
E
N

E
R

G
E

T
IC

K
É

 P
R

O
JE

K
T

Y

N Í Z K O E N E R G E T I C K É
S TAV Ě N Í

P R O J E K T Y
A  R E A L I Z A C E





P
R

O
JE

K
T

Y
A

R
E

A
L

IZ
A

C
E

Z
E

S
O

U
T

Ě
Ž

E

E
N

E
R

G
E

T
I
C

K
Ý

P
R

O
J

E
K

T

ENERGETICKÉ PROJEKTY
PUBLIKACE VYCHÁZÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI KONFERENCE UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ ROZVOJ A ENERGETIKA V EU, NA NÍŽ BUDOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY SOUTĚŽE ENERGETICKÝ PROJEKT 2006

G
EN

ER
Á

LN
Í SPO

N
Z

O
R

V
Y

H
LA

ŠO
VATEL SO

U
TĚŽE

O
RG

A
N

IZÁTO
R SO

U
TĚŽE



ENERGETICKÉ PROJEKTY
NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ
PROJEKTY A REALIZACE

Vydává: 
ABF, a.s., Nakladatelství ARCH 
Václavské náměstí 29, 111 21 Praha 1

Redakce:
Mgr. Ctibor Čejpa, Mgr. Marta Kozánková,
PhDr. Vladimíra Kučerová

Grafika: Martina Kacetlová
Produkce: Antonín Bartoušek
Tisk: Libertas, a.s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5

Vydání první

© ABF, a.s., Praha 2006 
ISBN  80 - 86 905 - 26 - 8

energetické projekty

2 / NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ / PROJEKTY A REALIZACE



3

Organizátor soutěže mě požádal, abych napsala úvodní
slovo ke knižní prezentaci vybraných projektů, které byly
za období 2002 až 2005 oceněny v soutěži Energetický
projekt. Bylo by dobré připomenout, v jaké situaci se prv-
ní ročník soutěže připravoval.
Bylo léto 2002 a Česká republika zápasila s následky po-
vodní. Z iniciace paní Miloslavy Veselé, generální ředitelky
společnosti ABF, se sešla skupina lidí, kteří se profesně
i lidsky “potkávali v energetice” už tak dlouho, že neby-
lo třeba mnoha slov, proč právě soutěž o nejlepší projekt
z oblasti komunální i průmyslové energetiky. Také bylo
zřejmé, že obnova, ale i nová výstavba bytových domů,
budov veřejné správy, energetických center včetně mo-
dernizace průmyslových podniků musí být spojena s vy-
užitím dostupného potenciálu úspor energie a co nejvyš-
ším reálným využitím jejích obnovitelných zdrojů.
Sestavení struktury a sepsání podmínek soutěže jsem se
ujala já, hlavním oponentem mi byl Ing. Josef Fiřt, tehdy
ředitel odboru teplárenství a elektroenergetiky Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR. Ing. Jan Jícha z EuroEnergy,
Ing. František Plecháč ze SEI ČR a Ing. Josef Bubeník za
ČEA podpořili svými zkušenostmi zaměření soutěže
do oblasti tzv. velké energetiky, zatímco já jsem dohlížela
na to, aby byl dostatečný prostor věnován prezentaci níz-
koenergetických staveb. Na paní generální ředitelku
Ing. Veselou pak připadla úloha nejtěžší, a sice zabezpe-
čit soutěž organizačně a tedy i najít sponzory.
Všichni společně jsme ale byli zvědaví, zda soutěž, která
dnes spolu se Stavbou roku a Dopravní stavbou roku tvo-
ří trojlístek atraktivní přehlídky umu a chytrosti, odbornou
veřejnost zaujme. Díky trvalé podpoře zainteresovaných
odborníků, podpoře ze strany MPO, kdy náměstek mi-
nistra pro energetiku nejen že se účastní vyhlašování ví-
tězných projektů, ale je i oporou odbornou, se podařilo,
že je již vyhlášen 5. ročník této soutěže. Třetím rokem se
na soutěži podílí společnost Enviros, která se zaměřuje na
vyhledávání a oceňování studentských prací ve vyhláše-
ných kategoriích.
Vybrané soutěžní projekty máte nyní možnost posoudit
i Vy, mohou být pro Vás inspirací i srovnávací úrovní Va-
šich záměrů či realizací.
Závěrem se patří poděkovat nejen organizátorům soutě-
že a odborníkům s ní spojeným, ale hlavně jejím účastní-
kům, kteří často ze skromnosti ani nedocení kvalitu, smy-
sl a přínos své práce.

Ing. Irena Plocková,
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

projektyenergetické
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projektyenergetické

Spotřeba energií ve vyspělých státech světa každoročně
stoupá a v České republice tomu není jinak. Se zvyšující
se poptávkou rostou i ceny a stále častěji slýcháme,  že
nejlepší a nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebuje-
me. A tak by jistě málokdo zbytečně plýtval, když může
ušetřit.
Spotřebiče energetické třídy „A“, úsporné zářivky, za-
teplování staveb, nízkoenergetické stavby, zkrátka - sni-
žování energetické náročnosti ve všech oblastech její
spotřeby je jednou z možností pro řešení současného
stavu, a to nejen v domácnostech.
Míru energetické náročnosti nových staveb a využití nej-
modernějších úsporných technologií určují do značné
míry jejich projektanti, architekti a realizátoři. Především
pro ně jsme vyhlásili předchozí ročníky soutěže Energe-
tický projekt, do které bylo možné přihlásit projekty a již
dokončené investiční akce na  nízkoenergetické bytové
domy, administrativní budovy, energeticky efektivní
územní systémy či postupy pro snížení energetické ná-
ročnosti v průmyslu.   
Bylo mi ctí stát u zrodu tohoto projektu v roce 2002
a s potěšením a „stavovskou pýchou“ sleduji, jak rok
od roku stoupá jeho úroveň, jak se zvyšuje prestiž sou-
těže i počet přihlášených. A těší mě, že také stoupá zá-
jem mladých řešitelů dokonce i z řad studentů, u kterých
je patrné nejen nadšení, ale i jakési životní přesvědčení
o nutnosti skloubit touhu po zdravém životním stylu
s potřebou využívání moderních technologií při co ne-
jmenší energetické náročnosti.  
Těší mě, že soutěž Energetický projekt podporují sub-
jekty, které se samy na výrobě energií podílejí, ale záro-
veň chápou, jak je důležité s jejich „produkty“ dobře
hospodařit.
A s potěšením vnímám také fakt, že vyhlašování výsled-
ků soutěže o energetické projekty probíhá za stále se
rozšiřujícího okruhu příznivců z řad veřejnosti. Protože
k čemu by nám byly skvělé projekty,  které by nenašly
praktické uplatnění.
Děkuji všem, kteří se na předchozích ročnících podíle-
li a do ročníků dalších přeji soutěžícím hodně dobrých
nápadů, uživatelům úsporné projekty, organizátorům
neutuchající nadšení a sponzorům, aby jim jejich pře-
svědčení o potřebnosti podporovat správnou věc vydr-
želo.

Ing. Josef Fiřt,
předseda Energetického regulačního úřadu



6

Projektant: Vladimír Žďára 
Profese: Karel Kábele 
Dodavatel: Zempra spol. s.r.o. 
Projekt/realizace: 2002/2006 
Plocha stavebního pozemku: 1050 m2

Zastavěná plocha: 253 m2

Dva dvoupodlažní domy o užitné ploše 135 m2,
dva o užitné ploše 105 m2

Celková podlahová plocha: 455 m2

Celkový obestavěný prostor: 1457 m3

Parkování aut venku, na uliční čáře pozemku 
Celkové náklady: 8 500 000 Kč 
Náklady na m2 podlahové plochy: 18 680 Kč/m2

Náklady na m3 obestavěného prostoru: 6230 Kč/m3

Nosná konstrukce: dřevěná rámová,
jednostranně opláštěná 

Konstrukce podlah: dřevěné trámy 40/200 mm,
OSB deska, tepelná izolace 

Okna: plastová 
Střecha: dřevěné trámy 40/200 mm,

OSB deska, tep. izolace 200 mm min. vlna 
Příčky: sádrokartónové kostrové 

Vytápění: centrální elektrické s akumulací tepla,
příprava na solární kolektory 

Jiné: větrání regulovanými štěrbinami
rekreační, jižně orientovaná zahrada u každého
domu 

Pův. měrná spotřeba tepla na vytápění 33kWh/m2 rok*.
Součinitel prostupu tepla: 
obvodová stěna - 0,15 W/m2 K
podlahová deska - 0,14 W/m2 K
okna/dveře - 1,10 
střecha - 0,12

*) Poznámka: v původním projektu bylo uvažováno mechanické větrání s rekuperací,
které bylo z úsporných důvodů nahrazeno štěrbinovým samořídícím větráním LUNOS.
Výsledná realizovaná měrná spotřeba tepla na vytápění je 53kWh/m2 rok.
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Roztoky u Prahy
Čtyři dvoupodlažní domy
NÁZEV PROJEKTU: čtyři dvoupodlažní řadové domy
Přihlašovatel: Akad.arch. Josef Horný 
Investor: čtyři soukromí investoři

Projekt zvítězil v kategorii A.1 Projekty (rekonstrukce, modernizace nebo nová výstavba nízkoenergetických bytových domů)
-  Energetický projekt 2002.
Tento projekt se již dočkal realizace, kterou dokumentují snímky fotografa Luboše Fuxy.
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V poslední době se v Čechách začíná uplatňovat stavě-
ní domů s dřevěnou konstrukcí. Velký rozdíl mezi praxí
v USA, Austrálii a dalších zemích s teplým klimatem,
odkud tento systém stavby pochází, a střední Evropou,
způsobují odlišné požadavky na izolace. Způsob stavění
ze dřeva, jemuž se v Americe říká „two by four“ anebo
„baloon construction”, není bez pastí. Ve střední Evro-
pě, kde musíme počítat s větší zátěží konstrukce způso-
benou sněhem, je spojování jednotlivých prvků třeba
provádět mnohem důkladněji než v zemích původu
systému. V místech zavětrování konstrukce a při kotve-
ní prvků se musí používat kvalitnější a silnější materiál.
Dřevo umožňuje vytvořit „dutou”, celkem třicet centi-
metrů silnou stěnu konstrukčního roštu, která může být
kompletně vyplněna minerální vlnou. Tu lze zvnějšku
opláštit fasádním systémem s malým difusním odpo-
rem a zevnitř sádrokartonem nebo jinou obkladovou

hmotou. Zesílení izolací může být příčinou kondenzace,
která ohrožuje jednak samotnou konstrukci a také hy-
gienu vnitřního prostředí. Proto je mimořádně důležité
správné větrání. Domy doporučuji vybavit inteligentním
větráním a tak velkým kotlem pro ohřev teplé vody, aby
mělo smysl k němu připojit solární teplovodní kolektory.
K tématice ekologických domů bych chtěl doplnit, že
podle mého je důležité používat co nejméně energetic-
ky náročných stavebních materiálů, jako jsou cihly, ocel,
beton, aluminium, a hlavně snižovat nároky na provoz-
ní energii potřebnou k přípravě teplé užitkové vody
a vytápění. Náklady na ohřev TUV jsou často v dobře te-
pelně izolovaném domě vyšší, než náklady na topení. To
ospravedlňuje investici do solárních kolektorů, protože
pracují dobře v létě, kdy je spotřeba TUV nejvyšší.

Akad. arch. Josef Horný
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Identifikační údaje

Objekt
Pavlovská 7, 9, 11, Brno - Kohoutovice

Vlastník objektu
Statutární město Brno, Městská část Brno - Kohoutovice
Bašného 36, Brno - Kohoutovice

Projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby
Stavoprojekta, spol s r.o.
Kounicova 67, Brno

Realizace projektu
Stavoprojekta stavební firma a.s.
Kounicova 67, Brno

Před realizací
Jedná se o panelovou budovu realizovanou v konstrukční
soustavě T O6 B - KDU na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let. Bytový dům se nachází na sídlišti v okrajové
městské části Brno - Kohoutovice. Objekt je pětipodlažní
se čtyřmi nadzemními (obytnými) a jedním podzemním
podlažím. V objektu je celkem 36 bytových jednotek.
- svislá část obvodových konstrukcí ve štítu a v mezi-

okenní části byla realizována ze struskokeramzitbeto-
nových panelů v tloušťce 300 mm a v části parapetů
v tloušťce 340 mm. Součinitel prostupu tepla „U“ těch-
to konstrukcí dosahoval 1,25 až 1,38 W.m-2.K-1. Štítové
konstrukce byly navíc opatřeny tepelně izolačním pláš-
těm s plastovými lamelami na povrchu,

- střecha byla provedena jako jednoplášťová, ve skladbě
s tepelně izolační vrstvou z POLSID desek tl. 50 mm, te-
pelně technické parametry skladby dosahovaly hodnot
součinitele prostupu tepla okolo 1,03 W.m-2.K-1,

- výplně otvorů byly dřevěné zdvojené zasklené dvojicí
obyčejných skel, součinitel prostupu tepla výplní byl
okolo 2,80 W.m-2.K-1,

- na otopných tělesech již byly osazeny termostatické
ventily a poměrové měřiče tepla,

- na patě objektu již byla zavedena ekvitermní regulace.

Po realizaci
Jedním z hlavních cílů regenerace panelového objektu
Pavlovská 7, 9, 11 bylo snížení energetické náročnosti
této budovy.
V rámci regenerace byla provedena tato energeticky
úsporná opatření:
- před realizací zateplení objektu byly odstraněny tepelně

izolační obklady štítových stěn. Parapetní a štítové pa-
nely byly následně zatepleny izolantem tloušťky
100 mm a meziokení části pláště izolantem tloušťky
140 mm. Zateplením těchto konstrukcí bylo dosaženo
součinitele prostupu tepla „U“ okolo 0,26 až 0,33
W.m-2.K-1,

- podhledy stropů v suterénu byly opatřeny izolací na
bázi pěnového polystyrénu a minerálních vláken v tl.
40 mm s nebo bez povrchové úpravy. Tímto opatřením
byla snížena hodnota součinitele prostupu tepla na cca
0,60 W.m-2.K-1,

- konstrukční spáry mezi rámy dřevěných zdvojených vý-
plní a konstrukcemi obvodového pláště byly vypěněny
polyuretanovou pěnou,

- vzhledem k záměru investora realizovat v dohledné
době střešní nástavbu byly na střešní konstrukci prove-
deny nejnutnější opravy,

- ocelové zavěšené balkony na jižní fasádě byly nahraze-
ny betonovými lodžiemi se zasklením,

- nastavením nové topné křivky byl snížen teplotní spád
otopné soustavy.

Uvedená opatření byla realizována v roce 2002 dle zpra-
cované projektové dokumentace, kterému předcházelo
zpracování energetického auditu. 

Fotografie: Stavoprojekta, spol. s r.o
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Regenerace bytového domu
Pavlovská 7, 9, 11
NÁZEV PROJEKTU: Regenerace bytového domu Pavlovská 7, 9, 11
PŘIHLAŠOVATEL: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. a ÚMČ Brno - Kohoutovice

Vítěz kategorie A. 2. Již dokončené investiční akce (rekonstrukce, modernizace nebo nové výstavby nízkoenergetických bytových domů
s celkovou roční měrnou spotřebou energie na vytápění nižší než 55 kWh/m2/rok obytné vytápěné plochy u vícebytových domů
a 70 kWh/m2/rok obytné vytápěné plochy u samostatně stojících rodinných domů). Energetický projekt 2002.
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PouÏité konstrukãní a architektonické fie‰ení domu vychází z princi-
pÛ nízkoenergetického stavûní. Velice kompaktní dispoziãní fie‰ení,
vysok˘ tepelnû technick˘ standart konstrukcí obvodového plá‰tû,
stfiechy a okenních v˘plní ve vazbû na klimatické a ekonomické pod-
mínky âeské republiky se vzájemnû umocÀují v dosaÏené kvalitû
udrÏitelného stavûní. Mimofiádn˘ pfiínos projektu tkví v tom, Ïe
vefiejnost má moÏnost si na opakovatelné stavbû ovûfiit pouÏitelnost

projektov˘ch postupÛ zohledÀujících aspekty trvale udrÏitelného
rozvoje spoleãnosti.

Konstrukãní fie‰ení nízkoenergetiãnosti
a nízkonákladovosti 
PouÏité konstrukãní a architektonické fie‰ení vychází z obecnû zná-
m˘ch principÛ nízkoenergetické architektury, které se snaÏí ve vazbû
na podmínky v âeské republice tyto principy vzájemnû vhodnû kom-
binovat a rozvíjet.
Pro hledání optimálních tvarov˘ch a systémov˘ch kombinací byly vy-
uÏity souãasné poznatky a postupy umoÏÀující modelovat stavebnû-
fyzikální vlastnosti konstrukcí, vlastnosti vnitfiního prostfiedí a ener-
getickou nároãnost objektu jiÏ ve fázi projektu. Pro hledání opti-
málních kombinací hodnot mnoha parametrÛ bylo vyuÏito moÏnos-
tí dynamického modelování. 

Stavební a architektonické fie‰ení objektu 
Hlavním rysem navrhovaného fie‰ení je jednoduché a pravidelné
uspofiádání obytn˘ch prostor ve formû deskového domu s obytn˘mi
prostorami chránûn˘mi ze severu nevytápûn˘mi prostorami zádvefií
a úloÏn˘ch prostor. Obytné prostory jsou umístûny ve stfiedu dispo-
zice a z jihu chránûny zimními zahradami uzavfien˘mi jednoduch˘m,
zãásti otvírav˘m prosklením. 
Jednoduchému tvaru objektu s optimálním pomûrem mezi vnitfiním
objemem a vnûj‰ím povrchem je podfiízeno vnûj‰í umístûní vertikál-
ních komunikací a pfiístup do bytÛ pfies pavlaãe. Polozavfiené pavlaãe
zároveÀ tvofií ochranu objektu pfied pfiím˘mi úãinky vûtru. 
Nízkoenergetick˘ nízkonákladov˘ bytov˘ dÛm je navrÏen s maloroz-
ponov˘m pfiíãn˘m nosn˘m systémem. Pfiíãné nosné stûny jsou uvaÏo-
vány betonové, vyzdívané z tvárnic. RovnûÏ bûÏné stropní konstruk-
ce jsou navrÏeny betonové s vyuÏitím filigránov˘ch panelÛ a strop-
ních vloÏek z recyklovaného plastu. PouÏití hmotné nosné konstruk-
ce je motivováno snahou o vytvofiení pfiíjemného, stabilního vnitfiní-
ho prostfiedí zejména v letním období. Nosné konstrukce pavlaãí
a zimních zahrad jsou fie‰eny jako samostatné, oddûlené od tepelnû
izolovan˘ch vnitfiních prostor. Pro tyto konstrukce, stejnû jako pro
vnûj‰í ãást obvodového plá‰tû se pfiedpokládá ‰iroké vyuÏití dfieva.
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NÁZEV PROJEKTU: Nízkoenergetick˘ nízkonákladov˘ bytov˘ dÛm pro mûsto Su‰ice 
P¤EDKLADATEL: SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuÏívání energie, o.p.s. 
AUTOR PROJEKTU: Ing.arch. Pavel Vanûãek 
Vítûz kategorie Rekonstrukce, modernizace a v˘stavba nízkoenergetick˘ch bytov˘ch domÛ, EP 2003 
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Obvodov˘ plá‰È vnûj‰í 
❑ Vnitfiní vápenocementová omítka 
❑ Zdivo z betonov˘ch tvárnic tl. 200 mm 
❑ Svisl˘ dfievûn˘ ro‰t 50/80 po 100 mm kotven˘ do betonového

zdiva (pozink kotvy) vyplnûn˘ tepelnou izolací Nobasil tl. 80 mm 
❑ ·ikm˘ dfievûn˘ ro‰t 50/80 po 1000 mm vyplnûn˘ tepelnou izola-

cí na bázi minerálních vláken
❑ Nobasil tl. 80 mm 
❑ Ochranná vrstva (vosk. papír, difúznû propustná fólie apod.) 
❑ Vzduchová vûtraná dutina tl. 25 mm vymezená “kontraprknem” 
❑ ·ikm˘ prkenn˘ obklad s detaily uzpÛsoben˘mi odtékání vody 

¤e‰ení technického zafiízení budovy 
Vytápûní objektu je navrÏeno jako centrální s plynov˘m kotlem o v˘-
konu 20 kW. Plynov˘ kotel pokr˘vá jak potfiebu tepla na vytápûní
objektu, tak potfiebu tepla na fiízené vûtrání objektu. Otopná tûlesa
v jednotliv˘ch místnostech jsou dimenzována jak na pokrytí tepel-
n˘ch ztrát, tak i na dohfiev vzduchu nuceného vûtrání. V˘vody
v obytn˘ch místnostech provedeny u topn˘ch tûles. Radiátory jsou
osazeny termostatick˘mi ventily. Elektrick˘ boiler s objemem 125 l
je pro ohfiev TUV umístûn˘ v jednotliv˘ch bytov˘ch jednotkách.
¤ízená v˘mûna vzduchu je zaji‰tûna individuálnû vzduchotechnic-
kou jednotkou s rekuperací tepla a s pfiedehfievem v jednotliv˘ch
bytov˘ch jednotkách. Minimálnû zneãi‰tûn˘ vzduch z obytn˘ch míst-
ností je pfies regulovatelné prostupy nasáván do prostoru kuchynû,
koupelny a WC. Tímto fie‰ením je zaji‰tûna 0,5 násobná v˘mûna
vzduchu v obytn˘ch místnostech. 

Fotografie realizace tohoto projektu poskytla SEVEN, s.r.o.

PROJEKTY A REALIZACE / NÍZKOENERGETICKÉ STAVùNÍ /

projektyenergetické
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Cena tepla se s nárÛstem cen energií stává v˘znamnou
poloÏkou rozpoãtÛ obyvatel. Ve mûstech s rozsáhlej‰í
bytovou zástavbou zásobovanou teplem z CZT je pfiija-
telná cena tepla jedním z hlavních úkolÛ pro mûstská za-
stupitelstva. 
Provoz soustavy CZT má i mimofiádnû pozitivní vliv na
kvalitu ovzdu‰í v teplem zásobované sídli‰tní lokalitû.
Centralizace tepeln˘ch zdrojÛ do jednoho zdroje zneãi‰-
tûní s vysok˘m komínem garantuje, na rozdíl od lokálních
a domovních tepeln˘ch zdrojÛ, minimální koncentraci
zneãi‰tûní ovzdu‰í, a tím i zdravé Ïivotní prostfiedí pro
obyvatele. Centralizace tepeln˘ch zdrojÛ souãasnû umoÏ-
Àuje v budoucnu instalaci technologie pro ãi‰tûní spalin.

Pro uvedené v˘hody nechalo vedení mûsta Boskovice
v roce 2002 zpracovat Územní energetickou koncepci
mûsta Boskovice, kterou následnû schválila Rada i Zastu-
pitelstvo mûsta Boskovice. V roce 2004 Rada mûsta Bos-
kovice pfiikroãila k rekonstrukci soustav CZT ve mûstû. 
V souvislosti s doÏívající technickou i morální Ïivotností
tepeln˘ch soustav, v˘razn˘m technologick˘m pokrokem
ve v˘robû a distribuci tepelné energie a s pohybem cen
zemního plynu i ostatních energií Rada mûsta Boskovice
schválila k realizaci projekt od firmy Mix Max-Energetika
z Brna, kter˘ splÀuje zejména následující poÏadavky:
a) vy‰‰í úãinnost tepeln˘ch zdrojÛ 
b) vy‰‰í úãinnost soustavy CZT
c) niÏ‰í ekologická zátûÏ lokality
Rekonstrukce systémÛ CZT se dotkla dvou sídli‰tních cel-
kÛ ve mûstû s celkem více neÏ tisícovkou bytÛ, základní
‰kolou a dvûma matefisk˘mi ‰kolami. 
V sídli‰ti Na Vyhlídce byla provedena ãásteãná moderni-
zace stávající plynové kotelny o v˘konu 2,36 MW osaze-
né stávajícími kotli typu VVP Rouãka Slatina Brno a dvû-
ma kogeneraãními jednotkami. Do‰lo k instalaci 10 ob-
jektov˘ch tlakovû nezávisl˘ch pfiedávacích stanic do
v‰ech odbûrn˘ch míst a k poloÏení nov˘ch venkovních
rozvodÛ tepla z pfiedizolovaného potrubí. Decentralizací
pfiípravy TUV bylo moÏno pfiejít ze ãtyfitrubkového roz-
vodu na dvoutrubkov˘. 
V sídli‰ti Komenského - Pod Oborou byla v˘roba tepla
centralizována z dfiívûj‰ích 9 kotelen do jedné fiídící ko-
telny o v˘konu 4,9 MW a jedné stávající modernizované
kotelny o v˘konu 1.45 MW, jeÏ plní pouze funkci do-
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Rekonstrukce
systémÛ CZT
mûsta 
Boskovice
NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce systémÛ CZT vãetnû tepeln˘ch

zdrojÛ mûsta Boskovice
P¤EDKLADATEL: Mûsto Boskovice
INVESTOR: Mûsto Boskovice
ZPRACOVATEL: Ing. ·tûpán Brus, Mix Max-Energetika, s.r.o., Brno
Vítûz Kategorie B (Energeticky efektivní územní systémy), EP 2004

Stav kotelny
na centrálním dispeãinku

Sídli‰tû Na Vyhlídce
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plÀkového zdroje v pfiípadû potfieby maximálního v˘konu
soustavy, event. nouzového zdroje pfii v˘padku hlavní
kotelny. Bylo instalováno 27 OPS s decentralizovanou
pfiípravou TUV a také poloÏen nov˘ dvoutrubkov˘ roz-
vod tepla v celém sídli‰ti. Kotelna byla zcela rekonstruo-
vána, instalovány byly 3 plynové kondenzaãní kotle Eu-
rotwin 2000 a jeden teplovodní kotel s hofiáky. V kotel-
nû je umístûn i dispeãink celého fiídícího systému Honey-
well Excel, kter˘ snímá hodnoty a fiídí jak chod kotelen,
tak i jednotliv˘ch pfiedávacích stanic. Základní data jsou
pak dálkovû pfiená‰ena do centrálního dispeãinku pro-
vozovatele. 
Dodavatelem stavby o rozpoãtov˘ch nákladech 62 mil. Kã
byla firma EVâ Pardubice, která dílo realizovala za 6 mûsícÛ.

