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Obec Držkovou vsa-
zenou do půvabné 
přírody Hostýnských 
vrchů nalezneme 
v nejsevernějším cípu 
zlínského okresu. Žije 
v ní přes 360 obyva-

tel. Okolní kopce a rozsáhlé lesy vtiskly této va-
lašské dědince nezaměnitelný kolorit. Chalupy 
a chaloupky kolem držkovského potoka v hlu-
bokém údolí, četné pasekářské samoty, chudá 
políčka – toť kraj, kde „končí chleba a začíná 
kameň“. Takhle to platilo alespoň v minulosti, 
kdy zdejší lid živil především les a dřevo z něj. 
V písemných pramenech je Držková prvně 
zmiňována v roce 1391, svůj název obec zís-
kala zřejmě od svého zakladatele Držislava. 
Od svého vzniku obec přináležela lukovské-
mu panství, jehož poslední majitelé, hrabata 
z rodu Seilernů, založili dokonce v polovině 
19 st. oboru a vystavěli dřevěný zámeček, který 

ovšem záhy vyhořel. V roce 1890 byla vystavě-
na v Držkové škola, která se stala na dlouhá léta 
centrem osvěty a kultury. Velmi významnými 
osobnostmi pro Držkovou pak byli paní řídící 
Františka Jančíková – Mina říková a její manžel 
a učitel Augustin, kteří společně zanechali drž-
kovjanům unikátní dílo sepsané v roce 1936 
s názvem Valašská dědina  Držková. Kniha 
v minulosti nebyla nikdy vydána. Splatit dluh 
autorům a knihu vydat se nám podařilo až 
v roce 2015 po dlouhých 79 letech. A abychom 
navázali na odkaz paní řídící, je nyní každé mu 
narozenému držkovjánkovi tato kniha s věno-
váním darována.
Skalní útvary v katastru Držkové jsou po vel-
kou část roku vyhledávané horolezci. Převážně 
v letních měsících ožívají v obci místní chato-
vé osady, tábořiště skautů a držkovské lesy se 
objevují v hledáčku početných hřibařů. Díky 
aktivním jednotlivcům a spolkům žije Držková 
neobyčejně pestrým kulturním životem. 

Osobně ale na jednu z nejvyšších příček 
v Držkové řadím Muzeum dřevěného porcu-
lánu. Dřevěný porculán se v minulosti říkalo 
dřevěným výrobkům, jejichž výroba tvořila 
podstatnou část obživy držkovjanů. Jednalo 
se například o šindele, kosiska, hrábě, topo-
ra atd. Velmi významným výrobkem, kterým 
byli držkovjané proslaveni, byla výroba dřevě-
ných lopat. Lopaty byly vyráběny z jednoho 
kusu dřeva a aby nepraskaly, nesmělo být ze 
středu stromu, což značí velkou náročnost na 
výběr a rozměry materiálu. Ale zpět k muzeu. 
Vybudoval ho Ing. Lubomír Marušák, které-
ho si za tento počin nesmírně vážím. V době, 
kdy s budováním svého záměru začal, tedy 
v roce 2009, byl ještě studentem a stavbu 
budovy muzea (repliky původní koliby) pro-
vedl téměř celou svépomocí, včetně zhruba 
1500 ks šindelů, kterými je koliba zastřešena. 
V současné době je v muzeu přes 500 exponátů, 
které tvoří jak hotové výrobky, tak staré nástro-
je, kterými byly vyráběny, ale i předměty týka-
jící se historie obce Držkové, jako je například 
celodřevěná cedule, označující začátek obce za 
války, či roh držkovských ponocných. Jsem vel-
mi rád, že se mezi námi najdou lidé, kteří se 
snaží zachovat a přiblížit výrobu dřevěného ná-
řadí a náčiní, které je i po desítkách let funkční 
a použitelné. Tomu říkám udržitelnost.

Ing. Jan Chudárek
starosta obce Držková

DRŽKOVÁ – 
KONEC CHLEBA A ZAČÁTEK 
KAMEŇA

EDITORIAL
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Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY

ZATEPLOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
Máte v obci kulturní dům, sportovní halu, 
radnici nebo sokolovnu, která by potřebovala 
opravit, a chtěli byste zároveň uspořit na pro-
vozu? Tak neváhejte a požádejte si o dotaci. 
Na oblast energetických úspor jsou aktuálně 
vyčleněny tři miliardy korun. Dotační výzva 
je určena majitelům budov sloužícím k ve-
řejným účelům, jako jsou školy, nemocnice 
či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty 
mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, 
výměnu a renovaci oken a dveří, rekuperaci, 
nový úsporný zdroj tepla, solárně-termic-
ké kolektory, fotovoltaické systémy a další 
opatře ní, díky nimž si sníží energetickou 
náročnost objektu, a následně uspoří výdaje 
za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně 
projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci 
lze získat i na částečné renovace, výše podpory 
se potom odvíjí od výše dosažených energetic-
kých úspor.

Dotace může pokrýt až 55 % ze způsobilých 
výdajů na projekt a v případě instalace nuce-
ného větrání s rekuperací se dotace může vy-
šplhat až na 70 %. 
„O dotace v oblasti energetických úspor 
z Operačního programu Životní prostředí 
je tradičně mimořádný zájem. V předcho-
zí výzvě požádalo o příspěvek v celkové výši 
3,8 miliardy korun 702 žadatelů. Ti, kteří 
svou žádost nestihli podat, mají nyní další 
šanci,“ informuje ředitel Státního fondu ži-
votního prostředí ČR Petr Valdman.

INVESTICE SE ROZJELY 
Na mnoha místech už zateplené stavby mají 
nebo se do nich v nejbližší době pustí. Celkem 
bylo v Operačním programu Životní prostře-
dí 2014–2020 schváleno již 1345 projektů, 
jejichž cílem je snížení energetické náročnos-
ti veřejných budov a zvýšení využití energie 
z obnovitelných zdrojů. Evropská unie na ně 
přispěla částkou 5,2 miliardy korun. 

Například v jihočeské Soběslavi opraví zim-
ní stadion. „Kompletně vyměníme starou 
střechu z trapézového plechu. Plášť budovy 
necháme zateplit a vyměníme vrata a okna. 
Čeká nás také výměna osvětlení za úspornější 
LED zdroje včetně nového řídicího systému,“ 
říká starosta Soběslavi Jindřich Bláha. Pokud 
se městu podaří vysoutěžit dodavatele do léta, 
mohly by práce začít už letos.
V Topolné na Zlínsku se všechny místní spol-
ky scházejí v obecním komunitním centru. 
„Připravujeme jeho celkovou rekonstrukci, 
součástí bude zateplení i výměna oken,“ po-
pisuje plány obce její starosta Ladislav Botek. 
Do centra nedocházejí jenom členové spolků 
a místní děti, ale je i zázemím pro multifunkč-
ní hřiště. 
Ve středočeské Líbeznici si dokonce necha-
li opravit a zateplit hned tři budovy. Novou 
fasádu dostaly obecní úřad, mateřská škola 
i zdravotní středisko. Obec tak udělala velký 
krok k úsporám energie a určitě to v dalších 
letech příjemně pocítí při výrazně nižších 
platbách za energie. 
V přehledu dalších schválených projektů 
najdete budovy s nejrůznějším zaměřením. 
Se žádostí o peníze uspěla třeba ostravská fa-
kultní nemocnice, která chce snížit energe-
tickou náročnost lůžkového bloku. V klatov-
ském divadle se pustí do nové fasády, střechy 
a oken, ve zlínském gymnáziu stojícím v pa-
mátkové zóně vymění okna za nová dřevěná 
s termo  izolačním prosklením. 

Obce, školy, příspěvkové organizace a další vlastníci veřejných 
budov mohou díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
výrazně ušetřit. Peníze uspoří jak při samotné rekonstrukci nebo 
stavbě, tak při následném provozu veřejných budov, kdy za energie 
zaplatí výrazně méně. Stačí si požádat o dotaci a po jejím připsání 
je možné pustit se do práce. 

RENOVUJTE A UŠETŘETE ZA OPRAVY I ENERGIE.
NEBO STAVTE ROVNOU PASIVNĚ 

V Operačním programu Životní prostředí je v současné době otevřená 
výzva číslo 100 (www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva). Jsou v ní připraveny 
tři miliardy korun a žádosti je možné podávat do 31. ledna 2019.

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
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NÁKLADY POKRYJE  
VÝHODNÁ PŮJČKA 
Vedle samotné dotace mohou žadatelé od 
Státního fondu životního prostředí ČR zís-
kat velmi výhodnou půjčku, která umožní 
pokrýt nedotovanou část způsobilých výdajů. 
Po dobu realizace projektu se neplatí žádné 
úroky, v půjčce nejsou žádné další poplatky 
a peníze se půjčují s bezkonkurenčně nízkou 

fixní úrokovou sazbou 0,45 % p. a. Půjčku je 
možné vyřídit společně s dotací nebo doda-
tečně. „Tento doplňkový způsob podpory je 
obrovskou pomocí zejména pro obce a měs-
ta, protože díky půjčce mohou bez vlastních 
zdrojů okamžitě uhradit celkové způsobilé 
náklady na dotovaný projekt. Vlastní peníze 
pak mohou investovat do dalších investičních 
akcí,“ uvádí Petr Valdman.

Státní fond životního prostředí  
České republiky
www.opzp.cz
zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

GALERIE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Zateplení a rekonstrukce otopné soustavy  
ZŠ Zbraslavice 

V rámci snížení energetické náročnosti objektu základní 
školy ve Zbraslavicích byla realizována tři opatření. Objekt 
byl zateplen, kompletní opravy se dočkala otopná soustava 
a bylo nainstalováno tepelné čerpadlo systém vzduch-voda.

Celkové náklady:  20 068 452 Kč 
Celkové uznatelné náklady: 16 658 450 Kč 
Dotace:  14 992 604 Kč 

Projekt úspory energie,  
mateřská škola Zelenohorská, Plzeň

Projekt řešil stavební úpravy pro dosažení úspor energie 
v objektu mateřské školy. Předmětem projektu byly stavební 
práce zahrnující izolaci pláště budovy, výměnu vnějších oken 
a dveří a zateplení střechy.

Celkové náklady:   5 524 332 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  3 403 882 Kč 
Dotace:   3 063 493 Kč 

Instalace OZE a snížení energetické náročnosti  
budovy základní školy, Líbeznice

V základní škole byl naistalován nový zdroj vytápění   ‒ 
plynové absorpční čerpadlo, včetně rekonstrukce otopné 
soustavy. Součástí projektu byl repas či výměna otopných 
těles za současného zlepšení tepelně technických vlastností 
ochlazovaných konstrukcí budovy ZŠ.

Celkové náklady:   17 671 992 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  13 344 929 Kč 
Dotace:   12 010 435 Kč 

http://www.opzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz
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Instalace OZE a snížení energetické náročnosti  
budovy zdravotního střediska, Líbeznice

V rámci projektu proběhla instalace nového zdroje 
vytápění, obnovitelných zdrojů energie, plynových 
absorpčních tepelných čerpadel za současného zlepšení 
tepelně technických vlastností ochlazovaných konstrukcí 
budovy Zdravotního střediska obce Líbeznice.

Celkové náklady:   5 331 879 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  4 315 307 Kč 
Dotace:   3 883 775 Kč

Zateplení administrativní budovy, Plzeň

Provedení energeticky úsporných opatření spočívajících 
v celkovém zateplení objektu, který slouží jako 
administrativní budova pro potřeby magistrátu a je také 
částečně využívána dalšími subjekty. Jde o zateplení 
obvodového a střešního pláště, výměnu původních 
výplní otvorů a meziokenních vložek, úpravu vstupní části 
objektu.

Celkové náklady:   10 975 695 Kč 
Celkové uznatelné náklady:    9 979 319 Kč 
Dotace:     4 490 694 Kč 

Snížení energetické náročnosti budovy  
obecního úřadu Líbeznice

Projekt řešil zlepšení tepelně technických vlastností ochla-
zovaných konstrukcí obálky budovy a zahrnoval i kompletní 
zateplení objektu a výměny výplní otvorů, tedy oken a dveří.

Celkové náklady:   3 694 280 Kč 
Celkové uznatelné náklady:  2 060 985 Kč 
Dotace:   1 854 886 Kč 

Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s.

Projekt řešil zateplení samostatně stojících objektů v areálu 
Stodské nemocnice, a.s. Zateplení se týkalo budovy nemocnice, 
vrátnice, prodejny a skladu medicinálních plynů. Projekt 
zateplení spočíval v zateplení obvodových stěn a stropu pod 
půdou u objektu nemocnice, a dále v zateplení obvodových 
stěn, zateplení střechy a výměně otvorových výplní u objektů 
vrátnice, prodejny a skladu medicinálních plynů.

Celkové náklady:   24 911 999 Kč 
Celkové uznatelné náklady:    9 066 872 Kč 
Dotace:     8 160 184 Kč

Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY
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Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY

Příkladem je výstavba nové základní školy ve 
středočeských Psárech. Obec se rozhodla bu-
dovu postavit v pasivním energetickém stan-
dardu a díky tomu získala podporu z Ope-
račního programu Životní prostředí ve výši 
bezmála 50 milionů korun. 
Jinou stavbou podpořenou z téže dotační vý-
zvy je nová mateřská škola v Semilech na Li-
berecku. Té byla připsána dotace ve výši přes 
25 milionů korun. 
Pro novou výstavbu veřejných budov v pa-
sivním energetickém standardu je aktuální 
výzva číslo 61. Je v ní připraveno 500 mi-
lionů korun, žádosti je možné podávat až do 
31.  října 2019. 
Žadatelům jsou v Operačním programu 
 Životní prostředí otevřeny i další výzvy, kom-
pletní výčet najdete na www.opzp.cz. 

Státní fond životního prostředí  
České republiky
Máte dotaz? Zavolejte na naši Zelenou 
infolinku 800 260 500, nebo pošlete dotaz 
mailem na dotazy@sfzp.cz

Vedle rekonstrukcí a energetických úspor je možné získat mnohamilionovou podporu na zcela 
nové veřejné budovy. Pokud jsou postaveny jako nízkoenergetické, konkrétně v rámci pasivního 
standardu, může stavitel získat výraznou finanční podporu a zároveň ví, že do budoucna nebudou 
náklady na provoz vysoké jako u energeticky náročných budov. 

NOVÉ VEŘEJNÉ BUDOVY
V PASIVNÍM STANDARDU 

ENERGETICKY ÚSPORNOU ŠKOLU JSME CHTĚLI OD ZAČÁTKU 

Po letech příprav a práce se v Psárech začalo se stavbou chybě-
jící základní školy. Bude postavena v pasivním energetickém 
standardu, díky tomu získá obec na stavbu padesát milionů 
korun z  Operačního programu Životní prostředí. Podoba 
 vzešla z architektonické soutěže, ve které soutěžilo těžko uvě-
řitelných 61 návrhů. Na pár informací jsme se zeptali starosty 
Milana Váchy.

Školu stavíte v pasivním energetickém 
standardu. Uvažovali jste o této variantě 
od začátku?
Vyplynulo to časem. Když jsme v roce 2013 
připravovali zadání pro architekty, počítali 
jsme s tím, že škola bude úsporná, nízkoener-
getická. V momentě, když jsme už měli prová-
děcí projekt, se objevila možnost čerpat dotaci, 
pokud bude škola v pasivním energetickém 
standardu. Nechali jsme to posoudit a zjistili 
jsme, že nám vlastně stačí udělat pár úprav 
a vejdeme se do toho. Náklady na přepracová-
ní projektu byly v porovnání s výší dotace vel-
mi nízké. Se žádostí o dotaci jsme u Státního 
fondu životního prostředí ČR uspěli a na účtu 
nám přibylo padesát milionů korun.

V čem vidíte výhody stavby v pasivním 
energetickém standardu? 
Je to samozřejmě v úspoře energie, s tou už 
jsme počítali od začátku. Díky odbornému 

energetickému posouzení jsme také některé 
věci upravili k lepšímu, třeba někde nebudeme 
muset dělat izolaci tak silnou a podobně. Škola 
je chytře navržená, těmito úpravami jsme to 
trochu doladili. 

Na nové škole pracujete roky. Kdybyste 
mohl stručně popsat, co od ní očekáváte? 
Chceme mít plně organizovanou školu. Teď se 
tu učí pouze 1. stupeň a to ještě na čtyřech růz-
ných místech. Je jasné, že to pro nikoho není 
ideální a není to stabilní situace. Myslíme si, 
že obec, která má čtyři tisíce obyvatel, prostě 
potřebuje plnohodnotnou základní školu. Je 
navržena tak, aby se stala jakýmsi komunit-
ním centrem, kde bude tělocvična, divadelní 
prostor a další zázemí. 

V jaké fázi je teď stavba? 
Provádějí se výkopové práce, v září roku 2019 
školu už chceme a musíme otevřít. 

Vizualizace základní školy v Psárech, RAP architects s.r.o.

http://www.opzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz
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Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) jsou nově 
intenzivně podporovány realizace opatření vedoucí k energetickým úsporám 
na budovách definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, 
ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu 
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 
nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“). 

ENERGETICKÉ ÚSPORY
V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH 
BUDOVÁCH

Psychiatrická léčebna Bohnice 
Foto: commons.wikimedia.org

http://commons.wikimedia.org/
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Z celé škály podporovaných opatření vybírá-
me například:

– výměnu a renovaci (repasi) otvorových 
výplní,
– realizaci opatření majících prokazatelně 
vliv na energetickou náročnost budovy 
nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí 
(např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, 
systémy měření a regulace vytápění),
– realizaci systémů nuceného větrání s re-
kuperací odpadního tepla,
– rekonstrukci otopné soustavy, 
– výměnu zdroje tepla pro vytápění 
nebo přípravu teplé užitkové vody s výko-
nem nižším než 5 MW využívajícího fo-
silní paliva nebo elektrickou energii za 
účinné zdroje využívající biomasu, tepel-
ná čerpadla, kondenzační kotle na zemní 
plyn nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla využívající obno-
vitelné zdroje nebo zemní plyn. 

Výše dotace je odstupňována podle dosažených 
parametrů od 40 do 55 % ze způsobilých ná-
kladů projektu a jsou podporovány i jen dílčí 
aktivity vedoucí ke snížení energetické nároč-
nosti budovy, bez ohledu na dosažení paramet-
rů pro celkovou energetickou náročnost budo-
vy. Základní podmínkou „vstupu“ projektu do 
programu je, že po realizaci projektu musí dojít 
k úspoře celkové energie min. o 10 % oproti 
původnímu stavu. Do celkové energie nemusí 
být započítána spotřeba energie na technolo-
gické a ostatní procesy.

PŘÍKLAD – ENERGETICKÉ ÚSPORY 
PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE 
V BOHNICÍCH 
Prostřednictvím OPŽP bude realizován pro-
jekt Energetické úspory v objektech Psychiatri-
cké nemocnice Bohnice. Budovy nemocnice 
byly postaveny mezi roky 1906–1924, součástí 
komplexu jsou i starší objekty bohnického stat-
ku a zámečku. Na výtvarném řešení objektu, 
zejména budovy administrace, kostela a vilo-
vých domů v jižní části areálu se podílel svý-
mi architektonickými návrhy Václav Roštlapil. 
Celý areál je chráněn jako kulturní památka 
s výjimkou některých novějších staveb.
Energetickým posudkem bylo zjištěno, že 
některé stavební konstrukce objektů z hle-
diska požadavků na tepelnou ochranu ne-
odpovídají soudobým nárokům na tepelně-
-izolační vlastnosti a nesplňují požadavky 
platné normy ČSN 73 0540–2:2011, včet-
ně indikace dalších vhodných technických 

opatření. Budovy jsou památkově chráněné, 
proto je u zateplovaných konstrukcí vybráno 
řešení, které nenaruší vnější vzhled objektu. 
Samotná realizace projektu se týká zhru-
ba 50  objektů; památková ochrana budov 
48 z 50. Předpokládá se realizace kombinace 
těchto opatření:

– výměna výplní otvorů (repase a histo-
rické kopie) součinitel prostupu tepla 
cca 1,4 W/m2.K, 
– zateplení stropů k půdě, zateplení šik-
mé i ploché střechy, 

– zateplení obvodových stěn (pouze 
 jeden objekt), 
– modernizace páteřních rozvodů tepla, 
nové kotelny na zemní plyn, instalace ko-
generační jednotky, 
– instalace nových výměníkových stanic 
do objektů, včetně regulace,
– vyregulování objektů, osazení termo-
-regulačních ventilů, 
– náhrada zářivkových trubic za LED 
trubicové zdroje, 
– zavedení energetického managementu, 
– centrální systém chlazení areálů (tepel-
né čerpadlo), zpětné získávání tepla. 

Projekt bude primárně řešen prostřednictvím 
EPC. Zkratka EPC (z angl. Energy Perfor-
mance Contracting) se v překladu do češtiny 
používá jako poskytování energetických slu-
žeb se zaručeným výsledkem, případně jako 
energetické služby se zárukou úspor. 

Realizace energeticky úsporného 
projektu umožní dosáhnout:

– úsporu energie ve výši 
22 147 GJ/rok (6 152 MWh/rok), 
tj. 31,7 % z konečné spotřeby 
energie ve výchozím stavu,
– snížení nákladů na energii 
17 563 tis. Kč/rok vč. DPH, 
tj. 50,6 % z nákladů na energii 
ve výchozím stavu. 

Státní fond životního prostředí  
České republiky
www.opzp.cz
zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

Psychiatrická léčebna Bohnice 
Foto: commons.wikimedia.org

http://www.opzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz
http://commons.wikimedia.org/
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Metoda Design & Build je určena nejen pro za-
davatele veřejných zakázek, ale je možné ji při-
měřeně použít i při přípravě a realizaci projek-
tů v privátní sféře. Zadávání zakázek formou 
Design & Build představuje komplexní přístup 
k výstavbě šetrných budov či jejich kompletní 
rekonstrukci a modernizaci, v rámci níž se po-
čítá s celkovou renovací energetického hospo-
dářství daného objektu. Vzhledem ke své ob-
sáhlosti je zpracovaná metodika pomocníkem, 

jenž usnadní zadavatelům se v této problemati-
ce rychleji zorientovat. 
Česká rada pro šetrné budovy prostřednictvím 
aliance Šance pro budovy a Asociace posky-
tovatelů energetických služeb vytvořily ne-
jen pro Operační program Životní prostředí 
(OPŽP), ale obecně pro zadavatele, přehledný 
manuál, jak postupovat při zadávání projektů 
určených k výstavbě či rekonstrukci metodou 
dodávky Design & Build se zaměřením na 

minimalizaci celkových nákladů životního cyk-
lu budovy. Manuál se soustředí na klíčové body 
tohoto postupu při zadávání zakázek a na změ-
ny a výhody, které přináší oproti stávající praxi.

VYŠŠÍ GARANCE CENY A DODRŽENÍ 
TERMÍNU
Při zadávání projektů metodou Design & 
Build nese odpovědnost za zpracování pro-
jektové dokumentace a celkovou kvalitu 

Metoda Design & Build (& Operate) oproti stávající praxi přináší řadu změn a výhod, 
a to zejména v podobě přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace 
a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele. Napomáhá tak k zefektivnění procesu přípravy 
a realizace a k jeho větší přehlednosti. K tomu vznikla nová příručka pro zadavatele věnovaná 
této metodě. Specifickou verzí metody jsou projekty Energy Performance Contracting (EPC), 
které lze vhodně kombinovat s dotačními tituly.

JAK ZADÁVAT ZAKÁZKY 
METODOU DESIGN & BUILD 
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provedení zcela či částečně zhotovitel stav-
by. V praxi to znamená, že objednatel v za-
dání definuje účel, standardy a výkonová 
kritéria, tedy vlastnosti, které by stavba 
z hlediska energetické náročnosti, kvality 
vnitřního prostředí a rozsahu funkcí měla 
splňovat. Za dodržení těchto požadavků 
ovšem následně odpovídá realizační firma. 
Objednatel má tak nejen vyšší jistotu, že 
nabídková cena bude zachována, ale záro-
veň, že projekt bude dokončen ve smlu-
veném termínu. Případná rizika a výrazně 
vyšší míru odpovědnosti tedy nese právě 
realizátor stavby. Zhotovitel má pak díky 
metodě Design & Build oproti dosavadní 
praxi větší inovační potenciál a pole působ-
nosti pro dosažení lepšího řešení.

ODBORNOST TÝMŮ A VÝBĚR 
ZHOTOVITELE
Kvůli komplexnosti přístupu Design & 
Build je nutné pečlivě dbát na kompetent-
nost přípravného týmu zadavatele a současně 

na odbornost, kvalitu a finanční stabilitu reali-
začního týmu zhotovitele. V tomto ohledu je 
podstatná nejen profesní způsobilost realizáto-
ra, ale také jeho ekonomická a technická kva-
lifikace. Projekty zadávané metodou Design & 
Build bývají specifické tím, že k naplnění ně-
kterých požadavků stanovených objednatelem 
mohou být navrhována různá technická řešení 
a vzhledem k jejich odlišnosti nelze v někte-
rých případech předem přesně stanovit poža-
davky na technické provedení stavby. Proto je 
důležité, aby proces výběru realizačního týmu 
umožnil ověřit nabízená technická řešení a do-
ladit případné nesrovnalosti.

VOLBA VHODNÉHO PROVOZNÍHO 
MODELU
Vzhledem k tomu, že se metoda Design & 
Build pojí k výstavbě a rekonstrukcím počí-
tajícím s komplexním řešením energetického 
hospodářství objektu, je důležité pro budou-
cí provoz budovy a zajištění její energetické 

efektivity vybrat vhodný provozní model. 
 Jednotlivé modely se ve výsledku liší prá-
vě rozsahem odpovědnosti a rizik. Zatímco 
v případě jednoduchého modelu je za provoz 
budovy po ověření vybraných výkonových 
parametrů a přejímce zodpovědný sám objed-
natel, u komplexního modelu odpovídá za 
provádění následného energetického mana-
gementu a ověřování parametrů dlouhodobě 
i po předání zhotovitel.

ŠKOLENÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ 
METODOU DESIGN & BUILD
Česká rada pro šetrné budovy na podzim le-
tošního roku chystá sérii školicích seminářů 
pro odpovědné pracovníky z veřejné správy, 
kde bude metodika Design & Build detailně 
diskutována a propagována. Více informací 
bude uvedeno na webu www.czgbc.org. 
Manuál k metodě Design & Build je ke staže-
ní na stránkách České rady pro šetrné budovy, 
případně na webu OPŽP.

Kvalitně provedená veřejná zakázka, Fakultní nemocnice 
Olomouc. Autor Adam Rujbr Architects

Srovnání vybraných aspektů „klasických“ výstavbových projektů a projektů Design & Build Zdroj: Příručka Návod 
možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se 
zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Forma stanovení technických 
podmínek výstavbových 
projektů

Zadání stanoveno dokumentací 
pro zadání stavebních prací 
se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
(„klasický“ výstavbový projekt) *

Zadání stanoveno formou 
požadavků na výkon a funkci 
(výkonové parametry)  
(projekt DB) **

Odpovědnost za správnost 
věcných požadavků na výkon 
a funkci (výkonové parametry)

Ne. Nejsou stanoveny. Ano. Odpovědnost obvykle nese 
zadavatel.

Odpovědnost za projektovou 
dokumentaci a/nebo její část 
z pohledu zhotovitele

Ne. Ano.

Rizika navýšení ceny při realizaci 
projektu

Vyšší. Riziko námitek vad (chyb) 
projektové dokumentace ze strany 
zhotovitele.

Nižší. Zhotovitel nemůže 
namítat vady (chyby) projektové 
dokumentace.

