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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vlivem bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových 

plynů. V teoretické části jsou doporučeny návrhy na snižování emisí skleníkových 

plynů v bytovém sektoru a popis environmentálních dopadů stavby v různých etapách 

životního cyklu z hlediska tvorby skleníkových plynů. Praktická část se zabývá již 

realizovanými nebo plánovanými projekty pod záštitou celosvětové organizace Ecocity.   

 

Klí čová slova 

Emise skleníkových plynů, emise, oxid uhličitý, životní prostředí, životní cyklus stavby, 

úspora energie, Ecocity 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the influence of the housing sector in the creation of 

greenhouse gases. The theoretical part of the recommended proposals to reduce 

greenhouse gas emissions in the residential sector and a description of the 

environmental impacts of buildings in various phases of the life cycle in terms of 

greenhouse gas emissions. The practical part deals with projects that have been 

implemented or planned under the auspices of the world organization Ecocity. 

 

Keywords 

Greenhouse gas, emissions, carbon dioxide, environment, life cycle of buildings, energy 

saving, Ecocity 
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1. Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce je vliv bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových 
plynů. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální vzhledem ke stále se zvyšujícímu 
globálnímu oteplování, k němuž skleníkové plyny přispívají. Tvorba těchto plynů je 
velmi ovlivněna budovami. Vše začíná už u těžby surovin, která přechází do výroby 
stavebních materiálů a prvků, které jsou přivezeny na staveniště a tam dále 
zpracovávány. Užívání staveb má největší podíl na vzniku skleníkových plynů při 
vytápění a spotřebě energie.  

Cílem práce je analyzování bytového sektoru nejen z hlediska vzniku emisí 
skleníkových plynů, ale také dopadu na životní prostředí, protože v současnosti je 
kladen velký důraz na jeho snižování. 

Práce se nejdříve věnuje vlivu bytového sektoru na životní prostředí v Evropských 
domech. Porovnává Českou republiku s ostatními zeměmi Evropské Unie, největší 
producenty skleníkových plynů v EU, hlavní činnosti způsobující vznik skleníkových 
plynů a procentuální zastoupení těchto plynů. Jejich podrobnější popis následuje. 
V další části jsou popsány environmentální dopady stavby během jejího životního cyklu 
na životní prostředí. Je zde popsán životní cyklus stavby a jeho základní fáze, 
revitalizace, vliv urbanismu a industrializace, těžba stavebních materiálů a doprava. 
Součástí je také případová studie, která se zabývá porovnáním čtyř různých stropních 
konstrukcí, výstupem této studie je zjištění, která z konstrukcí je méně náročná na 
spotřebu primární energie po čas výstavby, užívání a ukončení životního cyklu stavby. 
Největší prostor je věnován směrům snižování dopadu bytového sektoru na životní 
prostředí. Tato kapitola obsahuje několik doporučení pro snižování emisí skleníkových 
plynů v bytovém sektoru jako jsou například - nejúčinnější opatření při výstavbě, úspoře 
energie, recyklaci ve stavebnictví, prefabrikaci a využití biomasy. V následující kapitole 
je popsán všeobecný výpočet emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv, 
hodnoty svázané energie a emise CO2 z TZB materiálů a hlavních stavebních materiálů 
při těžbě, výrobě, dopravě a montáži.   

Praktická část popisuje tři projekty Ecocity v Evropě a v Americe. V úvodu kapitoly je 
stručný popis co to Ecocity je, následuje první projekt Ecocity Alexandria ve Virginii v 
USA. Druhý projekt vznikl ve spolupráci čtyř různých zemí Evropské unie a to 
konkrétně Dánska, Švédska, Norska a Španělska. Tento projekt zahrnuje přeshraniční 
společenství Helsingør a Helsingborg, komunitu Tudela a komunitu Trondheim. 
Posledním projektem je první projekt v České republice, který byl zařazen do plánu 
Ecocity v rámci Evropské unie – Ecocity  - Praha Malešice.  

V závěru jsou popsány výsledky praktické části a doporučení pro snižování emisí 
skleníkových plynů v bytovém sektoru. 
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2. Vliv bytového sektoru na životní prostředí - Evropské domy 

 

V této kapitole je rozebrán vliv bytového sektoru při vzniku emisí a odpadů a na 
spotřebu energie během výstavby a užívání staveb. Předmětem jsou údaje, jaký vliv má 
Česká republika v celosvětovém a Evropském měřítku na emise skleníkových plynů, 
které státy z Evropské unie patří mezi největší producenty emisí a aktivity, které se 
nejvíce podílejí na tvorbě emisi.  

Životní prostředí je budovami ovlivněno v období realizace i v průběhu všech fází její 
existence. Evropské domy spotřebovávají přibližně 40% energie (klimatizace, osvětlení, 
ohřev vody), mají podíl na 30% produkce CO2 a vytvářejí 40% odpadů. Nejvíce 
energie, odpadů a produkce CO2 vzniká při výstavbě a samotném provozu stavebních 
objektů. [1] 

Důležitá je i velikost svázané energie, která pochází z neobnovitelných zdrojů, potřebná 
pro vznik budovy, podíl použitých přírodních a recyklovaných materiálů a podíl 
recyklovatelných materiálů po dožití stavby nebo jejích částí apod. [2] 

Ve vyspělých a ekonomicky stalých zemích žije jenom 20% obyvatelstva planety, ale 
přitom spotřebuje 80% energetických zdrojů. [3] 

Česká republika patří mezi největší znečišťovatele v Evropě. Ročně vyprodukuje 146 
milionů tun skleníkových plynů, což představuje přibližně 0,3% v celosvětovém 
měřítku. V přepočtu na jednoho obyvatele ve výši 14,2 tuny CO2ekv. jsou například o 
35% vyšší, než je průměr EU. Každý člověk, ať přímo či nepřímo, ovlivňuje množství 
emisí tím, co nakupuje, jak se stravuje, jakým způsobem vytápí dům. [4]  

 

Obrázek 1 – Mezinárodní srovnání emisí skleníkovcýh plynů na obyvatele (V tunách 
emisí CO2ekv. za roky 2000 a 2008) bez sektoru LULUCF; Zdroj: UNFCCC 
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Od roku 1995 jsou emise skleníkových plynů víceméně stabilní díky restrukturalizaci 
průmyslu, ke které došlo začátkem 90. let. Pokud bude splněn referenční scénář pro ČR 
tak v roce 2020 by emise skleníkových plynů měly klesnout na 143 miliony tun v roce. 
[4] 

Negativní vlivy stavebnictví na životní prostředí jsou dány především: 

- vyčerpáváním obnovitelných zdrojů surovin a energie 

-znečištěním a zamořením škodlivými emisemi a odpady 

-přímým negativním působením techniky na okolí (hluk, otřesy, tepelná energie) 

-spotřebou kvalitní vody 

-rychlejším čerpáním některých obnovitelných zdrojů než je jejich schopnost regenerace 
[3] 

 

2.1 Emise skleníkových plynů v Evropské Unii 

 

Skleníkové plyny ze zemí Evropské unie (EU-27) představují přibližně 10,5% 
z celkových skleníkových plynů způsobených člověkem.  

Největší producenti skleníkových plynů v EU-27 patří mezi zakládající státy (EU-15) 
jsou to konkrétně – Německo, Velká Británie, Itálie, Francie a Španělsko. Polsko je 
největším producentem skleníkových plynů z členů Evropské Unie, kteří se postupně 
přidávali (EU-12). V roce 2006 vytvářily státy EU-15 až 81% všech skleníkových plynů 
celé Evropské Unie. (Obrázek 2)  

 

Obrázek 2 - Podíl skleníkových plynů podle hlavních producentů v EU-27  v roce 2006; 
Zdroj: EEA, upraveno 
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Mezi nejvíce emitující aktivity v Evropské Unii patří výroba elektrické energie a tepla, 
silniční doprava, spalování fosilních paliv v domácnosti, zemědělství a výroba železa s 
ocelí. [12] (Obrázek 3) 

 
 

Obrázek 3 - Podíl skleníkových plynů podle hlavních činností v EU-27  v roce 2006; 
Zdroj: EEA, upraveno 

 

1  

                                                           
1
 Všechny citace cizojazyčných zdrojů jsou překladem autora této práce 
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3. Skleníkové plyny  

 

Zde podrobněji rozebírám jednotlivé skleníkové plyny, jejich vznik (zaměřuji se 
zejména na vznik spojený se stavební výrobou, výstavbou a provozem) a vliv na 
globální oteplování. 

 

3.1. Oxid uhličitý (CO2) – přirozené zvyšování emisí oxidu uhličitého vzniká 
dýcháním organismu, ke snižování oproti tomu dochází za pomoci fotosyntézy rostlin   
 a absorpce oceány. Do množství oxidu uhličitého v atmosféře vstupuje zásadním 
způsobem člověk a to konkrétně spalováním fosilních paliv, které představují významný 
zdroj emisí. Další antropogenní emise jsou ve srovnání se spalováním “méně” důležité. 
Oxid uhličitý vzniká všude tam, kde dochází ke spalování uhlíkatých fosilních paliv 
(zemní plyn, ropa, uhlí, koks) a také u biologických paliv (biomasa, dřevo, bionafta, 
bioplyn). [5] 

Oxid uhličitý CO2 je považován za hlavní příčinu globálního oteplování, vzniká i při 
výrobě stavebních materiálů, během výstavby a za provozu staveb. Z emisí 
skleníkových plynů má rozhodující podíl. [2] 

 

3.2. Metan (CH4) – mezi hlavní zdroje metanu patří biologické pochody, které 
probíhají bez přístupu kyslíku. V přírodě se metan nachází při biologické činnosti 
živočichů nebo u zahnívacích procesů (rašeliniště). Přibližně 80% emisí metanu je 
biologického původu. Přírodními zdroji metanu jsou například mokřady, výměny plynu 
mezi atmosférou a oceány a termiti.  