Projekt rekonstrukce CZT byl realizován s finanãní pod-
porou Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR, jenÏ po-
skytl dotaci ve v˘‰i pfies 11,5 mil. Kã.
Realizací projektu do‰lo k roãní úspofie 20 % primárního
paliva. Podstatn˘ je i ekologick˘ pfiínos projektu, protoÏe
v sídli‰tích do‰lo ke sníÏení emisí základních zneãi‰Èují-
cích látek do ovzdu‰í o 4,15 t/rok a ke sníÏení emise
oxidu uhliãitého o 829,9 t/rok. 
Projekt byl ocenûn hlavní cenou v soutûÏi Energetick˘
projekt roku 2004 a získal i cenu Projekt roku 2004
v systémech dálkového vytápûní udûlovanou Tepláren-
sk˘m sdruÏením âR.

Foto: Ing. Petr Vychodil

PROJEKTY A REALIZACE / NÍZKOENERGETICKÉ STAVùNÍ /

projektyenergetické

Sídli‰tû Komenského
Pod Oborou

Technologie kotelny K 411
(vlevo)

Pfiedávací stanice 
bytového domu 
Slovákova
(vpravo)



14

V souãasné dobû (fiíjen 2006) probíhá rozsáhlá rekon-
strukce a dostavba areálu Fakulty informaãních techno-
logií (FIT) Vysokého uãení technického v Brnû, kter˘ se
nachází v Královû Poli. Jedním z rekonstruovan˘ch ob-

jektÛ je také budova b˘valého pivovaru, jejíÏ nejstar‰í
ãást pochází z konce 18. století. Budova, oznaãovaná
jako „Pivovar“, je jedním z demonstraãních objektÛ pro-
jektu 6. rámcového programu EU s akronymem BRITA in
PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Pub-
lic Buildings). Tento projekt je zamûfien na inovativní re-
konstrukce vefiejn˘ch budov s cílem sníÏit spotfiebu ener-
gie pfii souãasném zv˘‰ení kvality vnitfiního prostfiedí
a tím i spokojenosti uÏivatelÛ. 
UváÏíme-li, Ïe lidé ve vyspûl˘ch zemích tráví uvnitfi budov
stále více ãasu (zpravidla více neÏ 90 %), je zfiejmé Ïe
kvalita vnitfiního prostfiedí má obrovsk˘ v˘znam. Souãas-
nû se budovy ve vyspûl˘ch zemích podílejí na celkové
spotfiebû primární energie 30 aÏ 40 %. Z celkového
mnoÏství budov v Evropû jich bylo zhruba 20 % posta-
veno po roce 1980. Tyto budovy se v‰ak na celkové spo-
tfiebû energie v budovách podílejí pfiibliÏnû 5 %. Z toho
plyne, Ïe 80 % budov, které budeme mít v Evropû
v roce 2030, je jiÏ postaveno, a tyto budovy se budou
rozhodující mûrou podílet na celkové spotfiebû energie
v budovách. Je tedy zfiejmé, Ïe v horizontu nûkolika de-
setiletí nalezneme nejvût‰í potenciál úspor energie v re-
konstrukcích budov s vysokou spotfiebou energie.
V pfiípadû rekonstrukce objektu „Pivovaru“ se nejvût‰í
potenciál úspor oãekává od pouÏití BMS (Building
Management System), kter˘ má zajistit sníÏení ener-
getické nároãnosti lep‰ím fiízením technick˘ch zafiízení
budovy. Budova "Pivovaru" bude po rekonstrukci slou-
Ïit jako multifunkãní centrum pro studenty a zamûst-
nance FIT. 
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informaãních technologií VUT v Brnû
P¤EDKLADATEL: Vysoké uãení technické v Brnû
ZPRACOVATEL: Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., Ing. Pavel Charvát, Ph.D.,

Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta strojního in-
Ïen˘rství, Energetick˘ ústav, odbor termomechaniky
a techniky prostfiedí

Vítûz Kategorie A. 1 Projekty (Nízkoenergetické budovy pro bydlení,
‰kolství, zdravotnictví, sociální péãi, kulturní a administrativní ãin-
nosti), EP 2004

Rekonstrukce 
stav v fiíjnu 2006
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Budou zde dvû jídelny se zázemím, ubytovací kapacity,
spoleãenské místnosti a multifunkãní sál. PÛvodní projekt
pfiedpokládal rozdûlení budovy na tfii zóny (podle pfied-
pokládaného zpÛsobu vyuÏití). Opatfiení navrÏená v rám-
ci projetu BRITA in PuBs zahrnují rozdûlení budovy na
mnohem vût‰í poãet samostatn˘ch zón. Napfiíklad kaÏd˘
z pokojÛ pro ubytování bude fie‰en jako zóna se samo-
statn˘m fiízením vytápûní, vûtrání a chlazení. V budovû
bude instalován pfiístupov˘ systém, kter˘ poskytne in-
formaci o obsazení jednotliv˘ch pokojÛ. To je moÏné
vyuÏít pro útlum vytápûní a chlazení v pfiípadû, Ïe se
v pokoji nikdo nenachází. Okna pokojÛ budou navíc osa-
zena snímaãi, takÏe bude moÏné vypnout nebo utlumit
vytápûní a chlazení v pfiípadû, Ïe je okno otevfiené. Pro
chlazení v pokojích bude pouÏit VRV systém se 3 vnûj‰í-
mi a 34 vnitfiními jednotkami. Venkovní vzduch k jedno-
tkám bude pfiivádûn otvory ve ‰títové zdi a odvádûn ver-
tikálními vzduchovody nad stfiechu objektu. Na stfie‰e
budovy bude instalován fotovoltaick˘ systém o ‰piãko-
vém v˘konu 14 kW. Fotovoltaick˘ systém by mûl b˘t
vhodn˘m opatfiením pro kompenzaci zv˘‰ené spotfieby
elektrické energie na chlazení pomocí VRV systému. Lze
pfiedpokládat, Ïe produkce elektfiiny FV systémem bude
nejvût‰í právû v dobû nejvy‰‰í potfieby energie na chla-
zení. Dal‰ím inovativním opatfiením v pokojích je vyuÏití
ãidel kvality vzduchu pro fiízení hybridního vûtrání. Ostat-
ní ãásti budovy budou mít systém nuceného vûtrání se
zpûtn˘m získáváním tepla. Pro vytápûní byly voleny kon-
denzaãní plynové kotle. Opatfiení na úsporu energie
zahrnují také standardní postupy, jako je dodateãná
tepelná izolace nebo pouÏití oken s nízk˘m souãinitelem
prostupu tepla.

Pro úspû‰né zakonãení projektu musí b˘t provoz objektu
po dokonãení rekonstrukce monitorován po dobu ne-
jménû jednoho roku, aby bylo moÏné prokázat pfiínos
pfiijat˘ch opatfiení. Na inovativní fie‰ení demonstraãních
objektÛ projektu BRITA in PuBs byla získána od Evropské
komise dotace ve v˘‰i 35 % oprávnûn˘ch nákladÛ. Me-
todika stanovování oprávnûn˘ch nákladÛ je pomûrnû
pfiísná a napfiíklad pfii v˘robû elektrické energie pomocí
fotovoltaick˘ch panelÛ se za maximální oprávnûné ná-
klady povaÏuje 5 000 Euro na 1 kW ‰piãkového v˘konu
instalovaného systému. 
Foto: Autofii projektu
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Klenuté stropy
b˘valého pivovaru



Úãelné a jednoduché uspofiádání
Jedním z hlavních prvkÛ projektu je vysoce úãelné a pfii-
tom jednoduché pravidelné uspofiádání obytn˘ch pro-
stor domu.

Architektonické fie‰ení
PouÏité architektonické a konstrukãní fie‰ení domu dÛ-
slednû vychází z obecnû znám˘ch principÛ pro nízko-
energetickou architekturu. Tyto koncepce jsou souãasnû
v plném souladu s dal‰ími v˘znamn˘mi hledisky a poÏa-
davky kladen˘mi na nízkoenergetické stavûní, pfiedev‰ím
pokud jde o:
❑ Celkov˘ estetick˘ vjem objektu
❑ Investiãní nároãnost projektu
❑ Regionální a klimatické podmínky
Návrh celkovû vycházel z vyuÏití energetick˘ch studií
a parametrÛ pfiedchozích realizovan˘ch projektÛ byto-
v˘ch domÛ a ze statick˘ch údajÛ a bilancí dosud realizo-
van˘ch akcí.
Pro cel˘ soubor bytov˘ch nízkoenergetick˘ch domÛ se
pfiedpokládá jeden typ obytného domu.

âlenûní objektÛ
Vnitfiní fie‰ení v‰ech objektÛ je totoÏné; ve ãtyfiech po-
dlaÏích je situováno celkem 13 bytov˘ch jednotek
o velikostní skladbû 1+3 a 1+2. V kaÏdém objektu jsou
sklepní kóje pro kaÏd˘ byt, v domû jsou prostory pro
umístûní koãárkÛ a jízdních kol.
Technická místnost objektu (vytápûní a ohfiev TUV) je
umístûna v pfiízemí a je propojena instalaãní ‰achtou
se stfiechou objektu. Zde jsou situovány vakuové solární
kolektory.
Díky instalaci v˘tahu je moÏné alternativnû uzpÛsobit kaÏ-
dou bytovou jednotku pro potfieby tûlesnû postiÏen˘ch.

Energetická koncepce – nízké provozní
a energetické náklady
Soubor bytov˘ch domÛ je navrÏen v koncepci nízko-
energetick˘ch nízkonákladov˘ch domÛ. Pfii návrhu kon-
cepãního fie‰ení byly respektovány poÏadavky na maxi-
málnû nízkou spotfiebu ve‰ker˘ch energií a na nízké
náklady na provoz a údrÏbu systému ústfiedního topení
a pfiípady teplé uÏitkové vody.
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obytn˘ soubor Nezdenice 
NÁZEV PROJEKTU: Nízkoenergetick˘ obytn˘ soubor Nezdenice
P¤EDKLADATEL: AAA Atelier, s.r.o., Ing. arch. David Dama‰ka, Ph.D., Ing. arch. Pavlína ·laisová 
INVESTOR: ARTU, s.r.o., Jana Alagiová
Vítûz Kategorie A. 1 Projekty 
(Nízkoenergetické budovy pro bydlení, ‰kolství, zdravotnictví, sociální péãi, kulturní a administrativní ãinnosti), EP 2005
Projekt zahrnuje 4 bytové nízkoenergetické domy pfii vyuÏití moderních cenovû dostupn˘ch progresivních technologií. 

Vizualizace: 
pohled v˘chodní

pohled severní
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Proto byla v tomto pfiípadû pro pfiípravu TUV a pfiede-
hfiev ÚT zvolena technologie aktivních ziskÛ pomocí
solárních kolektorÛ zejména v letních mûsících. Poloha
objektu je v tomto smûru velice v˘hodná.

Celoroãní provoz – maximální vyuÏití
energetického zisku
Solární ohfiev TUV byl zvolen v reÏimu celoroãního provozu.
Akumulace solární energie probíhá v akumulaãní nádrÏi
1000 litrÛ; ve spodní ãásti je integrován solární v˘mûník. 
Trasy pro vedení jsou voleny co nejkrat‰í a jsou kvalitnû
zaizolované. 
Pro zaji‰tûní rovnomûrného proudûní teplonosné kapali-
ny, a tím i maximálního vyuÏití energetického zisku jsou
jednotlivé kolektorové fiady mezi sebou propojené para-
lelnû. Propojovací potrubí je v celé délce opatfieno kva-
litní izolací s UV filtrem. 
KaÏdé kolektorové pole je opatfieno na sbûracím potrubí
plnoprÛtoãn˘m ohfiívaãem plynÛ a na v˘stupu z kaÏdého
kolektorového pole je pro pfiípad poruchy a pfiípadné
provozní odstávky instalován uzavírací kulov˘ kohout
s bezpeãnostním pojistn˘m ventilem.
Vedení k solárnímu zásobníku je navrÏeno v co nejkrat‰í
délce a je opatfieno kvalitní tepelnou izolací.
Konstrukce solárního kolektoru je navrÏena s v˘mûní-
kem tepla s vût‰í teplosmûnnou plochou. Solární v˘mû-
ník je umístûn v nejniÏ‰í ãásti ohfiívaãe. Obûh teplonosné
kapaliny zaji‰Èuje klasické obûhové ãerpadlo.

Regulaãní a mûfiící systém
Cel˘ solární systém je fiízen elektronick˘m regulátorem,
aby se podafiilo dosáhnout co nejvy‰‰ího v˘konu. Regu-
látor fiídí chod obûhového ãerpadla v závislosti na po-
rovnání teplot na kolektoru a v solárním zásobníku.
Teplonosná kapalina má speciální nemrznoucí úpravy,
aby bylo zaji‰tûno maximální pfiedávání tepla mezi ko-
lektory a mezi zásobníkem. Kapalina obsahuje speciální

antikorozní pfiísady a má vysokou teplotu bodu varu.
Îivotnost kapaliny je 6 aÏ 10 let.

Instalace solárních kolektorÛ
Pro úspû‰nou instalaci solárních kolektorÛ musí uÏivatel
splnit nûkolik zásadních podmínek. Jedná se pfiedev‰ím
o následující hlediska:
❑ Reálná ekonomická rozvaha (investiãní i provozní

náklady)
❑ Vhodná lokalita a orientace kolektorÛ
❑ Co nejkrat‰í rozvody a jejich kvalitní izolace
❑ Dokonalá ochrana kolektorÛ pfied vûtrem
❑ Správná volba vytápûcího systému
❑ MoÏnost pravidelného ãi‰tûní a údrÏby a kontroly

kolektoru 

Hospodárnost ÚT a TUV
Vytápûní objektu je fie‰eno centrální teplovodní otop-
nou soustavou. Systém topení je v tomto pfiípadû volen
s tepeln˘m spádem 75/55 0C. Hodnû bude ov‰em zále-
Ïet na vûdomém energeticky úsporném chování nájem-
níkÛ (nastavení správné regulace, nepfietápûní místností).
Vzhledem k hospodárnosti ohfievu teplé uÏitkové vody
byl zvolen centrální akumulaãní zdroj. Ohfiev TUV je po-
ãítán na teplotu 50 - 55 0C. 
Základní ohfiev je zaji‰Èován pomocí elektrické energie
v kombinaci s energií solární. Potfieba zásobníku na
13 bytov˘ch jednotek je zhruba 1000 litrÛ. 
Izolace celého akumulaãního zásobníku je provedena
z kvalitní izolaãní hmoty s velmi dobr˘mi tepelnû izolaã-
ními vlastnostmi. Také jednotlivé trasy jsou vedené v co
nejkrat‰ích vzdálenostech a jsou dobfie zaizolované. 

Trasy TUV
V jednotliv˘ch bytech je individuální temperace fiízena
jednoduch˘m programovateln˘m prostorov˘m termo-
statem. Nucená VZT není navrÏena z ekonomick˘ch dÛ-
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Vizualizace:
pohled západní 
pohled jiÏní



vodÛ (odvûtrání je provedeno pouze u WC a u digestofií
kuchyní). Celkové vûtrání je zaji‰tûno pfiirozen˘m zpÛso-
bem. Objekt je vybaven elektrick˘mi sporáky a rychlo-
varn˘mi spotfiebiãi

Ilustrace: AAA Atelier s.r.o.

Elektrická bilance na 1 bytovou jednotku
Název spotfiebiãe Pfiíkon kW 
Elektrick˘ sporák 8,2
Elektrická praãka 2,2
Elektrick˘ bojler 0,0
Ostatní spotfiebiãe 4,6
Spotfieba celkem 15

Energetická a ekonomická fie‰ení
Tento projekt vyuÏívá optimalizaci tepelné ochrany vnitfi-
ního prostfiedí s vyuÏitím moderních bûÏnû dostupn˘ch
stavebních konstrukcí. Souãasnû vyuÏívá i vhodn˘ch ob-
noviteln˘ch zdrojÛ, které jsou optimálnû pouÏitelné pro
danou lokalitu stavby. Navrhovanou kolektorovou plo-
chu by bylo moÏné v pfiípadû potfieby je‰tû posílit.
Celková energetická bilance ÚT na 1 byt vychází
(bez elektrosporáku a ostatní spotfiebované energie) na
11 704 Kã.

Energetické a environmentální posouzení
Stavba je navrÏena tak, aby splÀovala poÏadavky zákona
O hospodafiení energií a jeho provádûcích vyhlá‰ek. Pr-
votní investice v poãátku na pofiízení bytu budou po-
stupnû kompenzovány nízk˘mi provozními náklady.
Celá stavba je fie‰ena tak, Ïe nemá negativní vlivy na Ïi-
votní prostfiedí. Z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí
nemá navrÏen˘ systém vytápûní Ïádn˘ vliv a vyznaãuje se
nulovou produkcí odpadu.
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energetické projekty

bytová plocha: 323,70 m2

uÏitná plocha: 350,05 m2

zastavûná plocha: 381,70 m2

Úsek Délka PrÛmûr Provedení Îivotnost 
Hl. rozvody 32 m 20 mm PVC + izolace 50 let
Rozvody byty 8 m 15 mm PVC + izolace 50 let

OBYTN¯ SOUBOR NEZDENICE         A01

2. np 1:100

PÛdorys bûÏného podlaÏí 
se 3 bytov˘mi jednotkami 

v daném ãlenûní. 
Orientace dispozice 

daná Severkou

Energetick˘ ‰títek budovy 

Mimofiádnû úsporná budova

Velmi úsporná

Úsporná

Vyhovující

Nevyhovující

V˘raznû nevyhovující

Mimofiádnû nevyhovující budova
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Jedná se o objekt v ulici Skopalíkova 30-34 v Brnû-Îide-
nicích. Panelov˘ bytov˘ dÛm byl realizovan˘ v kon-
strukãní soustavû T-12/51-III-4 v první polovinû 50. let
minulého století.
Objekt je souãástí sídli‰tû v mûstské ãásti Brno-Îidenice,
kde byly v minulosti postaveny zhruba dvû desítky budov
v této nebo v podobné konstrukãní soustavû. 
Souãástí prací bylo provedení stavebních úprav, vedou-
cích ke sníÏení tepeln˘ch ztrát objektu. Jednalo se ze-
jména o následující úpravy:
❑ V˘mûna nevyhovujících dfievûn˘ch oken za plastová
❑ Celkové zateplení objektu
❑ Pfiístavba a zasklení lodÏií
❑ Doteplení stfiechy
❑ Zmûna vytápûní a pfiípravy TUV z lokální na centrální

Pilotní projekt i vzorová realizace
Realizaci je moÏné povaÏovat za pilotní projekt nejen
v této mûstské ãásti, ale i pro domy v ostatních ãástech
Brna. Bezesporu lze hovofiit i o vzorové realizaci v celo-
republikovém mûfiítku. 
Pozitivní rovnûÏ je, Ïe celkov˘ v˘sledek realizace se setkal
s kladn˘m ohlasem nejen u obyvatel domu, ale také u la-
ické i odborné vefiejnosti.

PÛvodní stav
Budova má ãtyfii nadzemní a jedno podzemní podlaÏí.
V objektu je umístûno celkem 24 bytov˘ch jednotek.
Stûny obvodového plá‰tû byly provedeny z pln˘ch pále-
n˘ch cihel tlou‰Èky 450 mm. ·títy byly opatfiené tepelnû
izolaãními plá‰ti s tepeln˘mi izolantem tlou‰Èky 30 mm
a s lamelovou úpravou.
V obytné ãásti byla pouÏita dfievûná zdvojená okna
s bûÏn˘m ãir˘m sklem. Vstupní dvefie do objektu byly
dvoukfiídlové, jednodu‰e zasklené.
Objekt byl zastfie‰en sedlovou stfiechou s valbami s kera-
mickou krytinou; strop nad posledním podlaÏím byl dfie-
vûn˘ trámov˘. 

Energetická úprava 
bytového domu 

Brno-Îidenice
NÁZEV PROJEKTU: Energetická úprava bytového domu – Brno-Îidenice

P¤EDKLADATEL: Statutární mûsto Brno, Mâ Brno-Îidenice, Ing. Josef Vesel˘, STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Ing. Miroslav âermák, CSc.
Vítûz Kategorie A. 2 Investiãní akce (Nízkoenergetické budovy pro bydlení, ‰kolství, zdravotnictví, sociální péãi, kulturní a administrativní

ãinnosti), EP 2005

Detail objektu 
po pfiístavbû 
prefabrikovan˘ch 
Ïelezobetonov˘ch lodÏií
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Nad nosnou konstrukcí byl proveden násyp a hrubá
podlaha.
Nosnou konstrukci nad 1. PP tvofií zãásti Ïelezobetonová
monolitická deska a zãásti betonov˘ prefabrikát. Vnitfiní
dûlící konstrukce jsou z pln˘ch pálen˘ch cihel tlou‰Èky
450 mm.

Vytápûní
PÛvodnû byly byty v objektu vytápûné lokálními topidly -
elektrick˘mi pfiímotopy, kamny na tuhá paliva, nebo ply-
nov˘mi topidly. 
RovnûÏ pfiíprava teplé uÏitkové vody byla fie‰ena lokálnû
(pro kaÏd˘ byt samostatnû).
Rozvody zdravotních instalací jsou provedené v pÛvod-
ních ocelov˘ch pozinkovan˘ch trubkách, pfiiãemÏ v sou-
ãasné dobû jsou tyto rozvody na hranici své Ïivotnosti.

Popis rekonstrukce
Nejprve bylo nutné odstranit pÛvodní zateplení obvodo-
vého plá‰tû s pÛvodní lamelovou povrchovou úpravou.
Poté bylo provedeno celkové zateplení obvodového plá‰-
tû domu, a to certifikovan˘m zateplovacím systémem
i izolantem tlou‰Èky 100 mm.
Stávající dfievûné zdvojené v˘plnû otvorÛ v obytné ãásti
byly nahrazené  v˘plnûmi nov˘mi z plastov˘ch pûtikomo-
rov˘ch profilÛ. K zasklení bylo pouÏito izolaãní dvojsklo.
Dále bylo v rámci rekonstrukce provedeno novû utûsnû-
ní konstrukãních spár mezi rámy v˘plní a mezi konstruk-
cí obvodového plá‰tû, a to pomocí polyuretanové pûny.
Souãasnû do‰lo i k zateplení ostûní otvorÛ.
PÛvodní vstupní dvefie do objektu bylo tfieba vymûnit
také za nové.
Strop nad posledním podlaÏím byl opatfien zateplením
z tepelného izolantu tlou‰Èky 140 mm. Také v‰echny sute-
rénní podhledy byly zatepleny izolantem tlou‰Èky 70 mm. 
Schodi‰Èové stûny, stûny oddûlující vytápûné a nevytá-
pûné prostory v suterénu a konstrukce ve styku se zemi-
nou nebyly zateplené.

