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Redakce nenese odpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.
Plnou odpovědnost za pravdivost a aktuálnost informací nesou zadavatelé inzerce
či reklamy, kteří jsou zároveň odpovědni za porušení autorsko-právních
a jiných předpisů způsobené zveřejněním jimi zadané inzerce nebo reklamy.
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Vážení čtenáři,
Evropská unie zvýšila pozornost a kontrolu při
proplácení projektů z Regionálních operačních programů, ale proplácení projektů bude i nadále plynule pokračovat. Jsou však kraje, primátoři a starostové dostatečně připraveni a mají schválené další projekty pro roky 2014–2020? Mají nastavený průhledný a dobře fungující kontrolní systém?
Nedostatečné čerpání z fondů EU je mnohdy způsobeno lidskými faktory a komplikovaným administrováním proplácení jednotlivých projektů. Možná by
stálo za úvahu, abyste posoudili a případně i použili
následující zjednodušený model. Regionální rady
mají možnost zajistit si peníze na proplacení projektů ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Po proplacení peněz příjemců
jsou pak žádosti o refundaci prostředků EU předány
Ministerstvu financí ČR, které je po kontrole, takzvané certifikaci, pošle Evropské komisi. Certifikované
prostředky, které Komise schválí a proplatí, se vracejí zpět do České republiky, a to konkrétně zpět do
státního rozpočtu. Přičemž tento model respektuje
i regionální specifika, eliminuje složitou komunikaci
s pražskými institucemi, atd. Regiony mnohdy prokazují vysoce efektivní a zodpovědné čerpání evropských peněz, a tak není důvod se navrhovanému
zjednodušenému systému bránit. Je tedy jen věcí
hejtmanů, primátorů a starostů, jak zužitkují desítky
a možná i stovky miliard ve prospěch svých občanů
a regionů. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby se
urychleně dokončila příprava nových projektů, protože jinak nevyčerpáme nebo dokonce vrátíme miliardy do Bruselu a v českých městech a obcích zavládne skepse, jejíž příčinou může být ale především nezodpovědnost a liknavost komunálních
politiků.
Napište nám svoje názory a zkušenosti a my je na
stránkách našeho periodika rádi zveřejníme.
Redakce
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Soutěže krok za krokem
Ing. arch. MgA. Michal Fišer a Ing. arch. Petr Lešek
Pracovní skupina ČKA pro soutěže

Soutěž o návrh kasárny v Jičíně,
1. cena (CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o.)

Co se z hlediska přípravy soutěží o návrh jeví jako klíčové? A v čem má architektonická soutěž navrch před běžnou
obchodní soutěží? Dozvíte se také, že
dobře zpracované zadání vám pomůže
ušetřit spoustu času. Odborná porota
pak na druhé straně dokáže nejen kompetentně posoudit kvalitu soutěžních návrhů, ale také vzbudit zájem u veřejnosti
i architektů samotných.

územního plánování, urbanismu, architektury, krajinářské architektury a stavitelských konstrukcí (dále jen „architektonické
soutěže“) a v případech zpracování dat (informačních technologií). Tato část zákona
se vztahuje na zadavatele, pokud předpokládaná hodnota soutěže o návrh odpovídá
nejméně finančnímu limitu stanovenému
pro případ nadlimitních veřejných zakázek
na služby [§ 12 odst. 1]. Veřejný zadavatel

V prvním díle seriálu o architektonických
soutěžích jsme uvedli důvody a výhody soutěže o návrh. Soutěží se nikoliv pouze o cenu
projektových prací, ale o ekonomicky nejvýhodnější nabídku v rozsahu celé životnosti
zamýšlené stavby. Vedle investičních a provozních nákladů se hodnotí, účelnost návrhu, trvanlivost, udržitelnost, estetická kvalita a význam pro občany a prostředí obce.
To vše díky tomu, že se vybírá z konkrétních
návrhů budoucí stavby či územního plánu.
V tomto dílu přiblížíme průběh soutěže.

Soutěž o tržnici na náměstí Svobody v Kladně,
1. cena (J. Hyravý a a2š architekti, s.r.o.)

Podstata a právní
ukotvení soutěže o návrh
Soutěž o návrh je upravena v části čtvrté
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Soutěže o návrh představují mezinárodně uznávaný způsob zadávání zakázek na služby. Z nich nejčastěji se vyskytující a typické
případy vyjmenovává zákon v ustanovení
§ 103 odst. 3: jedná se o soutěže v oboru
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ovšem může takto postupovat pochopitelně i tehdy, pokud předpokládaná hodnota
soutěže o návrh tohoto finančního limitu
nedosáhne.
Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu
či plánu, což je jinými způsoby zadávání
nedosažitelné, neboť zákon takový postup
ve všech ostatních (standardních) případech
zadávání vůbec nepřipouští. Soutěží o návrh
získává zadavatel již v zadávacím procesu
část budoucího předmětu řešení – zakázky
(návrhem se rozumí písemně nebo graficky
vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti
zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh – např. studie stavby). Ve všech ostatních
případech (s výjimkou soutěžního dialogu) tudíž zadavatel nesmí obdobná plnění
na uchazečích požadovat – mimo jiné proto, že jim nesmí v souvislosti s jejich účastí
v zadávacím řízení (s výjimkou soutěže o návrh a soutěžního dialogu) poskytovat žádné
platby (ceny a odměny).
Dalším předpisem, který upravuje soutěž
o návrh konkrétně pro případ architektonických soutěží, je Soutěžní řád ČKA. Jedná se
o stavovský předpis, který není obecně závazný, ovšem Česká komora architektů doporučuje vyhlašovatelům, kteří mají zájem na pořádání kvalitních architektonických soutěží, aby
soutěžní podmínky formulovali s ohledem
na znění Soutěžního řádu, a to i v případech
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Soutěž o městskou knihovnu v Písku,
1. cena (J. Svoboda – studio A.B.S.)

zakázek malého rozsahu, které nepodléhají
režimu zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
KVALITNÍ ZADÁNÍ JE ZÁKLAD
Příprava soutěže trvá od záměru po vytvoření zadání. Jako úvodní fáze je zásadně
důležitá pro všechny návazné. Záměr vzniká z potřeb obce, nebo z přínosného nápadu na její rozvoj. Právě na počátku je vhodné zapojení veřejnosti, které jednak může
přinést doplňující nápady a zejména vede
k vytvoření veřejné podpory. Zde je místo
pro kvalitní participaci, ke které ČKA zveřejnila podklady na svých webových stránkách (materiál Zvládnutá participace: Férový
prostor uživatelům pro naplnění jejich potřeb
a šanci na tvůrčí práci architektů vypracovaný Ing. arch. Petrem Klápštěm). V dalším
průběhu s nárůstem odbornosti a odpovědnosti je již zapojení veřejnosti obtížnější.
Účast občanské veřejnosti v celém procesu
je nezbytná a zároveň žádoucí – přispívá
k propagaci záměru města či obce a podílí
se na transparentnosti celého procesu. Musí
však přijít ve správný čas.
Zadání a vůbec celou administrativu soutěže pak připravuje buď zaměstnanec úřadu,
nebo externista. Velmi důležitá je zkušenost.
Bohužel, řada agentur specializujících se
na výběrová řízení má se soutěží o návrh omezené zkušenosti. Při výběru je potřeba ptát se
na reference. Česká komora architektů vede
na svých webových stránkách seznam zkušených organizátorů i s referencemi.
Soutěži prospěje, pokud je porota přítomna tvorbě zadání, lépe a rychleji pak
hodnotí odevzdané návrhy. Nezbytnou součástí zadání jsou podklady - digitální mapy

