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2                                                                               ÚVOD

Do rešerše staveb adaptovaných na změnu klimatu byly vybírány objekty se zřetelem ke komplexnosti 
opatření, která byla při projektové přípravě a realizaci použita. Jde například o energetickou úspornost 
a efektivitu, úroveň vnitřního prostředí budovy, nakládání s energetickými zdroji, vodou a odpady, dále 
o architektonickou a estetickou kvalitu, a také urbanistické nebo sociální vazby k dané lokalitě. V současné 
době již existují v Evropě tisíce až desetitisíce staveb, kde byly výše uvedené aspekty reflektovány. Ačkoliv 
netvoří takové objekty ještě v některých zemích, jako je například Česká republika, hlavní proud výstavby, 
je možné podobné příklady nalézt v hojném počtu v nejrůznějších souvislostech. V zahraničí se můžeme 
setkat s celými obcemi, regiony nebo vyššími správními celky, kde jsou realizovány stavby v případě 
veřejných investic výhradně energeticky úsporné v definovaném standardu pasivního domu. Jako zástupce 
mnoha z nich je možno uvést hornorakouský Wels nebo belgický Brusel. 
Co se týče samotných staveb, byly zvoleny konkrétní příklady, které mohou reprezentovat určitý obecnější 
trend nebo vzorový příklad vhodný k následování v zastoupení u různých typologických druhů, protože 
jednotlivá výše uvedená opatření nejsou vyloučena u žádného z nich. Tento fakt může být doposud novinkou 
i pro řadu profesionálů pohybujících se nejen v oboru stavebnictví a energetiky.
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    hlavní fasáda orientovaná na jihovýchod                                termické oddělení přístřešku od domu                                       Foto: K.Mertenová

NOVOSTAVBA
Adresa: Kremsmünster, Rakousko | Architekt: Poppe*Prehal Architekten, Steyr | Realizace: 2001-2002 | 
Vytápěná plocha: 161 m² | Investiční náklady: 250.000 €, vícenáklady na PS 5 %

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,13 W/(m2·K), železobetonová deska, dřevěná konstrukce s foukanou celulózou 
  320 mm, kročejová izolace, OSB deska, dřevěná nášlapná vrstva
Stěny:  U = 0,11 W/(m2·K), hliněná omítka, cementovláknitá deska, instalační mezera s tepelnou  
  izolací 30 mm, parobrzda - OSB deska, lehký dřevěný skelet, foukaná celulóza 350 mm, 
  cementovláknitá deska, omítka
Střecha:   U = 0,09 W/(m2·K), SDK deska, instalační mezera s tepelnou izolací 30 mm, dřevěné  
  I-nosníky + foukaná celulóza 405 mm, dřevovláknitá deska, plechová krytina  
Okna:   Uw = 0,86 W/(m2·K), izolační trojsklo Ug = 0,7 W/(m2·K), g = 0,53, dřevěný rám 
  Uf = 1,02 W/(m2·K), vnější žaluzie
TZB
Větrání:  řízené větrání s rekuperací tepla, předehřev vzduchu v zemním výměníku, dohřev  
  vzduchu elektrickým topným registrem
Vytápění / TV:  tepelné čerpadlo - solankový výměník 120 m2, krbová kamna na dřevo
Elektrická energie:  fotovoltaika na střeše (5 kWp, 5.000 kWh/rok)

Potřeba tepla na vytápění: 14,2 kWh/(m2·a) (dle PHPP), 8,8 kWh/m2·a (dle Energetického průkazu OÖ)
Průvzdušnost n50:   0,45 hod-1 (Blower door test)

Rodinný dům byl postaven jako jeden z prvních 10 pasivních objektů v Horním Rakousku. Jedná 
se o moderní dřevostavbu na základové desce, orientace hlavní fasády s obytnými místnostmi 
je směrem na jihovýchod, takže jsou zajištěny dostatečné solární zisky. Do svahu na vstupní 
straně je zapuštěna železobetonová konstrukce sklepa, který je termicky oddělen od hmoty domu, 
stejně tak jako dílna a dřevěný přístřešek pro auta. V prvním roce užívání (2003) byla celková 
spotřeba energie na vytápění, osvětlení, vaření atd. 6.000 kWh/rok. V roce 2009 byly na střechu 
nainstalovány fotovoltaické panely (5 kWp) s produkcí 5.000 kWh/rok, takže se objekt stal téměř 
nulovým. V roce 2012 byl vestavěn další zdroj tepla - krbová kamna (o výkonu 1,6 kW), která ušetří 1.000 kWh/
rok elektrické energie. Dům je tedy možné v současné době považovat za objekt s nulovou spotřebou energie 
v celoroční bilanci. K úspoře elektrické energie přispívají i LED svítidla instalovaná téměř v celém domě.

RODINNÝ DŮM, KREMSMÜNSTER



4                                ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA

RENOVACE / ADAPTACE
Adresa: Praha 4 | Architekt: Martin Augustin & Kateřina Mertenová | Realizace: 20014-2015 | Podlahová 
plocha: 171 m² 

Konstrukce po renovaci 
Podlaha na terénu:  U = 0,27 W/(m2·K), železobetonová deska, tepelná izolace PIR 80 mm, cemflow 50 mm 
Stěny vnější:  U = 0,1-0,11 W/(m2·K), ETICS: EPS grafit / XPS 300-350 mm na původní zdivo z cihel 
  plných a na nové zdivo z vápenopískových tvarovek 
Stěny štítové:  U = 0,55 W/(m2·K), hliněné omítky, vápenopískové zdivo, EPS grafit 50 mm, termické 
  oddělení od sousedních sekcí
Stěny suterénu: vnitřní izolace: kalciumsilikát 120-140 mm v místě tepelných mostů
Střecha sedlová:  U = 0,1 W/(m2·K), větraná dvouplášťová s plechovou krytinou (TZN), difúzně otevřená, 
  parobrzda - OSB deska, foukaná celulóza 390 mm mezi KVH střešní vazníky 
  s podvěšenými latěmi na distančních OSB příložkách, minerální vlna v meziprostorech 
  vazníku, dřevovláknitá izolace 35 mm jako horní záklop, 40 mm v instalačním podhledu. 
Střecha plochá:  U = 0,1 W/(m2·K), jednoplášťová, železobetonová deska, parozábrana, EPS 400-
  450 mm, hydroizolace, extenzivní zeleň
Okna:   Uw < 0,8 W/(m2·K), trojsklo Ug = 0,53-0,6 W/(m2·K), g = 0,5-0,62, dřevohliníkový rám,  
  vnější žaluzie 

TZB po renovaci 
Větrání:   řízené větrání s rekuperací tepla (účinnost 93 %)
Vytápění:   plynový kotel s malým výkonem (tepelná ztráta objektu po renovaci 2,16 kW), využita 
  původní přípojka, akumulační zásobník 500 l
Elektrická energie:  fotovoltaika na střeše (3 kWp s možností rozšíření na 5 kWp), akumulace energie
Dešťová voda: podzemní zásobník v zahradě (3 m3), využití pro zálivku zahrady

Potřeba tepla na vytápění:  11 kWh/(m2·a) (210 kWh/(m2·a) před renovací) (dle PENB)
Průvzdušnost n50:   0,4 hod-1 (cílová hodnota), (6,06 hod-1 před renovací) (Blower door test)

