupem jednotkového pro-
cesu více než jeden produkt a uplatňuje 
se atributivní přístup k modelování 
produktového systému, je třeba tyto 
procesy rozdělit tak, aby veškeré vstupy 
a výstupy byly alokovány pouze posu-
zovanému produktu. Rozdělení vstupů 
a výstupů sytému mezi různé produkty 
nebo funkce se doporučuje způsobem 
odrážejícím jejich vzájemné fyzikální 
vztahy. Tam, kde samotný fyzikální 
vztah není stanoven nebo nemůže být 
použit jako základ pro alokaci, mají 
být vstupy alokovány mezi produkty 
a funkce způsobem, jenž odráží jiné 
vzájemné vztahy. V takových případech 
je možné použít například ekonomic-
kou hodnotu produktů.

Kdykoliv přichází v úvahu několik 
možností alokace, musí být provedena 
analýza citlivosti, aby ilustrovala důsled-
ky odchýlení se od zvoleného přístupu. 
Při každé alokaci, ale i v rámci celého 
LCA je nutné respektovat zákon zacho-
vání hmoty a energie.

Alokace je potenciálním zdrojem 
nepřesností. Všude tam, kde je to 
možné, se proto doporučuje se alokaci 
vyhnout, a to buď rozdělením jed-
notkového procesu na dva nebo více 
subprocesů a následným shromážděním 
vstupních a výstupních údajů týkajících 
se těchto subprocesů, nebo, v případě 
konsekvenčního modelování, rozšířením 
produktového systému tak, aby zahrnul 
dodatečné funkce týkající se vedlejších 
produktů.

Typy vstupních a výstupních toků 
Specifické údaje by měly být nejen ty 
získané měřením, jako například emise 
tam, kde existuje jejich monitoring, ale 
i ty, které jsou získané z účetních dokla-
dů firmy. Pomoci mohou i různé popisy 
a modely technologických procesů, 

receptury, stechiometrické modely, infor-
mace z energetických štítků, BAT a jiné 
dokumenty. Důležité je si rovněž uvědo-
mit, že dokonce i k analýze jednoduchých 
systémů jsou potřeba údaje ze široké škály 
různých průmyslových podniků. Právě to 
je jeden z důvodů časové náročnosti fáze 
sběru údajů. 

Údaje týkající se jednotkových procesů 
by měly zahrnovat následující typy vstu-
pů a výstupů:
•	 vstupy produktů, jako je materiál, 

služby, součástky, pomocný materiál 
atd. jako toky produktů;

•	 vstupy odpadu jako toky odpadů;
•	 vstupy zdrojů z přírody, například ze 

země, vody, vzduchu, biosféry atd.  
jako elementární toky;

•	 emise do ovzduší, vody a půdy jako 
elementární toky;

•	 ostatní vstupy a výstupy z ekosféry 
a do ní jako elementární toky;

•	 výstupy odpadu (pevný, tekutý, plynný 
pro nakládání s odpady v rámci tech-
nosféry) jako toky odpadů;

•	 výstup produktů a služeb.

Uvnitř těchto kategorií se musí jednot-
livé údaje dále zpřesňovat tak, aby byl 
splněn cíl studie. Chybějící údaje by měly 
být zdokumentovány a následně by se 
měl posoudit jejich dopad na výsledky 
studie pomocí analýzy citlivosti. Ně-
kdy se objevuje tendence omezit rozsah 
na základě tvrzení, že hmotnostní vstup 
některých pomocných materiálů je malý 
a jejich příspěvek do celkového systému 
je zanedbatelný. V některých případech 
to může být pravda. Nestačí však pouze 
předpokládat, je důležité toto tvrzení pro-
kázat. Opomenutí některých pomocných 
materiálů je jednou z nejběžnějších příčin 
rozdílů mezi různými analýzami zdánlivě 
stejného systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 Obecné schéma životního cyklu, zdroj Wenzel, H. University of SD 
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Obrázek 10 Obecné schéma ilustrující vazby a vztahy mez systémy, PF – primární funkce; zdroj 
Wenzel, H. University of SD 
 
 
  

 