Antropogenními zdroji metanu jsou například emise z těžby a zpracování fosilních 
paliv, skládky odpadu, koksárenství, čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu, 
chov domácích zvířat. [6] 

 

3.3. Oxid dusný (N20) - přírodními procesy se oxid dusný uvolňuje při nitrifikaci   
 a denitrifikaci probíhajícími v půdě a vodě činností mikroorganismů. Antropogenní 
zdroje jsou zejména - zemědělská činnost, spalovací procesy, raketová a letecká 
technika a doprava. [7] 

Oxid uhličitý, metan a oxid dusný v atmosféře absorbují infračervené záření zemského 
povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru a tím přispívalo ke vzniku 
skleníkového efektu. [5] [6] [7] 

 

3.4. Částečně fluorované uhlovodíky (HFCs) – patří sem částečně fluorované 
uhlovodíky (HFC) zcela fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF). Zcela 
fluorované uhlovodíky obsahují chladící výrobky a zařízení. [8] 
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3.5. Freony - tvoří atomy uhlíku, vodíku a chloru nebo fluoru. Nejvíce se využívaly 
ve sprejích a ledničkách. Produkce freonů byla omezena a od roku 2006 by se neměly 
produkovat vůbec, protože způsobovaly rozpad ozonové vrstvy. Freony pohlcují 
dlouhovlnné záření vlnových délek, které jiné skleníkové plyny nepohltí.  
Pohlcují pětkrát až desetkrát více infračerveného záření než CO2 a jejich stabilita 
v atmosféře je vysoká. [9] 

 

3.6. Vodní pára – vzrůstající teplota způsobuje větší odpařování vody v oceánech. 
Jelikož vodní pára je nejúčinnějším skleníkovým plynem, dochází k zesilování 
skleníkového efektu. Výhodou je, že voda v atmosféře dlouho nezůstává, a proto je 
snazší dosáhnout rovnováhy mezi odpařováním a srážkami. Zvýšené odpařování vody 
působí zvýšenou oblačnost, která odráží sluneční energii a zvýšením vykazuje negativní 
zpětnou vazbu, tedy přispívá k ochlazení.  
Je to velmi komplikovaný proces, kterým se podrobně zabývá IPCC a mnoho jiných 
vědeckých týmů po celém světě. [10] 

Procentuální zastoupení skleníkových plynů 

Oxid uhličitý je emisní plyn, který tvoří většinu skleníkových plynů, téměř 83%. 
Zatímco metan a oxid dusný jsou zastoupeny každý přibližně 8% všech emisních plynů. 
Mezi další plyny patří například fluorované uhlovodíky, fluorid sírový, tvrdé a měkké 
freony a řada dalších plynů.  

Do grafu nejsou zahrnuty mezinárodní letecké a námořní plavby, na které se nevztahuje 
Kjótský protokol. Pokud by byly zahrnuty do celkového počtu, podíl CO2 by dosáhl 
84% z celkových emisí skleníkových plynů. [12] (Obrázek 4) 

 

 
 
Obrázek 4 - Podíl skleníkových plynů v EU-27  v roce 2006; Zdroj: EEA, upraveno 
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4. Environmentální dopady stavby na životní prostředí 

 

V této kapitole se zaměřuji na environmentální dopady stavby v různých etapách jejího 
životního cyklu, jde o revitalizaci území a s ní spojenou urbanizaci a industrializaci, 
těžbu stavebních materiálů, výrobou materiálu, výstavbu a užíváním stavby, dopravu. 

Součástí je také případová studie, která se zabývá porovnáním čtyř různých stropních 
konstrukcí, výstupem je zjištění, která z konstrukcí je méně náročná na spotřebu 
primární energie po čas výstavby, užívání a ukončení životního cyklu stavby. 

 

4.1 Životní cyklus stavby 

 

Životní cyklus stavby je časové období od vzniku myšlenky, přes převedení na záměr, 
projektování, realizaci a užívání až do její likvidace. [20] 

Technologie, která je v České republice používána ve spojitosti s životním cyklem 
stavby, není vždy jednotná. Jednou skupinou je terminologie, které se objevuje 
v historickém vývoji na našem území, druhou skupinu pak tvoří překlady ze zahraniční 
literatury. Obě tyto skupiny pokládají životní cyklus za období existence stavby. [27] 

Životní cyklus stavby je dán jeho funkčním, urbanistickým a ekonomickým začleněním 
do území. 

Stavební objekt je základní součástí technicko-ekonomické skladby území. Je uskupován 
na jedné straně do ekonomického portfolia vlastníků a na druhé straně naplňuje 
urbanistickou strukturu koncepce územního plánu. [22] 

 

Základní fáze životního cyklu stavby 

 

Získávání surovin – těžba surovin pro výrobu stavebních materiálů, těžba energetických 
surovin na výrobu energie, zásobování vodou 

Výroba stavebních materiálů a konstrukcí – výroba stavebních materiálů, konstrukčních 
prvků, návrh stavby, výstavba 

Užívání – užívání, údržba, opravy, modernizace a rekonstrukce 

Konec životního cyklu – opětné užití prvků a celých stavebních objektů, demolice, 
recyklace, skládkování, zneškodnění odpadů [20] 

Posouzení environmentálních dopadů pozemních staveb v rozsahu celého životního 
cyklu vychází z následujících zásad: 
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- komplexnost -  uvažování všech podstatných environmentálních kriterií 

- časová závislost - zahrnutí celého životního cyklu stavby 

- pravděpodobnost -  respektování pravděpodobnostního charakteru časové závislosti 
[20] 

 

Obrázek 5 - Životní cyklus budovy; Zdroj: Envimat 

 

4.2 Revitalizace území 

 

Bez změny hlavních rozvojových činitelů (bydlení, ekologie, infrastruktura, průmysl 
atd.) není možné revitalizovat žádné hospodářství. Mezi hlavní požadavky na současné 
změny se řadí například nižší spotřeba energie, vyšší výkonnost, spolehlivost a mnoho 
dalších. [22] 

V porovnání s jinými oblastmi průmyslu má stavebnictví specifické parametry, které 
zatěžují životní prostředí: 

- individuální charakter každé stavby, 

- proměnná lokalita každé stavby a částečná sezónnost prací, 

- dlouhý výrobní cyklus (počítáno v měsících), práce na nechráněném pracovišti, 

- zábor půdy, většinou zemědělské, 

- značná hmotnost stavebních materiálů a z toho vyplývající nároky na dopravu a těžbu. 
[14] 

 

4.2.1 Vliv urbanizace na životní prostředí 

 

Urbanizace znamená stěhování obyvatel do měst. Je to v podstatě podíl obyvatel žijících 
ve městě ku celkovému množství obyvatelstva. Již více než 40% obyvatel na celé zemi 
žije ve větších městech (nad 5000 obyvatel). 
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Hlavním faktorem výsledného efektu území je doba urbanizace. Efekt je tím vyšší, čím 
je delší urbanizační cyklus využívání území jak pro bytové, dopravní, občanské tak pro 
průmyslové aktivity. [22]  

Výstavba zatěžuje životní prostředí – výroba stavebních hmot zatěžuje životní prostředí 
kvůli těžbě surovin, emisemi z mechanických (drcení, mletí) a tepelných 
technologických procesů a spotřebou elektrické energie (výroba), vlastní výstavba pak 
zabírá půdu a v okolí staveniště vzniká hluk a prach, vlastní užívání stavby dlouhodobě 
spotřebovává tepelnou energii při provozování daných objektů. 

Velká města potřebují zeleň – ochlazuje ovzduší, odpařuje vodu, snižuje hlučnost 
města, pohlcuje prach. Ve velkých městech je velká spotřeba vody, která se často musí 
přivádět z přehradních nádrží.  

Znečištění vzduchu emisemi (spaliny, dým), ohrožení zdroje vody (odpadní vody), 
velké množství tuhých odpadů, těžké kovy, umělé záření, elektromagnetické                 
 a mechanické vlnění, pesticidy, kontaminované potraviny – to vše ohrožuje krajinu 
v těchto odvětvích:  

- Atmosféra - znečištění a snižování slunečního záření  

- Vodstvo – znečištění a kontaminace, otrava 

- Půda – eroze, degradace půdy 

- Biocenóza – vyhubení druhů zvířat a rostlin 

- Člověk – narušení fyziologických, fyzických a psychických schopností [14] 

 

4.3 Stavební materiály – těžba   

 

Kvůli těžbě dochází k devastaci krajiny, k dočasnému nebo také trvalému poškození 
zemědělské půdy nebo výjimečně i lesa. Po těžbě je nutné těžené prostory rekultivovat  
 a ne vždy je možné je vrátit předešlým účelům. Ohled se musí brát též na 
neobnovitelné (fosilní) zdroje, které nelze využívat v takovém množství s ohledem na 
budoucí generaci. 

Emise CO2, NOx, SO2,HF a prachu vznikají při tepelných procesech. Výroba tuhých 
materiálů je většinou bezodpadová, nebo jsou vzniklé odpady využitelné – 
recyklovatelné. Výrobní proces je velmi energeticky náročný. 

Energetická náročnost souvisí se spotřebou tepla (ohřev, pálení, sušení) a energie. Teplo 
je získáváno spalováním fosilních paliv - vznik emisí přímo v závodě. Při spotřebě 
elektrické energie emise vznikají v elektrárně. [14] 
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4.4 Doprava  

 

K rozvoji území může dojít, pokud se podaří stávající nevyužívané plochy přeměnit na 
plochy s efektivním využitím a novými funkcemi. [22] 

Standard dopravní dostupnosti má dvě úrovně: 

- přímá úspora a efekt dopravní infrastruktury, například – časová dostupnost, zplodiny, 
hlučnost, nehodovost, spotřeba paliv atd.  

- nepřímý efekt jako je zvýšení produktivity již existující pracovní síly, vytváření 
nových pracovních možností a další  

Mobilita se podílí na budování a uplatnění pracovních schopností a bydlení. Dopravní 
infrastruktura umožňuje přiblížení pracovních sil k výrobním zdrojům a prostředkům. 
[22]  

Jeden z hlavních faktorů, které při rozvoji nepříznivě ovlivňují životní prostředí, 
především ovzduší, je právě doprava.  