Dům z roku 1937 v původně špatném stavebně technickém stavu v památkově hodnotné lokalitě byl 
renovován s cílem snížit energetickou potřebu na minimum a zlepšit vnitřní prostředí. Jednalo se zejména 
o vnitřní dispozici, větrání, tepelný komfort, přirozené osvětlení a akustické vlastnosti. Podmínkou 
stavebního povolení bylo neměnit hmotové uspořádání objektu a členění fasád. Fragmentovaná dispozice 
byla zčásti scelena. Doplněny byly prostory hygienického a technického příslušenství a nově vyřešeny 
vazby na přilehlou zahradu. Velký důraz byl kladen na estetické řešení interiérů i s ohledem na dobu vzniku 
původního objektu.
Původní vyhovující konstrukce objektu byly zachovány - stěny z cihel plných a některé trámové dřevěné 
stropy v podlažích a železobetonové stropy suterénu. Konstrukce z lehčených dutinových cihel byly 
nahrazeny vápenopískovými bloky, doplněny byly nové železobetonové konstrukce v místě nevyhovujících 
stropů a provedena nová sedlová střecha. Byla vytvořena nová souvislá tepelně izolační obálka objektu 
z vnější strany, posílená vnitřní izolací suterénu v místech nemožných návazností vnějších vrstev. Nově 
bylo do vytápěné obálky zahrnuto i podzemní podlaží. Tepelné mosty a vazby obálky jsou minimalizovány 
použitím řady konstrukčních prvků a kotev s přerušeným tepelným mostem. Veškeré stavební zásahy byly 
podřízeny podrobně připravené koncepci vzduchotěsnicích opatření. 
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Veškeré vnitřní instalace byly vyměněny. Osazen je nový plynový kotel s malým výkonem jako zdroj tepla 
pro vytápění a přípravu teplé vody a akumulační zásobník vody s možností doplňkového elektroohřevu. 
Koncept dbal na řešení tepelné stability objektu - litinová tělesa byla nahrazena stěnovým a podlahovým 
vytápěním, byly využity skladby s tepelnou akumulací (těžké plovoucí podlahy, hliněné omítky). Ke stínění 
objektu slouží vnější žaluzie integrované do fasády bez tepelného mostu. Bylo navrženo letní pasivní 
chlazení s využitím potenciálu podloží pro vyrovnání stratifikace teplot ve výškově členěném čtyřpodlažním 
objektu. Řízené větrání s rekuperací tepla má centrální koncepci s minimalizovanou délkou rozvodů 
a částečně kaskádovým uspořádáním. 
Fotovoltaická instalace je navržena s preferencí spotřeby v objektu (zásuvky, osvětlení, provozní energie, 
ohřev vody) a možností akumulace (baterie). Ke zvýšení solárních zisků a hladiny vnitřního přirozeného 
osvětlení přispěly moderní rámy oken s minimalizovanou šířkou rámu v rovině zasklení umožňující zvětšit 
podíl zasklení a vnitřní rozměry otvorů při zachování rozměrů vnějších. Přirozené světlo prochází uvolněnou 
dispozicí do jádra domu. Kromě redukce příček jsou použity průběžné bezrámové nadsvětlíky ve stěnách 
a minimalizované konstrukce nových částí schodišťového prostoru. Kromě zlepšení vnitřního prostředí má 
větší podíl přirozeného světla vliv na snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení.

stěnové vytápění v hliněných panelech před zakrytím                    podélný řez                                                  Zdroj: M.Augustin & K.Mertenová

porovnání původních a nových oken                                                                                                                                             

uliční fasáda po renovaci                                             zahradní fasáda po renovaci                                            Foto: M.Augustin & K.Mertenová
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NOVOSTAVBA
Adresa: Roschégasse 20, Vídeň, Rakousko | Architekt: Treberspurg & Partner Architekten, Vídeň | 
Stavebník: Stavební a bytové družstvo Altmannsdorf & Hetzendorf, Vídeň | Realizace: 2006-2007 | Užitná 
plocha: 9.900 m2 | Investiční náklady: 12.000.000 € (1.492 €/m2 vytápěné plochy)

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,14 W/(m2·K), železobetonová deska 200 mm, lehčený zásyp 25 mm, EPS   
  200 mm, kročejová izolace - skelná vlna 20 mm, separace, betonová mazanina 50 mm, 
  dlažba
Stěny:   U = 0,13 W/(m2·K), železobetonové stěny 18 mm, EPS 300 mm, omítka
Střecha:   U = 0,1 W/(m2·K), železobetonová deska 180 mm, parozábrana, EPS 320 mm,   
  hydroizolace, XPS 40 mm, tkanina, část. extenzivní zeleň
Okna:   Uw = 0,79 W/(m2·K), trojsklo Ug = 0,6 W/(m2·K)

TZB
Větrání:   decentrální kompaktní VZT jednotky (účinnost rekuperace 90 %), centrální nasávání  
  a odtah vzduchu na střeše, dohřev tepelným čerpadlem
Vytápění / TV: geotermální energie (11 hlubinných sond à cca 100 mm), tepelné čerpadlo 
Elektrická energie: fotovoltaika na jižní fasádě (pokrytí cca 1/3 roční potřeby el. energie na vytápění   
  a větrání) 

Potřeba tepla na vytápění:  7,3 kWh/(m2·a) (dle PHPP)
Průvzdušnost n50:   0,3 h-1 (Blower door test)

Soubor bytových domů se 114 byty v Roschégasse ve Vídni byl v době dokončení největším komplexem 
bytových domů v pasivním standardu. Jedná se o sociální výstavbu - energeticky pasivní standard domů 
nabízí obyvatelům optimální komfort bydlení, stabilní vnitřní prostředí a čerstvý vzduch v létě i v zimě, a to 
při minimalizovaných emisích znečišťujících látek, nízké spotřebě energie pro ohřev vody a topení, a tedy 
nízkých provozních nákladech.
Urbanistické řešení respektuje principy městské blokové zástavby. V objektech se nacházejí byty různých 
velikostí a dispozičního uspořádání, jedno- či dvoupodlažní tak, aby všechny splňovaly požadavky 
na oslunění a zároveň aby žádný z bytů nebyl orientován výhradně do ulice. Každý byt je vybaven vlastní 
zahrádkou, střešní terasou, balkónem či lodžií. V přízemí jsou umístěny společné prostory pro obyvatele, 
prádelny a herna pro děti s jižní orientací směrem do dvora. 
Součástí koncepce domu je kvalitní tepelná obálka objektu s minimalizovanými tepelnými mosty zavěšených 
nebo předsazených balkónů, které zároveň tvoří pevný prvek stínění proti letnímu přehřívání. Tepelně 
odděleny jsou i podzemní garáže. Jednotlivé byty jsou větrány vlastními vzduchotechnickými jednotkami 
s vysoce účinným tepelným výměníkem. VZT jednotky jsou vybaveny malými tepelnými čerpadly, která 
získávají teplo z odváděného vzduchu a rovnou předávají do vzduchu přiváděného. Podzemní garáže 
jsou větrány přirozeným způsobem, řízené větrání se spustí až při vyšší koncentraci CO. Větrací šachty 
jsou citlivě zakomponovány do parteru dvorů. K vytápění, dohřevu vzduchu a přípravě teplé vody slouží 
zemní vrt s tepelným čerpadlem. Objekt není napojen na dálkový zdroj tepla jako okolní domy - díky malé 
potřebě tepla by platby za měření spotřeby byly vyšší než cena za teplo. Na jižní fasádě jsou instalovány 
fotovoltaické panely k částečnému pokrytí potřeby elektrické energie. Jsou zároveň viditelným symbolem 
udržitelnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

