Skupina Rockwool
Skupina Rockwool je největším dodavatelem výrobků
z kamenné vlny na světě. Naším posláním je, aby si nás zákazníci
zvolili jako svého preferovaného dodavatele díky našim praktickým zkušenostem a konkurenceschopným značkovým řešením,
která zvyšují efektivitu využívání energie a protipožární bezpečnost a zlepšují akustické vlastnosti a vnitřní klima.
Skupina Rockwool byla založena v roce 1937. Dnes má 7 400
zaměstnanců, kteří poskytují služby zákazníkům ve více než
30 zemích světa. V roce 2004 dosáhl její obrat 1 229 milionů eur.
Kamenná vlna zlepšuje životní prostředí a kvalitu života milionů lidí. Tento univerzální materiál se používá jako izolace proti
tepelným ztrátám a chladu. Díky tomu snižuje znečišťování vzduchu, protože omezuje spalování fosilních paliv. Vyrábí se z horniny,
která je přirozeně nehořlavá a snáší teploty až do 1 000 °C.

Jako spolehlivá protipožární instalace v budovách a na lodích je
proto ideální k ochraně životů a cenného majetku.
Kamenná vlna chrání také před hlukem. Proto se používá
v akustických stropních deskách, protihlukových bariérách, jako
izolace kolem hlučných strojů, ve stěnách a střechách, pod podlahami a dokonce i pod železničními kolejemi. Slouží ale i pro pěstování zeleniny a květin, vyrábí se z ní fasádní desky a zpevňující
vlákna do karoserií automobilů a najdeme ji v celé řadě dalších
průmyslových aplikací.
Skupina Rockwool si vybudovala vedoucí postavení na světě
v oblasti technologie zpracování kamenné vlny. Naše „zkrocené
sopky“ vyrábějí kamennou vlnu ve 22 výrobních závodech
po celé Evropě, v Severní Americe i v Asii.
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Eelco van Heel

Dělejme to jinak!

generální ředitel
skupiny Rockwool

Recyklace – od odpadu k cennému zdroji
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Energie dnes patří k hlavním tématům. S nedávným
prudkým zvýšením cen paliv se do popředí opět dostala
otázka, nakolik bude v budoucnu možné zajistit zdroje
levné energie, která je pro další rozvoj moderní společnosti nezbytná.
Jak dlouho stávající zdroje ještě vydrží? Na tuto otázku
nelze dát jednoduchou odpověď. Nesporné je, že zásoby
fosilních paliv jsou omezené a že s jejich používáním
je spojena celá řada vedlejších dopadů včetně zhoršování
kvality ovzduší v městských oblastech a rostoucích emisí
oxidu uhličitého. Existuje tedy hned několik důvodů,
proč bychom měli jednat.
Už mnoho let se skupina Rockwool snaží podporovat
výstavbu energeticky úsporných budov. Jen málokdo
totiž ví, že právě budovy se na spotřebě energie a emisích
oxidu uhličitého podílejí nejvíc. V Evropě a v Severní Americe připadá na budovy přes 40 procent veškeré spotřebované energie, a to především na vytápění a klimatizaci.
Ještě méně známo je, že spotřebu energie v budovách
můžeme snížit až o 90 procent. Úsporou energie přitom
můžeme ušetřit peníze, snížit emise oxidu uhličitého
a dokonce vytvořit nová pracovní místa.
Výstavba technologicky dokonalejších a energeticky
málo náročných budov by měla být hlavní prioritou
každého politika, který to s naší „energetickou“ budoucností myslí opravdu vážně. Přispět k tomu může například
prosazováním přísnějších požadavků na energetickou
účinnost jak u nových, tak i starých budov.
S cílem podpořit tento proces se skupina Rockwool
zapojila do několika projektů výstavby a rekonstrukce
stávajících budov. Tyto energeticky efektivní projekty
dokazují úřadům, vlastníkům budov a stavebním expertům,
že úspor lze skutečně dosáhnout, a to nikterak složitým
způsobem. V této zprávě se můžete o těchto projektech
dozvědět víc. Věříme, že se tato zpráva pro vás stane
inspirací. Neměli bychom totiž příliš otálet.

Titulní strana: Globální oteplování. Termální snímek Země ukazuje postup vysokých
teplot ze Sahary směrem na sever. V srpnu 2003 zasáhla Evropu vlna veder.

Mít v pořádku svůj vlastní dům
Co dělá skupina Rockwool, aby zajistila, aby její vlastní
výrobky a výrobní zařízení splňovaly ekologické normy
a standardy?
Hlavní hodnota společnosti vychází z toho, že své
konání opírá o vědecké informace. O celkově pozitivním
vlivu izolací Rockwool na životní prostředí svědčí hodnocení jejich dopadu, která se provádějí během celého životního cyklu výrobku. Negativní dopady výroby na životní
prostředí (např. spotřeba energie a emise oxidu uhličitého)
obvykle představují méně než jedno procento přínosu
výsledného výrobku pro životní prostředí.
Za fungování ohleduplné k životnímu prostředí získal
Rockwool v minulosti již několik ekologických ocenění.
Naše schopnosti přinášejí velmi přesvědčivé výsledky
ve výrobních závodech, které jsme získali a vybudovali,
a to nejen ve východní Evropě. Díky know-how a investicím
tak zpravidla dokážeme snížit energetickou náročnost
výroby jedné jednotky izolace o 50 procent. V roce 2005
byla kanadská dceřiná společnost Roxul Inc., která sídlí
v Miltonu, oceněna prestižní ekologickou cenou.
Odpovědnost za životní prostředí je životně důležitá.
Vyžaduje od nás jako jednotlivců i jako společnosti,
abychom jednali. A pokud budeme chtít nižší účty
za elektřinu a čistší, udržitelnější život pro miliony lidí,
musíme jednat teď.