PF 

Získávání 
materiálů 

Výroba Užití a oprava Odstranění Získávání 
materiálů 

Obnova 
materiálu Koprodukty: například chemikálie, materiály, teplo, elektřina  

Spotřeba 
obnoveného 
materiálu 

Odstranění 

9  Obecné schéma životního cyklu (zdroj: Wenzel, H., University of SD)

11  Hypotetická sekvence jednotkových procesů výroby polyetylenu; PF – primární funkce

10  Obecné schéma ilustrující vazby a vztahy mezi systémy (zdroj: Wenzel, H., University of SD) 
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Interní kontrola kvality údajů
V průběhu sběru údajů, ještě před tím, 
než dojede k jejich úpravě, by měla 
proběhnout interní kontrola jejich 
kvality. Kontrola by se měla zaměřit 
na proces sběru údajů, aby potvrdila, že 
probíhá v souladu s cílem a rozsahem 
studie. Zkontrolována by měla být 
kvalita údajů z hlediska jejich citlivos-
ti, konzistence a kompletnosti. Tyto 
kontroly mohou probíhat na méně 
formální úrovni, měly by však zajistit 
kvalitu vstupních údajů. Zkontrolovány 
by měly být i veškeré použité metody 
pro výpočet údajů. Týká se to například 
slučování údajů z různých zdrojů. Zjiš-
těné odchylky a nedostatky by měly být 
odpovídajícím způsobem vypořádány, 
například získáním dodatečných údajů 
z jiných zdrojů. Z vnitřní kontroly by 
měla vzniknout zpráva, jež by uvedla 
výsledky kontroly i způsoby jejího 
vypořádání.

Přepočet údajů na funkční jednotku
Shromážděné údaje ze všech procesů 
uvnitř hranic systému musí být správně 
přepočítány na jednotkové procesy.

Údaje z jednotkových procesů jsou 
pak převedeny na funkční jednotku.  
Přepočet údajů z jednotkových procesů 
na funkční jednotku musí být matema-
ticky správný a veškeré kroky by měly 
být zdokumentovány, a to nejen pro 
následnou kontrolu, ale především pro 
vlastní kontrolu správnosti postupu.

Modelování systému

Pro správné modelování systému je 
důležité, aby žádný významný tok 
produktů nebo odpadu nebyl opome-
nut nebo nezůstal nezařazen do modelu 
a aby se zachovala v celém předchozím 
procesu inventarizační analýzy kon-
zistence základních principů modelo-
vání, to znamená atributivního, nebo 
konsekvenčního přístupu. Atributivní 
způsob modelování pohlíží na produkt 
jako na izolovaný systém a snaží se 

izolovat primární funkci, aby mohly 
být environmentální dopady této jediné 
funkci přiřazeny, jak je znázorněno 
na obr. 9.

Konsekvenční přístup oproti tomu 
chápe systém včetně dalších vazeb 
souvisejících s obnovou energie a mate-
riálů, výrobou koproduktů a produkcí 
dalších funkcí. Umožňuje tak posoudit 
dopady produktového cyklu v širších 
souvislostech, jak vyplývá z obr. 10, kde 
jsou další vazby v souvislosti s obno-
vou energie a materiálů a výrobou 
koproduktů zobrazeny. Konsekvenční 
přístup tak umožňuje proudit dopady 
produktového cyklu v podstatně širších 
souvislostech. Oba přístupy však mají 
své výhody a nevýhody.

Z hlediska modelování systému je 
třeba se vypořádat s procesy, jako je ob-
nova energie, opětné užití a recyklace. 
Z metodického hlediska plní recyklova-
ný odpadní produkt dvě funkce. První 
je ta, pro kterou byl původně vyroben, 
a druhou je poskytnutí sekundární 
suroviny pro následující životní cyklus. 
To se týká nejen výrobku po skonče-
ní jeho životnosti, ale také odpadu 
generovaného kdekoliv v rámci život-
ního cyklu. Najít správný model pro 
recyklaci bylo předmětem rozsáhlých 
diskuzí. Zvažovalo se mnoho přístupů. 
Základní přístup k modelování recyk-
lace však vychází z toho, zda použijeme 
atributivní, nebo konsekvenční přístup. 
Rozdíl mezi nimi spočívá v různém 
pohledu na odpad. Při konsekvenčním 
modelování je odpad koproduktem 
(druhotnou surovinou), kdežto při 
atributivním je odpadem. 