                     BYTOVÉ DOMY ROSCHÉGASSE, VÍDEŇ
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Zdroj: Treberspurg & Partner

Foto: K.Mertenová

Foto: K.Mertenovápůdorys přízemí

   fotovoltaické panely na jižní fasádě, balkónové konstrukce i jako stínící prvek 

Zdroj: Treberspurg & Partner pohled do vnitrobloku na soukromé zahrady 

VZT jednotka v bytě  
          Foto: K.Mertenová

pohled na jižní a východní fasádu
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NOVOSTAVBA
Adresa: Oberfeldstraße 52, Wels, Rakousko | Architekt: Benesch & Stögmüller Architekten, Wels | 
Stavebník: Magistrát města Wels | Realizace: 2008-2009 | Vytápěná plocha: 8.838 m2 | Investiční 
náklady: 17.700.000 €

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,13 W/(m2·K), XPS 200 mm pod železobetonovým stropem suterénu 
Stěny:   U = 0,12 W/(m2·K), železobetonová stěna 250 mm, sokl: minerální vlna 340 mm,   
  obklad, patra: keramické zdivo, EPS grafit 240 mm, omítka
Střecha:   U = 0,16 W/(m2·K), ŽB deska 250 mm, EPS 240 mm
Okna:   Uw = 0,8 W/(m2·K), izolační trojsklo Ug = 0,63 W/(m2·K), g = 0,5, vnější žaluzie   
 
TZB
Větrání:   centrální vzduchotechnická jednotka s dvoustupňovou rekuperací tepla (teplo 
  odpadního vzduchu, odpadní teplo kotlů), vzduchový zemní výměník tepla
Vytápění:   tepelné čerpadlo, 2 plynové kotle, podlahové topení, otopná tělesa
Teplá voda: fototermické panely na střeše (250 m2)    
Elektrická energie:  fotovoltaika na střeše (176 m2, 22,5 kWp) 
Dešťová voda: 2 podzemní zásobníky v zahradě (po 30 m3), využití pro zálivku zahrady

Potřeba tepla na vytápění:  7,4 kWh/(m2·a) (dle Energetického průkazu OÖ)
Průvzdušnost n50:    0,11 h-1 (Blower door test)

Domov pro seniory Vogelweide je pilotním projektem a modelovým příkladem v energeticky pasivním 
standardu v hornorakouském městě Wels, které se již od roku 2000 věnuje snižování spotřeby energie 
a od roku 2008 je zde možné stavět občanské stavby ve městě pouze jako energeticky pasivní.
Objekt je citlivě zakomponován do fungující struktury nové obytné zástavby s občanskou vybaveností tak, 
že umožňuje integraci seniorů do běžného života ve městě. Dvě podlouhlé čtyřpatrové budovy kompaktního 
tvaru propojené skleněným krčkem vytvářejí domov pro cca 128 seniorů. Jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje jsou uspořádány do 8 skupin, takže vždy 15 obyvatel využívá společný obývací pokoj, kuchyň 
a jídelnu. V přízemí se nacházejí společenské prostory - kaple, víceúčelový sál a dále pak ordinace, 
rehabilitace a prostory pro poskytování služeb obyvatelům domova.
Obě budovy jsou postaveny z masivní konstrukce s vnějším zateplovacím systémem, je tedy zajištěna 
dostatečná tepelná akumulace, mající pozitivní vliv na stabilitu vnitřního prostředí. Společné prostory jsou 
vybaveny balkónem či lodžií, které byly realizované s přerušeným tepelným mostem. Konstrukce těchto 
balkónů zároveň tvoří pevné stínicí prvky, všechna okna jsou dále vybavena pohyblivými vnějšími žaluziemi  
s boxem integrovaným do nadpraží. Hlavní fasády jsou orientovány na západní a východní stranu kvůli 
dostatečným solárním ziskům a proslunění. 
Všechny pobytové místnosti jsou větrány vzduchotechnickým systémem s rekuperací tepla. K teplotní úpravě 
vzduchu (předehřevu / předchlazení) dochází ve vzduchovém zemním výměníku, šachta nasávání vzduchu 
je integrována do zeleně v zahradě. Na střeše se nacházejí termické solární kolektory a fotovoltaické články, 
které pokryjí většinu potřeby teplé vody a elektrické energie. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo či plynový 
kotel, v jednotlivých pokojích jsou instalovány deskové radiátory, ve společných prostorech je podlahové 
vytápění. Dešťová voda je svedena do dvou podzemních zásobníků vody a je využita na automatickou 
zálivku rozlehlé zahrady, která slouží k rekreaci obyvatel a má také příznivý vliv na mikroklima. 

DOMOV PRO SENIORY VOGELWEIDE, WELS
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  společná jídelna s kuchyní                                   jednolůžkový pokoj                                                terasa se stíněním           Foto: K.Mertenová

půdorys 2.NP

pokojepokoje

pokoje pokoje

kuchyň/
obývací 
pokoj

kuchyň/
obývací 
pokoj

skleněný krček

Zdroj: Benesch & Stögmüller Architektenpůdorys typického podlaží   obytný prostor s terasou   Foto: K.Mertenová

  domov pro seniory - pohled ze zahrady na západní fasádu                                                                                                        Foto: K.Mertenová

strojovna VZT                    Foto: K.Mertenová



10 MATEŘSKÁ ŠKOLA ROBERTA KOCHA, WELS

NOVOSTAVBA
Adresa: Robert-Koch-Straße 17, Wels, Rakousko | Architekt: SWAP Architekten, Vídeň / DELTA 
Projektconsult, Vídeň | Stavebník: Magistrát města Wels | Realizace: 2008-2010 | Užitná plocha: 1.365 m2 
| Investiční náklady: 3.300.000 € 

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,1 W/(m2·K), izolace - štěrk z pěnového skla 600 mm pod základovou ŽB deskou
Stěny:   U = 0,09 W/(m2·K), železobetonový skelet se ztužujícími stěnami - jádry, dřevěné  
  stěnové prefabrikáty - lehká sloupková konstrukce, minerální vlna 400 mm, obklad
Střecha:   U = 0,06 W/(m2·K), izolace z tvrdé PU pěny 480 mm na ŽB stropní desce,   
  hydroizolace, extenzivní zeleň 
Okna:   Uw = 0,83 W/(m2·K), dřevohliníkový rám, izolační trojsklo
Stínění:   vnější žaluzie, konstrukce zavěšených teras a arkýřů

TZB
Větrání:   řízené větrání s rekuperací tepla, zpětný zisk vlhkosti (rotační výměník tepla)
Vytápění:   dálkový zdroj tepla, podlahové vytápění
Teplá voda: decentrální ohřev vody elektrickou energií = eliminace tepelných ztrát v rozvodech
Chlazení:  noční přirozené chlazení díky nadsvětlíku v chodbě
Elektrická energie:  fotovoltaika na střeše (37 m², 5,04 kWp) 

