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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VZTAHU K MODERNIZOVANÝM SYSTÉMŮM
TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
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Abstract
Article with aims above division technical infrastructure, technical arrangement building in
architectural engineering and their exercise at development cities.
Into these complicated relations trenchs likewise conservation, environmentalism. Behave with only
about one technical discipline, acts with about set on dependent relations.
Keywords
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Abstrakt
Článek se zamýšlí nad členěním technické infrastruktury, technického zařízení budov v architektuře
a jejich úlohou při vývoji měst.
Do těchto složitých vztahů zasahuje taktéž ochrana přírody, ekologie. Nejedná se pouze o jednu
technickou disciplínu, Jedná se o soubor na sobě závislých vztahů.
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1. ÚVOD
Článek se zamýšlí nad členěním technické infrastruktury, technického zařízení budov v architektuře
a jejich úlohou při vývoji měst.
Do těchto složitých vztahů zasahuje taktéž ochrana přírody, ekologie. Nejedná se pouze o jednu
technickou disciplínu, Jedná se o soubor na sobě závislých vztahů.
Snahou autora tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí mezi urbanismem
a udržitelnou výstavbou budov, s nimiž musí investor, projektant i zhotovitel stavby počítat.
Urbanizmus nastavil působivý nový standard pro udržitelnou městskou výstavbu, infrastrukturu,
a architektonické plánování.
Každá budova včetně ZTI má vliv na urbanismus a vztahy vůči okolí. Tyto související vztahy mohou být
pro budovy a její obyvatele určující. Jedná se o přírodní podmínky, sousední budovy, morfologie
terénu, vlastnické vztahy, doprava apod. Na urbanistické dotváření má vliv i existence
architektonických prvků v okolí. Začlenění budovy do okolí je jednoznačně závisle zejména na účelu
budovy. I sebelépe řešená budova, která je špatně začleněna do okolí, může být neúspěšná. Budova
může určovat urbanismus okolí.

Obr. 1. Systém členění města, [2]

Urbanizmem vznikl model pro trvalou budoucnost. Svědomitě plánovaný, stavěný, využitý i obývaný
komplexní městský model, který zobrazuje na všech úrovních a ve všech oblastech vždy nejnovější
stav vývoje. Vytváří spokojenost obyvatel. Prostřednictvím pečlivého plánování měst založených na
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ekologickém přístupu, se stalo modelem alternativy k rozšíření anonymních předměstí na okrajích
velkých měst a tak dal odpověď na jednom z nejvážnějších problémů dnešních měst.

Obr. 2. Růst měst a jejich zónování, [2]

Území města nabízí svým novým obyvatelům nejen optimální bydliště a životní kvalitu, ale také různé
druhy lokalit pro relaxaci a zábavu.
Je tam více občanské vybavenosti. Obyvatelé mají v pěším dosahu školy, mateřské školy, denní
pečovatelské centrum a rodinné centrum, stejně jako centrum infrastruktury, které obsahuje
společenské centrum, městské knihovny a různé obchody.
Na trvale udržitelný rozvoj má vliv společenská část (sociální), ekonomická část a životní prostředí.
Základním stavebním kamenem je „ AGENDA 21“. Agenda 21 vyhlásila program trvalé udržitelnosti,
jako základ všeho rozumného současného lidského konání. V základních otázkách při jejich naplnění
může dojít ke zvýšení kvality života v dané komunitě. Nedílnou součástí je zapojení veřejnosti do
procesů plánování. Pro rozvoj, vývoj a proměny měst a okolí je nutné pochopit urbanizační principy
a fungování.
Udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v sobě odráží geopolitické souvislosti, sociální
a kulturní souvislosti. Respektování kulturních tradic a materiálů, opatření na ochranu významných
krajinných prvků. Venkovská výstavba respektující místní klima, zdroje a kulturu.





Architektura a urbanismus – harmonie.
Urbanistická koncepce, úměrnost funkcí a struktur.
Soulad kultury, funkce, techniky, prostředí, měřítka a estetiky.
Znalost minulého, důsledné zkoumání jsoucí skutečnosti a předvídání budoucnosti.

2. MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI A VAZBY






V oblasti energetiky.
V oblasti dopravy.
V oblasti těžby nerostných surovin.
V oblasti rizik v území.
V oblasti sociální a ekonomické.