Rizika spojená s nedodržením 
stanoveného termínu realizace 
projektu 

Vyšší. Nižší. Zhotovitel nemůže v průběhu 
realizace projektu namítat vady 
(chyby) projektové dokumentace, 
kterou sám zpracoval a související 
případné zdržení projektu.

Prostor zhotovitele pro dosažení 
inovativního řešení

Ne. Zhotovitel má povinnost realizovat 
projekt dle projektové dokumentace 
s výkazem výměr.

Ano. Inovační potenciál závisí na 
tom, v jaké fázi projektové přípravy 
zadavatel převezme projekt.

Odpovědnost za dosažení 
požadovaných výkonových 
parametrů při provozu 
a možnost pro důvodné 
přenesení rizik na zhotovitele

Ne. Lze obtížně přenést zcela riziko na 
zhotovitele, pokud zhotovitel nemůže 
nijak ovlivnit zvolené technické řešení.

Ano. Závisí na zvoleném provozním 
modelu (viz dále níže).

* Viz § 92 odst. 1 ZZVZ
** Viz § 92 odst. 2 ZZVZ

http://www.czgbc.org/
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METODA EPC JAKO SPECIFICKÝ 
DRUH METODY DESIGN & BUILD
EPC je již relativně známou zkratkou pro 
Energy Performance Contracting, tedy ener-
getické služby se zaručeným výsledkem. Prin-
cip je tedy založen na tom, že po vysoutěžení 
projektu, kde se o rozsahu plnění jedná s ně-
kolika uchazeči a podle předem definovaných 
kritérií se vybere to nejvhodnější řešení, se 
investice do projektu splácí z generovaných 
úspor energie, a tedy provozních nákladů. 
Dodavatel je smluvně vázán obvykle na dobu 
kolem osmi let, za kterou se projekt má spla-
tit. Podstatným atributem je, že dodavatel je 
touto víceletou provozní smlouvou motivo-
ván nejen projekt dobře navrhnout a zreali-
zovat, ale také ho příslušně provozovat, aby 
k úsporám skutečně docházelo a bylo z čeho 
investici splácet. Pokud by k dostatečným na-
smlouvaným úsporám nedocházelo, jsou ve 
smlouvě s dodavatelem nastavené příslušné 
záruky, takže případná nedostatečná úspora 
jde právě na vrub dodavatele.

V současnosti je pro veřejné zadavatele k dis-
pozici možnost využít dotační prostředky 
z Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) na kvalitní energeticky úsporné re-
novace veřejných budov se zvýhodněním těch 
projektů, které kombinují dotovaná stavební 
opatření s modernizací technických zařízení 
metodou EPC.

VÝHODY A NEVÝHODY MOŽNÝCH 
POSTUPŮ PŘI ZADÁVÁNÍ
Existuje více možných přístupů k přípra-
vě a realizaci zakázky. Výše popsaná metoda 
Design & Build má svá specifika a nemusí 
být vždy vhodná pro všechny projekty. Jako 
základní přehled možností může sloužit Prů-
vodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné 
budovy od České rady pro šetrné budovy. Tato 
tenká příručka obsahuje maximum informací 
a její přílohou jsou tabulky s doporučenými 
kvalitativními kritérii, a to i s jejich přesnou 
formulací, cílovými parametry a odkazy na 
technické normy. Průvodce je také možné 
zdarma stáhnout na webu Rady.

Petr Zahradník
Česká rada pro šetrné budovy

Kvalitně provedená veřejná zakázka, Základní škola Dobřichovice. Autor Šafer Hájek architekti

Průvodce zadáváním veřejných zakázek, Česká rada pro 
šetrné budovy
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Požadavky na nově stavěné budovy s té-
měř nulovou spotřebou energie (dále jen 
„NZEB“ – Nearly Zero Energy Building) 
jsou závazné již od 01/2016 pro velké veřej-
né budovy a od roku 2020 pro všechny no-
vostavby. Řada investorů a projektantů již 
dnes vnímá energeticky úspornou výstavbu 
(do níž řadíme i NZEB) jako odpovědný pří-
stup, s minimální zátěží životního prostředí 
i provozními náklady, ale zároveň s vysokou 
hygienou vnitřního prostředí a komfortem 
uživatelů. Většina odborné i laické veřejnosti 
však vnímá tento proces přechodu na NZEB 
s obavami, zejména s ohledem na pořizovací 
náklady nebo i složitost projekce, výstavby 
a související kontroly kvality. Jsou však tyto 
obavy opodstatněné? Při hledání odpovědí 

jako pomůcku použijeme dnes již bohaté 
zkušenosti na poli pasivních domů, které jsou 
zároveň podporovány dotačním programem 
Nová zelená úsporám.
Současná definice NZEB dle dnešní platné 
legislativy představuje jen mírné zpřísnění 
oproti současným požadavkům na novostav-
by, tudíž je na místě otázka, jestli k výrazněj-
šímu navýšení nákladů na stavbu u NZEB 
dojde. Nicméně proces optimalizace, byť 
jen částečný, může pomoci všem typům sta-
veb. Z reality a příkladů dnešního staveb-
nictví i z bohatých zkušeností členů Centra 
pasivního domu je vidět, že korelace mezi 
cenou a kvalitou nebo energetickou nároč-
ností není vůbec jednoznačná. Jednoduše, 
drahý se apriori nerovná kvalitní, a naopak 

kvalitní se nemusí rovnat drahý. Potvrzuje to 
i studie (Vanický, T., Aigel, P.: Ekonomické 
hodnocení pasivních domů. Centrum pasiv-
ního domu, 2013), která prokázala, že pasivní 
domy mohou být jenom nepatrně dražší než 
běžná výstavba. Co jsou ty zásadní součásti 
soukolí, které ovlivňují kvalitu a cenu stavby?

OPTIMALIZACE JAKO 
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ OPATŘENÍ
Je nezbytné si na začátku uvědomit cenu pro-
jektové dokumentace v porovnání s jejím vli-
vem na celkové náklady stavby. Podle rozdělení 
nákladů celého životního cyklu stavebních ob-
jektů je vidět, že projekt, i když v zásadní míře 
determinuje 90 % celkových nákladů stavby, 
přitom činí méně než 1 % nákladů. Procesy, 

Cílem článku je ukázat možnosti optimalizace 
procesu návrhu energeticky velmi úsporných budov, 
které mohou ve velké míře napomoct ke zvýšení 
hospodárnosti projektu, funkčnosti, a nakonec 
i životnosti staveb.

OPTIMALIZOVANÝ 
PROCES NÁVRHU 
ÚSPORNÝCH BUDOV

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice.  
Autoři návrhu Ing. arch. Josef Smola, akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

Základní umělecká škola v Holicích. Byla postavena za cenu běžné stavby, ale jako energeticky pasivní. Autoři návrhu Dalibor Borák, Helena Boráková. Foto Dobrý dům 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

které umožní optimalizaci stavebních nákladů, 
nákladů na provoz a údržbu, včetně kontroly 
kvality, pak tvoří jen zanedbatelnou část nákla-
dů, a tudíž se jedná o nejefektivnější investici.
V zájmu investorů předpokládajících dlouho-
dobější užívání díla je posouzení hospodárnosti 
projektu po dobu celého životního cyklu, a ne 
jenom porovnání pořizovacích nákladů a zisku, 
jak tomu často bývá u developerských staveb. 
Pod hospodárností rozumíme dosažení určité 
užitné hodnoty (kvality, funkčnosti, úspornos-
ti, trvalé udržitelnosti) ve vztahu k pořizovacím 
nákladům. Přemýšlení v takovém kontextu 
může zásadním způsobem ovlivňovat rozhodo-
vání cílových investorů a uživatelů. 
Jelikož stavby rozhodně ovlivňují naše životní 
prostředí, přenáší se do rozhodovacích kritérií 
směr trvale udržitelných budov a to ve formě 
sociálních, kulturních nebo environmentálních 
aspektů. Efektivně navržené konstrukce tudíž 
zahrnují komplex parametrů kromě pořizova-
cích nákladů, jako požadavky na provoz, údrž-
bu, životnost, nutnost a jednoduchost oprav či 
výměny po dožití, ale i nízkou zabudovanou 
energii, či možnost recyklace po dožití.

DNEŠNÍ NAVRHOVÁNÍ BUDOV
V jednotlivých fázích návrhu dochází k předává-
ní projektu jako hotového řešení k doplnění, bez 
možnosti zpětné vazby. Nedostatky se přenáší 
a někdy i kumulují, což někdy vyjadřují i ko-
mentáře zúčastněných: „musejí se s tím poprat“ 
nebo „oni to dořeší“. Jsme pak svědky, že ideový 
koncept například nezohledňuje energetickou 
náročnost, konstrukční řešení, stavební náklady, 

řešení TZB či údržbu stavby. Při zpřesňování 
projektové dokumentace již nelze tyto nedo-
statky úplně eliminovat, pouze zmírnit, často 
za zvýšených nákladů. Vzhledem k omezené-
mu rozpočtu a časovým možnostem však často 
ani tato zpětná vazba není možná, protože by 
vyvolala kroky zpět a nutné zapracování změn, 
nebo dokonce nutnost změny celého konceptu, 
i když by to možná bylo ve výsledku výhodnější.
Naprosto zásadní chyba je u pasivních domů 
a NZEB zapojení energetického auditora/spe-
cialisty až ve fázi hotové projektové dokumen-
tace. Nesplní-li objekt požadované parametry 
(vyžadované smluvně nebo legislativně), nutné 
změny vyvolají další projekční práce a zbyteč-
né navýšení ceny návrhu i díla, nebo snížení 
jeho kvality. Ve výsledku pak může pokulhávat 
funkčnost řešení, cenová efektivnost nebo pro-
vozní náklady.

Nejčastější důsledky tradičního navrhování:
–  koncepční nedostatky / nevyváženost řešení,
–  cenová nehospodárnost (pořízení, provoz, 

údržba, demolice),
– větší chybovost projektů,
– časová náročnost.

Zásadním nedostatkem takového procesu je 
zde míra domluvy a zapojení účastníků již ve 
fázi studie.

JAK NA OPTIMALIZOVANÝ PROCES 
NÁVRHU
Hlavní změnou celého procesu navrhování je 
přesun velké části optimalizace z pozdějších fází 
projektu na začátek. Klíčové je tudíž zaintere-
sování všech profesí a investora (případně jím 
zvolenou osobu nebo tým) již v prvopočátku 
vzniku konceptu, a následná spolutvorba pro-
jektu neboli tzv. integrované plánování. Jedná se 
o odbornou diskusi celého týmu - projektantů 
i oponentů, nad vhodným konceptem řešení, 
mnohdy s využitím výpočtového software pro 
vytvoření variant řešení s vyhodnocením efek-
tivity. Jednoznačnou výhodou je cenová efekti-
vita, kde není nutné pro dosažení optimálního 
řešení předělávat části projektu nebo dokonce 
měnit celý koncept. 
Problémem je, začne-li se vést tato diskuze poz-
dě, již po provedení určitých prací, například 
po odsouhlasené studii nebo během tvorby pro-
jektu pro stavební povolení. Zde je změna těžší 
nebo nákladnější a vytváří se tím třecí plochy 

Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů. Jedná se o graf pro běžnou 
výstavbu. U energeticky velmi úsporných staveb bude procentuální zastoupení mírně rozdílné – 
předpokládá se významné snížení nákladů na provoz, tudíž bude stoupat podíl zbylých nákladů 
(zdroj: Kuda, F., Beránková, E.: Facility management v kostce pro profesionály i laiky)

Tradiční proces tvorby návrhu stavby (nutno konstatovat, že ještě stále často používaný)  
není již pro NZEB a pasivní domy vyhovující

Možnost ovlivnění nákladů stavby. Zdroj Centrum pasivního domu

Zadání
investora

Investor / uživatel Architekt Projektant ̠ 
stavební část

Projektant 
TZB, PBŘ...

Energetický auditor /  
specialista

Ideový  
koncept/ 

studie

Projektová 
dokumentace   - 
stavebníčást

Profese TZB  
a ostatní  
profese

Energetické  
hodnocení   -  

PENB

náklady  
na likvidaci  

6 %

náklady na výstavbu  
13 %

nákladynaúdržbu 
a opravy  

24 %

náklady na provoz  
50 %

cena pozemku
náklady na výstavbu

náklady na projektové práce
nákladynaúdržbuaopravy

cena  
pozemku  

6 %

náklady na 
projektové 

práce  
1 %
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mezi projekčním týmem a zástupci investo-
ra, které mohou poznačit celý proces návrhu. 
Nejefektivnější a nejlevnější je optimalizace na 
začátku ve fázi zadání (u větších staveb) a urči-
tě pak studie či ideového konceptu, kdy se tzv. 
láme chléb. V dalších fázích dochází většinou 
jen ke zpřesňování nastaveného směřování stav-
by se stále menší možností ovlivnit výsledek.
Je zřejmé, že projekt pasivního domu nebo 
NZEB bude dražší než projekt běžné stavby, 
zejména kvůli potřebné detailnosti projektové 
dokumentace, případně posouzení různých 
variant přístupu. Cena projektových prací se 
může s přibývajícími zkušenostmi s energetic-
ky úspornými stavbami v budoucnu snižovat, 
protože architekti a projektanti už budou mít 
vytvořen repertoár řešení.

Hlavní body a podpůrné mechanizmy  
pro optimalizaci procesu návrhu jsou:
–  kvalifikované zadání/příkazy,
–  architektonická soutěž,
–  integrované plánování,
–  technický dozor investora / expertní 

oponentský tým.

KVALIFIKOVANÉ ZADÁNÍ
Ukazuje se, že zásadní vliv na výsledek pro-
jektu má zadání investora (tzv. příkazy) a jeho 
odborná součinnost na návrhu. Zejména u vět-
ších staveb jsou kvalitní požadavky investora 
s úplnou specifikací naprosto esenciální vstup-
ní informací pro projekční činnost. Nemá-li 
architekt/projektant jasné zadání, vyžaduje si 
to často větší počet pokusů, aby byl investor 
s návrhem spokojen. V týmu připravujícím 
zadání by neměl chybět energetický specialista. 
Pomocnou ruku při tvorbě zadání je zapojení 
odborníka na facility management – tedy řízení 
procesů provozu a údržby staveb, který může 
definovat požadavky na životnost částí stavby, 
materiály a údržbu stavby.
U větších zakázek je vhodnost zadání posoudit 
formou studie proveditelnosti, kde by měl být 
také zapojen energetický specialista, aby vyhod-
notil, jaké mohou být reálné provozní náklady, 
náklady na údržbu apod. Nejzazší zapojení 
energetika (zejména u menších staveb) se před-
pokládá ve studii.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ – VÝBĚR 
PROJEKTU
Kvalitní zadání, potažmo studie proveditelnos-
ti, může být základem pro provedení architek-
tonické soutěže nebo soutěže o návrh. Jedná se 

o stěžejní prostředek investora, jak vyloučit chy-
by a najít bezpečně cestu k optimálnímu řešení 
hned na začátku. Kvalitně zpracovanými sou-
těžními požadavky lze dosáhnout vyváženosti 
všech požadavků jako hospodárnost, použití 
konkrétních materiálů, životnost v protikladu 
s výběrovými řízeními zaměřenými na nejnižší 
cenu. Podle zákona o veřejných zakázkách lze 
projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhod-
nější je zadat zakázku v jednacím řízení bez 
uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh 
(architektonická soutěž). Vítězi architektonické 
soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může 
investor bez problémů zadat zpracování všech 
fází projektu.
Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakáz-
ky (např. obchodních soutěží) architektonická 
soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní 
návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zá-
rukou získání dobrého návrhu ani nízká cena 
za jeho zpracování, ani seznam předchozích 
realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či 
finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů za-
dání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit 
se s estetickým, dispozičním, funkčním a kon-
strukčním řešením požadované stavby, do níž 
hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tu-
díž možnost vybírat při vypsání architektonické 
soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality 
návrhu stavby.
Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu 
s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost 
je zákonem podrobně upravena tak, aby roz-
hodování bylo transparentní, nepodjaté a ne-
stranné, avšak aby současně poskytovala vyhla-
šovateli nejvyšší možný odborný servis. Každý 
významnější záměr je zpravidla sledován médii 
a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné 
spekulace o zaujatosti a korupci. Soutěž o ná-
vrh je natolik profesionální postup, že je běž-
ně použí vána k propagaci správného způsobu 
správy a hospodaření obce. Vyhlášení soutěže 
přispívá k medializaci obce jako celku a zlep-
šuje obraz sídla v regionálním i celonárodním 
měřítku. Uspořádání soutěže navíc vede vyhla-
šovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad 
záměrem, než když by od počátku přenesl od-
povědnost na konkrétního projektanta.
Klíčové pro korektní a úspěšnou soutěž o ná-
vrh je odborná komise, kde by kromě zkuše-
ných architektů neměl chybět expert na ener-
getickou efektivnost staveb, zkušený rozpočtář 
a odborník z oboru facility management. 
Vyhlašování soutěže o návrh má přesně daná 
pravidla a je potřeba počítat s náklady asi ve 

výši 0,6–1 % díla na honoráře členů komise 
a ceny za soutěžní návrhy. Za tuto cenu však už 
často dostává investor projekt ve fázi ideového 
konceptu až studie a tyto náklady se výběrem 
nejkvalitnějšího návrhu po všech stránkách 
bezpečně vrátí.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /
INVESTORA (TDS/TDI) / EXPERTNÍ 
OPONENTSKÝ TÝM
Ze zákona je povinností investora u veřejných 
zakázek zabezpečit technický dozor, nicméně 
je klíčové, aby byl přítomen u projektu již ve 
fázi zadání. Uvedené právně částečně ošetřuje 
i nový občanský zákoník, který zavádí společ-
nou odpovědnost za vady stavby zhotovitele, 
zpracovatele projektové dokumentace a osoby 
vykonávající kontrolní činnost zvolené investo-
rem. Z toho vychází, aby i investor/stavebník 
sám nebo zastoupený TDS byl odborně rov-
nocenným partnerem projektantovi a zhotovi-
teli. Obdobně jako technický dozor stavebníka 
může vystupovat expertní poradce nebo opo-
nentský tým, který se podílí na optimalizaci ře-
šení nebo může být přizvaný TDS. TDS nesmí 
být architektem/projektantem téhož projektu, 
což by byl střet zájmů, a měl by být nezávislý od 
projektanta i dodavatele stavby.

ZÁVĚR
Ještě stále si mnozí investoři a bohužel i neznalí 
projektanti myslí, že vysoké hospodárnosti jde 
nejsnáze dosáhnout použitím výrazně tlustší 
izolace, kvalitními okny a rekuperací odpadního 
vzduchu. Často se pak stává, že takový rádoby 
šetrný (pasivní) dům se zbytečně prodraží, a při-
tom ani zdaleka není tak úsporný, jak by mohl 
být. Častou chybou je podcenění, nebo naopak 
přecenění vlivu některých jeho částí. K tomu, 
aby šetrný dům využíval plně potenciál úspor, je 
nezbytná optimalizace – tedy poučené a vyváže-
né zkombinování principů za pomocí vhodného 
návrhového software. Nicméně k optimalizaci 
projektu by nemělo být přistupováno až v závěru 
projekčních prací. Tento proces by měl být běž-
nou součástí celého navrhování již od vytvoření 
prvotních studií. U větších staveb by tato opti-
malizace měla být provedena již před zadáním 
samotného stavebního záměru, například studií 
proveditelnosti. To je i zásadním předpokladem, 
aby pasivní dům byl nejen úsporný, ale i výji-
mečně komfortní jak v zimě, tak v létě. 

Ing. Juraj Hazucha, Ing. Libor Hrubý
Centrum pasivního domu



16

Stále hlasitější debaty o zákazu aut ve měs-
tech, otazníky nad budoucností vzněto-
vých motorů a bouřlivý vývoj pokrokové 

techniky, ať se jedná o elektrický pohon, 
konektivitu nebo autonomní jízdu, ukazují, 
že mobilitu čekají zásadní změny, které se 

týkají nejen samotných výrobců automobilů, 
ale i provozovatelů a uživatelů vozidel. Spo-
lečnost Porsche Česká republika proto loni 
na podzim spustila rozsáhlý program popu-
larizace elektromobilů Demo e-car program 
(DEP), v jehož rámci mohou municipality, 
státní organizace, instituce a firmy bezplatně 
a dlouhodobě testovat elektromobil Volksw-
agen e-Golf, velmi kvalitní, plnohodnotný 
vůz s dojezdem až 300 kilometrů.
Koncern Volkswagen ve své Strategii 
 TOGETHER 2025 definoval elektromobi-
litu spolu s digitalizací, mobilními službami, 
autonomním řízením a umělou inteligencí 
jako svoje klíčové rozvojové priority. Již sou-
časná nabídka koncernových značek, zastu-
povaných společností Porsche Česká repub-
lika, v oblasti elektrické mobility zahrnuje 

Obyvatelé měst chtějí čistější vzduch, méně hluku, plynulejší, bezpečnější a také zábavnější mobilitu. 
Řešením jsou automobily s elektrickým pohonem, jak ukazuje společnost Porsche Česká republika 
v rámci projektu Demo e-car program (DEP).

ELEKTRICKÁ MOBILITA –
šance I PRO ČESKÁ MĚSTA A OBCE

Komerčníprezentace

Fotografie:

01

02

03

04

Rodina elektromobilů Volkswagen I.D. zahájí v roce 2020 velkou ofenzivu v oblasti elektrické mobility

Volkswagen e-up! je díky elektrickému pohonu a kom-
paktním rozměrům ideálním automobilem do města

Volkswagen e-Golf s dojezdem až 300 kilometrů a nulovými 
emisemi je plnohodnotným automobilem pro každodenní 
provoz i pro cestování na větší vzdálenosti
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bezemisní elektromobily i hybridní modely 
s možností externího nabíjení, které dokážou 
bez asistence spalovacího motoru ujet ne-
hlučně a s nulovými emisemi i několik desí-
tek kilometrů na jedno nabití akumulátorů.
A tato nabídka se bude v dohledné budouc-
nosti rychle rozšiřovat. V letošním roce 
představí značka Audi model e-tron, velké 
prémiové SUV s čistě elektrickým pohonem 
a dojezdem více než 500 km. Díky možnosti 
rychlého nabíjení bude tento elektromobil 
vhodný i pro cestování na dlouhé vzdále-
nosti bez jakýchkoli kompromisů. V oblasti 
užitkových vozů převezme roli průkopníka 
elektrické mobility Volkswagen e-Crafter, 
který je ideálním řešením pro rozvoz zboží 

a zásilek v centrech měst. Příští rok přijde 
kompaktní Audi e-tron Sportback.
Následovat budou další modely, přičemž 
hlavní ofenzivu v oblasti elektrické mobility 
zahájí v roce 2020 nová rodina elektromobi-
lů Volkswagen I.D. a dalších koncernových 
modelů na základě inovativní platformy 
MEB pro vozidla s elektrickým pohonem. 
Jejich dojezd bude činit až 600 km a dalším 
argumentem bude cenová dostupnost pro 
široké vrstvy motoristů. Do roku 2025 plá-
nuje koncern Volkswagen uvést na trh více 
než 80 elektrifikovaných modelů. Z toho 
bude 50 elektromobilů a 30 modelů bude 
mít hybridní pohon s možností externího 
nabíjení.

Aleš Neuschl: 

V ROCE 2025 BY MOHLY ELEKTROMOBILY 
TVOŘIT JIŽ ČTVRTINU NAŠICH PRODEJŮ

O aktuální situaci v dotačních programech pro města a obce i o nabídce ekologických vozidel 
značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy jsme hovořili s Alešem Neuschlem, 
který zastává pozici business developer e-mobility ve společnosti Porsche Česká republika.

Existují nějaké konkrétní požadavky na vozové parky měst 
a obcí z hlediska ochrany životního prostředí?
Státní správa se v Národním programu snižování emisí České republiky 
z roku 2015 zavázala zvyšovat při obměně vozového parku podíl vozidel 
s alternativními pohony. Ten by měl do roku 2020 dosáhnout 25 %, cíl 
do konce roku 2030 je stanoven na 50 %. V rámci aktuální nabídky na 
automobilovém trhu patří do této skupiny ekologických vozidel přede-
vším vozy na stlačený zemní plyn (CNG) a automobily s elektrifikovaným 
pohonem, ať se jedná o hybridní pohony s možností vnějšího nabíjení 
(PHEV) či bez ní (HEV), nebo o elektromobily (EV). Ve všech uvedených 
segmentech jsme již dnes schopni nabídnout atraktivní modely, které 
 splňují nejvyšší požadavky z hlediska bezpečnosti, komfortu, ochrany 
život ního prostředí i celkových provozních nákladů.

Odráží se výše uvedený požadavek také v dotačních 
programech?
Ministerstvo životního prostředí aktuálně poskytuje dotace na nákup vo-
zidel s alternativními pohony v celkové výši 100 milionů Kč. Města a obce 
mohou podávat žádosti do 27. září 2018. Podpořen bude každý pro-
jekt, který splní požadavky výzvy, až do vyčerpání limitu finanční alokace. 
Podmínkou je realizace nákupu do konce roku 2019. Žadateli mohou 
být územní samosprávné celky (obce a kraje), jejich příspěvkové organi-
zace nebo společnosti, v nichž vlastní více než 50% podíl. Výše dotace 
se liší podle kategorie vozidla a způsobu jeho pohonu. Například v ka-
tegorii osobních vozů M1 je nejvyšší dotace poskytována na elektro-

mobily (až 250 000 Kč) a na hybridní vozy s možností vnějšího nabíjení 
(až 200 000 Kč). Hybridní vozy a vozidla na CNG mohou být dotována 
částkou až 50 000 Kč. V kategorii vozidel N1 s celkovou hmotností 2,5 až 
3,5 t činí maximální částka dotace 100 000 Kč u vozidel s pohonem na 
CNG, resp. 600 000 Kč u elektromobilů.

Jakým způsobem podporuje Porsche Česká republika rozvoj 
elektrické mobility u nás?
Porsche Česká republika zastupuje na českém trhu značky, které pa-
tří mezi průkopníky alternativních pohonů, ať se jedná o CNG, nebo 
o elektrifikaci pohonu. Zároveň se snažíme v rámci projektu Demo e-car 
program ukazovat provozovatelům vozových parků výhody elektrické 
mobility v každodenním provozu. Ve spolupráci s dalšími partnery se 
s modelem e-Golf účastníme také programu e-carsharingu v Praze. 
Pro rozvoj elektrické mobility je zásadní výstavba nabíjecí infrastruktu-
ry.  Koncern Volkswagen se proto ve společném podniku Ionity podílí 
na výstavbě sítě nejvýkonnějších rychlonabíjecích stanic v Evropě. Také 
v České republice se snažíme urychlit výstavbu infrastruktury, kterou by 
již v roce 2025 mohlo tvořit až 450 rychlonabíjecích stanic s výkonem 
minimálně 150 kW. Naším cílem je, aby byl do roku 2020 schopen každý 
z našich prodejců zajišťovat prodej i servis elektromobilů. Předpoklá-
dáme, že v roce 2025 by mohly elektromobily tvořit již čtvrtinu našich 
prodejů a v případě vozových parků velkých korporací by se mohlo jejich 
zastoupení vyšplhat až k 70 %.