Než se přistoupí k modelování recyk-
lace, je důležité si uvědomit, že existují 
různé situace týkající se recyklovaného 
produktu. Nejjednodušší formou je 
situace uzavřené recyklační smyčky, kdy 
se druhotný produkt vrací zpět do stej-
ného systému a nahrazuje vstup primár-
ního produktu. Například tavenina 
ze skleněných střepů plně nahrazuje 
taveninu z primární suroviny. Druhot-
ný produkt může a nemusí vstupovat 

do stejného produktu, důležité však je, 
že zajišťuje stejnou funkci. 

V praxi se mnohem častější než 
uzavřená smyčka vyskytuje otevřená 
recyklační smyčka, kdy se druhotný 
produkt použije pro jiný výrobek, 
plnící jinou funkci. Pokud má druhot-
ný produkt stejnou primární cestu, bez 
ohledu na to, pro jakou další funkci 
se produkt použije, je situace obdob-
ná jako v případě uzavřené recyklační 
smyčky. Regranulát z PET obalů může 
být použit pro výrobu PET obalů, nebo 
pro výrobu jiných produktů. V obou 
případech nahrazuje granulát z pri-
mární suroviny. Pokud má otevřená 
recyklační smyčka jinou primární cestu, 
je situace složitější. Často se stává, že je 
způsob využití druhotné suroviny zcela 
neznámý.

Atributivní modelování recyklace
V případě atributivního modelování 
přiřadíme LCI (emise, spotřebu energie 
atd.) oběma systémům, tedy tomu, 
který produkuje odpad a odpadní pro-
dukt, i tomu, který odpadní/druhotný 
produkt použije. Nejedná se tedy o alo-
kaci mezi prvním a druhým životním 
cyklem, ale mezi oběma funkcemi.

Při atributivním modelování recy-
klace se zaměříme na to, jaké budou 
hranice systému prvního a následného 
životního cyklu. K tomu potřebujeme 
vědět, jaká je tržní hodnota odpadu 
nebo odpadního produktu a jaké jsou 
fyzikální charakteristiky odpadu. 

Konsekvenční modelování recyklace
V případě konsekvenčního modelování 
se berou v úvahu následky recyklace. 
V tomto případě je třeba určit proce-
sy nahrazené druhotným produktem. 
Nahrazení jejich produkce je pak 
připsáno jako kredit posuzovanému sys-
tému. I v tomto případě je nutné řešit 
korekci, pokud druhotný produkt není 
kvalitativně stejné hodnoty. Korekce 
pak může být odvozena z rozdílu ceny 
mezi produkcí z primární a sekundární 
suroviny. 
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kontrola kvality údajů

Norma ČSN EN ISO 14044 [4] speci-
fikuje požadavky na kvalitu údajů. Jejich 
kontrola se zaměřuje především na časový 
rozsah a stáří údajů, minimální dobu, 
za kterou mají být údaje shromažďovány, 
jejich geografický a technologický roz-
sah, přesnost, úplnost, reprezentativnost, 
konzistenci a reprodukovatelnost údajů. 
Posouzení se týká i zdrojů údajů a nejistoty 
informací, například použitých modelů 
a předpokladů. 

výpočet výsledků 
inventarizační analýzy

Elementární toky jednotkových proce-
sů přepočítané na referenční tok, tj. tok 
na funkční jednotku, vytvářejí ve svém 
úhrnu výsledky inventarizační analýzy. 
Princip, o nějž se opírají výpočty inven-
tarizační analýzy, je jednoduchý a lze ho 
popsat pomocí hypotetického příkladu 
výpočtu energie potřebné pro výrobu poly-
etylenu. Obr. 11 demonstruje tyto výpočty 
na systému s rozsahem od kolébky k bráně 
závodu.