Potřeba tepla na vytápění:  8 kWh/(m2·a) (dle Energetického průkazu OÖ)
Průvzdušnost n50:    0,6 h-1 (projektový předpoklad)

Mateřská škola je postavena jako kompaktní budova se zavěšenými barevnými arkýři („ptačími hnízdy“), které 
poskytují dětem zajímavé prostory pro hraní. Centrem přehledné dispozice je dvoupodlažní aula, kterou je 
možné spojit díky mobilní stěně s tělocvičnou a jídelnou, takže vytváří velkorysý prostor prosvětlený ze dvou 
stran. Hala je využívána pro společné akce dětí, jako hlediště slouží široké schodiště do patra. V objektu 
se nachází 6 tříd - heren (celkem pro 138 dětí) a místnost pro 12 batolat. Herny jsou umístěny podél 
haly, přiléhají vždy ke dvěma fasádám tak, aby bylo zajištěno dostatečné proslunění a zimní solární zisky. 
Kancelář a zázemí jsou orientovány k severní fasádě. Ke každé herně náleží jádro se šatnou a koupelnou, 
jejich barevné ztvárnění přispívá k lepší orientaci dětí v budově. Herny jsou vybaveny krytými terasami 
orientovanými do zahrady, v patře balkóny zavěšenými na ocelových táhlech, které rozšiřují pobytovou 
plochu a umožňují hraní venku i při nepříznivém počasí. 
Stavba byla realizována jako železobetonový skelet se železobetonovými stropy a výztužnými jádry 
a opláštěním dřevěnými prefabrikáty. Masivní hmota přispívá k teplotní stabilitě vnitřního prostředí díky své 
vysoké akumulační schopnosti. Dřevěné prefabrikáty vnějších stěn tvoří kvalitní tepelně izolační obálku. 
Zavěšené konstrukce arkýřů a balkónů byly provedeny bez tepelných mostů buď jako podepřené vlastní 
nosnou konstrukcí (terasy s únikovými schodišti) či pouze bodově zavěšené. 
Mateřská škola je vybavena řízeným větráním s rekuperací tepla a regenerací vlhkosti. Do pobytových 
místností se přivádí čerstvý vzduch vyústkami integrovanými do nábytku, z koupelen je vzduch odváděn. 
Proti letnímu přehřívání jsou na oknech instalovány pohyblivé vnější žaluzie, ke stínění slouží i pevné prvky 
- arkýře a konstrukce balkónů. V noci probíhá tzv. pasivní chlazení - okny do budovy proudí chladný vzduch, 
který je odváděn komínovým efektem střešním světlíkem ve vstupní hale. K vytápění se využívá dálkového 
zdroje tepla, k výrobě elektrické energie fotovoltaické panely umístěné na vegetační střeše.
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Zdroj: SWAP Architekten

aula jídelnatělocvična

herna personál

herna
prostor 

pro batolata

arkýř rozšiřující užitnou plochu střešní světlík pro pasivní chlazení 

půdorys přízemí Zdroj: SWAP Architekten Foto: K.Mertenová

Foto: K.MertenováVZT vyústky v nábytku

pevné stínící prvky

provozní 
schéma

Zdroj: SWAP Architekten

  kompaktní hmota mateřské školy členěná arkýři a konstrukcemi balkónů                                                                                  Foto: K.Mertenová

VZT jednotka Foto: K.Mertenová
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RENOVACE / PŘÍSTAVBA
Adresa: Mühlfeldstraße 1, Schwanenstadt, Rakousko | Architekt: PAUAT Architekten, Wels - Heinz Plöderl 
| Stavebník: Magistrát města Schwanenstadt | Realizace: 2006-2007 | Podlahová plocha: 4.951 m² 
původní část, 2.100 m² nová část | Investiční náklady: 7.000.000 €

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,17 W/(m2·K), tep. izolace - štěrk z pěnového skla 600 mm foukaný pod podlahu
Stěny:  U = 0,08 W/(m2·K), prefabrikované panely s lehkou dřevěnou konstrukcí, foukaná  
  celulóza (580 mm v ploše, 180 mm v místě železobetonového žebra)
Fasáda:  provětrávaná fasáda, lasurované latě / barevné desky na bázi dřeva 
Střecha:   U = 0,1 W/(m2·K), dřevěné panely, foukaná celulóza 400 mm 
Okna:  Uw = 0,8 W/(m2·K), trojsklo Ug = 0,7 W/(m2·K), g = 0,54, dřevohliníkový rám, venkovní
  žaluzie

TZB
Větrání:   decentralizované jednotky s rekuperací tepla v každé třídě
Vytápění:   původní stav: plynový kotel (spotřeba 55.400 m3/rok)
  po renovaci: kotel na dřevěné pelety (spotřeba 47 m3/rok)
Teplá voda: fototermické panely na střeše
Chlazení:  noční přirozené chlazení příčným provětráním
Elektrická energie:  fotovoltaika na jižní fasádě (7 kWp) a na střeše 

Potřeba tepla na vytápění:  14 kWh/(m2·a) (165 kWh/m2·a před renovací) (dle PHPP) 
Průvzdušnost n50:    0,35 hod-1 (Blower door test)

Stavba oceněná zvláštní cenou v kategorii renovace v soutěži Dřevostavba Horního Rakouska 2007 je první 
přestavbou školní budovy na pasivní standard a zároveň první renovací veřejné budovy na energeticky pasivní 
standard v Rakousku. Jedná se o přestavbu a rozšíření objektu základní školy (2. stupeň) a přístavbu 
nového křídla polytechnické školy. Přestavba budovy z 60. let byla navržena se nahou o kvalitní soudobou 
architekturu, snížení potřeby tepla na vytápění o 90 %, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale hlavně 
o celkové zlepšení vnitřního prostředí, jehož kvalita má velký vliv na zdraví a soustředěnost dětí. 
Protože stavební práce musely probíhat během školního provozu a letních prázdnin, byl zvolen systém 
prefabrikace jak pro přestavované části, tak pro konstrukci přístavby. Zvolená technologie opláštění 
železobetonového skeletu dřevěnými panely s integrovanými výplněmi otvorů umožnila rychlou montáž 
za provozu školního vyučování a bez použití lešení. Při výběru stavebních materiálů byl také kladen důraz  
na ekologickou bilanci, proto i přístavba byla navržena jako těžký dřevěný skelet s dřevěným obkladem. 
Bylo instalováno decentrální řízené větrání s rekuperací tepla, které zajistí trvale kvalitní vzduch v  interiéru 
bez zátěže hlukem z ulice. Dále byla provedena optimalizace denního osvětlení realizací střešních světlíků 
a nadsvětlíků ve stěnách učeben, čímž došlo k úspoře elektrické energie na osvětlení o 40 kWh/(m2·a). 
Díky razantnímu snížení potřeby tepla na vytápění na desetinu mohl být nahrazen původní zdroj vytápění 
(plynový kotel) kotlem na obnovitelný zdroj energie - dřevěné pelety. Pro ohřev teplé vody v tělocvičně se 
využívají fototermické panely na střeše, elektrická energie je částečně vyráběna fotovoltaickými články 
integrovanými do vstupní prosklené fasády (7 kWp), kde má tento aktivní solární systém i edukativní funkci. 
Po ekonomické stránce zahrnují vícenáklady na energeticky pasivní standard objektu 8 %, na ekologii 3 % 
a na optimalizaci osvětlení 2 %.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SCHWANENSTADT
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  původní skelet byl opláštěn dřevěnými prefabrikáty bez použití lešení      chodba se střešními světlíky a nadsvětlíky  Zdroj: PAUAT Architekten

povodní objekty
pYístavba

povodní objekty
pYístavba

  decentrální VZT jednotka      Foto: K.Mertenová

fotovoltaika na fasádě           Foto: K.Mertenová

interiér před renovací            Foto: K.Mertenová  

 škola před renovací              Foto: K.Mertenová

  novostavba polytechnické školy (oranž), přestavba základní školy (šedá)       Zdroj: PAUAT

  situace                                                                                            Zdroj: PAUAT Architekten

původní objekty
přístavba
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NOVOSTAVBA
Adresa: Miva-Gasse 3, Stadl-Paura, Rakousko | Architekt: Albert P. Böhm / Helmut Frohnwieser, Linz | 
Stavebník: MIVA Austria, Stadl-Paura | Realizace: 2002-2003 | Vytápěná plocha: 1.881 m2 | Investiční 
náklady: 2.600.000 €