Prototyp elektromobilu Audi e-tron ujede více než 500 kilometrů 
na jedno nabití. Sériová verze přijde na trh již letos

www.porsche.co.cz

http://www.porsche.co.cz/
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V posledních letech dochází ve velkém k za-
teplování budov mateřských školek. Důvodem 
je snížení energetické náročnosti a následné 
šetře ní prostředků za topení. Už se ale nevěnu-
je dostatečná pozornost negativním dopadům 
zateplování na interiéry budov. Podíl na kvalitě 
vnitřního prostředí má především větrání, ale 
i akustika nebo osvětlení. Nedostatečný přísun 
čerstvého vzduchu a špatné akustické vlast-
nosti negativně ovlivňují soustředění, zvyšují 
stres a podílejí se na zvýšeném namáhání očí, 
uší i hlasivek, které se může časem přetavit do 
zdravotních potíží.
Všechny tyto faktory se projektanti rozhodli 
zohlednit v případě přístavby mateřské školy 
Pohádka v Šumperku. Kladl se důraz na řešení 
podhledů, které měly splnit jak estetické, tak 
zejména náročné akustické požadavky v hlav-
ní místnosti objektu. V řešení padla volba 
na bezespárý perforovaný podhled Rigiton, 
díky němuž se navýšila akustická pohltivost 

v místnosti. Kromě podhledu Rigiton byly 
v objektu dřevostavby využity i sádrokartono-
vé kazety Gyptone. Na podlahy byly  použity 
konstrukční desky RigiStabil. Přidanou hod-
notou podhledu Rigiton je jedinečná úprava 
desek Activ’Air®. Jedná se o inovativní a trvalé 
řešení, které zkvalitňuje ovzduší v interiéru. 
Účinná látka v takto upravených deskách 
odbourává až 70 % škodlivého formal-
dehydu, který může u lidí vyvolávat bolesti 
hlavy, podrážděnost očí nebo oslabení imu-
nity, v některých případech stojí za vznikem 
alergií a astma tu. Odbouraný formaldehyd 
je přeměněn na neškodné inertní látky a zá-
roveň nemá žádný negativní vliv na životní 
prostředí.  
Desky s úpravou Activ’Air® neztrácí účinnost 
ani po úpravě malováním nebo tapetováním 
běžnými prodyšnými materiály. Účinná slož-
ka funguje minimálně 50 let.

Rychlý postup výstavby, která se obejde bez 
dlouhých technologických přestávek, bývá 
v posledních letech častým požadavkem zada-
vatelů. Jedním z výhodných technologických 
postupů se tak stalo používání suchých podlah. 
Kromě rychlosti stavění nabízejí řadu dalších 
předností. Jejich výstavba probíhá nasucho, 
tudíž jsou vyloučeny mokré stavební procesy 
a zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí. 
Finální pochozí vrstvu lze na suchou podlahu 
pokládat prakticky bezprostředně po dokon-
čení podlahové vrstvy. Velkou výhodou je také 
nízká hmotnost, díky čemuž se nepřetíží nos-
né konstrukce budov. V neposlední řadě mají 
suché podlahy dobré akustické vlastnosti a jsou 
snadno opravitelné. Všechny zmiňované vlast-
nosti je předurčují k využití především při řešení 
střešních nástaveb a obytných podkroví v půd-
ních vestavbách. V nabídce Rigips jsou dva 
systémy suchých podlah, a to sádrokartonové 
desky  RigiStabil nebo sádrovláknité desky Ri-
gidur, které se vyznačují univerzálním použitím 
jak v podlahách, tak na stěnách. Tyto vlastnosti 
se osvědčily také při rekonstrukci moderního 
bytu ve Strakonické ulici v Praze. Sádrokar-
tonové konstrukce se zde uplatnily a vynikly 
v maximální možné míře. Podlaha Rigidur se 
vyznačuje dobrými akustickými vlastnostmi, 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
POHÁDKA ŠUMPERK

BYTOVÝ 
DŮM PRAHA 

Komerčníprezentace

Realizační firma: PRUMHOR spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Petr Doležal
Generální dodavatel: PRUMHOR spol. s r.o.
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Rychlá výstavba, vynikající tepelnětechnické 
vlastnosti a s tím související výrazná úspora 
energie na vytápění – to jsou hlavní výhody 
dřevostaveb, které se u nás stavějí stále častěji. 
Znamenají především snadnou cestu k do-
stupnému, ekologicky šetrnému a komfortní-
mu bydlení. I když jsou domy ze dřeva stále 
opředeny mýty, od zděných staveb se svým 
komfortem vůbec neliší.
Pro sendvičovou dřevostavbu se kvůli četným 
výhodám rozhodli také majitelé domu v Čer-
nošicích. Přízemní objekt s obytným podkro-
vím rodinného domu je dalším příkladem 
moderního pojetí, a to nejenom z pohledu 
architektury, ale i z hlediska použitých ma-
teriálů a stavebních technologií. Podstatou 
sendvičové dřevostavby je skeletová konstruk-
ce z dřevěných trámků, vyplněná tepelnou 
a akustickou izolací a opláštěná konstrukční-
mi nebo sádrokartonovými deskami. 
V interiéru rodinného domu byly použi-
ty sádrokartonové desky Rigips, a to jak na 
obvo dových nosných stěnách, tak na příčkách 
a podhledech. Systémy Rigips zde splňují 
hned několik požadavků současně: zvukovou 

izolaci, protipožární odolnost a impregnaci 
do vlhkého prostředí, díky níž je odhlučnění 
možné i v koupelně. Z nabídky sádrokartono-
vých desek Rigips konstruktéři zvolili novou 
desku Habito, která umožňuje stavět interié-
rové příčky s vysokou mechanickou odolností 
a únosností. Je do ní možné kotvit předměty 
běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždi-
nek. V rodinném domě v Černošicích se tak 
snoubí čistota a hladkost sádrokartonových 
povrchů laděných do bílých odstínů s decent-
ně umístěnými dřevěnými prvky. 

zpracovatelností a rychlostí montáže. Díky 
svým kvalitám je vhodná i pro instalaci teplo-
vodního či elektrického podlahového topení. 
Suché podlahy Rigidur se montují z dílců nebo 
z jednotlivých celoplošně slepených sádrovlák-
nitých desek.
V bytě ve Strakonické ulici jsou též umně pro-
vedeny – opět díky univerzálním vlastnostem 
sádrokartonu – světelné rampy v podhledech 
i opláštění střešních oken. Čistotu řešení za-
vršuje použití pásek na ochranu rohů a koutů 
 NO-COAT® a sádrového tmelu Rifino Top.

RODINNÝ 
DŮM 
ČERNOŠICE

Realizační firma: Martin Pozník
Projektant: Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Generální dodavatel: PENATUS s.r.o.

Realizační firma: SUBCORE s.r.o.
Generální dodavatel: SUBCORE s.r.o.
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI TRANSPORTBETONU

Zabýváme se výrobou, dopravou a čerpáním betonu všech druhů a tříd po celé České republice, a také na Slovensku. Výrobu betonových 
směsí doplňujeme o výrobu litých anhydritových a cementových potěrů, cementových litých pěn, zdicích malt, materiálů pro stavbu 
vozovek a prefabrikátů. Vedle čerpání a dopravy betonu nabízíme služby zahrnující zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

O skupině Českomoravský beton
Českomoravský beton, a. s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton 
v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, 
v současné době provozuje 73 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality ČSN EN ISO 
9001, systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001 v platném znění a splňují nejpřísnější ekologická kritéria.
Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.
Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých 
stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných 
domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk a Českomoravský cement součástí silné mezinárodní 
skupiny HeidelbergCement.
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Bytový dům pro komunitní bydlení
Dřevostavba v pasivním standardu, využití obnovitelných zdrojů 
energie.

Bytový dům „Patnáctka“ 
Dřevostavba v pasivním standardu, využití obnovitelných zdrojů ener-
gie, efektivní hospodaření s vodou.

DOMY ATREA
KOMFORTNÍ, ZDRAVÉ, ÚSPORNÉ
A EKOLOGICKÉ STAVBY
PORADENSTVÍ | ARCHITEKTURA | PROJEKCE | REALIZACE | VZOROVÝ DŮM

Společnost Atrea je známa především jako přední český výrobce systémů větrání s rekuperací, vytápění a chlazení, přípravy TUV 
a zdrojů tepla nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jako jedna z prvních firem v ČR jsme se začali věnovat realizaci energeticky 
úsporných domů. Pod značkou DOMY ATREA poskytujeme komplexní servis v oblasti výstavby nízkoenergetických, pasivních, nulových 
a plusových domů od individuálního architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním certifikovaném systému.

SENIOR PARK PODHRÁDÍ, TÝNEC NAD LABEM
Záměrem investora je postupné vytvoření ucelené lokality – souboru budov, permakulturní zahrady a parku –  
pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí a službami nejen pro seniory.

Komerčníprezentace

Architektonicko-urbanistické řešení: Ing. arch. Ondřej Novosad, ARCHIDEE
Projekt: Ing. David Chudoba, Symbiosa – ateliér architektů
Stavební systém: DOMY ATREA
Stav: 06/2018 ve výstavbě, předpokládané dokončení 2018
Ocenění: Český energetický a ekologický projekt 2015

Architektonicko-urbanistické řešení:  Ing. arch. Zuzana Novosadová,  
Symbiosa – ateliér architektů

Stavebně-technický koncept: Ing. Tomáš Krupa, Symbiosa – ateliér architektů
Stavební systém:  DOMY ATREA
Stav:  06/2018 architektonicko-urbanistická studie
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Dřevostavba v pasivním standardu citlivě zasazená do zahrady v centru 
obce. Zdravé a úsporné bydlení pro seniory a hendikepované osoby.

Unikátní soubor 13 pasivních domů, možnost „bydlení na zkoušku“ 
ve vzorovém domě, školicí středisko (první energeticky nulová budova 
v ČR), prohlídky, individuální konzultace, exkurze.

BYTOVÝ DŮM V OBCI ZÁSADA KOBEROVY, OKR. JABLONEC NAD NISOU

Architektonicko-urbanistické řešení:  Ing. arch. Zuzana Novosadová  
a Ing. arch. Jana Jasinek, Symbiosa – 
ateliér architektů

Stavebně-technický koncept:  Ing. Tomáš Krupa, Symbiosa – ateliér architektů
Stavební systém: DOMY ATREA
Stav: 06/2018 architektonicko-urbanistická studie

Koncept:  Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o.,  
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT

Stavební systém: DOMY ATREA
Stav: dokončeno (2007)
Ocenění: Hlavní cena Energetický projekt 2005 (projekt) a 2007 (realizace)

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA Čs. armády 32, 466 05 Jablonec n. N.
T: 483 368 136, M: 608 644 650 E: domy@atrea.cz

www.domyatrea.cz | www.pojdtedal.info

Vzdělávacístředisko

Vzorovýdům

mailto:domy@atrea.cz
http://www.domyatrea.cz/
http://www.pojdtedal.info/
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Dovolím si tvrdit, že práce a výsledek montá-
že s dvouzávitovými vruty mnohé lidi uvádí 
do stavu "Ódy na radost". Před premiérovým 
provedením Deváté symfonie vyslovil mistr 
Ludwig van Beethoven následující tvrzení: 
"Nyní se hudba navždy změnila." Podobně 
tak i s vynálezem a s uvedením do života se 
samovrtné dvouzávitové vruty s excentrickou 
vrtací špicí zasloužily o významnou změnu 
Světa komunálních dřevostaveb. Je proto 
možné porovnávat mistrovské dílo sklada-
telovo, jehož melodie je všeobecně známa, 
s technickým řešením mechanického upevně-
ní, které je uživatelsky velmi příjemné. Nikdo 
nemusí znát proces výroby a technická data 
spojovacího prostředku, stejně jako nezná slo-
va úchvatné hymny Evropské unie. Důležitý 
je výsledek a příjemný pocit při pohledu na 
bezpečně upevněný přírodní materiál na bázi 
dřeva.

Moderní spojovací prostředky lze použít při 
montáži rozhledny, pergoly, terasy, schodiš-
tě, lávky, či mostu. Samozřejmostí jsou apli-
kační detaily při výstavbě rodinného domu, 
jízdárny, výtopny, leteckého muzea, dřevěné 
vzducholodi, smuteční síně, lázeňské ko-
lonády, pavilonu pro Ájurvédu, mateřské 
školky, školy, altánu pro veterány, anebo 
sportovní haly až po Stezku do oblak. Dře-
vo, jako stavební materiál, prožívá období 
renesance a začínají se z něho stavět i výš-
kové domy.

Hlavní předností samovrtného dvouzávitové-
ho vrutu WT je spolehlivý přenos tahového 
i tlakového zatížení ze dřeva na vrut a to pou-
ze přes jeho závity a nikoli přes hlavu tohoto 
vrutu. Geometrie hlavy vrutu je uzpůsobena 
velikosti TORX® úchytu a při zašroubování 
vrutu se do dřeva snadno zapustí. Rozdílné 
stoupání závitů vrutu zajišťuje svěrný efekt 
při spojování dřevěných profilů. Spoj je trva-
le únosný i po seschnutí dřeva a navíc tímto 
vrutem můžete eliminovat vznik tahových 
prasklin ve dřevě. Všude tam kde je dřevo 
nadměrně namáháno tahem, ale i tlakem 

výrazně pomohou správně navržené vruty 
k bezpečnému přenosu zatížení.
Ostrá exetrická špice vrutu zabraňuje praskání 
dřeva u okrajů a zajistí přesné i rychlé navrtá-
vání do dřeva.

Vruty WT se ve spoji většinou umisťují v pá-
rech. Pro zajištění minimální vzdálenosti 
mezi vruty a od okrajů dřevěného prvku vy-
chází minimální šířka upevňovaného trámku 
(vazničky) na 60 mm v případě použití kon-
strukčních vrutů WT o průměru 8,2 mm a na 
50 mm v případě použití páru konstrukčních 
vrutů WT o průměru 6,5 mm. Lze také na-
vrhnout a použít kombinaci rybinového spoje 
a jednoho nebo dvou vrutů WT. 

DVOUZÁVITOVÉ VRUTY 
V KOMUNÁLNÍCH DŘEVOSTAVBÁCH

Komerčníprezentace

Připojení vaznice v projektu nákupního centra v Hradci 
Králové

Spoje sloupků v projektu rozhledny Heřmanice

Projekt revitalizace parku v Příbrami

Samovrtný dvouzávitový vrut WT s excentrickou vrtací 
špicí a se svěrným efektem

Porovnání statiky jednozávitových a dvouzávitových 
konstrukčních vrutů

Molo v obci Tuchoměřice
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2,3 35 3,84 58 6,64 100
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v tahu
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Zkouška únosnosti rybinového spoje v kom-
binaci s paralelně zašroubovaným párem vru-
tů WT prokázala významné zvýšení únosnosti 
přípoje. 

Montáž vrutů WT lze provádět za pomoci 
šablony, která je geometricky uzpůsobena sta-
tickému návrhu přípoje. 
Křížové uspořádání dvouzávitových vrutů 
WT stabilizuje průřez spojovaných vaznic při 
sesychání nebo při bobtnání dřeva. Označu-
je se to také jako "uzavírací účinek", protože 
průřez dřeva vyztužený upevňovacími prvky, 
nemůže libovolně sesychat a deformovat se.
Výhody dvouzávitových samovrtných vrutů 
v systému WT jsou následující:
• vysoká únosnost 
• jednoduché tesařské spoje 
• vruty lze zapustit do dřeva
• vysoká požární odolnost 
• montáž bez předvrtání dřeva 
• vruty jsou skryty ve dřevě (estetika)

• přenos tahových i tlakových sil 
• schválení ETA-12/0063 
• vysoká spolehlivost spoje i v exteriéru

 

Montáž vrutů lze řešit za pomoci šablony, 
anebo vytvořením montážní rybiny již v pro-
cesu výroby dřevěného prvku na obráběcích 
strojích.

Dvouzávitové samovrtné vruty Mini WT 
se používají k upevňování dřevěných fasád, 
terasových prken a schodišťových stupňů. 
Použití běžných jednozávitových vrutů vy-
volá při kotvení terasových prken kolmo 
na vlákna tlak, který způsobuje postupné 
uvolnění spoje. Pokud nejsou vlákna dřeva 
přerušena, dochází pak u běžného jedno-zá-
vitového vrutu k jeho vytlačování ze spoje. 
Kotvení přes druhý závit vrutu Mini WT je 
stálé a bezpečné, navíc umožní vytvoření od-
větrávací mezery.

 

Spojovací prostředky jsou vyrobeny buď z uh-
líkové oceli s ochranou povrchu proti vzniku 
a působení koroze, anebo z nerezové austeni-
tické oceli. V souladu s nově připravenou ak-
tualizací normy EN 14 592 a ČSN EN 14 592 
bude běžná tloušťka povrchové ochrany uhlí-
kových dvouzávitových vrutů vyráběných fir-
mou SFS intec od 7,5 mikrometru při použití 
pasivace bez šestimocného chrómu. 

Software pro statický návrh lze pořídit na 
webu. Na liště webu SFS klikněte na odkaz 
"Průmyslová řešení", dále klikněte na odkaz 
"Konstrukční dřevostavby". Zde již naleznete 
SFS Timber Work Software podle EC5, pro-
gram lze přepnout do českého jazyka. 
Podrobné technické informace nejen k tomuto 
příspěvku naleznete na webu www.sfsintec.biz/cz.

Ing. Jaroslav Štok
technický specialista divize Construction

telefon: 602 33 66 43
e-mail: Jaroslav.Stok@sfs.biz

Zkouška únosnosti rybinové 
přípoje zesíleného vruty WT 
(ČVUT Praha

Kulturní dům Ratíškovice 
a pohledové spoje dřevěné 
konstrukce

Vruty WT v konstrukci 
venkovního schodiště na 
Českolipsku poblíž skalního 
hradu Děvín

Dubové posezení v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

Detail přípoje páru rov-
noběžně zašroubovaných 
dvouzávitových vrutů WT 
ve zkoušce únosnosti

Montáž vaznic do rybin 
a upevněnými vruty WT 
v projektu Obecní dům 
Praha-Ďáblice

Vruty WT v konstrukci 
naučné stezky přes rybník 
ve Vestci u Prahy

Vruty WT v konstrukci a v opláštění vzducholodi Gulliver 
v Praze

Lávka u protržené přehrady v Jizerských horách

Rozměřené a pod úhlem 45 stupňů zašroubované dvou-
závitové konstrukční vruty WT

Vlaková zastávka s čekárnou v Desné

Dřevěné opláštění domu v Panenském Týnci

http://www.sfsintec.biz/cz.
mailto:Jaroslav.Stok@sfs.biz
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FASÁDY ZATEPLENÉ
SYSTÉMEM  
StoTherm CLASSIC
neznají 
SLOVO REKLAMACE

Komerčníprezentace

Pozice nejúspěšnějšího fasádního systému na svě-
tě je výsledkem dokonalého sladění všech složek. 
K této skutečnosti mu bezpochyby dopomohly 
vynikající vlastnosti, ale také jeho snadné a bezpro-
blémové zpracování. Za 50 let se navíc díky zázemí 
koncernu Sto, který patří mezi největší celosvětové 
dodavatele fasádních zateplovacích systémů, vyvi-
nul v produkt, který nad konkurencí vítězí i mimo-
řádně vysokou spolehlivostí. Počet jeho reklamací 
se i přes výše uvedená čísla o objemu ploch a délce 
působení na světových trzích pohybuje dlouhodobě 
kolem nuly!
Než se blíže podíváme na samotný produkt, sluší 
se představit i společnost, která jej na českém trhu 
nabízí. U nás působí značka Sto od roku 1995 a za 
tu dobu si díky kvalitním produktům a nabízeným 
službám udělal dobré jméno mezi realizačními fir-
mami, archi tekty i investory, pro které je spolehli-
vým partnerem při realizaci staveb či jejich rekon-
strukcích. 
Co dělá tento systém tak unikátním?  StoTherm 
Classic samozřejmě snižuje tepelné ztráty, vytváří 

StoTherm Classic je více než 50 let praxí ověřený 
kontaktní zateplovací systém, který je kontinuálně 
v čase stále zdokonalován. Jeden z nejúspěšnějších 
kontaktních zateplovacích systémů nabízí 
i objektům v našich městech a obcích jistotu 
a dlouholetou životnost, kterou dokládá více 
než 120 milionů metrů čtverečních referenčních ploch.
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vysoce odolnou ochranu vůči dešti a povětr-
nostním vlivům, díky mikrokapslím ve vrch-
ních omítkách je odolný vůči mikroorga-
nismům způsobujícím vznik řas a plísní na 
fasádě. Meze se nekladou ani v barevnosti, 
1200 barevných odstínů vzorkovníků Sto je 
více než dostačujícím základem k výběru vámi 
preferované barevné varianty. 
Nabídnout umíme i vrchní omítku se 
škrábanou strukturou StoLotusan K/MP 
se samočisticím lotosovým efektem, díky 
kterému jsou nečistoty z omítky smývá-
ny deštěm. Potřebujete suchou fasádu, ať 
se děje cokoliv? Pak má pro vás koncern 
Sto připraveny silně vodoodpudivé fasádní 
barvy StoColor  Dryonic, které díky svému 

mikrostrukturovanému povrchu cíleně od-
vádějí dešťovou a zkondenzovanou vodu. 
V moderní architektuře jsou stále více použí-
vány i metalické prvky. Sto i v tomto přípa-
dě, díky speciální finální omítce a vrchnímu 
metalickému laku, vyráběnému v různých 
odstínech, nabízí širokou škálu kreativních 
úprav s efektem imitujícím kov. 
Něco z toho umí i naše konkurence, ale 
 StoTherm Classic je zároveň díky svým 
vlastnostem odolnější proti většímu zahřívá-
ní fasády, a tak je velmi vhodný pro použi-
tí nejsytějších odstínů barev. Ani tady výčet 
předností nekončí. Vysokou rezistenci pro-
ti chybám vytváří bezcementová armovací 
hmota  StoArmat Classic plus s vynikající 
schopností přebírat pnutí. Zkouška pevnosti 
v ohybu dokazuje až desetinásobně vyšší elas-
tičnost a odolnost systému StoTherm Classic 
proti tvorbě trhlin ve srovnání s minerálními 
systé my. Vysoká odolnost proti vzniku trhlin 
navíc dopomáhá k udržení konstantní tep-
loty ve zdivu a ochraně stavebního fondu. 
Mimořádně vysoká je i mechanická odolnost 
celého systému – je až třicetinásobně větší 
ve srovnání s minerálními systémy (15 Joulů 
u systému StoTherm Classic proti 0,5 až 1 J 
u minerálních systémů). 

Systémový přístup je od počátku hlavní zásadou Sto. Proto je StoTherm Classic 
výsledkem dokonalého sladění všech složek, trvajícího už více než 50 let. Podrobnosti 
o společnosti Sto a zateplovacího systému StoTherm Classic najdete na www.sto.cz. 

Stavět zodpovědně.

1.  lepicí hmota – Sto-Baukleber

2.  izolace – EPS nebo MW + kotvení

3.  armovací vrstva – StoArmat Classic plus

4. armovacísíťovina– 
Sto-Glasfasergewebe

5.  povrchová úprava – Stolit

Řez systémem StoTherm Classic

StoTherm Classic – zkouška mechanické 
odolnosti

StoTherm Classic – zkouška pevnosti v ohybu

http://www.sto.cz/
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OSVĚTA

Cílem České rady pro šetrné budovy je, aby 
se výstavba v České republice zlepšovala 
nejen po stránce trvalé udržitelnosti a ener-
getické náročnosti, ale i po stránce kvality 
vnitřního prostředí budov. Tyto principy by 
spolu měly jít ruku v ruce tak, aby stavby 
nadměrně nezatěžovaly okolí ani své uživa-
tele. Budovy by tu měly být pro nás. Měly 
by vytvářet kvalitní prostředí měst a vesnic, 
ale i vhodné vnitřní mikroklima. 

O CO VLASTNĚ JDE V PROJEKTU 
ZDRAVÁ ŠKOLA 
Pojmem „zdravá škola“ se rozumí taková 
škola, která naplňuje aspekty zdravého 
vnitřního prostředí, tedy požadavky na 

Na platformě pracovní skupiny České rady pro šetrné 
budovy zaměřené na problematiku zdravého vnitřního 
prostředí se v loňském roce zrodila myšlenka na zahájení 
projektu Zdravá škola. Jeho cílem je, aby se kvalita vnitřního 
prostředí ve vzdělávacích zařízeních v Česku plošně zlepšila. 
Rada se v tomto ohledu zasazuje především o to, aby bylo 
k rekonstrukcím a výstavbě škol přistupováno komplexně 
a nedocházelo k nesystémovým opatřením. V praxi se totiž často 
při rekonstrukcích řeší pouze vydýchaný vzduch a na ostatní 
aspekty vnitřního prostředí se zapomíná. Komplexní řešení kvality 
vnitřního prostředí přitom vytváří lepší podmínky pro výuku 
a svědčí zdraví žáků i jejich učitelů. Navíc dokáže školám ušetřit 
i nemalé náklady spojené s pozdějšími úpravami.

ZDRAVÁ ŠKOLA 
PRO DĚTI I UČITELE

Učebna v ZŠ Mikoláše Alše v pražském Suchdole po rekonstrukci, která vylepšila zjištěné nedostatky
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kvalitu vzduchu a nízkou koncentraci CO2, 
vhodné osvětlení a dobře řešenou akustiku 
prostor. Takové prostředí vytváří nejen vhod-
né podmínky pro výuku, ale žáci a jejich 
učitelé se díky němu cítí lépe a komfortněji. 
Vnitřní mikroklima na nás totiž významným 
způsobem působí, a proto je zvláště ve vzdělá-
vacích zařízeních jeho kvalita tak zásadní. Pří-
znivě ovlivňuje schopnost učit se, míru sou-
středění, ale i chybovost. Z tohoto důvodu by 
mělo být samozřejmostí, aby byly podmínky 
pro učení ve školách co nejlepší. Často stačí 
při řešení vnitřního prostředí škol dodržovat 
dané hygienické limity, které jsou nastave-
ny tak, aby pozitivně ovlivňovaly kognitivní 
funkce uživatelů budov.
Kvalita vzduchu je z hlediska zdravého pro-
středí jedním ze stěžejních aspektů. Ve vydý-
chané třídě rapidně klesá míra soustředění, 
žáci i učitelé mohou trpět bolestmi hlavy či 
únavou. Schopnost koncentrace však znač-
ným způsobem ovlivňuje i akustika. Ve tří-
dách s nevhodnou hladinou akustického 
dozvuku jsou učitelé a děti nuceni nadměrně 
zvyšovat hlas. Vzniká tak hluk, jenž působí 
jako významný stresor. V důsledku toho do-
chází k oslabení imunitního systému a více 
se zatěžuje sluch. Důležitým parametrem je 
v neposlední řadě i osvětlení. Špatná světel-
ná kvalita totiž vede k přílišnému namáhání 
 zraku a děti si tak kazí oči. Proto by do učeben 
a tříd měl proudit dostatek denního světla, 

a pokud jej není možné zajistit, mělo by být 
instalováno vhodné dodatečné umělé osvětle-
ní. Denní světlo podporuje kreativitu a ovliv-
ňuje lidský biorytmus. I s jeho intenzitou je 
však nutné nakládat obezřetně, aby nedochá-
zelo k přesvětlení nebo oslnění. Za tímto úče-
lem je dobré využít kvalitních stínících prvků, 
které školám zároveň dokáží snížit energetické 
náklady.