Eelco van Heel
září 2005
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1 Zelené ocenění. Kanadská rada ministrů životního prostředí (CCME)

udělila své nejvyšší ocenění Pollution Prevention Award v roce 2005 naší
kanadské dceřiné společnosti Roxul Inc., která sídlí v Miltonu ve státě
Ontario. Ocenila tím úspěch společnosti Roxul při snižování spotřeby
energie a omezování množství vzdušných emisí a odpadu vyváženého
na skládky. Na obrázku zleva: Jack Silva, ředitel závodu, Trent Ogilvie,
prezident, a Bent Soegaard, ředitel výroby společnosti
Roxul Inc. v Miltonu.

Sopečná diabasová hornina, kterou používáme při výrobě,
není vzácná. Naopak se ve velkém množství vyskytuje prakticky všude na světě. Každý rok vytvoří sopky a desková
tektonika 38 000krát víc horniny, než kolik se jí používá
k výrobě kamenné vlny.
Naopak půda je vzácným zdrojem. Hledání vhodné lokality
pro novou skládku odpadu je stále složitější i proto, že lidé
nechtějí mít skládku ve svém sousedství. Proto skupina
Rockwool investuje velké prostředky do systémů recyklace.
Opětovné využití cenných zdrojů
Kupolová pec, která se používá při výrobě výrobků společnosti Rockwool, pracuje při teplotách vyšších než 1 500 °C.
To znamená, že je ideální k nahrazení prvotních surovin, tedy
např. horniny a paliva, odpadními materiály s podobným
chemickým složením. V současnosti přeměňujeme přes 300
tisíc tun odpadu na hodnotnou surovinu. Z této symbiózy
těží nejen životní prostředí, ale i naši obchodní partneři
a samozřejmě i naše skupina.
Od roku 2001 se relativní podíl zbytkových materiálů z dalších průmyslových odvětví zvýšil o 5 procent, což je pozitivní.
Na druhou stranu rok 2004 byl atypický i přes historický rekord
v absolutním počtu tun recyklovaného zbytkového materiálu,
neboť relativní podíl recyklovaného materiálu na výrobní
jednotku se snížil o 8 procent.
.
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2 Čím více se recykluje, tím méně je skládek odpadu. Naše pece přeměňují

přes 300 tisíc tun odpadu na hodnotnou surovinu. Proces recyklace je
podobný přírodním procesům probíhajícím v sopce: kamenná vlna se
vyrábí tavením diabasové horniny, vápence a recyklovaných briket s dalšími surovinami při teplotě 1 500 °C v kupolové peci vytápěné uhlím.
Tekutá kamenná hmota rychle chladne při odvíjení vláken – kamenné
vlny. Pro stabilitu a vodoodpudivé vlastnosti se přidává pojivo a impregnační olej. Kamenná vlna se pak zahřívá na teplotu kolem 200 °C, aby
se pojivo vytvrdilo a materiál ustálil pro konečné zpracování. Ekologické
zařízení, tj. ﬁltry, předehřívací jednotky, pece s přídavnými hořáky a další
čisticí a sběrné systémy, činí ze „zkrocené sopky“ ekologicky ohleduplný
proces.

Méně odpadu na skládky
V rámci interního systému recyklace se odpad z kamenné
vlny a zbytkových materiálů z jiných průmyslových odvětví
lisuje do briket, které se taví a znovu se zpracovávají
na novou kamennou vlnu.
V minulosti jsme do recyklačních zařízení investovali
obrovské prostředky, a tak v současné době se recyklují tři
čtvrtiny odpadu z kamenné vlny. Pryč je tak doba, kdy areál
výrobního závodu hyzdily kopce odpadní kamenné vlny.
Zaváděním této technologie do nově získávaných výrobních závodů výrazně snižujeme celkové množství odpadu.
Oproti roku 2001 se objem odpadu vyváženého na skládky
snížil o 13 procent (od roku 2002 dokonce o úctyhodných
38 procent). Odpadní kamenná vlna se také využívá jako
surovina v dalších průmyslových odvětvích, například při
výrobě cihel.
Bylo provedeno několik rozborů zaměřených na vyluhování
látek obsažených v odpadní vlně. Tyto analýzy potvrdily, že
odpadní kamenná vlna a další použité výrobky z ní mohou
být bezpečně ukládány na běžných skládkách odpadu určené
pro minerální odpad s nízkým obsahem organických látek.