 
Životní prostředí, zdraví a doprava 
 
Silniční doprava je jedním z klíčových problémů, ovlivňující kvalitu životního 
prostředí. (zhoršená kvalita ovzduší a hladina hluku).  
V roce 1996 byla v EU přijata směrnice 96/62/EC o posuzovaní a řízení kvality vnějšího 
ovzduší, která stanovuje emisní limity, podmínky a způsob posuzování, hodnocení         
 a řízení kvality ovzduší a přípustnou míru obtěžování zápachem.  
Jedním z témat, kterými se zabývá česká dopravní politika je omezení vlivu dopravy na 
životní prostředí a veřejné zdraví, zvýšení bezpečnosti dopravy, rozvoj městské, 
příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS (integrovaný dopravní systém) 
a zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou 
dopravu. 
Změna automobilové dopravy na krátké vzdálenosti na cyklodopravu, má vliv na 
snížení emisí skleníkových plynů a narušenou globální klimatickou rovnováhu. [15] 
 

4.5 Hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí  
 
V dnešní době se snažíme o snižování spotřeby provozní (primární) energie budov 
(výstavbou nízkoenergetických, pasivních a nulových domů). S tímto snížením spotřeby 
energie jsou spojené snahy o snížení produkce emisí škodlivých plynů. Energie a emise 
jsou svázány s existencí jednotlivých materiálů, konstrukcí i celé stavby. Tato svázaná 
energie a produkce emisí souvisí s výrobou stavebního materiálu (těžba surovin, výroba 
materiálu, doprava atd.), realizací stavební konstrukce, údržbou, opravou nebo renovací 
a v poslední fázi likvidací. [17] 
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4.5.1. Případová studie 
 
V této studii jsou porovnávány čtyři varianty stropních konstrukcí, které byly navrženy 
pro čtyřpodlažní bytový dům s půdorysnými rozměry 14,2 x 22,3 m (viz Obr. 6).  
Analýza životního cyklu stropních konstrukcí zahrnuje etapy: výrobu a dopravu 
základních materiálů pro výrobu betonu do betonárny (prefa závodu), výrobu betonu, 
dopravu betonu a prefabrikátů na stavbu, dopravu a realizaci bednění, čerpání 
betonové směsi a osazení prefabrikátů, ve fázi užívání potom opravu povrchů 
betonových konstrukcí, ve fázi konce životního cyklu demolici konstrukcí a transport 
materiálů do recyklačního střediska. Všechny hodnocené varianty stropních konstrukcí 
V1 – V4 jsou navrženy na teoretické rozpětí 4,4 m (prostý nosník, varianta V3 kazetová 
obousměrná konstrukce) a zatížení stálé bez vlastní tíhy gk = 4,0 kN/m2 a užitné qk = 
2,0 kN/m2. Schematické řezy hodnocenými stropními konstrukcemi jsou na Obr. 7. 

 

Obrázek 6 - Řešený objekt – čtyřpodlažní bytový dům; Zdroj: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - 
Hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí 

 
 

 
 

Obrázek 7 - Schematické příčné řezy variant stropních konstrukcí; Zdroj: Ing. Ctislav 
Fiala, Ph.D. - Hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí 
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Případová studie v tomto případě nemá za cíl podrobně kvantifikovat a porovnávat 
jednotlivé varianty stropů, ale demonstrovat možná využití hodnotícího nástroje, tak 
aby bylo v rámci omezeného rozsahu příspěvku ukázáno co nejvíce možných forem 
výstupů z programu, ovšem bez detailních komentářů konkrétních výsledků analýzy. 
Z těchto důvodů nejsou zde ani blíže popisovány bližší charakteristiky a vyztužení 
průřezů stropních konstrukcí. Varianta V1 plná železobetonová deska C30/37 - tloušťka 
200 mm; V2 prefabrikovaný panel HPC105 s vložkami z desek z recyklovaných 
nápojových kartonů (RNK) - tloušťka 200 mm, V3 kazetová deska HPC105 - tloušťka 
160 mm, V4 dřevobetonový strop HPC140 - tloušťka 190 mm, kombinace horní 
prefabrikované desky tl. 30 mm lepením spřažené s nosníkem z lepeného lamelového 
dřeva 80/160 mm. 
 
Bilance vstupních dat hodnocených variant 
 
Pro jednotlivé varianty stropních konstrukcí V1 až V4 byla bilancována veškerá vstupní 
data, tzn. spotřeby jednotlivých materiálů na realizování stropních konstrukcí na celém 
objektu bytového domu, potřeba dopravy na transport jednotlivých materiálů a výrobků 
vč. bilance potřeby bednění pro monolitickou stropní konstrukci. Bilancovaná data jsou 
rozdělená do tří základních fází životního cyklu konstrukce - výstavba, užívání a konec 
životního cyklu. Ukázka bilance dat pro fázi výstavby je uvedena v následující tabulce  
 

 
 

Tabulka 1 - Bilance dat pro fázi výroby; Zdroj: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - Hodnocení 
životního cyklu železobetonových konstrukcí 

 
Životnost nosných stropních konstrukcí je uvažována 100 let. V rámci cyklu užívání 
je pro variantu V1 z běžného betonu C30/37 uvažováno s dvěma opravami 10% povrchů 
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betonu, u variant z betonu HPC105 (V2, V3) je uvažována oprava povrchu balkonů 
v ploše 30%. S ohledem na kvalitu povrchu betonu HPC140 není u varianty V4 s 
opravou povrchů uvažováno. Dopravní vzdálenosti jsou uvažovány v rámci fáze 
výstavby 4 km z betonárny na stavbu, z výrobny prefabrikátů na stavbu 23 km a ve fázi 
konce životního cyklu je uvažováno s dopravou sutě z demolice 26 km do recyklačního 
střediska. 
 
Agregovaná data hodnocených dopadů a vyhodnocení 
 
Na základě bilance vstupních dat hodnocených variant a agregovaných dat 
hodnocených dopadů pro jednotlivé materiály a procesy všech fází životního cyklu jsou 
zpracována agregovaná data hodnocených dopadů pro porovnávané varianty stropních 
konstrukcí V1 až V4. 
 
 

    
    

Obrázek 8 - Agregovaná data - spotřeba primární energie ve fázi výstavby; Zdroj: Ing. 
Ctislav Fiala, Ph.D. - Hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí 

    
Data jsou vyčíslena pro jednotlivé fáze životního cyklu i souhrnně pro celý životní 
cyklus stropních konstrukcí v obdobných tabulkách jako v případě agregovaných dat 
jednotlivých materiálů. [17] 
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Obrázek 9 - Spotřeba primární energie; Zdroj: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - Hodnocení 
životního cyklu železobetonových konstrukcí 

 

 
 

Obrázek 10 - Agregovaná data hodnocených variant pro celý životní cyklus konstrukcí; 
Zdroj: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - Hodnocení životního cyklu železobetonových 

konstrukcí 
 

 
 

Tabulka 2 - Normované hodnoty dopadů a hodnocení variant stropních konstrukcí; 
Zdroj: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - Hodnocení životního cyklu železobetonových 

konstrukcí 
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5. Směry snižování dopadu bytového sektoru na životní 
prostředí 

 

Tato kapitola obsahuje několik doporučení pro snižování emisí skleníkových plynů 
v bytovém sektoru - jaká jsou nejúčinnější opatření při výstavbě, úspoře energie, 
recyklaci ve stavebnictví, prefabrikace a využití biomasy. 

 

5.1 Svázané hodnoty emisí skleníkových plynů 

 

Problém globálního oteplování je v dnešní době velmi aktuálním tématem a je zjevná 
snaha o snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Nemalá hodnota produkce 
těchto plynů je svázána s výstavbou budov, která zahrnuje také výrobu stavebních 
materiálů.  

Zateplováním objektů dochází ke snižování spotřeby energií na výtop a tím i vytváření 
oxidu uhličitého s tím spojeným. Avšak dochází ke spotřebě primární energie ve 
spojitosti s materiály na zateplení. Primární energie je svázanou energií, která sděluje 
celkovou spotřebu přírodních zdrojů energie v průběhu životního cyklu výrobku, je 
označována jako PEI a zahrnuje těžbu a zpracování surovin, výrobu a dopravu výrobku.  

Primární energie jsou spojeny s produkcí oxidu uhličitého. Tepelné opatření je šetrnější 
k životnímu prostředí tím víc, čím dřív se množství ušetřených emisí CO2 spojených se 
snížením potřeby energie na vytápění, vyrovná svázané emise CO2. 

Svázané emise CO2 ekvivalentní oznamují vytvořené emise CO2 a dalších skleníkových 
plynů. Účinky ostatních skleníkových plynů jsou přepočítány na účinek CO2. Je udáván 
v kilogramech ekvivalentu CO2 [kg CO2, ekv]. 

V tabulce 3 jsou napsány hodnoty ekvivalentu CO2 některých skleníkových plynů. [28] 

 
Tabulka 3 – Ekvivalent CO2 

 
Hodnocení životního cyklu 

 

Hodnocení se provádí metodou LCA (Life Cycle Assessment), která hodnotí dopad 
stavby v průběhu celého životního cyklu. Tento cyklus zachycuje stavbu od výroby až 
do její likvidace z hlediska potenciálu globálního oteplování, ale také ostatních vlivů 
jako je narušování ozónové vrstvy, produkce odpadů, spotřeba prvotních surovin          
 a dalších na životní prostředí. [28] 
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5.2 Snižování energetické náročnosti budov 

 

- napomáhá snížení emisí díky menší spotřebě uhlí, elektřiny a plynu na vytápění, 

- důležitým bodem je zateplování stávajících budov a stavba nových budov s vysokou 
energetickou účinností, 

- například při rekonstrukci domu na nízko-energetický standard se sníží náklady na 
vytápění a emise na třetinu. 

 

Novostavby - budovány dle platné české legislativy - by neměly přesáhnout roční 
spotřebou k vytápění 100 kilowatthodin na jeden čtvereční metr. Pasivní stavby mají 
spotřebu do 15 kWh/m2, což je o 80-90% nižší spotřeba energie. Při tom náklady na 
nízkoenergetické stavby nejsou oproti běžným stavbám o tolik náročnější. Jedná se 
přibližně o 5-10% vyšší náklady.  

U pasivních domů je tepelná ztráta velmi nízká. Slunce a teplo vyzařované 
z elektrických spotřebičů a lidí je dost vysoké na vytopení celé budovy po většinu roku. 
Běžné vytápění není téměř potřeba. [24]  

 

 

Obrázek - 11 Srovnání konečné spotřeby tepla s potenciály úspor a obnovitelných 
zdrojů; Zdroj: Martin Sedlák – Čisté teplo [24] 
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5.2.1 Úspora energie 

 

K úsporám energie dochází jak v oblasti energetické transformace (výměna méně 
účinných technologií elektráren a tepláren) tak u konečné spotřeby (domácnosti) - 
energeticky úsporné spotřebiče, výstavba energeticky úsporných staveb, kvalitní 
izolační materiály, štítkování energetických spotřebičů atd. 

Emise lze značně snížit také zefektivněním provozu domácností. Jako například 
nepřetápění obytných místností - snížení teploty o 1°C přináší 6% úsporu paliva, 
výměna klasické žárovky za úspornou šetří až 80% elektrické energie, zateplení domu 
může uspořit i vice než polovinu energie. 

Domácnosti jsou významným spotřebitelem energie. V roce 2010 se v domácnostech 
spotřebovalo 25,7% celkové energie. Největší vliv na spotřebu energie v domácnostech 
má vytápění. [4] [18] (Obrázky 12, 13, 14) 

 

Obrázek 12 - Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů, ČR; Zdroj: ČSÚ (Český 
statistický úřad)  
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Obrázek 13 - Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů, ČR; Zdroj: ČSÚ 

 

Mezinárodní srovnání 

 

Obrázek 14 - Konečná spotřeba energie v členění dle sektoru v roce 2011, mezinárodní 
srovnání; Zdroj: Eurostat 

Jak je patrné z tohoto grafu největšími spotřebiteli energie jsou domácnosti, průmysl    
 a doprava. V různých zemích se hodnoty spotřeby liší, ale po součtu těchto tří faktorů 
je většina zemí na úrovni okolo 80% spotřeby energie.  