v obecně přístupném formátu (polohopis,
výškopis s vrstevnicemi, katastrální mapa,
technická mapa, ortofoto, územní plán,
kvalitní foto území). Text zadání by měl být
stručný a obsahovat jen nezbytně nutné závazné části (při přeurčenosti by byla vyloučena možnost nezatíženého inovativního
řešení), tedy všechny skutečné limity (např.
finanční limit investičních nákladů) a dále
maximum informací doporučujících či pouze informativních, které popisují okolnosti
akce a místa. Čím lepší zadání, tím více času
ze soutěžní lhůty věnují architekti vlastnímu
návrhu. Během přípravy je také zvolena adekvátní forma soutěže (jedno či dvoukolová,
vyzvaná, otevřená, příp. kombinovaná) a její
rozsah dle velikosti akce, opět zde poradí
zkušený organizátor.
Vyhlášení soutěže je potřeba co nejlépe
propagovat, a to zejména v odborném tisku či internetových portálech. Architekti se
rozhodují pro účast v soutěži zejména podle kvality porotců, tématu, kvality zadání
a výše odměn. Při hodnocení zaslaných návrhů se projeví význam nezávislých odborných porotců. Ti dokážou rychle rozpoznat
úroveň kvality, výhody a nevýhody jednotlivých návrhů a vysvětlit je zástupcům obce.
Při větších akcích je vhodné přizvat odborné
poradce na dílčí problematiku jako je doprava nebo energetika. Kvalitní porota je pro
zdar akce důležitá. Zodpovědné hodnocení
návrhů v relativně krátkém čase vyžaduje
značnou zkušenost.
Po uzavření soutěže je vhodné výsledky
dále propagovat a získat tak jedinečný nástroj pro komunikaci s veřejností. Soutěž
o návrh řeší většinou místa důležitá pro
obec a výstava návrhů spojená s přednáš-
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kou vítězů podporuje místní spoluodpovědnost. Katalog pak obec propaguje navenek.
Investiční akce je tak propagovaná třikrát:
při participaci k sestavení zadání soutěže,
při výstavě výsledků soutěže a při otevírání hotové stavby nebo prezentaci hotové
územně plánovací dokumentace.
Porota v soutěži vybere nejkvalitnější návrh
dle předepsaných kritérií a odborného posouzení. Přesto se může výjimečně stát, že nastanou komplikace v komunikaci mezi vítězem
a zadavatelem. K tomu mimo jiné slouží jednací řízení bez uveřejnění, v němž má zadavatel možnost jednat i s autory dalších oceněných návrhů a také uplatnit více svůj pohled
na věc. ČKA doporučuje, aby jeden z nezávislých odborníků ze soutěže byl též v komisi jednacího řízení a dále i při zpracování projektu
jako odborný poradce zadavatele.
Soutěž o návrh nepochybně vyžaduje lepší přípravu než obyčejná obchodní soutěž.
Na rozdíl od ní ale přináší možnost hodnotit celkovou kvalitu veřejné investice, nikoliv jen mechanicky porovnat nabídkovou
cenu za projekt, která je zlomkem takové
investice a pouze jedním z řady kritérií. Zásadní pro zdárný průběh je kvalita zadání
a poroty. Hlavní současný problém je pak
zejména malá zkušenost firem specializovaných na výběrová řízení s tímto způsobem
zadání. S větším zájmem o skutečnou kvalitu investičních akcí bude nicméně i jejich
zkušenost růst. Do té doby je možné využít
servis bezplatných konzultací České komory
architektů, která většinu těchto soutěží sleduje a může tak upozornit na možná úskalí.
Více informací na www.cka.cz
a na e-mailu souteze@cka.cc
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16.10.
10 - 19
19.10.. 20
1
2014
14

Štěrkové rohože
–
–
–
–
–
–

zpevní štěrkové plochy cest, chodníků, parkovišť, teras…
100% propustné – retence vody na vlastním pozemku
přivařená geotextilie brání prorůstání plevelů
odolné tlaku do 300 nebo 400 t/m² (dle tloušťky rohože)
rychlá pokládka – velkoformátový ohebný polypropylen
průměr voštinových buněk 49 mm – pro štěrk frakce 16 mm

FLORAVIL, s.r.o.

Nidagravel®

Nidagravel®

Moskevská 1523/63 • 101 00 Praha 10
tel.: +420 246 002 271 • e-mail: info@floravil.cz
www.floravil.cz

najdete nás na FOR ARCH 2014, hala 1, stánek C5
6
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O d jara až do podzimu ve vodě.
Protáhněte si koupání až o čtyři měsíce!
TIP:
V případě bazénu Balarepo typ Bajkal bylo
využito zastřešení Praktic, které disponuje
nosnou konstrukcí z hliníkových eloxovaných
profilů. Podle požadované délky ho lze pořídit složené od dvou až do šesti segmentů
a lze s ním zastřešit plochu o délce od 4,3 m až
do 12,7 metru. Do šířky se pak podle požadavků může rozklenout až do 7 metrů, u každé varianty lze přitom vybírat mezi mnoha výškami.
„Zasklení“ v základní podobě je z transparentního dutinkového polykarbonátu. Zastřešení
lze dovybavit jednokřídlými nebo posuvnými dveřmi, uzamykáním, výklopným čelem
a mnohými dalšími prvky.

Bazén Bajkal
Sledujete předpověď počasí a snažíte se
odhadnout, jak moc se sezóna vydaří, abyste si na zahradě v bazénu mohli dostatečně
užít? Léto v našich klimatických podmínkách není nejdelší a mnohdy nepřinese víc
než jen pár slunečných dní. Přesto si můžete pobyt ve vodě užít od jara až do podzimu. Zastřešení bazénu umožní protáhnout
si koupací sezónu až o čtyři měsíce a zvýšit
teplotu vody až o 7 °C. Spolu s tím usnadní
i úklid bazénu a funguje jako bezpečnostní
prvek, což ocení především rodiče malých
dětí. Zajímavé možnosti představuje například Balarepo.
Zastřešení je nejlepší pořídit rovnou při výstavbě bazénu. Ale i když se pro něj rozhodnete až dodatečně, není nic ztraceno. V sortimentu Balarepo lze vybírat mezi sedmi základními
typy a v rámci každého z nich mezi několika
délkami a mnoha výškovými a šířkovými variantami. Jediné, bez čeho se neobejdete, je
zhruba dva a půl metrů volné plochy za bazénem, abyste mohli zastřešení odsunout. Dále
už záleží jen na vašich požadavcích, vkusu
a finančních možnostech. Vlastní realizace je
velmi rychlá, lze se tedy rozhodnout kdykoli,
i v průběhu koupací sezóny.
DELŠÍ SEZÓNA I ZABEZPEČENÍ
PŘED DĚTMI
Zastřešení bazénu také podstatně ušetří
práci při úklidu. Protože ochrání vodní hladinu
před nečistotami, například prachem ze vzduchu nebo nečistotami splavenými deštěm,
sníží se péče o bazén na minimum. V zimním

období pak představuje dobrou ochranu proti
sněhu. Kvalitní zastřešení je i významným bezpečnostním prvkem. Všechny výrobky v nabídce Balarepo jsou opatřeny zámkem, takže
lze jednoduše zamezit přístupu dětí k vodě.
I PRO VÍCE JAK 12 METRŮ
Konstrukce zastřešení Balarepo je v základní
podobě z odolných hliníkových eloxovaných
profilů. Podle požadované délky ho lze standardně pořídit složené od dvou do šesti segmentů a zastřešit s ním plochu od 4,3 metru až
do 12,7 metru. „Rozkročit“ se přitom standardně
umí až do šířky sedmi metrů. „Zasklení“ v základní podobě je z transparentního dutinkového
polykarbonátu, na přání lze volit různá barevná
provedení nebo také plný kompaktní polykarbonát (bez dutinek). Zastřešení lze dovybavit pantovými nebo posuvnými dveřmi, uzamykáním,
výklopným čelem a mnohými dalšími prvky.
JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ REALIZACE
Náročnost vlastní realizace závisí na terénní
úpravě okolí bazénu. Pokud je finální dlažba
okolo bazénu položena na železobetonové
desce, není potřeba podklad upravovat a koleje stačí skrz dlažbu přišroubovat do této
desky. Jestliže dlažba není dostatečně protažena za bazén, je nutno dobudovat betonové
pásy pro koleje, jež budou sloužit k odsunu
zastřešení. Když terénní úprava okolo bazénu není na podkladovém betonu, je nutno
pro kolejiště zastřešení vybudovat betonové
pásy do hloubky cca 20 cm v šířce kolejiště
(cca 35 cm). Na ně se pak přilepí dlažba a skrz
ni přišroubují koleje.
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Bazén Seč
V tomto případě byl bazén Balarepo Seč vybaven tvarově výrazným zastřešením Harmony, které je k dispozici v podobě od 2 do 6 segmentů pro délku od 4,3 do 12,7 metru. Jeho
nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných
profilů je na jedné straně kolmě tyčí do výšky, aby se na druhé straně klenula k zemi
v podobě oblouku. Zastřešení tak na jedné
straně nabízí velmi příjemnou pochozí výšku
přesahující 2 metry. Zastřešení je v obloucích
„proskleno“ v základní podobě transparentním dutinkovým polykarbonátem, v rovných
plochách pak polykarbonátem plným. Lze jej
dovybavit mnoha dalšími různými prvky, například dveřmi, zamykáním atd.