INSPIRATIVNÍ PŘÍSTUP PILOTNÍCH 
ŠKOL
V pilotní fázi projektu Zdravá škola se Rada 
rozhodla plně využít know-how a odbornosti 
svých členů a provést měření kvality vzdu-
chu, akustiky a osvětlení ve dvou základ-
ních školách – ZŠ Mikoláše Alše v pražském 
Suchdole a ZŠ Komenského ve Slavkově 
u Brna – ty jsou díky svému osvícenému pří-
stupu a ochotě stav vnitřního prostředí řešit 
inspirací a příkladem i pro další školy. Cílem 
této fáze bylo upozornit na nevyhovující stav 
vnitřního prostředí ve školách a zároveň zú-
častněným subjektům nabídnout konkrétní 
řešení pro tvorbu kvalitních podmínek pro 
výuku a péči o zdraví žáků i jejich učitelů. 
Měření se soustředila na koncentraci CO2, 
teplotu, vlhkost, kvalitu osvětlení a hladinu 
hluku. U obou škol byly společností AMiT, 
členem Rady, naměřeny alarmující hodnoty 
koncentrace CO2 překračující normou stano-
vený limit 1 500 ppm, a to krátce po začátku 
vyučování. Do 15 minut od zahájení výuky 

byl v učebnách vydýchaný vzduch a hodnoty 
koncentrace CO2 se již ani cíleným větráním 
okny nepodařilo dlouhodobě snížit na nor-
mou stanovený limit.
Měření akustického dozvuku akreditovaný-
mi firmami ve spolupráci s členskými spo-
lečnostmi Rady, Armstrong a Saint-Gobain 
 Ecophon, dále poukázalo na nevhodné akus-
tické podmínky učeben, v důsledku kterých 
jsou učitelé a žáci nuceni zvyšovat hlas. Pro-
blém s dozvukem však není jen ve třídách, 
ale i na chodbách nebo ve školních jídelnách. 
V pražské základní škole Mikoláše Alše, kde 
sledování akustických parametrů zajišťovala 
firma Saint-Gobain Ecophon, byl naměřen 
dozvuk 2 vteřiny. Optimální hodnoty by se 
přitom měly pohybovat v rozmezí 0,6 do 
0,95 vteřiny. Na základní škole ve Slavko-
vě u Brna prokázala měření společnosti Ar-
mstrong naproti tomu více než dvojnásobné 
překročení doporučené míry hluku (normou 
stanovená hladina hluku ve třídách činí 
45 dB), a to jak při výuce, tak i o přestávce.
Posledním z parametrů byla kvalita osvětlení, 
která bývá často opomíjena. Měření Rady však 
jasně poukázalo na nevhodné kombinování 
denního a umělého světla v učebnách, které 
děti nutí nadměrně namáhat oči. Problema-
tickým se ukázalo být především osvětlení ta-
bule a rohových zadních lavic, vzdálenějších 
od oken. Rada ve spolupráci se společností 
Zumtobel Grouptak ve vybraných třídách 
provedla během několika dnů sérii měření, 

Učebna v ZŠ Mikoláše Alše v pražském Suchdole před 
rekonstrukcí

Základní škola Mikoláše Alše v pražském Suchdole, která se účastnila pilotní fáze projektu
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která se zaměřila na klíčová místa prostoru 
ve vztahu k intenzitě osvětlení – pět bodů na 
lavicích a dva body na tabuli (střed levé a pra-
vé poloviny tabule). Závěrem lze konstatovat, 
že osvětlenost třídních tabulí byla ve většině 
případů u obou škol nedostatečná a normám 
nevyhovující (osvětlení tabule má být alespoň 
500 luxů při rovnoměrnosti 0,7). Měření 
v ZŠ ve Slavkově navíc poukázalo na obecný 
nedostatek denního světla, jehož prostřednic-
tvím by bylo možné dosáhnout alespoň úrov-
ně 300 luxů. 
Na základě těchto komplexních měření kvality 
vzduchu, akustiky a osvětlení navrhly zapoje-
né členské společnosti Rady ředitelům škol 
konkrétní řešení, která by prostředí učeben 
pomohla zlepšit. V průběhu letních prázd-
nin pak firmy tato opatření ve školách na 
své náklady realizovaly. Na podzim následně 
Rada přistoupila ke kontrolním měřením a ta 

jednoznačně prokázala zlepšení ve všech sledo-
vaných aspektech. Nejvíce potěšující pro Radu 
a její členy však byla pozitivní zpětná vazba 
přímo od učitelů a žáků, kteří přínos úprav 
a zlepšení podmínek pocítili na vlastní kůži.

BUDOUCNOST PROJEKTU – 
PORADENSTVÍ A KNOW-HOW RADY
První fází projektu Zdravá škola chtěla Rada 
upozornit na stav vnitřního prostředí v čes-
kých školách a poukázat na způsoby a možnos-
ti jeho zkvalitnění. Cílem bylo demonstrovat, 
že stávající situaci je možné zlepšit, jen je třeba 
k jejímu řešení přistupovat komplexně a ne-
soustředit se pouze na větrání, které je v sou-
časné době jako jediné ze zmíněných aspektů 
vnitřního prostředí podporováno dotačním 
programem. Česká rada pro šetrné budovy je 
v současné době připravena být školám, usilu-
jícím o nápravu tohoto nevyhovujícího stavu, 

plně nápomocna. Aktuálně navíc připravuje 
pro školy a jejich zřizovatele metodiku, kte-
rá je provede celým procesem rekonstrukce 
budovy tak, aby splňovala všechny aspek-
ty zdravého vnitřního prostředí. Školám by 
tak připravovaná metodika měla celý proces 
kvalitní rekonstrukce co nejvíce zjednodušit 
a zpřístupnit. Rada zároveň v této souvislosti 
nabízí své služby a veškeré odborné poraden-
ství potřebné pro kvalitně provedenou re-
konstrukci. Za tímto účelem zřídila i speciál-
ní stránku www.zdravaskola.cz, kde zájemci 
naleznou více informací k této problematice 
a po vyplnění kontaktního formuláře získají 
konzultaci odborníků Rady k aspektům vnitř-
ního prostředí, které je nejvíce pálí.

FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ 
ŠKOL: NĚKTERÉ DOTAČNÍ 
PROGRAMY STÁLE CHYBÍ
Pro zlepšení vnitřního prostředí budov mo-
hou v současné době školy a jejich zřizovatelé 
čerpat dotace na instalaci systémů řízeného 
větrání s rekuperací odpadního tepla, která 
je podporována 70 % ze způsobilých výdajů, 
a to v rámci Operačního programu Životní 
prostředí pro roky 2014–2020, prioritní osy 
5 o energetických úsporách. O začlenění do-
tační podpory ve vztahu k větrání se Rada 
významně zasadila, a to s cílem pomoci od-
činit následky předchozích dotací primárně 
zaměřených jen na energetické úspory a s tím 
související zateplování budov. Právě v důsled-
ku zateplování se školy vzduchotěsně uzavřely 
a vznikl tak nezamýšlený problém, který je 
nyní potřeba řešit. Rada proto upozorňuje na 
nezbytnost přistupovat k rekonstrukcím škol 
komplexně. Dotační programy zaměřené pří-
mo na řešení akustiky a osvětlení však stále 
chybí, a přitom jsou pro vytvoření kvalitního 
vnitřního prostředí ve vzdělávacích zařízeních 
zcela zásadní. Školy kvůli jejich absenci složi-
tě hledají finanční prostředky na komplexně 
řešené rekonstrukce, které by snížily provozní 
náklady, nemluvě o nevyčíslitelné hodnotě 
zdraví dětí a učitelů. Podpora ze strany státu je 
v tomto ohledu klíčová a zatím nedostatečná. 
Rada se proto bude nadále snažit maximálně 
působit na státní orgány, aktivně se zasazovat 
o zkvalitnění podmínek ve školách a prosazo-
vat ucelená, systémová řešení.

Kristýna Cabrnochová
Česká rada pro šetrné budovy 

Foto Česká rada pro šetrné budovy

Výsledky akustických měření v základní škole Komenského ve Slavkově u Brna 

Výsledky světelných měření v základní škole Komenského ve Slavkově u Brna

OSVĚTA
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po úpravách

po úpravách

Hladina hluku

Dostatečné osvětlení mého místa

http://www.zdravaskola.cz/
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Centrum pasivního domu v průběhu roku 2017 měřilo koncentrace oxidu uhličitého (CO2 ) 
na 34 základních a středních školách napříč Českou republikou. Ve většině škol, ve kterých není 
instalováno řízené větrání, koncentrace oxidu uhličitého v interiéru dlouhodobě překračovalo nejen 
doporučenou hodnotu CO2 , ale také maximální povolenou. Jedním z cílů našeho projektu bylo 
vysvětlit dětem principy fungování energeticky úsporných staveb se zaměřením na kvalitu vnitřního 
prostředí a větrání budov. Součástí projektu byly workshopy na školách, spojené s reálným měřením 
koncentrací CO2 . Měření prováděli sami žáci za pomoci svých učitelů. Sami tak měli možnost zjistit, 
jak moc a s jakou účinností větrají.

MĚŘENÍ KONCENTRACE 
OXIDU UHLIČITÉHO
VE ŠKOLÁCH

Měření CO2 prováděli sami žáci za pomoci svých učitelů
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Koncentrace oxidu uhličitého v exteriéru neu-
stále narůstá. Toto je důsledek lidské činnosti 
a neustále se zvyšující potřeby energií. Vze-
stup koncentrace ve venkovním prostředí je 
však poměrně zanedbatelný, srovnáme-li jej 
s růstem koncentrace oxidu uhličitého v in-
teriéru budov. 
Dříve docházelo k přirozenému větrání bu-
dov díky lokálním zdrojům vytápění, které 
vytvářely podtlak, a tak se velkými netěs-
nostmi do objektu dostával dostatek čerstvé-
ho vzduchu. Nicméně postupným vývojem 
budov a přechodem k ústřednímu vytápění, 
později pak výměnou oken a zkvalitněním 
obálky domu, byly tyto netěsnosti elimino-
vány. Z původní výměny vzduchu za hodi-
nu, která byla až desetinásobná, se současné 
hodnoty pohybují na zhruba 0,5 násobné 
výměně vzduchu za hodinu. Kdy 0,5 ná-
sobná výměna vzduchu již není dostačující 
pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti 
a tím k zajištění maximálních koncentrací 
škodlivin ve vnitřním prostředí. Hodnota 
maximální koncentrace oxidu uhličitého 
je stanovena hygienickými a stavebními 
předpisy na 1 500 PPM (Parts Per Milion 
= částic CO2 v milionu). Doporučená kon-
centrace je pak stanovena na 1 000 PPM. 
Koncentrace CO2 je měřena především 
z důvodu poměrně jednoduchého způsobu 
měření, nicméně s koncentrací CO2 mohou 
vzrůstat koncentrace i jiných škodlivin ve 
vzduchu (formaldehydy, VOC látky, mikro-
organismy, nadměrná vlhkost, radon atd.).

 

VLIV KONCENTRACE CO2  
NA ČLOVĚKA
Kvalita vnitřního prostředí by měla být v sou-
časné době jedním z nejdůležitějších parame-
trů při návrhu budov. Lidé tráví v budovách 
většinu svého času, konkrétně až 90 %. O to 
více bychom se měli zabývat tím, v jakém pro-
středí svůj téměř celý život trávíme. A právě 
jednou ze složek vnitřního prostředí je také 
kvalita vzduchu.
Vzduch uvnitř budov může kromě CO2 obsa-
hovat další znečišťující látky. Jsou to například: 
formaldehydy (ze stavebních materiálů, nábyt-
ku, koberců), oxid uhelnatý (vzniká při nedo-
konalém spalování), VOC látky (těkavé látky, 
kouření, osvěžovače vzduchu, nátěry), radon, 
azbest, prachové částice, odéry a mikroorganis-
my. Většina těchto znečištění je jen velmi ob-
tížně detekována lidskými smysly, případně jen 
v omezené míře. Z tohoto důvodu se budovy 
v současné době osazují čidly, která měří kva-
litu vnitřního prostředí, většinou to jsou čidla 
teploty, vlhkosti a právě koncentrace CO2. Na 
základě měření těchto čidel následně probíhá 
účinné větrání. V ideálním případě systémem 
řízené výměny vzduchu, bez nutnosti obsluhy 
uživateli. Případně upozorněním uživatelů, 
že je nutno vyvětrat (tento způsob je velmi 
limitující pro uživatele). Čidlo se nastaví na 
určitou hodnotu maximální koncentrace. Při 
dosažení této koncentrace se například rozsvítí 
kontrolka s tím, že je třeba vyvětrat, v lepším 
případě se spustí vzduchotechnika a prostor 
se řízeně vyvětrá. Řízené větrání u starších 

rekonstruovaných i nerekonstruovaných staveb 
často chybí, to se bohužel týká také některých 
novostaveb.

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ KONCENTRACE 
ŠKODLIVIN V BUDOVÁCH
Nejúčinnějším způsobem jak zajistit snížení 
koncentrace škodlivin v interiéru budov je 
dostatečné a správné větrání, tedy přívod čers-
tvého venkovního vzduchu a odvod  použitého 
znečištěného vzduchu z inte riéru. Je však tře-
ba si uvědomit, že netěsnostmi v obvodových 
konstrukcích a netěsnostmi v  oknech dosta-
tečnou výměnu nedosáhneme. 
Prvním způsobem větrání může být takzvané 
„přirozené větrání“ (větrání okny, závislé na 
uživateli). Toto řešený má ovšem nevýhodu 
v tom, že člověk není schopen dlouhodobě 
objektivně sledovat kvalitu vnitřního vzduchu 
a tím podhodnocuje potřebu větrání. Účin-
nost přirozeného větrání je také závislá na 
okolních podmínkách, jako je možnost příč-
ného provětrání místností (vytvoření „průva-
nu“), rychlost větru nebo teplotní rozdíl mezi 
interiérem a exteriérem budovy. Další pod-
statnou nevýhodou je to, že spolu s odvádě-
ným vzduchem odvádíme při větrání v zimě 
i velkou část tepla, které je nutné následně 
„dotopit“ otopným systémem.  Naopak v létě 
spolu s čerstvým vzduchem do interiéru při-
vádíme i venkovní velmi teplý vzduch, čímž 
můžeme přispět k přehřívání budovy.
Větrání založené na uživateli můžeme nahradit 
vhodnějším způsobem a to řízeným větráním. 

Graf znázorňující vliv koncentrace CO2 na člověka Zdroj ASHRAE, vyhl. č. 268/2009 Sb. Princip pasivního rekuperačního výměníku Zdroj M. Jindrák, Atrea
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Koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí
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Tepelné ztráty větráním pak lze snížit na mi-
nimum využitím rekuperace (Zařízení, v němž 
dochází k předání tepla z odváděného vzduchu 
vzduchu čerstvému, přiváděnému).
Řízené větrání zajišťuje neustálý přísun 
 čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného 
vnitřního vzduchu, a to bez závislosti na okol-
ních podmínkách a nutnosti zásahu uživate-
le. Větrání probíhá zcela bez nepříjemného 
průvanu, bez pronikání hluku z venkovního 
prostředí a bez teplotních rozdílů. Pokud je 
sytém řízený čidly CO2 (nastavení maxi-
mální koncentrace CO2 na hodnotu napří-
klad 1 500PPM) dochází k plynulé regulaci 
množství větraného vzduchu a větrají se jen 
místnosti, které jsou zrovna využívány, čímž 
dochází k úspoře energie.

PRŮBĚH KONCENTRACE CO2  
NA MĚŘENÝCH ŠKOLÁCH
Na souhrnném grafu je zobrazen průběh kon-
centrací oxidu uhličitého v jednotlivých mě-
řených školách. V průběhu dne bylo větráno 
okny především o přestávkách. V grafu je vy-
značena zelenou barvou doporučená hodno-
ta koncentrace oxidu uhličitého 1 000 PPM 
a červenou barvou maximální koncentrace 
oxidu uhličitého 1 500 PPM. Z grafu jasně 
vyplývá, že většinu času se koncentrace pohy-
bují jak nad doporučenou hodnotou, tak nad 
maximální limitní hodnotou koncentrace 
oxidu uhličitého ve třídě.
Na dalším grafu je zobrazen průběh koncent-
race oxidu uhličitého ve třídě s 22 žáky. Vyučo-
vání probíhalo v této třídě od 2. vyučo  vací ho-
diny (cca 9:00) do 14:00. V průběhu dne bylo 
větráno okny především o přestávkách. V grafu 
je vyznačena zelenou barvou doporučená hod-
nota koncentrace oxidu uhličitého 1 000 PPM 
a červenou barvou maximální koncentrace oxi-
du uhličitého 1 500 PPM.

ZÁVĚR
Hlavními cíli projektu bylo jednak měřit kon-
centrace oxidu uhličitého (CO2) na školách 
a jednak edukativně a interaktivně pomocí 
workshopu vysvětlit žákům, učitelům, ale 
také zprostředkovaně rodičům, proč je potře-
ba větrat a jaké máme možnosti.
Měření probíhalo v průběhu měsíce 
září 2016, což je období, kdy bývají okna 
ve školách běžně otevřena (venkovní tep-
loty jsou podobné jako teploty uvnitř). 
I přesto docházelo u většiny škol k překro-
čení doporučených (hodnota 1 000 PPM) 

a předepsaných maximálních hygienických 
limitů (hodnota 1 500 PPM) koncentrace 
oxidu uhličitého. Pokud by měření pokra-
čovalo i v průběhu zimních měsíců, kdy se 
větrání okny kvůli nízkým venkovním tep-
lotám ještě více redukuje, maximální hod-
noty koncentrací by dosahovaly až k hodno-
tám přes 4 000 PPM. 
Na základě provedených měření doporuču-
jeme provozovatelům a zřizovatelům škol 
a ostatních veřejných budov zabývat se kon-
cepcí větrání. V ideálním případě instalovat 
systém řízeného větrání s rekuperací, vyba-
vený a řízený čidly CO2. Díky optimálnímu 

větrání navíc dojde k úspoře energie na vytá-
pění a ke zvýšení uživatelského komfortu tříd 
(větrání bez hluku z ulice, bez průvanu a chla-
du/horka z exteriéru, bez ohrožení bezpečnos-
ti žáků a bez nutnosti zásahu  uživatele). 

Pokud byste ve vaší obci či kraji měli 
zájem o měření CO2 ve vašich školách, 
neváhejte se obrátit na Centrum 
pasivního domu pro více informací 
na www.pasivnidomy.cz.

Ing. Libor Hrubý
Centrum pasivního domu

Graf průběhu koncentrace CO2 ve třídě s 22 žáky
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Graf průběhu koncentrací CO2 na měřených školách souhrnně.

Koncentrace CO2 [ppm]

7:00 11:007:30 11:308:00 12:008:30 12:309:00 13:009:30 13:3010:00 14:0010:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Koncentrace CO2 [PPM]

Čas měření

http://www.pasivnidomy.cz/


34

Výškové budovy vystavěné ze dřeva, navíc s dalšími aspekty 
ochrany životního prostředí, by mohly vytvořit nejen příjem-
né prostředí pro život lidí, ale zároveň se podílet na návratu 
některých živočišných druhů zpátky do měst. Množství rost-
lin na ozeleněných balkonech a střechách výškových budov 
by pomohlo rozšíření biodiverzity, protože by  poskytlo azyl 
pro mnoho druhů hmyzu a ptáků. Zvýšení  potřeby dřeva 
pro výstavbu by oživilo lesnický průmysl, navíc používání 
výrazného množství dřeva při výstavbě výškových budov fi-
xuje velké objemy oxidu uhličitého.

350 METRŮ VYSOKÁ DŘEVOSTAVBA
Výsledkem, který se firma rozhodla prezentovat, je studie 
70patrového věžáku, který je z 90 % ze dřeva. Mrakod-
rap W350 bude 350 metrů vysoký, nabídne využitelnou 
plochu 6 500 m2 a na jeho stavbu bude použito více jak 
180 000 m3 dřeva. Multifunkční dům bude obsahovat 
byty, hotely, obchody i kanceláře, navíc množství veřejně 
přístupných prostorů. První dřevěný mrakodrap a zatím 

Vývojový institut společnosti Sumimoto Forestry, 
předního zpracovatele a výrobce dřevostaveb 
v Japonsku, se už delší dobu zabývá ekologií 
a symbiózou moderních měst s životním prostředím. 
Jeden z jeho cílů směřuje k vývoji nových technologií 
v oblasti dřevěné architektury, které by umožnily 
stavět ze dřeva mnohem vyšší domy, jimiž se centra 
japonských velkoměst jen hemží. 

JAK PROMĚNIT 
MĚSTA NA LESY?

OSVĚTA
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suverénně nejvyšší dřevostavba vůbec (ve 
skutečnosti se nebude jednat o čistou dře-
vostavbu, z důvodů častých zemětřesení 
a silného zatížení větrem bude konstrukce 
z 10 % ocelová) má v centru Tokia vyrůst 
v roce 2041, kdy má Sumimoto Forestry 
oslavit výročí 350 let od svého založení. 
Předpokládaná cena se v současné chvíli vy-
šplhala na 115 miliard korun, což je zhruba 
dvakrát tolik jako za standardní mrakodrap 
stejných rozměrů, vyrobený z betonu a oce-
li. Společnost ovšem predikuje významný 
technologický pokrok v následujících le-
tech, který by mohl výslednou cenu realiza-
ce značně snížit. Navíc z dlouhodobějšího 
hlediska by měla být výrazně levnější údrž-
ba a opravy, nehledě na ekologickou a snad-
nou recyklaci v případě, že by stavba už dále 
nebyla potřeba.

ZELEŇ UPROSTŘED VELKOMĚSTA
W350 bude mít zelenou střechu a fasádu 
tvořenou dřevěnou sítí ozeleněných balko-
nů, které mají obyvatelům a návštěvníkům 
poskytnout dostatek prostoru k pobytu na 
čerstvém vzduchu, denním světle a v zele-
ni – i když uprostřed rušného města. Interiéry 
budou celé ze dřeva, aby vytvořily příjemné 
prostředí, díky množství přírodního mate-
riálu teplé a uklidňující. Na designu budovy 
spolupracovala společnost Nikken Sekkei.
Cílem celého snažení Sumimoto Forestry je 
vytvořit město přátelštější k životnímu pro-
středí a naučit se využívat dřevo jako stavební 
materiál mnohem více, než je v Japonsku dnes 
běžné – doslova vytvořit z dosud ocelových 
a betonových mrakodrapů dřevěný les.

Ing. arch. Dagmar Česká



3636

Laboratorní testy borovicového a dubového 
dřeva jasně potvrdily, že dřevo bez povrcho-
vé úpravy neposkytuje vhodné prostředí pro 
přežití bakterií, a to díky svým extraktivním 
látkám a anatomické stavbě. Jakákoliv vrst-
va filmu na něm tuto vlastnost zničí. Vzniká 
tedy konflikt zájmů, protože v naší současné 
kultuře přetrvává stereotypní názor, že právě 
kompaktní chemická povrchová úprava doká-
že dřevo ochránit před opotřebováním a za-
bezpečí lehkou údržbu pomocí čištění mok-
rou cestou. Je to ale skutečně pravda?
I přírodní oleje a vosky do velké míry přiroze-
nou pórovitost dřeva potlačí, a tak se množství 
jeho pozitivních vlastností ztrácí. Nepřítom-
nost povrchové úpravy má samozřejmě i eko-
logický význam. Čím méně chemikálií při 
výrobě i při používání výrobků ze dřeva, tím 
lépe. Jak se ale o masivní neošetřené dřevo sta-
rat? Jakmile necháme dřevo bez jakékoliv povr-
chové úpravy, nevyhneme se nečistotám, které 
na jeho povrchu ulpí. Speciálně je pak důležité 
věnovat pozornost tekutinám, které při vylití 
zanechávají stopy. Pokud nejsou ihned setřeny, 
dojde k rozpuštění přírodních barev ve dřevě 
a trvalé změně zabarvení. Nabízí se ale několik 
možností, jak dřevo udržovat „čisté“. Prvním 

Dřevo je přirozeně na pohled a na dotek atraktivní pro 
většinu lidí. Má i mnoho dalších dobrých vlastností, které 
mohou ovlivnit zdravé mikroklima v interiérech. Některé 
z nich jsou dokonce měřitelné. Jmenujme například na dotek 
příjemný povrch, schopnost regulovat vlhkost ovzduší 
v místnosti či antibakteriální vlastnosti. Všechny tyto 
kvality mají ale jedno úskalí – jsou stoprocentně účinné jen 
bez přítomnosti povrchové úpravy.

DŘEVO
V NEMOCNIČNÍM 
PROSTŘEDÍ 

OSVĚTA
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je chemické čištění – tedy „mokré“ čištění za 
pomoci chemických sloučenin, druhou čištění 
mechanické (broušení, kartáčování), které od-
straní i velké nečistoty a nechtěnou patinu.

BENEFITY DŘEVA A OSTATNÍCH 
PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Všechny zmiňované vlastnosti dřeva kromě jeho 
údržby hrají ve prospěch jeho využívání v ne-
mocničním a wellness prostředí. Prostředí vytvo-
řené z přírodních materiálů, ze dřeva obzvlášť, 
má regenerační účinek na nervový systém, 
čímž pomáhá vytvářet podpůrné prostředí pro 
snižování stresu a urychlení léčebného procesu 
pacientů, o čemž ostatně svědčí hned několik za-
hraničních studií. Tato náklonnost k přírodním 
materiálům a k přírodě evokujícím řešením, kte-
rá v současné době ve vědeckých kruzích dostala 
název biofílie, funguje na kulturní a živočišné 
úrovni člověka. Náš nervový systém přírodní 
materiály a řešení pozná, jsou mu instinktivně 
blízké a určitým způsobem i příbuzné. Připomí-
nají mu přežití a celé tělo se tak při nich může 
uvolnit. Z hlediska kulturních archetypů jsou 
přírodní materiály naše tradiční kultury.
I když dřevo a ostatní přírodní materiály 
dočasně vytlačily různé novinky, stavební 

Realizovaný interiér v listopadu 2016,  
návrh Martin Boleš  

a Veronika Kotradyová

Původní interiér čekárny
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a bytová kultura se k nim nadále ráda vrací, 
protože jsou jednoduše nadčasové. Na to, 
aby se stereotypy a s nimi spojené hygienic-
ké předpisy týkající se údržby změnily, je ale 
potřeba vytvořit příležitosti pro použití dřeva 
v reálném hygienicky exponovaném prostře-
dí. Z toho důvodu se naše fakulta od roku 
2015 snaží o spolupráci na projektech revi-
talizací nemocničních prostorů. Chceme na 
kvalitním designu vědecky dokázat, že dřevo 
a ostatní přírodní materiály ve své autentické 
podobě mají svoje místo minimálně v polove-
řejných a veřejných zónách, jako jsou čekárny 
nebo odpočinkové místnosti.

PRVNÍ VLAŠTOVKA:  
ČEKÁRNA U ORDINACE
Naším prvním pokusem byla studie revitali-
zace vestibulu a čekárny Národního onkolo-
gického ústavu v Bratislavě na Klenové uli-
ci. Byl vypracován projekt pro celý vestibul 
a v rámci našeho výzkumného projektu byla 
pilotně realizována jeho první část – čekárna 
před ambulancemi Kliniky klinické onkolo-
gie. K realizaci došlo v říjnu a listopadu 2016, 
přičemž byl instalován obklad stěny a stro-
pu z borovice a posezení ze smrkových trá-
mů, všechno bez chemické úpravy. Dále bylo 
poprvé použito sekundární dýhování dveří 

borovicovou dýhou a osazené nové teplé bílé 
osvětlení.
Povrchy v čekárně podrobujeme mikrobiolo-
gickým testům a měříme emise těkavých orga-
nických látek (VOC) v ovzduší s cílem zjistit, 
jaký vliv má použití dřeva na celkové mikrokli-
ma v tomto nemocničním prostoru. Tato stu-
die byla součástí většího výzkumného projektu 
Fakulty architektury STU – Interakce člověka 
a dřeva a dizertační práce doktoranda Martina 
Boleše, který je společně se mnou, svojí školi-
telkou, autorem návrhu interiéru. Cílem této 
studie bylo poukázat na fakt, že dřevo je ma-
teriál vhodný do nemocničního prostředí a je 
minimálně rovnocenným partnerem ke všem 
ostatním, běžně používaným a normami a ste-
reotypy akceptovaným materiálům v nemoc-
ničním prostředí, ve velké míře i bez povrchové 
úpravy.
V únoru roku 2018 proběhlo i testování emo-
cionálních a fyziologických reakcí responden-
tů v době pobytu v revitalizované části vesti-
bulu ve spolupráci s vědci z různých oblastí, 
jehož výsledky se v současné době ještě vyhod-
nocují. I zde proběhly první testy v laboratoři, 
které naznačují, že vizuální, dotykový a čicho-
vý kontakt se dřevem snižuje pulz, prohlubu-
je dýchání a aktivuje části mozku, dávané do 
souvislosti s dobrými pocity.