 

 



28 
 

Spotřeba paliv v domácnostech  

Z výsledků SLDB (Sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011 plyne, že domácností, které 
vytápí tuhými palivy, téměř neubývá, ale poměr mezi spalováním dřeva a uhlí se změnil 
ve prospěch dřeva. [19] 

Domácnosti (lokální topeniště) mají vliv na životní prostředí hlavně v případech topení 
nekvalitními palivy, nebo materiály, které nejsou určeny ke spalování. Na rozdíl od 
průmyslových provozů, pracují lokální topeniště s nízkou teplotou spalování, a proto 
někdy dochází k neúplnému spalování. [19] 

 

Domácnosti dle způsobu vytápění ČR 

 

Obrázek 15 - Domácnosti dle způsobu vytápění, ČR; Zdroj: ČHMÚ (Český 
hydrometeorologický ústav) 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že jako zdroj tepla pro domácnosti v České republice jsou 
nejvíce využívány zemní plyn a centrální zásobování teplem (CZT). Rozdělení tuhých 
paliv na uhlí a dřevo lze velmi těžko specifikovat, protože velmi často se jedná             
 o společné spalování. V domácnostech se topí několika druhy paliv – velmi často jsou 
to kombinace plyn/dřevo a uhlí/dřevo. [19] 
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Spotřeba paliv a energií v domácnostech ČR 

 

Obrázek 16 - Spotřeba paliva a energií v domácnostech. ČR (% množství energie 
obsažené v jednotlivých zdrojích); Zdroj: MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

 

5.3 Recyklace ve stavebnictví  

 

Recyklací stavebních materiálů se snižuje použití fosilních paliv (ropa, uhlí, plyn) a tím 
dochází ke snížení exhalací chemických prvků a to i hlavního skleníkového plynu CO2.  

Recyklaci (spotřebu odpadních látek ve výrobním procesu jako druhotnou surovinu) lze 
rozdělit na: 

- primární (odpad se spotřebovává v místě vzniku) – bezodpadová nebo maloodpadová 
technologie 

- sekundární – využívání odpadních látek z jiných technologií 

- terciální – využití spotřebovaných materiálů, které mají ukončenou životnost, na 
výrobu nových materiálů (kovy, plast, sklo, stavební suť a jiné) [14] 
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5.3.1 Recyklace cihelných stavebních sutí z hlediska jejího vlivu na životní 
prostředí 

 

Vznik cihelné stavební suti nastává zejména při demolici, přestavbě a jiných zásazích 
do konstrukce zděných cihelných objektů nebo železobetonových a ocelových skeletů 
s cihelnou vyzdívkou, která tvoří rozhodující podíl stavební suti.  

Stavební suť je vhodná na výrobu drtě, která slouží jako tepelně izolační materiál 
(plnivo stavebních směsí - namísto přírodního kameniva a písku, násyp). 

Vliv na životní prostředí – stejně jako u ostatních stavebních procesů tak i u recyklace 
má největší vliv na životní prostředí doprava a manipulace (90%). Stavební proces se od 
průmyslových liší nejvíce v tom, že nelze oddělit a uzavřít stavební prostor od okolí, 
protože on sám je hranicí mezi přirozeným a umělým prostředím.  

Mezi hlavní negativní vlivy na životní prostředí patří hluk, emise z dopravy, prašnost   
 a vibrace. Závažnost je závislá na místě, kde se recyklace provádí a na uzavřenosti 
prostoru.  

Pozitiva na recyklaci materiálu je především úspora primárních surovin a tím i menší 
poškození životního prostředí těžbou a skladováním a doprava pokud je recyklace 
prováděna přímo v místě vzniku suti. [21] 

 

5.3.2 Odpady z elektrárenských a teplárenských provozů  

 

Odpady vzniklé při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách. Jsou to popílky a škvára 
z vysokoteplotního spalování a popely s popílky z fluidního spalování. Využíváním 
popílku se může uspořit cement nebo vápno ve stavebních hmotách. 

Oba popílky (z vysokoteplotního spalování a z fluidního spalování) je možné uplatnit ve 
výrobě betonů, betonových výrobků, pórobetonu, v cihlářské výrobě, při výrobě 
cementu, suchých omítkových, zdicích, zálivkových a jiných speciálních směsí a tmelů, 
umělého kameniva jako zásypy, obsypy, stabilizace zemin a jako výplňový materiál.  

Jejich použití je ztíženo značnou variabilitou vlastností, která závisí na kvalitě uhlí, typu 
kotlů a dalšími podmínkami vzniku.  

Spalovací produkty jsou ve světě běžně používané pokud mají vhodné ekologické        
 a technologické vlastnosti.  

V současné době se v České republice využívá přibližně 10-15% popílků. [25] 
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5.3.3 Odpady z těžby  

 

Štěrk, kamenivo, písky, jíly a další materiály jsou zpravidla používány pro zásypy        
 a obsypy. Jílovce (odpadní surovina při těžbě hnědého uhlí) je možné využít např. do 
náplně zemních filtrů ČOV, sorpčních vrstev skládek komunálního a nebezpečného 
odpadu, na konstrukci bariér s kombinovaným sorpčním a těsnicím účinkem v okolí 
skládek, komunikací apod. Na výrobu stavebních hmot lze také využít odpady z řezání 
 a broušení kamene (brusné kaly a jiné odpady) a také odprašky při drcení a mletí, např. 
jako náhradu za vápenec ve správkových maltách. [25] 

 

5.3.4 Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot  

 

Environmentální problematika řeší například, jak se může minimalizovat vliv stavební 
činnosti na ekosystém. To znamená – optimalizovat dopravní vzdálenosti mezi 
staveništěm a stavební surovinou nebo materiálem, snižování hmotnosti stavebního 
objektu, omezovaní znečištění ovzduší, půdy a vody, snížení hluku, zvýšení trvanlivosti 
stavebního materiálu a tím i stavebního objektu apod. 

Vzhledem k surovinovým zdrojům, které jsou neobnovitelné, přibývá potřeba redukce 
přebytků stavebních hmot, stavebních odpadů a podpora recyklace materiálu. Odpadní 
materiály z průmyslu lze využít ve stavebnictví jako pojivo, přísada nebo plnivo do 
lehkých a lehčených kameniv, do různých druhů betonu, suchých směsí, cementu apod.  

Tímto způsobem lze využít různé typy produktů spalování, strusek z hutního průmyslu, 
recyklovatelný stavební odpad, zbytky z těžby nerostných surovin, odpady z výroby 
skla, kaly, slévárenské písky, odpadní sádrovce a jíly, odpady ze dřeva aj.  

 

Zpracování odpadních materiálů má tři hlavní důvody: 

 

- environmentální – možnost úniku toxických látek, znečištění životního prostředí, 
nedostačující plochy pro zakládání skládek atd.  

- zdravotní – vliv na kvalitu života obyvatel žijících v blízkosti skládek nebo spaloven 

- ekonomický – ztráty zdrojů, které mohou být znovu využity, náklady na skladování, 
spalování atd.  

Odpadní suroviny se využívají buď jako náhrada za klasické (primární) suroviny nebo 
jsou využívané cíleně díky jejich specifickým vlastnostem, které mohou zvýšit kvalitu 
stavebního materiálu lépe než suroviny primární.  
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Beton může obsahovat kamenivo z vybraných odpadních materiálů až se 75%. Některé 
druhy produktů spalování (strusek) umožní snížit obsah cementu v betonech, přitom 
negativně neovlivní pevnost. A s nižší spotřebou slínku se snižuje i objem emisí oxidu 
uhličitého. 

Abychom mohli odpadní suroviny ve stavební výrobě využít, je nutné vyřešit několik 
problémů. Každý odpad má jiné vlastnosti, které ovlivní charakter stavební hmoty. 
Obecně můžeme tyto materiály rozdělit do těchto kategorií: 

- ekologicky inertní odpadní materiály, které nejsou zdravotně závadné a jsou proto 
produkovány v největším množství. Jejich chemické a fyzikální vlastnosti však 
nesplňují všechny požadavky pro využití v běžné výrobě. Materiály s vhodnými 
užitnými vlastnostmi se zpracovávají do stavebních produktů; 

- odpadní materiály s obsahem toxických složek snáze zpracovatelných jsou také 
produkovány ve velkých objemech. I přesto, že obsahují toxické složky, jsou vhodné 
pro běžnou výrobu jak po stránce fyzikální tak chemické. Je nutné zajistit stabilizaci 
toxických látek v pevné části výsledné hmoty; 

- odpadní materiály s toxickými složkami obtížně zpracovatelnými jsou sice 
produkovány v menších, ale stále významných objemech. Nesplňují maximální obsah 
toxických složek ani většinu požadavků na fyzikální a chemické vlastnosti materiálu. 
Proto je lze využít pouze v malém množství. [25] 

 

5.4 Prefabrikace (=předvýroba) 

 

Jedná se o hromadné zhotovení stavebních dílců (takzvaných prefabrikátů). Tato činnost 
je prováděna ve speciálně orientovaných výrobnách, jednotlivé díly prefabrikátů bývají 
nejčastěji zhotoveny z betonu, ale je možné je vyrobit i z odlišných materiálů jako je 
například dřevo, plast, ocel a jiné. Tyto jednotlivé prefabrikáty jsou na staveniště 
přiváženy přímo z výroby a na stavbě probíhá montáž jednotlivých dílů. Tím se výrazně 
zefektivňuje, zlevňuje a urychluje doba výstavby, minimalizuje se mokrý proces           
 a dosahuje se větších rozměrových přesností. Mezi nevýhody prefabrikovaných 
konstrukcí patří přeprava a menší tuhost ve spojení jednotlivých dílců. [29] 

 

5.5 Doprava  

 

V dopravě je hlavním cílem environmentálních přístupů a technologií snížení 
negativních dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí.  

Mezi protiopatření patří: 

- v oblasti komunikací například protihlukové stěny, průchody pro zvěř nebo nové 
technologie výstavby komunikací 
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- u vozidel alternativní pohony, informační technologie a katalyzátory 

- pohonné hmoty – bezolovnaté benzíny, nízkosírná paliva 

- legislativy – parkovné v centrech měst, povinné emisní a hlukové limity, zpoplatnění 
určitých úseků komunikací 

- využívání environmentálně příznivých druh dopravy – vytváření podmínek pro 
cyklisty a pěší.  