Budovy mají největší podíl na spotřebě energie a emisích oxidu uhličitého. Přitom by se každý rok dalo
ušetřit až 102 miliard eur na energii a zhruba 400 milionů tun emisí oxidu uhličitého. Navíc by jen v Evropě
mohlo vzniknout 300 tisíc nových pracovních míst. Je tedy nejvyšší čas, začít pro to něco dělat!
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Proč bychom měli šetřit energii?
Energie představuje základní kámen ve vývoji lidstva.
Životní úroveň miliard lidí se zvyšovala s tím, jak se lidstvo
naučilo rozdělávat oheň, vynalezlo parní stroj a nebo
se naučilo využívat ropu.
Naše společnost se stala závislá na levných zdrojích
energie. Většina, kolem 86 procent, přitom pochází
z neobnovitelných zdrojů.
Světová spotřeba energie roste, avšak její levné zdroje
jsou omezené. Vinou neefektivního využívání energie
je naše společnost velmi citlivá na zvyšování cen energie.
Navíc se zdá, že tomu ani v budoucnu nebude jinak. Během
několika málo generací prakticky vyčerpáme hlavní zdroje
energie. K získání zbývajících zdrojů pak budeme muset
vynakládat více energie a více peněz, než kolik nám takové
zdroje přinesou.
Zdroje energie – bezpečné a levné?
Kontrola nad zdroji energie a nad cenovou politikou je
v několika málo rukách, z toho v některých případech v politicky nestabilních oblastech. Ze 64 zemí s největší těžbou
ropy na světě jich 80 procent čelí klesající produkci.
Vysoké ceny energie, které navíc výrazně kolísají, tak živí
obavy, že poptávka po energii nakonec začne výrazně převyšovat kapacitu těžby „černého zlata“.
Většina světových zásob ropy se nachází v pouhých čtyřech
zemích. Bezpečný a levný zdroj energie, na který se všichni
spoléháme, je tak velmi citlivý na sebemenší technické
potíže a politické spory.
Je lepší šetřit než spalovat víc
Bez elektřiny se život naší společnosti zastaví. Výpady
v dodávce přitom už nejsou problémem pouze chudých
zemí. Mohou paralyzovat i rozvinuté země. Měli bychom
tedy stavět nové elektrárny a spalovat více fosilních paliv,
abychom tak zabránili nedostatku elektřiny? Nové elektrárny

Dostatek ropy?
Spotřebováváme třikrát víc ropy a zemního plynu,
než kolik objevíme. Nůžky mezi rostoucí spotřebou
a klesajícím počtem nových nalezišť se přitom
neustále rozevírají.

��
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��
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● Naleziště objevená v minulosti
● Předpokládaná budoucí naleziště
● Těžba
Pramen: Sdružení pro studium vrcholící těžby ropy a zemního plynu (ASPO),
zpravodaj č. 51, březen 2005, sestavili C. J. Campbell, Staball Hill, Bailydehob Co.
Cork, Irsko, www.peakoil.net.
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a rozvodné sítě stojí miliardy dolarů a jejich výstavba trvá
roky. Navíc by se pak stávající levné zdroje fosilních paliv
rychleji vyčerpaly, takže bychom museli začít těžit méně
přístupné zásoby a využívat jaderné palivo.
Hlavní důraz na úsporu energie se tak jeví nejen
ekonomičtější, ale i dlouhodoběji udržitelný. Vždyť podle
Evropské komise stojí zvýšení výroby o jeden další kW elektřiny o 50 až 400 procent víc než úspora stejného množství
elektřiny.
Úleva pro životní prostředí
Spalování méně fosilních paliv má také obrovský přínos
pro životní prostředí. Pokud chceme snížit znečištění vzduchu a zpomalit globální oteplování, nepodaří se nám to bez
úspory energie. Nedávný výzkum, který prováděli renomovaní
konzultanti společnosti Ecofys zabývající se energetikou,
zdůrazňuje nezbytnost deﬁnovat takovou energetickou
politiku, v níž bude mít hlavní prioritu snižování energetické
náročnosti a trvale udržitelný rozvoj.
Podle nich je zaprvné třeba zastavit plýtvání energií
u konečných spotřebitelů. Zadruhé energie musí být vyráběna
z obnovitelných zdrojů. Zatřetí výroba energie z fosilních paliv
musí být účinnější.
Šesté palivo
Největším „zdrojem energie“, dokonce větším, než jsou
zásoby ropy, se tak stává její efektivní využívání. S energií
získanou z větrných, solárních a vodních elektráren a ze
spalování biomasy se potenciál úspor vůbec nedá srovnat.
Aby tyto obnovitelné zdroje energie mohly nahradit fosilní
paliva, musela by se jejich kapacita zvýšit o více než
sedminásobek. A to dnes není technicky, natož pak ekonomicky realizovatelné. Naopak efektivnější využívání energie
díky kvalitnější izolaci v budovách představuje levný,
prakticky nevyčerpatelný zdroj „šestého paliva“.
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„Efektivní využívání energie bude mojí hlavní prioritou v roce 2005. Nejlevnější, nejvíce konkurenceschopná
a nejbezpečnější forma nové energie pro Evropskou unii je totiž energie, kterou ušetříme.“
Andris Piebalgs, komisař EU pro energii, 13. dubna 2005
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1 Poslední ropa. Kontrola nad zdroji energie a nad cenovou politikou

je v několika málo rukách, z toho v některých případech v politicky
nestabilních oblastech. Ze zemí s největší těžbou ropy na světě jich
80 procent čelí klesající produkci.