Územní střety:



Záměry dopravy s územími zasaženými záplavami.
Záměry dopravy s limity využití území v oblasti ochrany přírody a krajiny.
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3. PRINCIP REKONSTRUKCE A MODERNIZACE Z POHLEDU TRVALE
UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY. ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY
HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ
Při rekonstrukcích a modernizacích historických budov 20.století využíváme získaných zkušeností
získaných při návrhu nových budov v pasivním standartu. Jedná se zejména o revitalizaci obvodového
pláště, zónování dispozice, kvalitně provedení a potlačení tepelných mostů, dosažení téměř
vzduchotěsnosti obálky budovy. S ohledem na stávající fond budov, některé podmínky se nedají
splnit, některé zadávací podmínky jsou jednoduše splnitelné a některé jsou jen s vynaložením
značného úsilí splnitelné. Například orientace ke světovým stranám je daná, taktéž umístění stavby
na pozemku je dané, poměr A/V je za určitých splněných podmínek splnitelný. Musíme zvláště při
projekčním návrhu a realizaci stavby plně respektovat, zda se jedná o památkově chráněný objekt, či
nikoli a zda je památkově vyhlášena pouze nějaká část domu např. uliční, případně dvorní část
fasády.
Nedílnou součástí obnovy historických budov je zodpovězení dopadu budovy na životní prostředí,
ekonomické a sociální aspekty, možnost budoucí adaptace revitalizované budovy a flexibilita stavby.
Vznik každého objektu je podmíněn vstupy, a to materiálovými, i energetickými. V průběhu života
stavby je spotřebovávaná energie a materiály potřebné na provoz a údržbu. V každém období
životního cyklu je vynakládané nejenom velké množství energií, ale vzniká i nemalé množství odpadů
a emisí. Všechny tyto skutečnosti, které ovlivňují dopad stavby na životní prostředí, se dají ovlivnit již
před realizací stavby Z praxe je všeobecně známo, že volba levnějších řešení při stavbě a realizaci
projektu v období užívání nezanedbatelně zvýší náklady v období užívání stavby. Z ekonomického
hlediska je období užívání stavby tím nejnáročnějším a tvoří ¾ celkových nákladů v období životnosti
stavby a z toho jedna třetina tvoří náklady na správu a údržbu.

Obr. 3. Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů, [2]
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4. ZDROJE TEPLA
Zdroje tepla ve vztahu k provozu budov a jejich různé funkce mají vliv na ekologii, ekonomii a tím
následně na rozvoje měst a urbanismus.

Obr. 4. Land use teorie –„bid rent“ křivka, [2]

Mezi nejrozšířenější zdroje tepla patří:






Plynový kotel
Elektrokotel, přímotopy
Kotel na tuhá paliva nebo peletky
Tepelná čerpadla, solární kolektory.
Krb

Každý z uvedených zdrojů tepla vyžaduje jiný projekční návrh a jinou údržbu.
Moderní kotle vyžadují kontrolu a údržbu odpovědným pracovníkem, který zajišťuje servisní služby.
Kontrola plynového kotle se provádí každý rok.

4.1. Schéma dělení paliv

















Hnědé uhlí
Černé uhlí
Koks
Palivové dřevo
Dřevěné brikety
Dřevěné pelety
Dřevní štěpka
Rostlinné pelety
Obilí
Zemní plyn
Propan
Lehký topný olej
Elektřina akumulace
Elektřina přímotop
Tepelné čerpadlo
Solární systémy
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4.2. Plynové kotle
Kvalitní plynový kotel Vám při provozu ušetří mnoho finančních prostředků. Plynové kotle je možné
navrhnout nejenom do rodinných domů, starších domů, ale i do průmyslových komplexů.
Při projekčním návrhu je nutné zodpovědět zásadní otázku, budeme kotel používat pouze pro topení,
anebo pro topení s ohřevem teplé vody? Podle typu využití volíme i maximální výkon plynového
kotle. Kondenzační kotle jsou sice cenově výš, ale mají vyšší účinnost díky dokonalému využití tepla
spalin.
Pro projekční návrh udržitelné modernizace a rekonstrukce budovy je nutné navrhnout:









Výpočtová venkovní teplota.
Spotřeba elektřiny (ostatní spotřebiče)
Teplá voda, počet osob.
Druh kotle
Cena paliva
Účinnost kotle
Finanční náklady na počáteční investici a údržbu topného systému.
Plynové kotle v zásadě rozdělujeme na závěsné kotle, stacionární kotle.

Koncem roku 2009 došlo k fúzi společností Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina,
která nese název BDR Thermea.
Plynové kotle dělíme na:


Atmosférické kotle

Tyto plynové kotle se vyznačují kvalitním provedením, atraktivním designem, snadnou instalací a
dobrou cenou. Atmosférické kotle lze z pohledu uživatele dělit na kotle kombinované, kotle s
vestavěným zásobníkem a sestavy (kotel + bojler).
Mezi hlavní představitele BAXI patří řady Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna Comfort, Nuvola3
Comfort a Nuvola3 BS.