 

Ekoinovativní technologie v dopravě zaváděné v ČR: 

1. Zvyšování účinnosti spalovacích motorů 

2. Hybridní pohony 

3. Vozidla využívající paliva s vysokým obsahem biosložky  

4. CNG technologie  

5. Vodíkové technologie  

6. Elektrické pohony vozidel 

7. Pneumatiky s nízkým valivým odporem 

8. Výstavba komunikací  

9. IT technologie (Inteligentní dopravní systémy) [16] 

 

V Evropské unii je moderním trendem podpora alternativních druhů dopravy, hlavně 
nemotorové - kvůli ochraně životního prostředí, udržitelné dopravě a zdravému 
životnímu stylu. Cyklistika patří mezi efektivní způsob dopravy, je to energeticky 
úsporný, levný a čistý druh dopravy. Tento druh dopravy pomáhá řešit dopravní situaci 
ve velkých městech, nedostatek fosilních paliv, snižování znečištění a emisí CO2, 

nadměrný hluk a znečištění, podporuje cestovní ruch a rozvoj venkovských oblastí atd.  

Jedná se například o program CIVITAS, komunikační platformu Evropská síť bez aut, 
program Inteligent Energy Europe, strukturální fondy, evropský projekt BYPAD, 
příručka pro cyklisty Evropské komise. 
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Zelená kniha – Na cestě k nové kultuře městské mobility 

 

Evropská komise v ní identifikuje několik hlavních výzev, kterým je třeba čelit.  

Plynulost dopravního provozu. Dopravní zácpy mají ekonomické, ekologické, sociální 
 a zdravotní dopady. Řešením je podpora jiných druhů dopravy, než jsou osobní 
automobily. Například hromadná doprava, chůze, jízda na kole, motocykl nebo skútr.  

Přístup k městské dopravě. Autobusy, městská infrastruktura, vlaky, veřejné 
prostranství, autobusové zastávky, parkoviště, terminály, by měly mít vysokou kvalitu.  

Bezpečnost dopravy. Je nutná dobrá koncepce infrastruktury, aby byli lidé při chůzi, 
jízdě na kole, v osobním nebo nákladním automobilu vystavení co nejmenšímu 
nebezpečí. [15] [16] 

 

5.6 Biomasa  

 

Biomasa nebo také dřevní hmota je ekologické pevné palivo, které má zanedbatelné 
množství SO2 ve spalinách a neutrální bilanci CO2. Je to dáno tím, že obsah síry je cca 
nulový a pro růst 1 tuny dřevní hmoty je spotřeba CO2 (koloběh přírody) shodná 
s produkcí CO2 (spalování). Produkce i spotřeba CO2 představují hodnotu přibližně 1,6 
tuny CO2 na 1 tunu dřevní hmoty. Zvyšování využití dřevní hmoty tak napomáhá ke 
snižování emisí CO2. 

Obecně lze biomasu definovat jako látku biologického původu, tedy rostlinného nebo 
živočišného a patří sem i organické odpady. 

V České republice se využívají především tyto formy biomasy: 

- Zůstatková biomasa z lesnictví - odpad vzniklí při dřevovýrobě nebo těžbě dřeva. 

- Zbytková biomasa ze zemědělství, tedy nedřevní fytomasa vznikající jako vedlejší 
produkt zemědělství (obilná a řepková sláma; organické či rostlinné zbytky ze 
zpracovatelského průmyslu – např. obaly olejnatých semen; organické zbytky – např. 
chlévská mrva). 

- Energetické plodiny I. a II. generace. K I. generaci řadíme například řepku a palmu 
olejnou, pšenici, kukuřici (výroba bioethanolu) či žitovec, z něhož se vyrábí pelety. Ke 
II. generaci patří topoly, vrby, energetický šťovík či proso. [26] 

Dřevo ve stavebnictví se používá pro celkové snížení emisí skleníkových plynů 
v životním cyklu stavby. Plánuje se využívání více dřevěných konstrukcí, než tomu 
bylo do teď. Z celkové spotřeby materiálu se v současnosti využívá dřevo asi z 2%, do 
roku 2020 by to mohlo být až 15%. Tento nárůst by přestavoval svázanou úsporu emisí 
zhruba okolo 330 tisíc tun CO2 ročně. Zhruba 270 tisíc tun CO2 je též vázáno ve dřevě 
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po čas jeho růstu, ale toto množství je zahrnuto v úsporách emisí vlivem hospodaření 
v lesích.  

Využití dřeva – výroba produktu s vysokou přidanou hodnotou – výroba produktu 
s dlouhou životností (i mimo stavebnictví) – využití zbytků z výroby k energetickým 
účelům (štěpky, brikety, pelety). [4] 
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6. Emisní výpočty, hodnoty svázané energie a emisí CO2 
 

V první části této kapitoly je popsán všeobecný výpočet emisí oxidu uhličitého ze 
spalování fosilních paliv, v druhé části kapitoly jsou uvedeny hodnoty svázané energie a 
ekvivalentních emisí CO2, které jsou produkovány po čas těžby, dopravy a výroby 
hlavních stavebních materiálů. Třetí část obsahuje svázané energie a hodnoty emisí CO2 
pro TZB materiály. 

 

6.1 Všeobecný výpočet emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních 
paliv 

 

Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého: 

 
 

Tabulka 4 - Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého; Zdroj: Zbyněk Hyrák, upraveno 
[23] 

Vzorec pro výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv: 

(hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal) 

Emisní faktor uhlíku (t CO2/MWh výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení 
místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního 
projektu. 

Standardně doporučené hodnoty pro nedopal jsou: 0,02 (tj. 2%) pro tuhá paliva, 0,01 
pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva. Hodnota 0,02 je vhodná pro práškové 
spalování uhlí, při spalování v roštových topeništích a zejména v domácích kamnech 
mohou být hodnoty nedopalu vyšší (např. 5 %).[23] 
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Tabulka 5 – Faktory primární energie; Zdroj: Cityplan, upraveno 
 

6.2 Ekvivalentní emise CO2 a svázané energie základních stavebních 
materiálů 

 
V tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty ekvivalentních emisí CO2 a svázané energie, které 
jsou vypuštěny do ovzduší při těžbě, dopravě, výrobě a montáži hlavních stavebních 
materiálů. 

 

Tabulka 6 – Ekvivalentní emise CO2 a svázaná energie základních stavebních materiálů; 
Zdroj: Ing. Petr Morávek, CSc. …[et al.] - Environmentální a energetické hodnocení 

dřevostaveb v pasivním standardu, upraveno 
 

6.3 Výpočet hodnot emisí CO2 pro TZB materiály 

 
Hodnoty emisí CO2 a svázané energie jsou vypsány v tabulce 6, tyto hodnoty byly 
spočítány podle následujícího vzorce  
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Kde: 

C – emise oxidu uhličitého pro daný výrobek [g/bm; g/m2; g/ks] 

χi - množství spotřebované energie při těžbě, dopravě, zpracování a výrobě materiálu 
[MJ/kg] 

mi – hmotnost individuálních materiálů [kg/b; kg/m2; kg/ks] 

 

 
Tabulka 7 – Svázané hodnoty energie a emisí CO2 pro různé TZB materiály; Zdroj: Ing. 
Hana Doležílková - Svázané hodnoty energie a emisí CO2 v systémech TZB, upraveno 

[35] 

 

Z tabulky je patrné, že nejvíce emitující je hliník naopak nejméně keramika 
s kameninou. [35] 
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7. Realizace konkrétních Ecocity v celosvětovém měřítku 

 

Tato část práce je zaměřena na různé projekty Ecocity v Evropě a v Americe. Jsou zde 
rozebrána opatření na snížení oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů. 
Konkrétní příklady nové výstavby nebo rekonstrukce.   

 

7.1 Co je Ecocity 

 

Ecocity (eco = ekologický, city= město) je město, které je budováno nejen kvůli 
zlepšení přírodních podmínek a ekologie, ale také pro jeho obyvatele.  

 

Jak vypadá ideální Ecocity? 

 

Město krátkých vzdáleností – řešení jak dosáhnout tohoto kritéria je spojovat místa, 
kde se lidé nejvíce zdržují. Tohoto lze dosáhnout budováním městských čtvrtí, které 
jsou relativně soběstačné. Musejí zajišťovat základní funkce a zařízení pro nároky 
obyvatel v docházkové vzdálenosti. Místa kde budou moci lidé pracovat, žít, nakupovat, 
rekreovat se a nebudou muset překonávat velké vzdálenosti.  

Město v rovnováze s přírodou – místa pro bydlení a služby se prolínají s přírodními 
prostory. Zeleň Ecocity se nachází na mnoha místech, ať jsou to parky, terasy, které 
jsou pokryté zelení nebo střešní zahrady. Celkově je město soběstačné a udržuje 
rovnováhu a harmonický vztah s přírodou.  

Město pro pěší a cyklisty – v tomto městě vládne chodec a cyklista. I když Ecocity 
nevylučuje automobily z provozu, jsou využívány jen v nevyhnutelných případech. 
Všechny druhy dopravy jsou řešeny bezkolizně a bezpečně. Centra měst a obytné 
prostory jsou zóny bez automobilů. Řešením pro osoby s omezenou pohyblivostí, které 
nemohou překovávat vzdálenosti chůzí nebo na kole, je velká hustá síť linek hromadné 
městské dopravy (autobusy, trolejbusy).  

Město šetřící přírodní zdroje – Ecocity se maximálně snaží šetřit spotřebou energie na 
dopravu a výstavbu budov, a také půdou na které je vystaveno. Využívá technologie 
jako jsou efektivní systémy recyklace, kompostování a výstavy pasivních budov. 
Ecocity se řídí zásadou - Pokud je nevyhnutelné využívat přírodní zdroje, měly by se 
upřednostňovat obnovitelné zdroje a pokud to není možné, tak je třeba s nimi hospodařit 
velmi efektivně. 

Město s lidskou dimenzí a identitou – Ecocity je město pro lidi a snaží se přizpůsobit 
jejich měřítku. Je to místo estetického a společenského využití, poskytuje dostatek 
veřejných prostor s jedinečným nábojem, který formuje identitu města.   
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Město různorodosti a demokracie – různorodostí se rozumí fyzické prostory, 
rozmístění a zastoupení funkcí. Ecocity je polyfunkční, tedy je kombinací více 
urbanistických funkcí (bydlení, rekreace, vybavenost, výroby). Toto prostředí rozšiřuje 
díky své různorodosti po všech stránkách nabídku, a proto umožňuje možnosti volby. 
Tím přispívá k rovnosti šancí a demokratizaci prostředí. [30] 

 

7.2 Ecocity Alexandria  

 

V roce 2006 činily emise skleníkových plynů z činností městské samosprávy necelých 
80 tun na ekvivalent oxidu uhličitého (CO2ekv.). Většina emisí skleníkových plynů ve 
městě Alexandria pochází z průmyslového, obchodního, dopravního nebo obytného 
sektoru. Z provozu bytového sektoru pocházelo 19% emisí, 46% z průmyslu a obchodu 
a 31% z dopravy.  