Prvním stupněm je výpočet energie 
na jednotkový výstup každé složky jednot-
kových procesů. Tyto hodnoty jsou uve-
deny v rámečcích na obr. 11. Druhou fází 
je stanovení materiálových toků v systému 
jako celku. Obr. 11 uvádí řetězení toků, ale 
nezabývá se vedlejšími odpadovými prou-
dy. Celková energie sekvence na obr. 11 
může být vypočítána jako souhrn energe-
tických produktů na jednotkový výstup 
u každého jednotkového procesu a na cel-
kový výstup. Z toho vyplývá, že:  
celková energie = (1,04 x 2) + (1,03 x 4) 
+ (1,01 x 10) + (1,00 x 3) = 2,08 + 4,12 + 
10,10 + 3,00 = 19,3 MJ na kg polyetylenu.

Stejný postup se používá u všech 
ostatních parametrů. Výpočty lze provést 
pomocí vlastního modelu. Z časového hle-
diska je však mnohem výhodnější použít 
pro výpočet inventarizační analýzy některý 
ze specializovaných programů dostupných 
na trhu.

Závěr

Inventarizační analýza je velmi důleži-
tou fází metody LCA. Od její kvality se 
odvíjí kvalita celé studie. Chybějící nebo 
nepřesné inventarizační údaje nenahradí 
žádná další fáze LCA, proto je důležité si 
uvědomit, že kvalita studie LCA je tako-
vá, jak kvalitní a přesné údaje se zpraco-
vateli studie podařilo shromáždit.

Přesností inventarizačních údajů se 
zabývalo mnoho studií, přesto je základ-
ním faktem, že primární informace pro 
výpočet výsledků inventarizační analýzy 
dodává průmysl. Při předpokladu, že prů-
mysl nedodává záměrně špatné informa-
ce, je nutné uvažovat o tom, jak přesné 
tyto informace jsou. Na straně vstupů se 
jedná o informace týkající se paliv, energií 
a surovin. Ty jsou obvykle vstupem, 
za který průmysl platí, takže by se mělo 
jednat o přesné údaje. V praxi však může 
s jistotou tvrdit pouze málo průmyslo-
vých podniků, že nepřesnosti jejich údajů 
jsou menší než 5 %.

Na straně výstupů množství informa-
cí závisí na úrovni monitoringu emisí. 
Obecně platí, že čím lepší monitoring, 
tím se zjistí více emisí. Je velmi důležité 
si uvědomit, že LCI je kompilací těch 
kvantitativních parametrů, pro něž jsou 
dostupná data. Jestliže dostupná nejsou 
a nelze je odhadnout, neobjeví se v ko-
nečném výsledku. Navíc existují některé 
důležité environmentální parametry, které 
nemohou být kvantifikovány. Bylo by 
proto nekorektní předstírat, že inventari-
zační tabulka provádí kompletní environ-
mentální obraz. 

Článek byl redakčně krácen. Plný text 
včetně ilustračních příkladů a doplňují-
cích tabulek najdete v elektronické verzi 
časopisu.
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k o m e r č n í  s d ě l e n í

Principy udržitelné výstavby

Tento nový koncept navrhování budov 
reaguje na obecné požadavky udržitel-
ného rozvoje a představuje nový přístup 
k navrhování, realizaci a provozování 
budov tak, aby splňovaly široké spektrum 
ekonomických, environmentálních, soci-
álních a kulturních požadavků. Zaměřuje 
se na minimalizaci negativních vlivů 
staveb na životní prostředí v celém jejím 
životním cyklu.