Konstrukce
Podlaha:  U = 0,13 W/(m2·K), podkladní beton 140 mm, tepelná izolace 300 mm, betonová    
  mazanina 80 mm
Stěny:  U = 0,11 W/(m2·K), SDK, tepelná izolace 50 mm, OSB deska, dřevěná sloupková  
  konstrukce + tepelná izolace 360 mm, DHF deska 15 mm
Fasáda:  provětrávaná fasáda - modřínový obklad / solární voština
Střecha:   U = 0,12 W/(m2·K), SDK, celulóza 30 mm, OSB deska, foukaná celulóza mezi BSH  
  nosníky 380-560 mm, DHF deska, větraná mezera, hydroizolace
Okna:   Uw = 0,8 W/(m2·K), izolační trojsklo Ug = 0,6 W/(m2·K), g = 0,51, dřevohliníkový rám 
  Uf = 0,77 W/(m2·K), střešní okna: Ug = 1,0 W/(m2·K), g = 0,27, vnější rolety

TZB
Větrání:   2 centrální VZT jednotky s rotačním výměníkem tepla (účinnost rekuperace 78 a 86 %), 
  podtlakové větrání toalet bez rekuperace tepla
Vytápění / chlazení: geotermální energie - 8 stometrových sond, tepelné čerpadlo (43 kW), aktivace   
  podlahové a stropní plochy, přímé chlazení v letním období (bez tepelného čerpadla)
Teplá voda:  fototermické panely (6 m² = 70 % potřeby TV)
Elektrická energie: fotovoltaika na fasádě (80 m2, 9,8 kWp)
Odpadní voda:  biologická čistička, splachování toalet, zálivka rostlin a mytí aut

Potřeba tepla na vytápění:  14 kWh/(m2·a) (dle PHPP)
Průvzdušnost n50:     0,4 h-1 (Blower door test)

Dům sv. Kryštofa, tzv. “ChristophorusHaus” je sídlem organizací MIVA a BBM, zabývající se ekologickou 
pomocí v chudých oblastech světa. V polyfunkčním objektu jsou sdruženy kancelářské a logistické prostory 
a kulturní centrum. Budova vznikla jako ukázkový projekt demonstrující možnosti udržitelného rozvoje 
z hlediska použitých materiálů a hospodaření s vodou a energiemi. Díky tomu se stavba stala jednou 
z nejinovativnějších budov v oblasti ochrany klimatu v Evropě a od té doby je řada zde použitých principů 
často používána. Objekt byl certifikován Passivhaus Institutem v Darmstadtu jako energeticky pasivní.
Jedná se o první třípodlažní dřevostavbu v Rakousku. Tvar válce se středovým atriem byl zvolen kvůli   
dosažení co největší kompaktnosti a tedy malé ploše ochlazovaného pláště. Sloupy jsou provedeny 
z kulatiny, jako tepelná izolace v dřevěných panelech pláště byla navržena foukaná celulóza v kombinaci 
s konopím, místy minerální vlna díky své vyšší požární odolnosti. Budova má propracovanou koncepci 
hospodaření s vodou. Jsou zde použity pisoáry bez splachování a toalety s nízkou spotřebou vody. Šedá 
voda (z  kuchyně, bufetu a umyvadel) je po přečistění v biologických čističkách jímána do zásobníku a dále 
využita pro splachování toalet, zálivku rostlin a mytí aut. Obdobně je nakládáno s dešťovou vodou, ta je 
sbírána do venkovního jezírka. Rostliny umístěné v atriu pomáhají zvlhčovat vzduch uvnitř budovy. 
Umělé osvětlení je automaticky řízeno na základě intenzity denního světla. Proti přehřívání jsou okna 
stíněna vnějšími roletami, pasivní chlazení probíhá přirozeným nočním předvětráním, vytápění využívá 
geotermální energie z 8 hlubinných sond. 
 

    ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SV. KRYŠTOFA
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Foto: K.Mertenová Foto: K.Mertenová

Zdroj: MIVA

  kompaktní hmota domu sv. Kryštofa                                                                                                                                                      Zdroj: MIVA

Zdroj: MIVAschéma tepelného zónování

fotovoltaické panely Zdroj: MIVA Foto: K. Mertenová

jezírko na dešťovou vodu ozeleněné atrium v centru stavby

nosný systém z dřevěných prvků Foto: K.Mertenová
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NOVOSTAVBA
Adresa: Johann-Pabst-Straße 20, Schwanenstadt, Rakousko | Architekt: F2 Architekten - Fischer & 
Frömel, Schwanenstadt | Stavebník: fa. Obermayr Holzkonstruktionen | Realizace: 2005 | Podlahová 
plocha: 3.500 m2

Konstrukce
Podlaha:  U = 0,39 W/(m2·K), tepelně neizolovaná, podkladní beton 150-200 mm, lokálně 
  50 mm EPS, tepelně izolační štít 600 mm po obvodě stavby 
Stěny:  U = 0,19 W/(m2·K), dřevěné panely: dřevoštěpková deska, dřevěné hobliny 
  280 mm = odpad z výroby (jižní a západní fasáda), dřevovláknitá deska
Fasáda:  provětrávaná fasáda - neošetřená modřínová prkna („jádro kmene“) / třívrstvé   
  smrkové obkladové desky („kůra“) = symbol rozřezaného kmene
Střecha:   U = 0,11 W/(m2·K), dřevěné panely, vločky minerální vlny 400 mm, kaučuková fólie  
  (světlá barva = odraz světla do interiéru)
Okna:   Uw = 1,1 W/(m2·K), izolační dvojsklo, na jižní straně matné sklo pro zastínění

TZB
Větrání:  přirozené větrání vraty a okny
Vytápění:   bez aktivního vytápěcího systému, pouze pasivní solární a vnitřní zisky
Chlazení:  noční chlazení příčným provětráním mezi východní a západní fasádou

Potřeba tepla na vytápění:  13 kWh/(m2·a) (dle PHPP) - návrhová teplota 15 °C
   8 kWh/(m2·a) (dle Energetického průkazu OÖ)
Průvzdušnost n50:   0,12 hod-1 (Blower door test)