Bazén Seč
Více informací na www.balarepo.cz
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Z ávěsné
konzolové lešení FOX na již opravených fasádách
Jan Strakoš
střechy, byla v nedaleké minulosti nákladně
opravována fasáda. Tudíž logickým požadavkem zákazníka je „Neponičte mi fasádu“. Zde,
jak i v převážně jiných případech, je kladen
maximální zřetel na opatrnost při vlastní realizaci lešení FOX. Již vlastní konstrukce lešení,
kdy jednotlivé konzoly jsou od sebe vzdáleny
cca 2–2,5 m a jsou kotveny jednou silnou kotvou o průměru 24 mm, je velmi šetrné! Dále
vlastní konstrukce standardně kovová, která
se opírá o fasádu, je zde obalena do geotextilie, aby v žádném případě nemohla poničit
– poškrábat – zrenovovanou fasádu. U případů, kdy je fasáda i zateplená, se ještě navíc
v místě opěry dává velká roznášecí deska, aby
nedošlo k promáčknutí fasády. Taktéž výškoví
pracovníci, kteří provádějí odbornou montáž,
jsou obutí do čistých návleků, aby nedošlo
k zašpinění fasády. Samozřejmostí je při demontáži lešení vše dát do původního stavu
včetně barevného rázu fasády!

Při našich stavbách lešení FOX se stále
častěji setkáváme s požadavkem zákazníka, aby konstrukce lešení neponičila fasádu. Stává se totiž velmi často, že tento
typ konzolového lešení dostává přednost
před klasickým typem lešení v případech,
kdy dům, ne náhodou v centrech měst, má
opravenou nebo i rovnou zateplenou fasádu a nyní majitel domu hledá způsob, jak
opravit střechu a neponičit si při tom dílo
z minulé doby, často i v řádu měsíců.

Vlastní konzolové lešení FOX je tvořeno jednotlivými trojúhelníkovými konzolami s množstvím možných dílů a nádstavců do sebe přesně zapadajících. Tyto jednotlivé konzoly a díly
jsou schopny se přizpůsobit jakémukoliv tvaru
fasády. Nejsou problém balkóny, reliéfy, okna,
kulaté rohy a množství jiných prvků vyskytujících se na fasádách.

Po postavení konzolového lešení FOX již
nemusí být pod stavbou zábor veřejného
prostranství, což na nejen frekventovaných
ulicích je nemalým finančním přínosem pro
investora.

Jak již na začátku bylo zmiňováno, velkou
část budov, kde se nyní se realizuje oprava

Jan Strakoš
manažer lešení Fox
jan.strakos@coleman.cz
Coleman S.I. a.s.
www.coleman.cz
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www.osram.cz

LED osvětlení s vysokou účinností a výbornou kvalitou světla
Inovativní LED technologie použitá v nejmodernějších pokrokových svítidlech se zaměřením na nízkou spotřebu
elektrické energie a šetrnost k životnímu prostředí. Svítidla OSRAM.
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V raťme se k rozumu – podeváté
Ať to stojí, co to stojí
Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

Obr. 1 - Kvalitu osvětlení ukáže nejnázorněji jasová kamera. Dodavatelská společnost K tvrdí, že osvětlení v obci Ž vyhovuje třídě osvětlení ME6. Není
tomu tak. Průměrný jas je sotva 0,1 cd.m-2 (má být 0,3), nedostatečná je podélná 0,1 i celková rovnoměrnost 0,13 (mají být alespoň 0,4 a 0,35).
Zdroj: archiv IRMO
Není žádným tajemstvím, že obce mají
hluboko do kapsy. Tajemstvím není ani to, že
je dobré před volbami ukázat občanům, že
ve vedení obce sedí ti nejlepší. Radní, kteří
umí šetřit na pravém místě. Jde jen o to, aby
to také potenciální voliči viděli. A co je nejlépe
vidět? Když není vidět. Když se vypne veřejné
osvětlení.
V následujících řádcích bych chtěl ukázat, že
nic horšího nelze pro své sousedy udělat.
BEZPEČNOST DOPRAVY
Pod tlakem na energetické úspory a především tím, že se na trhu pohybuje řada nekorektních dodavatelů s nekvalitními svítidly,
dochází k tomu, že jsou rekonstruované soustavy sice úspornější, avšak v drtivém počtu
případů méně kvalitní. Také se děje to, že obce
veřejné osvětlení vypínají. To vše ve jménu
úspor, šetření obecní kasy. Pokrytečtější radní
se schovávají za ekologii, proklamují jak chrání
životní prostředí, jak omezí „světelné znečištění“ (o tom již byla řeč [1]).
Snižuje se hladina osvětlení i jeho rovnoměrnost. Důsledkem je snížení bezpečnosti

dopravy. Jsou známé statistiky snížení dopravních nehod vlivem zlepšení kvality osvětlení.
Nebo naopak, zvýšení v případě jeho zhoršení.
Například v roce 1981, kdy se v Praze vypnuly
¾ osvětlení, vzrostl počet dopravních nehod
s důsledkem usmrcení o 23 % oproti předešlému roku. Ještě dramatičtějším způsobem
vzrostl počet srážek s tramvají odbočující
vpravo, a to o 62 %. Důvodem je omezení šířky
zorného pole řidiče vlivem nedostatečného
osvětlení.
Jiný dokumentovaný případ, byť starý tři
čtvrtě století. V září 1939 ministerstvo válečné
dopravy ve Velké Británii rozhodlo, že bude
vypnuto veřejné osvětlení. Za čtyři následující
měsíce zahynulo na vozovkách děsivých 4133
lidí. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku to bylo o 1636 lidí více, tedy nárůst o dvě třetiny! Je zřejmé, že během roku se
hustota dopravy významně nezměnila, spíše
vlivem válečných událostí klesla, takže změnu
v počtu zabitých lze jednoznačně přisoudit
změnám v osvětlení. V únoru 1940 se světla
opět rozsvítila, byť omezeně. Svítilo se i v době
bitvy o Británii (červenec až říjen 1940). Bylo to
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pro lidské životy bezpečnější, přestože se podle světel mohly orientovat nepřátelské letky.
CENA DOPRAVY
Ale vrátím se do doby současné. Ze statistiky
policie ČR za rok 2010÷2012 [2] vyplývá „cena“
osvětlení uvedená v tabulce 1. V tabulce jsou
uvedeny počty smrtelných úrazů, těžkých zranění a hmotných škod jako průměrné roční
hodnoty za uvedené období. Dovolil jsem si
odhadnout jak by se uvedené údaje změnily,
kdyby se zlepšilo osvětlení tam, kde je bídné
nebo vůbec není. V současně osvětlených místech předpokládám, že by došlo k poklesu nehodovosti o stejné procento, jako v roce 1981
přibylo. Tedy asi o 23 %. V nově osvětlených
prostorech jsem byl více při zdi, zvolil jsem přibližně polovinu, tedy 11 %. To proto, že nehody v místech bez osvětlení budou v mnohých
případech ležet mimo zastavěná území.
Z tabulky je zřejmé, že by společnost ušetřila přibližně 1,7 miliardy korun. V tom nejsou
započítány další dopady, jako je ovlivnění života pozůstalých a podobně. To lze jen těžko
vyčíslit. Někoho může ztráta blízkého pozna-
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menat na celý život. Kolik by takový člověk dal
za to, kdyby k nehodě nedošlo?!
Při sestavování tabulky jsem vycházel z [3],
kde se praví: „Člověk, který zemře při dopravní
nehodě, tedy stojí společnost zhruba 17,5 miliónu korun, těžce zraněný způsobí ztrátu 4,8 miliónu korun. Největší položkou v těchto výpočtech
samozřejmě nejsou bezprostřední náklady při
nehodě, ale právě ty, které přicházejí následně.“
Z uvedeného vyplývá, že je zájmem společnosti zajistit kvalitní osvětlení na dopravních
komunikacích.
KRIMINALITA
Osvětlením se ovlivní nejen nehodovost, ale
kriminalita obecně. Opět jsou známé statistiky, které prokazují tento vliv. Opět čísla z doby
energetické krize, kdy se svítilo „ob stožár“. V té
době došlo ke skokovému nárůstu kriminality
o 55 %! Vykradeno bylo o 13 % více automobilů, o čtvrtinu vzrostl počet přepadených nočních chodců, krádeže v bytech, obchodech
nebo stáncích vzrostly o 65 %. Počet smrtelných úrazů vzrostl o 12 %.
Jiný případ je z turistické destinace Istanbul. Před lety tam byla provedena celková
rekonstrukce veřejného osvětlení. Zvýšila
se jeho úroveň, zmizely temné kouty. Důsledkem bylo výrazné snížení kriminality.
Zlodějíčci okrádající nepozorné turisty se
stáhli do temnějších míst. Nebo příklad
z nedávné doby a našich končin. V Benešově byla z technických důvodů na několik dní
zhasnuta sloupková svítidla. Důsledek tohoto kroku byl překvapivý … či vlastně nebyl.
Nesvítící sloupky stojící v přítmí se okamžitě
staly terčem vandalských útoků. Na některých z nich byly během několika málo nocí
rozbité difuzory, jedno svítidlo mělo dokonce zničenou kotevní patku… Jen další
smutné a mnohokrát ověřené potvrzení, že
se vzrůstající tmou vzrůstá také kriminalita.
Ze statistiky policie za rok 2012 vyplývá [5], že krádeží vloupáním bylo celkem
55 554. Objasněna byla pětina. Hmotná škoda 1 993 mil. Kč. Ovšem zajištěno bylo necelých 11 milionů, tedy něco málo přes půl
procenta. Lze předpokládat, že vloupání se
odehrávají často v nočních hodinách. Kdyby