Je již všeobecně známo, že staveb-
nictví a jeho produkty jsou zodpovědné 
za 40 % spotřeby veškeré vyrobené energie 
a přibližně za stejné procento produkce 
emisí skleníkových plynů (především 
CO2) a produkce pevných odpadů. Sta-
vební průmysl v porovnání s jinými sekto-
ry průmyslu podstatně více ovlivňuje stav 
životního prostředí, proto je třeba se stále 
více zajímat o možnosti snížení tohoto 
vlivu nejen při výstavbě a provozu budov, 
ale také při výrobě stavebních materiálů 
a konečné likvidaci stavebních objektů.

vznik a realizace 
projektu edur

Před dvěma lety se Národní stavební 
centrum spolu s Ing. arch. Daliborem 
Borákem sešlo nad myšlenkou věnovat 
se propagaci trvale udržitelné výstavby 
v první fázi mezi odborníky a v další 
fázi mezi stavebními firmami i laickou 

veřejností. V rámci realizace grantového 
projektu EdUR – Edukace udržitelného 
rozvoje, který je podporován Jihomorav-
ským krajem, vyzvalo brněnské stavební 
centrum třicítku odborníků, kteří se 

ve své profesi věnují navrhování šetrných 
budov, energetickou náročností, vývoji 
nových stavebních materiálů, šetrných 
technologií apod., aby jim v tomto zámě-
ru pomohli. 

Přibližně rok a půl navštěvovali tito 
vysoce kvalifikovaní experti workshopy, 
kde se diskutovalo nad pojmem „udrži-
telnost“, a jakým způsobem ji uchopit 
v jednotlivých oblastech stavebnictví. 
Formulovali se obsahy studijních publi-
kací a nových vzdělávacích programů pro 
navrhování, realizaci a kontrolu prová-
dění staveb podle principů trvale udrži-
telné výstavby. Experti v rámci projektu 
navštívili pět zahraničních několikaden-
ních odborných exkurzí v Německu, Ra-
kousku a Finsku, kde mají naši kolegové 
již několikaletou zkušenost s výstavbou 

těchto staveb. Veškeré poznatky z diskuzí 
a exkurzí experti zakomponovali do zpra-
cování studijních textů. 

Výsledkem projektu je unikátní soubor 
tří desítek svazků odborných publikací. 

Dále vznikla v prostoru sídla Národního 
stavebního centra vzdělávací 3D expozice 
stavebních materiálů, výrobků a techno-
logií s dotykovými obrazovkami s infor-
macemi k jednotlivým tématům. 

navrhování, realizace a provozování 
budov – trvale udržitelná výstavba 
V brněnském Národním stavebním centru se přední odborníci již dva roky věnují novému přístupu 
k navrhování, realizaci a kontrole provádění staveb, které splňují principy trvale udržitelné výstav-
by. Ojedinělý soubor několika desítek odborných textů vznikal za podpory evropského grantového 
projektu EdUR – Edukace udržitelného rozvoje. Hlavními tematickými okruhy jsou filozofie, archi-
tektura a urbanizmus, navrhování budov, energie, materiály, přírodní principy, hodnoticí metody, 
ekonomika, legislativa a provoz budov.

„udržitelné je to, co jsme si chtěli a mohli pořídit, současně 
to můžeme a budeme chtít nyní i v budoucnosti používat 
a pořízením a používáním zmíněného neomezíme možnosti 
budoucím generacím.“

 Ing. arch. Dalibor Borák

Slaměné balíky v konstrukci z knihy Použití přírodních 
materiálů a principů, autor: Mojmír Hudec, foto: 
Blanka Johanisová
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Vzdělávací program prošel zkušebním 
pilotním ověřením, kterého se zúčastnili 
jihomoravští projektanti, architekti a za-
městnanci stavebních firem. Na základě 
kladných reakcí na témata a úspěšnosti 
celého vzdělávacího programu přichystalo 
Národní stavební centrum vzdělávací 
kurzy.

kurzy na podzim 2013

Na podzim 2013 začíná Národní stavební 
centrum se vzdělávacími kurzy určenými 
pro široké spektrum posluchačů, pře-
devším pak pro ty, kteří jsou profesně 
zaměřeni na oblast stavebnictví a zajímají 
se o šetrné stavby.

Témata jsou přehledně strukturová-
na tak, že účastníci postupně získávají 
praktické informace týkající se nového 
způsobu navrhování budov, využívání 
moderních a efektivních technologií 
šetrných k životnímu prostředí, využívání 
obnovitelných materiálů a získají celko-
vý přehled o problematice udržitelného 
rozvoje ve stavebnictví.