Nov˘ zpÛsob vytápûní a pfiípravy TUV
pfiinesl úspory
V rámci rekonstrukce do‰lo ke zmûnám ve zpÛsobu vytá-
pûní a pfiípravy TUV v objektu, a to z lokální na centrální. 
Jako centrální zdroj tepla slouÏí nyní teplovodní kotelna,
která je vybavena kotli na spalování zemního plynu. Ko-
telna je osazena dvûma plynov˘mi kotli se jmenovit˘m
tepeln˘m v˘konem 48 kW (celkem tedy 96 kW). Kotelna
je situována v samostatné místnosti v 1. PP. 
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková se spod-
ním zónov˘m rozvodem, s teplotním spádem 80/60 0C. 
Otopná tûlesa jsou ocelová desková, v koupelnách jsou
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Skopalíkova 30-34 - 
pÛvodní stav objektu

¤ez budovou
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umístûná Ïebfiíková tûlesa. V‰echna otopná tûlesa jsou
k rozvodÛm ústfiedního topení napojena pomocí regu-
laãních ventilÛ s termostatick˘mi hlavicemi. Teplota top-
né nábûhové vody je v jednotliv˘ch topn˘ch vûtvích re-
gulována ekvitermnû podle venkovní teploty.
Pro pfiípravu teplé uÏitkové vody byly v objektu nainsta-
lovány dva rychloohfiívaãe ACV, které jsou umístûné rov-
nûÏ v kotelnû.

Kompletní v˘mûna rozvodÛ
V rámci rekonstrukce byla také provedena kompletní
v˘mûna stávajících rozvodÛ, které jiÏ byly na hranici své
Ïivotnosti. Tyto rozvody byly nahrazené nov˘mi plasto-
v˘mi rozvody s návlekovou izolací. Byly také provedené
nové rozvody TUV a cirkulace. V kaÏdém bytû byly novû
instalované vodomûry pro teplou a studenou vodu.
Celkovou rekonstrukcí pro‰ly také elektrické rozvody.

V˘sledky energetického auditu
Podle energetického auditu, kter˘ byl pro dan˘ objekt
zpracován, by mûly celkové úspory tepla na vytápûní
pfiesahovat 60 % pÛvodní spotfieby. Mûrná spotfieba
tepla na jednotku vytápûné plochy budovy by nemûla
pfiekroãit hodnotu 61,2 kWh/m2 za rok. Vzhledem ke
zku‰enostem z jiÏ dfiíve realizovan˘ch akcí v‰ak lze oãe-
kávat je‰tû lep‰í v˘sledky.
Znaãn˘m pfiínosem regenerace byla také zámûna pÛ-
vodních francouzsk˘ch balkonÛ za zasklené pfiedsazené
lodÏie (kaÏdá o podlahové plo‰e kolem 5 m2). Díky za-

sklení lodÏií se podafiilo dosáhnout vy‰‰ího vyuÏití tepel-
n˘ch ziskÛ z oslunûní.

Úspory i prodlouÏení Ïivotnosti objektu 
– vy‰‰í standard bydlení
Díky provedené regeneraci objektu se podafiilo dosáh-
nout nejen znaãn˘ch úspor energií (a tím i finanãních
prostfiedkÛ), ale souãasnû se podafiilo zajistit prodlouÏe-
ní Ïivotnosti budovy, a to nejménû o 50 let, tedy zhruba
o jednu generaci.
Provedením úprav nedo‰lo ke zmûnû úãelu stávajícího
objektu ani se nezmûnil poãet bytÛ v domû. Naopak do-
‰lo ke zv˘‰ení standardu bydlení. 

Ilustrace: Stavoprojekta, spol. s r. o. 
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Konstrukce jezu 
PÛvodní jez o tfiech polích mûl ãlenûnou hradící kon-
strukci se sklopn˘mi slupicemi a dfievûn˘mi hradly. Nov˘
jez pfiisazen˘ tûsnû k patû pÛvodního jezu má sektoro-
vou hradící konstrukci o tfiech polích. Konstrukce sek-
torÛ umoÏÀuje hradit v˘‰ku 2,90 m, souãasná hradící
v˘‰ka je 2,60 m. Jezová pole jsou oddûlena betonov˘mi
pilífii.
Spodní stavba jezu je Ïelezobetonová, na návodní stranû
jsou tlaãné komory pro hydrostatické ovládání sektorÛ.
·tola umoÏÀuje pfiístup do v‰ech pilífiÛ a po zaaretování
sektorÛ a vyãerpání vody i vstup do v‰ech komor.
Provoz jezu a havarijní situace jsou fiízené poãítaãem
s moÏností ovládání pfiímo z jezu, nebo z velínu plaveb-
ních komor. 
Hradící tûlesa sektorÛ jsou ocelové plá‰Èové konstrukce
o hmotnosti 78,77 t (levé a stfiední pole) a 76,7 t (pravé
pole). Hydrostatické ovládání umoÏÀuje trojcestné ‰oupû.

Plavební kanály 
Na malou a velkou plavební komoru navazují plavební ka-
nály. Horní má délku 280 m, ‰ífiku ve dnû 40 aÏ 60 m
a minimální hloubku 3,3 m. Dolní plavební kanál má
délku 260 m, ve dnû je ‰irok˘ 40 aÏ 60 m a má minimální
hloubku 3 m.
Malá plavební komora má uÏitnou délku 85 m, ‰ífiku11 m
a minimální hloubku nad horním záporníkem 3,10 m.
Velká plavební komora má uÏitnou délku 200 m, ‰ífiku
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Malá vodní
elektrárna
Libûchov 
NÁZEV PROJEKTU: Pfielévaná malá vodní elektrárna 
P¤EDKLADATEL: AID, spol. s r.o.

Ing. arch. Igor Dfievíkovsk˘ 
INVESTOR: MERCATOR, s.r.o., Lubo‰ Pavel 
Vítûz kategorie B1 Projekty (Energeticky efektivní územní systémy), EP 2005

Tato malá vodní elektrárna je navrhována pro v˘stavbu pod tfietím
jezov˘m polem a vorovou propustí. Nátok na vodní elektrárnu bude
bazénem, jehoÏ pravou stûnu tvofií novû vybudované bfiehové opev-
nûní a stûna nátku a levou stranu novû vybudovaná zeì navazující na
pilífi mezi druh˘m a tfietím polem jezu. Nov˘ objekt vodní elektrárny
- hradící tûleso - tvofií souãasné vtoky, strojovnu a v˘toky turbín.
Uspofiádání vodní elektrárny je fie‰eno jako pfielévaná elektrárna. Pfií-
stup do strojovny je zaji‰tûn z pravého bfiehového objektu pfiilehlého
k pravé stranû bazénu. V˘kon elektrárny bude vyveden prostfiednic-
tvím zemního kabelového vedení.
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22 m a minimální hloubku nad sklopen˘mi vraty a nad
dolním záporníkem 3,2 m.

Velín 
Obû plavební komory se ovládají dálkovû ze spoleãného
velínu v poloautomatickém reÏimu. Velín je vybaven te-
lematick˘m systémem pro dálkov˘ pfienos základních
provozních, plavebních i vodohospodáfisk˘ch dat z ob-
jektu do uzlového bodu v Roudnici nad Labem.
Stavba malé vodní elektrárny je v zátopovém území fieky
Labe. Koncepce stavby je podle toho upravena tak, aby
zachovala odtokové pomûry z nadjezí pfii zavádûní po-
vodÀov˘ch prÛtokÛ korytem Labe, aby nezpÛsobila
ohroÏení ãi jiné omezení vyuÏití území.
Stavba nevyvine Ïádné poÏadavky na zábor pÛdy spada-
jící do ochrany zemûdûlského pÛdního fondu. 
Objekt malé vodní elektrárny se nachází nedaleko Ïelez-
niãní trati. Vzhledem k tomu, Ïe ochranné pásmo trati je
stavbou dotãeno, bylo nutné stavbu konzultovat se Sprá-
vou dráÏní cesty.

VyuÏití energie z vlastní v˘roby
Malá vodní elektrárna bude vyuÏívat elektrickou energii
z vlastní v˘roby. V pfiípadû, kdy nebude moÏné vyrábût
energii, bude nezbytné mnoÏství energie získáváno od-
bûrem ze sítû. V nouzov˘ch pfiípadech bude krátkodobû
vyuÏito záloÏního zdroje (do doby startu ruãního zdroje -
agregátu).

Teplo bude získáváno z elektrického proudu vyrábûného
v elektrárnû a z ohfiátého chladícího média (vody), které
bude vyuÏíváno k chlazení generátorÛ.

Urbanistické
a architektonické fie‰ení 
Lokalita malé vodní elektrárny leÏí v extravilánu obce Li-
bûchov. Její vyuÏití v ‰ir‰ím pohledu je jak vodohospo-
dáfiské, tak i rekreaãní. Celkové fie‰ení stavby je podfiíze-
no vodohospodáfisk˘m poÏadavkÛm, pfiedev‰ím zámûru
vyfie‰it vodní elektrárnu tak, aby nezpÛsobovala kolize
v období povodní jako pfiekáÏka ve vodním korytû.
Jedná se o pfielévanou malou vodní elektrárnu nízkotla-
kou se ‰piãkov˘m v˘konem 7 x 680 = 4760 kW. 
Architektura podvodní ãásti elektrárny je podfiízena hyd-
rodynamick˘m poÏadavkÛm, architektura nadhladino-
v˘ch prvkÛ je technická, stfiídmá. Bylo vyuÏito kamen-
n˘ch obkladÛ, pfiedev‰ím s ohledem na v˘raz tradiãního
vodohospodáfiského stavitelství. 
Nosné konstrukce jsou kompletnû monolitické, Ïelezo-
betonové. Nûkteré technické konstrukce, zábradlí a Ïeb-
fiíky budou ocelové.

Úãel a funkce
jednotliv˘ch stavebních objektÛ 
Podhladinov˘ objekt (vodní práh) srovnává úroveÀ hladi-
ny s jezem pomocí hydraulicky ovládan˘ch klapek. 
Objekt je navrÏen pro provoz sedmi Kaplanov˘ch tur-
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bín. Nad úrovní turbín je v podhladinovém objektu umís-
tûna strojovna s nezbytn˘m zázemím.
Nadzemní ãást elektrárny tvofií následující objekty: 
❑ Oddûlovací stûna navazující na pilífi

mezi druh˘m a tfietím jezov˘m polem 
❑ Stfiedov˘ pilífi jezov˘ch klapek 
❑ Bfiehov˘ objekt horní dvÛr 
❑ Bfiehov˘ objekt budova 
Îádoucí stability objektu elektrárny bylo dosaÏeno díky
vysoké hmotnosti její konstrukce. Nároky na únosnost
stavebních konstrukcí pfii zvolené koncepci zaji‰tûní do-
stateãné hmotnosti stavby se podafiilo pomûrnû snadno
dosáhnout v pouÏit˘ch prÛfiezech konstrukãních prvkÛ.
Malá vodní elektrárna Libûchov je ãásteãnou pfiestavbou
a ãásteãnou pfiístavbou k vodnímu dílu Jez Dolní Befiko-
vice. 
Stavební Ïelezobetonové i ocelové konstrukce stávajícího
jezu jsou koncipované tak, Ïe vykazují zjevnou stabilitu
a nevyvolávají potfiebu speciálního ochranného zásahu.

Stavebnû technické fie‰ení 
Podhladinov˘ objekt malé vodní elektrárny je masivní Ïe-
lezobetonová stavba. Masivní stûny a vodorovné desky
tvofiící podlahy a stropy stavby dosahují tlou‰Èky 80 cm
a více. 
Celá stavba je navrÏena tak, aby spolehlivû odolávala jak
tlaku vody pÛsobícímu proti stavbû, tak i silám pÛsobí-
cím v hloubkách pfies 10 m pod hladinou. Konstrukce
zároveÀ slouÏí pro uloÏení masivních technologick˘ch
zafiízení, z nichÏ nejtûÏ‰í (rozvádûcí kolo turbíny) má
hmotnost kolem 8 tun.
Nadzemní objekty jsou z konstrukãního hlediska standard-
ní; jsou propojeny s podhladinov˘m objektem, a proto jsou
opatfiené uzávûry otvorÛ, které musejí odolat i povodÀové
vodû. Provozní bfiehov˘ objekt je jednoduchá jednotrakto-
vá stavba s nosn˘mi obvodov˘mi stûnami, mezi nimiÏ jsou
stropní Ïelezobetonové monolitické desky. 

V˘tah a schodi‰tû propojují elektrárnu od úrovnû kon-
trolní chodby pod turbínami aÏ po horní patro fiízení
provozu elektrárny.

Systém vytápûní a vûtrání 
Objekt malé vodní elektrárny bude vytápûn ztrátov˘m
teplem z provozu technologie, pfiípadnû elektrick˘mi to-
pidly, která budou získávat energii z vlastní v˘roby. Tep-
loty v provozních místnostech elektrárny se pohybují ko-
lem 18 stupÀÛ Celsia, dozorna a hygienické místnosti
jsou vytápûné na 22 stupÀÛ Celsia.

Energetické zaji‰tûní provozu vûtracích systémÛ je zaji‰-
tûno rovnûÏ elektrickou energií z vlastní v˘roby. Dimen-
zování vûtracích systémÛ odpovídá normû PoÏární bez-
peãnost staveb.

Regulace a mûfiení 
Regulace a mûfiení chodu elektrárny je zaji‰Èováno u kaÏ-
dého bloku samostatn˘m regulaãním systémem s nad-
fiazen˘m poãítaãov˘m systémem ve velínu. 
Jednotlivé turbogenerátory vodní elektrárny jsou vyba-
vené programovateln˘m fiídícím automatem, kter˘ bude
plnû automaticky fiídit jejich provoz. 

Tfii úrovnû fiízení 
¤ízení elektrárny bude probíhat na tfiech úrovních. První
bude pfiedstavovat místní ovládání obsluhou vodní elek-
trárny. Ovládání na této úrovni bude moÏné z ovládacího
rozvadûãe ve strojovnû. 
Druhá úroveÀ bude provádût zcela automaticky regulaci
a optimalizaci provozu elektrárny bez zásahu obsluhy. 
Tfietí úroveÀ ovládání bude vyvedena do vodohospodáfi-
ského dispeãinku správce toku, kde bude moÏné sledo-
vat provoz elektrárny.

Vizualizace: Jan Dfievíkovsk˘
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Pohled do historie objektu 
Areál Psychiatrické léãebny v Kosmonosích byl zfiízen
v roce 1869, kdy bylo do ústavního o‰etfiování pfiijato
prvních 51 nemocn˘ch. Léãebna vznikla adaptací b˘va-
lého klá‰tera, k nûmuÏ bylo pfiistavûno druhé patro.  
Vlastní funkce psychiatrické léãebny doznala v prÛbûhu své
historie fiadu v˘znamn˘ch zmûn, které odráÏely nejen nej-
novûj‰í poznatky v medicínském my‰lení, ale i zmûny po-
stoje spoleãnosti k problematice du‰evního zdraví a nemoci. 
Teprve v nûkolika posledních desetiletích totiÏ do‰lo ke
zcela radikální zmûnû pohledu na funkci a poslání ústav-
ní, stacionární léãby du‰evnû nemocn˘ch pacientÛ.

Energetické hospodáfiství
na hranici Ïivotnosti 
Centrální kotelna byla postavena pfied více neÏ 100 lety,
v roce 1896. Energetické hospodáfiství ústavu bylo dlouhá
léta poplatné pÛvodní koncepci vyuÏití centrálního parního
zdroje a z nûj teplem zásobovan˘ch jednotliv˘ch objektÛ. 

Energetické ztráty
i vysoké náklady na provoz 
Energetické ztráty jak pfii v˘robû, tak pfii distribuci páry byly
znaãné a v nûkolika posledních letech zaãaly enormnû
stoupat. Náklady na palivo a energie tak ãinily znaãn˘ podíl
na nákladech na provoz ústavu; náklady na provoz cent-
rální kotelny pfiesahovaly je‰tû nedávno 10 milionÛ Kã/rok.

Cesta k fie‰ení
– energeticky úsporn˘ projekt 
Proto byl zpracován energeticky úsporn˘ projekt vyuÏití
potenciálu úspor jak pfii spotfiebû tepla, tak i pfii jeho v˘-
robû a distribuci. 
Realizátorem projektu byla spoleãnost  SIEMENS, s.r.o.

Místo centrálního zdroje vznikly dílãí tzv. okrskové kotelny,
které zásobují jednotlivé památkovû chránûné objekty, ve
kter˘ch byla provedena centrální regulace odbûru tepla. 
Dal‰í úpravy byly realizovány v prádelnû a v kuchyni ob-
jektu psychiatrické léãebny. 

MoÏnosti financování z úspor 
Úspory potenciál umoÏnil financování projektu známou
metodou EPC - Energy Performance Contracting. Tato
metoda je známá i pod názvem financování z úspor. 
PÛvodní spotfieba areálu ãinila 52 440 GJ/ rok.
Poskytovatel energetick˘ch sluÏeb - spoleãnost SIEMENS
- se smluvnû zavázal uspofiit se zárukou 25 % pÛvodní
spotfieby.

V˘sledky pfiedãily oãekávání 
V˘sledky realizovan˘ch opatfiení za rok 2005 pfiedãily
v‰echna oãekávání a úspory tyto hodnoty dokonce znaã-
nû pfievy‰ují. 
Kvalitnûj‰í Ïivotní prostfiedí, ménû skleníkov˘ch plynÛ.

Energetická
revitalizace
areálu
Psychiatrické
léãebny
Kosmonosy 
NÁZEV PROJEKTU: Energetická revitalizace areálu

Psychiatrické léãebny Kosmonosy 
P¤EDKLADATEL: SIEMENS, s.r.o., Ing. Du‰an Bako 
INVESTOR: Psychiatrická léãebna Kosmonosy, MZ âR 
Vítûz kategorie B2 investiãní akce (Energeticky efektivní územní
systémy), EP 2005
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Nezanedbateln˘ je i pfiínos proveden˘ch zmûn pro Ïivot-
ní prostfiedí, protoÏe díky realizaci projektu se podafiilo do
znaãné míry sníÏit celkové emise skleníkov˘ch plynÛ.

Projekt a jeho pfiínosy 
Projekt se opíral pfiedev‰ím o realizaci opatfiení, t˘kajících
se regulace topné vody pro ústfiední vytápûní v jednotli-
v˘ch objektech. 
Dal‰ím cílem byla radikální opatfiení v oblasti zdrojÛ a pfii
v˘robû tepla.  

Cíle rekonstrukce  
Cílem rekonstrukce bylo vyfie‰it stávající nevyhovující
technick˘ stav dosud vyuÏívaného tepelného hospodáfi-
ství (zejména kotelny, v˘mûníkové stanice a rozvodÛ).
Ve‰keré toto zafiízení bylo totiÏ na konci své Ïivotnosti. 
Realizace energeticky úsporn˘ch opatfiení v podmínkách
Psychiatrické léãebny Kosmonosy pfiedstavovala násle-
dující opatfiení: 
❑ Pfiestavba parního zdroje vytápûní na teplovodní 
❑ Nové zdroje technologické páry 
❑ Optimalizace pfiípravy a cirkulace TUV 
❑ Nov˘ systém mûfiení a regulace 
❑ VyuÏití poznatkÛ z oblasti energetického manaÏerství 
Celková v˘‰e investice dosáhla více neÏ 18 562 000 Kã,
ekonomické pfiínosy projektu byly vyãísleny na zhruba
2 813 000 Kã/rok. 

K hlavním zdrojÛm úspor energie patfiily: 
❑ V˘roba tepla v efektivních zdrojích 
❑ VyuÏití technologického tepla v prádelnû a v kuchyni 
❑ Teplo pro vytápûní 
❑ Pfiíprava a distribuce TUV 

Popis technického fie‰ení 
Navrhované technické fie‰ení v podmínkách Psychia-
trické léãebny Kosmonosy zahrnovalo celkovou plyno-
fikaci areálu, decentralizaci primárních zdrojÛ tepla na
ÚT a TUV, celkovou modernizaci otopného systému
a regulaci parametrÛ topné vody pro samostatné top-
né vûtve podle provozních potfieb, s moÏností vyuÏití
vnitfiních a vnûj‰ích tepeln˘ch ziskÛ a zavedení cent-
rálního dispeãinku pro fiízení tepelného hospodáfiství
areálu.
Základem bylo vybudování tfií nov˘ch lokálních plyno-
v˘ch kotelen (v budovû fieditelství, ve stávající v˘mûníko-
vé stanici a ve stravovacím objektu). 
Zatímco kotelna v budovû fieditelství slouÏí pouze pro
tento objekt, dal‰í dvû kotelny (okrskové) zásobují je‰tû
dal‰í objekty. V tûchto objektech jsou umístûné pfiedá-
vací stanice s nezbytn˘m poãtem topn˘ch vûtví.
Zdrojem tepla jsou plynové litinové kotle BUDERUS. Pod-
le v˘konu kotelny byla instalována jedna nebo dvû kot-
lové jednotky. 
Ve strojovnû kotelny je umístûn sdruÏen˘ rozdûlovaã
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a sbûraã s otopnou soustavou s topn˘mi vûtvemi. Dále je
zde napojen akumulaãní zásobník na TUV. V nûkter˘ch
objektech je instalována VZT jednotka, která bude na-
pojena z rozdûlovaãe. 
KaÏdá kotelna je vybavena komínem a plynovou pfiípoj-
kou. Vûtve ÚT jsou vybavené ãidly vnitfiní teploty. 
Jako zdroj páry pro technologii prádelny je instalován
lokální vyvíjeã páry CERTUSS s v˘konem 1200 kg páry za
hodinu. 

Mûfiení a regulace 
Hospodárn˘ provoz celé soustavy CZT vyÏaduje optimali-
zaci a fiízení provozu, a to od samotného zdroje tepla aÏ
ke spotfiebiãi. Proto je spotfieba energie regulována tam,
kde je to moÏné, ve tfiech na sebe navazujících stupních: 
❑ Ve zdroji tepla - na vstupu do tepelné sítû 
❑ Ve spotfiebitelské pfiedávací stanici 
❑ Ve spotfiebitelské soustavû - na otopn˘ch tûlesech 

Moderní fiídící systém pfiinese úspory 
DÛleÏit˘m prvkem celkového fie‰ení bude instalace mo-
derního centrálního fiídícího systému, kter˘ bude pomo-
cí fiídícího poãítaãe nepfietrÏitû sledovat provoz plyno-
v˘ch kotelen a pfiedávacích stanic v jednotliv˘ch objek-
tech areálu; souãasnû bude korigovat a optimalizovat
provozní stavy a vyhodnocovat namûfiené hodnoty.
KaÏdá kotelna nebo pfiedávací stanice bude vybavena

autonomním regulátorem, kter˘ bude samostatnû
a bez jak˘chkoliv dal‰ích zásahÛ spolehlivû regulovat
ohfiev topné i teplé uÏitkové vody. Celou technologii
bude fiídit dispeãink, kter˘ bude vybaven operátorsk˘m
pracovi‰tûm.

Základním ãlánkem fiídícího centra je personální poãítaã
a fiídící software, kter˘ zaji‰Èuje základní poÏadavky kla-
dené na dispeãink. Jde zejména o: 
❑ Zpracování dat technologického procesu v reálném

ãase 
❑ Uchování a zálohování vybran˘ch procesních veliãin 
❑ Monitorování stavu technologií v reálném ãase 
❑ Signalizace chyb, vyhodnocení alarmov˘ch a chybo-

v˘ch hlá‰ení 
❑ Pfienos dat na monitorovací systém 
KaÏd˘ objekt má autonomní systém fiízení ÚT a pfiípravu
TUV s moÏností napojení na nadfiazen˘ fiídící systém
v centrálním dispeãinku. 

VyuÏití moderních technologií 
StupeÀ automatizace je na úrovni zaji‰Èující bezobsluÏn˘
provoz s dispeãerskou obsluhou. Do systému fiízení je
zahrnuto i sledování spotfieby elektrické energie, studené
vody a tepla z jednotliv˘ch mûfiícíh míst. 

Foto: SIEMENS, s.r.o.
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Motivace k úsporám energie 
Energetické úspory jsou zvlá‰tû v posledních letech té-
matem velice aktuálním. Ne náhodou proto motivují
v‰echny úãastníky energetického fietûzce - od uÏivatelÛ
bytÛ, pfies majitele bytov˘ch objektÛ aÏ ke zdrojÛm ener-
gií a tepla.
UÏivatele bytÛ motivuje k této ãinnosti snadno kontrolo-
vatelné a pfiesné mûfiení pfiíkonu na vstupu do bytu. 
Majitele bytov˘ch objektÛ motivují zejména sníÏené in-
vestiãní náklady na jednodu‰‰í síÈ. 
Zdroje a dodavatele tepla pak motivuje zejména ãasové
zrovnomûrnûní v˘konu a jeho dÛsledky. 

Bytov˘ fond
– a jeho problematika 
Bytová politika a problematika bydlení je jedním z v˘-
znamn˘ch faktorÛ, podle kterého lze pomûfiovat Ïivotní
úroveÀ obyvatelstva v dané zemi. Problematika nutné
revitalizace se net˘ká jen panelové v˘stavby, jak by se na
první pohled mohlo zdát, ale v‰ech bytov˘ch domÛ bez
rozdílu. Navíc hovofiíme-li o panelové v˘stavbû, mÛÏeme
narazit na urãité nepfiesnosti.
Objem financí na revitalizaci bytového fondu je natolik
znaãn˘, Ïe není jiné fie‰ení neÏ pfienést toto nepfiíjemné
bfiemeno na vlastníky a potaÏmo uÏivatele bytÛ. Podle
odhadÛ odborníkÛ se náklady na revitalizaci jednoho
bytu pohybují v rozmezí 350 aÏ 400 000 Kã.