Ve spolupráci s Kompetenzzentrum WOOD 
K plus ve Vídni proběhlo i měření a vyhodno-
cování emisí VOC v prostoru vestibulu v pů-
vodním stavu, tři týdny po instalaci a bude 
ještě jednou provedeno za čtyři měsíce. Jeho 
cílem je dokázat, nebo vyvrátit hypotézu, že 
dřevo v surovém stavu bez povrchové úpravy 
dokáže díky takzvanému sink-efektu absorbo-
vat určité množství škodlivých emisí a zpátky 
uvolňovat zpět do ovzduší mnohem menší 
množství. Výsledky ukázaly, že dřevo skuteč-
ně změnilo obsah emisí VOC. Některé z nich 
byly po instalaci dřevěných prvků opravdu re-
dukovány (např. xylen, oktanol, 2-ethylhexa-
nol a jiné), tedy látky zdraví škodlivé, které 
se běžně vyskytují v čisticích a desinfekčních 
prostředcích a materiálech běžně v interiéru 
používaných. Na druhé straně alfa-pinen, 
D-3-caren nebo limonen (terpenoidy) jsou 
VOC emise typické pro jehličnaté dřeviny. 
Proto, aby bylo možné z takovýchto testů vy-
vodit jednoznačné závěry, je nutné zkoumat 
fenomén sink-efektu po delší dobu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DŘEVA 
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
První celoplošná a důkladná údržba – čištění 
sedadel, opěradel dřevěných laviček a stolků – 
proběhla v březnu 2017, tedy čtyři měsíce po 

Testovací plochy na povrchu přírodního dřeva po čtyřech měsících od instalace. 
Znečištění nebylo biologického charakteru – jde o čekárnu, takže jde o klasické 
ušpinění od kalhot, bot a tašek

Testování fyziologických reakcí respondentů na pobyt v prostoru čekárny 
v únoru 2018, použití komplexní metodiky sestávající ze senzorů EEG, snímá-

ní výrazů tváře, dotazníků a měření kortizolu ze slin

OSVĚTA

Povrchčištěný
technickým lihem

PovrchčištěnýSavem
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montáži. Prvním stupněm bylo čištění povr-
chu neupraveného dřeva technickým lihem 
(90% etanol) a řídkým Savem.
Přírodní povrchy byly po čištění Savem za-
žloutlé a navíc vykazovaly i po vyčištění více 
přeživších mikroorganismů, na rozdíl od 
ploch čištěných etanolem, které zůstaly v pů-
vodní barvě a měly po vyčištění téměř nulo-
vou hodnotu přítomných mikroorganismů.

PROPOJENÍ UMĚNÍ, VĚDY 
A DESIGNU
V červnu 2017 proběhla instalace umělecké-
ho objektu na stěnu v čekárně, která je od-
nímatelná a čistitelná. Součástí díla je Příběh 
stromu, ze kterého jsou prvky ve vestibulu 

společně s uměleckou skulpturou vyrobeny. 
Hlavním motivem Příběhu je paralela mezi 
životem stromů a lidí, protože je díky dendro-
logické analýze prokazatelné, že strom prožívá 
stejně jako člověk lepší i horší časy.

DALŠÍ VÝZKUM A PROJEKTY
V blízké budoucnosti proběhne průzkum vní-
mání pacientů a měření fyziologických reakcí 
nezávislých respondentů na prostředí s výraz-
ným podílem masivního dřeva.
Dalším projektem použití dřeva v nemocnič-
ním prostředí je revitalizace místnosti na odsá-
vání mateřského mléka na Klinice neonatolo-
gie LF UPJŠ a DFN v Košicích (oddělení pro 
předčasně narozené děti). Pro lepší pochopení 

fungování této místnosti byl vykonán terénní 
průzkum přímo na oddělení, radili jsme se také 
s maminkami a zdravotním personálem tak, 
aby návrh odpovídal skutečným potřebám. 
Pohoda matek má přímý vliv na kvalitu odsá-
vaného mléka, přitom má ale prostor vysoký 
hygienický standard kvůli manipulaci s mateř-
ským mlékem. Zároveň sem vstupují i kojící 
matky zvenku, protože dochází k situacím, kdy 
jsou už propuštěny z nemocnice, zatímco je-
jich miminka ještě zůstávají hospitalizována. 
Z toho důvodu nebylo nakonec možné reali-
zovat vybavení z úplně neošetřovaného dřeva. 
Začátkem roku 2018 jsme našli kompromisní 
řešení a použili jsme borovicové spárovky s po-
vrchovou úpravou z tvrdého voskového oleje, 
který je čistitelný a desinfikovatelný stejně jako 
ostatní nábytkové materiály.

ZÁVĚR 
Dřevo má přirozené antibakteriální účinky, 
dokáže redukovat množství mikroorganismů 
v ovzduší a na svém povrchu a odpovídá hy-
gienickým normám pro nemocniční prostředí. 
Přesto dosavadní mikrobiologické testy nazna-
čují, že dřevo si zachovává svoje přirozené an-
tibakteriální účinky pouze v případě, že není 
silně znečištěno vrstvami tuhých nečistot vzni-
kajících z intenzivního kontaktu s člověkem. 
Méně exponované části bez nečistot si tyto 
vlastnosti zachovaly po mnohem delší dobu.
Mikrobiální kvalita ovzduší byla i po čtyřech 
a sedmi měsících lepší oproti původnímu sta-
vu. Prostřednictvím pravidelného chemického 
čištění a po několika letech možná i mechanic-
kého přebroušení povrchu je možné dosáhnout 
velmi dobrého hygienického standardu.
Jinou možností je zónování prostorů zdravot-
nických zařízení tak, aby bylo možné v málo 
exponovaných částech používat dřevo a jiné 
přírodní materiály i bez povrchové úpravy a tím 
pozitivně ovlivňovat komplexní mikroklima. 
Nejdůležitější ale je změnit přístup profesioná-
lů a uživatelů k dřevěným povrchům, překonat 
stereotypy a přehodnotit, které povrchy v in-
teriéru má opravdu smysl chemicky upravovat 
a které je možné ponechat neošetřené.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a kol. 
Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Foto Noro Knap

Umělecké dílo a tabule Příběh 
stromu. Autory jsou Veronika 
Kotradyová a Martin Mjartan 
ve spolupráci s Martinem 
Bolešem a Wandou Borysko 
z Fakulty architektury STU 
v Bratislavě. Dendrologická 
analýza dřeva vznikla ve 
spolupráci s Dipl.-Ing. Dr.nat.
techn. Michaelem Grabnerem 
z Institut für Holztechnologie 
und Nachwachsende Rohstoffe 
v Tullnu

Realizovaný interiér místnosti na odsávání mateřského 
mléka na Klinice neonatologie LF UPJŠ a DFN v Košicích, 
projekt OZ Novorozenec s BCDlab Fakulty architektury

Celý prostor včetně umělecké 
instalace
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Dvanáct modelových domů z různých staveb-
ních materiálů včetně dřeva bylo postaveno 
přímo za novým Centrem inovací Baumit ve 
Wopfingu, 50 km jižně od Vídně. Normova-
né domy s venkovními rozměry 4 × 5 metrů 
byly opatřeny nejrůznějšími vnitřními a vněj-
šími omítkami nebo zateplovacími systémy 
doplněnými o nátěry a finální omítky. Pro 
všechny platí stejné venkovní klimatické pod-
mínky a stejná hodnota UV záření. Projekt je 
odpovědí Baumitu na mnoho let zkoumání 
zdravého bydlení, při kterém si výzkumníci 
stále palčivěji uvědomovali, jak málo vědecky 
fundovaných materiálů podporujících zdraví 
a dobrý pocit vlastně je. Ing. Jakub Moc, mar-
ketingový ředitel společnosti Baumit, nám 
odpověděl na několik otázek, které se týkají 
především omítkového systému regulujícího 
vlhkost vzduchu v interiéru.

Jak mohou stěny ovlivňovat  
kvalitu bydlení?
Správným návrhem stěny dokážeme ovlivnit 
kvalitu vnitřního prostředí a tím zvýšit i kva-
litu zdraví obyvatel, kteří ho užívají. Lidé by 
si měli uvědomit, že při návrhu konstrukce 
musí zohlednit několik parametrů, které do-
kážou ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí. 
Na základě měření, která po tři roky prová-
díme ve výzkumném parku Viva Research 
Park v rakouském městečku Wopfing, je třeba 
z hlediska zdravého bydlení klást důraz přede-
vším na tři základní faktory. Patří sem zateple-
ní, které chrání vnitřní prostor před vnějšími 

účinky klimatických změn a vysokých nebo 
nízkých teplot.
Dalším faktorem je hmotnost konstrukce, jež 
hraje významnou roli z pohledu ochrany před 
hlukem, který dokáže hodně znepříjemnit 
život i ublížit. Hmotnost konstrukce dokáže 
také akumulovat teplo. Pokud tedy vydáte 
energii na vytopení místnosti, tak schopnost 
akumulovat tuto energii pomáhá ve chvílích, 
kdy nevytápíte.
A třetím z parametrů jsou povrchy v inte-
riéru. Kupříkladu vhodné omítkové systémy 
dovedou účinně regulovat vlhkost vzduchu 
uvnitř místnosti, zabrání výrazným výkyvům 
vlhkosti vzduchu, a zamezí tak nepříjemným 
pocitům. Kvalitní omítkové systémy neuvol-
ňují ani žádné těkavé látky, které by negativně 
ovlivnily zdraví obyvatel. Jsou navrženy tak, 
aby u nich nedocházelo k uvolňování negativ-
ních látek do vzduchu, který dýcháme.

A jaký omítkový systém tedy 
považujete za ideální pro stavbu 
domu?
Z hlediska zateplení záleží na typu objektu, 
jeho výšce, rozměrech nebo dopadech poža-
davků požárně bezpečnostního řešení. Náš 
prémiový systém je ale také o prodyšnosti. 
Pokud dokážeme dát konstrukci prodyšnost, 
podpoříme kvalitu života uvnitř.

O kterém systému je konkrétně řeč?
O zateplovacím systému Baumit open s vy-
sokou prodyšností, který podporuje tepelnou 

akumulaci hmotné stěny, chrání vnitřní pro-
středí před negativními účinky nízkých či 
naopak vysokých venkovních teplot, pomáhá 
uchovávat tepelnou energii uvnitř a přitom 
pomáhá průchodu vlhkosti z vnitřního do 
vnějšího  prostředí.
Z hlediska vnitřních povrchových úprav je 
to pak omítkový systém Baumit Klima. Je to 
systém výrobků, které dokážou účinně regu-
lovat vlhkost vzduchu, což je jejich hlavním 
přínosem.

V čem lidé při volbě zateplovacího 
systému a omítek nejčastěji chybují? 
Omítky asi lidé volí především podle 
jejich vizuální stránky, pokud nejsou 
okolnostmi donuceni volit jinak.
Ona i ta vizuální stránka je velmi důležitá, 
protože v těch místnostech budete bydlet. 
Povrchové úpravy se však ve většině staveb 
dělají na konci, kdy se investor obvykle do-
stává pod největší finanční tlaky a volí pak 
raději levné řešení. U zateplování jde o vol-
bu nesystémových řešení, kdy stavitel ne-
přemýšlí o tom, jak jednotlivé prvky budou 
fungovat jako celek.
Důležité je dívat se na stavbu skrze celou její 
životnost. Pokud zainvestuji do kvalitních 
materiálů, vrátí se mi to v delší životnosti 
i kvalitě vnitřního prostředí. Vyhnu se doda-
tečným nákladům na odstraňování vlhkosti 
a plísní, na změnu nedostatečného zateplení 
či odstranění poruch z důvodu nesouladu 
 použitých  mate riálů.

V roce 2015 zahájila společnost Baumit celoevropsky jedinečný 
výzkumný projekt pod názvem Viva Research Park. Největší 
výzkumný park stavebních materiálů v Evropě slouží k tomu, aby 
bylo možné při simulaci reálné bytové situace zkoumat souvislosti 
mezi stavebními materiály a jejich účinky na lidský organismus. 

ROZHOVOR

VIVA RESEARCH PARK:
UNIKÁTNÍ PROJEKT  
ZDRAVÉHO BYDLENÍ 
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Je z pohledu zdraví a zachytávání prachu 
hladká omítka lepší než plastická?
Mluvíme-li o vnitřních omítkách, nemá volba 
povrchu tak velký dopad na to, zda je omítka 
více, nebo méně zdravá. Samozřejmě, hladký 
povrch více zamezuje usazování prachu oproti 
štukovému, ale záleží také na náboji omítky, 
nakolik přitahuje prachové částice. Větší vliv 
má to, jaké látky se z omítky do interiéru 
uvolňují. Ať už z pohledu pocitů, které jed-
notlivé vůně či pachy vyvolávají, nebo z po-
hledu  zdraví.
Určitě si vybavíte své pocity ze vstupu do dřevo-
stavby, kde cítíte vůni dřeva. Opakem jsou ke-
ramické bloky nebo i beton, u něhož sice cítíte 
na počátku pachy a vlhkost, ale po jeho dozrání 
už ne. I pocity jsou důležitým parametrem inte-
riéru. Každopádně však potřebujete mít jistotu, 
že použitý materiál neuvolňuje do interiéru nic 
škodlivého. Ty parametry musí deklarovat vý-
robce a my je u našich materiálů zdravého by-
dlení deklarovat dokážeme, pro tože je měříme.

Můžete nám prozradit ještě nějaké 
další informace o vašem výzkumném 
projektu, který, jak vidím, je pro vás 
velmi důležitým zdrojem dat?
Viva Research Park byl vlastně vybudován 
proto, abychom měli zdroj dat pro správný 
návrh konceptu zdravého bydlení. Výzkum 
v něm probíhá již třetím rokem a nashro-
máždili jsme při něm velký objem dat. Na-
modelovali jsme tam velké množství různých 
konstrukcí na stejných budovách a získané 
výsledky porovnáváme a analyzujeme.
Viva Research Park generuje každý den, kaž-
dou hodinu, obrovské množství dat, ať jde 
o teploty, množství pachů, vlhkost vzduchu, 
intenzitu světla atd. Výsledkem projektu jsou 
znalosti toho, jaké konstrukce jsou z pohledu 

kvality zdravého bydlení vyhovující. Projekty 
však sledujeme i z pohledu již zmíněné poci-
tové složky, jak se lidé uvnitř budov z různých 
materiálů cítí, ať už jde o dřevostavbu, nebo 
stavby ze zcela odlišných materiálů.
Už když do kteréhokoliv ze dvanácti objektů 
projektu Viva Research Park vejdete, vnímáte 
rozdíly. Na první nádech poznáte, že jste v ji-
ném prostředí. V objektu z betonu se stěrkou 
je vzduch těžší a vlhčí, než když vejdete do 
obdobného objektu s Klima omítkou, přitom 
na pohled vypadají stejně, vizuálně rozdíl té-
měř nepoznáte.

Analyzujete získaná data sami? 
A využívá je čistě jen Baumit?
Veškerá data poskytujeme také rakouskému 
Institutu pro stavební biologii a ekologii, 
Univerzitě aplikovaných věd Burgenland, 
Rakouské agentuře pro zdraví a výživu a Lé-
kařské univerzitě Vídeň, které se na výzkumu 
spolupodílejí. To výzkumu dává i značnou 

 garanci důvěryhodnosti. Nejde tedy o mo-
delaci ve prospěch našich materiálů, všechna 
získaná data monitorujeme a vyhodnocujeme 
spolu se zmíněnými nezávislými institucemi. 
Jde o nezávislý výzkum, byť prováděný ve 
Viva Research Parku, který je součástí našeho 
mateřského závodu.

Předpokládám, že v rámci projektu 
jste si už ověřili vlastnosti zmíněné 
omítky Klima. V čem je tak jiná?
Jde o mikroporéznost, tedy o schopnost omítky 
na sebe navázat vlhkost z místnosti. Tu do míst-
nosti vnesete už tím, že tam jste, že dýcháte, že 
vaříte, případně sušíte prádlo. U klasické omít-
ky se hromadí a usazuje na povrchu, zatímco 
omítka Klima má z pohledu plniva i struktury 

mnohem více pórů, a tak může vlhkost vázat 
mnohem větší plochou, je schopna pojmout 
větší množství vlhkosti. Naopak ve chvílích, 
kdy je vlhkost vzduchu v místnosti nízká, je tato 
omítka schopná ji do místnosti vracet.
Další podstatnou součástí jsou vápenné ma-
teriály s vysokým pH, hubící zárodky plísní, 
které by tam mohly vznikat.
Třetí pozitivní vlastností je struktura složení 
neobsahující těžké těkavé látky (VOC), které 
by se mohly uvolňovat do interiéru.

Je produkt určen na hladké, nebo 
plastické omítky?
Trendem jsou dnes dohlazené povrchy, ale lidé 
u nás mají rádi hrubší povrchy. Často se ptají, 
zda lze použít fasádní omítky v interiéru. Jenže 
fasádní omítky nemají měřený para metr úniku 
těkavých látek. Proto v rámci omítek Baumit 
Klima nabízíme Baumit Klima Dekor, omítko-
vinu na čistě vápenné bázi, která umí nabídnout 
strukturu fasádní omítky a podporuje vlast-
nosti potřebné pro vytvoření zdravého bydle ní. 
Systém zdravých vnitřních omítek tedy dokáže 
nabídnout jak hladký povrch (s pomocí vyhla-
zovací stěrky Baumit  KlimaFino), tak i další 
povrchy, a to vždy při zachování tří zmíněných 
důležitých parametrů.
Naše řešení je koncipováno tak, aby podpo-
řilo individualitu. Nebaví nás vidět na každé 
fasádě a v každém interiéru to samé. Rádi by-
chom, aby se u nás stavěly domy, které jsou 
vždy něčím  zajímavé.

Máte ještě nějaké speciální 
doporučení, kterým by se měl řídit 
každý, kdo chce zdravě bydlet?
Na trhu je již hodně materiálů respektujících 
zdravé bydlení. Koncept zdravého bydlení však 
nevytvoříte jedním z nich. Jeho principy musí 
podporovat celá konstrukce. Proto u všeho 
zdůrazňujeme systém. Baumit je o systému. 
Konstrukce musí být systémově navržena od 
vnějšího povrchu po vnitřní. Vždy jde o ce-
lou skladbu stěny, aby byla sladěná a vzájemně 
fungovala. To je důvod, proč koncept zdravé-
ho bydlení neřešíme pouze z pohledu venkov-
ních a vnitřních povrchových úprav, na které 
se Baumit specializuje, ale zahrnuje i části, na 
které nejsou naše výrobky přímo zaměřeny, ale 
jsou nedílnou součástí konstrukce. Lidé musí 
o stavbě přemýšlet jako o celku.

 Děkuji za rozhovor!
 Ing. arch. Dagmar Česká
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Řada skeptiků je toho názoru, že technologické 
inovace ve městech jsou samoúčelné a neve-
dou ke zvýšení skutečné kvality života obyvatel 
města. Pokud ale kvalitu života nesnižují a na-
opak přispívají ke snížení ekonomické nároč-
nosti správy města, jeho konkurenceschopnosti 
a lepšímu fungování, pak má o těchto řešeních 
jistě smysl uvažovat. Plnohodnotné inteli gentní 
město by mělo naplňovat principy udržitelnos-
ti a přispívat ke kvalitě života a spokojenosti 
obyvatel. Moderní technologie se nesmí stát 
cílem, ale prostředkem. Jak říká Pilar Conesa, 
programová ředitelka Smart City Expo  World 
Congress v Barceloně, chytré město vzniká zdo-
la, je tedy nutné zapojit všechny vrstvy obyvatel 
do procesu Smart City, aby hrály roli jak v sa-
motném navrhování, tak v rozhodovacím pro-
cesu a určování důležitosti jednotlivých řešení. 
Smart City má sloužit svým obyvatelům.

Vedení měst a obcí je v dnešní době vystaveno bohaté nabídce nových technologií, 
jejichž rychlé tempo vývoje je téměř nemožné sledovat. Některá města ještě 
s určitou mírou pasivity odolávají, ale většina z nich už pomalu vplouvá 
do proudu inovací. Tak jako tak, jedná se o zcela nový typ managementu a vedení 
měst je nuceno se mu přizpůsobit. Ať už je to pouze elektronizace služeb úřadu 
nebo monitoring úspor energie, chytré parkování a osvětlení či optimalizace 
dopravy pomocí senzorů, je jisté, že propojení těchto řešení a prvků do uceleného 
systému není nic snadného a zhodnocení dopadu tohoto systému je ještě 
o něco komplikovanější. 

HODNOCENÍ  
INTELIGENTNÍCH MĚST 
POMOCÍ INDIKÁTORŮ

Koncept chytrého města. Šestnáct komponent ve čtyřech 
celcích: a. organizační, b. komunitní, c. infrastrukturní, 
d. výsledný. Monitoring a hodnocení patří pod Strategii 
a akční plán (bod 3). Zdroj: David Bárta, CityOne

13.  Kvalita života: město digitální, 
otevřené a kooperativní

14.  Kvalita života: město čisté  
a zdravé

15.  Kvalita života: ekonomicky  
zajímavé

16.  Brand – město se skvělou pověstí

9.  Plošné pokrytí
10. Víceúčelové řešení
11.  Integrované řešení
12.  Otevřené řešení

INTELIGENTNÍ MĚSTO
D

A
MĚSTO

C
TECHNOLOGIE

B  
OBČAN

1.  Politický závazek, 
Vize inteligentního města

2.  Organizace a odpovědnost
3.  Strategie a Akční plán
4.  Spolupráce a dlouhodobí 

partneři

5.  Aktivuje a propojuje
6.  Vytváří komunity a dává 

prostor k seberozvoji
7.  Sdílí: ekonomika sdílení
8.  Kultivuje veřejný prostor
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METODIKA HODNOCENÍ 
INTELIGENTNÍCH MĚST
Zhodnocení rozvoje „chytrosti“ města je slo-
žitým procesem, který musí zohlednit všech-
ny oblasti i úrovně fungování a života ve 
městě. Města mají dnes již více možností, jak 
hodnotit samostatně svou udržitelnost nebo 
„chytrost“ v dopravě a ICT. Dosud ale není 
k dispozici jednotný nástroj, který by zohled-
ňoval jak stránku udržitelnosti, tak chytrosti 
ve městě. Proto se nyní vyvíjí Metodika hod-
nocení inteligentních měst, která městům 
poskytne užitečný a přitom zjednodušený ná-
stroj, jak míru chytrosti města hodnotit bez 
opomenutí principů udržitelnosti a spokoje-
nosti obyvatel.
Na motivaci stát se chytrým městem nut-
ně navazuje i motivace měřit přibližování se 
k této vizi a jejím cílům. Důležité pro správné 
a rychlé hodnocení je mít přístup k datům 
o městě. I tento problém lze dnes již řešit 
pomocí moderních technologií a tím se stát 
inteligentním městem na více úrovních. Úpl-
nou novinkou je například využití umělé inte-
ligence ke zpracování dat z dopravních kamer, 
a to během několika sekund oproti hodinám 
pracovníků fyzicky sčítajících dopravu (začí-
nající firma GoodVision). Dále existuje řada 
komerčních služeb, které nabízejí integrační 
platformy (například Myjordomus od firmy 
Gordic), které jsou schopny propojit více ne-
závislých technologií a zjednodušit vedoucím 
pracovníkům města přístup k datům.

O VZNIKAJÍCÍ METODICE
Díky podpoře Ministerstva pro místní roz-
voj a Pracovní skupiny pro Smart Cities 
v současné době vzniká metodika hodno-
cení inteligentních měst. Na metodice od 
loňského září spolupracuje tým odborníků 
z České rady pro šetrné budovy a ČVUT 
UCEEB (Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov  Českého vysokého učení 
technického). Koncem tohoto roku bude 
k dispozici metodika, která bude otestována 
v reálném prostředí tří odlišných typů měst – 
Pacov (cca 5 000 obyvatel), statutární město 
Kladno (cca 68 000),  městská část Praha 3 
(cca 72 000). Práce na metodice čerpá ze 
zkušeností čtyř již používaných metodik, 
které byly vytvořeny se specifickým zámě-
rem. První je hodnocení tzv. ECI indiká tory 
(European Common Indicators – Společné 
evropské indikátory), které jsou v posled ních 

cca patnácti letech nejvyužívanějším soubo-
rem deseti indikátorů hodnotících udrži-
telnost českých a evropských měst. Dalším 
pramenem je asi nejrozsáhlejší evropský hod-
noticí systém CITYKeys, který byl vytvořen 
pro projekty a města účastnící se evropských 
grantových výzev. Další dva podklady jsou 
metodiky již zahrnující práci s konceptem 
inteligentního města. Jednu zpracovalo Cen-
trum dopravního výzkumu a její zaměření 
je víceméně omezeno na dopravu a ICT ve 
městech. Poslední zpracoval UCEEB spe-
cificky pro Městskou část  Prahu 3. Žádná 
z těchto metodik ale neposkytuje komplexní 
pohled na hodnocení udržitelného a spoko-
jeného inteligentního města. Cílem je novou 
metodiku zjednodušit do té míry, aby mohla 
sloužit nezávisle pracovníkům úřadů, a ne-
vyžadovala finančně nákladné zapojení dal-
ších expertů či nákup dat. Zároveň metodika 
apeluje na využití moderních technologií 
také při získávání nebo zpracování dat. 

OBSAH METODIKY
Obsahem metodiky bude ucelený soubor uka-
zatelů (indikátorů) rozdělený do tří rovnocen-
ných částí. První část zhodnocuje přítomnost 
procesních opatření, jako je například zřízení 
odborné pozice na městském úřadu (městský 
energetik, architekt města, aj.) nebo schválená 
strategie či vyhláška (např. adaptační  strategie). 
Druhá část obsahuje soubor objektivních 
ukazatelů v různých oblastech fungování 

města a jejich posun v čase. Příkladem může 
být množství spotřebované energie v budo-
vách města. Takových indikátorů je přibližně 
 třicet a pokrývají devět oblastí fungování měs-
ta jako je doprava, energetika, životní prostře-
dí, územní plánování, ICT atd. 
Třetí část pak obsahuje postup, jak vyhodno-
tit subjektivní ukazatele, které jsou hodnoce-
ny samotnými obyvateli zpravidla dotazníko-
vým šetřením tak, že lidé odpovídají na míru 
spokojenosti v různých oblastech života – 
bezpečnost, služby města, možnosti partici-
pace aj. Metodika je specifická tím, že každý 
z objektivních ukazatelů obsahuje vždy jeden 
ukazatel zachycující udržitelnost ve městě 
a další ukazatel technologický, který pokrývá 
v dané oblasti využití moderních technologií 
a inovací. Díky této nadstavbě, která je v hod-
notících systémech udržitelnosti v Čechách 
zatím unikátní, může metodika poskytnout 
skvělý nástroj pro hodnocení právě inteligent-
ních udržitelných měst, dnes známých jako 
Smart Cities. 
Metodika, která bude obsahovat soubor při-
bližně 60 indikátorů, z nichž polovina bude 
zhodnocovat udržitelnost města a druhá po-
lovina jeho inovativnost, se stane efektivním 
nástrojem pro rozhodování obce, a to jak 
z hlediska plánování do budoucna, tak jako 
podklad konkrétních politických rozhodnutí. 
Ukazatele budou hodnotit udržitelnost a ino-
vativnost v devíti oblastech: efektivní vlád-
nutí, inteligentní plánování území, efektivní 

Proč se stát chytrým městem a měřit jeho „chytrost“ 
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mobilita, zkvalitňování veřejných budov, ino-
vativní energetika, zdraví a místní komunita, 
životní prostředí a modro-zelená infrastruktu-
ra, inovativní ekonomika, ICT infrastruktura. 
Metodická příručka spojená se sadou indiká-
torů by měla být k dispozici veřejně již na 
konci tohoto roku. Její šíření a metodologic-
kou podporu by měla do budoucna zajišťovat 
pracovní skupina pro Smart City při České 
radě pro šetrné budovy.