Šesté palivo: Největším zdrojem energie je její efektivní využívání
Pokud bychom od ropné krize energií nešetřili, musela by se těžba ropy
zdvojnásobit.
Podíl různých zdrojů na světové energetické bilanci (1999)
Efektivní využívání energie
Ropa
Uhlí
Zemní plyn
Biomasa a obnovitelné zdroje
Jaderná energie
00
Pramen: Bulletin Cenef č. 35, duben - červen 2002

500 11,
000 11,
500 22,
000 22,500
500 33,000
000 33,500
500 44,000
000
500
000
500
000
V mil.
tun ekvivalentu ropy
Million tons of oil
equivalent

2 Efektivní využívání energie je ekonomičtější, udržitelnější a čistší než

budování nových elektráren.
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Kolik energie spotřebujeme v budovách?
Budovy spotřebují přes 40 procent energie využívané
v Evropě a Severní Americe. V emisích oxidu uhličitého předčí
dokonce i dopravu a průmysl. Většina energie se v budovách
spotřebovává na vytápění a klimatizaci. Zvětšující se plocha
budov a intenzivnější používání klimatizace v mnoha zemích
navíc vede k tomu, že je nezbytně nutné zamezit plýtvání
energií.
Budovy v sobě ukrývají největší potenciál pro úspory energie jak pro jejich vlastníky, tak pro společnost jako celek. Díky
dostupné a osvědčené technologii lze energetickou ztrátu

budov omezit až o 90 procent. Těžko se vzdáme aut a omezíme svoji mobilitu. Zato efektivním využíváním energie
v budovách svůj životní standard ještě zvýšíme. Navíc tím
vzniknou i nová pracovní místa.
Budovy pro minulost nebo pro budoucnost?
Životnost budovy bývá 100 i více let. Jaké ale budou ceny
energie a ekologické daně za tak dlouhou dobu? Prakticky
žádná budova není postavena tak, aby brala v úvahu riziko
rostoucích cen energie.

Jak neplatit horentní účty za klimatizaci
V zemích s chladným klimatem, kde jsou vysoké náklady
na vytápění, se o efektivním využívání energie na politické
úrovni diskutuje už řadu desetiletí. Země s teplým klimatem
si však v mnoha případech teprve začínají uvědomovat obrovskou zátěž, která plyne z klimatizace špatně izolovaných budov. Přitom používání klimatizace roste velmi rychle, což neúměrně zatěžuje rozvodnou síť, ale i peněženky soukromých
vlastníků budov a státu.
Jihoevropské země mají ze všech evropských zemí nejméně přísné normy na izolace. V rozvojových zemích, kde
ekonomický růst s sebou přináší intenzivnější používání
klimatizace, je tento problém ještě závažnější.
Například v Malajsii stát výrazně dotuje cenu energie, a tak
intenzivní používání klimatizace může enormně zatížit státní
rozpočet. Místní stavební předpisy však zatím neobsahují
žádné požadavky na tepelnou izolaci budov. V horkém letním

období přitom teplota střechy kolem 70 °C není žádnou
výjimkou. V budově bez izolace může horko prostupovat
střechou do celé budovy, z níž se pak stává skleník, ve kterém
lidé nemohou pracovat, žít ani spát. Roční spotřeba energie
v běžné nové kancelářské budově v Malajsii a dalších asijských
zemích dosahuje zpravidla 200 až 300 kWh na čtvereční metr.
To je mnohem víc, než se spotřebuje v chladnější severní
Evropě.
Toto plýtvání lze přitom snížit téměř o 50 procent jen pomocí tenké vrstvy izolace na střeše a fasádě budovy v kombinaci s ochranou před slunečním zářením. Místo nákladné
klimatizace tak může být použito jednodušší a především
levnější řešení. Investice se obvykle vrátí za méně než dva roky.

Na co spotřebováváme nejvíc energie?
Topení
– podceňovaný žrout energie

Co si lidé myslí

Jaká je skutečnost?
Teplá voda

Teplá voda

74 procent respondentů v Německu vůbec netušilo,
že největším žroutem energie je topení. Téměř 30
procent z nich neví, kolik platí měsíčně za topení.

Auto

Topení
8%

18 %
3%

Nevím

14 %
26 %

53 %

31 %

Auto

39 %

Elektrické
přístroje
Pramen: Průzkum „zukunft haus 2003“ agentury Emnid pro Deutsche Energie-Agentur.
http://www.zukunft-haus.info/page/index.php?id=1519

8%
Topení

Elektrické
přístroje
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„Trvale udržitelná architektura znamená, že budova nejen vypadá hezky, ale lidé se v ní opravdu cítí
příjemně a v příštích 50 letech platí rozumné účty za energie.“
Roman Delugan, architekt, Vídeň.