Cesty k fie‰ení 
Je více neÏ zfiejmé, Ïe dosavadními cestami jako dosud
se problém jen stûÏí vyfie‰í. Cel˘ proces má nûkolik zá-
kladních aspektÛ. Zjednodu‰enû jde zejména o následu-
jící skuteãnosti: 
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Obnova bytového fondu,
racionalizace vytápûní
a úspor energií 
NÁZEV PROJEKTU: Racionalizace vytápûní a úspor energií - obnova bytového fondu  
P¤EDKLADATEL: Doc. Ing. Zdenûk Toman, CSc. - V·B TU Ostrava, Kanceláfi zmocnûnce vlády pro fie‰ení problémÛ spojen˘ch s revitalizací

Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk˘, CSc., zmocnûnec vlády pro MSK, 
Ing. Antonín ¤íman, fieditel kanceláfie zmocnûnce vlády.

Vítûz Kategorie C.1 Projekty (SníÏení energetické nároãnosti v prÛmyslu zavedením inovativních postupÛ, materiálÛ nebo modernizaci
stávajícího energetického hospodáfiství), EP 2005

Projekt je fie‰en v rámci vy‰‰ího projektu Obnova bytového fondu pro zmocnûnce vlády pro Moravskoslezsk˘ kraj, resp. pro Ministerstvo pro
místní rozvoj âR. Cílem projektu je zaji‰tûní tepelné pohody uÏivatelÛ bytového fondu pfii souãasn˘ch úsporách energií.

Zmûna pomûrné spotfieby tepelné energie se zateplením panelového bytového domu v procentech.
Podíl TUV se zvy‰uje ze ãtvrtiny na polovinu spotfieby.

Zmûna podílu tepeln˘ch ziskÛ na krytí poÏadavkÛ
na tepelnou energii se zateplením z 12 % na tfietinu.
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❑ Zapojit do procesu revitalizace bankovní (finanãní)
sektor 

❑ Legislativnû pfienést zátûÏ úvûru na bytovou 
jednotku 

❑ Pfievést úspory na vytápûní do systému financování
revitalizace bytového fondu 

❑ Zjednodu‰it rozhodování, zejména pokud jde
o spoleãenství vlastníkÛ 

❑ Lépe koordinovat aktivity jednotliv˘ch resortÛ
zainteresovan˘ch na procesu revitalizace bytového
fondu 

❑ Dotaãní politiku zamûfiit na podporu revitalizace
a na vznik specializovan˘ch pfiedev‰ím mal˘ch
firem 

Cel˘ proces revitalizace bytového fondu je vzhledem
k souãasnému stavu na‰eho bytového fondu vysoce ak-
tuální. Vzhledem k tomu, Ïe podstatná vût‰ina bytÛ je
star‰ích 30 a více let, vût‰ina technick˘ch zafiízení v tûch-
to objektech jiÏ doÏívá nebo se ocitla na samé hranici Ïi-
votnosti.

Úspory nákladÛ na vytápûní  
Jedním ze zdrojÛ financování procesu revitalizace byto-
vého fondu mohou b˘t úspory nákladÛ na vytápûní. Na-
pfiíklad bylo zji‰tûno, Ïe ve velk˘ch aglomeracích existují
místa, kde je pfiebytek horké vody a páry pro centrální
zásobování teplem. Ve vût‰inû bytÛ je jiÏ regulace vytá-
pûní postavena na termoventilech, s tím Ïe rozpoãítává-
ní nákladÛ na vytápûní je fie‰eno pomûrov˘mi mûfiidly. 
Nev˘hody takového systému jsou více neÏ zfiejmé; pfii-
tom kvalitní fiídící systém je schopen tyto problémy fie‰it,
a to na ‰piãkové technické a technologické úrovni.

¤e‰ení – fiídící systém 
Individuální fiízení vytápûní místností v panelov˘ch do-
mech lze realizovat pomocí fiídícího systému, kter˘ je po-
mocí periferních modulÛ propojen na ãidla a na akãní
ãleny v jednotliv˘ch místnostech. Vlastní fiídící systém za-
jistí zpracování ãasov˘ch plánÛ teplot pro jednotlivé
okruhy (místnosti) podle pfiístupov˘ch hesel pro jednotli-
vé bytové jednotky, nebytové prostory atd. Cel˘ centrál-
ní fiídící systém lze dále zpfiístupnit uÏivateli a servisní or-
ganizaci.
Systém mÛÏe plnit i dal‰í funkce, napfiíklad pokud jde
o rozpoãet topn˘ch nákladÛ pro jednotlivé bytové jed-
notky, anal˘zu spotfieby topn˘ch nákladÛ ve vztahu
k moÏnému zámûrnému ovlivÀování správní funkce ãidel
teploty a elektroventilÛ apod. ¤ídící systém mÛÏe tak
pomûrnû efektivnû pÛsobit na regulaci teploty v míst-
nostech.

Ucelená koncepce 
Jedním z úkolÛ v oblasti revitalizace bytového fondu je
také vytvofiit ucelenou koncepci ve vyuÏití regulaãní tech-

niky pro optimalizaci spotfieby tepelné energie v pfiípadû
objektÛ s centrálním zásobováním teplem. 
Nejde v‰ak jen o technická fie‰ení, která lze aplikovat ve
stávajícím provedení topn˘ch soustav. Je více neÏ ne-
zbytné vypracovat i návrh ekonomick˘ch i technick˘ch
fie‰ení v oblasti regulaãní techniky, která jsou podmínûna
také podstatnou rekonstrukcí topn˘ch soustav, a to jak
u venkovních rozvodÛ, tak i v samotn˘ch objektech.
Samotná topná soustava pfii centrálním zásobování tep-
lem pfiedstavuje z pohledu optimalizace spotfieby tepla
pomûrnû sloÏit˘ proces a mechanismus od zdroje tepla
aÏ ke koneãnému spotfiebiteli.

Praktické zku‰enosti 
Jedin˘m moÏn˘m potvrzením pfiedpokladÛ, ze kter˘ch
vychází následnû pfiedstava optimalizace a revitalizace
bytového fondu, je praxe. Dosavadní zku‰enosti ukazují,
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Ïe systém financování revitalizace mÛÏe pfiiná‰et své v˘-
sledky jiÏ pfii souãasné podpofie revitalizace ze strany státu. 

Masivní pfiíliv financí s moÏností dlouhodobého splácení
by se mûl v koneãném dÛsledku projevit i ve zv˘‰ení po-
ãtu revitalizovan˘ch objektÛ se v‰emi efekty, které jsou
s tím spojené. Jde zejména o: 
❑ Zateplování stfiech 
❑ Zateplení obvodového plá‰tû 
❑ V˘mûnu stávající dfievûn˘ch oken za plastová 
❑ Zasklení lodÏií a jejich roz‰ífiení 
❑ Modernizaci v˘tahÛ 
❑ Rekonstrukci bytov˘ch jader 
❑ Instalaci digitálních komunikaãních systémÛ 
❑ Rekonstrukci elektroinstalací a rozvodÛ plynu 
❑ VyuÏití solárních systémÛ pro ohfiev TUV 

Revitalizace
– cesta ke kvalitnímu bydlení 
Proces revitalizace bytového fondu pfiedstavuje beze-
sporu jeden z rozhodujících momentÛ, jak obãanÛm za-
jistit kvalitní bydlení. 
Panelové domy a sídli‰tû byly po roce 1989 podrobené
zdrcující kritice, bohuÏel ãasto bez jakékoliv hlub‰í ana-
l˘zy a hlavnû bez názoru tûch, ktefií v tûchto domech Ïijí. 
Pozdûji byl proveden prÛzkum mezi obyvateli panelo-
v˘ch domÛ; ukázalo se, Ïe ãtyfii pûtiny dotázan˘ch jsou
s bydlením v panelovém domû spokojeni. 
Je tfieba si uvûdomit skuteãnost, Ïe znaãné procento
obyvatel této zemû dnes Ïije právû v panelov˘ch byto-

v˘ch domech. Ekonomická situace vût‰iny tûchto obyva-
tel není navíc tak pfiíznivá, aby si mohli dovolit napfiíklad
v˘stavbu vlastního rodinného domku.
Revitalizace bytového fondu je jen prvním krokem k fie-
‰ení problematiky revitalizace panelov˘ch sídli‰È. Samo-
zfiejmû existuje celá fiada dal‰ích problémÛ (napfiíklad
dopravní obsluÏnost), které nebyly dlouhodobû fie‰eny
a které zvlá‰tû v posledních letech vystupují stále více na
povrch.
Jedním z v˘znamn˘ch zdrojÛ revitalizace by se mûly stát
úspory nákladÛ na vytápûní objektu. Kromû standard-
ních technologií, jako je napfiíklad zateplení objektu ãi
v˘mûna oken, se stává v˘znamn˘m prvkem také fiízení
procesu vytápûní, a to na úrovni, která odpovídá sou-
ãasn˘m trendÛm a technick˘m moÏnostem. Existuje nû-
kolik cest k úsporám nákladÛ.

Patfií sem napfiíklad: 
❑ DÛsledné fiízení spotfieby tepla 
❑ Instalování zásobníkÛ tepla pro jednotlivé byty

pro vytápûní a pfiípravu TUV 
❑ DÛsledné fiízení systému 

Revitalizace bytového fondu a revitalizace sídli‰È se uka-
zuje také jako jedna z cest k odvrácení sociálních dopa-
dÛ úpadku sídli‰È a jejich pfiemûnu na pfiímûstská sociál-
ní ghetta, tak jak se to dûje ãasto na západ od na‰ich
hranic.

Ilustrace: © ENPLAN s.r.o.
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Investor zab˘vající se zpracováním dováÏen˘ch mofisk˘ch
ryb zrekonstruoval b˘valé objekty Stavebního podniku na
v˘robní a ubytovací prostory.
DvoupodlaÏní budova skladÛ v katastrálním území  Mlé-
kojedy nedaleko Litomûfiic byla pfiestavûna na v˘robní
objekt; v b˘valé ãásti administrativní budovy byly pone-
chané kanceláfie, ãást objektu byla upravena na ubyto-
vnu. Stavba probíhala v prÛbûhu roku 2004 a od roku
2005 je v plném provozu. 

PÛvodní tepelné hospodáfiství 
Kotelna na tuhá paliva pÛvodnû slouÏila pro potfieby ce-
lého areálu stavební firmy. Postupnû ale byly jednotlivé
objekty odpojovány a nakonec celé zafiízení slouÏilo pou-
ze pro provoz skladu a administrativy. 
Kotelna byla pÛvodnû vybavena dvûma teplovodními
kotli o v˘konu 750 kW; provozován byl pouze jeden
z nich. S jednotliv˘mi objekty byla kotelna propojená
nadzemním potrubím o celkové délce 350 m. Cel˘ pro-
stor byl zasaÏen povodní v roce 2002. 

Pfiíprava rekonstrukce 
V rámci pfiípravy celkové rekonstrukce bylo navrÏeno ob-
vyklé fie‰ení vytápûní i chlazení objektu. 
Po vybudování plynové pfiípojky mûl b˘t objekt adminis-
trativy napojen˘ na kotelnu o celkovém v˘konu kolem
500 kW. Tato kotelna by byla umístûná ve stávající
v˘mûníkové stanici. 

Navrhované fie‰ení 
Na základû poÏadavkÛ investora byly pÛvodní zdroje
chlazení - blokové kondenzaãní jednotky - nahrazené
tepeln˘mi ãerpadly. 
V objektu jsou navrÏené dva zdroje chlazení v samostat-
n˘ch strojovnách, které se li‰í teplotou chlazené vody
a vyuÏitím kondenzaãního tepla. 
Tepelná ãerpadla pracují jako zdroje chladu s moÏností

vyuÏití kondenzaãního tepla pro vytápûní objektÛ
a ohfiev TUV. 
Z vyrovnávací nádrÏe je chladící voda pfieãerpávána
potrubím do koncov˘ch jednotek v jednotliv˘ch míst-
nostech. Okruh chladící vody je v nepfietrÏitém provozu;
regulace podle potfieby zapíná a vypíná ventilátory
jednotliv˘ch jednotek v závislosti na dosaÏené teplotû
vzduchu v místnosti. 
Ze sekundární (topné) strany tepelného ãerpadla jsou
pfies deskov˘ v˘mûník napojené dva akumulaãní ohfiívá-
ky TUV o objemu 900 litrÛ. Ohfiíváky jsou se strojovnou
propojené pfiedizolovan˘m potrubím, které je uloÏeno
v zemi. Hydraulické zapojení umoÏÀuje akumulaãní
ohfiev, nebo (v pfiípadû zv˘‰ení potfieby) i akumulovan˘
ohfiev jedním ohfiívákem. 
Z vyrovnávací nádrÏe sekundárního okruhu je napojen
topn˘ systém v˘robního objektu. Strojovna I je propoje-
na pfiedizolovan˘m potrubím uloÏen˘m v zemi se strojo-
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– rekonstrukce
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NÁZEV PROJEKTU: VyuÏití tepeln˘ch ãerpadel pro chlazení a vytápûní v˘robního závodu 
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vnou II. Toto propojení umoÏÀuje eliminovat pfiebytky
tepelné energie v deskovém v˘mûníku umístûném ve
strojovnû II vodou ãerpanou ze studní. Hlavní funkcí to-
hoto zafiízení je chlazení, pfiiãemÏ odpadní teplo se vyu-
Ïívá v nejvy‰‰í moÏné efektivní mífie. Ve‰keré provozní re-
Ïimy jsou ovládané fiídícím systémem. 
Strojovna II je situována v pfiístavku v jiÏní ãásti objektu.
Tepelné ãerpadlo je zdrojem chladící vody pro chlazené
prostory, kondenzaãní teplo se vyuÏívá pro vytápûní
a ohfiev TUV v sousedním objektu. Dal‰ím zdrojem pri-
mární energie je podzemní voda ze studní. Bûhem vytá-
pûcího provozního reÏimu tohoto tepelného ãerpadla je
chlazení zapojeno pfiednostnû a regulaãní systém pfiepí-
ná primární zdroje. Pro napojení sousedního objektu
bylo ãásteãnû vyuÏito stávající potrubních rozvodÛ. 
KaÏdá strojovna je vybavená samostatn˘m rozvadûãem
a hlavním ji‰tûním pro pohon kompresoru a ostatních
zafiízení. Elektrická zafiízení technologicky navazují na
strojovnu (jsou napojena z jednoho rozvadûãe). V˘jim-
kou jsou pouze zafiízení VTZ, která jsou napojena z roz-
vadûãÛ na patrech. 
Celé zafiízení se spou‰tí pomocí ovládacího programu, a to
buì v automatickém, nebo v ruãním reÏimu. Zafiízení
mÛÏe b˘t monitorováno prostfiednictvím GSM modemu. 
KaÏdá strojovna je vybavena samostatn˘m rozvodem
chladícího média. Rozvody je moÏné v pfiípadû potfieby
propojit ruãními armaturami, tak aby (s omezen˘m
v˘konem) pracovaly z jednoho zdroje chladu. 
Poãet chladiãÛ v jednotliv˘ch místnostech je urãen podle
celkového poÏadovaného chladícího v˘konu. Chladící
jednotky jsou uzpÛsobené pro provoz ve vlhk˘ch provo-
zech se zv˘‰enou koncentrací solí, pfiípadnû organick˘ch
kyselin. K odvodu kondenzátu slouÏí speciální nerezové
jímací nádoby. 

Topn˘ systém v˘robního objektu je napojen ze strojovny I.
Kondenzaãní teplo se odvádí buì do topného systému
nebo do ohfiívákÛ TUV. 
Pro vytápûní sousedního objektu administrativy je navr-
Ïeno propojení mezi strojovnou II a pÛvodní pfiedávací
stanicí. 
Dvû tepelná ãerpadla zaji‰Èují trvalou dodávku chlazené
nemrznoucí smûsi do sítû. Na ní jsou napojené jednotlivé
v˘mûníky a ventilátory. 
Teplotu v jednotliv˘ch místnostech udrÏují na poÏadova-
né hodnotû termostaty, které ovládají chod ventilátorÛ. 
Kondenzaãní teplo strojovny I je pfiednostnû vyuÏité pro
ohfiev TUV a pro vytápûní v˘robního objektu; pfiebytky
tepla jsou mafieny ve v˘mûnících ve strojovnû II. 
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Strojovna I chladí na vy‰‰í teplotu, kondenzaãní teplo se
v zimû vyuÏívá k vytápûní objektu administrativy. 
Tepelné ãerpadlo ve strojovnû II slouÏí k vytápûní objek-
tu administrativy i v dobû mimo provoz chladícího zafií-
zení; zdrojem tepla je voda z podzemních vrtÛ. 
Instalace tepeln˘ch ãerpadel jako zdroje chladící vody
umoÏnila úplnou likvidaci stávající uhelné kotelny. 

Pfiínosy pro Ïivotní prostfiedí 
Instalace tepeln˘ch ãerpadel jako zdroje chladící vody
umoÏnila celkovou likvidaci stávající uhelné kotelny. Pfií-
nosy pro sníÏení zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí jsou více
neÏ patrné. (Viz. tab. ã. 1) 
Vyhodnocení zku‰ebního provozu probíhalo v období
od 31. 8. 2004 do 11. 2. 2005. Bûhem této doby byly
provedené úpravy programu a nûkteré drobné úpravy
hydraulick˘ch obvodÛ. Zafiízení nevykazovalo Ïádné zá-
sadní provozní nedostatky, poÏadované teploty byly do-
saÏené. VyuÏití kondenzaãního tepla z více neÏ 79 %
pfii reÏimu chlazení a vyuÏití v˘parného tepla pfii reÏimu
vytápûní z více neÏ 40 % v˘raznû zv˘‰ily efektivnost
celého provozu. 
Z jednotliv˘ch mûfiení vypl˘vá, Ïe energetická nároãnost
realizovaného systému je cca na poloviãní úrovni oproti
pÛvodnû projektovanému zafiízení (projektovan˘ systém:
0,80 kWh/kWh, realizovan˘ systém 0,394 kWh/kWh).

Ilustrace: Ing. Karel Kodi‰
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Investiãní náklady Kã
Tepelná ãerpadla 3 800 000 
Strojovny 1 230 000 
Vrty, odvod vody 450 000 
Rozvody chladící vody 1 400 000 
Bezkanálové potrubí 560 000 
Elektroinstalace 780 000 
Mûfiení a regulace 1 200 000 
Topn˘ systém 540 000 
Celkové náklady 9 960 000    

Hnûdé uhlí tepelné ãerpadlo        sníÏení % 
Tuhé látky kg/rok 5038,6 149 4889,5 97,0 
SO2 kg/rok         8553,0          750                     7803,0 91,2 
Nox             kg/rok          1312,5          634,6                   677,9 51,6 
CO              kg/rok          19668,6 158,7                   19510,0 99,2 
CyHy            kg/rok          3889,5 0,0                     3889,5 100,0  
CO2 t/rok           735,6           360,6                   375,0 51,0

Celkov˘ pohled 
na objekt v˘robního 
závodu - z jihu

Obrazovka ovládacího programu strojovny 1

Obrazovka ovládacího programu strojovny 2

Tab. ã. 1
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Obytn˘ soubor
âesk˘ ráj 
– Koberovy
NÁZEV PROJEKTU: V˘stavba obytného souboru energe-

ticky pasivních rodinn˘ch domÛ v lo-
kalitû âesk˘ ráj - Koberovy

P¤EDKLADATEL: ATREA, s.r.o., Ing. Petr Morávek, CSc.,
Doc Ing. Jan Tywoniak, CSc., âVUT,
Fakulta stavební.

Projekt obdrÏel Cenu poroty, EP 2005

Jedná se o soubor 13 pasivních rodinn˘ch domÛ v loka-
litû âesk˘ ráj - Koberovy. V roce 2005 byly zahájené pfií-
pravné a projekãní práce na v˘stavbû souboru celkem 13
pasivních nízkonákladov˘ch domÛ (PD). 
Je to první demonstraãní projekt skupinové v˘stavby pasiv-
ních domÛ na území âeské republiky. Ukonãení realizace
celého projektu je plánováno na jaro 2007.

Urbanistická koncepce
V˘stavba je situována v obci Koberovy  v nadmofiské v˘‰-
ce 430 metrÛ nad mofiem v Chránûné krajinné oblasti
âesk˘ ráj. Celková koncepce respektuje stávající tradiãní
charakter vesnické zástavby. Jednotlivé parcely mají veli-
kost od 900 do 1400 ãtvereãních metrÛ, podle individu-
álních poÏadavkÛ stavebníkÛ.
Situování domÛ co nejblíÏe na hranice pozemku umoÏÀu-
je vyuÏití prostoru pfiilehl˘ch zahrad k rekreaãních úãelÛm.
Osazení domÛ s orientací hfiebenÛ stfiech v ose v˘chod -
západ zaji‰Èuje jak celodenní oslunûní hlavního podélné-
ho prÛãelí, tak také nejv˘hodnûj‰í instalaci a optimální
vyuÏití solárních termick˘ch kolektorÛ. 
Postupné natáãení orientace jednotliv˘ch domÛ od jihu
k jihozápadu zajímav˘m zpÛsobem uvolÀuje neru‰en˘
v˘hled mezi sousedícími domy, ale souãasnû potlaãuje
urãitou monotónnost v˘stavby a plnû odpovídá charak-
teru obce.

Architektonické fie‰ení v souladu 
s památkáfii
Koncepce architektonického ztvárnûní vychází z klasické
koncepce venkovského stavení s obytn˘m podkrovím,
bez podsklepení a s pfiím˘m napojením pfiízemí na okol-
ní terén. Architektonické ztvárnûní bylo konzultováno
s památkáfii a pracovníky CHKO âesk˘ ráj.
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Je zajímavé, Ïe mnohé poÏadavky tûchto odborníkÛ na-
vazují na moderní zásady pro v˘stavbu pasivních domÛ.

Koncepce domÛ - maximální vyuÏití 
solárních ziskÛ
Celková koncepce domÛ je dÛslednû fie‰ena pfii respek-
tování poÏadavkÛ a standardÛ na pasivní dÛm s mûr-
nou potfiebou tepla na vytápûní do 15 kWh na ãtvereãní
metr. 
DÛslednou orientací podélného prÛãelí domÛ k jihu aÏ
k jihozápadu se podafiilo maximálnû vyuÏít pasivních so-
lárních ziskÛ.

Dispoziãní fie‰ení
Hlavní obytn˘ prostor navazuje na terasu a zahradu,
ãímÏ se souãasnû fie‰í i pfiípadn˘ bezbariérov˘ provoz
domu. Polouzavfien˘ pfiístfie‰ek garáÏového stání pfiekr˘-
vá hlavní vstup a souãasnû plní funkci ochrany pfied po-
vûtrnostními vlivy.
PouÏitá dispozice domu umoÏÀuje fie‰it i alternativu tzv.
startovacího bydlení pro mladé rodiny.

·ance pro v˘znamné architekty
Na konkrétních fie‰eních jednotliv˘ch domÛ se podílejí
v˘znamní na‰i i zahraniãní architekti a projektanti, ktefií
jiÏ získali zku‰enosti s nízkoenergetickou v˘stavbou. 

Konstrukãní systém
V‰echny domy dÛslednû vycházejí z jednotn˘ch pravidel
zástavby a pouÏívají shodn˘ konstrukãní systém.
Nosnou konstrukci tvofií 9 prefabrikovan˘ch Ïelezobe-
tonov˘ch sloupÛ, vetknut˘ch do základové desky. 
V úrovni stropÛ jsou tyto sloupy vzájemnû propojené
soustavou prÛvlakÛ a ztuÏidel. Tím se zcela uvolÀuje pro-
stor pfiízemí od jinak nutn˘ch nosn˘ch a v˘ztuÏn˘ch stûn.
ZároveÀ do‰lo k uvolnûní plochy obvodov˘ch stûn pro
odli‰n˘ návrh prosklen˘ch ploch. 
Tím se do znaãné míry umoÏÀuje variabilní uspofiádání
domu podle potfieb jeho obyvatel.
Obvodové stûny jsou nenosné, sloÏené ze dvou samo-
statn˘ch plá‰ÈÛ, opatfiené minerálnû vláknitou izolací.

Pfiednosti koncepce
Tato koncepce obvodového plá‰tû pfiízemí pfiiná‰í celou
fiadu zásadních v˘hod:
❑ Libovolná tlou‰Èka tepelné izolace
❑ Úplná eliminace tepeln˘ch mostÛ v plo‰e stûn
❑ Libovoln˘ návrh a kombinace konstrukcí povrchÛ

i plá‰ÈÛ
❑ SníÏení nákladÛ
❑ Dokonalá ochrana pfied povûtrnostními vlivy
❑ Variabilita skladebné konstrukce
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ZaloÏení domÛ na podloÏí z tvrd˘ch jílÛ a slínÛ je fie‰eno
progresivní technologií vrtan˘ch pilot s vkládan˘mi prefa
ztuÏidly a s drenáÏním systémem odvodnûní. Objem be-
tonu je pouze 1,8 m3 , pro ztuÏidla jen 3,2 m3. 
Dokonalou neprÛzvuãnost domu zaji‰Èuje vnitfiní paro-
tûsná zábrana z vyztuÏené PE fólie.