VÝZNAMNOST BUDOV
Metodika samozřejmě klade silný důraz i na 
budovy jakožto významnou součást městské-
ho prostředí. Novým standardem jsou šetrné 

budovy s nízkou nebo nulovou spotřebou 
energie, budovy, které využívají udržitelné 
materiály a produkují minimum nebo žádné 
odpady, správně hospodaří s vodou včetně 
srážkové vody, jsou zdravé a komfortní, plní 
svoji funkci také ve vnějším prostředí a při-
spívají k celkové inteligenci města. Zvlášť 
aktuálním tématem je dnes splnění hygie-
nických požadavků u stávajících budov, pře-
devším škol, které se ukazují jako nedosta-
tečné. Kvalita vzduchu, světelné podmínky, 
hluk a teplota jsou faktory, které výrazně 
ovlivňují zdraví a schopnost soustředit se 
a učit se, ať už v kancelářských či školních 
budovách.

 
SMART CITY JE BĚH  
NA DLOUHOU TRAŤ
Je třeba klást důraz na to, aby technologie 
nebyly využívány takovým způsobem, který 
narušuje udržitelné směřování města, ať už 
v ekonomickém, environmentálním či sociál-
ním aspektu. Množství chytrých solárních 
laviček nebo autonomně řízeného osvětlení 
ve městě samo o sobě nemůže zaručit, že se 
město bude vyvíjet správným směrem a že 
nasazení technologií povede k vyšší kvalitě ži-
vota obyvatel. Využívání inovací a naplňování 
vize inteligentního města (Smart City) musí 
zároveň vždy splňovat podmínku udržitelné-
ho a šťastného města, kde je zaručena bez-
pečnost, kvalita života, zdraví a spokojenost 
jeho obyvatel. Tvorba inteligentních měst je 
dlouhodobou činností, která může pozitivně 
měnit životy lidí i celé společnosti.

Michaela Koucká
Česká rada pro šetrné budovy

GoodVision Video Insights je softwarová cloudová služba, která využívá umělou inteligenci a počítačové vidění k rychlé 
automatické detekci, rozpoznání a extrakci všech důležitých objektů spolu s jejich atributy a trajektoriemi z kamerových 
záznamů způsobem, jakým by to dělal člověk, ale za zlomek času, který by na to člověk potřeboval. Díky získaným datům 
organizace snadno provádí například sčítání, průzkumy a pokročilé analýzy dopravy. GoodVision jsou držitelé zlaté ceny 
z veletrhu URBIS 2018. Více www.goodvisionlive.com
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Název prezentace | jiný popis 3 | 188

PŘÍKLAD Z MOBILITY
OSLO

1 firma má 6 000 klientů (0,8 % obyvatel 
Oslo) na 300 aut

technologie a organizace

Počet aut v ulicích je nižší o 6,6 na km2

udržitelnost (výsledek)

Nejrychleji rostoucí trh carsharingu
První e-carsharing na světě

Existence pracoviště města pro 
sběr a publikaci dat o mobilitě

předpoklad

Příklad „smart ukazatele“ dle Metodiky hodnocení 
inteligentních udržitelných měst. Město Litoměřice díky 

správným procesním opatřením a s pomocí sledovaných 
ukazatelů dosáhlo reálné energetické úspory 

Norské Oslo díky „smart“ opatření v podobě sdílení místní automobilové dopravy snížilo počet aut v ulicích města

http://www.goodvisionlive.com/
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Zdraví je dnes žhavým tématem. Je také velkým 
byznysem. Každý rok zvyšujeme své výdaje na 
fitness aktivity a zařízení monitorující naše fit-
ness aktivity, ale přesto trávíme více času uvnitř 
budov než kdy dříve. Stáváme se skutečně ge-
nerací žijící uvnitř budov –  INDOOR GENE-
RATION. Pokud s tímto trendem nezačneme 
okamžitě bojovat, ohrozíme svoje zdraví. 
Následky moderního způsobu života uvnitř 
budov jsou přitom známy. V posledních dese-
tiletích poskytoval vědecký výzkum stále jedno-
značnější důkazy o negativních následcích, kte-
ré může mít – a má – dnešní sedavý způsob 
života uvnitř budov na zdraví lidí. Omezené 
množství čerstvého vzduchu a světla během 
dne může mít negativní dopad na náladu, spá-
nek a výkonnost, zatímco náš dýchací systém 
v nezdravém prostředí uvnitř budov také trpí.
•  Současná INDOOR GENERATION tráví 

pobytem uvnitř budov 90 % svého času.
•  Vzduch uvnitř budov může být až pětkrát více 

znečištěný než vzduch venku. 77 % populace si 
to však podle průzkumu YouGov neuvědomuje. 

•  Nejvíce znečištěným pokojem v domě, co se týče 
ovzduší, je často dětský pokoj. 

•  Zpráva INDOOR GENERATION poukazu-
je na to, jak jsou denní světlo a čerstvý vzduch 
pro naše zdraví důležité.

Právě zveřejněná zpráva zabývající se součas-
nou generací tzv. INDOOR GENERATION 

vyvozuje své závěry z rozsáhlého průzkumu 
společnosti YouGov, který proběhl v březnu 
a dubnu v Evropě a Severní Americe.  Průzkum, 
kterého se zúčastnilo 16 000 respon dentů ve 
14 zemích, ukázal, že lidé mají mylnou před-
stavu o čase, který tráví zavřeni v budovách, 
i o kvalitě vzduchu v interiéru. Nejvíce se před-
stava od reality lišila u výpovědí Čechů, kteří 
dosáhli nejhoršího skóre ze všech respondentů. 
Pouhých 5 % Čechů si uvědomuje, že v uzavře-
ných budovách tráví 21 až 24 hodin denně. 

VNITŘNÍ VZDUCH JE ZNEČIŠTĚN VÍCE 
NEŽ VENKOVNÍ 
Možná mnoho z vás překvapí, když se  dozví, 
že ve skutečnosti může být vzduch v našich do-
movech až pětkrát více znečištěný než vzduch 
venku.1 Špatná kvalita vzduchu uvnitř budov 
může vést ke krátkodobým symptomům, na-
příklad: podráždění očí, nosu a jícnu; bolení 
či motání hlavy a únavě. Dlouhodobé násled-
ky mohou být závažnější a mohou zahrnovat 

respi rační onemocnění, astma, chronickou ob-
strukční plicní nemoc a srdeční onemocnění.3 
U lidí, kteří žijí v domovech, v nichž se vyskytu-
je vlhkost a plíseň, je dokonce o 40 % pravdě-
podobnější, že budou mít  astma, a dnes má 
 astma 2,2 milionu Evropanů kvůli podmín-
kám, v nichž bydlí.4 

CO MŮŽEME DĚLAT PRO ZLEPŠENÍ?
Jsme generace žijící ve vnitřních prostorách se 
všemi výhodami i nevýhodami, které to přináší. 
Rozdíl mezi vnímáním a realitou, který byl od-
halen ve zprávě INDOOR  GENERATION, 
ukazuje, že potřebujeme zvýšit povědomí o ná-
sledcích života ve vnitřních prostorách. Pokud 
máme zmírnit nebo zvrátit rostoucí výskyt 
zdravotních problémů, měli bychom přistoupit 
k činům a upravit své chování i své prostředí 
uvnitř budov. Malé změny, které může udělat 
každý z nás, i to, jak zlepšit své životní prostředí 
a kvalitu ovzduší ve svém domě, můžete zjistit 
na www.theindoorgeneration.com.

Nikdy v minulosti nebyl náš život takovým mixem aktivit odehrávajících 
se uvnitř budov jako teď. To, co nás donedávna odlučovalo od přírody 
a bylo hnací silou naší evoluce jako živočišného druhu, nás paradoxně 
může ohrozit na zdraví. Zpráva INDOOR GENERATION vrhá světlo 
na fenomén života uvnitř budov a zkoumá rozdíl ve vnímání toho, 
jak si myslíme, že žijeme, a tím, jak skutečně žijeme. Rozebírá, proč je 
to důležité. A přináší praktické návrhy, co a jak bychom mohli zlepšit, 
abychom prospěli sobě, svým rodinám a společnosti jako celku.

ČEŠI TRÁVÍ přespříliš ČASU 
V BUDOVÁCH
A OHROŽUJÍ TÍM 
SVÉ ZDRAVÍ 

Komerčníprezentace

ZDROJ:
 1Úřad Spojených států pro ochranu životního prostředí. Zpráva o životním prostředí (ROE). https://cfpub.
epa.gov/roe/chapter/air/indoorair.cfm
2Britská norma, BS 5250: Předpisy pro kontrolu kondenzace v budovách, 2002.
3Úřad Spojených států pro ochranu životního prostředí. Úvod do problematiky kvality vzduchu uvnitř budov. 
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
4Fraunhofer IBP. Plíseň a vlhkost v evropských domovech a jejich dopad na zdraví.

http://ww.theindoorgeneration.com/
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
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Podíl dřevostaveb na tuzemském trhu nepře-
tržitě roste a jeho výše se pomalu dostává na 
úrovně, běžné v zemích na západ a sever od 
našich hranic. Dřevostavby se prosazují nejen 
jako rodinné domy, ale staví se z nich i bytové 
domy či mateřské školy. Ve všech těchto sekto-
rech se uplatňují dřevostavby se sádrovlákni-
tými deskami a materiály fermacell. Tento 

moderní materiál pro suchý systém výstavby 
je používán na obvodových stěnách a na vnitř-
ních, stropních a podlahových konstrukcích 
a školkám předává své typické přednosti  – 
vysokou stabilitu, úsporné konstrukce, flexi-
bilní uspořádání půdorysu, rychlou montáž, 
dobrou zvukovou izolaci a spolehlivou pro-
tipožární ochranu. Investor nové školky se 

navíc může spolehnout, že použité konstrukce 
a materiály jsou certifikované v našich i evrop-
ských zkušebnách. Samozřejmostí dřevostaveb 
s  fermacellem je zdravé klima v místnostech, 
certifikát stavební biologie, odolnost vůči ná-
razům a vlhkosti a příjemný tepelný komfort.
Klíčovou přednosti mateřské školy na bázi 
dřeva s materiály fermacell je velmi krátká 

Pokud vedení obce a města uvažuje o nové mateřské školce a hledá 
rychlé a současně standardní a prověřené řešení, mělo by určitě zvážit 
výstavbu nové školky na bázi dřevostavby. Výhody této technologie jsou 
přesvědčivé a i u nás už existuje dostatek projektantů a výrobců (a tím 
i referencí), kteří školky z prefabrikovaných konstrukcí umí zrealizovat 
rychle, dostupně a ve výborné kvalitě. 

I DÍKY DESKÁM  
FERMACELL 
UŽ NENÍ MATEŘSKÁ  
ŠKOLKA NA BÁZI DŘEVA  
žádnou raritou

Komerčníprezentace

MŠ Mladá BoleslavMŠ Olomouc
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doba výstavby a rychlost užívání, kterou tra-
diční metody výstavby nejsou schopny ga-
rantovat. Ale atraktivní jsou i další parame-
try – vynikající akustické vlastností a vysoká 
požární odolnost. 
Dřevo a odolnost proti ohni není žádný pro-
timluv – v době požáru rozhoduje o požární 
odolnosti stavby celkové řešení konstrukce 
stavby a ne samotné stavební hmoty, u dře-
vostaveb je proto obava z dřeva jako základní 
stavebního materiálu zcela neodůvodněná. 
Ostatně dřevo je od přírody požárně bez-
pečný materiál. Při použití fermacellu není 
problém ani v odolnosti stěn proti měkkým 
a tvrdým rázům, tak častým právě u mateř-
ských škol. Samostatnou kapitolou je extrém-
ně nízká energetická náročnost moderních 
dřevostaveb. Za pozornost stojí i promyšlená 
a systémová certifikace kvality u tuzemských 
výrobců.
Nejlepším doporučením jsou však hotové re-
alizace. Řada obcí už dřevostavbu nové školky 
s materiály fermacell realizovala. Je proto vel-
mi snadné si ověřit, jak se jim tato cesta k no-
vým kapacitám pro děti osvědčila. Z mnoha 
příkladů stačí uvést například školky v Mladé 

Boleslavi, Olomouci, Mukařově, v obci Prace 
či v Roztokách u Prahy. Poslední tři uvedené 
realizovala společnost Haas Fertigbau Chano-
vice, která využívá desky fermacell právě pro 
jejich výborné statické a protipožární vlast-
nosti. 
Investorem školky pro 50 dětí v Roztokách, 
dokončené v květnu 2018, bylo Město Roz-
toky, které výstavbu financovalo z vlastních 
zdrojů a z evropských fondů. Důvod pro 
stavbu nové školky byl prostý – počet oby-
vatel Roztok se v posledních 15 letech zvýšil 
zhruba o třetinu na více než 9000. Kapacita 
roztockých školek byla před výstavbou nové-
ho objektu v Palackého ulici relativně vysoká 
a nabízela místo pro přibližně 300 dětí, přes-
to desítky míst pořád chyběly. Vedení obce 
rozhodlo už v roce 2016 o navýšení kapa-
cit o cca 65–75 dětí, přičemž 50 míst měla 
poskytnout právě nová budova. Projekční 
kancelář Pilsprojekt, s.r.o. Plzeň navrhla pří-
zemní nepodsklepený objekt o půdorysu 
28,2 × 14,1 m se sedlovou střechou o sklonu 
15°. Jedná se o difuzně uzavřenou montova-
nou dřevostavbu z prefabrikovaných stěno-
vých panelů, které jsou montovány na stavbě. 

V projektu je použit certifikovaný systém 
s atestem na konstrukce DP2, který využívá 
k oboustrannému opláštění sádrovláknité des-
ky fermacell. 
I tato školka se navíc může pochlubit ma-
ximální ohleduplnosti k lidskému zdraví 
a zdravotní nezávadností. Stavby s materiály 
fermacell patří do kategorie zdravého bydlení, 
k výrobě desek se používají výhradně přírod-
ní materiály a konstrukce neobsahují žádné 
nebezpečné látky či lepidla. Spolu s rychlostí, 
výbornou statikou, požární odolností, odol-
nosti stěn proti nárazům a certifikovanými 
a prověřenými konstrukcemi je to o důvod 
navíc pro novou školku na bázi dřevostavby 
ve vaší obci či městě.

Více informací 
o materiálech 
fermacell najdete na 
www.fermacell.cz

MŠ Mukařov MŠ Roztoky u Prahy

http://www.fermacell.cz/
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Novostavba mateřské školy v ulici Stani-
slavského v Ostravě-Svinově je řešena pro 
dvě oddělení s 24 dětmi. Jedná se o jedno-
duchý přízemní objekt situovaný v severní 
části pozemku.
Základní částí je budova vlastní mateřské školy, 
která je doplněna o terasu s pergolou a malým 
objektem venkovního WC se skladem hraček. 

Konstrukce vnějších teras rozděluje zahradu na 
dvě části – vnitřní (intenzivně ozeleněnou kvů-
li výhledům z prostorů školy) a vnější (uvol-
něnou, umožňující veškeré hry dětí), která je 
doplněna dětskými herními prvky. 
Návrh stavby vycházel z požadavků na pou-
žití dřevěných konstrukcí a obecně montáž-
ních postupů dřevostaveb. Obvodové zdi jsou 

obloženy cementotřískovými deskami, archi-
tektonické pojetí budovy staví na kontrastu 
plných a transparentních ploch. Pro objekt je 
charakteristická výrazná barevnost v přírod-
ních odstínech.
Vstup do budovy ze severní části pozemku 
ústí do vstupní haly, na kterou jsou napoje-
ny všechny provozní celky mateřské školy. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
OSTRAVA - SVINOV
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Autor: Janda + Zezula architekti | Martin Janda
Spolupráce: Pavla Macháčová, Dušan Hynčica, František Dostál
Investor: Statutární město Ostrava – městský obvod Svinov
Projekt: 2016
Realizace: 2017
Investiční náklady: 16 mil. Kč
Foto: Petr Opavský

Přes šatny jsou přístupná obě oddělení, záze-
mí pro personál včetně samostatného vstupu 
do přípravy jídla, úklidová a technická míst-
nost, sklad prádla a kancelář ředitelky školy. 
Obě oddělení jsou prostorově shodná, zrca-
dlově otočená podle severojižní osy. V každém 
je samostatná umývárna, sklad lůžek a zázemí 
pro učitelky.



50

REALIZACE pro edukaci

Na několik otázek ohledně mateřské školy 
v Ostravě-Svinově nám odpověděla starostka 
městského obvodu Helena Wieluchová. 

Proč jste se rozhodli realizovat budovu 
nové školky jako dřevostavbu?
I když městský obvod Svinov měl zcela jiný 
záměr s výstavbou mateřské školy, nakonec 
se rozhodlo realizovat budovu mateřské ško-
ly jako dřevostavbu. Hlavním důvodem byla 
doba výstavby, cena a rovněž provozní nákla-
dy do budoucna.

Byli jste spokojeni s průběhem 
a rychlostí realizace?
Přes počáteční potíže s výběrem firmy jsme 
měli nakonec štěstí. Společnost  PRINEX 
GROUP, která tuto stavbu realizovala a jejímž 

hlavním programem je výstavba nízkoenerge-
tických a pasivních domů dřevostaveb, splnila 
naše očekávání do puntíku.

Jak dlouho celý proces od prvotní 
myšlenky až do otevření trval?
Městský obvod Svinov v rámci stanovených 
pravidel řeší každou investiční akci formou 
zadání veřejné zakázky. Výběr realizátora byl 
tedy přesně stanoven zákonem. U této stav-
by uplynulo asi 17 měsíců mezi zpracováním 
projektu, kdy jsme oslovili architekta Martina 
Jandu, zadáním zakázky a jejím ukončením. 
Samotná realizace stavby trvala sedm měsíců.

Byly na realizaci použity nějaké 
dotace?
Městský obvod Svinov financoval výstav-
bu nové mateřské školy za finanční pomoci 
 Magistrátu města Ostravy a částečně svými 
zdroji. Vybavení výdejny jídel, pořízení ná-
bytku do jednotlivých tříd a částečně i mobi-
liář zahrady byl řešen formou dotace.

Jsou děti v novém zařízení spokojené? 
Máte třeba i nějaké reakce od rodičů?
Před oficiálním otevřením mateřské školy byl 
zorganizován den otevřených dveří, zájem byl 
poměrně velký. Reakce rodičů i dětí byly pozi-
tivní. Celá stavba působí velmi vzdušně a pro-
storně. Kapacita školky, která má dvě třídy, je 
zcela naplněna. 

Chystáte se na realizaci dalších 
veřejných staveb?
V městském obvodu Svinov zamýšlíme ještě vý-
stavbu nové sportovní haly, ale i když se jedná 
o montovanou stavbu, nebude to dřevo stavba.
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Mateřská škola se nachází na pozemku o výměře 8 445 m2 v klidné 
vilové části města Říčany u Prahy. Areál je vzdálen vzdušnou čarou ne-
celých 500 m od náměstí a asi 3 km od dálnice D1. Vlastní stavba 
celého komplexu o rozloze 627 m2 má kapacitu 61 dětí. Za budovou se 
nachází dětské hřiště, před budovou parkoviště, na které bezprostředně 
navazuje hřiště fotbalové. Původní návrh byl řešen tak, aby bylo mož-
no objekt využívat multifunkčně (škola, školka, rehabilitační centrum, 
apod.). Součástí objektu je i vlastní kuchyně. Stavba je řešena jako 
masivní dřevo stavba (roubenka) v kombinaci se zděnými omítanými 
částmi, takže dřevo v pohledové formě dominuje  exteriéru i interiéru. 
Objekt je zastřešen valbovou střechou s tmavou skládanou krytinou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ŘÍČANY U PRAHY

REALIZACE pro edukaci

Investor: Mgr. Miloslava Pešková
Autor: Radislav Sonntag a kol.
Dodavatel: Bartoš Dřevostavby s.r.o.
Realizace: 2004 – 2005
Konstrukce: masivní dřevo v kombinaci se zdivem
Foto: Ing. Štěpán Bartoš
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Protože v Roztokách u Prahy se počet obyvatel zvýšil za 
posledních 15 let zhruba o třetinu, rozhodlo se město s po-
mocí vlastních zdrojů a evropských fondů vystavět novou 
budovu mateřské školky. Od počátku byla zakázka zadá-
vána jako dřevostavba, zejména kvůli rychlosti výstavby. 
Projektant navrhl přízemní nepodsklepený objekt se sed-
lovou střechou o sklonu 15°. Půdorysné rozměry vlastního 
objektu jsou 28,2 × 14,1 m. Na jižní straně na budovu 
mateřské školy navazuje terasa, která je přístupná z učeben 
a přes kterou je zprostředkováno zásobování výdejny jídel. 
Jedná se o difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu 
z prefabrikovaných stěnových panelů, které jsou monto-
vány na stavbě. Nosná konstrukce je z dřevěných KVH 
profilů 140 mm s výplní minerální izolací. V projektu je 
použit certifikovaný systém s atestem na konstrukce DP2. 
Obvodové stěnové panely mají  tloušťku 283 mm, střední 

Nová  
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V ROZTOKÁCH  
U PRAHY 

REALIZACE pro edukaci
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stěnové panely pak tloušťku 192 mm nebo 144 mm. Hlavní dodava-
tele stavby jednoznačně zvítězil v soutěži díky ceně, rychlosti dodání 
i komplexnosti řešení, protože montovaných mateřských škol má už 
na kontě několik.

Autor: Pilsprojekt, s.r.o.
Investor:  město Roztoky u Prahy
Investiční náklady:  8 567 460 Kč bez DPH
Realizace:  2018
Dodavatel:  Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Zastavěná plocha:  396,51 m2

Foto:  Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
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ENVIRONMENTÁLNÍ  
CENTRUM KRSY

REALIZACE pro edukaci
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Environmentální centrum v severní okrajové části obce Krsy 
u Plzně  urbanisticky navazuje na rozvolňující se strukturu obce 
formou solitéru. Dřevostavba je řešena jako křížení dvou hlavních 
objemů. První slouží jako vstupní část s vyhlídkou a vertikální ko-
munikací, druhý jako multifunkční prostory pro výstavy a ško-
lení. Objekt je orientován hlavní prosklenou fasádou na jih, kde 
je také umístěna vyhlídka, která pohledově komunikuje s návsí 
a kostelem sv. Vavřince a malebným horizontem krajiny.
Interiér je řešen jako multifunkční prostor určený k pořádání 
přednášek a výstav. V současné době se zpracovává expozice s té-
matem zdravé výživy, přírodních obnovitelných zdrojů apod.
Stavba byla projektována s důrazem na životní prostředí, obno-
vitelné materiály, obnovitelné zdroje energie a recyklované mate-
riály. Stavba získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje za rok 
2015 v kategorii Novostavby budov a Stavba roku Plzeňského kra-
je za rok 2015 v kategorii Cena veřejnosti.

Autor:  projectstudio8: Bohuslav Strejc, Jan Běl,  
Ondřej Janout, Jiří Korelus

Projekt: 2013–2014
Realizace: 2015
Investiční náklady: 10,12 mil. Kč
Investor:  Aktivity PRO, o.s. (CZ),  

NATURPARK BAYERISCHER WALD, e. V. (DE)
Foto: Kompost.works



Kvalitní architekturu 
si zaslouží velcí i malí 

Obecní domy, mateřské školky, knihovny, školy, sportovní haly to vše jsou 
stavební druhy, které si zaslouží maximální pozornost a kvalitní přípravu od 
prvního záměru až po perfektní realizaci.

Veřejné stavby by dle našeho názoru měly jít příkladem soukromým investorům 
a to jak v úrovni vnější architektury, tak v kvalitě vnitřního klimatu i uspořádání. 
Často stojí v centrech obcí a jsou přirozenými orientačními body a reprezentanty 
dané komunity. Nastavují jednoduše laťku i pro ostatní stavby v okolí. Všechna 
tato místa do jisté míry ovlivňují a udávají celkovou atmosféru obce, kvalitu 
života v ní a tím i její lukrativnost a konkurenceschopnost. Myslíme si, že by si 
každá obec podobné projekty měla brát za své a za veřejné prostředky postavit 
to nejlepší.

Podle nás je potřeba se věnovat důkladně zadání a konzultovat s oborníky již 
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http://www.domesi.cz/


Kvalitní architekturu 
si zaslouží velcí i malí 

Obecní domy, mateřské školky, knihovny, školy, sportovní haly to vše jsou 
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každá obec podobné projekty měla brát za své a za veřejné prostředky postavit 
to nejlepší.

Podle nás je potřeba se věnovat důkladně zadání a konzultovat s oborníky již 
první úvahy. Architekti z prodesi / domesi jsou připraveni Vás provést nejen 
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Návrhu návsi předcházely práce studentů ar-
chitektury Technické univerzity VŠB v Ostra-
vě. Architektonické studio mělo pro původně 
vybraný studentský návrh „jen“ zpracovat 
 další stupně projektové dokumentace, po 
několika jednáních se ale projevila schema-
tičnost návrhu, nevyužitý potenciál místa 
a úskalí při budoucím užívání. Realizovaná 
podoba návsi tak vzešla z návrhu architektů 
Ateliéru 38.
Vlastní oválná plocha je sjednocena v jednot-
né žluté žulové dlažbě. Plocha má dvě úrovně 

rozdělené schodištěm z žulových bloků. Hor-
ní úroveň v původním spádu podél komuni-
kace využívá a obnovuje historickou studnu – 
umístěním tří druhů pump láká nejenom 
děti. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, 
hlukově stíněná od komunikace. Schodiš-
tě slouží zároveň jako hlediště pro produkci 
na návsi, kde se předpokládá konání trhů, 
vystoupení a umístění vánočního stromu. 
Po schodišti stéká vytesanými prohlubněmi 
i voda, na spodní návsi meandruje a vytváří 
hladinu. Od komunikací na západní a jižní 

straně je náves oddělena kamennou zídkou, 
vnější ovál náměstí je vydlážděn z šedé žulové 
kostky, ve které je nově proveden bezbariérový 
vstup do knihovny.
Mobiliář tvoří dubové „rozpohybované“ židle 
a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybí-
zely sedící k vzájemné interakci. Jsou rozmís-
těny v severní, klidové části návsi u vodního 
prvku a zeleně. Na trávě před knihovnou, pod 
nově vysazeným javorem, jsou židle umístěny 
tak, aby měl čtenář soukromí. 

Obec Velká Polom historicky neměla náves. 
Za „zrozením“ návsi stojí mnoholetá, 
systematická a kontinuální snaha vedení obce 
kulminovat iniciátory veřejného života v místě 
kostela sv. Václava. Postupným vykupováním 
objektů vznikl logický, přirozený prostor pro 
náves, za jejíž vybudování získala starostka 
Ludmila Bubeníková titul Komunální politik 
roku 2017, navíc stavba vyhrála ve 12. ročníku 
soutěže MSK 2017 hlavní cenu v kategorii 
veřejná prostranství.