Kondenzační kotle

Kondenzační plynové kotle jsou navíc ve spojení s vhodně navrženým a kvalitně provedeným topným
systémem připraveny nabídnout velmi vysokou účinnost vytápění objektu. Pomocí kvalitní regulace
se dosahuje i velmi nízkých provozních nákladů, včetně komfort při jejich provozu. Kondenzační
plynové kotle lze z pohledu uživatele dělit na kotle kombinované, kotle s vestavěným zásobníkem a
sestavy (kotel + bojler).

Obr. 5. Příklad použití Luna Platinum HT, [3]
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Řada kondenzačních kotlů Duo-tec HT (Luna Duo-tec HT, Nuvola Duo-tec HT, Duo-tec Compact HT,
Duo-tec Max HT, Platinum HT (Luna Platinum HT, Nuvola Platinum HT).

Obr. 6. Ovládací panel plynového kotle, [3]

Obr. 7. Vztah výkonu a doby, [3]

Během vytápění je cílem dodat potřebnou energii pro udržení tepelného komfortu v místnostech,
tedy dodávat systémem do místností stejné množství energie, které uniká při tepelných ztrátách. V
případě novostaveb normy nařizují stále větší izolace, což vede k nižším tepelným ztrátám. Většinou
jsou kotelny předimenzované, aby zajistily výrobu TUV.
To samozřejmě vede k nadbytečnému výkonu pro vytápění, což u tradičních kotlů s nižším rozsahem
modulace ovlivňuje negativně provoz kotle a má za následek plýtvání. Přerušovaný provoz přináší
energetické ztráty (tepelné ztráty způsobené ochlazováním spalovací komory, opotřebení
komponentů způsobené opakovaným startem, pokles účinnosti kotle). Systém modulace u řady Luna
Platinum HT je schopen přizpůsobit výkon kotle skutečným tepelným ztrátám budovy, zabrání tak
nadbytečnému přetápění / ochlazování v místnostech.
V povědomí majitelů objektů je stále více v oblibě solární technika, kterou je možné využívat
nejenom pro topení, ale i pro ohřev teplé vody. Sluneční kolektory mohou předat až 60 % energie
nutné k ohřevu teplé vody.
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Obr. 8. Příklady zapojení do počtu 5 kolektorů, [3]

Obr. 9. Distance mezi kolektorovými poli, [3]

Obr. 10. Schéma se závěsným plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem, [3]
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5. PŘÍKLAD VYUŽITÍ MODERNÍCH SYSTÉMŮ
Jednotlivé stínící prvky jsou sestaveny na základě funkčnosti optické clony fotoaparátu. Podle
intenzity venkovního osvětlení jednotlivé optické clony se uzavírají, otevírají. Při pohledu na venkovní
fasádu optické clony působí velice plasticky.

Obr. 11. Arabský institut, Paříž – pohled na venkovní fasádu, [2]

Obr. 12. Centre Pompidou – Francie 2003, [2]

Článek se zamýšlí nad vývojem měst, členěním technické infrastruktury, technického zařízení budov v
architektuře a jejich úlohou při rekonstrukcích budov i při výstavbě nových objektů ve vztahu
k nízkoenergetické výstavbě. Nová výstavba, rekonstrukce objektů jsou ovlivněny nejenom
technickým pokrokem, ale i sociologickými vazbami společnosti. Do těchto složitých vztahů zasahuje
taktéž ochrana přírody, ekologie. Nejedná se pouze o jednu technickou disciplínu, ale soubor na sobě
závislých vztahů. Snahou tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí, se kterými
musí investor, projektant i zhotovitel stavby počítat.
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Obr. 13. Moderní město, [2]

6. ZÁVĚR
Každý řádně navržený objekt s ohledem na udržitelnost budovy ovlivňuje urbanismus města.
S ohledem na systémy technického zařízení budov se tyto budovy musí šetrně začlenit do budov tak,
aby byly takto navržené systémy přínosem pro okolí.
Každý majitel domu by měl před vlastní revitalizací vycházet z kvalitní a promyšlené projektové
dokumentace, která dává možnost posoudit vztah finančně vynaložených nákladů na revitalizaci
objektu, budoucí finanční náklady spojené s provozem a údržbou objektu. Chce li se majitel domu
starat o svůj objekt co nejlépe, doporučuji, aby si nechal odborníkem vytvořit provozní řád budovy.
Nové technologie často využívají vzdálenou správu domu. Inteligentní systémy samy upozorní
majitele objektu na nutnost provedení prohlídek, revizí a kontrol jednotlivých komponentů. Význam
obnovy a údržby domů se stále zvyšuje. Využití obnovitelných zdrojů a technických zařízení s nízkou
spotřebou energií je v současné době nutností.
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