Vytápûní, vûtrání, rekuperace tepla
V‰echny objekty jsou standardnû vybavené dvouzóno-
v˘m systémem teplovzdu‰ného cirkulaãního vytápûní
a vûtrání s rekuperací tepla. Centrální jednotka obsahuje
nízkoteplotní vodní ohfiívaã, filtr, pomalubûÏn˘ cirkulaãní
ventilátor, ventilátor odpadního vzduchu, protiproud˘ re-
kuperaãní v˘mûník (základní úãinnost 90 %), smû‰ovací
klapku volby reÏimÛ a vestavûnou digitální regulaci.
Podlahov˘mi rozvody se rozvádí smûs cirkulaãního a ãer-
stvého vzduchu do podlahov˘ch vyústek v kaÏdé obytné
místnosti. Pod dvefimi bez prahÛ se vzduch odvádí do
pfiedsíní k centrálním mfiíÏkám a zpût do jednotky, kde
se filtruje, dohfiívá a smû‰uje s ãerstv˘m vzduchem.
Z WC, koupelen a kuchyní se odpadní vzduch odsává sa-
mostatn˘m potrubím k jednotce, kde se v rekuperaã-
ním v˘mûníku pfiedává teplo ãerstvému vzduchu a vyfu-
kuje se ven. Nad kuchyÀsk˘mi sporáky je nainstalována
cirkulaãní digestofi s uhlíkov˘m filtrem pro zachycení tu-
kov˘ch aerosolÛ. Prostor koupelen je nárazovû dotápûn
infrazáfiiãem nebo otopn˘m Ïebfiíkem.

Provozní reÏimy
Jednotka zaji‰Èuje podle nastavení na ovládacím panelu
5 základních reÏimÛ ãinnosti:
❑ Rovnotlaké vûtrání s rekuperací
❑ Cirkulaãní vytápûní a vûtrání s rekuperací
❑ Cirkulaãní vytápûní bez vûtrání
❑ Podtlakové vûtrání
❑ Pfietlakové vûtrání
Jako základní reÏim je navrÏeno pouze cirkulaãní vytá-
pûní bez vûtrání.

Vestavûn˘ teplovodní ohfiívaã má pfii teplotû topné vody
50 0C maximální topn˘ v˘kon 3,6 kW. Provoz ohfiívaãe je
ovládán nastaviteln˘m digitálním termostatem.
Cirkulaãnû - smû‰ovací systém teplovzdu‰ného vytápûní
s fiízen˘m podílem vûtracího vzduchu odstraÀuje jeden
ze zásadních problémÛ standardních vûtracích systémÛ
s vytápûcí funkcí - pfiíli‰né sniÏování vlhkosti v bytech
v zimním období.
Pfiednosti a v˘hody teplovzdu‰ného vytápûní:
❑ Slouãení funkcí nízkoteplotního vytápûní a nezávisle

fiízeného vûtrání s rekuperací tepla do jediného agre-
gátu a spoleãn˘ch rozvodÛ

❑ Záruky hygienicky nutn˘ch trval˘ch v˘mûn vzduchu
v domû s moÏností fiízeného nárazového zv˘‰ení

❑ Úspora aÏ 85 % nákladÛ na vûtrání
❑ Rychl˘ zátop s pruÏnou regulací teploty
❑ Dokonalá filtrace cirkulaãního a vûtracího vzduchu

(celkové sníÏení pra‰nosti v domû)
❑ MoÏnost instalace elektropolarizaãního filtru
❑ MoÏnost chlazení, vlhãení a odorizace cirkulaãního

vzduchu
❑ MoÏnost integrace solárních vzduchov˘ch systémÛ
❑ Úãinné "pfiedchlazení" interiéru
❑ VyuÏití v‰ech energetick˘ch ziskÛ z provozu domác-

nosti pro pfiedehfiev vûtracího vzduchu rekuperací
❑ VyuÏití solárních ziskÛ z oslunûn˘ch oken pro ostatní

neoslunûné místnosti
❑ Instalací zemního potrubního registru se pfiivádûn˘

vzduch v zimû pfiedehfiívá a v létû ochlazuje
❑ Dokonalá cirkulace vede k vyuÏití objemu vzduchu

v celém domû
❑ Vûtevnat˘ potrubní rozvod umoÏÀuje dokonalé ãi‰tûní
Pro v‰echny domy jsou navrÏené integrované zásobníky
teplé vody, které budou v jediné nádrÏi zaji‰Èovat elekt-
roakumulaãní ohfiev topné vody, prÛtoãn˘ ohfiev pitné
vody a akumulaci solárních ziskÛ.
Ve v‰ech pasivních domech jsou jako záloÏní zdroje
tepla navrÏena krbová kamna v hlavní obytné místnosti,
navíc s moÏností vafiení. 
Tepeln˘ zisk lze cirkulaãním systémem rozvádût do v‰ech
obytn˘ch místností.  

První soubor nízkonákladov˘ch domÛ u nás
Soubor celkem 13 pasivních rodinn˘ch domÛ hromad-
nû realizovan˘ch v jediné lokalitû je prvním projektem
svého druhu na území âeské republiky. Tento soubor
je demonstraãním projektem, kter˘ má mimo jiné za
cíl pfiesvûdãit laickou i odbornou vefiejnost o moderní
a cenovû dostupné v˘stavbû tûchto projektÛ jako jed-
né z moÏn˘ch alternativ pro budoucnost.

Podrobné technické fie‰ení v˘stavby tûchto domÛ bude
podrobnû analyzováno a optimalizováno z hlediska kon-
strukãního, z pohledu stavební fyziky, ale i z pohledu
celkov˘ch stavebnû-energetick˘ch vlastností projektu. 
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Jedná se o izolovan˘ nepodsklepen˘ pfiízemní dvojdÛm
v katastrálním území Dobfiejovice, s vybaven˘m podkro-
vím a o zastavûné plo‰e více neÏ 150 m2.
Objekt dvojdomu je sloÏen ze dvou ãástí ãtvercového
tvaru s prostorov˘m posunutím. âást A má zastavûnou
plochu 81 m2, ãást B disponuje celkovou zastavûnou plo-
chou 72,25 m2.
Projekt pfiedstavuje nepodsklepen˘ dvoupodlaÏní objekt
s vyuÏit˘m podkrovím, zastfie‰en˘ dvojicí stanov˘ch
stfiech o sklonu 300. 
Hlavní vstup do objektu je orientován soubûÏnû s pfiileh-
lou komunikací. Základové konstrukce vãetnû podkladní
desky byly provedené z prostého betonu, základová spá-
ra je zkvalitnûna ‰terkopískem.

Koncepce vytápûní
Vzhledem k rozdílnému tepelnû technickému charakteru
obvodov˘ch plá‰ÈÛ jednotliv˘ch ãástí dvojdomu byly
tepelné ztráty vypoãtené oddûlenû pro obû ãásti.
V ãásti A je vytápûní navrÏeno jako kombinace podlaho-
vého vytápûní s akumulaãními pfiímotopn˘mi panely. 
Podlahové vytápûní elektrick˘mi odporov˘mi kabely je
navrÏeno v zádvefií, na WC, v ob˘vacím pokoji a v ku-
chyÀském koutû v pfiízemí a v koupelnû v patfie. Zdroje
tepla jsou odporové topné kabelové okruhy, uloÏené po
plo‰e místnosti do smyãek. Vût‰í plochy jsou rozdûlené
dilataãní spárou. V zádvefií, na WC a v koupelnû je pod-
lahové topení osazeno digitálním termostatem s podla-
hovou sondou a s prostorov˘m ãidlem.
V ostatních místnostech byla navrÏena elektrická pfiímo-
topná akumulaãní tûlesa. Tato tûlesa jsou doplnûna pro-
storov˘m termostatem na stûnu s ovládacím koleãkem
a se spínaãem. 
KaÏdá místnost vybavená akumulaãním tûlesem s ter-
mostatem je samostatnû regulovatelná.
V koupelnû v patfie je osazen otopn˘ Ïebfiík vãetnû sady
pro kombinované elektrické vytápûní 500 W.
V ãásti B je vytápûní navrÏeno jako teplovzdu‰né s vytápû-

cí a vûtrací jednotkou pro pasivní a nízkoenergetické domy. 
Pro zlep‰ení tepelné pohody je v ob˘vacím pokoji a v ku-
chyÀském koutû navrÏeno podlahové vytápûní.
Vytápûcí a vûtrací jednotka zaji‰Èuje v domû dvouzónové
cirkulaãní teplovzdu‰né vytápûní, komfortní vûtrání
s úãinnou rekuperací tepla a pasivní chlazení. 
Konstrukce jednotky umoÏÀuje souãasné primární cir-
kulaãní vytápûní a vûtrání obytn˘ch místností domu a se-
kundární oddûlené vûtrání sociálního pfiíslu‰enství a pro-
storu kuchynû.
Jednotka je osazena pod stropem v prostoru technické
místnosti navazující na kuchyÀ. Od jednotky je do kaÏdé
místnosti samostatnû proveden podlahov˘ rozvod pfií-
vodu cirkulaãního a vûtracího vzduchu, kter˘ je veden
v tepelnû izolaãní vrstvû podlahy v pfiízemí a v podhledu
konstrukce stropu. Podlahové vyústky s regulací jsou si-
tuované pod okna místností.
Odvod cirkulaãního vzduchu k vyústûní trubního odvodu
cirkulaãního vzduchu zpût do jednotky je zaji‰Èován ‰tûr-
binami pod dvefimi bez prahÛ.
Prostor koupelny a WC je bez pfiímého pfiívodu vzduchu;
je zaji‰tûn pouze odvod vzduchu pfies rekuperaãní jed-
notku do volného prostoru. 

Nízkoenergetick˘ 
a pasivní domek 
v Dobfiejovicích

NÁZEV PROJEKTU: Nízkoenergetick˘ a pasivní rodinn˘ dvojdomek v Dobfiejovicích u Prahy
P¤EDKLADATEL: KDN systém, s.r.o. 

PROJEKT VYPRACOVAL: Ing. Petr Haluza
Projekt obdrÏel âestné uznání, EP 2005 

Realizace
(stav fiíjen 2006)
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Na odvod vzduchu je napojen i odvod vzduchu od di-
gestofie v kuchyni.
Odvádûn˘ vzduch z WC a koupelen je nahrazován vzdu-
chem z obytn˘ch místností a je pfiivádûn ‰tûrbinami pod
dvefimi.
Venkovní vzduch je pfiivádûn pfies zemní registr z PE trub
délky 20 metrÛ na pozemku stavebníka. Zemní registr je
uloÏen v hloubce 2 m pod rovinou upraveného terénu;
ukonãení registru nad rovinou terénu je provedeno ‰ach-
tou s filtrem.
Pfiivádûn˘ venkovní vzduch je v létû ochlazován a v zimû
pfiedehfiíván.

Konstrukce domu
Pro svislé i vodorovné konstrukce jsou navrÏené systémy
pro nízkoenergetické domy.
Konstrukce zdiva systém KDN 
pro obvodové konstrukce:
❑ Fasádní zateplovací systém 60 mm
❑ Dfievo‰tûpková deska OSB 12 mm
❑ Ocelov˘ profil s v˘plní - pfiíãková plsÈ 80 mm
❑ Vzduchová mezera 5 mm
❑ Pozinkované profily s v˘plní - pfiíãková plsÈ 50 mm
❑ Parotûsná zábrana 0,2 mm
❑ Sádrokartonová deska 12,5mm
❑ Omítkov˘ disperzní bíl˘ nátûr 1-2 mm
Skladba vnitfiních konstrukcí
❑ Omítkov˘ disperzní bíl˘ nátûr 1-2 mm
❑ Sádrokartonová deska 12,5mm
❑ Pozinkované profily 50 - 300 mm
❑ V˘plÀ - pfiíãková plsÈ 40 - 140 mm
❑ Sádrokartonová deska 12,5 mm
❑ Omítkov˘ disperzní bíl˘ nátûr 1-2 mm
Skladba podlahy 1. NP
❑ Betonov˘ potûr ukonãen˘ stûrkou 50 - 60 mm
❑ Pûnov˘ polystyren 200 mm
❑ Podkladní deska podlahy 120 mm
Skladba stropní konstrukce 1. NP
❑ Betonov˘ potûr upraven˘ stûrkou 50 - 60 mm
❑ Pûnov˘ polystyren 20 mm
❑ Pûnová podloÏka 5 mm
❑ Ocelov˘ skelet - dfievotfiísková deska 12 - 18 mm
❑ Pfiím˘ závûs 120 - 150 mm
❑ Pozinkovan˘ profil CD 27 mm
❑ Parotûsná hliníková fólie 0,2 mm
❑ Sádrokarton 12,5 mm
❑ Disperzní bíl˘ nátûr 1 mm
Skladba stropní konstrukce 2. NP
❑ Tepelná izolace 190 mm
❑ Pfiím˘ závûs - drátov˘ závûs 120 - 250 mm
❑ Pozinkovan˘ profil CD 27 mm
❑ Parotûsná zábrana 0,2 mm
❑ Sádrokarton 12,5 mm
❑ Omítkov˘ disperzní nátûr 1 - 2 mm

Skladba stfiechy u nevyuÏívaného podkroví
❑ Stfie‰ní betonová krytina 50 mm
❑ Stfie‰ní laÈ 40 mm
❑ KontralaÈ 30 mm
❑ Podstfie‰ní hydroizolaãní fólie 0,2 - 0,8 mm
❑ Dfievûné krokve 180 mm
Stfiecha rodinného domu je navrÏena jako samostatná
stanová, nad kaÏdou ãástí dvojdomu. Nosnou konstruk-
ci stfiechy tvofií tesafisky vázaná konstrukce krovu. Na
krokve je provedena izolaãní fólie a dfievûn˘ ro‰t, na kte-
rém je poloÏena betonová stfie‰ní krytina.
Konstrukce krovu je o‰etfiena proti pÛsobení dfievokaz-
n˘ch hub. Konstrukce je rovnûÏ opatfiena protipoÏárním
nátûrem. 
V pÛdním prostoru je pochozí podlaha z dfievotfiísky na
dfievûném ro‰tu - bez povrchové úpravy. Na stranû vstu-
pu do domu je celodfievûn˘ balkon podpíran˘ dfievûn˘mi
sloupy.
V prostorách koupelny a WC jsou provedeny keramické
obklady do v˘‰e 2 m; u kuchyÀské linky je proveden
obklad mezi pracovní plochou a horními skfiíÀkami.
Keramická dlaÏba je poloÏena v zádvefií, na WC, v ob˘-
vacím pokoji, v kuchyÀském koutû, v komofie, v koupel-
nû a v podkroví. V ostatních místnostech jsou betonové
podlahy ukonãené cementovou stûrkou.
V domû je celodfievûné schodi‰tû opatfiené bezbarv˘m
nátûrem. Do pÛdního prostoru vedou stahovací dfievûné
schody bez povrchové úpravy. 
V komofie v pfiízemí jsou dva prostupy pro odvûtrání
místnosti. KuchyÀsk˘ kout je vybaven prostupem pro
digestofi se zpûtnou klapkou.

V˘plnû otvorÛ
Vstupní dvefie do domu jsou plastové - jednokfiídlé s bez-
peãnostním tfiíbodov˘m kováním. Na skle je bezpeã-
nostní fólie. Okna jsou plastová s mikroventilací ovláda-
nou okenní kliãkou.
Souãinitel prostupu tepla U skla je 1,1 W/(m2K), sou-
ãinitel prostupu tepla u plastového rámu okna je
U = 1,7 W/(m2K).

Ilustrace: KDN systém, s.r.o.
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Centrální zásobování teplem je vlivem rostoucích cen tep-
la a energií stále aktuálnûj‰í otázkou pro mnohé domác-
nosti i orgány samosprávy a mûstská zastupitelstva. Cent-
ralizace tepeln˘ch zdrojÛ do jednoho zdroje zneãi‰tûní za-
ruãuje niÏ‰í koncentraci zneãi‰tûní ovzdu‰í a navíc umoÏní
v budoucnu instalaci technologiií pro ãi‰tûní spalin.

V˘hody, pfiednosti, pfiínosy
V˘hody a pfiednosti, stejnû tak jako ekonomick˘ pfiínos
centrálního zásobování teplem si uvûdomilo i vedení
mûsta Hulína. 
V roce 2003 vedení mûsta zadalo zpracování Územní
energetické koncepce mûsta Hulína. Jejím cílem bylo
kromû jiného zpracování zásad optimalizace zásobování
mûsta teplem. Koncepce byla dokonãena a projednána
v radû i v zastupitelstvu mûsta.
Rada mûsta se nûkolikrát vûnovala problematice zásobo-
vání teplem ze soustavy CZT a zvaÏovala naléhavost za-
hájení systematické pfiípravy rekonstrukce systémÛ CZT.

Model financování
Po mnoh˘ch jednáních v oblasti zaji‰tûní financování
obnovy distribuãní soustavy CZT byl pfiijat model spolufi-
nancování mûsta Hulína, Komerãní banky a Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR (SFÎP). 
Tento model se ukázal pro mûsto sice jako nejv˘hod-
nûj‰í, ale z hlediska technického se jednalo o projekt
nesmírnû nároãn˘. Technické fie‰ení muselo vyhovût
poÏadavkÛm SFÎP; muselo obsahovat vyuÏití nejlep‰ích
dostupn˘ch technik a technologií a souãasnû bylo tfieba
vyhovût poÏadavku zajistit úsporu minimálnû 20 % ener-
gie v primárním palivu.

Základní poÏadavky
V souvislosti s doÏívající technickou i morální Ïivotností
tfii tepeln˘ch soustav, s nejnovûj‰ími poznatky z oboru
a v souvislosti s rÛstem cen energií rozhodla rada mûsta
o realizaci projektu, kter˘ by splÀoval zejména tyto
základní poÏadavky:
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Rekonstrukce
systémÛ CZT
mûsta Hulín
NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce systémÛ CZT vãetnû tepelného

zdroje mûsta Hulín
P¤EDKLADATEL: Jaroslav âumpelík, mûsto Hulín, 

Ing. ·tûpán Brus - MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o.
DrÏitel âestného uznání, EP 2005 Nové kondenzaãní kotle Frohling Eurotwin 2000 K/1250

Trasa poloÏeného 
pfiedizolovaného 

potrubí Alstom 
pro sídli‰tû Sadová

(vlevo)

Odvzdu‰nûní potrubí
vûtev A
(vpravo)
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❑ Vy‰‰í úãinnost tepelného zdroje
❑ Vy‰‰í úãinnost soustavy CZT
❑ NiÏ‰í ekologická zátûÏ lokality
❑ NiÏ‰í cena vstupÛ, zejména nákupu zemního plynu
Realizace projektu pfiedpokládala roãní úsporu 20 % pri-
márního paliva; celkem se jednalo zhruba o 204 000 m3

zemního plynu za kalendáfiní rok. 
Centralizace tepeln˘ch zdrojÛ souãasnû umoÏÀovala tr-
valé pfiekroãení velkoodbûratelského limitu a tím i dosa-
Ïení úspor vlivem niÏ‰í ceny paliva (v porovnání se stáva-
jícím stavem).

Stav kotelen a rozvodÛ
Projekt se t˘ká tfií sídli‰tních lokalit:

Název lokality Poãet bytov˘ch Poãet obyvatel
jednotek

Sadová              247 592 
DruÏba I. 256 705 
DruÏba II. 188 677 
Sídli‰tû jsou situována v rovinatém terénu na jiÏním okra-
ji zastavûné ãásti mûsta Hulín. V˘stavba jednotliv˘ch
domÛ a obãanské vybavenosti byla realizována po eta-
pách zhruba od 50. do 80. let minulého století. Také
jednotlivé kotelny byly realizované po etapách. 
Palivem ve v‰ech kotelnách byl zemní plyn. 
Stávající technologie zdrojÛ a rozvodÛ jsou zastaralé.
Navíc jsou zafiízení poruchová a koncentrace spalin se
pohybovala na hranici pfiípustn˘ch emisních limitÛ. Rov-
nûÏ rozvody jsou na hranici Ïivotnosti a docházelo tak
k ãast˘m poruchám a haváriím.

Nové technické fie‰ení – v˘hody a pfiínosy
Projekt Modernizace soustavy CZT má za cíl fie‰it celko-
vou situaci zásobování teplem v Hulínû. Ekonomické fie-
‰ení projektu pfiedpokládá technická fie‰ení pro splnûní
následujících poÏadavkÛ:
❑ Minimalizace nákladÛ na palivo
❑ Minimalizace investiãních a provozních nákladÛ
❑ Zv˘‰ení úãinnosti zdrojÛ tepla
❑ SníÏení ztrát soustavy
❑ V˘hledové zaji‰tûní moÏnosti pfiechodu na jin˘ druh

paliva, pfiípadnû moÏnost kombinované v˘roby tep-
la a energie

❑ SníÏení ekologické zátûÏe pfii v˘robû tepla
Z tûchto poÏadavkÛ vypl˘vá, Ïe bude tfieba tyto zdroje
tepla vybavit technologií s vy‰‰í úãinností spalování
a s niÏ‰í produkcí emisí. 
Dále bude nezbytné provést rekonstrukci rozvodÛ tepla,
aby do‰lo ke sníÏení ztrát a souãasnû i ke zv˘‰ení spo-
lehlivosti soustavy. 
Proto bude nezbytné vybavit soustavu CZT fiídícím systé-
mem, kter˘ bude optimalizovat nasazení jednotliv˘ch
kotlov˘ch jednotek. 

¤e‰ení fiídícího systému
Návrhu systému fiízení a regulace byla vûnována mimo-
fiádná pozornost. Návrh regulace totiÏ musí respektovat
mimo provozní vlastnosti kondenzaãních kotlÛ také
parametry provozní soustavy, provozní vlastnosti objek-
tov˘ch pfiedávacích stanic a také trval˘ poÏadavek mini-
mální teploty vstupní vody do kotle.
Regulaãní systém pracuje se základním parametrem -
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okamÏitou hodnotou dodávaného tepla - a díky tomu
dokáÏe pfiedvídat v˘voj odbûru tepla v soustavû.
¤ídící jednotky stanic pracují autonomnû a realizují ná-
sledující opatfiení:
❑ hlavní úlohy ekvitermní regulace v objektu
❑ fiízení ohfievu TUV 
❑ fiízení tlaku v domovních topn˘ch systémech 
❑ havarijní zabezpeãení stanice
Náklady na realizaci projektu dosáhly více neÏ 22 milionÛ Kã.
Projekt byl realizován od srpna 2004 do ãervence 2005,
uvedení do provozu bylo realizováno v srpnu 2005.

Úspory projektu
Decentralizací pfiípravy TUV vznikají znaãné úspory ener-
gie, zejména pokud jde o tepelné ztráty na bojlerech
a na vnûj‰ích rozvodech TUV. 
Technick˘ potenciál úspor vyvolan˘ instalací objektov˘ch
pfiedávacích stanic ãiní zhruba 677,7 GJ/rok. Úspory spo-
jené s celkovou rekonstrukcí zdroje a vnûj‰ích tepeln˘ch
sítí ãinily 4915 GJ/rok. 
Díky realizaci investiãního zámûru vznikla úspora primár-
ního paliva zhruba 20 %, to je 957 GJ/rok.

NiÏ‰í emise – kvalitnûj‰í Ïivotní prostfiedí
SníÏením energetické nároãnosti se podafiilo dosáhnout
sníÏení produkce emisí ze zdrojÛ v lokalitû. V˘sledn˘ efekt

úspory produkce CO2 ãiní 386,5 t/rok, coÏ je v˘znamná
hodnota z hlediska produkce skleníkov˘ch plynÛ. 
Realizací projektu do‰lo k vytvofiení dlouhodobû v˘hod-
n˘ch podmínek pro stabilizaci v˘roby tepla v soustavû
CZT v podmínkách mûsta Hulína, a to jak z pohledu
v˘hodnûj‰í ceny tepla, tak i z pohledu kvalitnûj‰ího
Ïivotního prostfiedí.
Ekonomické efekty vypl˘vají pfiedev‰ím z moÏnosti
úspory primárního paliva, coÏ zaji‰Èuje mimo jiné dlou-
hodobou stabilitu, hospodárnost a bezpeãnost provozu
celého systému. Pfiedev‰ím pak zavedení systému pfied-
pokládá minimalizaci dopadÛ vysokého tempa meziroã-
ního zdraÏování tepla z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ. 
SvÛj nezanedbateln˘ vliv bude mít realizovan˘ projekt
také na jiÏ zmínûnou kvalitu Ïivotního prostfiedí ve mûs-
tû, zejména pokud jde o absolutní sníÏení hodnot pro-
dukce emisí.