NÁVES
VELKÁ POLOM

REALIZACE proveřejnýprostor
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07Příčný řez
1:200

Autor: Petr Doležal, Tomáš Bindr, ATELIER 38 s.r.o. 
Spolupráce: Jakub Miler, Martina Peřinková, Hana Hlostová
Vodní prvek: Tomáš Skalík, Tomáš Skalík Ateliér
HIP: Radomír Pauler, ATELIER 38 s.r.o.
Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: obec Velká Polom
Projekt: 2014 – 2015
Realizace: 2017
Rozpočet: 5,8 mil Kč bez DPH (dle projektanta)
Plocha návsi: 1 000 m2

Foto: Roman Polášek
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Jan Tyrpekl se kromě standardních zakázek čas 
od času věnuje experimentální tvorbě, kterou 
kromě investování a návrhu sám vlastníma 
rukama ve spolupráci s přáteli nebo studen-
ty architektury realizuje. Často tak ukazuje 
na opomíjená místa s vysokým potenciálem. 
V tomto případě upřel svou pozornost na 
pohraniční opevnění z dob první republiky – 
tzv. řopíky, které se dnes rozprodávají za velmi 
nízké ceny a kromě nadšenců o ně jen málo-
kdo jeví zájem.
Jednoduchý dřevěný objekt je netypickou 
dřevěnou konstrukcí, kompletně zhotovenou 

DŘEVĚNÁ ÚTULNA  
NA ŘOPÍKU 

REALIZACE proveřejnýprostor
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pouze z jednoho profilu prken, kde je fasáda 
nedílnou součástí nosné konstrukce. Stavba 
není zateplena. Hlavní důraz celého projek-
tu byl kladen na respekt k okolní krajině a ke 
stávající betonové stavbě. Použitým hrubým 
neopracovaným dřevem, které časem zeše-
diví, nepůsobí stavba vůči okolí agresivně 
a jednoduchý čitelný objem s průhledy pů-
sobí na osamoceném křovisku uprostřed polí 
přirozeně, podobně jako osamocený strom. 
Nový objem na řopík pouze lehce „sedá“ a po 
konci životnosti ho lze kompletně odstranit. 
Nástavba je svým způsobem pravým opakem 

bunkru – vzdušná lehká stavba viditelná již 
z dálky. 
Pozornost byla kladena i na interiér. Dokazu-
je, že i na velmi malé zastavěné ploše 12 m2 
lze dosáhnout toho, aby se člověk necítil stís-
něně, ale naopak svobodně. Jeden průhled je 
na jih – rovinatou krajinu Rakouska, druhý, 
ve věži, na kostel nejbližší vesnice. Doplňuje 
je pak ještě střešní okno.
Místní objekt nakonec přijali bez zásadních 
výhrad, zájemci mohou útulnu po dohodě 
vyzkoušet.
Přáním architekta je do budoucna podnítit 

vznik podobného vzkříšení u více řopíků 
a inspi rovat obce, které mají opevnění v ka-
tastru, aby se do budoucna pokusili o jeho 
koncepční využití.

Autor:  Jan Tyrpekl
Dodavatel:  Jan Tyrpekl a kol.
Realizace:  2017
Náklady:  50 000 Kč
Zastavěná plocha:  12 m2

Foto:  Antonín Matějovský 
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Relativně jednoduchá stavba zázemí zdejšího 
sportoviště (tří beachvolejbalových hřišť a plo-
chy pro adventure minigolf ) prošla při svém 
návrhu dlouhým a místy dramatickým vývo-
jem. Prvotní expresivní návrhy se postupně 
ustálily na klidnější, více archetypální dřevo-
stavbě, která podtrhuje neopakovatelné kouzlo 
zdejší histo rické parkové krajiny. Autoři rovněž 
ustoupili od původního návrhu, který počítal 
se dvěma samostatnými budovami, a dali před-
nost jednomu pavilonu s ochozem orientova-
ným do obou obsluhovaných stran areálu.
Pavilon je tvořen dvěma oddělenými hmota-
mi, šatnami pro sportovce s bufetem a skla-
dem. Ty své místo nalezly pod baldachýnem 
zdánlivě plovoucí modřínové střechy a získa-
ly obložení z kvalitního kanadského cedru. 
Od plochého krovu jsou pak vizuálně odděle-
ny souvislými štěrbinami pásových oken.

OBSLUŽNÁ BUDOVA 
SPORTOVIŠŤ 
U HOTELU SPA RESORT 
LEDNICE

REALIZACE proveřejnýprostor
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Nádech exkluzivity a celkový dojem šperku 
zasazeného do zdejšího parku dodává novému 
provoznímu objektu mistrné zaoblení dřevě-
ných nároží. Toho bylo dosaženo speciálním 
způsobem.
Cedrový obklad tesaři ohnuli pomocí řady zá-
řezů na rubové straně každé jednotlivé palub-
ky a následného postupného kotvení na hustý 
svislý nosný rošt.

Autor: Martin Habina  
 (ATELIER HABINA s.r.o.)
Spolupráce: Tomáš Berka
Zahradní architekt: Zdenek Sendler
Projekt: 2016
Realizace: 2017
Zastavěná plocha: 285 m2

Investor:  S.M.K. a.s.
Rozpočet:  5 mil. Kč
Foto:  Ota Nepilý
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Na jihovýchodním okraji lázeňského města 
Lednice vyrostlo nové kongresové hotelové 
centrum. Celé území je součástí světového 
kulturního dědictví UNESCO. Romantická 
krajina, historická architektura spjatá s příro-
dou i pohledové a krajinné kompoziční osy 
spolu vytvářejí harmonický celek, jehož atmo-
sféra musí být pečlivě chráněna. Stavba je pro-
to pojata jako jednoduchá dřevěná struktura. 
Provozně navazuje na stávající hotel, je kompo-
nována jako součást nového parku a prostřed-
nictvím své pergoly podél jeho severního okraje 
propojuje hotel s lázeňskou kolonádou. Lapi-
dární, ze tří stran prosklený prostor ležatého 
dlouhého hranolu, po vzoru zámecké saly te-
rreny orientovaný do parku, je uvnitř doplněn 
pouze eliptickou obslužnou buňkou, vloženou 

KONGRESOVÉ 
CENTRUM 
HOTELU SPA RESORT 
LEDNICE

REALIZACE proveřejnýprostor
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mezi kongresový sál s foyerem a kavárnu. Vedlejší loď – 
venkovní pergola podél prosklené fasády směrem k parku 
navazuje ve stejném rytmu. Vše pod pultovou střechou 
doplňuje měkce tvarovaný, z parku prosklenou fasádou vi-
ditelný dřevěný akustický podhled, se severní obvodovou 
stěnou spojený spárou dlouhého bazilikálního okna.

Autor:  Martin Habina (ATELIER HABINA s.r.o.)
Spolupráce:  Tomáš Berka, Jiří Jašek,  
 Tomáš Vavřínek, Ondřej Kocián
Zahradní architekt: Zdenek Sendler
Projekt: 2016
Realizace:  2017
Zastavěná plocha:  210 m2

Investor:  S.M.K. a.s.
Rozpočet:  30 mil. Kč
Foto: Ota Nepilý, Zdeněk Náplava
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OBŘADNÍ SÍŇ 
V LINKENHEIMU

REALIZACE proveřejnýprostor
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Záměrem obce Linkenheim v Bádensku-Württembersku byla rekon-
strukce a rozšíření staré obřadní síně z 50. let, jejíž kapacita dlouhodobě 
nedostačovala. Stavba přiléhá k místnímu kostelu a jejím nádvořím se 
vstupuje na hřbitov. Nové řešení přesunulo veškeré provozní a kancelář-
ské zázemí do přístavby obíhající původní objekt ze dvou stran, stáva-
jící zdivo hlavní budovy bylo zpevněno betonovým věncem a spřaženo 
třemi kovovými táhly, aby mohl být vnitřní prostor využit až k hřebeni. 
Dominantním prvkem je konstrukce střechy, kterou tvoří speciální 
elementy NOVATOP OPEN, pro něž se realizátoři rozhodli z důvodu 
vysoké statické únosnosti a především velkých rozponů, které umožnily 
velkoryse dimenzovat světlou výšku v interiéru. Velkou roli také sehrála 
rychlost montáže se sníženými náklady na zabezpečení stavby (lešení, 
bezpečnostní sítě atd.).Tyto speciální elementy v sobě spojují výhody 
dobře známého dimenzování KVH hranolů a vícevrstvé masivní desky 
a umožňují individuální stupeň prefabrikace. Lze je efektivně kombi-
novat s dřevěnou, ocelovou i zděnou konstrukcí jako v tomto případě. 
Dodatečné prosvětlení a ventilaci v létě zajišťují střešní okna u hřebe-
ne. V interiéru byly stropy obloženy panely NOVATOP ACOUSTIC, 
 které optimalizují akustické vlastnosti prostoru a dotváří jeho jedineč-
nost. Zde byly použity v maximálním formátu 2,5 × 5 m.

Projekt a realizace:  Dipl. Ing. Frieder Sattler, Dipl. Ing. Peter Fitterer,  
Linkenheim-Hochstetten

Investor: obec Linkenheim-Hochstetten
Realizace: 04 – 10/2014
Foto: Martin Zeman
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Nápad postavit v Jeruzalémě věž vzešel od Lu-
káše Přibyla, ředitele Českého centra v Tel Avi-
vu. Chtěl tak v centru Jeruzaléma důstojně 
oslavit blížící se výročí 100 let od založení 
Československa a 70 let od založení státu Izra-
el. Jeho návrh posvětil i magistrát města, a tak 
nezbývalo nic jiného, než obrátit se na přítele 
a architekta Martina Rajniše, který prý neváhal 
ani vteřinu. 

„Jeruzalém je pro mě magický město,“ vysvět-
luje Martin Rajniš. „Hned jsme se s kolegy 
z Hutě ponořili do práce a dostali nápad – věž 
se bude podobat kaktusu. Proč? Když kaktus 
rozkvete věncem květů, je to ve svý houževna-
tosti a ježatosti dojemně krásná rostlina a mně 
to připadalo symbolický –  tahle kombinace 
něhy a odhodlanosti je podobná charakteru 
lidí, který jsem v Izraeli potkal. A navíc: Jak se 

VĚŽ 
ESTER

REALIZACE proveřejnýprostor
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říká Izraelcům, který se narodili v nehostinný 
krajině a dokážou poušť měnit na rozkvetlou 
zahradu?  Sabra. Kaktus! Takže stavíme sabru, 
abychom oslavili lidi, co měli sílu, odvahu, tvr-
dost, ale zároveň i lásku a něhu ke svý zemi.“ 
Věž má nahoře plošinu, kde se, jako květy kak-
tusu, oddělují jednotlivé pláty pláště a dovolují 
návštěvníkům kochat se nádherným okolím. 
Architekti se zaměřili především na to, aby 

parametry věže přizpůsobily křehkému pro-
středí Hansen House a jeho zahradě, ve které 
věž stojí, a stavba tak nepůsobila rušivě nebo 
nepatřičně. Její výška je 15,4 metrů a průměr 
u země čtyři metry. Vyhlídková plošina se pak 
nachází zhruba ve výšce 13,5 metru, kde má 
věž v průměru 5,6 metrů. Aby byl projekt co 
nejlépe realizovatelný, jednotlivé segmenty dře-
věné věže byly vyrobeny v Čechách a naloženy 

do dvou kontejnerů, které se do Izraele dopra-
vily po moři. V prostorách zahrady Hansen 
Housu tak došlo „už jen“ k montáži. 
„Nejbáječnější na celý věci je pocit, že náš 
kaktus bude nová česká stopa na území jedný 
z kolébek světový civilizace! Tahle rozsahem 
nevelká stavba se tak stane nositelem hluboký-
ho symbolickýho poslání,“ zakončuje Martin 
Rajniš.

Autor:   Huť architektury Martin Rajniš – Martin Rajniš, Tomáš Kosnar  
Timberdesign – Zbyněk Šrůtek

Spolupráce:  Gilad Maik | Maik Engineers (IZ)
Projekt a realizace: 2017
Dodavatel: HAMR Huť architektury Martin Rajniš (CZ), TIMBER DESIGN (CZ), Maik Engineers (IZ)
Investor:  Martin Rajniš, České centrum v Tel Avivu, Ministerstvo kultury České republiky, 

 Jerusalem Development Authority, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 
Jerusalem Municipality, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Izraelsko-česká 
obchodní a průmyslová komora, Ministry of Jerusalem and Heritage, Úřad vlády 
České Republiky, soukromí partneři.

Foto:  Ivan Němec
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V zámeckém parku Château d‘Harde-
lot v malé vesnici  Condette nedaleko se-
verofrancouzského Calais vyrostla v roce 
2016 kruhová dřevostavba divadla, která 
odkazuje ke slavnému londýnskému divadlu 
The Globe z konce 16. století a nabízí tak 
svým divákům unikátní pozdně renesanční 
atmosféru Shakespearových dob. Po sedmi 

letech se tak Midsummer Festival, pořáda-
ný místním Kulturním centrem, dočkal stálé 
budovy divadla.
Autorem prvního stálého alžbětinského divadla 
na území Francie je britský architekt Andrew 
Todd, žijící v Paříži. Snažil se vytvořit stav-
bu, jež nebude divokým solitérem, zato spíš 
splyne a doplní 880 hektarovou nádhernou 

parkovou krajinu v blízkosti zámku přestavě-
ném v 19. století v tudorovském stylu.
Divadlo Globe se skládá z jednoduchého 
dřevěného válce, sestaveného z ohýbaných 
smrkovým desek s venkovním sloupovím 
z 12metrového bambusu, speciálně přiveze-
ného z Bali. Uplatňuje se zde také modříno-
vý  obklad.

DŘEVĚNÉ 
DIVADLO  
GLOBE 
VE FRANCII

REALIZACE proveřejnýprostor
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Andrew Todd se společně s pařížskou inženýr-
skou kanceláří LM Ingénieur a londýnskými 
scénografy Charcoalblue soustředil na ekolo-
gický provoz budovy, přirozené odvětrávání 
a osvětlení a nízkou spotřebu energie – budova 
spotřebuje za rok méně energie než jeden prů-
měrný Francouz. Uvnitř jsou umístěna dřevě-
ná sedadla pro 388 diváků.

Autor: Studio Andrew Todd
Realizace: 2016
Investor:  Conseil départemental  

du Pas-de-Calais
Foto: Martin Argyroglo
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ŘEDITELSTVÍ  
SPOLEČNOSTI
WASHINGTON 
FRUIT & PRODUCE 

REALIZACE proveřejnýprostor

Nové zázemí pro kanceláře společnosti Washington 
Fruit & Produce vyrostlo poblíž areálu s hi-tech linkou 
pro balení ovoce v americkém státě Washington. Zadá-
ním bylo vytvořit klidné a příjemné prostředí pro práci 
v jinak hlučném shonu industriálního provozu. Archi-
tektům se skutečně podařilo téměř nemožné – pomocí 
dramatických terénních úprav (které ale pracují pouze 
se zemí z místa staveniště – co se vyhloubilo pro základy, 
použilo se o kousek dál) vytvořili oázu klidu a zeleně 
uprostřed moře betonu v polosuché stepní krajině. Kan-
celáře schované za zemním valem a v několika místech 
za vysokými zdmi jsou situovány směrem do nádvoří, 
které vytváří svůj izolovaný malý svět.
Budova je koncipována do tvaru L, v delší části se na-
cházejí kanceláře, v kratší prodejní prostory a jídelna. 
V severní, plně prosklené části jsou umístěny open  space 
kanceláře, jejichž zázemí je schováno do dřevěných 
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boxů, které nedosahují až ke stropu a tím podtrhují pocit 
otevřeného prostoru. U jižní fasády, chráněné proti pří-
lišnému přehřívání přesahem střechy a sklem s fólií, jsou 
situovány privátní kanceláře. Stavba se odkazuje k země-
dělské estetice – využívá přiznaných kon strukčních 
 prvků a přírodních materiálů. 5,5 metru vysoké nůž-
kovité sloupy z lepeného lamelového dřeva, předsazené 
před prosklenou fasádu, umožnily vytvořit uvnitř prostor 
s rozponem před 53 metrů bez jediné svislé podpory. 

Autor: Graham Baba Architects Seattle, WA
Investor: Washington Fruit & Produce Co.
Projekt: MA Wright, LLC
Dodavatel: Artisan Construction
Zastavěná plocha: 1 648 m2

Foto: Kevin Scott
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Přírodní rezervace Škocjanski zatok je největ-
ší brakická mokřadní přírodní rezervace na 
Slovinsku. Úkolem architektonické kanceláře 
Ravnikar Potokar arhitekturni biro bylo vy-
tvořit hned několik různých staveb, které bu-
dou respektovat citlivé životní prostředí a při-
tom poskytovat unikátní výhledy na okolní 
přírodu, ruku v ruce se zajímavou architekto-
nickou podívanou. Rezervace je funkčně roz-
dělena na dva celky, na kterých je umístěno 
dohromady 14 staveb. Vstup do rezervace je 
řešen prostřednictvím návštěvnického centra, 

výhled na hnízdící ptáky umožňují četné vy-
hlídkové plošiny a malá vyhlídková věž. Pro-
jekt byl spolufinancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.
Budovy postavené v přírodní rezervaci pečli-
vě respektují principy udržitelného rozvoje, 
z hlediska ekologie, ekonomie i sociokultur-
ních kritérií. Snaží se nenarušit identitu mís-
ta a přitom působit architektonicky osobitě. 
Dřevo, jako hlavní pohledový i konstrukční 
materiál, bylo zvoleno kvůli svým ekologic-
kým kvalitám, snadné recyklaci, vzezření, 

PŘÍRODNÍ REZERVACE
ŠKOCJANSKI ZATOK

REALIZACE proveřejnýprostor
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užitnému komfortu i symbolickému pro-
pojení s kontextem místa. Funkční design 
se vyznačuje konceptem externích nosných 
konstrukcí, které vynášejí fasádu i celou bu-
dovu, a připomínají kostru ptačího hnízda. 
Kromě konstrukčních prvků a fasád se dřevo 
uplatňuje i v interiéru, na schodech, stěnách 
i vnitřním a venkovním nábytku. Vizuální 
změny dřeva v čase navíc zapříčiní, že stavby 
v průběhu času dokonale splynou s místním 
prostředím. 

Autor:  Ravnikar Potokar arhitekturni biro / Robert Potokar, Janez Brežnik, Urša Komac, 
Špela Kuhar, Ajdin Bajrović, Mateja Šetina

Investor:   Ministerstvo životního prostředí a DOPPS – BirdLife Slovenia
Generální dodavatel:  Adriaing d.o.o.
Dřevěné konstrukce:  CI-produkt d.o.o.
Zastavěná plocha:  810 m2

Realizace:   2016
Foto: Miran Kambič, Virginia Vrecl, Robert Potokar, Tilen Basle
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Dřevěný altán v Botanické zahradě v Praze-Troji je umís-
těn na křižovatce několika cest v části nazývané orna-
mentální zahrada. Jeho orientace vychází z napojení na 
stávající pěší trasy a pracuje s výhledy do okolní krajiny. 
Pro maximální propojení s krajinou je navržena zelená 
střecha.
Hlavní část altánu tvoří jediná místnost, která ve všední 
dny slouží pro výuku a prezentaci a o víkendech se z ní 
stává čajovna. Dvě stěny této místnosti jsou prosklené 
a nabízejí výhled do zahrady. Na tuto místnost volně na-
vazuje prostor s malým barem pro přípravu čaje. K baru 
přiléhá malý sklad. U vstupu do objektu, který je bez-
bariérový, je umístěna toaleta pro personál a toaleta pro 
imobilní.
Masivní sloupy mezi okny tvoří spolu s kleštinami rá-
movou konstrukci, která je základem nosné konstrukce 

ALTÁN
V ORNAMENTÁLNÍ  
ZAHRADĚ

REALIZACE proveřejnýprostor



77

altánu. Tyto konstrukční „rámy“ jsou barevně odlišeny od ostat-
ních dřevěných prvků stavby a jejich přiznání v interiéru i exte-
riéru je základním architektonickým motivem.
Součástí altánu je dvouúrovňová krytá terasa pro venkovní pose-
zení umístěné na jižní straně altánu. Ochoz, který lemuje altán 
při západní fasádě, navazuje na jednu z pěšin a nabízí pohled 
na dunu pod altánem.

Autor:  ROSA – ARCHITEKT / Ing. arch. Michal Rosa,  
Ing. arch. Martina Rosová

Dodavatel: P&M bau, s.r.o.; dřevostavba KASPER CZ s.r.o.
Projekt:  2014–2015
Realizace: 2016–2017
Zastavěná plocha:  154,4 m2

Investiční náklady: 7 mil. Kč včetně napojení na TI
Foto: Ing. Petr Košťál
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EKOLOGICKÉ
OBCHODNÍ CENTRUM

REALIZACE proveřejnýprostor
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Rakouská síť velkoobchodů METRO vsadila při stavbě prv-
ního marketu svého druhu „Zero 1” na udržitelný a čistý 
koncept. Namísto charakteristické modré fasády společnosti 
METRO a typického uspořádání vysokých regálů se tento 
nový market v St. Pöltenu může pochlubit šedou fasádou 
z tepelně upraveného smrku – thermowoodu a nízkými re-
gály v interiéru. Při plánování a realizaci patřila mezi stěžejní 
kritéria udržitelnost a čisté linie. „Zero 1” je první hypermar-
ket postaven zcela podle nejvyšších ekologických standardů. 
Ekologická myšlenka spočívá v konstrukci vysoce efektivní-
ho pláště budovy, instalaci fotovoltaického systému na její 
střeše a využití značného podílu dřeva v interiéru. Otevřené 
a odkryté povrchy ze dřeva a desek OSB navozují vizuálně 
pocit tepla. K přírodní atmosféře přispívají rovněž nebrouše-
né desky EGGER OSB 3 a OSB 4 TOP uspořádané tak, aby 
byly viditelné v konstrukci střechy i stěn. Díky lepení vrstev 
bez použití formaldehydových lepidel splňují desky certifika-
ci CE a mají vynikající technické parametry. Bylo stanoveno, 
že náklady na „Zero 1” nemají být vyšší než náklady na vý-
stavbu marketu obvyklým způsobem. Aby toho bylo možné 
dosáhnout, bylo nutné podstatně redukovat technologické 
prvky budovy ve prospěch použití nejkvalitnějších kompo-
nent a dosažení vysokého energetického standardu. 

Investor: Metro Cash & Carry Österreich GmbH, Vídeň – Vösendorf 
Architekt: Poppe Prehal Architekten, Steyr 
Dodavatel: MHB Holz und Bau GmbH, Waidhofen an der Ybbs 
Realizace: říjen 2016 – březen 2017
Foto: Walter Ebenhofer
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Nová budova obecního úřadu v Litvínovicích, 
hasičská zbrojnice a knihovna vyrostla na náv-
si, na místě někdejšího obytného domu,  který 
v roce 2002 závažně poškodily povodně.  Kromě 
zmiňovaných funkcí byla v budově zřízena 
i nová třída mateřské školy a víceúčelový sál, 
který bude sloužit jako divadlo, kino, obřadní 
síň, zasedací sál, tělocvična či výstavní plocha. 
Stavba byla plně hrazena z obecního rozpočtu, 
na projekt ani výstavbu nebyla použita žádná 
dotace ani půjčka.
Dřevo se u nového multifunkčního domu 
v Litvínovicích u Českých Budějovic vý-
razně uplatňuje v rámci celé konstruk-
ce. Dodavatel dřevěné konstrukce, firma 

LEKON TSK s.r.o., realizovala střešní nosné 
konstrukce včetně střešního pláště a dřevěné-
ho podhledu, rovněž také vnější obklad fasády 
z hoblovaných modřínových prken s meze-
rou. Stavba obdélníkového půdorysu o roz-
měrech 40 × 18,5 m je výškově rozdělena na 
dvě části – přízemní a dvoupodlažní. Střešní 
nosné konstrukce jsou vyrobeny a dodány 
z lepeného lamelového dřeva jak v oblouko-
vém, tak v přímém provedení.
Fasádní obklad, který je realizován z hoblova-
ného sibiřského modřínu se zkosenými hrana-
mi, je položen na dvakrát překládaném systé-
mu dřevěných latí s vloženou tepelnou izolací 
o celkové tloušťce 200 mm.

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT 
A SÍDLO OBECNÍHO ÚŘADU 
LITVÍNOVICE

Autor a projekt:   Ing. Milan Špulák,  
JPS J. Hradec

Dřevěné konstrukce:  LEKON TSK s.r.o. 
Investiční náklady:  28 mil. Kč
Realizace:  2015
Foto:  LEKON TSK s.r.o. 

REALIZACE proveřejnýprostor
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Lesní kaple ve Škodějově je poutní místo, ale i místo zastavení a meditace pro všechny, kdo 
se architektonickou skulpturou a hlavně přírodou sami inspirují. Její stavbu iniciovalo ve-
dení ekumenické Církve československé husitské. Konstrukčním principem jsou tři kříže 
ze zdvojených trámů a čtvrtý kříž z trámů ve vrchlíku střechy. Tesařskou konstrukci tvoří 
sloupky a prostorové rámy, do kterých je vsazena laminátová stříška, zhotovená přímo na 
míru do svého prolamovaného tvaru. Jedná se o experimentální kubistickou konstrukci, 
jejíž forma dává vyniknout tesařskému dílu z čerstvého modřínu. Laminát je mírně trans-
parentní a dodává interiéru barevnost, hrany trojúhelníků jsou zesíleny a proto i zviditel-
něny. Zídka je volně složena z kamenů z místního čedičového lomu. Čelo interiéru uzavírá, 
ale nebrání výhledu a má i konstrukčně stabilizační funkci.
Obřadní stůl vyrobili kameníci v Ostroměři z p í skovce podle návrhu autora kaple.

LESNÍ KAPLE
VE ŠKODĚJOVĚ 

U SEMIL

REALIZACE proveřejnýprostor

Autor:  Dipl. ing. arch. Jiří G. Gebert
Realizace:  2017
Investor:  Církev československá husitská
Místo: Škodějov u Semil
Náklady:  630 000 Kč
Tesařské konstrukce: Roofwood s.r.o. 
Foto:  Jiří G. Gebert
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Jako šestá v pořadí vyrostla v loňském roce krkonošská Stezka korunami 
stromů poblíž Jánských Lázní. Doplnila tak své úspěšné sestry rozeseté po 
Evropě. Tu nejbližší najdeme u přehrady Lipno v Čechách. Všechny spojuje 
stejný koncept – hravě, s lehkostí a ojedinělým způsobem učit o lese. 
První část Stezky se line ve výšce 23 metrů mezi korunami a je protkaná 
stanovišti s poučnými informacemi. Ve druhé části z výšek na chvíli se-
stoupíme do světa pod zemí v podobě betonové jeskyně. Tma, žádné bar-
vy, ze stropu trčící kořeny a odpovídající zvuky navozují co nej autentičtěji 
atmosféru. Samotná expozice nezdrží déle než sedm minut a stručně vy-
světluje, co vlastně půda je, nebo třeba co se děje, když z ní odčerpáváme 
živiny. Na závěr opět vystoupáme směrem k oblakům na plošinu s vyhlíd-
kou na nezaměnitelné krkonošské panorama.

Chodník mezi korunami je vyroben z odolného modřínu, který neklouže 
ani za deště. Stojné sloupy jsou z borovice douglasky těžené v Rakousku 

ZA POZNÁNÍM
LESA

REALIZACE proveřejnýprostor
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a Německu pomocí vrtulníku. Strom díky 
tomu při kácení nespadne na zem a nehrozí 
defekty. Navíc tento druh dřeva může být 
rovnou použit v konstrukci bez předchozího 
vysoušení. Během jeho vysychání totiž ne-
vznikají žádné praskliny. 
Budova zázemí byla zhotovena z předem při-
pravených panelů, montáž hrubé stavby tedy 
byla za pár dnů hotová. Od doby svého ote-
vření 2. července 2017 Stezka naplno slouží 
někdy i 4 000 návštěvníků denně.