to byla jen čtvrtina. Držme se předpokladu,
že by se vlivem kvalitního osvětlení povedlo snížit krádeže o 65 %. Tak jak je uvedeno v předešlém odstavci. Potom by se dala
osvětlení přičíst k dobru záchrana přibližně
velikosti dvou set miliónů.
V tom nejsou započítány další škody. Jestli vůbec je možné vyčíslit psychickou újmu
přepadené a oloupené osoby nebo znásilněné ženy.
SPOTŘEBA A DOTACE
Podle různých průzkumů se pro účely
veřejného osvětlení využije v ČR pouhých
0,9÷1,2 % z celkové spotřeby elektrické
energie. Vyjádřeno v absolutních číslech to
je asi 600 MWh. Cena za kWh se pohybuje
od 2,10 do 2,80 Kč. Když budu počítat s horní
hranicí rozpětí ceny, tak se ročně celorepublikově vydá za elektrickou energii přibližně
1,7 miliardy korun.
Z pohledu společnosti je investice
do úspor ve veřejném osvětlení vlastně
nezajímavá. Veřejné osvětlení je v provozu
v nočních hodinách, kdy je obecně nižší spotřeba než za dne. V noci je tedy jeho provozování vlastně žádoucí, aby byla přenosová
soustava v rovnováze, elektrárny byly provozovány na optimální výkon.
Snížení spotřeby o 20 nebo i 30 % přinese
ve výsledku úsporu několik desetin procenta
celospolečenské spotřeby. Nezajímavé. Proto také „padly“ tolik očekávané dotace MŽP.
Brusel je shodil ze stolu jako neefektivní. Výjimečně měl pravdu. Pravdu potud, pokud
budeme na veřejné osvětlení pohlížet pouze úzkým zorným úhlem snížení energetické
náročnosti. Ale jak jsem v předchozím textu
ukázal, veřejné osvětlení má dopad na bezpečnost dopravy a bezpečnost obecně.
Úhrnem lze předpokládat, že provozováním kvalitního veřejného osvětlení může
společnost uspořit téměř dvě miliardy korun ročně (1,9 = 1,7 dopravní nehody + 0,2
vloupání).
Z uvedeného jasně vyplývá, že je celospolečensky žádoucí vložit prostředky do zlepšení
veřejného osvětlení. Jen „úspory“ v dopravě
pokryjí výdaje za elektrickou energii.

m ě s t

a

o b c í

O SLUŠNOSTI
Veřejné osvětlení nevyužívají jen občané
určité obce, ale také osoby místem projíždějící. Těch druhých je často víc, než domácích.
Přitom náklady na vybudování veřejného
osvětlení a jeho provoz jde k tíži právě obcím.
Slušností by tedy bylo, kdyby se na zmíněných
nákladech podílela celá společnost.
Nejsou to jen dotace na rekonstrukci osvětlení, ale i na jeho provoz. Samozřejmostí je požadavek na splnění kvantitativních i kvalitativních parametrů, tedy požadavků technických
norem [6]. A to bez ohledu na to, zda vzroste
příkon rekonstruované soustavy. K tomu totiž
v drtivém procentu případů dojít musí. Kvalita
veřejného osvětlení je, zejména na vesnicích,
v zoufalém stavu.
Veškeré dotační tituly, které na prvém místě
proklamují snížení příkonu osvětlovací soustavy, jsou zcela chybné. V důsledku poškozují zájmy společnosti, jsou příčinou navýšení jejích
výdajů. Šetřit na veřejném osvětlení, je šetření
„ať to stojí, co to stojí“. Každá koruna vložená
do osvětlení se totiž vrátí.
Starostové – volby se blíží. Udělejte něco
pro obec. Rozsviťte!
Vraťme se k rozumu!
Literatura:
[1] O světle aneb Vraťme se k rozumu I, Výstavba měst a obcí 2/2009
[2] Statistiky dopravních nehod 2010÷2012
(Policie ČR)
[3] Cena lidského života je 17,5 miliónů (Zelená vlna, Radiožurnál)
[4] Silnice a dálnice v České republice 2013,
ŘSD 2014
[5] Statistické přehledy kriminality 2012 (Policie ČR)
[6] Soubor norem řady 13201 (ČSN CEN/TR
13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN
EN 13201-4 a Národní doplňky)
[7] zn. JPI: Veřejné osvětlení v Anglii, IZ Světelná technika 1981
[8] Berounský, B.: Osvětlení a bezpečnost. Bezpečná práca, 3/1986
[9] Schreuder, D.A.: Osvětlení, nehody a zločinnost, Světelná technika 2/1993
[10] Siteco, Ex oriente lux, Light & Design 2003

Tabulka 1 – Cena světla v dopravě

Průměr 2010÷12
Položka
Celkem s VO

Zabití

Těžce ranění

Hmotná škoda

96

452

589 434 433

Celkem bez VO

170

470

615 725 200

Celkem

266

922

1 205 159 633

Odhad (0,77 VO; 0,89 bez VO)

225

767

1 001 859 942

41

156

203 299 692

712 308 333

747 344 000

203 299 692

Zachránilo by se
V korunách
Celkem v Kč

1 662 952 025
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C o v zákonu o veřejných zakázkách
doopravdy vadí?
nedokonalosti zákona, ale především malé
odvahy zadavatele vybrat uchazeče, který
nabízí skutečně nejvýhodnější řešení. V české společnosti se vytvořilo klima vzájemného podezírání, podávání stížností, trestních
oznámení, ale i napadání výsledků výběrového řízení. V této souvislosti je třeba se kriticky zmínit i o postupech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na Úřadě se hromadí nerozhodnuté případy, rozhodovací
lhůty stanovené správním řádem nejsou dodržovány. Úřad si v zákoně prosadil i definici
zahájení řízení zcela mimo rámec správního
řádu. Rozhodnutí úřadu jsou nepředvídatelná, v typově shodných případech se rozhoduje nezřídka jinak. Dochází k odsouvání
zahajování staveb, a tím mnohdy ke zcela
reálnému ohrožení čerpání finančních prostředků, zejména evropských fondů.

Veřejné zakázky, zejména zakázky na stavební práce a s tím spojený zákon o veřejných zakázkách, jsou tématem různých debat odborníků, ale i těch, kteří se za odborníky pouze považují. Setkáváme se s názory,
že zákon je tak špatný, že nelze žádnou stavbu podle něj postavit. Otázky problematiky
zadávání veřejných zakázek vyžadují hlubší
analýzu a to zejména nyní, kdy Česká republika stojí před úkolem tvorby nového zákona o veřejných zakázkách. Připomeňme jen
některé z často opakovaných připomínek
k současnému znění zákona.
Připomínka první – zákon je složitý a nesrozumitelný. Z pohledu zadavatelů, kteří
zadávají menší stavby příležitostně, skutečně složitý je. Zákon podrobně stanoví
obsah zadávací dokumentace, klade odpovědnost za její správnost a úplnost na zadavatele. Zadavatelé obtížně stanovují zadávací podmínky, kvalifikační požadavky.
Jsou vedeni obavou, aby nebyli obviněni
z manipulace zadávacího řízení s cílem připravit výběr pro předem určeného uchazeče. Celou touto oblastí se prolíná úporná
snaha boje proti korupci, která ovšem často
vede k iracionálnímu jednání zúčastněných
partnerů, aniž by však byla schopna hrozbě
korupce čelit.
Připomínka druhá se vztahuje k hodnocení nabídek. Přestože zákon umožňuje hodnotit nabídky buď podle ekonomické výhodnosti, nebo podle ceny, zadavatelé se až
na výjimky řídí hodnocením výhradně podle
ceny. To je snad nejzávažnější nedostatek
aplikace zákona. Tato praxe není důsledkem