Firma Obermayr Holzkonstruktionen, výrobce stavebních dřevěných prvků a prefabrikovaných dřevostaveb, 
postavila vlastní dřevěnou montážní halu, která se stala první velkorozměrovou výrobní halou v energeticky 
pasivním standardu v Rakousku. Nosnou konstrukci tvoří příhradové vazníky, na které jsou střídavě 
zavěšeny nebo položeny dřevěné sendvičové panely, zajišťující zároveň ztužení stavby ve vodorovném 
směru. Vzniká tak prolamovaný plášť, který na západní straně jakoby vyrůstal z terénu a na východní straně 
končí konzolou markýzy o vyložení 18 m. Vazníky spočívají na 2 řadách podpor na východní stěně, šikmá 
západní stěna slouží k podélnému ztužení konstrukce. Výtvarný ráz fasády, obložené dřevěnými prvky, je 
symbolicky odvozen z charakteru rozřezaného kmene. 
Jednotlivé vlny pláště jsou propojeny prosklenými stěnami, což přináší do interiéru rovnoměrně rozložené 
denní světlo a zároveň pasivní solární zisky. Prosklení přivrácené ke slunci rozptyluje přímé sluneční záření 
rovnoměrně do prostoru a zabraňuje oslnění. Umělé osvětlení v hale je řízeno na základě intenzity denního 
světla, každé svítidlo je stmívatelné, takže pouze doplňuje denní osvětlení. Díky tomuto systému se snížila 
spotřeba elektrické energie na osvětlení na 1/6 oproti běžnému provozu. Tepelná izolace ve stěnách budovy 
je tvořena foukanou vrstvou dřevěných štěpků, které byly použity jako snadno dostupný materiál, vznikající 
ve výrobě firmy jako odpadní produkt. 
Kvůli malé potřebě tepla na vytápění nebyl navržen aktivní otopný systém. Stálá teplota je udržována díky 
zemině pod halou, která má akumulační a izolační funkci. Pro letní chlazení je využíváno pouze noční 
předvětrání haly s akumulací do betonové podlahové desky. Hala nemá strojní větrání, protože výpočtem 
bylo ověřeno, že dostatečný přívod čerstvého vzduchu pro daný objem stavby a počet pracovníků je zajištěn 
provozem při zásobování materiálem prostřenictvím otvírání speciálně navržených vzduchotěsnících vrat. 
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 konzola z dřevěných vazníků na východní straně    Foto: K.Mertenová

půdorys

příčný řez

     podélný řez                                                              

  prosvětlovací pásy mezi dřevěnými vazníky           Zdroj: F2 Architekten

  dřevěná konstrukce s prosvětlovacími pásy         Foto: K.Mertenová

 podélný průhled halou                                         Zdroj: F2 Architekten

   dřevostavba výrobní haly s prosvětlovacími pásy, fasáda jako symbol kmene v řezu                                                                          Zdroj: F2 Architekten

                                                                           Zdroj: F2 Architekten
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REVITALIZACE
Adresa: Froniusplatz 1, Wels, Rakousko | Architekt: PAUAT Architekten, Wels - Heinz Plöderl | Stavebník: 
fa. Fronius International | Realizace: 2007-2015 

Původní průmyslovou čtvrť z 19. století se firma Fronius, mimo jiné výrobce elektroniky pro solární systémy, 
nechala přestavět na své obchodní sídlo. Cílem celkové revitalizace areálu byla jeho energetická nezávislost 
na vnějších zdrojích energie, využití obnovitelných zdrojů nacházejících se přímo v dané lokalitě a vytvoření 
příjemného a kvalitního prostředí pro zaměstnance z hlediska vnitřního klimatu budov. A to vše při použití 
moderní architektury a technologií, ale zároveň při zachování a respektování historické podstaty památkově 
cenných původních budov.
Původní stavby z roku 1870 s fasádou z režných cihel byly přestavěny na nízkoenergetický standard, 
soubor budov doplnily nové energeticky pasivní objekty z oceli, železobetonu a skla. Na nároží je vystavěna 
energeticky aktivní věž s fotovoltaickou fasádou, která zajistí výrobu elektrické energie potřebné pro provoz. 
Fasáda této věže ze skleněných lamel s integrovanými fotovoltaickými články (transparentní slunolam) je 
umístěna v pohledově exponované poloze a slouží také jako vizitka budovy. 
Výstavbou energeticky aktivní věže je zajištěna nezávislost areálu na vnějších dodávkách energie a výroba 
elektrické energie převyšuje její spotřebu. Potřeba tepla na vytápění celého areálu se snížila o 90 %, emise 
CO2 o 95 % a potřeba primární energie na max. 100 kWh/(m2·a).

1. Historické budovy
Vytápěná plocha:    754 m2

Potřeba tepla na vytápění:  24 kWh/(m2·a) (225 kWh/(m2·a) před revitalizací) (dle PHPP)
Průvzdušnost n50:    0,5 h-1 (projektový předpoklad) (2,4-4,2 h-1 před revitalizací)

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,1 W/(m2·K), štěrk z pěnového skla 400 mm, ŽB deska 200 mm, kročejová   
  izolace 30 mm, betonová mazanina 
Stěny:   U = 0,29 W/(m2·K), režné cihelné zdivo 380 mm, tepelná izolace uvnitř - foukaná   
  celulóza 120 mm, adaptivní parozábrana mezi 2 x SDK desky, instalační mezera
  ostatní historické budovy: vnější zateplení - EPS 240 mm, omítka
Střecha:   U = 0,08 W/(m2·K), nová konstrukce větrané střechy s plechovou krytinou, adaptivní  
  parozábrana, foukaná celulóza 550 mm 
Okna:   Uw = 0,8 W/(m2·K), izolační trojsklo Ug = 0,6 W/(m2·K), okna osazena do tepelně   
  izolační roviny = u režného zdiva na vnitřní líc

Pro renovaci těchto staveb se z důvodu zachování hodnotné fasády použila vnitřní tepelná izolace z foukané 
celulózy ve spojení s adaptivní parozábranou. Tato tepelná izolace byla spojitě napojena na tepelnou izolaci 
pod nově vytvořenou deskou spodního podlaží, do fasády byla citlivě zasazena nová okna s trojskly. 
Ke zvýšení kvality interiéru byly prostory uvnitř dispozice prosvětleny denním světlem pomocí skleněných 
příček a světelných šachet napojených na střešní světlíky. Tyto světlíky se také využívají k nočnímu chlazení 
přirozeným větráním. Samozřejmostí u obou typů renovovaných staveb byla instalace řízeného větrání 
s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.
Mezi budovami bylo obnoveno propojení pomocí spojovacích můstků v moderním duchu, které jsou součástí 
vytápěné obálky. Kvalitní zasklení je doplněno vakuovou tepelnou izolací v místech nosné konstrukce kvůli 
zachování pohledové subtilnosti. 

PRŮMYSLOVÝ AREÁL FRONIUS, WELS
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2. Nová vstupní budova
Vytápěná plocha:    2.087,5 m2

Potřeba tepla na vytápění:  15 kWh/(m2·a) (dle PHPP) 
Průvzdušnost n50:    0,5 h-1 (projektový předpoklad)

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,17 W/(m2·K), štěrk z pěnového skla 300 mm pod základovou ŽB deskou
Stěny:   U = 0,12 W/(m2·K), tepelná izolace PUR 180 mm, panely s 60 mm tepelné izolace
Fasáda:  horizontální skleněné lamely se selektivní vrstvou, hlinkový obklad
Střecha:   U = 0,1 W/(m2·K), foukaná celulóza 500 mm, extenzivní zeleň
Okna:   Uw = 0,85 W/(m2·K), izolační trojsklo Ug = 0,5 W/(m2·K)

Ke stínění oken slouží na západní fasádě skleněné lamely se selektivní vrstvou, na fasádě východní 
popínavá zeleň na drátěné konstrukci. V zimním období po opadu listů rostliny nebrání solárním ziskům. 