Lucie Němcová
Foto Martin Zeman a SKS Krkonoše

Stezka  
v korunách stromů
− 67 dní realizace
− 1 900 m3 dřeva
− 115 patek
−  75 mikropilotů o celkové délce 400 metrů
−  45 metrů dlouhé stojky z lepeného dřeva  

vedou stezku do výšky
− 2 kilometry chůze
−  80 metrů tobogánu (11 vteřin jízdy, až 30 km/h)
−  přibližně 300 tisíc návštěvníků první rok

Investor stavby:  STEZKA KORUNAMI STROMŮ  
KRKONOŠE s.r.o.

Dodavatel budov zázemí: Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Dodavatel segmentů lávek ve věži: KASPER CZ s.r.o.



KASPER CZ

V KASPER CZ s.r.o. pracujeme se dřevem. Primárně se zaměřujeme na výrobu dřevěných vazníků, krovů a nosných konstrukcí 
z kvalitního sušeného severského dřeva, ale aby naše práce nebyla stereotypní, neustále máme oči na stopkách a rozhlížíme se 
po dalších zajímavých projektech, ve kterých dřevo hraje zásadní roli. Podíleli jsme se tak například na stavbě stezek korunami 
stromů v naší domovině – Krkonoších i slovenských Tatrách, stavěli jsme lesní cyklotrasy Trutnov Trails, skatepark, Altán v Bota-
nické zahradě v pražské Tróji a nyní dokončujeme dechberoucí pavilon Centra Ajurvédy na Vysočině. Budeme na příštím projektu 
pracovat společně?

KASPER cZ S.R.O. 
Ječná 550, 541 03 Trutnov 3
Česká Republika
e-mail: podpora@kaspercz.cz

Dřevo, to je naše

www.KASPERCZ.cz

Dejte lajk našim stránkám, ať máte  
vždy ty nejčerstvější informace. 
@KASPERCZ  
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Divize ISOVER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
info@isover.cz
800 ISOVER (476 837)

Vegetační střechy 
ISOVER

Isover FLORA
Isover INTENSE

Substrátové desky z hydrofilní vlny, 
které plně nebo částečně nahrazují 
zeminu v konstrukcích vegetačních 
střech. 
Jsou lehké a vzdušné, vhodné pro 
novostavby i rekonstrukce.

ny, 
ují 
ch 

o Vegetační střechy
Hydrofilní i hydrofobní minerální vlna
Pěnový polystyren

Více v samostatném
prospektu, ke stažení 
na www.isover.cz

Drevo-stavby 235x280 vege.indd   1 25.5.2018   8:51:57

http://www.isover.cz/
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V urbanizovaném městském či vesnickém prostředí jsou 
zakládány odpočinkové zóny včetně dětských hřišť a parků. 
S tímto jevem souvisí i výsadba dřevin – stromů nebo keřů. 
Nezřídka se setkáváme se zanedbanou povýsadbovou péčí 
a neodborně provedenými zásahy, které můžou vést k po-
škození dřeviny. Velice často jde takové poškození dřeviny 
ruku v ruce s ohrožením bezpečnosti lidí i jejich majetku. 
Stromy nám poskytují stín, zpevňují svažitý terén, ochla-
zují okolí, slouží jako filtry znečištěného ovzduší a v nepo-
slední řadě také poskytují domov celé škále živočichů. Stro-
my jsou pro nás velice důležité, proto jim pojďme věnovat 
patřičnou péči společně s naší odbornou firmou „David 
Burgr – arboristika a rizikové kácení“.

ZAJIŠŤUJEME:
• výsadbu stromů,
•  odborné ošetření stromů (výchovný řez, 

bezpečnostní řez, zdravotní řez, redukční 
řezy, instalace bezpečnostních vazeb, 
hodnocení stavu stromů),

•  rizikové kácení za použití stromolezecké 
techniky či plošiny nebo mobilního jeřábu.

Samozřejmostí je u nás pojištění proti případně způsobe-
ným škodám během vykonávané činnosti a profesionální 
přístup ke každému zákazníkovi. Neváhejte nás kdykoliv 
kontaktovat.

Jak známo, dřevorubci pracují převážně 
v lesním porostu za účelem těžby dřevní 
hmoty. Arboristé jsou širokou veřejností 
s dřevorubectvím spojováni, avšak není tomu 
tak. Arborista není dřevorubec. Arborista 
se zabývá péčí o dřeviny rostoucí mimo 
les, počínaje výsadbou přes veškeré druhy 
ošetření, zajištění stromů bezpečnostními 
vazbami až po, v krajním případě, odstranění 
nebezpečných či oslabených stromů kácením. 

Rádi se s vámi také osobně setkáme na připravované výstavě FOR ARCH 
v Praze-Letňanech, která se koná ve dnech 18. – 22. 9. 2018. Najdete nás 
na venkovní výstavní ploše firmy PK Realizace, která je naším partnerem.

ARBORISTA není 
DŘEVORUBEC

Komerčníprezentace

Bc. David Burgr
J. Ježka 167/4, 434 01 Most
Tel.: +420 732 160 866
Email: info@davidburgr.cz
www.davidburgr.cz

+420�732�160�866
mailto:info@davidburgr.cz
http://www.davidburgr.cz/


V e ř e j n é  p r o s t o r y

Variabilní design
  naprostá svoboda tvarů v rastru 15 cm

   stavebnicový systém 5 velikostí dřevěných bloků spojovaných 

hmoždinkami

   Možnost úpravy povrchu (strukturování, barevné tónování) 

   staví se bez základů přímo na terén, na tvrdých površích se 

na dno přisponkuje geotextilie

   rychlá a snadná stavba, nejtěžší část váží 4 kg

TrVanliVosT 
   Dvakrát tlakově ošetřené dřevo ze skotské borovice

    patentovaný způsob spojů zaručuje pevnost a pružnost

     stavby WoodBlocX se vlivem času a mrazu nebortí ani nekroutí

    15 let garance na každou stavbu 

    20 let je předpokládaná minimální trvanlivost staveb

ekologičnosT
    Minimální odpad – každá zakázka je sestavena na míru

    obnovitelný materiál, minimální uhlíková stopa

    Dřevo z lesů udržovaných v souladu se standardy FsC

    Impregnace certifikována například i pro dětská hřiště

www.woodblocx.cz info@woodblocx.cz         +420 606 642 404 

systém WoodBlocX je vedle soukromého sektoru ideální i  pro 
veřejné prostory. Lze z  něho stavět opěrné zídky, truhlíky 
a  záhony pro veřejnou zeleň, do  kterých lze včlenit lavičky 
a  posezení. rychlost výstavby je nadstandardní, i  rozsáhlé 
stavby lze realizovat v  řádech několika dní. dřevo je výrazně 
lehčí než beton, takže stavby z WoodBlocX jsou vhodné například 
i na  střechy. nejtěžší část váží 4 kg, přesuny na  místo stavby jsou 
velmi snadné i bez použití techniky.

sTaVebnicoVý sysTém
pro Veřejné prosTory a měsTský mobiliář

http://www.woodblocx.cz/
mailto:info@woodblocx.cz
+420 606 642 404


Domky-Herold.cz
Výrobce prémiových nářaďových domků HEROLD.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

www.domky-herold.cz

DOMKY

www.domky-herold.cz
Zahradní domky, sudové sauny,  

koupací sudy
pan Nekvinda 601 394 445

 www.skluzavky.cz
Dětská hřiště  

pro privátní sektor
paní Žídková 724 733 937

www.monkeys.cz
Hřiště  

pro školy a obce
paní Fajtová 724 102 533

Oficiálnídovozcerenomovaného
estonského výrobce zahradních 
domkůPalmako

Nabídkadomkůsesedlovou,
pultovou,rovnoustřechou.
Hodícísedokaždézahrady,
kekaždémudomu.

Unikátní konstrukce panelového 
isrubovéhotypu,sdůrazem
naconejsnazšísestavení
zákazníkem a to i díky 
přiloženémupodrobnému
návodupromontážsvépomocí.

Možnostrealizacenaklíč. www.domky-herold.cz

sílastěny 
16 – 70 mm

garance kvality  
5 let záruka

http://domky-herold.cz/
http://www.domky-herold.cz/
http://www.domky-herold.cz/
http://www.skluzavky.cz/
http://www.monkeys.cz/
http://www.domky-herold.cz/


Řešení je snadné
KONTEJNEROVÉ STÁNÍ       PROJEKT – REALIZACE – SERVIS

Výhody ASA DOCK instalace
  Rychlá a snadná montáž i demontáž
   Umístění pouze na ohlášku ve smyslu ustanovení §79 odst. 2 

písm. r) Stavebního zákona

  Možnost zřízení na dočasných stanovištích

  Možnost volby konstrukce dle sněhových pásem

  Možnost volby designu (druh nerostu, barevné provedení, 
industriální nebo přírodní materiály, atd.)

   Rychlá a jednoduchá oprava při případném poškození

  Variabilita půdorysu bez ohledu na sklon terénu

  Doplňkové příslušenství (logo obce, solární osvětlení, kamery, 
osvětové cedule, závěsné i pojízdné koše pro odpad nad rámec 
objemu kontejnerů)

  Výstavba popřípadě rekonstrukce plochy kontejnerových stání 
(zámková dlažba, atd.)

  Možnost doplnění o mobiliář stejného designu (lavičky, 
květináče, atd.)

   Mytí a ošetření kontejnerů i plochy před montáží

  Plný servis po celou dobu užívání

Vkusné zajištění kultury sběru tříděného i komunálního odpadu 
Praktické řešení, které nehyzdí naše životní prostředí a omezuje hluk při manipulaci s kontejnery

Bezplatné služby
  Jarní revize s tlakovým mytím 

kontejnerů a plochy
  3D vizualizace návrhů 

kontejnerového stanoviště
   Designové poradenství a konzultace
  Součinnost při zajištění dotací

Realizace
  Po návštěvě našeho obchodního zástupce následuje 

výběr lokality a počtu kontejnerových stání. Dále 
zpracujeme nezávaznou vizualizaci konkrétního 
kontejnerového stání včetně osazení do terénu, 
vypracování projektu a cenové nabídky.

  Předání dokumentace dodavatelem do jednoho týdne 
od výběru lokality.

ASA DOCK

ASA DOCK
Provozovna Liberec, ul. České mládeže, 140 00 Liberec
Technická podpora: 777 666 203 | Telefon servis: 773 569 509
Email: asadock@asadock.cz www.asadock.cz

mailto:asadock@asadock.cz
http://www.asadock.cz/
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V současnosti začíná být aktuální problém 
při nové výstavbě se stavební parcelou a její 
cenou. Omezení množství ploch pro staveb-
ní účely ženou ceny parcel vysoko. Restrik-
ce na hypotečních úvěrech omezují finanční 
možnosti zájemců o nové bydlení ať v rodin-
ných domech nebo bytech. Velikost stavební 
parcely je základní prvek rozpočtu nového 
domu. Z toho vyplývá, že optimální řešení je 

maximální využití stavebních ploch. Jedním 
z řešení jsou vícepodlažní bytové domy. Dal-
ším efektivním řešením s pocitem vlastního 
domu jsou řadové domy. Západní Evropa, 
právě pod talkem maximálního využití sta-
vebních ploch tento způsob bytové výstavby 
preferuje. Příkladem je Anglie, Holandsko, 
Benelux a Francie. U nás je pro developery 
obtížné prosadit tento způsob výstavby. Města 

a obce se brání. Stavebníci podléhají předsud-
kům. Přesto jsou již střední projekty, které re-
alizují řadové domy. Nejvíce kolem Prahy, ale 
zájem se rozšiřuje do dalších měst. Potvrzuje 
se, že bydlení v řadových domech je efektiv-
ním řešením pro mnoho rodin.

Ing. Jiří Pohloudek
obchodní ředitel RD Rýmařov s.r.o.

ŘADOVÁ VÝSTAVBA – 
MOŽNOST maximálně 
VYUŽÍT STAVEBNÍ PLOCHU

Komerčníprezentace

RD Rýmařov s. r. o.
8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
Tel: +420 554 252 111
E-mail: info@rdrymarov.cz
www.rdrymarov.cz

Bytové domy Chýně u Prahy

Řadové domy Brandýs nad Labem 

Řadové domy Doubravice Bytové domy Chýně u Prahy Řadové domy Chrustenice

Řadové domy Brandýs nad Labem 

Tel: +420 554 252 111
mailto:info@rdrymarov.cz
http://www.rdrymarov.cz/
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ZELENÉ  
STŘECHY 
VE MĚSTECH 
A OBCÍCH

Komerčníprezentace

Letošní léto již snad nikoho nenechá na pochybách, že čelíme určitým klimatickým změnám. Jejich 
následky jsou různé podle toho, kde se jimi začneme zabývat. Volná příroda, zemědělské plochy, vesni-
ce a městské aglomerace. V každé z těchto lokalit se efekty klimatických změn projevují různě.
Zastavěné plochy a města, kterými se budeme zabývat, čelí velice specifickým výzvám. Srážky, které 
zde spadnou, putují díky zastavěným plochám, betonu a asfaltu, rovnou do kanalizace. Stejně tak jako 
z okapů klasických střech. Voda, která odsud vlastně jen odteče, na těchto místech potom zákonitě 
chybí a prostředí, ve kterém mnoho z nás žije, se stává mnohem méně příjemným. Rostliny, které vodu 
dokáží zadržovat, následně ji odpařovat a prostředí ochlazovat, jsou v městském prostoru dost často 
zastoupeny v nedostatečné míře. To způsobuje oteplování prostředí a následně tvorbu městských tepel-
ných ostrovů (UHI), ve kterých může být teplota až o 10 °C vyšší než v mimoměstské lokalitě ve stejné 
nadmořské výšce. Sucho a teplo s sebou také přinášejí zvýšenou prašnost a snižují kvalitu vzduchu.
Jednou z mála možností, jak do zastavěných prostor vrátit zeleň, jsou extenzivní vegetační střechy. 
Díky jejich poměrně jednoduché realizaci se tato možnost stává stále více populární a svou cestu si již 
nachází i co se legislativy týče. Zde je několik možností, jak je možné toto užitečné opatření podpořit.

NÁRODNÍ ÚROVEŇ
•  Dotační programy – od roku 2017 exis-

tu  je program Nová zelená úsporám, 
který umožňuje podpořit výstavbu vege-
tačních střech na rodinných a bytových 
domech.

•  Také v rámci výzvy č. 74 Operačního 
programu Životní prostředí mohou být 
zelené střechy podpořeny na základě jejich 
kapacity zadržet srážkovou vodu.

•  Legislativa v oblasti životního prostředí – 
může ovlivňovat tempo zástavby nebo sní-
žit podíl zpevněných ploch za současného 
zvyšování podílu ekologicky aktivních 
ploch. Souhrnným pojmem lze takové 
kroky označit za ekologická kompenzační 
opatření.

KOMUNÁLNÍ ÚROVEŇ:
•  Finanční příspěvky na realizaci – přímé 

finanční nástroje mohou mít podobu 
dotací nebo příspěvků. Jejich podstata 
tkví v kompenzaci dodatečných nákladů 
vzniklých majiteli objektu,  rozhodne-li 
se místo tradiční střechy pro střechu 
 zelenou.

•  Plánování a povolování výstavby – jedná 
se o stavební předpisy, vyhlášky, územní 
plány, které mohou přímo ovlivňovat po-
volovací procesy týkající se výstavby.

•  Úlevy a slevy – např. sleva na dani z nemo-
vitosti, která může byt zájemci nabídnu-
ta např. při odstranění určitého procenta 
zpevněných ploch, resp. vybudováni urči-
tého procenta zelených střech.

Firma SEDUM TOP SOLUTION s.r.o. je 
dodavatelem komplexních řešení pro extenziv-
ní zelené střechy. Její primární činností je pěs-
tování předpěstované rozchodníkové rohože. 
Jako jediná v ČR je schopna z vlastních zdrojů 
zabezpečit i větší množství rozchodníkových 
koberců pro rozsáhlejší projekty. Rozchodní-
kové rohože rostou na poli před sklizní déle 
než rok. Jsou zavlažovány a hnojeny tak, aby 
měly pokrytí rostlinami min. 90% a v době 
expedice byly v perfektní kondici. Tato tech-
nologie umožňuje zkrátit na minimum proces 
realizace funkční zelené střechy. Zároveň re-
dukuje mnoho rizik, která jsou spojena s do-
posud obvyklou metodou rozhozu rozchodní-
kových řízků, u které je nutno plnit množství 
úkonů po dobu 1,5–2 let, např. pravidelná 
závlaha, hnojení a pletí. Nezanedbatelnými ri-
ziky této technologie jsou také větrná a vodní 
eroze. Finálního, estetického vzhledu zelené 
střechy s rozchodníkovým kobercem je tedy 
možno užívat již od prvního dne po instalaci 
stejně tak, jako ostatních benefitů vegetačních 
střech.
Další možností, jak zvýšit množství zeleně 
v městském prostoru, je ozelenění tramva-
jových pásů, kolejišť a kruhových objezdů. 
Vzniká tak nová vegetační oblast, pro kterou 
neexistuje téměř žádná alternativa. Opro-
ti více obvyklým travinám, rozchodníkové 
koberce poskytují několik výhod. Odpadají 
náklady na zálivku, pletí a sečení. Rozchod-
níky jsou schopny zadržovat větší množství 
vody a více redukovat prašnost a hluk. Kva-
lita životního prostředí se tak může zvyšo-
vat i na místech, kde to dříve bylo značně 
 nepravděpodobné.

Zdroj: Způsoby systémové podpory zelených střechSEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
www.sedumtop.cz

http://www.sedumtop.cz/


CERTIFIKOVANÉ
DŘEVOSTAVBY

KVALITNÍ

ČLENOVÉ ADMD
3AE s.r.o.
ALFAHAUS s.r.o.
ATRIUM, s.r.o.
Avanta Systeme spol. s r.o.
CZECH PAN s.r.o.
DBH s.r.o.
DOMY D.N.E.S. s.r.o.
ELK s.r.o.
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Holiday-Pacifi c Homes
-Bohemia, spol. s r.o.
MORAVSKE DŘEVOSTAVBY s.r.o.

MS HAUS s.r.o.
NATUR HOUSE s.r.o.
NEMA, spol.s r.o.
ORIGIS s.r.o.
Palis Plzeň s.r.o
Profi -Gips s.r.o.
QUICKHAUS s.r.o.
Stavex Kutná Hora s.r.o.
VARIO VILA s.r.o.
VESPER FRAMES s.r.o. 
VEXTA a.s. 
VS DOMY, a.s.

Bauerova 491/10
603 00 Brno www.admd.cz

ASOCIACE DODAVATELŮ 
MONTOVANÝCH DOMŮ

Asociace dodavatelů
montovaných domů

VÝROBCŮ DŘEVOSTAVEB
CERTIFIKOVANÝCHSDRUŽENÍ

http://www.admd.cz/
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SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ ŽIVOTICE
Původní zázemí sportovců a návštěvníků areálu tvořily mobilní objek-
ty v havarijním stavu, které byly kompletně zlikvidovány. Areál prošel 
významnou rehabilitací a mění se od čistě sportovního ke společenské-
mu centru obce. Novostavba obsahuje jednoduchý provoz, rozdělený 
do dvou základních částí. Společenské zázemí sportoviště obsahuje 
klubovnu s malou čajovou kuchyňkou a sociálním zázemím, prostory 
šaten sportovců a rozhodčích, včetně skladu nářadí, jsou pak doplněny 
opět o kompletní sociální zázemí. Objekt umožňuje umístění venkov-
ního krytého sezení pod převisem střechy.
Vlastní stavba je provedena 
jako dřevostavba na betono-
vé desce. Jedná se o systém 
dřevěného sendviče o kon-
strukční tloušťce stěny 20 cm, 
kdy nosnou konstrukci tvoří 
dřevěný rám vyplněný tepel-
nou izolací a parozábranou, 
na vnější straně s povrchovou 
úpravou odvětrávané fasády 
z vláknocementových desek 
v barevnosti znaku a praporu 
obce, taktéž odkazující k ba-
revnosti dresů domácích. 

Autor Martin Janda (Janda + 
Zezula architekti), 
foto Petr Opavský

KLUBOVNA GOLFOVÉHO AREÁLU 
SV. JAN, SLAPY
Klubové a technické zázemí golfového areálu plní nejen sportovní, ale 
i turistické a kulturní funkce. Stavba má přes nízkou horizontální for-
mu, využívaje svažitý terén, tři úrovně. Vstupní portál je v přízemí s re-
cepcí a restaurací, mezanin nabízí dva salonky a vyhlídkovou terasu. 
S halou vstupu je propojen suterén s částí wellness. V suterénním pod-
laží se pak nachází ještě samostatný vstup, kuchyně a technické zázemí.
Prostornou restauraci s terasou je možné rozdělit tak, aby část slouži-
la jako přednáškový sál. Vrchní stavba je konstruovaná jako panelová 
dřevěná konstrukce, suterén je zděný. Dochází zde tedy k hybridnímu 
spojení dvou konstrukčních systémů. Dřevěný krov z lepených vazní-
ků a střecha jsou neseny dřevěnými sloupy. 
Stavba chce být integrována do přírodního prostředí v harmonickém 
krajinném celku, její nízký charakter respektuje kontext blízké místní 
zástavby. 

Autor Dipl. Ing. arch. Jiří G. Gebert, foto Golf Park Slapy

VEŘEJNÁ  
GRILOVIŠTĚ 
ROSTOU 
JAKO HOUBY 
PO DEŠTI
V posledních letech se 
grilování na veřejných 
místech rozmáhá nejen 
v Praze, kde je už přes 
dvacet piknikových 
míst. Dvě nová griloviště vybudovali v tomto roce například ve Svita-
vách. Kromě příjemného místa s dřevěným mobiliářem a velkým gri-
lem si občané mohou zapůjčit i vozík s potřebami na grilování. 
Podobná místa jsou perfektní pro rodinné pikniky s dětmi nebo sku-
pinky přátel, které se tu schází po práci a o víkendech, aby spolu pose-
děly, užily si hezkého počasí a dobře se najedly. Griloviště se navíc často 
nacházejí v blízkosti dětských hřišť nebo sportovního vyžití. V rámci 
stránek Grilujemevemeste.cz vznikla dokonce mapa, kam každý může 
přidat své oblíbené grilovací místo. 

Foto archiv města Svitavy

ROZHLEDNA 
BUKOVKA 
V RAPOTÍNĚ
Na samém vrcholu Bu-
kového kopce, v nad-
mořské výšce 625 m, 
stojí rozhledna Bukovka. 
Po zdolání 111 ocelo-
vých schodů se dostanete 
na vyhlídkovou plošinu, 
která se nachází v 18 me-

trech nad terénem. Z rozhledny je nádherný výhled na Údolí Desné, 
hřeben Jeseníků, Rychlebské hory a masiv Králického Sněžníku. V pří-
zemí rozhledny je útulna pro turisty, kterou lze využít k odpočinku 
nebo se schovat před nepřízní počasí. Dřevěná konstrukce rozhledny 
vysoká 22 metrů je spojena ocelovými prvky. Návštěvníci se k rozhled-
ně dostanou po nové naučné stezce, která měří 7 km a začíná u obecní-
ho úřadu v Rapotíně. Asi nejzajímavějším zastavením na ní je přírodní 
balneo. V letní sezoně v něm lidé mohou na svém těle vyzkoušet léčivé 
účinky vody. Stavbu za 7,5 milionů korun vybudovala obec Rapotín 
bez dotací.

Autor Ing.arch. Dušan Rosypal (DUPLEX s.r.o.,  
architektonický ateliér) foto archiv autora

KALEIDOSKOP dřevostavebzdomova

http://grilujemevemeste.cz/
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TALLWOOD HOUSE 
NEJVYŠŠÍ DŘEVOSTAVBA  
NA SVĚTĚ 
Budova studentského ubytování v kampusu 
university v Britské Columbii má celkem 
18 pater a 58 metrů. Hybridní konstrukce 
 sestává z jednoho železobetonového patra 
a dvou betonových jader, které zajišťují boční 
zatížení. Vodorovné konstrukce z CLT pa-
nelů vynášejí sloupy z lepeného dřeva, uspo-
řádané v rastru 2,85 × 4 m. Budovu uzavírá 
prefabrikovaný ocelový nosník, podpírající 
plechovou střechu. Finální vrstvu prefabriko-
vaných fasádních panelů s předem vsazenými 
okny tvoří laminátové desky. Výstavba mon-
tovaných částí trvala neuvěřitelných 66 dní.
Stavba byla spolufinancována z projektu 
 Natural Recources Canada, který si klade za 
cíl podpořit ekologické a ekonomické stavění 
a vynést konstrukční dřevo na stejnou úroveň 
jako beton a ocel. I přestože se jednalo de facto o prototyp – první budovu svého druhu – cena za 
metr čtverční překročila cenu totožné budovy z konvenčních stavebních materiálů jen o 16 dolarů. 
Dřevo, které bylo na stavbu použito, vyroste v kanadských lesích za pouhých šest minut, navíc je 
budova z 94 % recyklovatelná.

Autor Acton Ostry Architects Inc., foto naturallywood.com

HOTEL DE BOTANICA  
V HOLANDSKÉM BERGENU 
Hotel Estate Huize Bergen je původní sídlo v anglickém stylu, umístěné 
uprostřed krásného parku v zalesněné krajině. V první fázi revitalizace areálu, 
která byla úspěšně dokončena v roce 2017,  došlo k výstavbě nového hotelu 
De  Botanica, inspirovaného tropickým skleníkem, ležícím nedaleko.
Cílem návrhu bylo nenarušit autentickou atmosféru starého sídla a krásné kra-
jiny, ale spíše vytvořit dialog mezi historickou budovou a moderním domem. 
Hotel De Botanica, realizovaný, jako první hotel v Holandsku, v pasivním 
 standardu, si zakládá na používání přírodních materiálů a principech trvale 

udržitelného rozvoje. Fasáda z neošet-
řeného modřínového obkladu, okna 
s širokými rámy z dřeviny iroko a arkýře 
z pozinkového plechu za sebou ukrýva-
jí 39 pokojů s luxusním zařízením na 
míru – uplatňuje se zde dubové dřevo, 
zakázkové tapety s motivy tropických 
květin, k tomu speciálně navržená svíti-
dla a široké parapety, které přímo vybízejí 
k tomu, aby se návštěvník pohodlně uve-
lebil a nahlédl do zahrady. 

Autor a foto Jeanne Dekkers 
Architectuur 

KALEIDOSKOP dřevostavebzesvěta

http://naturallywood.com/


TRÁVÍME PŘÍLIŠ ČASU 
ZAVŘENI V BUDOVÁCH
Jsme Indoor Generation – generace žijící uvnitř budov. Ve vnitřních prostorech 
s nedostatkem denního světla a čerstvého vzduchu trávíme až 90 % času. 
Nevyhovující vnitřní prostředí přitom podle vědeckých výzkumů může mít 
negativní vliv na naše zdraví i pocit pohody.

www.velux.cz   www.theindoorgeneration.com
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 Jednoduché zpracování Akustické řešení Podlahové vytápění

Výhody podlahových  
prvků fermacell
n   Odzkoušený systém 

n   Suchá a rychlá pokládka 

n   Jednoduché zpracování 

n   Vhodné pro vlhké prostory

n   Rozmanitost nášlapných vrstev 

n   Kompatibilní s podlahovým 
vytápěním

Podlahové prvky fermacell
Optimální základ pro každou podlahu

www.fermacell.cz

http://www.fermacell.cz/

