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Požadavky na snižování spotřeby energie

Motivem pro vznik UCEEB bylo  pře-
devším hledání cest k zajištění udržitelnosti 
v oblasti staveb, využití obnovitelných zdrojů 
a snižování emisí. Směrnice Evropského par-
lamentu o energetické náročnosti budov uvá-
dí, že všechny veřejné budovy postavené po 
31. prosinci 2018 budou muset produkovat to-
lik energie, kolik spotřebují. Evropští poslan-

ci zdůrazňují i důležitost přestaveb, u kterých 
požadují splnění alespoň minimálních poža-
davků na energetickou účinnost. Světová rada 
pro šetrné budovy (World Green Building 

Council, WGBC) představila plán na dosaže-
ní nulové emisní bilance Advancing Net Zero 
pro všechny budovy do roku 2050. Ze zprávy 
BP Energy Outlook 2016 [1] o budoucím vý-
voji v energetice vyplývá, že spotřeba energie 
v příštích dvaceti letech poroste a fosilní pa-
liva zůstanou hlavním zdrojem energie. Na-
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cházíme se v období, kdy se otázka udržitel-
ného vývoje posunula z oblasti diskusí k rea-
listickému náhledu na hledání potenciálu pro 
skutečnou podporu udržitelnosti. Růst spotře-
by energie znamená i značnou spotřebu ne-
obnovitelných zdrojů a nárůst emisí sklení-
kových plynů se všemi negativními důsledky 
na životní prostředí. Úspory energie v budo-
vách představují značný potenciál ke snížení 
celkové spotřeby energie.

Centrum UCEEB (obr. 1) reaguje na růst 
spotřeby energie a uvádí nová řešení. S úspě-
chem využívá spolupráci a know-how vědců 
a inženýrů z ČVUT v Praze. Špičkové tech-
nické vybavení a rozmanitost laboratorního 
zařízení nabízejí místním i zahraničním stu-
dentům možnost využívat laboratoře pro stu-
dentské závěrečné práce navrhované pro ze-
fektivnění technologií používaných komerčně 
ve stavebnictví. Centrum se tak stává mostem 

mezi průmyslem a vysokou školou. Jednou 
z jeho prio rit je propojit vědu s průmyslem 
a spolupracovat na významných evropských 
a světových projektech. UCEEB přichází 
s originálními řešeními v oboru trvale udrži-
telných budov v celém jejich životním cyklu, 
včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohle-
dem na úsporu investičních a provozních ná-
kladů a energií. 

Viditelné výsledky

Centrum v průběhu své dvouleté činnos-
ti úspěšně spolupracuje s komerčními a ne-
komerčními partnery, řeší několik národ-
ních i mezinárodních projektů zaměřených 
na výzkum a vývoj takových systémů a za-
řízení, díky kterým mohou uživatelé např. 
zajistit požadovanou tepelnou pohodu v bu-
dově při minimální spotřebě energie (řídicí 
systém MPC), sledovat vlhkost přímo v dře-
věných konstrukcích (Moisture Guard – 
obr. 2), sledovat mechanické namáhání v dře-
věných nosnících (Smart GLT) nebo optimál-
ně zacházet s energií z fotovoltaického zdroje 
na základě předpovědi osvitu (PV Forecast). 

Fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo

Odborníci z UCEEB vyvíjejí systém kom-
binující fotovoltaické panely s tepelným čer-
padlem, které se svým příkonem přizpůsobu-
je výrobě elektřiny a při nadbytku elektric-
ké energie bere teplo z okolí a přečerpává je 
do podloží budovy. Pod budovou bude po-
mocí zaizolovaných základů o 1 m hlubších 
a izolované podlahy vytvořen zemní zásob-
ník (přibližně 180 m3 zeminy). Do zásobníku 
se v létě bude akumulovat teplo, které bude 
v zimě tepelné čerpadlo využívat.  Systém 
pak bude v době s minimální produkcí elek-

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, sídlící v Buštěhradě 
u Kladna, bylo otevřeno v roce 2014. Vzniklo jako multioborový výzkumný ústav a usi-
luje o trvale udržitelný rozvoj ve stavitelství. Základním cílem výzkumného centra je sni-
žování závislosti budov na energetických zdrojích. 

