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Ekologické stavby jsou ná

V důsledku změn klimatu proniká téma udržitelného
přístupu k životu do dalších oblastí podnikání
a nevyhýbá se ani stavebnictví, které produkuje
významné množství odpadů.

Podle podrobných výzkumů, které zveřejni-
la Masarykova univerzita v Brně, jsou Češi
ke změnám klimatu stále spíše skeptičtí
a nevědí, jak na ně reagovat. Naproti tomu
například ve Velké Británii nebo v USA jsou
o klimatických změnách přesvědčeny více
než dvě třetiny obyvatel. Pokud se budeme
chtít trochu odvrátit od klimaskeptiků,
měli bychom více myslet na ekologii živo-
ta, která zahrnuje nejen třídění odpadu,
rozumné nakládání s energiemi, prodlužo-
vání života nábytku či oblečení, ale důležité
je přemýšlet i o místě, kde chceme bydlet
nebo pracovat.
K této změně patří například výstavba
energeticky soběstačných budov, při jejichž
stavbě i provozu se využívají obnovitelné
zdroje. Cílem je zachovat stávající kvalitu
života a zajistit běžné denní potřeby, ale še-
třit přitom životní prostředí.

Udržitelný rozvoj
Podle poslední klimatologické konference
OSN žijeme v současnosti kvůli nadměr-
nému čerpání přírodních zdrojů na dluh.
Udržitelný rozvoj se snaží eliminovat nebo
zmírnit negativní projevy dnešního způso-
bu života na fungování naší planety. Podle
Evy Neudertové, specialistky na tzv. green
business ze společnosti Skanska Reality, je
udržitelnost tak trochu návratem ke koře-
nům, který je ale příjemnější, modernější
a efektivnější. „Udržitelnost je v podstatě
základním atributem dobrého hospodáře.
Nadbytek peněz nebo naopak jejich nedo-
statek vede k poškozování životního pro-
středí,“ dodává Neudertová.
Takzvaná cirkulární ekonomika se snaží
lineární model zdroj–produkt–odpad pře-
měnit na uzavřený koloběh, ve kterém se
odpad stává zdrojem pro výrobu jiného pro-
duktu. Takový koncept lze využít i v oblasti
stavebnictví, kde v Česku vznikají zhruba
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dvě pětiny veškerého odpadu. Šetřit zdroje
je možné jak v oblasti nové výstavby, tak
i při rekonstrukci a demolici staveb.
Efektivita stavby v celém jejím životním
cyklu začíná již při samotném návrhu. Ze-
fektivnit oproti dnešnímu stavu by se ale
mělo i získávání stavebního povolení. Češ-
tí zákonodárci v současné době pracují
na zjednodušení stavebního práva a žádos-
tí o stavební povolení pomocí digitalizace.
Projektová dokumentace by se v budoucnu
měla jednoduše nahrát na centrální datové
úložiště, úředníci by měli vystačit pouze
s jedinou žádostí. Stavební úřad by si navíc
sám určoval okruh účastníků a ostatních
orgánů, které se musí ke stavbě vyjádřit.
Výhledově by se mělo ušetřit nejen pobíhá-
ní po úřadech, ale i mnoho papírové doku-
mentace.

Energetická soběstačnost
Jedním z důležitých trendů v ekologickém
stavění a bydlení je energetická soběstač-
nost. Využívání elektřiny z vlastních elek-
tráren by do budoucna mohlo fungovat
i jako zajištění proti výpadkům energie.
Takové mikroelektrárny i mikroteplárny
využívají obnovitelné zdroje energie a jsou
prakticky bezúdržbové.
„Dosáhnout ve svém domě alespoň částečné
soběstačnosti díky vlastní výrobě a ukládá-
ní elektrické energie je v principu srovnatel-
né s pěstováním vlastních rajčat, což si do-
káže představit každý. V nákupním centru
koupíte levná, kvalitou různorodá rajčata,
někdy už zahnívající. Když si je ale vypěstu-
jete doma, mají pro vás další přidanou hod-
notu, která odráží snahu, vložený čas, chuť,
svěžest a prostě pocit, že jsou vaše. V české
distribuční síti teče ročně skoro polovina
elektrické energie vyrobené z uhlí, což by
se dalo přirovnat k těm nahnilým rajčatům
v samoobsluze,“ vysvětluje Pavel Podruh,
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Snížit energetickou náročnost
budovy pomůže například
zeleň na fasádě či střeše.
V létě sníží teplotu pláště
budovy až o desítky stupňů
Celsia.
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ávratem ke kořenům