 

Obrázek 17 - Emise skleníkových plynů podle odvětví; Zdroj: Úřad kvality životního 
prostředí a dopravy města Alexandria, upraveno 

Od roku 2007 spolupracuje město Alexandria s oddělením Virginia Tech na vyvinutí 
nové a komplexní strategické analýzy životního prostředí projektu Ecocity Alexandria. 
Konečným cílem bylo vytvořit Ecocity chartu a environmentální akční plán města 
Alexandria pro udržitelnost životního prostředí. Komise environmentální politiky je 
tvořena skupinou 13 občanů s odbornými znalostmi a to zejména v životním prostředí. 
Jsou hlavními poradci spolu se zástupci alexandrijské městské rady a městského štábu. 
Ředitel městského úřadu kvality životního prostředí slouží jako městský projektový 
manažer. 

Velkým úspěchem pro město Alexandria v severní Virginii byl 1. říjen 2012. Tento den 
byla trvale uzavřena elektrárna Potomac River Generating Station (PRGS), která 
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několik let nejvíce znečišťovala ovzduší města. O uzavření usilovali obyvatelé s 
městskou samosprávou více než deset let.  

Uzavření tohoto závodu bylo v souladu s environmentální politikou akčního plánu 
v Ecocity Alexandria a přineslo výhody pro obyvatele města a lidem žijícím 
ve Washingtonské metropolitní oblasti. Další z výhod bylo drastické snížení emisí 
skleníkových plynů, které jsou hlavním příspěvkem k aktuálním změnám klimatu. 

Město Alexandrie dosahuje úroveň certifikace VML Platinum již pátý rok po sobě. 
V pátém roce obdrželo nejvyšší úroveň certifikace Platinum a inovační body pro své 
různé ekologické iniciativy. Například: 

- dojednání dohody s GenOn o uzavření společnosti Potomac River (elektrárenské 
zařízení); 

- představení kolečkové služby pro King Street a Old Town pomocí pěti hybridních 
vozíků;  

- začátek programu dovybavení celé městské dopravy světly s LED technologií, v roce 
2012 dosáhlo 50%-tního  nahrazení; 

- zavedení půjčovny kol s 8 cyklistickými stanovišti v oblasti Old Town; 

- vyvinutí dvaceti environmentálních ukazatelů pro měření pokroku ve městě.  

Tato certifikace v VML zavazuje Ecocity Alexandrie dlouhodobým závazkem              
 a dosažením environmentální udržitelnosti v celém městě.  

31. 7. 2012 začala instalace solárních panelů na centrální knihovně Beatley. Solární 
panely jsou první projekt, který podporuje vizi města.  

Město Alexandrie dosáhlo v roce 2011 48% míry recyklace. 

Ministerstvo environmentální kvality (DEQ) schválilo zprávu o míře recyklace, která 
dokumentuje míru recyklace obecně pevného odpadu v hodnotě 48,4%. Což je o 7% 
více než v předešlém roce (41,4%) a o 20% vyšší než v roce 2009. Městská míra 
recyklace se neustále zlepšuje v průběhu posledních několika let, k významnému 
snížení celkového odpadu došlo v kombinaci recyklačních služeb v centru města.  

V roce 2008 se projektový tým zaměřil na rozvoj ekologické městské charty. Rozsáhlá 
veřejná terénní kampaň byla navržena tak, aby se Charta odrážela od přání a priorit 
občanů.  

Environmentální akční plán 2030 (EAP 2030) byl přijat městskou radou v červnu 2009 
a navazuje na základní principy uvedené v chartě (listině) Ecocity. Slouží jako mapa pro 
vedení města a obyvatel k provedení principů listiny do praxe. EAP 2030 nastiňuje cíle 
a akce pro příštích 20 let, aby vedl město k udržitelnosti životního prostředí. [31] 
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7.3 Ecocity projekt - společný vývoj Ecocity ve Skandinávii a ve 
Španělsku 

 

Tento projekt byl podporován z prostředků šestého rámcového projektu CONCERTO, 
který zahájila Evropská unie. 

Cílem "Ecocity projektu" bylo ukázat inovativní spojení energetické koncepce v 
nabídce a poptávce ve čtyřech různých zemích EU, Dánsko / Švédsko, Španělsko         
 a Norsko. Projekt zahrnuje přeshraniční společenství Helsingør a Helsingborg, 
komunitu Tudela a komunitu Trondheim, byl zahájen v říjnu 2005 a skončen v prosinci 
2012. Nicméně, mnoho činností a transformace ze čtyř národních společenství byli 
vykonány mimo projekt. 

Od samého začátku měly čtyři společenství moderní energetický profil ve srovnání s 
jinými národními a sousedními obcemi a činností zahájenou v rámci Ecocity tedy 
stavěly na této základně. 

Více než 20 partnerů v konsorciu z pěti různých zemí a různých částí energetického 
sektoru se podílelo na projektu a dělalo to úspěšně se skvělými výsledky. [32] 

 

Komunity Helsingør a Helsingborg (Dánsko, Švédsko) 

 

Helsingborg a Helsingør jsou starobylá města oddělená 4000 metry průlivu a jízda 
trajektem mezi nimi trvá 20 minut. Spolupráce mezi oběma městy je rozsáhlá v mnoha 
oblastech, včetně rozšíření svých stávajících politik k udržitelnému rozvoji.  

Projekt byl zaměřen na dovybavení budov, zásobování energií a využívání polygenerace 
(aby byla zajistěna optimální rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou). 
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Obrázek 18 - Projekty provedené v Helsingøru a Helsingborgu; Zdroj: Eco-city projekt, 
upraveno [32] 

Celkovým cílem jsou:  

Obnovitelné zdroje energie zásobování (RES) 

• 2 MW větrné turbíny 

• 5 MW kotle na biomasu 
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• 140 m2 solárních kolektorů pro ohřev teplé vody 

Energetická účinnost v budovách 

• 282-350 nové Eco-obydlí více než 28.200 m2 

• Eco-rekonstrukce 453 bytů z více 35.600 m2 

 

Polygenerace 

 • 2 MW rozšíření stávající bioplynové stanice 

 

Helsingør / Helsingborg - příklady činností v rámci Ecocity projektu  

Eco-budovy v Helsingøru: v Helsingøru bylo zlepšení energetické účinnosti zaměřeno 
na administrativní budovy, školy a instituce (celkem 25.000 m2).  

Jako jeden ze stavebních komplexů pro demonstraci opatření v oblasti energetické 
účinnosti byl vybrán Prøvestenen. Jednalo se o rekonstrukci kancelářské budovy, která 
měla před provedenou opravou plochu 9,919m2. Nově vytvořená plocha činila 496m2. 
Mezi prováděné prvky rekonstrukce patřila například – instalace podlahového vytápění, 
extra izolace, regulace vytápění, nízkoenergetická čerpadla, optimalizace osvětlení 
(čidla).  

Dále bylo rozhodnuto, aby součástí projektu byl objekt s názvem Kulturværftet, který 
dříve sloužil jako prostor pro stavbu lodí. Kulturværftet se stane novým kulturním 
centrem v Helsingøru a to včetně divadla, výstavních ploch, kavárny atd. Rekonstrukce 
zahrnuje použití osvětlení s nízkou spotřebou energie (LED osvětlení), fotovoltaické 
instalace, pasivní infračervená čidla, optimalizace oken s prosklenou fasádou, přirozené 
větrání.  
 

 

Eco-stavby v Helsingborgu: v letech 2006-7 byla v Helsingborgu provedena analýza 
plánovaných stavebních objektů. COWI (mezinárodní poradenská skupina, která se 
specializuje na strojírenství, vědy o životním prostředí a ekonomiku)ve spolupráci s 
Helsingborgem analyzovala energetické plány jak pro různá stavební místa pro nové 
ekologické budovy tak pro rekonstrukce již stojících budov.  

Jedním z vybraných míst byl i Fronten. Do projektu byla zahrnuta řada energetických 
opatření při návrhu a konstrukci budovy. Projekt se skládá z 50 nových, poměrně 
malých, ekologických bytů pro seniory rozložených do 14 podlaží. Mezi hlavní funkce 
pro snížení celkové energetické náročnosti je zahrnuta dodatečná izolace (nad 
současnými stavebními předpisy), low-e okna (nízko-emisní okna – sklo je ošetřeno 
kovově oxidační vrstvou, která vytvoří povrch odrážející teplo a zároveň propouštějící 
světlo dovnitř), rekuperace tepla, větrání a dálkové vytápění.  
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Tabulka 8 – Energetická spotřeba Fronten; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 

 

Projekt Portalen v Helsingborgu se skládá ze 107 nových Eco-obydlí v 6-7 podlažních 
budovách a je postaven na stejně vysokých standardech energetické účinnosti jako je 
projekt Fronten. Předvýroba, dodatečné izolace, monitoring energie, low-e okna, 
rekuperace tepla větrání a dálkové vytápění - všechno pomáhá snížit celkovou spotřebu 
energie v těchto budovách. Dále je na fasádě a střeše nainstalováno 80 m2 vakuových 
trubicových kolektorů, čímž je dosaženo další energie na vytápění. Další část objektu je 
vybavena tepelnými čerpadly pro přípravu teplé užitkové vody.  

 

Tabulka 9 – Energetická spotřeba Portalen; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 

 

Obnovitelné zdroje energie 

Ve městech byla použita tato zařízení pro vznik energie z obnovitelných zdrojů:  

Kotel na biomasu v Helsingør: byl instalován. Tepelný výkon 5,5MW, na dřevní štěpku 
se spotřebou 35-40tun/den, odhadovaná produkce 35,000 MWh/rok. 
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Obrázek 19 – Kotel na biomasu; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 

 

Větrná turbína: Öresundskraft intenzivně pracoval s vyšetřováním možných lokalit 
větrných turbín v Helsingborgu a určil vhodnou plochu v přístavu pro vyřešení 
geotechnických problémů, hluku a větrného režimu. [32] 

 

Komunita Tudela (Španělsko) 

 

Celkovým cílem je vytvořit rovnováhu nabídky a poptávky prostřednictvím 
inteligentního systému energetického managementu. Budoucí dodávky energetického 
systému by měly být pouze na základě větrné energie, fotovoltaické energie (panely)    
 a tepelné energie ze solárních kolektorů.  

Hlavními aktéry v územním plánování rozvoje města a energetické infrastruktury jsou - 
výzkumný ústav CENER, Iberdrola, školící středisko CENIFER, město Tudela, 
poradenská společnost v Zabala a univerzita Magdeburg z Německa. 

