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Patnáct let fungování pasivního 
Centra Veronica

Objekt vzděláva-
cího Centra Vero-
nica byl v  roce 
2006 postaven 
jako první česká 
veřejná budova 

v pasivním standardu. Nyní zane-
chává 8× nižší uhlíkovou stopu než 
průměrná instituce.
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Vítězné projekty E.ON Energy 
Globe 2020

Počátkem listo-
padu 2020 byly 
vyhlášeny výsled-
ky 11. ročníku 
soutěže E.ON 
Energy Globe. Cí-
lem soutěže je 

ocenit projekty a  nápady, které 
pomáhají šetřit přírodu a energii.
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Národní divadlo ušetří miliony 
ročně na energiích

Cílem úsporného 
projektu s  chytrý-
mi technologiemi 
s efektivní regulací 
bylo výrazné a tr-
valé snížení spo-

třeby zemního plynu, elektřiny 
a vody a také maximální využití od-
padního tepla a využití obnovitel-
ných zdrojů energie.
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Kdyby tisíc Hostětínů
Obec Hostětín již 
téměř třicet let ak-
tivně využívá 
místních a obno-
vitelných zdrojů 
energie. Přináší-

me rozhovor s  geografem Mgr. 
Radimem Machů, správcem hos-
tětínské kotelny a programovým 
pracovníkem Centra Veronica 
Hostětín.
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SMART CITIES

Nejlepší inovace českých 
chytrých měst 

Do 4. ročníku čes-
ké soutěže Chytrá 
města 2020 se 
přihlásilo přes 180 
projektů, z nichž 
odborná porota 

vybrala v prosinci 2020 sedm vítě-
zů. Ocenila také osobnosti oboru.
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Šanghaj vítězem World Smart 
City Award 2020

Smart Shanghai, to 
je inteligentní měs-
to orientované na 
digitální infrastruk-
turu, služby e-go-
vernmentu a envi-

ronmentální strategie. Díky realizaci 
těchto cílů se stala Šanghaj vítězem 
mezinárodní ceny Smart City Award 
2020.
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Parametry PŘEKLADU HELUZ 
FAMILY 3in1 nosný vylepšil 
grafitový polystyren

Energetickou spo-
třebu, a tedy i pro-
vozní náklady 
domu neovlivňují 
jen výdaje na vytá-
pění, ale i na jeho 

chlazení. U současných dobře izo-
lovaných novostaveb nelze bez 
vnějšího stínění dosáhnout dobré-
ho komfortu během letních měsíců.

str. 28

Konstrukční desky Rigips 
jako materiál pro pasivní 
dřevostavby

Skladby stěno-
vých i střešních 
konstrukcí s des-
kami RigiStabil 
a  Rigidur je mož-
né navrhnout tak, 

aby splnily nejvyšší nároky na te-
pelně-technické požadavky pro 
nízkoenergetické i pasivní domy. 
Díky správně navržené konstrukci 
lze snížit náklady na vytápění v řá-
dech desítek procent.
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Energy City Graz – energeticky 
úsporný urbanismus

Projekt Energy City 
Reininghaus ve 
Štýrském Hradci je 
koncipován jako síť 
budov s aktivním 
energetickým stan-

dardem, který je založen na synergic-
kém efektu vzájemně sdílených zdro-
jů i potřeb všech druhů energie.

str. 21

FIREMNÍ BLOK

Moderní energeticky  
úsporný dům

Krásný, komfortní 
a funkční dům, kte-
rý nevyžaduje do-
datečné vytápění 
a energii získává 
z  obnovitelných 

zdrojů? Moderní objekty z  vysoce 
kvalitních stavebních materiálů vy-
bavené řadou inovací se mohou 
chovat jako stroj složený z perfekt-
ně padnoucích částí, jehož hlavním 
cílem je splnění přísných požadavků 
nízkoenergetického nebo pasivního 
stavebnictví.
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Národní divadlo ušetří 
miliony ročně na energiích
V roce 2008 odstartovalo Národní divadlo v Praze projekt chytré 
energetiky za 75 mil. Kč, který za deset let ušetřil 93 mil. Kč. Po 
splacení investice šetří nyní Národní divadlo na energiích více 
než 9 mil. Kč ročně. 

Cílem úsporného projektu s  chytrý-
mi technologiemi s efektivní regulací 
bylo výrazné a trvalé snížení spotře-
by zemního plynu, elektřiny a  vody 
a  také maximální využití odpadního 
tepla i  využití obnovitelných zdrojů 
energie (sluneční energie a  energie 
obsažené ve vodě). Samozřejmostí 
bylo zavedení systému energetic-
kého managementu s  moderní in-
formačně komunikační technologií. 
Základem energetických úspor tedy 
byla opatření na systémech vytápění, 
chlazení, větrání a zásobování vodou. 

Úpravám předcházely téměř čtyři 
roky příprav, konzultace, kontrolní 
měření, jednání s  vedením divadla, 
projektanty a památkáři. Při přípra-
vách a  následné realizaci hlavních 
úsporných opatření v  roce 2008 
a doplňujících opatření v dalších le-
tech si projekt vyžádal investici ve 
výši 86,9 mil. Kč. Výsledkem spojení 
tradičních technických řešení s vyu-

žitím obnovitelných zdrojů a  inteli-
gentního způsobu řízení technického 
zařízení komplexu budov v  centru 
Prahy došlo k úspoře energií v hod-
notě 93,4 mil. Kč za 10 let. I  nyní 
ušetří Národní divadlo na energiích 
více než 9 mil. Kč ročně v porovnání 
s  referenčním rokem před zavede-
ním opatření. (Předchozí roky 2019 
a  2020 vybočují z  očekávaných čí-
sel, jelikož v  roce 2019 byla mírná 
zima a rok 2020 byl zasažen pande-
mií covid-19, a  tudíž byly prostory 
divadla méně využívány.)

Fotovoltaika, tepelná 
čerpadla, moderní osvětlení, 
spořiče vody
Modernizace energetického hospo-
dářství Národního divadla představu-
je integrované řešení, které využívá 
synergie mezi jednotlivými techno-
logiemi s cílem co největšího využití 
energie. Postupně docházelo k ladění 
systému dle jednotlivých provozních  

Národní divadlo ušetří každoročně více než 9 mil. Kč na 
energiích díky energeticky úspornému projektu. 
Foto: archiv Národního divadla v Praze

www.ESB-magazin.cz
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režimů. Další úsporná opatření byla 
realizována na základě analýzy pro-
vozu a  dosažených výsledků. Např. 
v roce 2009 bylo instalováno moder-
ní osvětlení a spořiče vody, v násle-
dujícím roce přibyl systém IRC (indi-
vidual room control), který umožňuje 
nastavení a sledování teploty v  jed-
notlivých místnostech podle způsobu 
využití, rozvrhu či pracovní doby tak, 
aby při zachování tepelného komfor-
tu nedocházelo ke zbytečnému plýt-
vání energií. V roce 2014 byla spuš-
těna plná verze softwaru Opereta, 
která významně optimalizovala a au-
tomatizovala provoz vzduchotechnic-
kých jednotek s ohledem na časový 
plán zkoušek a divadelních předsta-
vení. Např.: Celková spotřeba tepla 
pro areál ND (plynové kotle + tepelná 
čerpadla) vztažená na klimatické pod-
mínky hodnoceného období se od 

počátku projektu průměrně pohybo-
vala kolem 8,2 GJ/DST (denostupňů 
– hodnota stanovená rozdílem mezi 
průměrnou vnitřní teplotou v domě 
a teplotou venkovní vynásobená 
počtem dnů otopného období). Po 
nasazení systému Opereta v  roce 
2014 došlo díky efektivnějšímu pou-
žívání VZT jednotek k poklesu měrné 
spotřeby o více než 15 %. Od roku 
2017 došlo naopak k nárůstu spo-
třeby z důvodu připojení nových od-
běrů teplé vody – Themos; spotřeba 
teplé vody se v  posledních letech 
snižuje, zejména oproti počátečním 
rokům projektu (rok 2009 – spotře-
ba 3 135 m3, rok 2018 – spotřeba 
1 832 m3).

Realizovaná opatření:
 ●využití odpadního tepla hyd-
raulické tlakové stanice jevišt-

ní technologie pro předehřev 
teplé vody;
 ●využití odpadního tepla z větrá-
ní divadelního sálu;
 ●výměna chladicí jednotky kli-
matizace za reverzní chladicí 
jednotku (nový reverzní chladicí 
stroj Carrier umožňuje i vytápě-
ní a ohřev teplé užitkové vody 
odpadním teplem, např. z oslu-
něných fasád, případně teplem 
z vltavské vody); 
 ● instalace frekvenčních měničů 
pro čerpadla vltavské vody –  
řízení otáček v závislosti na 
teplotě vody; 
 ●voda z Vltavy se využívá jako 
zdroj tepla pro vytápění budov a 
zdroje chladu pro jejich ochlazová-
ní; malé tepelné čerpadlo umož-
nilo ušetřit 15 000 m3 pitné vody 
ročně díky využití vltavské vody;

 ● instalace frekvenčních měničů 
pro vzduchotechnické jednotky 
– optimalizace potřeby množ-
ství větracího vzduchu s ohle-
dem na dosažení a udržení para-
metrů teploty, vlhkosti a obsahu 
CO2 v klimatizovaném prostoru;
 ●nepřímá rekuperace tepla z kli-
matizovaných prostorů objektů 
Národního divadla (instalován 
byl tepelný výměník vzduch/
glykolová směs – na vstupu 
venkovního vzduchu do objektu 
a výstupu odpadního vzduchu 
z objektu; k přenosu tepla od 
výstupního vzduchu do vstupu 
venkovního vzduchu se používá 
glykolová směs); 
 ●rekonstrukce centrální kotelny, 
instalace kondenzačních kotlů 
(instalací hlavového ventiláto-
ru byl stávající nízkoteplotní 

Národní divadlo v Praze – půdorys a řez s vyznačenými realizovanými opatřeními. Zdroj: Národní divadlo v Praze

q
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komín změněn na podtlakový 
pro kondenzační provoz; insta-
lovány byly nové vysoce účin-
né kondenzační kotle Hoval 
2 × 1,44 MW);
 ● instalace fotovoltaické  
elektrárny na střeše provozní 
budovy Národního divadla a na 
budově Nové scény (fotovoltaic-
ké články integrované do hyd-
roizolace) o výkonu cca 60 kWp; 
nebyly použity běžné skleněné 
panely, ale fotovoltaický systém 
integrovaný do hydroizolační 
fólie, čímž byl vyřešen letitý 
problém zatékání do objektů 
porušenou hydroizolací střech; 
zároveň došlo ke zlepšení tepel-
něizolačních vlastností střech;

 ● instalace dodatečné tepelné izo-
lace v provozní budově ND;
 ● instalace úsporných zdrojů svět-
la ve všech objektech ND (ušetří 
508 MWh elektrické energie 
ročně);
 ●úsporné splachování, úsporné 
sprchy (ušetří 4 208 m3 vody 
ročně);
 ●zavedení individuální regulace 
v provozní budově ND (úspory 
el. energie – ovládání osvětlení 
na základě přítomnosti v kan-
celáři a intenzity osvětlení 
v kanceláři, úspory tepla –  
útlumy vytápění v případě ne-
přítomnosti osob);
 ●modernizace řídicího systému 
a systému měření a regulace, 

zřízení centrálního dispečinku 
(připojení chladicích strojů TRA-
NE do řídicího systému Sauter 
z důvodu optimalizace jejich 
provozu – snížení spotřeby el. 
energie; připojení PC pro monito-
ring a vzdálený přístup k řídicímu 
systému Sauter – optimalizace 
energetického hospodářství) atd.