Zdroj: PAUAT Architekten

  historická budova po renovaci                                                                                                                                          Zdroj: PAUAT Architekten

nová vstupní budova - stínění popínavými rostlinami, skleněnými lamelami či fotovoltaickými panely                                                                           
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3. Energeticky aktivní věž
Vytápěná plocha:    2.750 m2

Potřeba tepla na vytápění:  14,9 kWh/(m2·a) (dle PHPP)
Průvzdušnost n50:    0,5 h-1 (projektový předpoklad)

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,15 W/(m2·K), štěrk z pěnového skla pod základovou ŽB deskou
Stěny:   U = 0,13 W/(m2·K), kombinace tepelných izolací (EPS grafit, vakuová izolace,   
  minerální vlna, PIR pěna, fenolová pěna)
Střecha:   U = 0,1 W/(m2·K)
Okna:   Uw = 0,85 W/(m2·K), izolační trojsklo
Stínění:  vertikální skleněné lamely s fotovoltaickými články  (= transparentní slunolam)

Vnější fasádu energeticky aktivní věže tvoří plně prosklený plášť s integrovanými fotovoltaickými články, 
který funguje jako transparentní slunolam zabraňující přehřívání a oslnění v letním období, v zimě naopak 
umožňuje prostup slunečních paprsků do interiéru a zajišťuje pasivní solární tepelné zisky. Po celý rok pak 
chrání fasádu před povětrnostními vlivy, pochozí rošt mezi oběma plášti usnadňuje jeho údržbu.

TZB pro celý areál
Větrání:   řízené větrání s rekuperací tepla, předehřev / předchlazení geotermální energií
Vytápění:   geotermální energie - 70 stometrových sond na pozemku, tepelné čerpadlo, aktivace  
  zavěšeného podhledu, podlahové topení
Chlazení:  geotermální energie, ukládání odnímaného tepla do zemních vrtů nebo nad střechu,  
  aktivace zavěšeného podhledu
Elektrická energie:  fotovoltaika (135 kWp) na střeše, fasádě a oplocení, akumulace energie ve vodíkových 
  článcích
Díky přestavbě budov, která zahrnovala zlepšení tepelné obálky a instalaci účinného stínění a řízeného 
větrání s rekuperací tepla, došlo k radikálnímu snížení potřeby energie na vytápění a chlazení. Areál, 
přestože se nachází v husté městské zástavbě, využívá obnovitelných zdrojů energie dostupných přímo 
v lokalitě. Potřebná tepelná energie je zajištěna prostřednictvím vnitřních zisků od uživatelů, odpadního 
tepla ze spotřebičů (zejména počítačů), umělého osvětlení a díky využití sluneční a geotermální energie.

  energeticky aktivní věž - transparentní slunolam                                 Foto: K.Mertenová

situace

  stínění fotovoltaikou                    Foto: K.Mertenová

PRŮMYSLOVÝ AREÁL FRONIUS, WELS
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provětrávací světlík                                           Zdroj: PAUAT Architekten

Zdroj: PAUAT Architekten

nová vstupní

 budova

historická 

budova

historická 

budova

energeticky

aktivní věž

podzem
ní 

parkoviště

vertikální zahrada

situace

K celkovému zlepšení mikroklimatu v areálu firmy přispěla i vertikální zahrada (první v Rakousku), jejímž 
autorem je francouzský botanik Patrick Blanc, která nejenže opticky zpříjemnila prostor dvora, ale podílí se 
také na snížení koncentrace CO2 a zvýšení vlhkosti v ovzduší. Obdobná vertikální zahrada byla vytvořena 
ve vstupní hale energeticky aktivní věže. 
V blízkosti areálu byl zrealizován přístřešek na bicykly s nabíjecí stanicí pro elektromobily, který využívá 
elektrické energie vyrobené na fotovoltaických panelech zastřešení.  

PV přístřešek          Foto: K.Mertenová

vodíkový článek      Foto: K.Mertenová

 vegetační stěna                                                     Foto: K.Mertenová
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NOVOSTAVBA
Adresa: Laaer Straße 23, Korneuburg, Rakousko | Architekt: ARGE Dieter Mathoi Architekten & din a4 
Architektur | Stavebník: Spolkové ministerstvo spravedlnosti Rakouska | Realizace: 2009-2012 | Vytápěná 
plocha: 27.723 m2 (soudní budova: 15.281 m2, věznice: 12.442 m2) | Užitná plocha: 33.300 m2 | Investiční 
náklady: 75.000.000 €

Konstrukce
Podlaha:   U = 0,23 W/(m2.K), ŽB deska, tepelná izolace 140-180 mm
Stěny - věznice:  U = 0,15 W/(m2.K), ŽB stěna, minerální vlna 240 mm, provětrávaná fasáda
Stěny - soud (patra):U = 0,13 W/(m2.K), ŽB skelet, sádrovláknitá deska, instalační rovina s 80 mm izolace,  
  parobrzda, 240 mm izolace v dřevěném roštu, provětrávaná fasáda
Střecha:   U = 0,15 W/(m2.K), ŽB deska, EPS 260 mm, hydroizolace, vegetační střecha
Okna:   Uw = 0,85 W/(m2.K), hliníkový rám, izolační trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K), g = 0,44,
  vnější žaluzie, střešní okna: Ug = 0,9 W/(m2.K), g = 0,24 

TZB
Větrání:   vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla, solankový zemní výměník tepla 
  - soud: 7 ks, 30 m3/hod.os. v kancelářích, řízení CO2 čidlem v jednacích sálech,   
  umístění VZT jednotek v mezipodlažích
  - věznice: 9 ks, 35 m3/cela
Vytápění:   tepelné čerpadlo země-voda (500 kW), plynový kotel, podlahové topení 
Chlazení:  pasivní chlazení větráním a aktivovanou podlahou, příp. doplněno o tepelné čerpadlo
Teplá voda: fototermické panely (100 m2), plynový kotel 

Potřeba tepla na vytápění:  12,42 kWh/(m2.a) (soudní dvůr), resp.12,59 kWh/(m2.a) (věznice) (dle PHPP)
Průvzdušnost n50   0,2 hod-1 (soudní dvůr), resp 0,44 hod-1 (věznice) (Blower door test)