Pfiínosy projektu
Realizací projektu se podle Oblastního inspektorátu âIÎP
v Brnû podafiilo zajistit poÏadovanou úsporu primárního
paliva minimálnû o 20 %. Podafiilo se sníÏit spotfiebu
zemního plynu (zhruba o 180 000 m3 /rok) a energetic-
kou nároãnost soustavy zhruba o 20 %.

Foto: Martin Procházka 

/ NÍZKOENERGETICKÉ STAVùNÍ / PROJEKTY A REALIZACE

energetické projekty

Pfiíprava montáÏe 
podpûrného pilonu 

pro koufiovody



43

energetické
projekty

PROJEKTY A REALIZACE / NÍZKOENERGETICKÉ STAVùNÍ /

Území, která jsou postiÏená zv˘‰enou prÛmyslovou ãin-
ností (hutnictví, energetika, tûÏba nerostn˘ch surovin,
chemick˘ prÛmysl, koksovny), pfiedstavují v âeské re-
publice v˘znamn˘ problém, zejména pokud jde o fie‰ení
‰kod nejen vlastního území, ale i budov, které se na
tomto území nacházejí. Proto je nutné pfiistupovat k bu-
dovám na územích se zv˘‰enou prÛmyslovou ãinností
z rÛzn˘ch úhlÛ.

PrÛmyslové dûdictví, co s ním, jak dál?
Restrukturalizace prÛmyslu a nejrÛznûj‰í útlumy v˘rob-
ních programÛ po roce 1990, ale i stfiídání vlastníkÛ prÛ-
myslov˘ch podnikÛ a areálÛ, technick˘ v˘voj a v nepo-
slední fiadû i potfieba rehabilitovat na‰e Ïivotní prostfiedí;
to v‰e vyvolává otázky, jak dál postupovat s industriální-
mi stavbami a prÛmyslov˘m dûdictvím.

Specifika industriálních staveb
U budov na postiÏeném, v na‰em pfiípadû industriálním
prostfiedí je nutné vzít v potaz nejen jejich prostorové,

architektonické, památkové, technické a dal‰í kvality.
V neposlední fiadû je ale také nutné definovat i ekono-
mické zátûÏe, které nám tyto objekty pfiiná‰ejí. 
Objekty, které ãásteãnû nebo zcela pozbyly svou pÛvod-
ní funkci, (aÈ uÏ z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ) mnohem snad-
nûji podléhají devastaci a zkáze, a tudíÏ své okolí mno-
hem více zatûÏují, aÈ uÏ fyzicky, nebo z hlediska ekono-
mického.

Pfiíklad z Karvinska
Klasick˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t ostravsko-karvinsk˘ regi-
on, kde prÛmyslová a dÛlní ãinnost v minul˘ch letech
znaãnû negativnû ovlivnila Ïivotní prostfiedí oblasti. Jed-
ná se napfiíklad o poklesy území, a s tím související hla-
diny podzemní vody, vibrace vyvolané intenzívní dÛlní
ãinností, kontaminace zeminy v prÛmyslov˘ch oblastech
ãi exhalace ‰kodlivin do ovzdu‰í. 
Mnohé tyto negativní jevy se dafií postupnû eliminovat,
napfiíklad díky útlumu tûÏby, postupn˘m uzavíráním ne-
vyhovujících provozÛ a v neposlední fiadû i zpfiísnûním

Regenerace 
industriálních sídel
NÁZEV PROJEKTU: Stavebnû energetická a technicko-provozní koncepce budov industriálních sídel

Investiãní akce a implementace Smûrnice 2002/91/ES v âeské republice
ZPRACOVALI: Doc. Ing. Darja Skulinová, Ph.D., Ing. Katefiina Kubenková, Ing. Zdenûk Galda - V·B - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra pozemního stavitelství, pracovi‰tû CIDEAS
Úãastník soutûÏe Energetick˘ projekt 2005

Posuzovan˘ objekt 
pfiípadové studie - 
b˘val˘ komplex Z·, 
nyní areál TU Ostrava 
(stav po rekonstrukci)
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pfiedpisÛ, které stanovují pfiípustné mnoÏství ‰kodlivin
vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í.

Chybí nejen metodika
V souãasné dobû zatím u nás nebyla zavedena ani vy-
pracována jakákoliv metodika hodnocení a kontroly ma-
teriálÛ, konstrukcí a stavebních dílcÛ, provozu budovy,
která by se dala komplexnû uplatnit v systému pfiípravy
péãe o budovy na územích se zv˘‰enou prÛmyslovou
ãinností; chybí rovnûÏ odpovídající zpÛsob zdokumento-
vání v˘sledkÛ a rozborÛ stavebnû technick˘ prÛzkumÛ. 
Proces managementu, údrÏby a fiízení budov ale neo-
vlivÀují pouze stavebnû technická kritéria, ale také ze-
jména kritéria energetické nároãnosti provozu budovy
a v neposlední fiadû i hlediska a zpÛsob dal‰ího financo-
vání.

Management budov – aktuální téma 
Management a údrÏba budov je dnes aktuálním téma-
tem nejen u nás, ale prakticky ve v‰ech zemích Evropské
unie. DÛraz je kladen na nejrÛznûj‰í integrované strate-
gie, jeÏ zahrnují management budov pro bydlení a pro
obãanskou vybavenost, kdy koneãn˘m cílem je úspora
energií.

Osud prÛmyslov˘ch sídel
NejrÛznûj‰í omezení prÛmyslové ãinnosti se negativnû
projevila na budovách industriálních sídel, u nichÏ se krá-
tí doba jejich Ïivotnosti. Nejvhodnûj‰ím fie‰ením tohoto
problému je najít pro tyto prÛmyslové objekty nové vyu-
Ïití, tedy vhodnû je sanovat a rekonstruovat.
Na druhou stranu tyto objekty, které v minulosti slouÏily
prÛmyslov˘m úãelÛm, byly vût‰inou postavené hromad-
n˘mi formami v˘stavby. 

Objekty nevyhovují nárokÛm uÏivatelÛ
Z toho vypl˘vá, Ïe tyto objekty dnes jiÏ nevyhovují sou-
ãasn˘m vysok˘m nárokÛm nov˘ch uÏivatelÛ. Navíc je
kvalita a technická úroveÀ tûchto staveb ovlivnûna zane-
dbanou údrÏbou nebo nevhodn˘mi úpravami.
Souãástí sanace stávajících objektÛ na prÛmyslov˘ch plo-
chách by mûl b˘t stavebnû-technick˘ prÛzkum s cílem
zjistit fyzick˘ stav celé budovy.

Zásadní problém 
– tepelnû technické vlastnosti
Jednou ze zásadních slabin tûchto budov jsou v souãas-
né dobû poddimenzované tepelnû technické vlastnosti.
PoÏadavky norem na kvalitu tepelnû technick˘ch vlast-
ností budov byly postupnû zpfiísÀovány a dnes je více
neÏ zfiejmé, Ïe mnohé industriální budovy nesplÀují
dne‰ní nároãné tepelnû technické i energetické poÏa-
davky. 
ZpfiísÀování tûchto poÏadavkÛ bylo (a stále je‰tû je) zpÛ-
sobeno prudk˘m nárÛstem cen paliv a energií, ale také
dÛsledn˘m celospoleãensk˘m tlakem na zlep‰ování kva-
lity Ïivotního prostfiedí, pfiedev‰ím pokud jde o emise
oxidu uhliãitého, kter˘ zpÛsobuje skleníkov˘ efekt.
Jedním z vhodn˘ch fie‰ení pfii celkové rekonstrukci prÛ-
myslov˘ch a industriálních objektÛ je tak zlep‰ení tepel-
nû technick˘ch vlastností tûchto budov, a to pfiedev‰ím
dÛkladn˘m zateplením v‰ech konstrukcí. 
Dal‰í opatfiení pak spoãívá ve sníÏení úniku tepla otvoro-
v˘mi v˘plnûmi (okna, dvefie, vrata a vjezdy) a celková re-
konstrukce a optimalizace vytápûcí soustavy.
Zateplení objektu vede nejen ke zv˘‰ení tepelné ochrany
budov, ale také ke sníÏení spotfieby energie. Navíc se
sníÏí riziko vzniku plísní, sníÏí se teplotní dilatace staveb-
ních konstrukcí a v neposlední fiadû dojde i ke zlep‰ení
celkového vzhledu budovy.
Zateplení navíc umoÏní provozování moderních a úspor-
nûj‰ích otopn˘ch systémÛ, a tedy i vyuÏívání alternativ-
ních zdrojÛ energie.

Energetická opatfiení – cíle a prostfiedky
Cílem energetick˘ch opatfiení je sníÏení energetické ná-
roãnosti budovy, tedy sníÏení celkového mnoÏství ener-
gie, které se spotfiebovává k úpravû vnitfiního prostfiedí
v objektu. 
Jedná se o energii potfiebnou k:
❑ Vytápûní objektu
❑ Pfiípravû teplé uÏitkové vody
❑ Chlazení
❑ Vûtrání
❑ Osvûtlení objektu
Pfii sanaci objektu musíme vûnovat pozornost tûm ãás-
tem, které jsou pro energetickou nároãnost budovy nej-
dÛleÏitûj‰í a jejichÏ renovace bude vzhledem k vynaloÏe-
n˘m nákladÛm co nejefektivnûj‰í.
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Energetická nároãnost budov a legislativa
Ukazatelem energetické nároãnosti budov byl aÏ done-
dávna Energetick˘ audit; od roku 2006 je to podle smûr-
nice Evropského spoleãenství Certifikát energetické ná-
roãnosti budovy. Tento certifikát má platnost 10 let a je
pfiedkládán vÏdy pfii v˘stavbû, pronájmu, ãi prodeji ob-
jektu. Smûrnice Evropského parlamentu a Rady o ener-
getické nároãnosti budov pfiiná‰í investorÛm a vlastní-
kÛm budov mimo jiné povinnost zajistit splnûní v‰ech po-
ÏadavkÛ na energetickou nároãnost budovy. Cílem této
smûrnice je mimo jiné podporovat sniÏování energetické
nároãnosti budov s ohledem na místní a klimatické pod-
mínky, vãetnû poÏadavkÛ na vytváfiení zdravého mikro-
klimatu v budovách a efektivnosti vynaloÏen˘ch nákladÛ.
Jednou z moÏností, jak co nejefektivnûji hospodafiit s tû-
mito budovami, je zaãlenûní problematiky vhodné sta-
vebnû energetické a technicko-provozní koncepce do
managementu a systematické údrÏby budov (tzv. facility
management).

Regenerace industriálních sídel
Nedílnou souãástí revitalizace postiÏeného území (tzv.
brownfields) je i péãe o budovy, které se na tomto úze-
mí nacházejí. Tyto budovy v blízkosti mûstsk˘ch center
jsou vût‰inou dfiíve nebo pozdûji urãené k rekonstrukcím
ãi ke konverzi, aby plnily novou funkci industriálních sí-
del. Pfiístupy k regeneraci budov urãen˘ch pro industriál-
ní sídla zahrnují nûkolik základních hledisek:
❑ Anal˘za budovy z hlediska jejího aktuálního staveb-

nû technického stavu
❑ Energetická a technicko-provozní anal˘za podle

smûrnic ES
❑ Stavební a funkãní koncepce budovy
❑ Anal˘za prÛmyslového území a jeho moÏného vlivu

na budovy
❑ Návrh a varianty fie‰ení sanaãních prací a zásahÛ
❑ Rozhodovací proces a v˘bûr optimální varianty.
V rámci stavebnû energetické a technicko-provozní kon-
cepce budov na územích se zv˘‰enou prÛmyslovou ãin-
ností je v souladu se Smûrnicí ES nutné zamûfiit se na
faktory, které ovlivÀují celkovou energetickou nároãnost
budov. Patfií sem pfiedev‰ím:
❑ Technické parametry obvodového a stfie‰ního plá‰tû
❑ Velikost a tvar objektu
❑ Tepelnû technické vlastnosti objektu v souladu

s platnou legislativou
❑ Úãinnost vytápûcích systémÛ a ventilace
❑ Klimatické podmínky na daném území
❑ PoÏadavky vypl˘vající z nové funkce budovy
❑ Vnitfiní tepelné zisky
❑ Provozní strategie budovy, management a údrÏba

budovy (facility management)
Z hlediska konkrétního prÛmyslového území je tfieba zo-
hlednit je‰tû nûkteré dal‰í faktory, které se promítají do
stavebnû konstrukãní oblasti. Tyto faktory zpravidla pfii

rekonstrukcích vyÏadují rozsáhlej‰í zásahy do konstrukce
budovy. Jedná se zejména o:
❑ Zaji‰tûní budovy proti pfiípadn˘m úãinkÛm poddolo-

vání
❑ Eliminace doznívajících vlivÛ poddolování
❑ Rizika v˘skytu metanu
❑ Zmûny v hladinû podzemí
❑ Kontaminace pÛdy ãi ovzdu‰í
❑ Vlivy technické a prÛmyslové seismicity

Komplexní pfiístupy
K regeneraci industriálních sídel je tfieba pfiistupovat
komplexnû a brát v potaz v‰echny místní okolnosti. Pod-
mínky fie‰ení, ale i úãel a vyuÏití území a sídel jsou u kaÏ-
dé lokality znaãnû specifické, protoÏe se ãasto jedná
o památkovû chránûné objekty, u kter˘ch zpravidla v˘-
raznûj‰í zásah není moÏn˘.
Proto je nezbytné k celému problému pfiistupovat velmi
obezfietnû a se v‰í opatrností. Na druhou stranu mnohé
objekty, které jiÏ pfiestaly slouÏit svému úãelu, lze po ur-
ãit˘ch úpravách vyuÏít i jin˘mi zpÛsoby. Hledání nov˘ch
moÏností vyuÏití tûchto objektÛ s sebou ve vût‰inû pfií-
padÛ pfiiná‰í nezbytné rozsáhlé zásahy do objektÛ, a to
nejen po stránce stavebnû konstrukãní, ale také z hle-
diska energetické koncepce budov. 
Stranou nezÛstávají ani ãasto zcela necitlivé zásahy do
vzhledu a koncepce budov z hlediska architektonického.

MoÏnosti jsou, v‰e závisí na financích
Díky souãasn˘m technick˘m a dal‰ím moÏnostem (na-
pfiíklad vyuÏití moderních zateplovacích systémÛ ãi ne-
tradiãních zdrojÛ energie) má dnes investor znaãné moÏ-
nosti, které závisejí vût‰inou na zaji‰tûní dostateãného
mnoÏství financí.
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Spoleãnost ENVIROS vyhlásila v rámci
Energetického projektu 2006 jiÏ 4. roãník
Studentské ceny. 
My‰lenka studentské ceny, udûlované za návrh ãi sta-
vebnû technické zpracování architektonického návrhu
objektu dosahujícího minimálnû nízkoenergetického
standardu, vznikla v prÛbûhu projektu LOCOSOC (Low
Energy Low Cost Social Housing). Bûhem tohoto projek-
tu, kter˘ byl zapsán do programu „Inteligentní Energie -
Evropa“ (IEE), podprogramu „SAVE II“ do‰lo k vyhlá‰ení
1. roãníku studentské ceny. 

Projekt LOCOSOC zamûfien˘ na identifikaci bariér
a podporu rozvoje v˘stavby ãi modernizace obytn˘ch
domÛ pro nízkopfiíjmové skupiny obyvatelstva, s dosaÏe-
ním nízkoenergetického standartu v zemích stfiední a v˘-
chodní Evropy, byl z programu IEE financován v letech
2003 - 2004. Studentská soutûÏ byla tehdy zafiazena do
kapitoly “disseminace”. Tedy ‰ífiení my‰lenek nízkoener-
getické nízkonákladové v˘stavby mezi ‰ir‰í vefiejnost. 
Studenti byli identifikováni jako vhodná skupina, která
jako nezatíÏená komerãním pohledem mÛÏe pfiinést
nové my‰lenky a design budov s nízkou spotfiebou ener-
gie. Odmûnou pro vítûzné studentské projekty z âeské
republiky, Slovenska, Bulharska a Loty‰ska byla t˘denní
poznávací cesta po nízkonákladov˘ch nízkoenergetic-
k˘ch stavbách v Nizozemí. 

V dal‰ích letech se ujala spoleãnost ENVIROS, s.r.o. or-
ganizace studentské soutûÏe v kategorii A Energetického
projektu roku, kter˘ je kaÏdoroãnû vyhla‰ován Minister-
stvem prÛmyslu a obchodu. 

DÛvodem k pokraãování a organizaci studentské ceny je
‰ífiení my‰lenek nízkoenergetické, pasivní v˘stavby a uÏi-
tí obnoviteln˘ch zdrojÛ energie mezi budoucí architekty
a projektanty. Konzultaãní spoleãnosti zab˘vající se
úsporami energie a dopady na Ïivotní prostfiedí jsou
v zahraniãí ãast˘mi partnery t˘mÛ projektantÛ a archi-
tektÛ pfii návrhu udrÏitelného konceptu staveb ãi mûst-
sk˘ch ãástí. SoutûÏ má pfiispût k navázání kontaktu mla-
dé generace budoucích architektÛ a projektantÛ s prvky
udrÏitelného rozvoje, kter˘ by právû tato generace mûla
pfienést do své praxe a napomoci tak rÛstu tempa
v˘stavby s minimálním dopadem na Ïivotní prostfiedí,
sociologicky kulturní hodnoty ãeského národa. 

Druh˘m cílem studentské ceny je pomoci studentÛm na-
vázat prostfiednictvím prezentací soutûÏních projektÛ
spolupráci se spoleãnostmi, projekãními ãi architektonic-
k˘mi ateliéry, zab˘vajícími se stavbami s nízkou spotfie-
bou energie a minimálním dopadem na Ïivotní prostfiedí
v moderním konceptu udrÏitelnosti. 

·ífiení my‰lenek je tûÏko mûfiitelné. Druh˘ cíl, tedy zvidi-
telnûní studentsk˘ch prací a projektÛ, na základû kter˘ch
do‰lo k navázání zajímavé spolupráce ocenûn˘ch stu-
dentsk˘ch prací, lze hodnotit jako velice pozitivní. Z kaÏ-
dého soutûÏního roãníku jeden aÏ dva studenti získali
práci blízkou zájmu ze sv˘ch studentsk˘ch let. 
Ohodnocení studenti, dnes jiÏ mladí inÏen˘fii, ktefií se
soutûÏe zúãastnili, se podíleli napfiíklad na projektech
implementace Smûrnice 91/2002/ES - o energetické
nároãnosti budov do âeské republiky. V˘voji softwaro-
vého nástroje, jímÏ bude v následujících letech hodno-
cena energetická nároãnost podle poÏadavkÛ zákona
ã. 177/2006 Sb., kter˘m se mûní zákon o hospodafiení
energií, ã. 406/2000 Sb. Nebo nalezli, prostfiednictvím
svého zviditelnûní v rámci soutûÏe Energetick˘ projekt
roku, zamûstnání v Centru pasivního domu.

ÚroveÀ soutûÏe rok od roku vzrÛstá. Propracovanost
projektÛ, jejich grafické v˘stupy a doplnûné teoretické
znalosti se pomalu blíÏí pfiedprojektov˘m studiím sou-
ãasn˘ch profesionálÛ. Pfiíãinou je nejen dostupnost
teoretick˘ch znalostí z v˘stavby domÛ s nízkou spotfie-
bou energie, ale i pfiíklady praktické, které jsou ãastûji
prezentovány v odborn˘ch ãasopisech. 

Hlavní je v‰ak pfiedev‰ím vût‰í zájem mladé generace,
která cítí svoji pfiíleÏitost a uvûdomuje si v˘voj trendu
v˘stavby blízké budoucnosti, kdy architekti a projektan-
ti, ktefií se budou fiídit principy minulosti a navrhovat
budovy s energetickou nároãností 90. let 20. století,
na trhu práce prostû neuspûjí. 
Proto lze pouze doufat, Ïe i v dal‰ích letech bude pfiib˘-
vat studentÛ, ktefií své roãníkové ãi diplomové práce
pfiihlásí do soutûÏe Energetick˘ projekt roku a budou se
tak podílet na zvy‰ování kvality soutûÏe a pootevfiou si
svá pomyslná vrátka pro snadnûj‰í zisk zajímavého
zamûstnání. 

Ing. Tomá‰ Vanick˘, konzultant, ENVIROS, s.r.o. 
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Studentská cena ENVIROS 2003: 

Studentská soutûÏ mûla a má za cíl napomoci vnést prv-
ky nízkoenergetické v˘stavby a staveb splÀujících pod-
mínky trvale udrÏitelného rozvoje do fiad studentÛ. Ko-
mise porotcÛ ocenila dva projekty poznávacím zájezdem
do Holandska (náv‰tûva nízkoenergetick˘ch a nízkoná-
kladov˘ch domÛ, které byly v této zemi realizovány). 
Ocenûny byly práce: 
❑ Dana Kupová: Hotel „Cottage“, lokalita Îìár nad

Sázavou 
❑ Vûra Koláãná: Rodinná vila – Brno 

Studentská cena ENVIROS 2004: 

SoutûÏ byla vyhlá‰ena pro studenty vy‰‰ích roãníkÛ fa-
kulty stavební a fakulty architektury. SoutûÏní projekty
byly doplnûny i pracemi postgraduálních studentÛ, které
byly pfiedloÏeny ke zhodnocení hlavní porotû soutûÏe
Energetick˘ projekt roku. 

Z interní studentské soutûÏe byly tfii vybrané projekty
pfiedloÏeny také porotû Energetického projektu roku
2004: 

NED Letohrad – postgraduální t˘m 
Ing. Luká‰ Bure‰, Ing. Miroslav Urban 
Projekt byl ocenûn ãesn˘m uznáním poroty Energetické-
ho projektu roku 2004, dále byl ohodnocen spoleãností
ENVIROS poznávacím zájezdem orientovan˘m na nízko-
energetickou a nízkonákladovou v˘stavbu do zemí EU. 

Sobûstaãná bytová jednotka – Filip Dubsk˘, student
‰estého roãníku fakulty architektury
Projekt byl ocenûn 1. místem studentské soutûÏe. Dále
byl projekt ohodnocen spoleãností ENVIROS, s. r. o., po-
znávacím zájezdem orientovan˘m na nízkoenergetickou
nízkonákladovou v˘stavbu do zemí EU. 

Bytov˘ komplex Suchdol – postgraduální student-
sk˘ t˘m ETUS 

Studentská cena ENVIROS 2005: 

Studentská cena ENVIROS byla vyhlá‰ena pro studenty
vy‰‰ích roãníkÛ fakulty stavební a fakulty architektury
v kategoriích stavební fie‰ení a architektonick˘ design.
SoutûÏní projekty byly rovnûÏ postoupeny ke zhodnoce-
ní hlavní porotû Energetického projektu roku 

DÛm na bfiehu 
Blanka ¤ezníãková & Tomá‰ Pokorn˘
Projekt byl ocenûn HLAVNÍ CENOU poroty Energetick˘
projekt roku 2005 v kategorii studentská soutûÏ. Pro-
jekt byl dále ocenûn t˘denním poznávacím zájezdem
po pfiíkladech nízkoenergetické a pasivní v˘stavby ve
vybrané zemi EU; cenu kaÏdoroãnû udûluje spoleãnost
ENVIROS, s.r.o. 