Přehled vybraných výkonů 
a kapacit energetického 
hospodářství:

 ● instalovaný výkon – el. energie: 
6 060 kW, z toho 60 kW z obno-
vitelných zdrojů (FVE);
 ● instalovaný výkon zdrojů tepla: 
10 890 kW, z toho 1 740 kW 
z obnovitelných zdrojů;

 ● instalovaný výkon zpětného zís-
kávání tepla: max. 500 kW (ener-
gie z obnovitelných zdrojů);
 ● instalovaný výkon vzduchotech-
nických zařízení: cca 900 000 m3 
vzduchu/h;
 ● instalovaný výkon čerpadel vl-
tavské vody: max. 750 000 l/h 
(z vltavské vody se získává níz-
kopotenciální teplo pro tepelná 
čerpadla).

Garance úspor nastavená 
smluvně
Projekt byl realizován v roce 2008 
formou EPC (Energy Performance 
Contracting). Podstatou této meto-
dy je financování energeticky úspor-
ných opatření z  budoucích úspor. 

Vyhodnocení za první období služeb energetického managementu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

14 

Komentář: 
V zimních měsících jsou pro výrobu tepla využívány převážně kondenzační plynové kotle Hoval K3 a Hoval K4, 
které jsou vytěžovány rovnoměrně (34% a 36%). Staré kotle ČKD slouží pouze jako záloha pro výjimečné mrazy 
a poruchové případy. V přechodných a letních měsících, pokud to venkovní podmínky umožňují, je přednostně 
využíváno tepelné čerpadlo Carrier. V roce 2018 byl podíl TČ na výrobě tepla 30%. 

 

Komentář: 
Celková výroba tepla v areálu ND se skládá z výroby tepla na plynových kotlích Hoval, výroby tepla tepelným 
čerpadlem Carrier a z tepla získaného rekuperací z odpadního vzduchu.  

Vyhodnocení za první období služeb energetického managementu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

24 

 

 

 

 

Komentář: 
Vyrobené množství elektrické energie fotovoltaickými elektrárnami na střechách Národního divadla každoročně 
překračuje projektem předpokládané hodnoty a udržuje se v rozmezí 35-40 MWh/rok. V roce 2018 bylo díky 
dlouhému a slunečnému létu dosaženo nového maxima ve výši téměř 43 MWh. 

  

Zajištění tepla v areálu ND v roce 2018 celkem. Teplo je zajišťováno po-
mocí plynových kotlů Hoval (Hoval K3 – 34 %, Hoval K4 36 %), tepelného 
čerpadla Carrier (30 %) a z tepla získaného rekuperací z odpadního vzdu-
chu (celkové množství rekuperovaného tepla – v roce 2008 – 1627 GJ, 
v roce 2018 – 390 GJ). Zdroj: ENESA a.s.

Vyrobené množství elektrické energie fotovoltaickými elektrárnami. Pro-
jektem předpokládané hodnoty jsou každoročně překračovány a udržují se 
v rozmezí 35–40 MWh/rok. Celková výroba elektrické energie fotovoltaic-
kou elektrárnou v roce 2009 – 17,7 MWh, v roce 2018 – 42,7 MWh – díky 
slunečnému létu. Zdroj: ENESA a.s.

Teplo celkem
odečty

Výroba elektrické energie fotovoltaickým systémem

q
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Funguje na splátkovém principu. 
Zákazník k její realizaci nepotřebuje 
žádné vlastní finanční zdroje, reali-
zaci poskytovateli postupně splácí 
z výsledných a smluvně garantova-
ných úspor. 

Dodavatel (jímž byla ENESA 
z  ČEZ ESCO) garantoval výši 
úspor přímo ve smlouvě (garan-
tovaná úspora pro rok 2010 byla 
stanovena na 6,8 mil. Kč, přičemž 
každý rok měla růst o 2,5 %). In-
vestice se tak splácela z  ušet-
řených peněz. Financování pro-
bíhalo dodavatelským úvěrem 
spojeným s  dotací Národního di-
vadla na opravu střechy ve výši 
2,5 milionu Kč. 

Za dosažené úspěchy a šetrný pří-
stup k energiím získalo Národní di-

vadlo několik ocenění, stalo se stra-
tegickým partnerem České rady pro 
šetrné budovy a partnerem projek-
tu Green Light.

Podobným způsobem byla op-
timalizována spotřeba energií 
i  v  dalších institucích – např. ve 
Stavovském divadle a Státní ope-
ře Praha. Úsporný projekt je v sou-
časné době zpracován pro Kon-
gresové centrum hlavního města 
Prahy. 

Redakčně zpracovala 
PhDr. Markéta Pražanová

Více informací o projektu,  
o divadle a udržitelném rozvoji 
www.enesa.cz

Úspory energie v Národním divadle 
Stavebník: Národní divadlo v Praze
Dodavatel: ENESA a.s.
Zpracovatelé projektu: ENESA 
a.s. – Ing. Ivo Slavotínek a Ing. 
Valentýn Avramov ve spolupráci 

s Ing. Václavem Pelouchem a Ing. 
Miroslavem Růžičkou z technicko-
-provozní správy ND
Realizace: 2008
Monitoring úspor: 2008–2018

Dosažené úspory za 10 let 
Úspora plynu: 
59 000 MWh (rovná se pětileté 
spotřebě plynu ND před zaháje-
ním úsporného projektu)
Úspora vody: 
330 000 m3

Úspora elektřiny: 
11 000 MWh
Úspora emisí CO2: 
24 000 t 
Náklady na energie před 
realizací projektu: 
18,7 mil. Kč bez DPH/rok

Investice dodavatele do 
základních energeticky úsporných 
opatření:  
24,8 mil.  Kč bez DPH
Investice do hydroizolace s inte-
grovanými fotovoltaickými články:
6,5 mil.  Kč
Celková investice: 
75 mil. Kč bez DPH
Celková úspora: 
93,4 mil. Kč

Fotovoltaické články na provozní budově ND jsou integrované do hydro-
izolace. Plocha FV článků: 554 m2, ostatní plocha střechy: 373 m2, roční 
úspora CO2 celkem 22 t. Foto: archiv Národního divadla

Divadlo má čtyři zásobníky teplé vody (každý o objemu 10 000 l), které pokrý-
vají spotřebu teplé vody ve všech jeho budovách. Dohřev probíhá na 48 ℃ 
v kotlích Hoval nebo tepelným čepadlem. Foto: archiv Národního divadla
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http://www.enesa.cz
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Kdyby tisíc Hostětínů... 
Obec Hostětín již téměř třicet let aktivně využívá místních 
a  obnovitelných zdrojů energie. Po mnoha oceněních se loni na 
podzim stala absolutním vítězem národního kola soutěže E.ON 
Energy Globe. 

Hostětín, malá obec s přibližně 220 
obyvateli, se rozprostírá na úpatí hra-
ničního hřbetu Bílých Karpat ve Zlín-
ském kraji. Obec leží v Chráněné kra-
jinné oblasti Bílé Karpaty a současně 
je v  ochranném pásmu vodárenské 
nádrže, a tak je docela přirozené, že 
od obnovení své samostatnosti na 
počátku devadesátých let klade dů-
raz na udržitelný rozvoj s co největší 
šetrností k životnímu prostředí. 

Na zkušenosti s realizací opatření ve-
doucích k udržitelnosti obce jsme se 
zeptali Mgr. Radima Machů, geogra-
fa, správce hostětínské kotelny, jed-
natele Moštárny Hostětín a progra-
mového pracovníka Centra Veronica 
Hostětín a Tradice Bílých Karpat.

Kdy jste začali uvažovat o udr-
žitelném přístupu rozvoje obce 
a  proč se stále daří toto téma 
zařazovat mezi priority?
S environmentálním přístupem jsme 
začali téměř před 30 lety, kdy jsme 
promýšleli vybudování kořenové čis-
tírny odpadních vod. Ta vznikla v roce 

1996 jako první svého druhu na vý-
chodní Moravě. Její zprovoznění od-
stranilo dlouholetou stavební uzávěru 
kvůli ochrannému pásmu vodárenské 
nádrže Bojkovice na potoce Kolelač 
a  umožnilo další rozvoj obce. Toto 
ekologicky šetrné řešení nezbytné 
komunální infrastruktury v praxi ote-
vřelo nový směr uvažování o budouc-
nosti nejen samotné obce. Z počáteč-
ní existenční nutnosti a omezení jsme 
udělali téma a „značku“. 

Jak čistírna funguje?
Základem čistírny je umělý mokřad 
s  běžnými mokřadními rostlinami 
(rákos obecný či chrastice rákosovi-
tá). Čištění vody probíhá především 
díky bakteriím žijícím na kořenech 
rostlin, které organické znečištění 
využívají jako svou potravu a mění 
je na CO2 a vodu. Dnes plní i funkci 
„vzdělávacího biocentra“. Už teh-
dy začala v oblasti osvěty a vzdě-
lávání naše spolupráce s organiza-
cí Českého svazu ochránců přírody 
Veronica – s  Ekologickým institu-
tem Veronica. Kořenová čistírna 

Šetrný přístup k životnímu prostředí a environmentální 
osvěta je to, co Hostětín odlišuje od ostatních obcí 
a měst. 

www.ESB-magazin.cz
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odstartovala další projekty udrži-
telného rozvoje, založené na vyu-
žívání místního přírodního bohat-
ství, obnovitelných zdrojů energie 
a využití technologií šetrných k ži-
votnímu prostředí. Na naše poči-
ny a řešení se přijel podívat v roce 
2010 i princ Charles.

Již v  devadesátých letech jste 
také začali využívat sluneční 
energii.
V rámci programu Slunce pro Bílé 
Karpaty se v roce 1997 začalo se 
svépomocnými montážemi solár-
ních systémů. Ty ohřívají vodu 
a  jsou ekologicky šetrnou a  pro-
vozně levnou alternativou k ohře-
vu vody v  elektrickém bojleru. 
Roční úspory energie z  fosilních 
zdrojů dosahují cca 2 MWh na jed-

no zařízení, tedy více než čtvrtinu 
roční spotřeby elektřiny průměrné 
domácnosti. Mimo tyto „pionýrské 
instalace“ jsou v obci nově instalo-
vány kolektory, podpořené napří-
klad z programu Zelená úsporám.

Sluneční kolektory jsou insta-
lovány na střechách 10 domů 
v obci.
Celková úspora energie ze sluneč-
ních kolektorů cca 30 MWh za rok, 
přičemž významná část pochází ze 
dvou velkoplošných instalací. Nej-
větší solární kolektor najdete na 
moštárně, ten má plochu 36 m2 
a má absorbér se selektivním po-
vrchem TiNOX. Zajišťuje zásobová-
ní moštárny a  seminárního centra 
teplou vodou, lze jej použít i na při-
tápění a ročně dodá 12–13 MWh. 