Justiční centrum v Korneuburgu, které je celosvětově první justiční budovou v energeticky pasivním 
standardu, se se stalo dominantou městského centra v nově formované čtvrti. Obě stavby, budova soudu 
i vězení, poskytují sídlo zemskému a okresnímu soudu, státní prokuratuře a také multifunkční věznici pro 
255 vězňů. 
Vícepodlažní budova soudu je navržena jako kompaktní hmota, doplněná o dvě prosvětlená atria. Je 
postavena jako smíšená konstrukce s nosnou železobetonovou konstrukcí (skeletem) opatřenou fasádním 
pláštěm z dřevěných sendvičových panelů s velkými plochami oken, zatímco věznice je tvořena masivními 
železobetonovými stěnami s drobnými otvory. Obě stavby jsou vzájemně propojené podzemní chodbou.
Při navrhování věznice byl kladen důraz na přesné dodržení funkčních souvislostí a na přímočaré vedení 
přístupových tras. Jednotlivá vazební oddělení jsou uspořádána nad sebou do tvaru T, přičemž všechna 
tato oddělení je možno sledovat ze společné centrální služebny. Věznice je rozčleněna do několika budov, 
společné zabezpečení tyto budovy opět sjednocuje.
V obou budovách je navrženo několik vzduchotechnických jednotek. V objektu soudu jsou pro tyto jednotky 
a rozvody využity vedlejší prostory vzniklé v mezipatrech díky rozdílné světlé výšce jednacích síní (5 m) 
a kanceláří či ostatních prostor (3 m). Energetický systém využívá geotermální energie, jednak pro přímé 
chlazení, jednak pro tepelné čerpadlo země-voda. Doplňkovým zdrojem tepla je plynový kotel. Zvolené 
konstrukce poskytují dostatek akumulační hmoty pro zajištění tepelné stability po celý rok. K ohřevu vody 
slouží fototermické panely, 
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Foto: K.Mertenová

Zdroj: din a4

Zdroj: din a4

 Foto: K.Mertenová  půdorys přízemí                                                                                   Zdroj: din a4

  justiční centrum - soudní dvůr (vlevo) a věznice (vpravo)                                                                                                                     Zdroj: din a4

Zdroj: din a4

strojovna vzduchotechniky

atrium soudní budovy vězeňská cela

jednací sál jednací sál - detail větrání
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NOVOSTAVBA | Adresa: Messeplatz 1, Wels, Rakousko | Architekt:  AT4 Architekten - Plöderl, Rauscher, 
Waldhör, Bauböck | Realizace: 2006-2007 

Při návrhu veletržní haly byl kladen důraz na kvalitní tepelnou obálku, výběr materiálů s nízkou svázanou 
energií a nízkou potřebu energie na provoz. Hala byla postavena v nízkoenergetickém standardu s pasivní 
administrativní věží. Objekt je zastřešen unikátní konstrukcí z dřevěných obloukových vazníků, na kterých 
je zavěšen tepelně izolovaný plášť z dřevěných prvků. K akumulaci energie slouží železobetonové stěny 
zázemí. Chlazení haly probíhá přirozenou cestou na základě rozdílu teplot, únikové východy (podzemní 
tunely) fungují jako tepelný výměník, ve kterých se akumuluje chladný vzduch, který se v době konání 
veletrhů ohřívá provozem v hale a přirozeně stoupá ke střešním světlíkům. Každá část haly je vybavena 
vlastní VZT jednotkou. Fasáda administrativní budovy je členěna svislými kovovými stínicími lamelami. 

VELETRŽNÍ CENTRUM, MESSE WELS

NOVOSTAVBA | Adresa: Obere Donaustraße, Vídeň, Rakousko | Architekt:  ARGE Atelier Hayde & 
Maurer & Partner | Realizace: 2012-2013 

Novostavba kancelářské budovy Raiffeisenbank ve Vídni je se svými 78 metry dosud nejvyšší energeticky 
pasivní budovou na světě. Základem koncepce budovy pro cca 900 pracovníků je kvalitně zaizolovaný vnější 
plášť opatřený proti letními přehřívání vodorovnými stínícími lamelami a posuvnými žaluziemi chráněnými 
před větrem druhou vrstvou skleněného pláště. Vnitřní zisky od spotřebičů byly minimalizovány.
Cílem projektu bylo využívat energii dostupnou přímo na pozemku či v nejbližším okolí - vodu z dunajského 
kanálu k chlazení, odpadní teplo ze serveru, geotermální energii a fotovoltaiku. Dalším zdrojem tepelné 
a elektrické energie je kogenerační jednotka na bioplyn. Budova má řízené větrání s rekuperací tepla 
a aktivované betonové stropní desky.

VÝŠKOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RAIFFEISEN

 dvojitá fasáda
            Foto: K.Mertenová

    energetické schéma                                 Zdroj: Raiffeisen  banka Raiffeisen u kanálu Dunaje    Zdroj: Raiffeisen

   hala s kancelářskou věží                dřevěné vazníky s dřevěnými panely střešního pláště                                   únikové tunely           Zdroj: AT4
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  dřevostavba supermarketu s fotovoltaickými a fototermickými panely na střeše                   interiér s LED osvětlením                        Zdroj: Spar

VÝŠKOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RAIFFEISEN

BYTOVÉ DOMY (KULTURNÍ PAMÁTKA), PAŘÍŽ

PŘESTAVBA | Adresa: Rue de la Réunion, Paříž, Francie | Architekt: No Man’s Land | Realizace: 2014 

Projekt přestavby dvou bytových domů s památkovou ochranou z přelomu 19. a 20. století do téměř 
energeticky pasivního standardu (25 kWh/(m2.a)) respektuje původní stavební strukturu a architektonické 
ztvárnění fasádních prvků. Cílem renovace byla kromě celkového zlepšení původně nezdravého prostředí 
a snížení energie na vytápění i úprava dispozic celkem 18 dvoupokojových bytů, které byly původně bez 
příslušenství. 
Objekty z kamenného, resp. smíšeného zdiva s dřevěnými trámovými stropy byly přes stísněné poměry 
na pozemku opatřeny tepelnou izolací na všech svých fasádách a vybaveny novými dřevěnými okny 
s trojskly, avšak v původním členění. Velice citlivě byly do fasády integrovány i vyústky vzduchotechnických 
jednotek, umístěných v jednotlivých bytech ve fasádní stěně, neboť jsou skryty v ostění okenních otvorů.

  VZT vyústky v ostění a atice               decentrální VZT jednotka na obvodové stěně           bytový dům po renovaci                Foto: K.Mertenová

    energetické schéma                                 Zdroj: Raiffeisen

   hala s kancelářskou věží                dřevěné vazníky s dřevěnými panely střešního pláště                                   únikové tunely           Zdroj: AT4

NOVOSTAVBA | Adresa: St. Egidi 76a, Murau, Rakousko | Architekt:  Veider*Röthl*Kaltenbrunner, Leoben 
| Realizace: 2010

Energeticky pasivní objekt využívá soudobých technologií tak, aby spotřeba všech energií byla co nejnižší. 
Ve srovnání s ostatními supermarkety stejné velikosti činí celková úspora energií 50 % a cca 80 tun CO2 

ročně -  používají se úsporné chlebové pece, automaty na prázdné obaly, pokladny, speciální automatické 
posuvné dveře v zádveří vstupu, LED svítidla a hybridní chladicí zařízení s přírodními chladicími médii 
(např. CO2). Tyto chladničky jsou uzavřeny sklem kvůli minimalizaci ztrát. 
Další snížení spotřeby energie umožňuje inteligentní řízení. K vytápění budovy je využito odpadní, resp. 
kondenzační teplo z chladicího zařízení. Budova je vybavena termickými solárními kolektory na ohřev vody 
a fotovoltaickými panely, které mimo jiné dodávají elektrickou energii do nabíjecí stanice umístěné u vstupu. 

SUPERMARKET SPAR, MURAU
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