Pasivní dÛm v Brnû – Jifií Cihláfi 
Projekt, doplnûn˘ o teoretickou ãást zab˘vající se pro-
blematikou v˘stavby budov dosahujících pasivních para-
metrÛ, získal âESTNÉ UZNÁNÍ hlavní poroty Energetic-
kého projektu roku 2005. Dále byl zpracovatel projektu
ocenûn spoleãností ENVIROS, s.r.o., t˘denním poznáva-
cím zájezdem po pfiíkladech nízkoenergetické a pasivní
v˘stavby ve vybrané zemi EU. 
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Blanka ¤ezníãková a Tomá‰ Pokorn˘ pfievzali pfii slavnostním veãeru v Betlémské kapli
Hlavní cenu poroty Energetick˘ projekt 2005 v kategorii studentská soutûÏ. Za vedení

spoleãnosti ENVIROS, s. r. o., pfiedal cenu vítûzné dvojici Ing. Roman âíÏek, DrSc. 
Foto: Pavel Bfiicháãek

energetické
projekty

Studentská cena ENVIROS:
pfiehled vítûzn˘ch projektÛ 
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Koncepce řešení
Koncepční řešení objektu vychází ze zadaných požadav-
ků a plně respektuje urbanistické řešení území. Koncep-
ce řešení využívá předpoklady pro požadavky vstupních
bytů a požadavků na minimalizaci vstupních výdajů. Pro-
jekt řeší nejen zásady nízkonákladového nízkoenergetic-
kého bydlení, ale zejména architektonické řešení s důra-
zem na použití moderních materiálů a technologií. Stav-
ba je zamýšlena s maximálním důrazem na prefabriko-
vané, opakující se prvky, tzn. za předpokladu významné-
ho zlevnění a urychlení výstavby objektu.
Předložené řešení objektu vychází zejména z kombinace
uspokojivého architektonického ztvárnění objektu a vy-
užití úsporných opatření vedoucích k jeho optimálnímu
provozu. Autoři se snaží o optimální skloubení formy
a funkce objektu v souladu se zadáním soutěže. Tzn.

architektonické pojetí je plně v souladu s technickým ře-
šením a navzájem se podporují v podobě využití před-
nosti specifik objektu.
Orientace objektu respektuje a využívá výhod světových
stran a možností předmětného území. Objekt je řešen
jako třípodlažní, kdy poslední podlaží využívá výhody
části střechy jako terasy.
Dispoziční řešení je na základě tzv. zónování objektu,
které upřednostňuje provozní využití objektu a řeší jej
komplexně jako soubor místnostní s různými jmenovitý-
mi podmínkami pro požadované mikroklima. Objekt je
členěn pomocí zón na vytápěnou, temperovanou a ne-
vytápěnou část.
V případě horizontálního zónového členění je objekt roz-
dělen s ohledem na akumulaci a využití solárních zisků
a zejména jejich negativní vliv v letním období.
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Nízkoenergetický
dům Letohrad
AUTOŘI: Postgraduální tým Ing. Lukáš Bureš, Ing. Miroslav Urban
Studentská cena ENVIROS 2004, projekt byl oceněn též čestným uznáním poroty Energetického projektu roku 2004

Projekt NED Letohrad se zabývá architektonickým návrhem nízkoenergetického a nízkonákladového bytového objektu, který je umístěn v zástavbě stáva-
jícího panelového sídliště. Zpracovatelé projektu se kromě architektonické části dále zabývali i výpočty energetické bilance objektu a investičních nákladů.
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Obytné místnosti jednotlivých bytů jsou situovány do
teplé (jižní) části objektu. Orientace příslušenství bytu,
místností pro úklid je do sousedství nevytápěné kryté
pavlačové části objektu. Hygienické zázemí je situováno
do středu dispozice bytu z důvodu maximální eliminace
tepelných ztrát. Důraz kladen na maximální funkční vyu-
žití dispozic v rámci nájemního podporovaného bydlení,
tzv. požadavků na vstupní byty, kdy optimalizace užitné
plochy vede k minimalizaci nákladů na 1m2 obytné plo-
chy. Je kladen důraz na prostou minimalizaci užitného
prostoru a zároveň komfortu bydlení.
Jižní fasáda je podřízena maximálnímu využití slunečního
záření pomocí vzduchových kolektorů. Vzduchové ko-
lektory představují prvek hybridního větrání, který bude
optimální pro výměnu vzduchu spolu s nuceným větrá-
ním v závislosti na venkovních teplotách.
Severní fasáda je koncipována z pohledu maximální
minimalizace tepelných ztrát pomocí pavlače tlumící
účinky povětrnostních vlivů a představující tak nevytá-
pěnou zónu objektu. Využití již osvědčeného systému
dispozice tzv. zónování objektu. Pavlač představuje ne-
vytápěný z větší části uzavřený prostor chránící objekt
(zádveří bytů) před účinky povětrnostních vlivů, zejmé-
na větru. Severní fasáda je charakteristická minimaliza-
cí okenních otvorů, předsazená chodbou a nevytápě-
nou pavlačí.

Centrální zdroj tepla pro objekt
– napojení objektů na stávající systém CZT

– z předpokladu současného vedení sítí a požadavků
města Letohrad pro napojení se na stávající vedení
– využití volné kapacity výtopny související se současným
zateplováním okolních objektů.
Regulační stanice je umístěna v šachtě před objektem,
rozvod tepla je dále zajištěn pomocí kolektoru ke spo-
lečným stoupacím rozvodům.
Jednotlivé byty jsou napojeny na rozvod tepla pomocí
bytových předávacích stanic - zajišťují ohřev teplé vody
a částečně vytápění bytů při nižších teplotách.
Tepelná pohoda v jednotlivých bytech bude zajištěna
v přechodném období systémem hybridního větrání po-
mocí předsazených vzduchových kolektorů spolu s nu-
ceným větráním s využitím zpětného získávání tepla.
Koncepce řešení objektu předpokládá maximální využití
tepelných zisků ze slunečního záření. Při nižších venkov-
ních teplotách bude krytí zbytkové potřeby tepla zajiště-
no teplovodními otopnými plochami, resp. podlahovými
konvektory napojenými na bytové předávací stanice pro-
pojené s pokojovým programovatelným termostatem,
umístěným v obývacím pokoji.
Doplňkový zdroj tepla - solární kolektory pro možný
ohřev teplé vody v letním období, dále není uvažováno
pro vysoké investiční náklady. Alternativní možnost napo-
jení bytů ve 3.NP na systém solárního ohřevu teplé vody.

Příprava teplé vody je řešena systémem decentralizova-
ného ohřevu teplé vody pomocí bytových předávacích
stanic s vlastním rozvodem po bytě.

PROJEKTY A REALIZACE / NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ /
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Místo
Projekt má podobu nekonvenčního bydlení v přírodě,
které naplňuje představy svého tvůrce. Jako výchozí bod
posloužila samotná parcela, příroda a vlastní poznatky.
Parcela leží na břehu soukromého rybníka, který vybu-
doval Jakub Krčín v údolí pod vrchem Kohout na Novo-
hradsku. Samota, obklopená pouze otevřenou krajinou,
je se světem spojená polní cestou.

Situace
Dům je kvůli větší a silnější expozici západních paprsků
slunce natočen mírně na jihozápad. Je zavěšen jako ky-
vadlo na dva metry široké železobetonové akumulační
stěně. Ta je založena do břehu rybníka. Je to jediná část,
kde je dům spojen se zemí. Jelikož dům leží mimo civili-
zaci, je nutné chránit bezpečí obyvatel nejen proti pří-
rodním živlům, ale i proti zlodějům. Z jihu je celá obytná
část vytažena nad vodu, a tak je suchou nohou nedo-
stupná. Ze severu je dům chráněn sklopnými nájezdy,
jakousi formou padacího mostu.

Architektonické řešení
Dům je navržen podle zásad a pravidel nízkoenergetic-
kých domů. Navržený koncept domu je naprosto nezá-
vislý na všech inženýrských sítích.
Hmota i půdorys domu má zcela jednoduchou geomet-
rii - pro přírodu je tento zásah nejméně závadný. Dům se
nesnaží napodobovat dokonalost přírody, ani tvarově na-
cházet domnělou příbuznost s ní, nehlásí se ani k žád-
nému období či k lidové architektuře dané lokality.
Jižní část domu je řešena jako absolutně prosklená a vy-
užívá principu „Trombeho stěny”. Přetažená střecha
a rolety z perforované odrazivé textilie v exteriéru a mezi
dvojitou stěnou v interiéru chrání v letních měsících stě-
nu proti nežádoucím kolmým slunečním paprskům. Od
vody je zrcadlově stěna symbolicky chráněna molem,
které je dostatečně velké pro rozšíření pobytu obyvatel
domu v letních měsících.
Západ a východ - tyto dvě strany domu obsahují jen mi-
nimální plochu oken. V obytné části je navrženo vždy jen
jedno okno, a to z důvodu rychlého provětrání domu

i z psychologického hlediska. Ve střední akumulační stě-
ně je na obou stranách pouze okenní štěrbina pro osvět-
lení  a provětrání hygienických prostor.
Severní část slouží pouze jako vstupní a pro vjezd aut,
techniky apod. Celou ji lze doslova zabednit pomocí pa-
dacích nájezdů. Dům má takto vždy dvě polohy. Jedna je
otevřená přírodě a lidem, ve druhé se může dům pro-
měnit v naprosto uzavřenou “pevnost”.

Dispoziční řešení
Dům je rozčleněn na tři části, které doplňuje molo. Obyt-
ná část je monoblok dělený pouze posuvnými příčkami
z matového plexiskla. Prostor tak funguje jako „generá-
tor” objektu (z hlediska pasivního příjmu solární ener-
gie), kde musí být minimálně překážek pro sluneční pa-
prsky. Tento prostor nabízí velice transparentní bydlení.
Střední nosná železobetonová stěna funguje jako aku-
mulátor (je do ní integrován systém solárního ohřevu
vody a jeho následná akumulace).
Technická část (sever) tvoří „štít” domu a zároveň slouží
jako bariéra proti větru. Je zde umístěna veškerá tech-
nologie domu.

Technologie
Užitková voda je brána rovnou z rybníku pomocí  ponor-
ného čerpadla, následně se dostává do nádrží pod stropem
v severní části domu. Pitná studená voda se bere ze studní
též do nádrží pod stropem. Teplá voda má nádrže umístě-
ny v akumulační stěně, kde se dostatečně sama zahřívá
a zároveň je napojena na systém solárního ohřevu TUV.
Elektrická energie je rovnou spotřebována nebo je aku-
mulována. Výrobu elektřiny zajišťuje soustava hydromo-
torů a dieselgenerátor, jenž je též kogenerační jednot-
kou. Jako alternativa je zde také počítáno s využitím pa-
livových článků, které se využívají pro výzkumné stanice,
pro raketoplány a dnes už běžně i pro dopravní pro-
středky. Fotovoltaické články jsou integrovány do střeš-
ních solárních panelů v pruzích (plocha cca 30 procent). 
Energie větru nebyla z důvodu estetického zásahu do
krajiny, větrných podmínek v daném místě a problemati-
ky provozu v tomto projektu využita.
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Soběstačná
bytová
jednotka
AUTOR: Filip Dubský

Projekt byl oceněn 1. místem studentské soutěže ENVIROS 2004
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Bytový
komplex
Suchdol 

AUTOR: Postgraduální studentský tým ETUS
NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE SE PODÍLELI:

Ing. Martin Hezl, Ing. Jitka Holečková, Ing. Petr Musil, Ing. Eva Obručová, Ing. Kamil Trgala a Ing. Adam Záruba
pod vedením Ing. Arch. Jana Storcha.

Projekt byl oceněn v soutěži Studentská cena ENVIROS 2004, do které byly v tomto ročníku zahrnuty i práce postgraduálních studentů.

Projekt řeší architektonickou a ekonomickou stránku fi-
nancování bytových nízkoenergetických, nízkonáklado-
vých objektů pro zaměstnance ČZU. Hlavním cílem pro-
jektu je podpora a propagace obnovitelných stavebních
materiálů a obnovitelných zdrojů energie za předpokla-
du ekonomické návratnosti vložených investičních pro-
středků.

Účely projektu 
Dostupná bytová výstavba pro zaměstnance ČZU v Praze.
Ověření nových poznatků aplikované vědy a výzkumu
v oblasti produkce bytových domů na bázi dřeva. 
Získání hodnot pro zpracování nové metodiky hodnoce-
ní životního cyklu obdobných nízkoenergetických sta-
veb. 

Zadání projektu bylo zpracováno v rámci doktorského
projektu GAČR 103/03/H127 (ETUS I)

Rozsah projektu 
7 třípodlažních bytových domů ve dvou etapách

I. etapa 
tři bytové domy - celkem 28 bytových jednotek
� 15 bytů do 50 m2, 5 bytů do 65 m2 a 8 bytů do 100 m2

(z toho 2 byty pro vozíčkáře)
� vybudování části příjezdové komunikace
� pro každý dům 9 parkovacích stání

II. etapa
� dokončení celého komplexu

Předpokládané náklady projektu:
I. etapa:
31 mil. Kč (+/- 5 %) - včetně komunikací a přípojek - 8 až
10. mil Kč z dotačních titulů MMR a MPO 
(čistá doba návratnosti 17 - 18 let při měsíční splátce
3 tis. Kč za byt 1+kk) 

II. etapa:
37 mil. Kč (+/- 5 %) - včetně komunikací a přípojek

Předpoklady technických parametrů
bytových domů
3 třípodlažní bytové domy shodného vzhledu i dispozice
interiérů, s různými konstrukčními systémy. 
I. Bytový dům- lehký dřevěný skelet

- nízkoenergetický standard 
II. Bytový dům - těžký dřevěný skelet

- v nízkoenergetickém standardu 
III. Bytový dům - kombinace dvou předchozích

- pasivní stavba

Důvodem zvoleného schématu je vytvoření tří různých
typů bytových domů na bázi dřeva na jedné srovnávací zá-
kladně pro možnost porovnání jejich životních cyklů v eko-
nomických, sociálních i environmentálních parametrech.
Projekt má vazbu na sestavení pilotní dřevozpracující
technologie pro výrobu komponent pro těžké dřevěné
skelety a pasivní stavby.
Pro všechny varianty se uvažuje s vytápěním pomocí ven-
tilačních jednotek s rekuperací tepla doplněných teplo-
vodním ohřevem přiváděného vzduchu.
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Dům na břehu
AUTOŘI: Blanka Řezníčková,Tomáš Pokorný
¨Projekt byl oceněn HLAVNÍ CENOU poroty Energetický projekt roku 2005 v kategorii studentská soutěž.

Dům pro jednu rodinu s pracovištěm architekta je navržen na pozemek u rybníka „Cikán” na okraji města Hradec Králové. Parcela se nachází
v dosahu MHD a sítí technické infrastruktury. Poblíž příjezdové cesty mimo vlastní dům se nachází garáž a krytá parkovací stání. Zvolená polo-
ha u rybníka je výhodná, protože vodní hladina slouží jako zrcadlo a odražené sluneční paprsky mohou v zimním otopném období přispět k lep-
šímu ohřevu okenních kolektorů.
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Dispoziční a tvarové řešení
Tvar domu ovlivňuje situace, orientace ke světovým stra-
nám a provozní a dispoziční potřeby budoucích obyvatel.
Dům je nutno „exponovat” na jih, aby mohl využívat co
nejvíce solární energie. Zároveň je potřeba jej „chránit”
před zraky chodců, jdoucích po hrázi rybníka do lesa.
Dům je kompaktní, aby nedocházelo k zbytečnému ne-
žádoucímu ochlazování. Na severní straně, kde jsou jen
minimální okenní otvory, ho částečně izoluje zemina
stoupajícího terénu.
Také koncepce interiéru je racionální a odpovídá funkci
jednotlivých místností. Provoz je možno rozdělit podélně
od východu k západu na 3 zóny: ateliér denní noční
zóna; příčně na část jižní - pobytovou a severní - provoz-
ní. Proto jsou také na severní straně nižší stropy a naopak
obývací pokoj vybíhá nejen v půdoryse, ale i do výšky
a zakončuje se zimní zahradou. Zimní zahrada, zpříjem-
ňující hlavní pobytový prostor, má tvar jakési zploštělé
polo-kopule. Všechna navržená skla jsou rovinná. 

Záměr úspory energií
1) Vytápění počítá s maximálním využitím solární ener-

gie. Vzduch z interiéru se ohřívá v okenním kolekto-
ru. Teplo je přiváděno do akumulační stěny. Ta sálá-
ním předává toto teplo do místností.

2) Zimní zahrada může přispívat k ohřevu a osvěžení
vzduchu v obývacím pokoji.

3) Rekuperátor pro zpětné získávání tepla ze vzduchu
ohřívá přiváděný čerstvý vzduch o ohřátý vydýchaný,
který odvádí. V zimě a v létě proudí přiváděný vzduch
přes zemní registr. 

4) Ohřev TUV je zajištěn trubicovými vakuovými kolek-
tory s vysokým procentem účinnosti. Kolektory jsou
umístěny na střeše, jejich min. plocha je 6m2.

5) V případě nutnosti v nejchladnějších dnech je možno
rozehřát akumulační kamna na dřevěné palivo (tope-
ní obnovitelnými zdroji).

Konstrukce obvodových stěn domu je lehká dřevěná
a splňuje vysoký izolační standart, je vzduchotěsná, aby
nedocházelo k úniku tepla a všechny výplně otvorů mají
speciální rámy s přerušeným tepelným mostem. Střecha
nad obytnou částí a pracovnou je krytá extenzivní zelení.
Ochranu před nežádoucími tepelnými zisky zajišťují před
okny dřevěné venkovní žaluzie, v okenním kolektoru
vnitřní zabudované žaluzie, které je možné natočit ke
slunci odrazovou nebo absorpční plochou. Nežádoucí te-
pelné zisky ze zimní zahrady zmírňují žaluzie před pro-
sklenou stěnou obývacího pokoje a účinný systém jejího
provětrání.

Pár slov o průběhu projektu 
Představený návrh na vizualizacích vytvořila Blanka Řez-
níčková během letního semestru 2004/05 na Fakultě ar-
chitektury ČVUT v ateliéru doc Ing. arch. E. Schlegera
a Ing. arch. akad. arch. L.Lieslera. Na projektu pak po-
kračovala v zimním semestru 2005/06, snažila se jej vy-
řešit po stránce stavební, konstrukční a TZB, takže došlo
k drobným tvarovým úpravám. K účasti v soutěži přizva-
la kolegu Tomáše z Fakulty stavební ČVUT, který má vět-
ší zkušenosti se stavebním řešením staveb a provedl te-
pelné výpočty.
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Principem funkčního konceptu pasivního domu je opti-
malizace základních prvků: 

Kompaktní tvar 
Při návrhu energeticky pasivního domu byl zásadním po-
žadavkem kompaktní tvar, bez arkýřů, rizalitů a jiných
výstupků hmoty objektu, které by zásadně zhoršovaly
energetickou náročnost, přičemž rozhodujícím ukazate-
lem je faktor tvaru A/V. Výsledný tvar otápěného (tj. zá-
roveň obytného) objemu budovy je téměř pravidelné tě-
leso kvádru, které je umístěno na hmotě podzemních
garáží, které jsou částečně pod úrovní terénu (ze severní
strany). Díky tomuto se podařilo dosáhnout velmi vý-
hodného poměru A/V - 0,52.

Orientace 
Jižní strana objektu je bohatě prosklena, při snaze maxi-
malizovat solární zisky, které jsou významným příspěvkem
k pokrytí tepelných ztrát objektu - okna slouží jako solární
kolektor, na tuto stranu objektu jsou také situovány veške-
ré obytné místnosti. Naopak severní fasáda je koncipována
s cílem minimalizovat tepelné ztráty - malé prosklení.

Minimalizace tepelných ztrát 
Ztráty prostupem fasádou objektu byly téměř eliminová-
ny použitím 300mm vrstvy tepelné izolace z minerálních
vláken v kombinaci s vápenopískovou cihlou, bylo dosa-
ženo součinitele prostupu tepla U=0,108 W/(m2.K). Sa-
mozřejmostí je také dokonalá izolace střechy a nejnižší
podlahy otápěného prostoru. Na okenní otvory je použi-
to vysoce izolační dvojsklo s vnitřní fólií - Heat Mirror
o U=0,6 W/(m2.K).
Základem pro minimalizaci tepelných ztrát větráním je
použití účinného systému nuceného větrání s využitím
rekuperace tepla.

Eliminace tepelných mostů 
Objekt byl již od počátku navrhován s velkým důrazem
na eliminaci zejména liniových tepelných mostů. Pro eli-
minaci tepelných mostů byl zvolen konstrukční systém
samonosného ocelového rámu kolem celého otápěného
objemu budovy, který nese veškeré vertikální i horizon-
tální komunikace (pavlače, schodiště, výtah, terasy, bal-
kony). Tím bylo možné vytvořit souvislou izolační vrstvu
nepřerušenou např. prostupy balkónovými nosníky.

Prostorová tuhost rámu navíc minimalizuje počet kotev
do svislé nosné konstrukce objektu, které by způsobo-
valy bodové tepelné mosty.

Účinný systém větrání 
Pro pasivní dům je přirozené větrání v zimním období ne-
vhodné kvůli značným a nekontrolovatelným tepelným
ztrátám, zároveň v důsledku vysoké těsnosti obálky (je-
den z požadavků pro pasivní dům) může docházet k rů-
stu koncentrace škodlivin, které jinak unikají infiltrací.

Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla zajiš-
ťuje vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzdu-
chu s rekuperací. Díky cirkulaci vzduchu v bytech je ma-
ximálně využito všech energetických zisků z provozu
domácnosti pro předehřev větracího vzduchu. 
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Pasivní dům
v Brně
AUTOR: Jiří Cihlář
Projekt získal  ČESTNÉ UZNÁNÍ hlavní poroty Energetického projek-
tu 2005 a ocenění ve Studentské ceně ENVIROS 2005. 

Architektonický návrh a stavebně technické řešení bytového domu
splňujícího parametry pasivní výstavby. Bytový dům o 3 NP - obytné
prostory a 1 PP - garáže a technické prostory, leží v katastrálním úze-
mí Brno - Útěchov. Nový objekt je umístěn do řešeného území s ohle-
dem na stávající výstavbu.

čelo domu

perspektiva
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Systém také umožňuje téměř dokonalé využití solárních
zisků z osluněných oken a okamžitý přenos do všech
ostatních neosluněných místností.

Použitý křížový rekuperační výměník dosahuje v závis-
losti na množství vzduchu až 90% účinnosti. 

Zemní výměník tepla 
Pro přívod čerstvého vzduchu k jednotkám je použito
systému předehřívání (v létě ochlazování) vzduchu
v zemním výměníku tepla. Činností registru dochází
k úsporám na dohřevu větracího vzduchu a současně je
protimrazovou ochranou VZT jednotky. 

Teplovodní sluneční kolektory 
Sluneční kolektory jsou umístěny na střeše objektu a jsou
napojeny na akumulační nádrž a slouží k částečnému po-
krytí potřeby tepla na přípravu teplé vody. Účinnou foto-
termickou přeměnou slunečního záření na teplo je dosa-
ženo výrazného snížení primární (celkové) potřeby tepla.

Základní údaje: 
Celková zastavěná plocha: 739 m2

Počet bytů: 9 
Celková plocha bytů: 875 m2

Předpokládaný počet nájemníků: 30 osob 

Dispoziční řešení 
Objekt má jedno částečné podzemní a čtyři nadzemní
podlaží. 

1. PP - slouží jako technické zázemí domu, bude zde si-
tuována strojovna s akumulační nádrží, garážová stání
pro 9 vozidel a volná stání pro 8 vozidel. Součástí garáží
jsou i větrané sklepy s denním osvětlením. Součástí pod-
zemních garáží je prostor pro kola přístupný vchodem
z jižní strany, který zajišťuje přirozené osvětlení.

Pod schodištěm je umístěna kočárkárna. 

1. NP - Obsahuje tři bytové jednotky 2x3 + KK (105 m2)
a 1x2 + 1 (80 m2). Všechny byty mají přímý vstup na te-
rasu, která bude přístupná i ostatním nájemníkům. Jed-
notlivé byty jsou řešeny jako „open space”, tzn. obsahují
obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní.

Celková měrná potřeba primární energie 40,5 
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Napojení na inženýrské sítě
KANALIZACE - splaškové vody:
vedení bude napojeno do kanalizační stoky vedené ve
středu ulice Staroújezdská
KANALIZACE - dešťové vody:
budou sváděny do rybníka 
VODOVOD:
napojení z uličního řadu vedením ve výkopu hloubky
1,5m z ulice Dubinská 
ELEKTRO:
přípojná skříň osazena ve zdi objektu skladu dříví, ulice
Dubinská 
PLYN:
napojení na středotlaký uliční řad z ulice Dubinská

ZP = 472,7 m2

UP = 461,1 m2

OP = 1938,4 m3

Architektonické řešení projektu
Objekt je funkčně rozdělen do dvou částí: část pro hosty
a servisní část.
Hlavní vstup do objektu je situován z ulice Staroújezdská
a je řešen přes zádveří. Z místnosti zádveří se vstupuje
také do kanceláře. Za zádveřím se nachází první polovina
části pro hosty sloužící jako vinný bar. V druhé polovině je
jídelna restaurace.
Servisní část se skládá z kuchyně a pomocných provozů,
skladů, zázemí pro personál, toalet hostů a zmíněné kan-
celáře. Nad touto servisní částí se nachází krov 2. NP, ve
kterém je umístěna strojovna vzduchotechniky, kotelna
a pomocný sklad. Obě části jsou spojeny jednoramenným
schodištěm.

Samotný objekt je dřevostavbou s lehkou nosnou kon-
strukcí řešenou v systému „two by four“. Dřevěný skelet
je umístěn na těžké plovoucí podlaze, která spočívá na
železobetonové desce nesené sloupořadím. Deska je vy-
konzolována ze břehu rybníka nad jeho hladinu. Objekt
má dvě nadzemní patra, druhým patrem je krov.

Zastřešení objektu
Střecha je tvořena dvěma rovinami, a to pultovou stře-
chou o sklonu 12° a polovicí sedlové střechy o sklonu
30°. Stěny jsou s větranou mezerou s dostatečně naddi-
menzovanou tepelnou izolací. 