Popis vzdělávacího programu

Vzdělávací program nabízí jedinečnou příleži-
tost zúčastnit se komplexně řešeného progra-
mu pro navrhování, realizaci a provozování 
budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. 
Zkušení lektoři z praxe představí témata for-
mou přednášek a odborných studijních textů. 
Součástí programu jsou také příklady staveb, 
diskuze a workshopy s odborníky.

Lektoři a experti

Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům), 
Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Mojmír 
Hudec, Ing. Juraj Hazucha (Centrum 
pasivního domu), Ing. Jiří Šála, CSc., 
Ing. Martin Novák (Evora), Ing. Martin 
Vonka, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT), 
Ing. Martin Mohapl, Ph.D., Ing. Olga Rubi-
nová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D., 
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Ing. Ja-
kub Vrána, Ph.D. (Fakulta stavební VUT), 
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (Fakulta FEKT 
VUT), Karel Plotěný (ASIO), JUDr. Alena 
Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta MUNI).

BLOK I
Filozofie a architektura navrhování budov  
podle principů trvale udržitelné výstavby
3. října 2013 Filozofie a architektura navrhování budov 
4. října 2013 Zkušenosti z praxe při navrhování budov

BLOK II
Navrhování vnější obálky budov podle principů  
trvale udržitelné výstavby 
31. října 2013 Materiály typické pro stavbu budov 
1. listopadu 2013 Navrhování vnější obálky budov

BLOK III
Navrhování vnitřního prostředí budov podle principů  
trvale udržitelné výstavby 
21. listopadu 2013  Energetická náročnost budov a navrhování 

vnitřního prostředí budov 
22. listopadu 2013  Navrhování systémů využití obnovitelných 

zdrojů energií, inteligentní budovy a hos-
podaření s vodou pro budovy

BLOK IV
Legislativa, ekonomika, kontrola kvality provádění 
a vedení staveb, environmentální hodnocení a certifikace 
budov podle principů trvale udržitelné výstavby 
12. prosince 2013  Legislativa, ekonomika ve stavebnictví 

pro navrhování budov 
13. prosince 2013   Kontrola kvality provádění a vedení sta-

veb, environmentální hodnocení a certifi-
kace budov

Více informací a registrace: 
 http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odbor-
ne-seminare/vzdelavaci-kurzy-edur/

Začínáme v říjnu 2013!

Odborná exkurze do Finska; Helsinki – Espoo, budova 
FMO Tapiola – nejvyšší dřevěná administrativní 
budova v Evropě z roku 2005
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Třetí vydání publikace zpracované podle ČSN EN 1995-1-1 (Eurokódu 5) a změny A1 k této  
ČSN EN z května 2009 zahrnuje normy a předpisy navazující na kmenovou normu. Popisuje nové spojovací 
prvky pro dřevěné konstrukce, nové deskové materiály na bázi dřeva i nový způsob zateplení střechy nad 
rovinou krokví. 

Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997
Autor: Jan Masopust; vydavatel: IC ČKAIT, 2012 
Formát, počet stran: B5, brož., str. 208
Prodejní cena 385 Kč (vč. DPH); pro autorizované osoby ČKAIT: 320 Kč (vč. DPH)
Příručka pojednává o geotechnickém průzkumu, navrhování základových konstrukcí, plošných základech, 
hlubinných základech, stavebních jámách, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních 
jam, opěrných zdech, zásadách odvodňování stavebních jam a monitoringu pažicích konstrukcí.

Stavební kniha 2013 – Nový život opuštěných staveb – průmyslové dědictví
Autor: kolektiv autorů; vydavatel: IC ČKAIT, 2013
Formát, počet stran: A4, brož., str. 140
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Nově vydaná publikace se soustředí na odlišné modely investování u konverzí industriálních staveb 
a představuje konkrétní příklady řešení – od vápenky v Albeřicích až po transformaci výrobní haly ve Vítkovicích. 
Zabývá se i využitím poválečné průmyslové architektury. V druhé části jsou údaje ČSÚ o vývoji stavebnictví 
v roce 2012.
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celkem 12x novelizován.) Úvodní komentář zohledňuje úpravy jednotlivých novel.
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