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

e

li
Itá

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ie
ie
ie cko sko sko
lg lsk insk msk arsk usk alsk anc eck orsk reck nsk tán
e
d
Ir
á Bri
Ř
o ug
r
Be aně
F
c
e
m Švé
u
N
k
F
D
ý
z
T
á
Ně
R a or t
Šv
zo
Šp
i
k
l
P
N
Ve

Pramen: Eurima, Zásadní význam stavební izolace pro životní prostředí, Brusel, 2002.

● Tloušťka izolace (mm) na střeše

● Roční únik energie (MJ/m2) střechou

Nedostatečná izolace zvyšuje plýtvání energií. Vliv tloušťky izolace na únik energie střechou

Termograﬁcký snímek odhaluje únik energie.
Nejhůře izolovány jsou červené plochy.
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Kolik energie dokážeme v budovách ušetřit?
Ušetřit dokážeme 70 až 90 procent nákladů na vytápění
a zlepšit tak vnitřní klima v budově. Tzv. pasivní dům je ověřeným typem domu pro budoucnost. Kvalitní izolace o tloušťce
až 50 cm a energeticky efektivní systém ventilace může zabránit bezesným nocím nad rostoucími účty za energii. Při minimálních energetických ztrátách nám k ohřátí stačí bezplatná
pasivní energie ze slunečního záření, tělesné teplo a teplo
z elektrických přístrojů.
Úspora energie přitom více než vynahrazuje vstupní investice, které jsou zhruba o 5 až 15 procent vyšší. Ve srovnání se
standardním novým domem v Německu může pasivní dům
o podlahové ploše 120 metrů čtverečních ušetřit za 100 let
přibližně 660 tisíc kWh jenom na vytápění.
Postaveno bylo už přes pět tisíc pasivních domů. Pasivní
dům spotřebovává maximálně 15 kWh na čtvereční metr
vytápěné podlahové plochy ročně. Celková roční spotřeba
energie v budově (včetně elektrických přístrojů) nesmí
překročit 120 kWh na metr čtvereční.

Z moderního domu uniká tepelná energie třemi cestami
- pláštěm (zdmi, střechou a základy), okny a větráním. Omezení celkové spotřeby tepla (správná izolace, kvalitní okna
a utěsnění spár) způsobí, že pokud využíváme rekuperaci
tepla při větrání objektu, využijeme toto teplo k opakovanému vytápění. Díky regulovanému větrání dům dýchá podobně jako lidské plíce.
Skupina Rockwool se zapojila do několika projektů, jejichž
cílem je podporovat efektivní využívání energie. V roce 2005
byl v Dánsku postaven levný nízkoenergetický prefabrikovaný
dům s kvalitním architektonickým designem. Další pasivní
dům se nyní staví v Itálii, kde bude přizpůsoben teplejším
klimatickým podmínkám. V Polsku probíhá soutěž studentů
architektury na téma pasivních domů.

Jak se staví pasivní dům
1

Silná vrstva izolace 300 až 500
mm pomáhá snížit tepelné ztráty
z pláště budovy (hodnota U je
nižší než 0,15).

3

Eliminace tepelných mostů díky
důkladné a pečlivé izolaci kolem
spár, v rozích a na materiálech
s vysokými energetickými ztrátami.

2

Nízkoenergetická okna s trojím
zasklením a dokonale izolované
okenní rámy (okno < 0,8 W/(m2K),
hodnota G přibližně 50 procent).

4

Řízená ventilace s opětovným
využitím alespoň 75 procent tepla
zajišťuje kvalitní vnitřní ovzduší
při úspoře energie.

Lepší pohodlí. Kvalitní izolace oken a stěn zabraňuje průvanu, srážení vlhkosti
a plísním. Obyvatelé pasivního domu jsou mnohem spokojenější s vnitřním
klimatem.

5

Budova musí být vzduchotěsná
(n50 < 0,6 h-1) bez jakýchkoli
mezer a prasklin, aby se nekontrolovaná ventilace omezila zhruba
o 90 procent.

6

Orientace budovy optimální pro zisk
solární energie (nebo ochranu před
ní) rovněž pomáhá šetřit energií.

7

Používání chladniček, televizorů
a dalších elektrických spotřebičů
s nízkou spotřebou elektřiny
šetří energii a zabraňuje nadměrné tepelné zátěži během
teplých letních měsíců.

Tento norimberský dům z roku 1929 byl modernizován a izolován metodami
používanými u pasivních domů. Spotřeba energie na vytápění klesla o 88
procent na pouhých 25 kWh na metr čtvereční. Efektivita využívání energie
je tak třikrát vyšší než u většiny nových budov v Německu!
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„Pasivní dům je velmi pohodlný a příjemný způsob, jak šetřit energií.
Nechápu, proč investorům a politikům nevadí domy se špatnou izolací.
Vždyť je to vyhazování peněz!“
Dr. Wolfgang Feist, ředitel Passivhausinstitut, Darmstadt, Německo.