zakladatel projektu Český soběstačný dům.
Podle něho dává smysl instalovat si na dům
solární panely s akumulací energie, i když je
návratnost takové investice poměrně dlou-
há. „Člověk kromě technického vybavení
získá možnost omezit svůj podíl na spotře-
bě špinavé energie, tedy kousne do menšího
počtu shnilých rajčat. Obnovitelné zdroje
nejsou rozhodně ideálem, ale jsou alespoň
o trochu lepší možností, která je k dispozici
již nyní,“ dodává Podruh.
K lepší energetické bilanci staveb může
přispět také trend takzvaných pasivních
budov, které mají velmi nízkou spotřebu
energie na vytápění. Loni v září například
v olomoucké nemocnici otevřeli první pa-
sivní nemocniční budovu v Česku. Dalším
příkladem energeticky velmi úsporné budo-
vy je depozitář pro Východočeské muzeum
v Pardubicích. Tvoří jej snadno rozebíra-
telná budova, jejíž plášť kombinuje pálené

a nepálené cihly s hliněnou omítkou a vyu-
žívá silnou vrstvu minerální tepelněizolač-
ní hmoty. Díky kombinaci pálených a nepá-
lených cihel má stavba zvýšenou schopnost
akumulovat teplo a vlhkost, čímž pomáhá
snižovat výkyvy teploty a vlhkosti v inte-
riéru budovy.
Energetická soběstačnost a nízká spotřeba
energie ale není zdaleka jediným udržitel-
ným trendem, kterým se stavebníci inspirují.
Další popisuje Eva Neudertová ze Skansky:
„Věnujeme se mnoha oblastem, z pohledu
klientů vnímáme jako důležité téma další-
ho využití odpadní vody, veřejného prosto-
ru kolem projektu a samozřejmě spotřeby
energie. Čím dál více se věnujeme takzvané-
mu wellbeingu (pocitu pohody, pozn. red.)
a zdraví. Nezávislé osvědčení o takové přida-
né hodnotě budov přinášejí certifikační sys-
témy jako BREEAM, LEED či WEEL, které
při výstavbě budov využíváme.“