Obr. 1. Celkový pohled na budovu výzkumného centra UCEEB ČVUT v Buštěhradě

Obr. 2. Moisture Guard sleduje vlhkost přímo 
ve stavební struktuře dřevěných konstrukcí

Obr. 3. Jižní experimentální fasáda Envilop
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třiny fotovoltaickými panely pracovat s da-
leko nižší spotřebou elektřiny ze sítě. Podle 
modelování z prvního roku projektu odborní-
ci vědí, že mohou pokrýt více než 80 % spo-
třeby domu z OZE relativně levným způso-
bem, aniž by elektřinou plýtvali její přemě-
nou přímo na teplo. 

taického zdroje. Dále se podílelo na přípravě 
dotační žádosti a v přípravné fázi organizo-
valo šetření s cílem zajistit skutečné potře-
by cílových skupin, tj. učitelů, žáků a rodi-
čů. Výsledkem byla formulace zadání pro tři 
architektonická studia, která předložila ideo-
vé návrhy nejen na vlastní nástavbu, ale také 

na celkový koncept rozvoje 
školy včetně řešení provoz-
ního napojení staré a nové 
budovy.

Administrativní budova 
v Jeseníku

Office Center Fenix 
(obr. 5) je administrativní 
budova v Jeseníku, která je 
postavená v souladu s kon-
cepcí Nearly Zero Energy 
Buildings (nZEB). Je za-
pojena jako aktivní prvek 
elektrizační soustavy. Cen-
trum UCEEB se podílelo 
na projektovém řízení vý-

stavby a navrhlo systém řízení a monitoro-
vání provozu budovy, podle něhož nyní vy-
hodnocuje získaná data pro společnost Fenix.

Chytrá města a chytré sítě

Jednou z priorit centra je téma chytrých 
měst, smart cities. Multidisciplinární tým 
řeší koncept smart cities společně s koncep-
tem chytrích sítí, smart grids. Zaměřuje se 
na návrh a řízení komplexních systémů, kte-
ré přispívají ke zlepšování kvality života, a na 
posílení adaptability ve městě a šetření život-
ního prostředí. Poskytuje podporu a služby 
svým klientům v každé fázi projektu: mapo-
vání – koncept – návrh – realizace. Centrum 
disponuje odborníky ze všech oborů, kterých 
se výstavba měst týká – od architektury přes 
urbanismus, stavební materiály, energetiku 
a technická zařízení budov až po psycholo-
gii a biomedicínu. Centrum kromě toho také 
úzce spolupracuje s úřady městských samo-
správ (municipalitami) a navazuje partnerství 
a spolupráci s městy, obcemi a dalšími sub-
jekty veřejného sektoru.
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Obr. 5. Office Center Fenix – administrativní 
budova v Jeseníku

Obr. 4. Mikroelektrárna WAVE

Lehký obvodový plášť Envilop 
z obnovitelných materiálů

Dalším příkladem úspěšného vývoje a vý-
zkumu je plně prefabrikovaný lehký obvo-
dový plášť panelového typu Envilop s před-
nostním využitím obnovitelných materiálů 
(obr. 3). Je alternativou k tzv. Boletickým 
panelům, ale používá minimální množství 
kovových a ropných materiálů. Zachovává 
možnost rychlé montáže a zajišťuje nízkou 
energetickou náročnost budovy. Řešení je 
použitelné jak pro rekonstrukce budov, tak 
pro novostavby.

Mikroelektrárna WAVE

Mikroelektrárna WAVE, energetický 
zdroj do bytových domů a menších lokál-
ních kotelen (obr. 4), je výsledkem osmile-
tého společného výzkumu  Fakulty strojní 
ČVUT a UCEEB. Pracuje na principu orga-
nického Rankinova cyklu (ORC). Jako pali-
vo využívá biomasu, konkrétně dřevní štěp-
ku. Produkuje 1 kW elektřiny (po odečtení 
všech vlastních spotřeb) a 50 kW ve formě 
tepla, kterým zásobuje budovu centra. Její 
další verzí již budou jednotky připravené do 
reálného provozu, které budou schopné do-
sáhnout čistého elektrického výkonu 2 kW. 
V tomto roce probíhá příprava pilotních in-
stalací mikroelektrárny.

Nástavba ZŠ v Buštěhradě

Dalším zdařilým projektem centra bylo 
rozšíření kapacity Základní školy a Mateř-
ské školy Oty Pavla v Buštěhradě. Středis-
ko UCEEB se významně podílelo na návrhu 
koncepčního řešení celé stavby s důrazem na 
využití obnovitelných materiálů a na tvorbě 
energické koncepce včetně návrhu fotovol-