Jihovýchodní střechu moštárny 
zdobí od roku 2001, přičemž na 
jeho financování a instalaci se podí-
lely rakouská organizace AEE a lu-
cemburská poradenská nezisková 
organizace EBL. Viditelným prv-
kem je od roku 2009 také kolektor 
na průčelí sousední budovy Centra 
Veronica. Má plochu 22 m2 a za rok 
dodá 6–7  MWh. Byl nainstalován 
v rámci česko-slovenského Progra-
mu přeshraniční spolupráce 2007–
2013.

Energii ze slunce využíváte i pro 
výrobu elektřiny, v obci fungují 
čtyři fotovoltaické elektrárny.
První z nich byla v roce 2008 in-
stalována na střeše moštárny 
a skládá se ze 40 polykrystalic-
kých panelů o výkonu až 220 W. 

Úhrnný instalovaný výkon je 
8,8  kW. Panely mají sklon 45° 
a jihovýchodní orientaci 36° a je-
jich celková plocha činí 64 m2. In-
vestorem elektrárny, která ročně 
vyrobí okolo 9 MWh, je Nadace 
Veronica. V  roce 2010 byla po-
stavena velkoplošná fotovol-
taická elektrárna nad výtopnou 
o  úhrnném instalovaném výko-
nu 51,4 kW. Elektrárna se sklá-
dá z  234 panelů o  výkonu až 
220 W. Jde o první český příklad 
společné investice nadací (Na-
dace Partnerství, Nadace Vero-
nica, Nadace české architektury) 
a obce. Zbylé dvě instalace jsou 
umístěny na střechách rodin-
ných domů. Úhrnem díky využí-
vání solárních technologií, ať už 
teplovodních, či fotovoltaických, 

Kotel v obecní výtopně ročně spotřebuje cca 500–600 t dřevní štěpky, 
odpadu z okolních lesů a pil. Na rozvod je napojeno více než 80 % domů 
v Hostětíně.

Sluneční kolektory jsou instalovány na 13 domech. Celková úspora energie 
ze slunečních kolektorů činí více než 30 MWh za rok, přičemž významná 
část pochází ze dvou velkoplošných instalací.

q
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dochází každoročně v  Hostětí-
ně ke snížení emisí CO2 přibližně 
o 59 tun.

Většinu domů vytápí obecní vý-
topna na biomasu. Od kdy ji vy-
užíváte a jaký má výkon?
Od roku 2000 vytápí naše centrál-
ní výtopna s výkonem 732 kW té-
měř celou vesnici, přičemž obec je 
jejím majitelem a  provozovatelem. 
Spotřeba elektřiny na výtopně po 
rekonstrukci technologie v  roce 
2010–2011 poklesla na polovinu 
a  v  současností je roční spotřeba 
nižší než 20 MWh (72 GJ). V přepoč-
tu k vyrobenému teplu je potřeba asi 
1,6 % elektřiny (16 kWh na 1 MWh 
tepla do sítě). Investice do výtop-
ny doplňuje tepelná izolace domů, 
kterou občané postupně provádějí 

na vlastní náklady. Výtopna, resp. 
jednotliví odběratelé za topnou se-
zonu spotřebují asi 3 500 GJ tepla 
a uspoří 600 tun CO2 ročně.

Platby za palivo neopustí region, 
ale jsou součástí obecního roz-
počtu a příjmem místních podni-
katelů – majitelů lesů či pil. A oby-
vatelé Hostětína navíc ušetří.
Průměrná cena dodávaného tep-
la pro obyvatele v  České repub-
lice (z  domovních předávacích 
stanic) dosáhla v  roce 2019 prů-
měrně 677 Kč/GJ (resp. 532 Kč/GJ  
pro teplo z  biomasy). Průměrná 
cena dodaného tepla v  Hostětí-
ně (432 Kč/GJ) je na úrovni zhruba 
2/3 národního průměru. Ke globál-
ním environmentálním přínosům 
výtopny se přidružuje i příznivý vliv 

na čistotu ovzduší v obci: například 
pevné emise z obecní kotelny jsou 
na úrovni 2 % výchozího stavu. Pro-
voz obecní výtopny v Hostětíně má 
tedy charakter veřejně prospěšné 
služby, kdy je cena dodávaného tep-
la s ohledem na dlouhodobou udrži-
telnost provozu výtopny v rovnová-
ze mezi ekonomickými a sociálními 
cíli. Financování této investice po-
cházelo ze Státního fondu životní-
ho prostředí, z nizozemského gran-
tu v rámci jednoho z mezinárodních 
mechanismů ke snižování emisí CO2 
– AIJ, České energetické agentury 
a ze zdrojů obce a uživatelů.

Obec využívá šetrné veřejné 
osvětlení. Jaké přináší výhody?
V roce 2006 proběhla obnova ve-
řejného osvětlení spočívající v  in-

stalaci 43 nejmodernějších svíti-
del, která snížila spotřebu elektřiny 
nejméně o čtvrtinu a velmi potlači-
la světelné znečištění oblohy. Na 
projektu se podílela společnost 
Philips Česká republika, a  to jak 
finančně, tak projektově. Svítidla 
jsou plně cloněná a doplněná vy-
soce účinnými sodíkovými výboj-
kami o  příkonu 50 W se žlutým 
světlem, pro náves byly zvoleny 
60 W výbojky. Včetně předřadní-
ku mají tyto zdroje účinnost přes 
sto lumenů na watt. Rovnoměr-
ně osvětlují prostor obce, svítí jen 
do potřebných směrů – pouze na 
chodníky a  komunikace, a  nikoliv 
do nebe, a  omezují tak produk-
ci škodlivého světelného smogu 
a současně tedy šetří energii i ži-
votní prostředí.

Kořenová čistírna vznikla jako první svého druhu na východní Moravě již 
v roce 1996. 

Schéma využití obnovitelných zdrojů v Hostětíně. 

q
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Pochlubit se ale můžete také 
dalšími ekologickými projek-
ty, třeba podporou tradičního 
ovocnářství.
Zpracování místní ovocnářské pro-
dukce se věnujeme od roku 1995, 
kdy vzniklo v Hostětíně jedno z cen-
ter činnosti Občanského sdružení 
Tradice Bílých Karpat zaměřeného 
na záchranu a  využití starých kra-
jových odrůd ovoce a  na podporu 
tradičního ovocnářství. Na podzim 
1998 byla na zahradě usedlosti za-
koupené Nadací Veronica obnovena 
stará dřevěná sušírna ovoce (jablek, 
hrušek, švestek), která se zachovala 
jako téměř poslední z původních de-
seti v obci a jedna z mála ze stovek 
v  celém regionu. Během podzimní 
sezóny usuší pro pěstitele z  Hos-
tětína a okolí asi 4,5 tuny ovoce. Od 

podzimu 2000 je v provozu moštár-
na pro výrobu nefiltrovaných moštů 
s výrobní kapacitou 300 tun jablek 
ročně. Většina produkce dodávané 
na trh v celé ČR je v biokvalitě a sor-
timent se rozšiřuje o  další zajíma-
vé směsi (červená řepa, zelený čaj, 
rakytník, arónie), sirupy (černý bez, 
máta, konopí, zázvor) či jablečný 
ocet. V roce 2007 kapacitu moštár-
ny posílila investice do nové lisovny, 
technologie pasterizace a  sklado-
vání. Prvotní investici umožnila fi-
nanční a technická podpora lucem-
burských partnerů – nadace Hëllef 
fir d’Natur a dvou tamních minister-
stev – životního prostředí a zahra-
ničí. Budova moštárny je zapsána 
v nadačním jmění Nadace Veronica 
a provozuje ji společnost Moštárna 
Hostětín s.r.o.

V Hostětíně je určitě čím se in-
spirovat. Jaké máte plány do 
budoucna a co byste doporučil 
samosprávám ostatních obcí?
Po více než 20 letech našeho 
environmentálního snažení jsme 
ve spolupráci s Centrem Veroni-
ca Hostětín vypočítali uhlíkovou 
stopu celé obce. Výsledek je zají-
mavý a zároveň zavazující: v roce 
2019 činily emise ekvivalentu 
CO2 vztaženého na jednoho oby-
vatele obce Hostětín 2,5 t CO2, 
což je méně než polovina prů-
měrné hodnoty ostatních měst 
v České republice, která si tento 
ukazatel vypočítala.

Současným cílem osvěty, která 
míří na veřejnou správu, podni-
katele, pedagogy, děti a širokou 

veřejnost, je, aby tyto projekty 
přestaly být vnímány jako vý-
jimečné, a  staly se běžnou in-
spirací při rozvoji infrastruktu-
ry venkovských obcí. Například 
pro školní mládež mají kolego-
vé z Centra Veronica připravený 
výukový program s  motivujícím 
názvem „Kdyby tisíc Hostětínů 
aneb Jde to i u vás“. Zastupitelé 
obcí i veřejnost se mohou přijet 
podívat na jeden či více dní do 
Hostětína a na vlastní oči všech-
ny projekty uvidět při lektorova-
né exkurzi.

Rozhovor připravila  
PhDr. Markéta Pražanová

Foto: archiv Centra Veronica 
a obec Hostětín

Vybrané indikátory udržitelnosti obce
BSK5* (biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní)

 
V roce 2019 činily emise ekvivalentu CO2 vztaženého na jednoho obyvate-
le obce Hostětín 2,5 t CO2.

2.5 t CO2 eq/osoba.rok uhlíková stopa

45 % podíl obytných budov se zateplením obvodového pláště

17 % podíl budov s využitím sluneční energie
(teplovodní soustavy & fotovoltaické výrobny

0,374 MWh/obyvatel.rok roční výroba obnovitelné elektřiny na 1 obyvatele

453 g BSK5*/obyvatel.rok Vypouštěné znečištění BSK5* na 1 obyvatele

0,227 t odpadu/obyvatel.rok měrná produkce směsného komunálního odpadu

1,26 – koeficient ekologické stability krajiny (podle údajů z katastru 
nemovitosti)

65 % podíl zemědělské půdy obhospodařované v režimu 
ekologického zemědělství

91 % vývoj počtu obyvatel (podíl stav 2020/1991)

q
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Patnáct let fungování 
pasivního Centra Veronica
Vzdělávací Centrum Veronica funguje v Hostětíně již od roku 2006. 
Budova byla postavena jako první česká veřejná budova v pasivním 
standardu. 

Centrum Veronica v Hostětíně slou-
ží jako vzdělávací středisko s lektor-
skou, ubytovací a stravovací kapa-
citou. Základem jeho energeticky 
úsporného řešení je silná vrstva 
tepelné izolace bez tepelných mos-
tů, vzduchotěsnost budovy, řízené 
větrání se zpětným získáváním tep-
la a možností dohřevu a využívání 
tepelných zisků z oslunění, vnější 
tepelné zisky ze slunečního záření 
okny s vynikajícími tepelně-technic-
kými parametry a z dalších vnitřních 
zdrojů. Jižní a  západní okna mají 
vnější stínění. 

Stavba využívá teplo a  elektřinu 
z  obnovitelných zdrojů, je připoje-
na na obecní výtopnu na biomasu 
a dva velkoplošné solárně termické 
systémy. Nakupuje elektřinu z  ob-
novitelných zdrojů. 