 

Celkové cíle společenství Tudela: 

Obnovitelné zdroje dodávky energie: 

• 2,7 MW kotle na biomasu pro vytápění    a místním kotle na biomasu 

• Solární kolektory pro ohřev vody  

• fotovoltaické elektrárny 

 

Energetická účinnost v budovách 

• Nové Eco-byty více než 12.604 m2 
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• Rekonstrukce Eco-bytů - 12.514 m2 

• Nové bioklimatické kancelářské budovy - 1.356 m2 

 

Větrná farma MW. Nacházející se na severním okraji. Tato oblast má významný 
potenciál větrné energie;  

2 000m2 solárních kolektorů pro ohřev vody z vodovodu, vytápění popřípadě dálkové 
vytápění instalovány do budov;  

Některé ze 4 000m2 fotovoltaických panelů přispívají k zásobování obce 100% OZE. 

 

Obrázek 20 - Projekty v Tudele; Zdroj: Eco-city projekt [32] 

 

Energetická účinnost v budovách: 

Eco – komunita se 70 000m2 bytů s názvem „Campo de Golf“ se nachází 
v severozápadní části města. Cílem této komunity je pokrýt veškerou energetickou 
náročnost okolí ze 100% obnovitelných zdrojů energie na roční bilanci a využíváním 
technologií pro efektivní vyžívání energie. To umožní dosažení komunity s „nulovými 
emisemi“. Je zde zahrnuto také použití bioklimatické architektury, solární vytápění       
 a skladování energie v tepelné hmotě. 
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Tudela - praktická ukázka Eco stavby IAS Gestión 

Použité ekologické technologie: 

• Optimalizace typu okna 

• Pasivní solární technologie 

• Zamezení tepelných mostů 

• Zvýšená izolace střechy, podlahy a fasády 

• Fotovoltaické plochy 

• Inteligentní systém řízení (TIC) pro TUV + vytápění 

• Individuální systém měření 

• Lepší vzduchotěsnost obálky budovy 

• Eco-materiálů (izolací z minerální vlny a dřevěná okna) 

• Biomasou poháněné TUV + vytápění [32] 

 

Komunita Trondheim (Norsko) 

 

Město se nachází u fjordu Trondheim, je obklopeno zalesněnými kopci s řekou Nidelva 
vinoucí se městem. 

Projekt se zaměřuje na dovybavení nových budov, dodávky energie a využití 
polygenerace. 

 

Obnovitelné zdroje na dodávky energie: 

• 265 m2 solární kolektory 

• 750 kW kotle spalující biomasu 

 

Energetická účinnost v budovách: 

• až 350 nových ekologických bytů (22.400 m2) a rekonstrukce 24 bytů (900 m2); 

• tři rekonstrukce školy v celkové výměře 17.600 m2, jedna komerčně - kulturní budova 
3.000 m2. 

• 94.000 m2 nová nemocnice s celkovou plochou 200.000 m2. 
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Skladování energie v odpadu: s cílem zlepšit energetickou účinnost odpadu z využití 
76% na 89%.  

 

Zvláštní inovace:  

• Inteligentní měření v budovách Ecocity. 

 

Obrázek 21 - Projekty v Trondheimu; Zdroj: Eco-city projekt [32] 

 

Trondheim - příklady činností zahájených v rámci Ecocity projektu 

 

6 - Rodinný dům v Ranheimsvegen 149 – Trondheim 

Jedná se o novostavbu pasivního domu, jehož celková plocha činí 806 m2 a čistá 
vytápěná plocha je 608 m2.  

Speciální použité technologie jsou: 

- extra silné izolační stěny a strop 
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- okna s nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U 

- centrální zásobování teplem 

 

Solární kolektory: 

- plocha 15m2 

- 6-ti dílná 

- nabíjí 2 zásobníky teplé vody o objemu 500 litrů 

 

 
 

Tabulka 10 - Spotřeba energie; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 
 
 
10. Ustmyra borettslag  

Tento projekt byl zaměřen na inteligentní měření v bytovém domě, jehož celková 
plocha je 21 774 m2 a vytápěná plocha 16 205 m2.  

Bytový dům prošel rekonstrukcí, která však nespadala pod projekt Ecocity, ten 
zahrnoval pouze samotnou instalaci inteligentních měření dálkového vytápění.  

Do rekonstrukce spadala dodatečná izolace, výměna oken a dveří a čištění ventilačních 
kanálů.  

Projekt Ecocity zafinancoval instalaci jednotlivých měřících zařízení vytápění pro 
každý apartmán. Na všech radiátorech je připojen pulzní monitor, který zaznamenává 
spotřebu energie na základě rozdílu povrchové teploty radiátoru. Tato měření slouží 
k vyúčtování za individuální použití místo rozdělení celkové spotřeby mezi všechny 
spotřebitele. 
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Tabulka 11 - Spotřeba energie; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 
 
13. Tonstad borettslag  

Jedná se o rekonstrukci řadových domů v Tonstadu, u kterých byly provedeny tyto 
změny:  

- zateplení fasád 

- nový obklad fasád 

- nová okna a dveře 

- zaizolování podkroví 

- izolace tepelných mostů v přechodu na suterén 

- výměna venkovního osvětlení za LED se senzorem pohybu [32] 
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Tabulka 12 - Spotřeba energie; Zdroj: Eco-city projekt, upraveno [32] 
 

 
7.4 Ecocity v České republice 

 

Společnost JRD 

Tuto společnost založil Ing. Jan Řežab v roce 2003. Stala se první firmou v České 
republice, která se zaměřila na výstavbu nízkoenergetických bytových domů.  

První projekty byly realizovány v letech 2003-2005 a to konkrétně Vila Velká Chuchle 
a Vila Šťerboholy. Obě tyto stavby byly postaveny se třemi byty, které jako první 
v komerční sféře České republiky obsahovaly teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla.  

V roce 2008 společnost dokončila developerský projekt Rezidence Dolní Měcholupy. 
V tomto projektu byly využity moderní technologie, fotovoltaická střešní instalace a byl 
zde vybudován i energeticky plusový byt. [33] [34] 

V minulém roce bylo zahájeno několik projektů, mezi nimi i Ecocity Malešice, kterým 
se ve své práci podrobněji zabývám dále. Mezi další projekty patří Vila Na Výsluní      
 a Park Hloubětín. V projektu Park Hloubětín bude vybudováno 115 energeticky 
pasivních bytů. Zároveň zde bude vybudován park o rozloze 3 000m2. Byl zahájen 
prodej dvou projektů na Praze 5 a to konkrétně Vily Diamantica a Byty Semmering. 

Společnost JRD do loňského roku dokončila již 13 projektů, všechny byly minimálně 
v nízkoenergetickém standardu a v poslední době v energeticky pasivním standardu.  
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Ecocity – Praha Malešice  

Ecocity se zaměřuje na bydlení, které je šetrné k životnímu prostředí, má snížené 
požadavky na energie, zlepšuje hospodaření s environmentálními zdroji a snaží se o co 
největší zachování přírodního faktoru v okolí budovaných staveb.  

Prostředí bytů je strukturováno tak, aby se co nejvíce omezil hluk a prach a také snížila 
hladina oxidu uhličitého. Na vytápění spotřebují Eco-budovy oproti ostatním 
novostavbám (až 100kWh/m2/rok) pouhých 10,8kWh/m2/rok. Jedná se tedy o spotřebu, 
která je 9x menší než u běžných novostaveb, s tím je spojena i úspora až 12 tisíc korun 
za rok.  

Tato výstavba je první v České republice, která byla zařazena do plánu Ecocity v rámci 
Evropské unie. Přičemž úplně první evropské Ecocity vzniklo v Německu v roce 2001 
ve městě Freilburg (spotřeba energie méně než 40kWh/m2/rok). Zatím největší 
výstavba byla zahájena v roce 2010 v Rakousku ve Vídni. Ecocity Malešice je výrazně 
pod hranicí limitních podmínek pro pasivní byty. 110 bytů bude postavenou během 
dvou etap, kde první zahrnuje 44 bytů a druhá zbylých 66. V každé budově bude 22 
bytů rozděleno do 6 podlaží - na každém patře budou 4 byty a v posledním patře dva 
byty s terasami. [34] 

Jedná se o soubor pěti energeticky pasivních  bytových domů v Praze. Okolí je klidná 
část města – Malešice nacházející se v širším centru Prahy. Byty jsou obklopeny lesem 
a Malešickým parkem, který bude brzy obnoven.  

 

 
Obrázek 22 - Ecocity Malešice; Zdroj: Projekty-JRD [33] 
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Termín zahájení stavby: listopad 2012 

Plánované dokončení výstavby: první polovina roku 2014 

 

Tento projekt se snaží o co největší přiblížení k ideálům Ecocity a to zejména v bodech 
jako je docházková vzdálenost nejdůležitějších míst města pro co nejjednodušší bydlení. 
(nákup, rekreace) 

Dalším bodem je vyřešení dopravy. Automobilová doprava je řešena tak, aby 
neomezovala pěší trasy. Parkování je vyřešeno podzemními garážemi a tak automobily 
neruší pobytové prostory a jsou chráněny před venkovními vlivy.  

Budovy jsou propojeny s přírodními prvky tím, že okolí budov je tvořeno parkovou 
zelení. Výškové úrovně budov dostatečně zajišťují soukromí přízemních bytů, ale 
zároveň je umožněn potřebný sociální kontakt.  

Byty jsou zařízeny automatickým systémem řízeného větrání, který zamezuje zvyšování 
hladiny CO2 a vlhkosti vzduchu. Součástí tohoto systému jsou také prachové filtry, které 
omezují tvorbu prachu v bytě. Domy jsou velmi dobře izolovány a mají dřevěná EURO 
okna s izolačními trojskly. [33] [34] 

 

Ecocity Malešice v kostce 

5 bytových domů 

110 bytů 

2+kk o velikostech 56 m² 

3+kk o velikostech 69-75 m² 

4+kk o velikostech 89-120 m² 

 

V první etapě se staví dva bytové domy A a B (viz. Obrázek 22) 

Jedná se o bytové domy, u kterých bude ohřev topné vody zajišťovat společná tlakově 
nezávislá předávací stanice umístěna v prvním podzemním podlaží pod objektem B. 
Bytové jednotky budou vytápěny pomocí otopných těles a budou samostatně napojeny 
na centrální rozvod otopné vody s vlastním měřením spotřeby. V každé bytové jednotce 
bude umístěno centrální řízené větrání s rekuperací tepla.  

Druhy energií užívané v budovách jsou elektrická a tepelná energie a fotovoltaické 
články.  
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Jedná se o bytový dům s 6.N.P. ve kterých je 22 bytových jednotek. 