Pasivní dům: Spotřebu energie na vytápění lze snížit o 70 až 90 procent
Spotřeba energie za padesát let vyjádřená v litrech topného oleje
na metr čtvereční podlahové plochy v domech s různou izolací

Průměrný dům
Nový dům
Pasivní dům
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������
�

● Izolace

���

���

���

● Další stavební materiály

���

���

���

���

���

���

● Tepelná energie

Pramen: Údaje z analýzy životního cyklu, Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljøregnskap for bygg Prosjektrapport
173 – 1995; EU COM(2001) 226 ﬁnal 2001/10098 (COD), Brusel, 11. května 2001; Dánský energetický úřad
(Danmarks Energifremtider), 1995; Dánský stavební zákon (Bygningsreglement 1995); Passivhausinstitut,
Darmstadt, Německo; pracovní skupina Cepheus.

Kolik Vám to žere,
sousede?

9
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Jak můžeme potenciál úspory energie využít v praxi?

„Požadujeme nové budovy, které budou splňovat standardy pro efektivní využití energie, protože s lepší
izolací se dá spotřeba energie snížit až o 90 procent.“
Stavros Dimas, komisař EU pro životní prostředí.

2

1

3

1 Tato rodina ročně ušetří tisíc eur. Izolace a zvýšení efektivity využívání

energie se vyplatí v 75 procentech zkoumaných dánských domů.

řízení na výstavbě jeho nových kanceláří s nulovou spotřebou
energie. Tato modelová budova bude uvedena do provozu v roce 2006.

2 Klimatizace představuje obrovskou ekonomickou zátěž. Skupina

3 Proč by měl pronajímatel investovat do vyšší energetické efektivity, když

Rockwool spolupracuje s malajským Centrem pro energetické

účet za elektřinu platí nájemníci? Například ve Velké Británii si mohou
pronajímatelé, kteří investují do izolace, odečíst až 1 500 liber z daní.

Neznalost a neochota jednat
Většina politiků je myšlence úspor energie v budovách
nakloněna. Považují je za nezbytnou a technicky proveditelnou. Přesto můžeme pro zvýšení efektivity využívání energie
v budovách udělat mnohem víc. Bohužel je stále hojně
rozšířený názor, že investice do úspor energie jsou velmi
nákladné. Pravda ovšem je, že levné není především plýtvání
energií. Ročně nás strojí miliardy eur navíc a do ovzduší
se dostávají miliony tun znečišťujících látek.
Dnes umíme stavět nové budovy (viz str. 8 a 9), které mají

o 70 procent nižší spotřebu energie na vytápění, než jakou
povolují ty nejpřísnější evropské předpisy. Vnitřní klima
v takových dobře izolovaných domech je mnohem kvalitnější.
Úspory energie za celou dobu životnosti domu přitom
bohatě vyváží investice do efektivnějšího využití energie.
Největší potenciál se skrývá ve starých budovách
Nové budovy mají sice dlouhodobý dopad na ekonomiku
a životní prostředí, ale představují pouze zlomek stavebního
fondu. Největší energetické ztráty tak dnes pocházejí ze
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starých budov. V mnoha starých domech přitom není nijak
těžké snížit účet za topení. Při použití vhodné technologie
je možné snížit spotřebu až o 88 procent. Renovované staré
budovy tak mohou mít mnohem nižší energetické ztráty
než zcela nové budovy splňující minimální požadavky těch
nejpřísnějších energetických předpisů v Evropě.
Renovace bez kvalitnější izolace nemá smysl
Potenciál úspory energie ve stávajících budovách je
obrovský. Jak ho ale můžeme využít s přiměřenými náklady?
Vůbec nejlevnější je zvýšit efektivitu využívání energie
v budově v rámci projektu modernizace. Během renovace
střechy nebo fasády je přidání další izolační vrstvy relativně
levné, zvláště když je v domě stavební ﬁrma a kolem budovy
stojí lešení. Budovy obvykle procházejí renovací každých
30 let, resp. 3krát až 4krát za dobu své životnosti, a tak se
každé nevyužití příležitosti ke zvýšení jejich energetické
efektivity během modernizace může prodražit.
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propočty výzkumné a poradenské agentury Ecofys. Navíc
by se zlepšila tepelná pohoda a vzniklo by kolem 300 tisíc
nových pracovních míst.
Podle Směrnice EU o energetické náročnosti budov
(viz str. 13) musí být budovy s užitnou podlahovou plochou
nad tisíc metrů čtverečních, které budou procházet větší
renovací po lednu 2006, modernizovány tak, aby odpovídaly
současným energetickým normám. Užitná podlahová plocha
většiny budov je však menší, a tak tato směrnice bohužel
nepostihuje největší potenciál možných úspor. Některé země
jako jsou Německo, Švédsko, Velká Británie, Norsko a Dánsko
se proto rozhodly, že požadavky na energetickou náročnost
budou závazné pro všechny budovy bez ohledu na užitnou
podlahovou plochu.