Stavba využívá řadu moderních i tra-
dičních přírodních materiálů a  tech-
nologií, např. slaměnou izolaci na 

části domu, hliněné omítky, jako de-
korativní prvek nepálené cihly z pů-
vodní stavby, která stála na pozem-
ku. Plochá střecha ubytovací části 
je zelená, extenzivní, osetá směsí 
z bělokarpatských luk. Zachycuje se 
dešťová voda, která slouží pro spla-
chování, úklid a  praní. Velký důraz 
kladl architekt Georg W. Reinberg 
na využití denního světla. Ekologic-
ky šetrné je také vybavení interiérů 
a provoz (úklid, vaření, hospodaření 
s odpady), který splňuje kritéria pro 
značku Ekologicky šetrná služba. 

Provoz domu,  
monitoring a vizualizace
Není výjimkou, že se uživatelé pasiv-
ních domů velmi zajímají o fungování 
své stavby a srovnání s návrhovými 
hodnotami. Nejinak je tomu i v Cen-
tru Veronica Hostětín. V době, kdy 
byla budova projektována, se deba-
ta o kritériích pro administrativní bu-
dovy teprve začínala vést. Centrum 
Veronica Hostětín je nejen budovou 

Centrum Veronica v Hostětíně v posledních letech 
zavedlo systém monitoringu spotřeb a dalších 
informací o provozu domu.

www.ESB-magazin.cz
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administrativní či školicí, ale také 
penzionem a  komunitním centrem. 
Proměnlivost využití seminárního 
sálu a  11 pokojů je značná, stejně 
jako fungování kuchyně (a s tím sou-
visející vnitřní tepelné zisky). Stabil-
nější je využití kanceláře. 

I  z  důvodu proměnlivého využívání 
bylo již při návrhu energetického kon-
ceptu rozhodnuto, že v objektu bude 
instalován klasický, byť subtilní, top-
ný systém (ústřední topení) připoje-
ný na biomasovou obecní výtopnu. 
Bylo jasné, že chybějící vnitřní zisky 
z pobytu osob bude třeba kompen-
zovat. Topný systém v přechodném 
období používá solární ohřev. Vel-
kou výhodou (nejen) z pohledu pro-
vozních nákladů je fakt, že budova 
je v  létě velmi využívána, spotřeba 

teplé vody je velká (v domě pobývají 
často rodiny s  malými dětmi), tak-
že si provozovatelé nelámou hlavu 
s nadbytkem solárně ohřáté vody. 

Zásadní informací o  pasivních do-
mech je samozřejmě jejich spotře-
ba tepla na vytápění a  ohřev vody. 
Nejen ta výpočtová, ale hlavně ta 
reálná. Fakturované množství tep-
la z  místní výtopny činí v  průměru 
27  MWh ročně, dalších 3–5 MWh 
elektřiny spotřebuje bojler v okamži-
cích, kdy už není v provozu biomaso-
vá výtopna a není dostatek sluneční-
ho svitu, aby kolektory vodu ohřály 
(například v kýženém deštivém létě, 
kdy je dům plný zablácených dětí). 
Dělením dospějeme k číslu těsně nad  
40 kWh/(m2.a) na pokrytí topení 
a spotřebu teplé vody. 

Při stavbě byl realizován jen nepří-
liš sofistikovaný systém řízení a  re-
gulace. Teprve v  posledních letech 
provozovatel postupně buduje na 
otevřeném softwaru systém mo-
nitoringu a  vizualizace, který nabízí 
mnoho zajímavých informací o  spo-
třebách a provozních stavech domu. 
Vše je veřejně přístupné na adrese  
grafy.veronica.cz. Při analýze dat 
z netypických „pandemických“ Vánoc 
2020 bylo zaznamenáno chladnutí 
objektu, který byl vzhledem k  záka-
zu ubytovávání ponechán bez topení 
zhruba od Štědrého dne do Tří králů.

Křivky teplot (doplněné o  měření 
oslunění, aby bylo vidět, kdy svítilo 
slunce), ukazují, že pasivní dům své 
obyvatele ochrání i při dlouhodobém 
výpadku zdroje tepla. Tak se to na 
exkurzích často říká a je to pravda.

Veronica zanechává 8x 
nižší uhlíkovou stopu než 
průměrná organizace
Vzhledem k  poslání organizace, 
v němž má vysokou prioritu ochrana 
klimatu a  vzdělávání v  této oblasti, 
jsou data o spotřebě energií a další 
vstupy využívány pro výpočet uhlíko-
vé stopy centra. Poprvé byl takový 
výpočet proveden nezávislou institu-
cí v roce 2017 a zahrnul roky 2014 
až 2016, v současnosti se dokonču-
je vyhodnocení za další roky. Cent-
rum produkuje svým provozem velmi 
malé emise skleníkových plynů. Díky 
využívání obnovitelných zdrojů na vy-
tápění a nákupu bezuhlíkové elektři-
ny negeneruje žádné přímé ani nepří-
mé emise ze spotřeby energie, čímž 
v kontextu veřejných budov a veřej-
ných institucí v České republice patří 
k unikátním. Zbývají jen další nepřímé 
emise z  nákupu zboží, služebních 
cest, odpadů. Z  porovnání normali-
zovaných indikátorů (uhlíková stopa 
na 1 zaměstnance či na m2 ploch) vy-
plývá, že centrum zanechává sedmi-
násobně (první indikátor), resp. osmi-
násobně (druhý indikátor) nižší stopu, 
než činí průměr dosud analyzovaných 
institucí. Na konci cesty k  uhlíkové 
neutralitě ale ještě není, stále je kam 
jít. A tak zní i motto Centra Veronica 
Hostětín: Je kam jít!

Návratnost pasivní 
technologie
Prostá návratnost investice do pa-
sivního domu s  vyloučením vícená-
kladů na údržbu (zahrnujících výměnu  

Chladnutí objektu. Záznam teplot v různých částech objektu, který nebyl o Vánocích 2020 vytápěn. Záznam je dopl-
něn o měření vnější teploty a insolace. Aktuální monitoring. Zdroj: Centrum Veronica, Grafana

q

http://grafy.veronica.cz
https://kucka.cz:3000/d/Hlt8bRPMk/teploty-srovnani?orgId=1&from=1608764400000&to=1610057423000&viewPanel=2
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rekuperačního zařízení po době život-
nosti, tj. zhruba po deseti letech) a při 
zahrnutí meziročního nárůstu cen 
tepla z biomasové výtopny o 6,5 % 
vyšla na 16 let. Po uplynutí 16 let se 
roční úspora z vytápění odhaduje na 
175 000 Kč. Vzhledem k  růstu cen 
energií lze předpokládat, že investice 
do úspor budou stále výhodnější.

Ekologicky zaměřené 
vzdělávací aktivity Centra 
Veronica
Posláním Centra Veronica Hostětín je 
ukazovat na praktických příkladech, 
realizovaných projektech a výsledcích 
jejich monitorování, že vztah k příro-
dě, místním zdrojům a tradicím spolu 
s  ohleduplným hospodařením může 
chránit životní prostředí a globální kli-
ma, ekonomicky stabilizovat venkov 

a řešit nezaměstnanost i v poměrně 
odlehlých oblastech. Vzdělávání se ne-
omezuje jen na teorii, ale také na prak-
tické předávání zkušeností. Programy 
vycházejí z  dlouhodobého sledování 
realizovaných projektů naplňujících 
principy udržitelného regionálního 
rozvoje a  ochrany klimatu. Centrum 
spolupracuje s řadou odborníků, škol 
a institucí. Důležitá je spolupráce s re-
alizátory podobných projektů v zahra-
ničí, která rozšiřuje místní zkušenosti 
o mezinárodní poznatky a nejnovější 
trendy. Specifickou hodnotou je na-
bídka environmentálního vzdělávání 
dětem i dospělým s nejrůznějšími typy 
zdravotního znevýhodnění.

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
ředitelka Ekologického institutu 
Veronica 

Centrum Veronica v Hostětíně

Autor: 
Georg W. Reinberg / 
Architektbüro Georg W. Reinberg
Stavební část: 
Ateliér Zlámal a Stolek
Vytápění a vzduchotechnika: 
Ing. Michal Havlíček
Dodavatel: 
Skanska a.s. 
Test neprůvzdušnosti: 
Mgr. Stanislav Paleček
Vzduchotechnika: 
ATREA s.r.o.
Realizace: 
2006

DALŠÍ PARAMETRY BUDOVY

Podlahová plocha: 
713 m2

Obestavěný prostor: 
3 585 m3

Poměr A/V: 0,59 m2/m3

Měrná potřeba tepla na vytápění: 
cca 20 kWh/(m2.a)
Celková potřeba primární energie: 
65 kWh/(m2.a)
Celková neprůvzdušnost n50:
0,7 h-1

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Větrání:
ATREA s dohřevem a rekuperací – 
zvláštní jednotky pro sál, kancelář, 
kuchyň, 6 jednotek ATREA s re-
kuperací bez dohřevu pro dvojice 
pokojů

Vytápění:
 ●z obecní biomasové výtopny;
 ●solární – 36 m2 Tinox na šikmé 
střeše, 22 m2 fasádní.

Ohřev vody:
 ●solární – 36 m2 Tinox na šikmé 
střeše, 22 m2 fasádní; 
 ●z obecní biomasové výtopny;
 ●elektrický dohřev nakupovanou 
elektřinou z obnovitelných 
zdrojů.

Akumulace energie:
akumulace tepla – 10 m3 vnější zá-
sobník, nabíjení ze solárních systé-
mů i z výtopny, stratifikace, vlastní 
výroba, izolace slaměnými balíky.

https://hostetin.veronica.cz/o-nas

Foto: archiv Centrum Veronica

Centrum Veronica negeneruje žádné emise (díky využívání obnovitelných 
zdrojů na vytápění a nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů), čímž je mezi 
veřejnými budovami v ČR unikátní. 

www.ESB-magazin.cz

 SMART TECHNOLOGIES

q

https://hostetin.veronica.cz/o-nas
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Vítězné projekty 
E.ON Energy Globe 2020
Počátkem listopadu byly vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže 
E.ON Energy Globe. Cílem soutěže je ocenit projekty a nápady, 
které pomáhají šetřit přírodu a  energii. Nejvyšší ocenění si 
odnesla malá obec Hostětín za udržitelný rozvoj.

Absolutním vítězem se stal pro-
jekt udržitelného rozvoje malé 
obce Hostětín. Hostětín dlouhodo-
bě klade důraz na trvale udržitelný 
rozvoj s co největší šetrností k život-
nímu prostředí. Obec aktivně využí-
vá místních zdrojů a  obnovitelných 
energetických surovin. Přestože jde 
o malou obec v podhůří Bílých Karpat 
se zhruba 200 obyvateli, její ekolo-
gické a dobře fungující projekty slou-
ží jako vzor pro další samosprávy. 
Více viz str. 8

V  kategorii Stavba zvítězila mo-
derní klinika budoucnosti Fakultní 
nemocnice Olomouc. Novostavba 
II.  interní kliniky – gastroentero-
logické a  geriatrické – je první ne-
mocniční stavbou v  České republi-
ce, která splňuje standardy pasivní 
budovy. Díky jejímu konstrukčnímu 
řešení navrženém ateliérem Adam 
Rujbr Architects je možné měnit 
vnitřní uspořádání kliniky podle ak-

tuální potřeby a vývoje ve zdravot-
nictví. Jedná se tak o  jedinečnou 
inspiraci pro další zdravotnická za-
řízení, jak skloubit potřeby nároč-
ného provozu se zodpovědným 
přístupem k  životnímu prostředí.  
Více viz ESB 1/2018 

V kategorii Čistý vzduch byla oce-
něna podpora zelených střech 
v  Brně. Město v  roce 2019 spus-
tilo dotační program na vytváření 
zelených střech, který loni podpořil 
105  projektů. Zelené střechy mají 
pozitivní vliv na lokální klima ve 
městech, pomáhají zadržovat vodu 
a také přispívají k čistšímu ovzduší. 
Více viz ESB 4/2020 str. 8 

V kategorii Vzdělávání zvítězil on-
line kurz Klimatická změna. První 
online kurz o klimatické změně z dílny 
Člověka v tísni je určen jak pro peda-
gogy, tak pro ostatní zájemce. Kurz 
přináší jedinečnou možnost pronik-

www.ESB-magazin.cz

V kategorii Stavba zvítězila novostavba II. interní kliniky – 
gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olo-
mouc, která splňuje standard pasivní budovy.