Připomínka třetí se týká nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Stavební firmy při vědomí, že většina zadavatelů hodnotí nabídky
výhradně podle ceny, zvyšují naději na získání zakázky podáním nabídky za cenu,
za kterou nelze stavbu v souladu s projektem v potřebné kvalitě realizovat. Přestože
zákon umožňuje nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou vyřadit v případech,
kdy ji uchazeč není schopen přesvědčivým
způsobem obhájit, zadavatelé opět nemají odvahu, ze stejných důvodů uvedených
výše, takového uchazeče vyloučit. Co je potom důsledkem? Použití nekvalitního materiálu, snížená kvalita provedených prací
a zanedbávání otázek bezpečnosti při práci.
Aby pak stavbu bylo možno vůbec dokončit,
zvyšuje se tlak na vícepráce. Není pro zadavatele nic jednoduššího - jak nepřiměřeně
nízkou (nereálnou) cenu ověřit, než-li k zadávací dokumentaci zajistit zpracování kontrolního propočtu podle obecně respektovaných cenových soustav. U nabídky, která
se bude odchylovat od tohoto propočtu
o více řekněme než 10 %, měl by následovat skutečný proces prokázání reálnosti nabídkové ceny. Zadavatelé velmi podceňují
kvalitu výkonu stavebního a technického
dozoru stavby, který by měl odhalit případy neodůvodněných odchylek od projektu,
provádění nekvalitních prací nebo použití
nekvalitního materiálu. Že to možné je, lze
prokázat na stavbách privátních investorů,
kteří mají přímý zájem na kvalitě prací a dodržování rozpočtu.
Připomínka čtvrtá – rozlišení a respektování pojmů dodatečné práce, vícepráce,
méněpráce. Zákon stanoví postupy, kdy
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v zájmu efektivnosti stavební zakázky lze až
do limitu 20 % ceny stavebních prací zadat
dodatečné práce témuž zhotoviteli. (Směrnice EU připouští až 50 %, u nás byla při
transpozici zpřísněna). Vícepráce se vyskytují téměř na každé stavbě, která je individuálním, neopakovatelným „výrobkem“,
a ani dobře vypracovaný projekt mnohé
nepředvídatelné okolnosti nedokáže správně odhadnout. Stavby se díky dlouhé době
investorské přípravy mnohdy realizují s časovým posunem, kdy mohlo dojít ke změně
norem, požadavků na provoz, energetickou
náročnost, bezpečnost a ochranu, k vývoji
nových vhodnějších materiálů a technologií, a proto i k potřebě jiného řešení, kvalitativního doplnění projektu. Ne vždy musí
být ale toto nové řešení dražší. Na stavbě
se kromě toho vyskytují zároveň tzv. méněpráce, kdy zadavatel z úsporných důvodů,
nebo z důvodu redukce původního záměru
náklady snižuje. A právě ve výkladu pojmů
dodatečné práce a vícepráce je jádro problému. Autoři zákona jimi rozumí všechny práce, které nebyly v původním zadání obsaženy, přestože v řadě případů jsou náhradou
původního řešení. Ty se postupně sčítají,
aniž by byly odečteny méněpráce a úspory.
Objektivním hlediskem pro posuzování limitu by mělo být saldo víceprací a méněprací.
Tyto připomínky, ale i další nové zásady
by měl řešit nový zákon o veřejných zakázkách, který bude transpozicí Směrnice
č. 2014/24 EU do právního řádu Česká republiky. Účinnost zákona vstoupí v platnost až od
1. 1. 2016. Bylo proto rozhodnuto o řešení
některých hlavních problémů v technické
novele stávajícího zákona ještě v letošním
roce.
Ing. Václav Matyáš
prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

www.sps.cz
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Z načka Junkers nabízí decentralizované řešení
vytápění v bytových domech
Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Junkers, Ing. Pavel Kvasnička

Jako dodavatelé tepelné techniky se velmi
často setkáváme s požadavkem zlevnění provozních nákladů na vytápění a přípravu teplé
vody u bytových domů, družstev, společenství
majitelů bytů, ale i u samotných uživatelů jednotlivých bytů. Všichni se přirozeně snaží najít
nejefektivnější způsob zajištění tepla a teplé
vody pro své bydlení.
NÁKLADY CENTRÁLNÍ DODÁVKY TEPLA
Pokud se jedná o centrální dodávku tepla,
záleží na lokalitě a místních legislativně právních možnostech příslušného subjektu - zda
má možnost se oddělit a zbudovat si v místě
bytového domu své vlastní necentrální zásobování teplem. Obvykle není jednoduché oddělit
se od provozovaného centrálního zdroje, brání
tomu některé přednosti centrálního zásobování,
především spolehlivost dodávky tepla. Obvyklým argumentem bývá, že centrální zdroj tepla
je umístěn v okrajové části města, využívá kvalitní technologie spalování a dočištění spalin
a tím pádem způsobuje malé znečištění ovzduší
v dané lokalitě. Ve skutečnosti a v hrubém srovnání bývá znečištění starších centrálních zdrojů
obdobné nebo i horší ve srovnání s modernějšími nízkovýkonovými decentralizovanými zdroji,
které vyhovují nejpřísnějším aktuálně platným
předpisům. Zásadní rozdíly jsou ale v cenách
tepelné energie. Ceny jsou určovány dodavatelem, lokalitou, druhem paliva a typem používané technologie vytápění a ohřevu. Velký vliv
na cenu může mít i úroveň zastaralých teplovodů a jejich délka, úroveň tepelné izolace a stav
rozvodů včetně úrovně pohonů. Někde bývají
tepelné ztráty v rozvodech i několik desítek
W na 1 metr vedení, a pokud jsou rozvody třeba
i několik stovek metrů, může dlouhý teplovod
představovat tepelné ztráty až několik desítek
kW. Obvykle se ceny tepla z centrálních zdrojů za GJ pohybují v rozmezí od 400 Kč/GJ do
1300 Kč/GJ, jsou ale případy, kdy je cena tepla dokonce ještě o něco vyšší (schválené ceny
ÚRSO pro rok 2013). Proto není divu, že se hledají výhodnější možnosti. V případě realizace
menšího místního zdroje a správné regulace
systému lze dosáhnout provozních úspor
30–40 % ve srovnání s původními. Při alespoň
částečném zateplení bytového domu mohou
úspory dosahovat až 50 %. Úspory se projeví
nejen na spotřebě primární energie, ale i přímo
na spotřebě elektrické energie, která slouží k pohonům oběhových čerpadel, napájení regulace,
řídicích prvků, apod.
DECENTRALIZOVANÉ ZDROJE VYTÁPĚNÍ
A OHŘEVU VODY
U decentralizovaného systému je zajištění úspory nákladů jednodušší, jde především

o náhradu topných zdrojů za nové, účinnější,
úspornější a co nejméně znečišťující životní
prostředí. Značka Junkers se snaží posuzovat
celý systém vytápění, ohřevu vody a regulace
dohromady a podle potřeb majitelů či uživatelů bytového domu, možností příslušné stavby
a platné legislativy navrhnout ve spolupráci
s odbornými firmami a projektanty optimální
řešení. Správnou kombinací všech produktů
v systému vytápění je zajištěna maximální
účinnost a hospodárnost celého systému.
Na samém začátku je nutné vždy provést
rozhodnutí a ekonomické posouzení plánované realizace, zda a s jakou návratností má
smysl do decentralizovaného zdroje investovat, zda je pro daný bytový dům vhodné použít centrální vytápění a ohřev vody ve společné domovní kotelně nebo zda je výhodnější pro uživatele bytového domu pořídit
decentralizovaný systém na nejvyšší úrovni a do každé bytové jednotky instalovat
etážové vytápění se samostatným zdrojem
tepla. Zásadní výhodou takovéhoto řešení je

vysoká nezávislost a komfortnost jednotlivých
bytů. Každý vlastník či nájemce bytu si může
vytápět a ohřívat vodu podle svých potřeb
a požadavků, přičemž je každý byt vybaven
přesnými měřiči spotřeby plynu, vody a elektrické energie. Díky krátkým rozvodům v jednotlivých bytech jde o řešení s velmi malými
tepelnými ztrátami a při použití moderních
kondenzačních kotlů se nabízí provozovat zařízení s maximálním energetickým využitím.
Největším úskalím, obzvláště u starší zástavby, je možnost a vhodnost řešení odtahů spalin jednotlivých kondenzačních kotlů. Značka Junkers nabízí pro tento případ speciální
systém společného odtahu spalin, přívodu
vzduchu a svodu kondenzátu, který lze sdružit
a soustředit do jednoho komínového sopouchu až pro 5 plynových kondenzačních kotlů
v jednotlivých patrech nad sebou (dle dispozic stavby). Tím lze maximálně ušetřit užitnou
plochu bytu a při instalaci minimálně zasahovat do obytných prostor jednotlivých bytových jednotek.