» Z pohledu
klientů
vnímáme jako
důležité téma
dalšího využití
odpadní vody,
veřejného
prostoru
kolem projektu
a samozřejmě
spotřeby
energie. «
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Montované základy a vyšší
dřevostavby
Udržitelné technologie stavbaři využívají
také v samotné konstrukci staveb. Příkla-
dem může být systém montovaných dílů
pro stavbu základů, který se používá na-
místo klasického lití z betonu. Takový sys-
tém lze jednoduše rozebrat a znovu využít,
jednotlivé prvky se dají použít i samostatně
a lze je variabilně skládat.
Architekti i developeři by se také rádi při
projektování nových staveb inspirovali
v zahraničí, kde se běžně staví poměrně
vysoké dřevostavby. V Česku však platí
omezení maximální výšky dřevostavby
na 12 metrů. Naproti tomu například v Nor-
sku nalezneme dřevostavby, které se tyčí až
do výšky 50 metrů, ve Vídni stojí devítipod-
lažní dům a v Kanadě existují až dvanácti-
podlažní dřevostavby.
Evropská norma, které podléháme, neřeší
materiál stavby, pouze její požární odolnost.
České stavební předpisy však považují kon-
strukce ze dřeva a z dalších ekologických
materiálů za takzvaně požárně otevřené, což
částečně brání rozvoji ekologických staveb.
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Stavby, parkoviště a komunikace vyzařují nesne-
sitelné horko. Sluneční záření dopadající na jejich
povrch se přeměňuje na teplo. Ve městech, v ulicích
a v samotných budovách nejsou dobré podmínky
pro život.
Naše krajina se nyní zastavuje tempem 10 hektarů
denně. Tímto tempem přibývají další a další radi-
átory do naší krajiny. A ubývá rostlin, které jediné
mají schopnost ochlazovat krajinu. Nejlepší chladicí
jednotkou v přírodě je strom. Nabírá kořeny vodu,
tlačí ji do svých listů a odparem z listů snižuje
teplotu ve své koruně a v okolí. V létě je pod stromy
až o 10 stupňů Celsia nižší teplota. Vypínáme tyto
přírodní klimatizační jednotky (stromy a zeleň)
a nahrazujeme je radiátory (stavby). Je to stejné,
jako bychom v autě pod přímým sluncem vypnuli
klimatizaci a pustili si topení.
Horko, které urbanizací krajiny vzniká, neškodí
jenom lidem, ale i rostlinám. Krajina se vysušuje.
Pomalu u nás teplotně i vlhkostí vzniká stepní
a pouštní klima. A jak známo, na poušti neprší. Proto
se nám začínají v létě srážky vyhýbat, případně
spadnou v přívalech tam, kde se srazí horký vzduch
z aglomerací se studeným vzduchem z hor.
Jaké má tato situace řešení? Musíme se snažit
ochladit krajinu. Dostat do ní co nejvíce stromů
a keřů, a to co nejblíže k radiátorům. Aby stavby byly
chlazeny stromy hned vedle nich. Koruny stromů
zakryly parkoviště plná aut a jeden vedle druhého
zchladily ulice našich měst.
Domy a haly jako radiátory tepla je třeba zakrýt zele-
nými střechami a k nim přidat zelené fasády, do kte-
rých se pumpuje voda a rostliny na nich ji odpařují,
stejně jako odpařují vodu listy stromů. Na povrchu
zelené fasády je teplota nižší až o 40 stupňů Celsia
než na fasádě klasické vystavené slunečnímu záření.
A to je velký rozdíl.
Architektura staveb z minulosti se do dnešní doby
již nehodí. Plášť budov, který pod sluncem vyzařuje
teplo, ničí život okolo sebe. Každý nový metr tako-
vého opláštění nás posouvá blíže a blíže k okamžiku,
kdy už nebude z tohoto stavu návratu zpět. Zkrátka
zde bude v létě takové horko, že ani nové stromy
už se v krajině neujmou a nenávratně se vydáme
na cestu k poušti v naší kotlině.
Nic nového v dějinách. Severní Afrika byla kdysi také
zelená a řeky Eufrat a Tigris na Blízkém východě
kdysi pramenily v lese. Člověk tyto lesní oblasti
svou činností proměnil na poušť. Stromy vytěžil pro
stavby a lodě. Život se do těchto končin již nevrátil
a lidé tam trpí. Jsou to nyní oblasti, kde je nejhůře
na celém světě. Nechci připustit, aby se něco podob-
ného stalo i s naší krajinou. Proto v naší společnosti
Liko-s bijeme na poplach a zároveň nabízíme řešení.

Autor je zakladatelem společnosti Liko-s

Domy jako
stromy

▶ Libor Musil◀

Jedním z důležitých aspektů
udržitelných staveb je šetrné
nakládání s odpadní vodou.
Recyklací odpadní vody
z umyvadel, van a dřezů
a jejím opětovným využitím
ke splachování toalet lze
podle zkušeností firmy
Skanska snížit spotřebu pitné
vody až o třetinu.