 SMART TECHNOLOGIES

q

https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/trvale-udrzitelny-rozvoj-male-obce-hostetin
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/trvale-udrzitelny-rozvoj-male-obce-hostetin
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/trvale-udrzitelny-rozvoj-male-obce-hostetin
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/moderni-klinika-budoucnosti
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/moderni-klinika-budoucnosti
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/moderni-klinika-budoucnosti
https://www.ic-ckait.cz/images/ESB/esb_2018-01.pdf
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/podpora-zelenych-strech-v-brne
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/podpora-zelenych-strech-v-brne
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/podpora-zelenych-strech-v-brne
https://indd.adobe.com/view/83c4d739-a083-4ba5-873d-816c26ef8f80
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/online-kurz-klimaticka-zmena
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/online-kurz-klimaticka-zmena
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nout do tématu samostatně a  bez 
potřeby lektora. Skládá se z celkem 
osmi samostatných kapitol, v  nichž 
je možné se seznámit s různými úhly 
pohledu na projevy klimatické změny.

V  kategorii Produkt byla oceně-
na celorepubliková síť opravářů 
a servisů. Projekt Opravárna je mo-
mentálně největší opravárenskou 
sítí v  České republice. Aktuálně 
sdružuje 1630 opravářů a servisů. 
Ti dokážou zákazníkovi pomoci tře-
ba s prasklým displejem na mobilu, 
rozbitým vysavačem, ale také s re-
novací nábytku. Svou činností Opra-
várna přispívá k naplnění cílů evrop-

ského programu Green Deal, který 
by měl zajistit přechod na udržitel-
nější a ekologičtější hospodářství.

V kategorii Firma zvítězila ekologic-
ká výroba bylinných čajů a  směsí.  
Sonnentor patří k průkopníkům ne-
jen ve výrobě koření a  bylinných 
čajů, ale také v oblasti udržitelného 
podnikání. Firma si vybudovala po-
zitivní pověst nejen vstřícným a ko-
rektním vztahem k zaměstnancům 
a  dodavatelům surovin, ale také 
svými inovačními projekty. Sonne-
ntor provozuje solární elektrárnu 
a používá firemní flotilu elektromo-
bilů a vozů na CNG.

Vítězem soutěže se stala obec Hostětín, která využívá obnovitelné zdroje. Od 
roku 2000 např. provozuje výtopnu na biomasu (dřevní štěpku).

V kategorii Firma zvítězil výrobce bylinných čajů a směsí Sonnentor.

V kategorii produkt byla oceněna síť opravářů a servisů Opravárna.

q

https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/celorepublikova-sit-opravaru-a-servisu
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/celorepublikova-sit-opravaru-a-servisu
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/celorepublikova-sit-opravaru-a-servisu
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/ekologicka-vyroba-bylinnych-caju-a-smesi
https://www.energyglobe.cz/minule-rocniky/2020/ekologicka-vyroba-bylinnych-caju-a-smesi
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Nejlepší inovace českých 
chytrých měst
Do 4. ročníku české soutěže Chytrá města 2020 se přihlásilo 
přes 180 projektů, z  nichž odborná porota vybrala v  prosinci 
2020 sedm vítězů. Ocenila také osobnosti oboru. 

Organizátorem soutěže Chytrá 
města 2020, kterou zaštiťuje MMR 
ČR a  MPO ČR, je nevládní nezis-
ková organizace SCII. Jejím cílem 
je definovat trendy, propagovat 
smart city projekty a  podporovat 
obce, města i kraje ve sdílení a dob-
ré praxi využívání nejmodernějších 
postupů. 

Odborná porota posuzovala, do 
jaké míry přihlášené projekty spl-
ňují čtyři pilíře smart city, který-
mi jsou: proveditelnost, udrži-
telnost, úspora, informovanost 
(otevřenost dat a zapojení veřej-
nosti). V soutěži byly kromě pro-
jektů oceněny také osobnosti – 
Mgr. Radka Vladyková (Osobnost 
pro veřejný sektor 2020) za podíl 
na etablování projektu Strategic-
kého rámce smart city v ČR a Ing. 
Rut Bízková (Osobnost pro sou-
kromý sektor 2020) za zpracová-
ní implementační strategie Smart 
Česko.

IDEA Smart City
Akční plán koncepce Chytřejší kraj 
pro Liberecký kraj

Akční plán slouží jako nástroj pro 
realizaci projektových záměrů pro 
naplňování koncepce Chytřejší kraj 
pro Liberecký kraj. Cílem zpraco-
vatelů bylo identifikovat projekty, 
které mají v  horizontu jednoho až 
tří let nejvyšší potenciál dosáhnout 
konkrétních viditelných výsledků, 
nastartovat inovativní směry a při-
spět tak k vyšší atraktivitě regionu, 
zlepšit jeho image a podpořit sna-
hu zvrátit trend odcházení mladých 
a talentovaných lidí a přilákat nové 
obyvatele a firmy do kraje. 

Projekt pro region
Smart Region jižní Čechy

Koncept se snaží o vytvoření stra-
tegického konsorcia klíčových 
partnerů, analýzu důležitých ob-
lastí regionu pro rozvoj Smart City  

Liberecký kraj zvítězil v soutěži se svým akčním plánem 
chytrého kraje. Foto: Swisschamp98

www.ESB-magazin.cz

 SMART CITIES

q

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/koncepce-chytrejsi-liberecky-kraj
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/koncepce-chytrejsi-liberecky-kraj
http://www.smart-region.cz/
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a vytvoření koncepčního a  techno-
logického prostředí podporujícího 
vznik a  realizaci pilotních projektů, 
formovaných na základě společné 
strategie a v synergii všech zapoje-
ných členů clusteru a partnerů.

Projekt pro město od  
10 do 50 tisíc obyvatel
EPC projekt pro objekty ČVUT

Díky energeticky úspornému pro-
jektu v  devíti areálech menz a  ko-
lejí ČVUT v Praze ušetří univerzita 
22 mil. Kč ročně. Škola v roce 2020 
investovala do energeticky úspor-
ných opatření 234 mil. Kč, ty se jí 
však díky využití energetických slu-
žeb se zárukou úspor (EPC – Ener-

gy Performance Contracting) vrá-
tí. EPC zahrnuje návrh úsporných 
opatření, přípravu, realizaci a  pří-
padně zajištění financování projektu 
vedoucí k úsporám energie budov. 
Zákazník nepotřebuje žádné vlast-
ní finanční zdroje, protože realizaci 
postupně poskytovateli splácí z vý-
sledných a smluvně garantovaných 
úspor. Veškerá rizika projektu nese 
poskytovatel a v případě, že úspor 
není dosaženo dle předem stano-
veného modelu, hradí poskytovatel 
rozdíl. Investice do projektu meto-
dou EPC mají návratnost 6 až 10 
let. (O systému EPC též na str. 6). 
Porota soutěže ocenila i ekologický 
přínos projektu: roční úspora emisí 
CO2  je téměř 4 400 tun a náklady 

na vodné a stočné klesnou celkem 
o 5,1 mil. Kč. Sčítat úspory energie 
začalo ČVUT 1. ledna 2021. První 
reálné výsledky budou k  dispozici 
po ročním provozu.

Model Smart City  
/ Smart Region
Model koncepce „Blatná – moderní 
a chytré město“

Strategický dokument definuje cíle 
např. v oblasti ekologické a bezpeč-
né mobility ve městě a  okolí. Byl 
zakoupen užitkový elektromobil pro 
technické služby určený na úklid, 
elektroskútr pro městkou policii, 
elektrokola do infocentra, dále by 
město chtělo zakoupit elektromo-

bil pro potřeby pečovatelské služ-
by. Dalším pilířem je čisté a  ener-
geticky efektivní město – využívá 
dvě kogenerační jednotky na měst-
ských kotelnách; chce zavádět sys-
tém energetického managementu 
v  městských budovách, zaměřuje 
se na inovace ve vnitřním osvětlení 
škol i budov radnice a modernizaci 
veřejného osvětlení s použitím mo-
derních technologií.

Projekt pro obec do  
10 tisíc obyvatel
Strategie rozvoje dopravy a  veřej-
ného sektoru města Milevska

Živé Milevsko je projekt, který chce 
uvést v  život schválenou strategii 

Studentské koleje a menzy ČVUT v Praze procházejí energetickou moder-
nizací. Foto: archiv ČEZ

V rámci modelu „Blatná – moderní a chytré město“ byl mimo jiné zakou-
pen elektroskútr pro městskou policii. Foto: archiv Blatná

q

https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy
https://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/960cs_1.pdf&original=Strategie%20SC%20Blatn%C3%A1%20verze%2015_10_2019.pdf
https://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/960cs_1.pdf&original=Strategie%20SC%20Blatn%C3%A1%20verze%2015_10_2019.pdf
https://www.zivemilevsko.cz/wp-content/uploads/2020/06/Milevsko-SUMP-20200504-komprimov%C3%A1no.pdf
https://www.zivemilevsko.cz/wp-content/uploads/2020/06/Milevsko-SUMP-20200504-komprimov%C3%A1no.pdf
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města. V  rámci projektu je apliko-
ván Plán udržitelné městské mobi-
lity, který postupně a skrze násled-
né aktualizace a  doplnění (aktivně 
rozšiřovaný, doplňovaný, živý doku-
ment – monitoring, evaluace a plá-
novaná aktualizace) poskytne měs-
tu kompletní manuál na zachování 
trvale udržitelného rozvoje v dopra-
vě s akcentem na jeho obyvatele.

Projekt pro město od 
50 do 200 tisíc obyvatel
Smart City Kladno

Město Kladno se zaměřilo mimo jiné 
na dopravu a údržbu – např. zabu-
dovalo senzory do parkovacích míst 
před Centrem správních agend, kte-
ré do platformy posílají informace 
o obsazenosti stání. Tu detekují také 
díky speciální aplikaci tři městské 
kamerové body. Čidla rovněž hlída-
jí zaplněnost prvních čtyř z celkově 
32 hnízd podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad i průchodnost vhozo-
vých otvorů. Město ověřuje rovněž 
technologii, která je díky senzorům 
zabudovaným na vozech pro svoz 
odpadu schopna identifikovat vý-
tluky na vozovkách nebo propojení 
dispečinku zimní údržby s  geopor-
tálem města. V rámci platformy In-
vipo jsou zapojeny i chytré zastávky 
osazené elektronickými označníky 

a LED tabulemi. Dopravní telemati-
ka přináší další benefity pro veřej-
nost, například bezplatný přístup 
k  internetu na některých stanicích 
MHD. V  budoucnu Kladno zvažuje 
sdílená kola nebo se zaměří také na 
chytrou komunikaci se světelnými 
křižovatkami. Porotci soutěže oce-
nili také vizi Kladna pro energeticky 
pozitivní čtvrť (tzv. PED) připravova-
nou v rámci mezinárodního projektu 
SPARCS.