Objekty A a B májí společnou hromadnou garáž s dvěmi podzemími podlažími. Prostor 
garáží a vnitřní schodiště bytového domu jsou nevytápěné.  

Svislé obvodové konstrukce 1. až 3.NP jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla U= 
0,19 W/m2K (železobeton tl. 200 mm + 100 mm tep.izolace).  

Svislé obvodové konstrukce 4. až 6.NP jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla U= 
0,19 W/m2K (vápenopískový blok VAPIS KS quadro-E tl. 200 mm + 100 mm 
tep.izolace).  

Svislé obvodové konstrukce s obkladem 1. až 3.NP jsou navrženy se součinitelem 
prostupu tepla U= 0,19 W/m2K (železobeton tl. 200 mm + 100 mm tep.izolace). 

Svislé obvodové konstrukce s obkladem 4. až 6.NP jsou navrženy se součinitelem 
prostupu tepla U= 0,18 W/m2K (vápenopískový blok VAPIS KS quadro-E tl. 200 mm + 
100 mm tep.izolace). 

Konstrukce střechy 6.N.P. je navržena s tep. izolací EPS tl. 260 mm se součinitelem 
prostupu tepla U= 0,13 W/m2K. 

Konstrukce teras nad vytápěným interiérem je navržena s tep. izolací EPS+XPS tl. 240 
mm se součinitelem prostupu tepla U= 0,16 W/m2K. 

Podlaha 1. NP. nad garážemi je navržena s tep. izolací celkové tl. 240 mm se 
součinitelem prostupu tepla U= 0,19 W/m2K. 

Výplně otvorů, dřevěný europrofil EURO IV88 s trojitým zasklením, jsou navrženy se 
součinitelem prostupu tepla skla Ug = 0,60 W/m2K , hodnota celého okna UW = 0,8 
W/m2K. 

Výměna vzduchu v bytových jednotkách je řešena centrálním řízeným větráním – řízené 
větrání s rekuperací tepla pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky umístěné na 
střeše objektu. [33] 

 
 

Ecocity je dobrou volbou budování a přeorganizování již stávajících měst jak z hlediska 
ochrany životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů tak i pro obyvatele. 
Prostředí dnešních měst není nijak moc příznivé jak k přírodě tak ani k člověku. Z měst 
se vytrácejí prostory s přírodními prvky a jsou nahrazovány bytovými a nebytovými 
prostory. Obyvatelé měst se chtějí uchránit od hluku a znečištění tím, že se stěhují do 
odlehlejších částí města, ale poté musejí dojíždět do práce, na nákup či za zábavou do 
měst osobními automobily a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Ecocity je reakcí 
na tento stav dnešních měst a vybudovává vlastní alternativu ideálního města tím, že vše 
potřebné ke každodennímu životu se snaží usměrnit do co nejkratších vzdáleností od 
bytového sektoru. Lidé žijící v takto vybudovaných sídlištích nemusejí používat 
automobily, ale mohou využít hromadnou dopravu, cyklodopravu nebo v nejlepším 
případě, kdy jsou potřebná místa jako například obchodní centra v docházkové 
vzdálenosti, můžou jít pěšky.  
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Malešice jsou první projekt Ecocity v České republice, který byl zařazen do Ecocity 
v rámci Evropské unie, což je úspěch, ale pokud by se u nás prosadilo více takových 
projektů, nejen v hlavním městě, ale i v dalších větších městech po celé republice, byl 
by to velký krok ke zlepšení životního prostředí u nás a tím i žití obyvatel. 

Ecocity je kombinací přírody v souladu s bytovým i nebytovým prostorem. Stavby jsou 
stavěny v nízkoenergetickém či pasivním standardu a tím napomáhají ke snižování 
emisí skleníkových plynů kvůli menším nárokům na vytápění.  

Z pohledu umístění zařízení by objekty, které mají poptávku po větším množství zboží 
nebo těžkých výrobcích, měly být umístěny na hranici části města s přístupem k 
železnici. Obchody by měly splňovat dvě kritéria – měly by být umístěny v centru pro 
dobrou dostupnost obyvatel, ale zároveň v blízkosti hlavní silnice kvůli dopravě zboží.  
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8. Závěr  

 

Cílem této práce bylo analyzovat bytový sektor z hlediska dopadu na životní prostředí  
 a emise skleníkových plynů. Jsou v ní popsány návrhy doporučení pro snižování emisí 
v bytovém sektoru. Jedním z nejúčinnějších opatření je zateplování již stávajících 
budov, tím dochází ke snížení energetické náročnosti budov a tvorby oxidu uhličitého 
s tím spojené. Emise se snižují díky menší spotřebě elektřiny, uhlí a plynu na vytápění.  

Úspoře energie napomáhá při jejím vzniku výměna technologií elektráren a tepláren za 
více účinné a také koneční spotřebitelé (domácnosti) výstavbou energeticky úsporných 
staveb, kvalitními izolačními materiály, úspornými spotřebiči a nepřetápěním obytných 
prostor. 

Recyklací ve stavební výrobě se sníží využití fosilních paliv a tím i vznik hlavního 
skleníkového plynu - oxidu uhličitého, dochází také k úspoře primárních surovin z těžby 
a k menšímu poškození životního prostředí. Mezi největší nevýhody recyklace patří 
nemožnost oddělit stavební prostor od okolí a tím i jeho negativní vlivy na okolí jako 
jsou emise z dopravy, hluk, vibrace a prašnost. Odpady jako je například cihelná suť se 
dají využít jako tepelně izolační materiál nebo plnivo stavebních směsí, odpady 
z elektrárenských a teplárenských provozů je možné uplatnit při výrobě betonových 
směsí, cementu a v cihlářské výrobě, odpady z těžby surovin jako jsou písky, jíly, 
kamenivo a další je možné využít jako zásypy nebo obsypy, odpady z řezání a broušení 
kamene lze zužitkovat při výrobě stavebních hmot. Odpadní suroviny jsou náhradou 
primárních surovin anebo jsou využívány úmyslně pro jejich specifické vlastnosti.  

Prefabrikace je z hlediska životního prostředí a emisí skleníkových plynů výhodnější. 
Na stavbu se dodávají již prvky s požadovanými rozměry čímž obvykle nevzniká 
stavební odpad, zrychluje a zlevňuje se tak výstavba. Největší nevýhodou prefabrikace 
je doprava, protože výroba je stacionární a výrobek se musí přemisťovat na staveniště, 
čímž dochází ke spalování paliva a tak vznikají další skleníkové plyny.  

Na komunikacích lze největší snížení emisí zajistit redukcí osobních automobilů           
 a zavedením co nejvíce druhů náhradní dopravy, ať už jde o kolo, motocykl, 
hromadnou dopravu nebo chůzi.  

Biomasa neboli dřevní hmota je využívána ke snížení emisí skleníkových plynů. Jeden 
metr krychlový dřeva v sobě váže kolem jedné tuny CO2. Dřevo je jediný stavební 
materiál, který může mít kladný vliv na životní prostředí. Obecně platí, že vyžaduje 
méně primární spotřeby energie a má nižší potenciál globálního oteplování (GWP) než 
beton nebo ocelové budovy (rozdíl může být 25 procent nebo více). 

 

Pro praktické ukázky byly vybrány tři projekty pod záštitou celosvětového společenství 
Ecocity.  

V první části je rozebrán projekt Ecocity Alexandria ve Virginii (USA). Konečným 
cílem tohoto projektu bylo vytvoření charty a environmentálního akčního plánu města. 



58 
 

V souladu s politikou environmentálního akčního plánu došlo k uzavření elektrárny, 
která znečišťovala ovzduší města. Mezi další projekty patřilo například zavedení 
půjčovny kol, která měla zlepšit dopravu ve městě a omezit automobilovou dopravu, 
nebo zavedení světel s LED technologií, které v roce 2012 dosáhlo 50%-tního 
nahrazení. Město se zaměřuje na recyklaci, v roce 2011 dosáhlo 48% -tní míru 
recyklace. 

Druhý projekt zahrnoval spolupráci čtyř zemí – Dánska, Švédska, Španělska a Norska. 
Kominuty Helsingør a Helsingborg (Dánsko, Švédsko) a Trondheim (Norsko) byly 
zaměřeny hlavně na dovybavení budov, zásobování energií a využívání polygenerace. 
Cílem těchto společenství bylo vybudování větrné turbíny, kotle na biomasu a solárních 
kolektorů pro ohřev teplé vody jako zásobování OZE, rozšíření stávající bioplynové 
stanice, a pro snížení energetické náročnosti budov výstavba Eco-obydlí s rekonstrukcí 
stávajících bytů. Konkrétně v Trondheimu se jednalo o rekonstrukci tří škol a jedné 
komerčně – kulturní budovy a o vybudování nové nemocnice.  
Trondheim měl také za cíl zlepšení energetické účinnosti odpadu ze stávajícího využití 
76% na 89% a zvláštní inovací se stalo inteligentní měření v budovách.  
Komunita Tudela (Španělsko) si za hlavní cíl určila dodávky energie na základě větrné, 
fotovoltaické (panely) a tepelné energie ze solárních kolektorů. Cíle pro dodávky 
energie z obnovitelných zdrojů měla obdobné jako komunita Helsingør a Helsingborg  
 a to kotle na biomasu, solární kolektory na ohřev vody, fotovoltaické elektrárny, stejně 
tak snižování energetické účinnosti budov má stejná opatření - tedy výstavbu nových 
Eco-obydlí a rekonstrukci stávajících budov do ekologického standardu plus stavbu 
bioklimatických kancelářských budov.  
Během celého projektu s lhůtou 10 let ode dne aplikace bylo připraveno k ukončení 
projektu mnoho inovativních demonstrací. To co je dnes postaveno není přesně to samé, 
co bylo původním cílem. Změny probíhaly společně s vývojem projektu. 

Poslední projekt interpretoval první české Ecocity zařazené do plánů v rámci EU. 
Projekt Malešice se snaží o co největší přiblížení k ideálům Ecocity a to zejména 
v bodech jako je docházková vzdálenost nejdůležitějších míst pro co nejjednodušší 
bydlení, doprava, která je vyřešena tak, aby automobily nenarušovaly klidný chod 
bytového prostoru, rovnováha s přírodou - okolí bytových jednotek je zařazeno do 
klidného prostředí parku, respektování soukromí a sociálních potřeb obyvatel. 
V současnosti probíhá první etapa výstavby, jedná se o budovy A a B. 
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LCA - Life Cycle Assessment (hodnocení životního cyklu) 

ČSÚ - Český statistický úřad 
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EAP - Environmentální akční plán 

RES - Obnovitelné zdroje energie zásobování 

COWI - Mezinárodní poradenská skupina, která se specializuje na strojírenství, vědy o 
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