Úspora peněz, energie a CO2
Pokud by renovované budovy byly zároveň upraveny tak,
aby odpovídaly moderním energetickým předpisům, bylo by
možné jenom v 15 původních členských zemích EU ušetřit na
nákladech na energii až 102 miliardy eur. To je víc než dvojnásobek ročních investic do zvýšení energetické efektivity. Zároveň by to po dokončení cyklu renovací přineslo snížení emisí
oxidu uhličitého o téměř 400 milionů tun ročně, jak ukazují

Jak se šetří energií ve Spojených státech?
I Spojené státy mají obrovský potenciál pro úspory energie.
Podle Amerického energetického úřadu (EIA) činí tento potenciál v bytových domech 57 až 68 procent. Spojené státy patří
k největším spotřebitelům energie na světě, a tak kvalitu života
Američanů lze spíše zvýšit úsporami energie v budovách než
nepopulárními omezeními automobilové dopravy.
Průměrný Američan spotřebuje až dvakrát více energie než
průměrný Evropan. Kvůli nedostatečné energetické efektivitě
je proto americká společnost závislá na dovozu energie, a tak
dostupnost levné energie může ohrozit nestabilita v oblastech, odkud zdroje energie pocházejí.
Americké rodinné domy jsou velké a mají v průměru 237
metrů čtverečních užitné podlahové plochy. Kvalitní izolace
je proto velmi důležitá pro snížení spotřeby energie
na vytápění a klimatizaci.
Stejně jako v Evropě spotřebovávají americké domy 40 procent veškeré energie, v případě elektřiny dokonce 70 procent.

V současnosti má 77 procent všech rodinných domů ve Spojených státech
vlastní klimatizaci. V nejteplejším klimatickém pásmu je to dokonce 92 procent všech domů. Vysoké letní teploty mohou způsobovat výpadky v dodávce elektřiny. Lidnaté státy se proto musí rozhodnout, zda budou investovat do zvýšení energetické efektivity, nebo do výstavby dalších elektráren.

12
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Od 1. ledna musí mít každý prodávaný nebo pronajímaný dům v Německu tzv. Energiepass,
tedy certiﬁkát energetické náročnosti. Potřebné nástroje pro výpočet energetické
náročnosti nabízí služba BuildDesk skupiny Rockwool.

Přes 60 procent evropského stavebního fondu je starší než 30 let. Tyto budovy byly navíc
stavěny podle zastaralých energetických předpisů, platných ještě před ropnou krizí
v 70. letech uplynulého století.

Obrovský potenciál ve východní Evropě
Potenciál úspory energie v západoevropských zemích je
obrovský. Ještě větší je však ve východní Evropě, kde se osm
zemí stalo členy EU, a tak musí dodržovat přísnější ekologické
předpisy.
Není žádnou výjimkou, že spotřeba energie na vytápění
je oproti západní Evropě při podobných klimatických podmínkách a obytné ploše zhruba dvojnásobná.
Cena energie, která byla po desetiletí výrazně dotována
státem, nenutila investory používat kvalitní izolaci a domácnosti šetřit energií. Ty časy jsou teď ale pryč. Ceny energie
prudce vzrostly a rostou i nadále. V některých východoevropských zemích už je cena paliva neúměrně vysoká.

Chudší obyvatelé špatně izolovaných domů si tak nemohou
dovolit platit vysoké účty za teplo, a tak topení vypínají, což
může mít negativní vliv na jejich zdraví.
Mnohem přijatelnější alternativou je zvýšit energetickou
efektivitu budov. Jenom v osmi nových členských zemích EU
by tak v počáteční fázi mohlo vzniknout téměř 200 tisíc nových pracovních míst. A přestože cena energie zatím nedosahuje úrovně běžné v západní Evropě, potenciál úspory energie a snížení emisí oxidu uhličitého na metr čtvereční obytné
plochy je podle agentury Ecofys o 20 procent vyšší než
v původní patnáctce.
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Směrnice EU o energetické náročnosti budov
Směrnice EU o energetické náročnosti budov bude pro
všech 25 členských zemí EU, Norsko a Švýcarsko závazná
od ledna 2006. V jednotlivých evropských zemích se po
desetiletí používaly různé metody výstavby a výpočtů.
Evropská unie je znepokojena skutečností, že její závislost
na dovážených zdrojích energie se zvýší ze stávajících 50 na
70 procent. Členské země proto mění své stavební předpisy
a včleňují do nich přísnější požadavky na nové budovy.
Směrnice je tak první výzvou pro dřímající stavební průmysl,
aby konečně začal stavět budovy, které budou energeticky
efektivní. To tedy znamená, že:
• Energetická legislativa musí být aktualizována alespoň
každých pět let. Dříve tento proces trval až 10 let,
v některých zemích dokonce 20 let.

• Všechny nově stavěné, pronajímané nebo prodávané
budovy a budovy, do nichž má přístup veřejnost, musí mít
tzv. certiﬁkát energetické náročnosti ne starší než 10 let.
• Budovy procházející větší renovací musí být modernizovány tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na energetickou náročnost. Země jako Německo, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Dánsko zavedou tyto povinné požadavky pro
všechny budovy, nikoli pouze pro budovy s užitnou podlahovou plochou větší než tisíc metrů čtverečních, jak to
vyžaduje Směrnice.
• Důraz je kladen na využití energie v celé budově, společně
se zdokonalenými metodami výpočtu a účinnějším
odhalováním energetických ztrát.
• Kotle a klimatizační zařízení musí procházet pravidelnými
inspekcemi.