Projekt pro město  
nad 200 tisíc obyvatel
Citymove

Citymove je nová multimodální ap-
likace, která najde nejrychlejší a nej-
lepší trasu pro cestu Prahou a oko-
lím. Srovná různé cesty hromadnou 
dopravou, nabídne možnost taxi 
a  sdílených skútrů, naviguje při 
automobilové dopravě a  pomůže 
s placením parkovného. 

PhDr. Markéta Pražanová

Více informací
https://www.soutezchytramesta.cz/
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Šanghaj vítězem World 
Smart City Award 2020
Smart Shanghai, to je inteligentní město orientované na digitální 
infrastrukturu, služby e-governmentu a environmentální strategie. 
Díky realizaci těchto cílů se stala Šanghaj vítězem mezinárodní 
ceny Smart City Award 2020. 

Soutěž Smart City Award oceňu-
je průkopnické projekty, nápady 
a strategie, díky nimž by měla být 
města po celém světě obyvatelněj-
ší, udržitelnější a  ekonomicky sta-
bilnější. V  listopadu 2020 byly na 
summitu Smart City Live vyhlášeny 
výsledky soutěže, jíž se zúčastnily 
projekty ze 46 zemí světa. Cena 
je udělována v  sedmi kategoriích. 
Hlavním vítězem soutěže se stalo 
město Šanghaj, v  loňském roce to 
byl Stockholm.

Plán inteligentního  
města Šanghaj
Šanghaj, nejlidnatější město Číny 
s  27 miliony obyvatel, získala nej-
vyšší ocenění především kvůli právě 
dokončované aplikaci tzv. Šanghaj-
ského plánu inteligentního města 
(2016–2020). Projekt počítá se 
zavedením digitální infrastruktu-
ry potřebné k tomu, aby se město 
stalo prvním „duálním gigabitovým“ 

městem, které dosáhne jak plného 
pokrytí 5G v centru města, tak i gi-
gabitového pokrytí na 99 procen-
tech všech ostatních částí města. 
Do nového systému e-government, 
zaměřeného na efektivnější a  přá-
telštější správu věcí veřejných za 
využití moderních elektronických 
nástrojů, se zaregistrovalo již více 
než 14,5 milionu uživatelů. 

Šanghaj se může pochlubit také 
stavbami propojujícími přírodu 
s  architekturou (viz Tisíc stromů 
pro Šanghaj) i  výstavbou nejvyš-
ších mrakodrapů světa. V  moder-
ní čtvrti Pchu-tung se tyčí 468 m 
vysoká Perla Orientu, Shanghai 
World Financial Center (492 m), 
kterému se přezdívá vzhledem 
k jeho tvaru „otvírák lahví“, a dále 
v ní nalezneme Shanghai Tower 
(632 m), druhou nejvyšší budovu 
světa. Na této věži se nachází ně-
kolik energeticky úsporných prvků. 

Druhý nejvyšší mrakodrap světa Shanghai Tower 
(632 m) má v horní části umístěné větrné turbíny. 
Foto: Another Believer

www.ESB-magazin.cz
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V roce 2013 ji mluvčí architektonic-
ké firmy Gensler označil za nejeko-
logičtější supervysoký mrakodrap 
své doby. Před chladem či horkem 
jej chrání dvouplášťová fasáda, 
dešťová voda stéká ze střechy do 
podzemních rezervoárů a následně 
se znovu využívá v budově. V hor-
ní části mrakodrapu jsou umístěny 
otvory pro větrné turbíny s  verti-
kální osou otáčení, které produkují 
přibližně 350  MWh za rok, takže 
fungují jako doplňkový zdroj ener-
gie budovy.

Cena Covid-19 za  
inovaci v Zambii
V  nově vzniklé kategorii zvítězil 
program, jež nabízí pomoc subsa-

harské mládeži, která kvůli dopadu 
pandemie ztratila zaměstnání. Pro-
gram dodala americká společnost 
Werkit v rámci projektu Global Digi-
tal Marketplace.

Aplikace nových technologií 
v Šen-Čenu
Cenu za umožnění aplikace nových 
technologií získal program „Shen-
zen Government Services Data 
Bureau“ zaměřený na zlepšení digi-
tální městské infrastruktury v čín-
ském Šen-Čenu. Dvanáctimilio nový 
Šen-Čen je jedním z nejrychleji ros-
toucích měst na světě. Také kvů-
li tomu se snaží mimo digitálních 
technologií řešit i problém s nedo-
statkem vegetace v centru města. 

V loňském roce zde např. vyhrál ar-
chitekt Stefano Boeri mezinárodní 
soutěž na stavbu největšího a neji-
novativnějšího rehabilitačního cen-
tra – za tři roky by se ve městě 
měl rozprostírat soubor zelených 
teras, které budou kombinovat 
přírodu s architekturou a  zvýrazní 
biologickou rozmanitost. (Stefa-
no Boeri navrhl také Zelenou věž 
Bosco Verticale v Miláně.)

Optimalizace veřejné 
dopravy a zlepšení 
podmínek chudinských 
čtvrtí
V soutěži byla také udělena Cena za 
městské prostředí platformě Mind-
sphere City Graph od společností 

Microsoft a  Siemens umožňující 
analýzu dat pro různá města, dále 
získala společnost Pantonium Inc. 
se sídlem v Torontu Cenu za mobi-
litu díky svému softwaru pro opti-
malizaci veřejné dopravy ve městě. 
Projekt Zencity Izrael mapující prio-
rity komunit obdržel Cenu za samo-
správu a ekonomiku a cenu v kate-
gorii Život a inkluze získala aktivita 
New Life in the Grotas, která je za-
měřená na zlepšení podmínek živo-
ta v chudinských čtvrtích v Brazílii. 
Tento projekt je součástí programu 
států Latinské Ameriky a  Karibiku 
nazvaného ONU Habitat, který je 
částečně financovaný OSN.

PhDr. Markéta Pražanová

Šen-Čen byl oceněn za svůj projekt zaměřený na zlepšení digitální městské 
infrastruktury. Ve městě najdeme projekty integrující přírodu. Na snímku ná-
vrh nového rehabilitačního centra. Vizualizace: Stefano Boeri Architetti China

Město Maceió v provincii Alagoas se zapojilo do projektu ONU Habibat 
s cílem zlepšit kvalitu života v brazilských městech pomocí nejinovativněj-
ších postupů. Foto: Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
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Energy City Graz – 
energeticky úsporný 
urbanismus
Projekt Energy City Reininghaus ve Štýrském Hradci 
je koncipován jako síť budov s aktivním energetickým 
standardem, který je založen na synergickém efektu vzájemně 
sdílených zdrojů i potřeb všech druhů energie. Lze ho 
považovat za návrh energeticky úsporného urbanismu, který 
rovněž klade důraz na snížení ekologické stopy.

Integrace energeticky efektivních 
konceptů je stále především záleži-
tostí jednotlivých budov, na význa-
mu však nabývá jejich důležitost 
v měřítku území. Postupný přechod 
na energeticky efektivní řešení, 
která umožní kvalitnější a  zdravěj-
ší život, je nezbytný pro dosažení 
udržitelného růstu nejen sídelních 
celků, ale i  udržitelnosti samotné. 
Dnes jsou známy a  publikovány 
mnohé teorie a  principy, jak udrži-
telnosti v měřítku sídel dosáhnout. 
Mezi současné vize například patří: 
omezování využití fosilních paliv, 
přechod na alternativní obnovitelné 
zdroje energie, využívání potenciá-
lů pasivních zisků energie, hospo-
daření s odpadní vodou, opětovné 
využití dešťové vody, propracované 
odpadní hospodářství včetně recyk-

lace hmot a mnohé další. Koncepty 
čtvrtí soustřeďující se na snížení cel-
kové potřeby energie se často záro-
veň pojí i se snahou o komplexnost 
návrhu, která se odráží i  v  mnoha 
dalších aspektech. V  potaz je tak 
často bráno i  hledisko ekologické, 
stejně jako inovace konceptů rodin-
ného bydlení, zodpovědný přístup 
k  poměru zastavěných a  nezasta-
věných ploch a  integrace principů 
„města krátkých vzdáleností“.

Experimentální projekt ECR
Projekt Energy City Reininghaus 
(ECR) koncipovaný na území býva-
lého pivovaru Reininghaus ve Štýr-
ském Hradci pojímá polyfunkční 
komplex (obchody, služby, kancelá-
ře a byty s pečovatelskými služba-
mi) a dále obytný soubor s 12 byto-

Polyfunkční komplex budov Reininghaus Centre 
South od Nussmüller Architekten, 2015. Foto: archiv 
Nussmüller Architekten 

www.ESB-magazin.cz
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vými domy, jejichž celková kapacita 
je 143 obytných jednotek. Realizace 
je jednou z postupných etap transfor-
mace postindustriálního území Graz-
-West. Ústředním motivem návrhu 
architektů z  rakouského studia Nu-
ssmüller Architekten je vize propoje-
ní bydlení, práce i relaxace na malém 
území v dochozí vzdálenosti a vytvo-
ření příjemného prostředí pro život 
obyvatel. Výstavba polyfunkčního  
komplexu byla zahájena v  roce 
2012, stejně jako 1. etapa obyt-
ného souboru. Výstavba obytného 
souboru je celkově rozdělena na tři 
etapy.

Energetický koncept
Progresivní Energy City Rei-
ninghaus, projekt sítě budov s  ak-

tivním energetickým standardem, 
je demonstrací ekonomicky prove-
ditelného, technicky a  organizač-
ně inovativního řešení. Pozornost 
energetického přístupu je v projek-
tu posunuta od jednotlivé budovy 
k  celkové síti budov. Individuální 
budova je v  prvním kroku optima-
lizována a  transformována z  ener-
getického spotřebitele na výrobce 
energie, synergie v  rámci sítě bu-
dov přináší optimalizaci systému 
v druhém kroku.

Realizace je příkladem energetic-
ky úsporného urbanismu. Ener-
getický koncept je založen na 
synergickém efektu vzájemně 
sdílených zdrojů i  potřeb všech 
druhů energie (solár ní energie,  

fotovoltaické panely, tepelná 
čerpadla země-vzduch, teplo 
z  chladicích agregátů prodejen, 
společná tepelná centrála na 
plyn). Díky eliminaci energetických 
ztrát jednotlivých budov a  tím 
snížení potřeby energie postačují 
pro obsloužení celého komplexu 
pouze čtyři výměníkové stanice.

Výstavby budov v  aktivním ener-
getickém standardu se podařilo 
docílit nejen díky výše uvedené-
mu. Pro pilotní energetický kon-
cept +ERS (Plusenergy Network 
Reininghaus South) bylo zalo-
ženo energetické konsorcium na 
principu veřejného a  soukromého 
partnerství pro výstavbu i násled-
né provozování.