Obr. 1: Možnosti řešení odtahů spalin, přívodu vzduchu a svodu kondenzátu kondenzačních kotlů
do společných přetlakových komínů LAS.
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Obr. 2: Detail připojení kondenzačního kotle
do společného přetlakového LAS komína
Při uvedeném decentralizovaném řešení se
pro jednotlivé byty nabízí závěsné plynové kondenzační kotle s výkonem od 3,5 do 14 případně
do 16 kW (dle typu kotle) v kombinaci se stacionárními nepřímo ohřívanými zásobníky TV

s objemem obvykle 120 litrů, případně v kombinaci se závěsnými 65 litrovými zásobníky,
které pak v sestavě se závěsným kotlem zabírají menší obytnou plochu daného bytu. Další
variantou jsou pak kombinované závěsné kotle, které zajišťují jak vytápění bytu, tak i ohřev
vody úsporným průtokovým způsobem. Jde
o verze nejprodávanějšího kondenzačního
kotle ZWB 28-3 C řady CerapurSmart. Tyto
kombinované kotle se vyznačují úsporným
provozem, velmi malou hlučností (do 38 dB),
komfortní dodávkou teplé vody (průtok až
12 l/min při ohřátí TV o 30 °C) a poměrně malými vnějšími rozměry (400 x 850 x 370 mm).
Centrální řešení se společnou kotelnou
pro bytový dům má hlavní přednosti v nižších pořizovacích nákladech na instalaci
otopného systému a v nižších nákladech
na údržbu. Tzv. domovní kotelna se může
skládat z několika plynových kondenzačních
kotlů potřebného výkonu spojených do tzv.
„kotlové kaskády“ a zásobníků příslušné velikosti pro zajištění přípravy teplé vody. Junkers
může nabídnout zařízení až do výkonu 800 kW
včetně příslušných zásobníků a kaskádových
systémů řízení.
Celý systém je nutné nadimenzovat podle
přesně určených tepelných ztrát bytového
domu a potencionálního počtu uživatelů. Před
instalací vlastní domovní kotelny se jeví výhodné provést nejprve alespoň částečné zateplení objektu, čímž se mohou snížit tepelné
ztráty (otopné plochy v objektu zůstanou nejspíš původní, ale díky zateplení budou lehce
předimenzované). Po instalaci nových kon-

Obr. 3: Realizovaná kotelna v bytovém domě – kaskáda 3x ZBR42-3 A včetně regulace
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denzačních kotlů, které pracují ideálně v nižším teplotním spádu, bude nová technika lépe
sladěná s potřebami objektu a bude provozována v optimálnějším úsporném režimu s vyšší
účinností, než když se vůbec nezateplí a nebo
se nezvětší otopná plocha v otopné soustavě.
S kondenzačními kotli Junkers je zrealizovaná
kotelna velmi dobrou investicí, která se zhodnotí na provozních nákladech zpravidla již během několika let. Moderní kondenzační kotle
ve spojení s originální regulací mohou být
navíc optimalizovaně řízené a monitorované
přes vzdálenou správu dat. Jakýkoli případný
servisní zákrok je díky vzdálenému monitorování mnohem účinnější a rychlejší. Další výhodou centrálního řešení s domovní kotelnou je
velmi vysoká kompatibilita s různými systémy tepelných koncepcí a především velmi
jednoduché začleněnění zdrojů využívajících
obnovitelné zdroje energie, v našich podmínkách jde především o solární teplovodní kolektory k ohřevu teplé vody. Správně navržený a nainstalovaný solární systém dokáže pro
bytový dům zajistit 30–50 % úsporu energie
potřebnou k ohřevu teplé vody.
Investice do úspornějšího systému vytápění
a ohřevu teplé vody se rozhodně vyplatí jak
pro bytové domy, tak i pro ostatní stavby
v komerčním či průmyslovém sektoru. S výrobky
Junkers Vám dokážeme garantovat úsporný,
dlouhodobý a spolehlivý provoz s prodlouženou
zárukou.
Pro více informací navštivte naše internetové
stránky www.junkers.cz .
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J ak zmenšit účty za elektřinu
a vyhnout se energetické chudobě
Podle Evropské komise nebude v příštích
deseti až dvaceti letech každá pátá rodina
v tuzemsku schopna platit účty za energie.
Domácnostem tak hrozí energetická chudoba, která je důsledkem nízkých příjmů
a vysoké spotřeby energií. Na vysoké účty
za energie existují ale praktická a efektiv-ní
řešení. Jedním z nich je komplexní zateplení rodinného nebo bytového domu, které
podle odborníků ze Sdružení EPS ČR dokáže ročně ušetřit až 70 % výdajů za energie.
„Rozdíl v placení účtů za elektřinu v zatepleném domě je markantní hned v jeho počátcích.
Navíc investice do zateplení se majitelům díky
státním dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, rychle vrátí. Díky němu se zvýší
i hodnota nemovitosti na trhu,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
PŘEHLEDNĚ O SPOTŘEBĚ ELEKTŘINY
Typická česká domácnost spotřebuje až
70 % energie na vytápění. Přitom nejvyšší spotřeby elektřiny dosahují nezateplené domy,
které jsou vyhřívány pouze přímotopy. „Pokud
chce někdo například kupovat byt, doporučuji
si podrobně přečíst tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy, který nabízí detailní přehled
o rozložení účtu za elektřinu,“ upozorňuje Zemene. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta,
vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu,
která může být odlišná od reálné spotřeby, ale
z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší
hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu.
Průkazy energetické náročnosti dokládají, že
nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje
požadavky na energetickou náročnost. „Slouží
zejména jako ochrana spotřebitele a přispívají k lepší orientaci kupců a nových nájemníků
v nákladech na energie v nemovitostech,“ říká
Zemene. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze
– pro typické užívání – odvodit roční náklady
na energie.
ŽIVOT V ZATEPLENÉM DOMĚ
Až 90 % našeho života trávíme v místnostech, jejichž kvalita přitom významným způsobem ovlivňuje naše zdraví. I proto vznikla
řada studií, která analyzuje vliv tepelných
izolací budov na zdraví člověka. Bylo zjištěno, že zateplené budovy se pozitivně podílejí na snížení respiračních onemocnění
až o 50 %. Podle novozélandské studie1 došlo
v souvislosti se zateplením domů k výraznému zlepšení zdravotního stavu obyvatel, a to
asi o 10 %. Dospělí i děti trpěli méně dýchavičností, rýmou a vyhýbali se jim i další respirační
problémy. Ke snížení těchto příznaků přitom
došlo až u poloviny zkoumaných.
VÝHODY ZATEPLENÍ
Zateplení za dobu své životnosti dokáže
majitelům domů ušetřit desítky až stovky

tisíc korun. A přestože se povědomí o výhodách o zateplení rok od roku zvyšuje,
stále zbývá zateplit zhruba 145 milionů m2
obvodových stěn. Při pohledu na rodinné
domy je jich zatepleno okolo 11 procent.
V přepočtu na jednotky se jedná o 200 tisíc
bytů z celkového počtu 1,8 milionu. Právě
rodinné domy tak aktuálně představují polovinu všech nezateplených bytových jednotek
v České republice. Podle ČSÚ současné průměrné stáří budov dle data výstavby nebo
poslední rekonstrukce v průměru přesahuje
50 let.
K ekonomickým výhodám je nutné přičíst
i ty technické. Kromě zvýšení tepelné ochrany
budovy a tím snížení spotřeby energie na vytápění k nim řadíme:

pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech
společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč
do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000
pracovníků.
Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti
EPS působící v České a Slovenské republice.
Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými
pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.
Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS,
Evropského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz

SDRUŽENÍ EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového
polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem,
kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat
konzultace v oblasti výroby a použití výrobků
a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků
z EPS a podílet se na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.
plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek
pro obalový průmysl jsou přidruženými členy
a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení
pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se
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M inistr Brabec schválil dotace
pro tzv. zásobníkové projekty za 300 milionů
lečně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období
2007–2013. Vedle rychloobrátkových výzev
v průběhu prvního pololetí letošního roku
a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo
MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných
financí mezi některými prioritními osami.
Např. finance původně určené na podporu vodohospodářských projektů budou přesunuty
na projekty snižování energetické náročnosti
budov, kde je pravděpodobná rychlá realizace
a čerpání evropských peněz.
Co se týká projektů ze zásobníku, je podle
ministra Brabce momentální situace následující: Státní fond životního prostředí garantuje
podporu z dobíhajícího OPŽP těm zásobníkovým projektům, jejichž žadatelé doloží, že je
zrealizují a profinancují ještě letos.