Fasády objektu budou obloženy dřevěnými modřínovými
prkny horizontálně umístěnými na P+D (profil tvaru klín-
ce). Dřevo bude tepelně ošetřeno (metoda známá pod
označením: Thermowood). Střešní krytinu tvoří skládaná
plechová krytina ve tvaru podélných šablon, jež mají na-
vodit dojem tašek. Jde o produkt: QUICK STEP společ-
nosti RHEINZINK, materiál pozinkovaný plech v šedé bar-
vě. Střecha bude dále doplněna o sněžníky a okapovým
systémem pro svod deště (produktový systém spol.
RHEINZINK). Na střeše budou umístěny min. dva hromo-
svody, a to ve vrcholu vyšší ze střech. Bleskosvod bude
uzemněn tak, aby vše odpovídalo příslušným předpisům.
Jako výplně oken, balkónových a vstupních dveří jsou
zvoleny dřevěné euro profily mořené - tmavě hnědá bar-
va. Zasklení trojitým sklem.

Celý objekt je navrhován jako nízkoenergetická stavba.
Z tohoto důvodu jsou veškeré skladby objektu navrženy
na doporučené a lepší hodnoty součinitele prostupu tep-
la (ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov).
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Restaurace
„Nad rybníkem“
NÁZEV PROJEKTU: Dřevostavba Restaurace “Nad rybníkem”
AUTOR: Ing. Jan Sehnal
MÍSTO: Dublinská ul., Újezd nad lesy, Praha 9 

Projekt byl účastníkem soutěže Studentská cena ENVIROS v roce 2005 a je prezentován jako příklad projektů nízkoenergetických budov

Objekt restaurace je navržen jako dvojlodní dvojpodlažní nepodsklepený, zastřešený z jedné části polovinou sedlové střechy a z druhé části stře-
chou pultovou. 2. NP je řešeno jako podkrovní. Technologicky je objekt řešen jako dřevostavba. Zastavěná plocha objektu činí 472,7 m2, z toho
294,1 m2 se nachází nad hladinou rybníka a 178,6 m2 na břehu. Objekt bude sloužit jako provozovna restaurace s celoročním provozem. Parkování
hostů restaurace je zajištěno na vedlejším pozemku. Vytápění objektu je navrženo nuceným větráním a jako záloha budou osazena desková top-
ná tělesa ústředního vytápění. Ohřev TUV bude zajišťovat společně s ohřevem topné vody plynový kotel umístěný v technické místnosti v 2. NP.
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Konstrukční řešení objektu
Základy tvoří vrtané piloty průměru 300 mm do dna ryb-
níku, resp. břehu. Hloubka založení pilot byla stanovena
na 3,0 m od paty piloty. Piloty budou vrtané, betonova-
né betonovou suspenzí s dodatečně zavibrovanou vý-
ztuží. Z pilot vybíhají sloupy o kruhovém půdorysu,
d = 150 mm, a výška se mění s odstupem od břehu
2,2 m vždy po 100 mm tak, že na konci jsou dlouhé
2,5 m. Sloupy nesou železobetonovou bezprůvlakovou
desku se skrytými hlavicemi.

Celá dřevěná konstrukce stavby bude montována na
místě, pouze příhradové vazníky budou zpracovány
v továrně a na stavbu dopraveny v celku.

Jako konstrukční dřevo bude užito smrku pro jeho
vhodné vlastnosti. Kvalita používaného dřeva na kon-
strukci musí odpovídat normě ČSN 49 1016. Je zvláště
nutné, aby konstrukční dřevo obsahovalo maximálně
15% vlhkost a tato vlhkost se během výstavby nezvý-
šila.

Konstrukce dřevostavby byla navržena dle příslušné
normy: ČSN P ENV 1995-1-1.

Základy a hydroizolace

Betonová deska: bezprůvlaková obousměrně armova-
ná s vertikálními prostupy skrz desku. Deska je opatřena
na kratších protilehlých stranách obvodovým žebrem.
Betonáž bude provedena do systémového bednění.

Hydroizolace: Na betonovou desku bude celoplošně
provedena povlaková hydroizolační vrstva ve složení:
penetrační nátěr (PENETRAL 0,2 kg/ m2), 1x modifiko-
vaný asfaltový hydroizolační pás FOALBIT vyztužený
smyčkovým rounem. Asfaltový pás bude zároveň pa-
rozábranou. Hydroizolační souvrství bude v místě
umístění extrudovaného polystyrenu zakryto separační
PE folií.

Těžká plovoucí podlaha: Bude provedena v místě půdo-
rysu objektu tak, aby její okraj lícoval s okrajem podkladní
desky, resp. s bednícím obkladem stěny objektu.

Pod obvodovými a středovou stěnou objektu bude prove-
deno zesílení vrchní keramzitbetonové desky na tloušťku
140 mm a bude vytvořen náběh. Takto vytvořený pas bude
zateplen extrudovaným polystyrenem STYROFOAM - Flo-
ormate 500, tl. 50 mm, s pevností v tlaku (dlouhodobě)
0,18 N/mm2. Mezi tuto tepelnou izolaci a hydroizolační
souvrství je nutno vložit separační vrstvu (PE fólii). V místě
terasy bude provedena spádová vrstva tvořená spádovými
klíny POLYDEK. Spádové klíny budou lepeny pomocí hor-
kého litého asfaltu.
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vzduch přiváděný zemním registrem v letním období
vzduch přirozeně ochlazen na cca + 25 °C 
venkovní teplota + 30 °C

vzduch přiváděný zemním registrem v zimním období 
vzduch přirozeně ohříván - 8 °C 
venkovní teplota - 15 °C

přiváděný předchlazený vzduch do interiéru 
teplota vzduchu + 18 °C, dohřev přes solární zisky na
+ 21 °C 
letní období

přiváděný předehřátý vzduch do interiéru 
teplota vzduchu + 20 °C, dohřev od vnitřních zisků na
+ 21 °C 
zimní období

odtah odpadního vzduchu 
následná rekuperace s částečným mísením vzduchů 
odpadní vzduch z kuchyně je odváděn přímo ven

fotovoltaický panel - výroba elektrického proudu,
proud ukládán do baterií 
el. proud používán k provozu vzduchotechnické
jednotky s rekuperací

vzduchotechnická jednotka 
s rekuperací, ohřevem /chlazením, mísením vzduchů 
provoz v jednotlivých období viz. schémata

ohřev teplé užitkové vody zajišťuje elektro ohřívač (nutno dbát
na dostatečnou účinnost 
tohoto ohřívače), elektřina je odebírána z baterií
(fotovoltaické panely)

ZIMNÍ OBDOBÍ

LETNÍ OBDOBÍ
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Výsledky soutěže
Energetický projekt 2002
Soutěž o energeticky úsporné projekty vypsalo na pod-
zim roku 2001 MPO ČR ve spolupráci s Českou energe-
tickou agenturou a ABF za aktivní spoluúčasti akciových
společností Pražská energetika, Středočeská energetická,
Jihočeská energetika, Západočeská energetika, Severo-
česká energetika, Východočeská energetika a Jihomo-
ravská energetika. Organizační úlohu převzala ABF, a.s.

OCENĚNÉ PROJEKTY
Kategorie A - rekonstrukce, modernizace nebo
nové výstavby nízkoenergetických bytových domů 
s celkovou roční měrnou spotřebou energie na vytápění
nižší než 55 kWh/m2/rok obytné vytápěné plochy u více-
bytových domů a 70 kWh/m2/rok obytné vytápěné plo-
chy u samostatně stojících rodinných domů.
A. 1. Projekty
� Roztoky - čtyři nízkoenergetické řadové rodinné domy 
PŘIHLAŠOVATEL: Akad. arch. Josef Horný
A. 2. Již dokončené investiční akce 
� Regenerace bytového domu Pavlovská 7, 9, 11
PŘIHLAŠOVATEL: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
a ÚMČ Brno - Kohoutovice

Kategorie B - rekonstrukce, modernizace nebo
nové výstavby veřejných staveb vzdělávacího nebo
sociálního charakteru s celkovou roční měrnou spo-
třebou energie na vytápění nižší aspoň o 40 % oproti
hodnotám stanoveným vyhláškou č. 291/2001 Sb., o po-
drobnostech užití energie při vytápění budov.
Porota neocenila žádný projekt

Kategorie C - realizovaná opatření ke snížení ener-
getické náročnosti v průmyslu, obsahující zejména
modernizaci energetického hospodářství a zavede-
ní energeticky úsporných technologií budov s pro-
kázaným výrazným snížením spotřeby energie.
� Využití druhotných energetických zdrojů - hutních
topných plynů na zařízeních ENERGETIKY TŘINEC, a.s. 
PŘIHLAŠOVATEL: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Čestné uznání
� Jesenice u Prahy - energeticky úsporný rodinný dům,
PŘIHLAŠOVATEL: Ing. Bohumil Ouda

Úspory ve výrobě a distribuci elektrické energie vlivem in-
stalací tepelných čerpadel pro vytápění obytných domů ,
přihlašovatel: Pražská energetika, a.s.

Výsledky soutěže
Energetický projekt 2003
Soutěž o energeticky úsporné projekty vypsalo Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou
energetickou agenturou a ABF, a.s za účasti akciových
společností Pražská energetika, Středočeská energetická,
Východočeská energetika, Západočeská energetika, Se-
veročeská energetika, Jihočeská energetika, Jihomorav-
ská energetika a Severomoravská energetika. Organi-
zační úlohu převzala ABF, a.s. Vlastní vyhlášení výsledků
soutěže a předání cen proběhlo na slavnostním galave-
čeru veletrhu ECO CITY.

Novinkou druhého ročníku bylo nad rámec kategorií za-
hrnutí prací vysokoškolských studentů, kteří si zaslouží
také svoji pozornost. Nová kategorie byla vyhlášena
v kooperaci se spol. ENVIROS, s.r.o., a to v rámci progra-
mu SAVE II Komise EU.

OCENĚNÉ PROJEKTY
Kategorie
Rekonstrukce, modernizace a výstavba
nízkoenergetických bytových domů
� SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 
za Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům pro
město Sušice 
AUTOR PROJEKTU: Ing.arch. Pavel Vaněček

� Bytové družstvo Orlová
za realizaci komplexního zateplení 8 domů v Orlové včet-
ně zasklení lodžií, zateplení střechy a modernizace výtahů.

Kategorie
Realizovaná opatření ke snížení
energetické náročnosti v průmyslu.
� Plzeňská teplárenská, a.s.
za Zdroj chladu pro chlazení sladu

Čestné uznání
v kategorii
Realizovaná opatření ke snížení
energetické náročnosti v průmyslu
� Kaláb - stavební firma s.r.o. ve spolupráci s Odborem
termomechaniky a techniky prostředí Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně
za Experimentální dům pro výzkum větrání

� SOŠ a SOU, Letovice 
za Energetický systém SOŠ a SOU v Letovicích

PROJEKTY A REALIZACE /  NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ /
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TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

ATREA
š e t ř í m e V a š i e n e r g i i

kompletní systém společnosti ATREA
pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, byty a bazény

Proč je větrání důležité ?

Jak by se mělo větrat ?

Jaké větrací systémy existují ?

Jaký zvolit zdroj tepla ?

Jak dále postupovat ?

– moderní okna jsou hermeticky těsná

– bez výměny vzduchu stoupá v interiérech vlhkost a koncentrace škodlivin (CO ; TVOC), dochází

ke kondenzaci a vzniku plísní

– mikroventilace oken ani nárazové otevírání oken nemůže zajistit dostatečnou výměnu vzduchu,
navíc se ztrácí drahé teplo a do domu je přiváděn studený vzduch a dochází k průvanu

– pro zajištění vnitřního optimálního mikroklimatu a pro zamezení vniku plísně je nutno větrat řízeně,
nejlépe s rekuperací

– rekuperací (znovu tepla) šetříme energii, kterou bychom jinak okny ztratili

– přívodní vzduch se předehřívá od odpadního, nedochází k prochlazení domu při větrání

V zásadě existují dva centrální systémy:

1) –

topn soustav

2) – větrání a vytápění
je sloučeno do jediného teplovzdušného systému. Díky originální
dvouzónové koncepci jednotek řady DUPLEX RB, RC, RK je zajištěno
větrání a nezávislé vytápění jediným agregátem.

– vyžádejte si zaslání kompletních
podkladů na CD

– navštivte naše referenční a vzorové
domy (v prezentaci je k dispozici aktuální
seznam)

– konzultujte s našimi projektanty (dle
místa stavby) - aktuální seznam najdete
v části Spolupracující a servisní firmy

2

získáváním větráním

optimální větrání s rekuperací tepla zajišťuje
vzduchotechnická jednotka (např.. DUPLEX 220; 360) nezávisle na
vytápění objektu – to je zajištěno standardní o ou ou.
Tento systém je vhodný pro objekty s vyšší tepelnou ztrátou.

Pro dvouzónové větrací a vytápěcí jednotky je postačující teplota
topného média do 50 °C. Jako zdroj tepla je proto možno s výhodou
použít i solární kolektory, tepelná čerpadla. Doporučuje se sloučit
systémy přípravy topné vody (která ohřívá vzduch v jednotce)
s přípravou teplé užitkové vody, např. do integrovaného zásobníku
řady IZT-SN se stratifikací.

Nejlépe navštivte naši prezentaci na
internetu na adrese :

– vyhledejte prezentaci systému

Rovnotlaké větrání

Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací

www.atrea.cz

RC

ZVT

IZT

Příklad systému v rodinném domě

Příklad kompletního energetického systému ATREA
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Výsledky soutěže
Energetický projekt 2004
Hlavní ceny soutěže bez určení pořadí:

Kategorie
Nízkoenergetické budovy
pro bydlení, školství, zdravotnictví, sociální péči,
kulturní a administrativní činnosti
� PŘEDKLADATEL: Vysoké učení technické v Brně 
Projekt rekonstrukce budovy „Pivovar“

Kategorie 
Energeticky efektivní územní systém
� PŘEDKLADATEL: EDDY - čerpadla, tepelná technika 
Ing. Petr Kopecký
Nízkoteplotní energeticky úsporný systém vytápění bu-
dov

� PŘEDKLADATEL: Město Boskovice
Za: Rekonstrukci systémů CZT včetně tepelných zdrojů
města Boskovice

Kategorie 
Snížení energetické náročnosti
v průmyslu zavedením inovativních postupů,
technologií, materiálů nebo modernizací stávajícího
energetického hospodářství
� PŘEDKLADATELÉ: Ing. Milan Malík - projektová, zna-
lecká a auditorská kancelář a Miroslav Kozumplík - pro-
jekční a znalecká kancelář
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny kogenerací z mé-
dia dřevní plyn s výrobou dřevoplynu zplynováním bio-
masy

� PŘEDKLADATEL: OSC, a.s.
Informační systém PTIS pro analýzu a řízení výkonnosti
elektráren

Čestná uznání poroty bez určení pořadí

Kategorie 
Nízkoenergetické budovy pro bydlení, školství,
zdravotnictví, sociální péči,
kulturní a administrativní činnosti
� PŘEDKLADATELÉ: Akad. Arch. Josef Horný 
Ing. Vladimír Žďára, CSc. 
Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. 
Ing. arch. Laco Fecsu 
SEVEN, o.p.s.
Projekt výstavby 16 nízkoenergetických chráněných bytů
v Proseči u Skutče

� PŘEDKLADATELÉ: Ing. Lukáš Bureš 
Ing. Miroslav Urban
NED LETOHRAD - architektonický návrh s výpočty potře-
by tepla na vytápění a TUV, s ohledem na stávající stav
v dané lokalitě

� PŘEDKLADATEL: TECHNICO Opava, s.r.o.
Novostavba Okresní správy sociálního zabezpečení
v Opavě

Kategorie 
Energeticky efektivní územní systémy
� PŘEDKLADATEL: Ing. Zdeněk Vojtík - poradenství -
energetika
Technická studie - energetické řešení vytápění objektů
soustavou tepelných čerpadel

� PŘEDKLADATEL: ELEKTROPROJEKT HASOŇ - projek-
tová a inženýrská činnost, Zdeněk Hasoň
Rekonstrukci veřejného osvětlení města Uherský Brod -
1.etapa

� PŘEDKLADATEL: Město Vimperk
Realizace rekonstrukce systému CZT města Vimperk

PROJEKTY A REALIZACE /  NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ /
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Výsledky soutěže
Energetický projekt 2005
Hlavní ceny soutěže Energetický projekt 2005:

Kategorie A
– Nízkoenergetické budovy pro bydlení, školství,
zdravotnictví, sociální péči,
kulturní a administrativní činnosti

A.1   Projekty
NÁZEV: Nízkoenergetický obytný soubor Nezdenice
PŘEDKLADATEL:
AAA Atelier, s.r.o., Ing. arch. David Damaška, Ph.D.,
Ing. arch. Pavlína Šlaisová
INVESTOR: ARTU, s.r.o., Jana Alagiaová
Projekt řeší návrh 4 bytových nízkoenergetických domů,
obslužné a pěší komunikace, parkovacích stání a inže-
nýrských sítí. Hlavním rysem navrhovaného řešení je vy-
soce účelné, jednoduché a pravidelné uspořádání obyt-
ných prostor. Forma objektu je volena principem desko-
vého domu. Použité architektonické a konstrukční řeše-
ní vychází z principů nízkoenergetické architektury, které
ovšem musí být kompromisem ve vazbě na estetický
vjem objektu, investiční náročnost, regionální a klimatic-
ké podmínky.

A.2   Investiční akce
NÁZEV: Energetická úprava bytového domu
PŘEDKLADATEL:
Statutár. město Brno, MČ Brno-Židenice, Ing. Josef Veselý, 
a STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Ing. Miroslav
Čermák, CSc.
Energetická úprava bytového domu. Jedná se o bytový
dům realizovaný v konstrukční soustavě T-12/51-III-4
v první polovině 50. let. Budova má čtyři nadzemní a jed-
no podzemní podlaží. Součástí úprav bylo provedení sta-
vebních úprav vedoucích ke snížení tepelných ztrát ob-
jektu (výměna oken za plastová, zateplení objektu, pří-
stavba a zasklení lodžií, oteplení střechy atd.) a provede-
ní změny vytápění a přípravy TUV z lokální na centrální.

Kategorie B
– Energeticky efektivní územní systémy

(vytápění, osvětlování)

B.1 Projekty
NÁZEV: Přelévaná malá vodní elektrárna
PŘEDKLADATEL: AID, spol. s r.o.,

Ing. arch. Igor Dřevíkovský
INVESTOR: MERCATOR, s.r.o., Luboš Pavel
Návrh výstavby malé vodní elektrárny je zasazen do úze-
mí charakterově určeného stávajícím vodním dílem Jez
Dolní Beřkovice, které pozitivně dotváří, kdy budou ko-
nečnými terénními úpravami zhodnoceny plochy deva-
stované povodní ze srpna 2002.

B.2   Investiční akce
NÁZEV: Energetická revitalizace areálu

Psychiatrické léčebny Kosmonosy
PŘEDKLADATEL: Siemens, s.r.o. , Ing. Dušan Bako
INVESTOR: Psychiatrická léčebna Kosmonosy,

Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Ing. Dana Kolářová

Úsporný potenciál umožnil financování projektu meto-
dou EPC - Energy Performance Contracting, zvanou též
financování z úspor. Původní spotřeba areálu činila
52 440 GJ/rok. Poskytovatel energetických služeb, Sie-
mens, se smluvně zavázal uspořit se zárukou 25 % pů-
vodní spotřeby. Výsledky projektu předčily očekávání
a úspory za rok 2005 toto číslo značně převyšují. Neza-
nedbatelný je též přínos pro životní prostředí. Zde je sní-
žení hlavních emisí skleníkových plynů vyčísleno jen ze
základní zaručené smluvní úspory na 880 tun CO

2
za

rok.
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Kategorie C
- Snížení energetické náročnosti v průmyslu
zavedením inovativních postupů, technologií,
materiálů nebo modernizací stávajícího
energetického hospodářství

C.1 Projekty
NÁZEV: Racionalizace vytápění a úspor energií
PŘEDKLADATEL:
VŠB-TU Ostrava, Katedra tepelné techniky,
Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc., 
a Kancelář zmocněnce vlády pro řešení problémů spo-
jených s revitalizací Moravskoslezského kraje,
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., zmocněnec vlády
pro MSK
Předkládaný projekt je řešen s kolektivem spolupracov-
níků v rámci vyššího projektu Obnova bytového fondu
pro Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj,
resp. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem projektu je
zajištění tepelné pohody uživatelů bytového fondu (vy-
tápění a TUV) při současných úsporách energií. Součástí
řešení je rovněž SWOT analýza možností finančního za-
jištění realizace projektu.

C.2 Investiční akce
NÁZEV: Využití tepelných čerpadel pro chlazení

a vytápění výrobního závodu
PŘEDKLADATEL:
G-Term Hennlich Industrietechnik, s.r.o., Ing. Karel Kodiš
Investor zabývající se zpracováním dovážených mořských
ryb se rozhodl rekonstruovat bývalé objekty Stavebního
podniku na výrobní a ubytovací prostory. Objekty se na-
cházejí v katastrálním území obce Mlékojemy nedaleko
Litoměřic. Dvoupodlažní budova skladů byla přestavěna
na výrobní objekt, v části bývalé administrativní budovy
byly ponechány kanceláře, část byla upravena na ubyto-
vnu. Stavba byla prováděna během roku 2004, v plném
provozu je od roku 2005.

Cena poroty:
NÁZEV: Výstavba obytného souboru energeticky

pasivních rodinných domů v lokalitě
Český ráj - Koberovy

PŘEDKLADATEL:
ATREA, s.r.o, Ing. Petr Morávek, CSc., 
a ČVUT v Praze,
Fakulta stavební, Doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Projekt se týká výstavby souboru 13 pasivních nízkoná-
kladových domů, jako prvního demonstračního projektu
skupinové výstavby pasivních domů v ČR. Koncepce
domů je řešena důsledně ve standardu pasivního domu
s měrnou potřebou tepla na vytápění do 15 kWh(m2a),
s důslednou orientací podélného průčelí k jihu až jihozá-
padu pro využití pasivních solárních zisků a s prodlouže-
ním stínících přesahů střech.

Čestná uznání:
� NÁZEV: Nízkoenergetický a pasivní rodinný dvojdo-

mek v Dobřejovicích u Prahy
PŘEDKLADATEL:
KDN systém, s.r.o., Ing. Tomáš Navrátil
Objekt dvojdomu je složen ze dvou částí čtvercového tva-
ru s prostorovým posunutím. Pro svislé konstrukce je na-
vržena technologie systému KDN - pro část A v celkové
toušťce 230 mm (nízkoenergetický dům), pro část B v cel-
kocé tloušťce 400 mm (pasivní dům). V části A je vytápě-
ní navrženo jako kombinace podlahového vytápění s aku-
mulačními přímotopnými panely. Část B má navržené vy-
tápění teplovzdušné, vytápěcí a větrací jednotkou pro níz-
koenergetické a pasivní domy.

� NÁZEV: Rekonstrukce systémů CZT včetně tepelného
zdroje města Hulína

PŘEDKLADATEL:
Město Hulín, Jaroslav Čumpelík, 
a MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Ing. Štěpán Brus
Realizací projektu se předpokládá vytvoření dlouhodobě
výhodných podmínek pro stabilizaci výroby tepla v sou-
stavě CZT města Hulín, a to jak z pohledu výhodné ceny
tepla, tak z pohledu zlepšení kvality ovzduší. Ekonomic-
ký efekt vyplývající z úspory primárního paliva pak zajiš-
ťuje dlouhodobou stabilitu, hospodárnost a bezpečnost
provozu. 
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KONTAKTY

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111 
Fax: +420 224 811 089
E-mail: posta@mpo.cz
www.mpo.cz

Česká energetická agentura 
Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 257 099 011 
Fax : +420 257 530 478 
E-mail : cea@ceacr.cz
www.ceacr.cz

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1, 130 00  Praha 3
Tel.: +420 284 007 498 
Fax: +420 284 861 245 
E-mail: office@enviros.cz
www.enviros.cz

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 564 578 666 - ústředna 
Fax: +420 564 578 640 
E-mail: eru@eru.cz

Energetický regulační úřad - Dislokované pracoviště 
Adresa: Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7 
Telefon: +420 255 715 555 
www.eru.cz

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE 
Ústřední inspektorát 
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 907 340
E-mail: posta@sei.gov.cz
www.cr-sei.cz

ČVUT v Praze - Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
Tel:  +420 224 351 111 
Fax: +420 224 357 071
E-mail: mail@fsv.cvut.cz, 
www.fsv.cvut.cz

ABF, a.s. 
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
Tel.: +420 225 291 147 
Fax: +420 225 291 199 
E-mail: ep@abf.cz
www.abf.cz/ep
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energetické projekty
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ABF, A.S., VELETRŽNÍ SPRÁVA, VÁCLAVSKÉ NÁM. 29, 111 21 PRAHA

WWW.FORCITY.CZ 

INFORMACE: MARTIN CHMELÍK, MANAŽER PROJEKTU 

TEL.: 222 891 133, E-MAIL: CHMELIK@ABF.CZ
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