Velkou výhodou pro využití syner-
gického efektu sdílení energií je 
kombinace různých funkcí budov. 
V  případě projektu Energy City  
Reininghaus byly obytné domy 
vhodně doplněny budovami s funk-
cemi občanskými, veřejnými služ-
bami a administrativou. Kombinace 
funkčního využití v území podporuje 
kontinuální rozložení odběru energií 
v průběhu dne a eliminuje nežádou-
cí výkyvy odběrů během pracovních 
a volných dnů.

Hlavními cíli rámcového 
energetického plánu – 
Energy City  
Graz-Reininghaus jsou:
 •  koncepce energetické sobě-

stačnosti pro Graz-Reininghaus;

Schéma koncepce dodávky tepla Rámcové schéma energetické koncepce území
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 •  iniciovat a  podporovat proces 
rozvoje udržitelného, energe-
ticky optimalizovaného okresu;

 •  poskytovat pevný základ pro 
stanovení přenosných energe-
tických cílů mezi městem Štýr-
ský Hradec a budoucími inves-
tory v lokalitě;

 •  poskytovat doporučení pro 
budoucí programy rozvoje 
energeticky optimalizovaných 
čtvrtí ve Štýrském Hradci 
a Štýrsku.

Pro úplnost je třeba uvést i výsled-
ky předběžné analýzy potenciálů 
území, se kterými bylo v návrzích 
uvažováno. Patří mezi ně:

•  potřeby tepla pro vytápění je 
možné pokrýt energetickými 
zdroji v  místě realizace (po-
tenciál sluneční a  geotermální 
energie);

•  odpadní teplo z okolních průmy-
slových závodů je dostatečné 
pro zásobování nové městské 
části; 

•  pro pokrytí celkové potřeby elek-
trické energie v území je pouhé 
využití fotovoltaiky nedostateč-
né. Je nutné přehodnotit mož-
nosti dalších zdrojů elektrické 
energie.

Urbanisticko-architektonické 
řešení
Koncept urbanismu nového území 
Reininghaus pracuje s  hlavní osou 
– hlavní ulicí v  novém území, kte-
rá zapojuje tento soubor staveb 
do stávající zástavby napojením 
na stávající pozemní komunikace. 
Hlavní vstup do centra obytného 

území, zdůrazněný malým náměs-
tím, je navržen průchodem skrz 
pohledovou a  akustickou bariéru 
kancelářských budov a  komerčních 
a veřejných budov podél ulice Peter-
-Rosegger-Straße. Díky popsanému 
„filtru“ budov získali rezidenti bydle-
ní v klidném prostředí. Celé obytné 
území za tímto komplexem je navr-
ženo bez automobilové dopravy.

Kompaktní forma bodových domů 
je výhodná z hlediska energetických 
ztrát objektů, jejich vzájemné uspo-
řádání hraje ve prospěch pasivních 
solárních zisků. Díky zvolenému  

Celý areál včetně 12 bytových domů využívá energetický koncept založený na 
synergickém efektu vzájemně sdílených zdrojů i potřeb všech forem energie. 
Foto: Martin Grabner

Model území. Polyfunkční budovy vytvářejí protihlukovou bariéru podél Peter 
Rosegger Straße. Foto modelu: archiv Nussmüller Architekten

q
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urbanistickému uspořádání byly do-
drženy minimální požadované od-
stupové vzdálenosti objektů, ale 
zároveň byla zachována celistvost 
celého území.

Architekti ze studia Nussmüller 
Architekten se pokusili o citlivý ar-
chitektonický výraz i  urbanistické 
řešení. Územní situace zobrazuje 
promyšlené rozvržení společných 
a veřejných prostor, kdy byly volným 
plochám mezi 12 obytnými domy ur-
čeny odlišné funkce. Ať již se jedná 
o dětské hřiště, komunitní zahrád-
ky, či drobné sady s ovocnými stro-
my, veřejný prostor je různorodý. 
Autoři návrhu používají hierarchizaci 

veřejných ploch, která je zdůrazněna 
použitím povrchových materiálů. Celý 
návrh se tak stává mozaikou různých 
typů funkčních ploch.

Pro bytové domy byla vybrána ty-
pologie městských vil, které tvoří 
pozvolný přechod k zástavbě rodin-
ných domů v  sousedství. Na kaž-
dém podlaží jsou situovány pouze 
3 nebo 4 apartmány, díky čemuž 
bylo dosaženo jižní orientace pro 
všechny obytné jednotky.

Dvě podlaží kancelářských a  ko-
merčních budov podél hlavní ulice 
jsou doplněny dvěma ustoupenými 
obytnými podlažími, kde se nachá-

zí 34 bytů pro asistované bydlení. 
Všechny apartmány jsou oriento-
vány na jih a mají přímý výhled na 
přiléhající rezidenční zástavbu se 
zahradami a malými náměstími.

Kombinace služeb, asistovaného 
bydlení a sociálního bydlení propůj-
čuje nově revitalizovému brownfiel-
du kvalitu malé vesnice.

Pětipodlažní dřevostavba 
sociálního bydlení
Kancelářské a komerční budovy po-
dél ulice Peter-Rosegger-Straße mají 
nosnou konstrukci ze železobetonu, 
obvodové stěny posledních dvou 
obytných podlaží mají dřevěnou rá-
movou konstrukci.

Obytné budovy obsahují nosná že-
lezobetonová jádra, na která jsou 
napojeny stropní desky, obvodové 
stěny a vnitřní nosné stěny z lepe-
ného dřeva. S projektem ECR bylo 
ve Štýrsku poprvé realizováno soci-
ální bydlení jako pětipodlažní dřevo-
stavba s dřevěným stropem. Vnitř-
ní omítky v  bytech jsou hliněné. 
Prostřednictvím regulace vlhkosti 
vytvářejí příjemné klima v místnos-
tech. Konstrukce jsou z vnější stra-
ny izolovány minerální vlnou.

Ing. arch. Karolína Falladová

Zdroje: 
1. Principy a pravidla územního plá-
nování: Kapitola C – Funkční složky. 
Brno: Ústav územního rozvoje, 2013.
2. Zentrum Reininghaus Süd: Woh-
nen, Arbeiten und Leben im Ener-
gieverbund in Reininghaus Süd. In: 
Nussmüller.Architekten, 2015.
3. Schrutka, G., Zentrum Rei-
ninghaus Süd: Nussmüller Architek-
ten – Graz (A). In: Nextroom, 2015.
4. ECR Energy City Graz-Rei-
ninghaus: Urban strategies for 
a district self-sufficient in energy. In: 
Energy Innovation Austria, 2019.
5. Rainer, E., ECR Energy City Graz-
-Reininghaus. Haus der Zukunft 
PLUS. Brno: 2016.

Kráceno redakcí. Plné znění člán-
ku bylo prezentováno ve sborníku 
příspěvků konference Alternativní 
přístupy k  využití obnovitelných 
zdrojů energie v  architektuře 
v  kontextu cirkulární ekonomiky, 
vydaném FA ČVUT v Praze v roce 
2019.

Článek vznikl za podpory gran-
tu SGS ČVUT,  SGS19/199/OH-
K1/3T/15.

Energeticky pozitivní urbanistický koncept stojí na minimalizaci energetických 
potřeb pro jednotlivé budovy (pasivní standard) a využití obnovitelných zdrojů 
energie na úrovni čtvrtí (geotermální energie, solární tepelná energie), čímž vzni-
ká energetická síť, která by se měla stát pilotním projektem pro obdobné čtvrti.

www.ESB-magazin.cz
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https://www.energy-innovation-austria.at/article/1763/?lang=en
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Moderní energeticky 
úsporný dům
Krásný, komfortní a funkční dům, který nevyžaduje dodatečné 
vytápění a energii získává z  obnovitelných zdrojů? Moderní 
objekty z  vysoce kvalitních stavebních materiálů vybavené 
řadou inovací se mohou chovat jako stroj složený z perfektně 
padnoucích částí, jehož hlavním cílem je splnění přísných 
požadavků nízkoenergetického nebo pasivního stavebnictví.

Jaký je rozdíl mezi nízkoenergetic-
kými a  pasivními stavbami? Ten 
spočívá v  množství energie nutné 
k  vytápění budovy během roku. 
U  nízkoenergetických staveb je 
o něco menší než množství určené 
pro tradiční stavebnictví definované 
individuálně pro každý stát [v  Pol-
sku je to cca 40 kWh/(m2.a)]. Cen-
trum pasivního domu v Darmstad-
tu stanovilo množství energie pro 
vytápění pasivní stavby na pouhých 
15 kWh/(m2.a). Díky této hodnotě 
jsou pasivní domy často nazývány 
extrémně energeticky úspornými 
a  jsou projektovány s  myšlenkou 
na pasivní získávání energie z  ob-
novitelných zdrojů, tepla uživatelů 
a domácího vybavení. Energie k vy-
tápění je teplo získané z mechanic-
ké ventilace, které zahřívá čerstvý 
vzduch. V případě potřeby existuje 
možnost dodatečného vytápění. 

Pasivní dům by měl být kvůli mini-
malizaci tepelných ztrát jednodu-
chý a nekomplikovaný, s co možná 
nejnižším součinitelem A/V (poměr 
plochy vnitřních překážek k  cel-
kovému objemu domu). Objekty 
s  tímto standardem mají obvykle 
minimalistický tvar, 1 až 2 podlaží, 
jsou nepodsklepené. Během tvor-
by návrhu je nutno věnovat pozor-
nost orientaci na světovou stranu 
a velké množství prosklených ploch 
směrem k  jižní straně. Ze severní 
strany se okna nedoporučují nebo 
se omezují na minimum. Rozmístě-
ní místností má také svůj význam. 
Na jižní stranu je vhodné situovat 
otevřené místnosti, ve kterých se 
pobývá často a jsou určeny k odpo-
činku, učení, práci. 

Přesto mějme na paměti, že nej-
důležitějšími funkcemi domu je po-

Prosvětlení schodiště blokovou sestavou střešních oken 
Fakro. 

q

http://www.fakro.cz
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hodlí a spokojenost jeho obyvatel. 
Klíčem pro optimální úspornost je 
racionální vyvážení nákladů stavby 
a používání domu. 

Belgie
Jedná se o pasivní rodinný dům 
s  kompaktní kostrukcí charakteris-
tickou pro tento typ staveb. V ob-
jektu byla využita střešní okna FTT 
U8 Thermo se součinitelem prostu-
pu tepla Uw = 0,58 W/(m2.K).

Nizozemsko
Během projektování budov se zvý-
šenou energetickou úsporností je 
důležitá také jejich orientace na 
světovou stranu. Super energetic-

ky úsporná střešní okna FTP-V U5 
namontovaná na tomto domě 
mají součinitel prostupu tepla  
Uw = 0,97 W/(m2.K).

V  případě, že se zákazník rozhod-
ne pro těsnicí lemování Thermo, 
pak je součinitel prostupu tepla  
Uw = 0,86 W/(m2.K).

Polsko
Mateřská školka s  pasivním stan-
dardem v Podegrodu. Budova byla 
vybavena solárními kolektory a  te-
pelným čerpadlem. Objekt prosvět-
lují střešní okna FTT U8 Thermo 
se součinitelem prostupu tepla  
Uw = 0,58 W/(m2.K).

Pasivní rodinný dům se střešními okny FTT U8 Thermo firmy Fakro v Belgii. Střešní okna FTP-V U5 firmy Fakro na rodinném domě v Nizozemsku.