Zateplení školky v Kladně, archiv SFŽP ČR
Na zlepšení životního prostředí půjde
dalších 300 milionů korun. Ministr Richard
Brabec podepsal dotace pro 88 projektů
z takzvaného zásobníku Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Aby
žadatelé na dotaci na své projekty opravdu
dosáhli, musejí splnit důležitou podmínku.
Zrealizovat a profinancovat je z peněz tohoto programového období musí stihnout
ještě letos.
V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje
přes sedm stovek kvalitních projektů, které
při vyhodnocování dosud proběhlých výzev
v OPŽP 2007–2013 zatím nezískaly podporu,
protože skončily až za projekty s vyšším bodovým ohodnocením. Ve zmíněném zásobníku
jsou projekty v celkové hodnotě zhruba za
2,6 mld. Kč.

tzv. zásobníku projektů. Do toho jsme zařadili
právě projekty, u nichž se dá předpokládat
rychlá realizace, a tedy i rychlé čerpání prostředků. Ideálně ještě letos. Budu považovat
za obrovský úspěch, pokud se nám tu původní
ztrátu 14 miliard korun, která nám začátkem
roku v OPŽP hrozila, podaří srazit pod polovinu, tedy pod 7 miliard,“ vysvětluje ministr
Brabec.
Od svého nástupu před půlrokem usiluje
vedení Ministerstva životního prostředí spoZateplení školy v Toužimi, archiv SFŽP ČR

„Mnohdy se jedná o velmi kvalitní projekty,
které v minulých výzvách skončily takzvaně
těsně pod čarou, protože v rámci vymezené
alokace na ně prostě nezbyly peníze. Vzhledem k nedostatečnému čerpání evropských
peněz v minulých letech jsme zavedli akcelerační opatření, díky kterým se podaří snížit
ztrátu nedočerpaných prostředků OPŽP v letošním i příštím roce. Novinkou je nyní využití
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„Nutnou podmínkou ale je, aby žadatelé zaslali na Fond žádost o vyjmutí svého projektu
ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný
harmonogram s přesně stanoveným datem
ukončení realizace a profinancování projektu, a
to do konce letošního roku. O této možnosti jsou
žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku. Informujeme
je i elektronickou cestou,“ dodává ředitel SFŽP
Petr Valdman.
Nezbytné je ovšem předložený harmonogram skutečně dodržet, tedy nejen projekt
zrealizovat ještě v roce 2014, ale také dodat
poslední žádost o platbu na Fond do konce letošního přijímání žádostí o platbu. Ke splnění
tohoto požadavku je možné využít i institutu
zálohových plateb.
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E nergeticky úsporné budovy podporují
zdravé klima v interiéru. Jejich počet v Česku roste

V posledních deseti letech je ze strany EU
patrný tlak na revitalizaci budov a výstavbu energeticky úsporných budov. Výjimkou není ani Česká republika, která v tomto
roce díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám přispívá k jejich rostoucímu
počtu. Zájemci mohou získat dotace na snižování energetické náročnosti stávajících
rodinných domů, náhradu neekologického
zdroje tepla, instalaci solárních termických
systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkými náklady na energie. Nejčastější
formou snižování energetické náročnosti
představuje zateplení domu. Kromě něho
je pro tyto budovy nezbytnou součástí zajištění dostatečného větrání, nejlépe s rekuperací.
Podle Sdružení EPS ČR stráví většina Evropanů uvnitř budov až 90 procent svého času.
I proto je větrání a kvalita vzduchu neustále
skloňována s vlivem na lidské zdraví. „Výhodou
zateplených budov a tím pádem energeticky
úsporných budov je oproti běžným objektům
výrazné snížení nákladů za energie a zdravější
vnitřní klima. To je zajištěno většinou větráním
s rekuperací odpadního tepla. Obyvatelé bytu či
domu tak mají neustálý přísun čerstvého vzduchu a pohybují se v prostředí bez mikrobů a vlhkosti,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení

EPS ČR, jehož členy jsou výrobci a zpracovatelé pěnového polystyrenu. Právě tento izolační
materiál se v České republice každoročně spotřebuje v 90 procentech ve stavebnictví – převážně na zateplení budov.
ZPŮSOBY VĚTRÁNÍ VZDUCHU
U STÁVAJÍCÍCH DOMŮ A NOVOSTAVEB
Do vzduchu se v rodinných domech při
různých aktivitách jako je praní, vaření, sušení prádla, dostává vlhkost, jejíž následky
mohou negativně ovlivňovat zdraví jedince.
„Správné zásady větrání a znalost typů větrání
jsou základním pilířem pro dosažení optimálního vnitřního klimatu,“ připomíná Zemene.
U starších domů probíhá větrání nekontrolovatelně a přirozeně - samovolnou infiltrací
netěsnostmi oken a dveří. U starých oken je
výměna zpravidla větší než je třeba, a nová
okna nebo okna kvalitně zatěsněná naopak
požadovanou hodnotu výměny vzduchu tímto způsobem často nezajistí. Řešením je mít
zatěsněná okna a potřebnou výměnu vzduchu zajistit příležitostným otevřením oken
(nejlépe otevřít okna na různých stranách budovy a větrat průvanem). Dalším způsobem
je nucené větrání, které zajišťuje vhodný ventilátor. Jeho výhodou je víceméně konstantní
výměna vzduchu, nezávislá na rozdílu teplot
a intenzitě větru. Umožňuje přivádět do míst-
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nosti právě tolik čerstvého vzduchu, kolik je
potřeba. Nevýhodou je nutnost rozvodů větraného vzduchu, spotřeba elektrické energie
a pochopitelně i investiční náklady. Nejúčinnější je však kombinace tepelného čerpadla
k rekuperaci tepla, předehřátí nasávaného
vzduchu v zemním výměníku a ochlazení
odcházejícího vzduchu tepelným čerpadlem
a využití takto získaného tepla k dohřátí vzduchu přisávaného.
DÍKY REKUPERACI SE MINIMALIZUJÍ
ZTRÁTY TEPLA AŽ O 90 PROCENT
Součástí každé novostavby nebo renovace starých budov by mělo být řešení výměny
vzduchu. U zateplených budov je častým řešení tzv. rekuperace odpadního tepla z větraného vzduchu, která spoří náklady na energie.
Zkušenosti s touto technologií mají kromě rodinných domů například i základní školy, které
jsou během letošního léta v mnoha krajích zateplovány díky získaným dotacím. Vůbec první
základní škola s použitím této technologie se
nachází v Jenišovicích.
Základní princip je jednoduchý - vzduch
v domě má teplotu kolem 20° C a jeho výměnou za čerstvý, ale studený vnější vzduch
ztrácíme teplo. Řešením je použít tepelný výměník, který odebere teplo z odcházejícího
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školy. Pro velké bytové domy pak tato povinnost nastane od roku 2018, pro menší 2019
a pro rodinné domy od roku 2020. Vždy se jedná o datum podání žádosti o stavební povolení, reálná výstavba bude tedy ještě později.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
je však v legislativě, navzdory svému pojmenování, definována jako dvakrát energeticky
horší, než je dnes již ve světě běžně používaný
pasivní standard.
SDRUŽENÍ EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového
polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem,
kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat
konzultace v oblasti výroby a použití výrobků
a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků
z EPS a podílet se na úsporách energie.