Mateřská škola v polském Podegrodu se střešními okny FTT U8 Thermo 
firmy Fakro.

q
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Parametry PŘEKLADU 
HELUZ FAMILY 3in1 nosný 
vylepšil grafitový polystyren
Energetickou spotřebu, a tedy i provozní náklady domu neovlivňují 
jen výdaje na vytápění, ale i na jeho chlazení. 

U současných dobře izolovaných no-
vostaveb nelze bez vnějšího stínění 
dosáhnout dobrého komfortu bě-
hem letních měsíců. Ten může zajis-
tit např. klimatizace. Je třeba si však 
uvědomit, že náklady na ochlazení 
vzduchu o 1 °C jsou 3× až 4× vyšší 
než náklady na zvýšení jeho teploty. 
Stavebníci by proto již v návrhu měli 
počítat s venkovním stíněním, které 
je z  dlouhodobého hlediska levněj-
ším i komfortnějším řešením, a tedy 
s nosnými roletovými a žaluziovými 
překlady, do nichž lze venkovní stí-
nění doslova schovat. 

Např. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 
3in1 nosný umožňuje svou variabili-
tou instalaci naprosté většiny stínicí 
techniky dostupné na trhu, a to jak 
během výstavby, tak kdykoliv poz-
ději v průběhu užívání domu. Výho-
dou tohoto systémového řešení je, 
že ve všech případech zůstane za-
chován dostatek integrované izo-

lace, aby nevznikly tepelné mosty. 
Nově byly tepelněizolační paramet-
ry PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 
nosný vylepšeny použitím grafito-
vého polystyrenu.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nos-
ný je určen pro jednovrstvé zdivo 
z tepelněizolačních cihel HELUZ FA-
MILY. Vnitřní prostor s izolantem je 
variabilní pro umístění venkovních 
žaluzií, rolet, screenů anebo může 
zůstat z výroby vyplněný izolantem. 
Na obvodové zdivo domu tak lze 
použít jediný typ nosného překladu, 
aniž by si stavebník předem musel 
lámat hlavu, zda bude chtít insta-
lovat stínění, či nikoli. PŘEKLAD 
HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně 
skryt pod omítkou, je přizpůsoben 
pro elektrické ovládání a  lze ho in-
stalovat i pro vyšší okna podle volby 
stínicí techniky (až do rozměru 5 m), 
běžně do rozměru výšky 2,5 m, tedy 
třeba i pro balkonové dveře.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný umožňuje svou 
variabilitou instalaci naprosté většiny na trhu dostupné 
stínicí techniky, a to jak během výstavby, tak kdykoliv poz-
ději v průběhu užívání domu.

q
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„PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 
nosný je dodáván na stavbu plně 
vybavený izolantem, nikdo s ním 
nemusí nic dělat, lze ho osadit, 
zazdít a  získat nosnost a  tepel-
něizolační vlastnosti, jako kdyby 
stavebník použil klasické nos-
né překlady 23,8. Kdykoli se ale 
může rozhodnout namontovat 
zastínění a  tento překlad mu to 
umožní díky možnosti postupně 
vytahovat jednotlivé díly izolan-
tu, čímž stavebník postupně zís-
ká prostor pro žaluzii, malou ro-
letu anebo i velkou schránku pro 
roletu. V  každé fázi tedy v  pře-
kladu zůstává maximum izolantu 
pro dané řešení,“ vysvětluje be-
nefity novinky Filip Bosák, ma-

nažer technického poradenství 
společnosti HELUZ.

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 
3in1 nosný – benefity pro 
projektanta
Systémovost PŘEKLADU HELUZ 
FAMILY 3in1 nosný umožňuje jed-
noduché navrhování v rámci výško-
vého i délkového modulu systému 
HELUZ. Překlad má dobrou únos-
nost, velkou požární odolnost (od-
zkoušeno v  laboratoři) a  díky gra-
fitovému polystyrenu dále vylepšil 
své tepelněizolační vlastnosti. Pře-
klad HELUZ FAMILY 3in1 nosný 
lze použít pro světlé rozpětí oken 
až 3,75 m a pro výšku oken běžně 
2,5 m (i více). Navrhování je snadné 

pomocí technických podkladů (CAD 
detaily, funkční objekty pro Revit 
a  ArchiCAD), které jsou dostupné 
na webu pro odborníky

Díky optimalizované geometrii 
překladu se podařilo při velmi dob-
ré únosnosti dosáhnout nadstan-
dardní tepelné izolace. Hodnoty 
součinitele prostupu tepla pro 
základní variantu překladu jsou 
vyrovnané s  vlastnostmi zdiva 
z  tepelněizolačních cihel HELUZ 
FAMILY. Pro šířku překladu 50 cm 
je hodnota U  = 0,13 W/(m2.K). 
Překlad lze použít jak pro zdivo 
z cihel HELUZ FAMILY [U = 0,14 
W/(m2.K)], tak i  HELUZ FAMILY 
2in1 [U  = 0,11 W/(m2.K)]. Nový 

překlad lze použít jak do nízko-
energetických, tak i do energetic-
ky pasivních domů.

Montážní návod:  
www.youtube.com

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nos-
ný z výroby vyplněný izolantem.

Postupným vytahováním jednotlivých částí izolace se vnitřní schránka překladu přizpůsobuje tvarově i rozmě-
rově screenům, malé roletě či žaluziím.

Šířka překladu 

HELUZ FAMILY 

3in1 nosný (cm)

U [W/(m2.K)] – 

základní varian-

ta překladu

U [W/(m2.K)] 

– zdivo z cihel 

HELUZ FAMILY/ 

FAMILY 2in1

50 0,13 0,14 / 0,11

44 0,16 0,17 / 0,13

38 0,21 0,20 / 0,15

q
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Konstrukční desky Rigips 
jako materiál pro pasivní 
dřevostavby
Skladby stěnových i  střešních konstrukcí s  deskami RigiStabil 
a Rigidur je možné navrhnout tak, aby splnily nejvyšší nároky na 
tepelně-technické požadavky pro nízkoenergetické i pasivní domy. 

Díky správně navržené konstrukci lze 
snížit náklady na vytápění v řádech 
desítek procent. Budeme-li uvažo-
vat stěnu v konstrukčním řešení dře-
vostavby ve spojení konstrukčních 
desek Rigips a tepelné izolace ISO-
VER Woodsil v tl. skladby 320 mm, 
dosáhne hodnoty součinitele pro-
stupu tepla 0,15 W/(m2.K),“ vysvět-
luje Ing. Zdeněk Černošek, produk-
tový manažer Rigips. Tato hodnota 
je dokonce lepší, než je horní hranice 
pro normový doporučený požada-
vek pro pasivní domy.

Tepelná akumulace  
a co ji ovlivňuje
Dalším často zmiňovaným aspektem 
je nižší akumulační schopnost dřevo-
staveb. Při vytápění zděného domu 
se teplo akumuluje do zděných kon-
strukcí a až poté se začíná zvyšovat 
teplota vzduchu v místnosti. U dře-
vostavby je to jiné. 

Pokud je dřevostavba optimalizo-
vána s  ohledem na tepelné zisky 
z interiéru i exteriéru, nehraje tepel-
ná akumulace konstrukcí takovou 
roli. Naopak aktuální potřeby uživa-
tele jsou s pomocí řízeného větrá-
ní a vytápění uspokojovány rychle. 
Dokonce při splnění doporučených 
normových hodnot součinitele pro-
stupu tepla pro pasivní domy (dle 
ČSN 73  0540-2:2011) je vychlad-
nutí domu vlivem odstávky vytápě-
ní několikanásobně nižší než u kla-
sické stavby.

Tepelnou pohodu ovlivňuje do znač-
né míry i  vzduchotěsnost objektu. 
„Netěsnosti způsobují nekontrolo-
vatelný únik cenného tepla, zvyšují 
rizika kondenzace uvnitř konstrukce 
způsobené intenzivním transpor-
tem vlhkosti, a tím i urychlení degra-
dačních procesů v  okolí netěsnosti 
a  současně snížení životnosti celé 

Projekt luxusního rodinného domu v Králově Dvoře upoutá 
návštěvníka na první pohled. Dřevo zde dominuje nejen jako 
konstrukční materiál, ale tvoří i podstatnou část interiéru.

www.ESB-magazin.cz
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konstrukce,“ uvádí Ing. Zdeněk Čer-
nošek. Netěsnosti v  konstrukcích 
představují nezanedbatelnou polož-
ku při optimalizaci tepelných ztrát 
obálky a  vznikají hlavně nedůsled-
ností při realizaci stavby.

Suchá výstavba nabízí 
udržitelnou cestu
Při suché technologii výstavby se 
významně snižuje množství a  ze-
jména hmotnost stavebního od-
padu, což snižuje i  náklady na li-
kvidaci odřezků. Nižší hmotnost 
konstrukčních prvků dřevostavby 
má pozitivní vliv na náklady spo-
jené s  dopravou a  s  tím spojený 

pokles škodlivých emisí a  spotře-
by energie. Na 100 m2 zděné stě-
ny tloušťky 440 mm je zapotřebí 
přibližně 30 tun cihelných bloků. 
Oproti tomu u dřevostavby je na 
100 m2 zapotřebí cca 5 tun dřevě-
ných a ostatních materiálů v sou-
vrství panelu. 

S  ohledem na technologické po-
stupy při výstavbě zděného domu 
v  porovnání s  montovanou dřevo-
stavbou je energetická náročnost, 
a  tudíž negativní dopad na životní 
prostředí dramaticky vyšší. „Dřevo, 
jakožto obnovitelný zdroj, je zce-
la bezodpadní materiál a jeho zpra-

cování a likvidace nezatěžuje život-
ní prostředí,“ doplňuje Ing. Zdeněk 
Černošek. Na jeho zpracování je 
potřeba až 5x méně energie než na 
jakýkoliv jiný materiál. 

Konstrukční deska Rigistabil 
Activ‘Air®
Tato sádrokartonová deska typu 
DFRIEH2 je určena pro nosné i ne-
nosné konstrukce. Skládá se ze 
speciálního sádrového jádra vyztu-
ženého skleněnými vlákny a obale-
ného silným papírovým kartonem. 
Pevnost v  ohybu a  tvrdost povr-
chu jsou výrazně vyšší než u stan-
dardního sádrokartonu. Navíc jsou 

desky ohnivzdorné a  impregnova-
né. Rigistabil obsahuje technologii 
Activ‘Air® pro rozklad emisí formal-
dehydu.

Konstrukční deska Rigidur
Konstrukční sádrovláknitá deska 
Rigidur je univerzální, homogenní, 
nehořlavá, impregnovaná staveb-
ní deska typu GF-C1-I-W2. Desky 
Rigidur jsou vyráběny ze sádry, 
papírových vláken a  minerálních 
přísad. Při výrobě jsou desky 
hloubkově impregnovány. Impreg-
nace zajistí odolnost desek proti 
zvýšené vlhkosti a zabrání vzniku 
a rozvoji plísní. 

Konstrukce domu ze sádrokartonových desek Rigistabil je doplněna o příč-
ky s použitím Modré akustické sádrokartonové desky, která dotváří akus-
tický komfort a zlepšuje zvukovou neprůzvučnost.

Konstrukční desky Rigistabil a Rigidur jsou vyrobeny z ekologicky ne-
závadných surovin a v souladu s environmentálním prohlášením EPD 
(Environmental Product Declaration).

q
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