vzduchu a předá jej do vzduchu přiváděného. K tomuto účelu se používá řada různých
druhů tepelných výměníků, každý má své
výhody a nevýhody. Výměník je vždy určitý
kompromis mezi velikostí, účinností a tlakovou ztrátou (ta do značné míry určuje spotřebu elektřiny pro pohon ventilátorů). Pokud
má majitel domu levnou energii na vytápění
(dřevo z vlastního lesa), není třeba tolik dbát
na celkovou účinnost výměníku a lze se spokojit s levnějšími jednotkami s účinností výměníku 60 až 70 procent. Pokud topí elektřinou
nebo má pasivní dům, pak je vhodné vybírat
dražší jednotky s účinností výměníku převyšu-

jící 90 procent. Rekuperační větrání může být
s centrální rekuperační jednotkou a rozvodem
vzduchu do jednotlivých místností (to je výhodné u novostaveb) anebo lze použít malé
rekuperační jednotky pro jednotlivé místnosti,
což bývá někdy jediné možné řešení ve starých domech.
OČEKÁVANÉ SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOV V PŘÍŠTÍCH LETECH
Povinné snižování energetické náročnosti
se bude nejprve (podle velikosti od roku 2016
až 2018) týkat nově stavěných veřejných budov, jako jsou například úřady, nemocnice či
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Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně
zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový
průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 %
český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem
4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun
EPS. V posledních letech společnosti investovaly
téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.
Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti
EPS působící v České a Slovenské republice.
Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými
pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.
Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS,
Evropského sdružení výrobců EPS.
Více informací naleznete na www.epscr.cz.
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REVIZNÍ ŠACHTY WAVIN
Na hlavní řády, areálové kanalizace
a domovní přípojky

nejširší nabídka poklopů, možnost regulace výšky
integrované výkyvné hrdlo u šachet TEGRA
vysoká životnost šachet s vlnovcem
použití i při vysoké hladině spodní vody
zaručená těsnost 0,5 bar

315 a

400

TEGRA 425
TEGRA 600

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem

tel.: 596 136 295
fax: 596 136 301

info@wavin.cz
www.wavin.cz

www.wavin.cz
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V ODOVOD V OSTRAVĚ VYDRŽÍ DÍKY
NOVÉMU PE PORTUBÍ DALŠÍCH STO LET
Daniel Šnajdr, Wavin Ekoplastik
Odborníci rozhodli o opravě úseku přivaděče v délce 665 m bezvýkopovou technologií Relining, tedy vtažením nového potrubí
menšího rozměru do stávajícího ocelového
potrubí. Vzhledem k aplikaci bezvýkopové
technologie bylo preferováno použití nového potrubí z materiálu PE 100 RC, u něhož se
i v případě mechanického poškození během
zatahování nesníží očekávaná životnost.
Volba padla na tlakové polyetylénové potrubí SafeTech RC o průměru d710x64,5 mm
od společnosti WAVIN Ekoplastik. Jednotlivé
části potrubí byly z důvodů optimalizace dopravy dodávány na stavbu v standardizované
délce 12,5 m. Realizací akce byla pověřena
společnost TALPA-RPF.

Provedení stavby

Obr. 1 – Důkladná příprava zabránila vzniku komplikací při montáži, svařování i zatahování

Vodovodní přivaděč je uložen ve dvoumetrovém pásmu mezi silně frekventovanou komunikací Plzeňská a linií stromů, tedy
v místech s nedostatkem prostoru pro uložení
potrubí a manipulaci s ním. S ohledem na nedalekou křižovatku a komplikované vlastnické

Tlakové potrubní systémy z PE materiálu
se osvědčily jako kvalitní a hospodárné systémy pro zásobování pitnou vodou. K jejich významnému rozšíření přispívá především technika spojování pomocí svařování,
možnost aplikace bezvýkopovou technologií a široká nabídka a dostupnost PE tvarovek. Stále častěji je přitom využíváno polyethylenových potrubí větších průměrů,
podobně, jako tomu bylo v případě sanace
vodovodního přivaděče v Ostravě.
Vysokohustotní polyetylen PE-HD zaznamenává z hlediska zpracovaného objemu celosvětově největší nárůst poptávky ze všech
materiálů určených pro výrobu plastových
potrubí pro inženýrské sítě. Jedním z důvodů
je i skutečnost, že nabídka většiny výrobců
plastových potrubí i tvarovek se v posledních
letech rozvíjí, především co do velikosti vyráběných produktů. Polyetylenová potrubí dnes
nachází uplatnění ve všech odvětvích, počínaje vodárenstvím, přes plynárenství až po průmyslové rozvody.

Velmi důležité je, aby realizační firma měla nejen proškolené
svářeče, ale i vlastní praktické
zkušenosti z montáže velkých
průměrů PE potrubí. Neméně
významný je i výrobce, resp.
dodavatel PE potrubí, který ručí
za jeho kvalitu jak ve smyslu
procesu výroby, tak použitého
granulátu.
U velkých průměrů PE potrubí není příliš pravděpodobné, že dojde k jeho poškození
do větší hloubky než je povolených 10 % tloušťky stěny. U potrubí pro tlakové rozvody proto
zůstává největším nebezpečím
zbytkové pnutí z chybného procesu výroby a použití nekvalitní
suroviny (například PE s velkým
obsahem recyklátu).

PE potrubí větších průměrů

V květnu 2014 proběhla na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Účelem obnovy
celého systému byla sanace vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN800 mm z roku
1968, u něhož byl zjištěn masívní
úbytek materiálu potrubí. Poškození bylo způsobeno důlkovou
korozí s oslabením síly stěny po- Obr. 2 – Montážní jáma musela umožnit svařování nového potrubí metodou na tupo a následné zatažení.
trubí místy až na 2 mm.

Polyetylenová potrubí větších průměrů
mají svá specifika. Důkazem jsou i rozdíly
v certifikaci svářečů pro sváření trub do průměru 315 mm a potrubí, které tento rozměr
přesahuje. Zatímco u menších průměrů lze
řadu rozměrových odchylek a vlastností PE
potrubí ignorovat, u velkých dimenzí to může
buď částečně, anebo zcela znemožnit montážní práce.

Sanace vodovodu DN800
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proto byl pro vtahování vybrán tažný vrátek
(naviják) od společnosti BAGELA s maximálním tahem přes kladkový systém 40 tun. Pro
snížení tření byla na dno potrubí aplikována
zahuštěná směs bentonitu se speciálním polymerem.
Uskutečnění každého z jednotlivých kroků, tedy provedení svaru potrubí a jeho
vtažení, trvalo zhruba 2 hodiny. Každý den
se podařilo opravit úsek přibližně o délce
62,5 m, což zahrnuje 5 kusů potrubí. Vtahování celé trasy probíhalo deset dnů, poté následovaly běžné operace jako je provedení
propoje potrubí, tlaková zkouška, proplachy, atd.

Potrubí bylo vyčištěno
strojem pro řízené horizontální vrtání VERMEER D36/50
a tzv. zvonkovou frézou. Systém pracuje tak, že zařízení
zasune vrtné tyče do potrubí, projde celým úsekem
a na jeho opačné straně je
namontována
zvonková
fréza se dvěma stíracími talíři. Zařízení pak frézou otáčí
s krouticím momentem 7 000
Nm-1, přičemž jednotlivé
zvonky se odvalují po vnitřním povrchu potrubí.
Během toho jsou odstra- Životnost 100 a více let
něny inkrusty i rez a dochází k obroušení svarů vystuVýrobci dnes uvádějí očekávanou životpujících do vnitřního pro- nost potrubí 100 a více let. Jedná se o dobu,
filu potrubí. Kvalita čištění během níž musí být potrubí schopno přenáje kontrolována kamerou, šet vnitřní tlak. Mezi okrajové podmínky této
jejíž záznam posoudí zá- životnosti patří prostředí, v němž se potrubí
stupce investora a rozhod- nachází, a správně provedená montáž. V příne o přípustnosti vtažení padě rekonstruovaného úseku vodovodu
Obr. 3 – Svařování takto velkých průměrů už vyžaduje asistenci potrubí.
v Ostravě lze díky správné přípravě, výběru
techniky a pokročilé znalosti svářečů.
Celková váha vtahované- materiálu i zkušenostem realizační firmy doho potrubí přesáhla 85 tun, držení očekávané životnosti předpokládat.
vztahy na dotčených pozemcích nebylo možné spojit potrubí v celé délce.
Svařování proto probíhalo po jednotlivých
kusech na jediném vhodném místě v montážní jámě. Přibližně 113 m od počátku trasy
přivaděče byl připraven výkop o půdorysu
15x3 m a jeho stěny byly vysvahovány. Toto
řešení bylo zvoleno proto, že vzpěry pažení by byly překážkou pro vkládání potrubí
do jámy.
Dno výkopu bylo zpevněno vrstvou
strusky a panely tak, aby zde byly i při nepříznivém počasí vhodné podmínky k práci
a mohly se tu používat svařovací zařízení
a kladková dráha. Další jámy byly umístěny
na počátku a konci úseku pro napojení nového potrubí na to stávající a součástí trasy
byly i dvě kontrolní jámy.
Ve vyhloubených pracovních prostorách byly provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení ocelových trub
do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany. Před zahájením čištění
potrubí byl proveden prvotní kamerový
průzkum, který měl zjistit, zda je úsek
přímý, bez lomů, a jestli se v potrubí nenacházejí překážky.
Obr. 4 – Čerstvě provedený svar na tupo a následná 75 minut dlouhá doba chladnutí
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