10 kroků, které nám umožní snížit spotřebu energie,
ušetřit peníze a omezit emise
Přestože potenciál úspor je obrovský, do optimální energetické efektivity budov se prakticky neinvestuje.
Dokonce ani stavební předpisy nezohledňují nejúčinnější dostupné technologie. Následující kroky nám
mohou pomoci v budování lepší, čistší a bohatší budoucnosti:
STÁTNÍ SPRÁVA
1 Kvalitnější energetická legislativa

Technicky i ﬁnančně je možné stavět budovy, které budou mít několikanásobně nižší energetickou náročnost, než jakou vyžadují stávající mírné
požadavky. Pokud se požadavky na energetickou náročnost zpřísní každých pět let o 30 procent, stane se dnešní technologie pasivních domů
do 15 let standardní technologií v nejvyspělejších zemích.
2 Zvýšení energetické efektivity v rámci modernizace

Všechny renovované budovy by měly být modernizovány tak, aby vyhovovaly současným energetickým předpisům. Tento požadavek by neměl
platit pouze pro budovy s užitnou podlahovou plochou větší než
tisíc metrů čtverečních.

MAJITELÉ DOMŮ
6 Využívání nejlepších postupů v oboru

Používejte tu nejlepší dostupnou technologii ke snížení energetické
náročnosti. Nízkoenergetický dům vám ušetří spoustu peněz za energii
a navíc zlepší i vnitřní klima.
7 Energetický audit a jeho výsledky v praxi

Hledáním možných úniků energie pověřte odborníky. U většiny domů
je potenciál úspor obrovský. Realizujte tyto úspory dnes, nenechávejte
to na zítra.
8 Efektivní modernizace

Neprovádějte modernizaci domu bez izolace. Přidání vrstvy izolace
na fasádu nebo střechu, kterou opravujete, je cenově efektivní.

3 Informace a pobídky

O obrovském potenciálu úspory energie v budovách a způsobech, jak
zlepšení realizovat v praxi, toho majitelé domů moc nevědí. Proto jsou
nutné informační kampaně a pobídky, například úlevy na dani z příjmů,
odpočet DPH nebo dotační programy.
4 Pobídky v nájemních domech

Majitelé domů musí mít silnou motivaci pro to, aby své domy izolovali,
zvláště když účty za elektřinu platí nájemníci.

STAVEBNÍ FIRMY
9 Prodávejte kvalitu!

Nabízejte energeticky efektivní řešení s minimálními náklady životního
cyklu. Stavět energeticky náročné budovy, které jsou o něco levnější,
ale mají mnohem vyšší náklady na vytápění a klimatizaci, není zrovna
dobrá služba zákazníkovi.
10 Uživatelsky přátelská řešení

5 Nepodporovat plýtvání energií

Nízká cena energie může být důležitá pro chudší obyvatele. Není ale
rozumnější podporovat úspory energie místo dotování energie,
jak to dnes dělá nejedna vláda?

13

Nabízejte kompletní služby a řešení i pro ty majitele domu, kteří nemají
potřebné technické znalosti.

14
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Vnitřní prostředí
Můj dům – můj hrad. Je to ale příjemný dům, nebo nemocná budova? Dnes trávíme většinu svého života uvnitř.
Proto je vnitřní prostředí tak důležité pro naše zdraví a naši
pohodu. Teplý, suchý domov pokládáme za samozřejmost,
přesto existuje ještě hodně studených a vlhkých budov, které
ohrožují zdraví mnoha z nás. Dokonce i v relativně bohatých
zemích se setkáme až s 20 procenty domů poškozených
vlhkostí a téměř 10 procenty domů s viditelnými plísněmi.
Dobrá pohoda
Výběr kvalitní izolace pomáhá zajistit příjemnou a stabilní
vnitřní teplotu. Chrání obyvatele domu před extrémně nízkými a naopak vysokými teplotami. Pokud nejsou okna a stěny
správně izolované, je velmi obtížné udržovat vnitřní teplotu
v rozmezí 20 až 24 °C během studené zimy nebo horkého léta.
Ani drahé topení a klimatizace nemohou eliminovat nepříjemný průvan, způsobovaný teplotními rozdíly.
Zbavte se kondenzace
Izolací není nikdy dost. Pokud ale izolujete málo, nepoužijete správný postup nebo nedostatečně větráte, hrozí, že se na
studeném nebo špatně izolovaném povrchu bude srážet teplý
vlhký vzduch. Kondenzaci vzdušné vlhkosti je třeba zabránit,
protože vytváří podmínky, které umožňují plísním a houbám
růst. Toxické látky vylučované některými plísněmi mohou pak
vyvolávat alergické reakce.
Podle švédského Národního zkušebního a výzkumného
ústavu (SP) trpí nebo trpělo příznaky astmatu, ekzémů nebo
senné rýmy zhruba 40 procent obyvatel. Toto číslo se
v posledních padesáti letech výrazně zvýšilo. Ve vlhkých
budovách je riziko alergických reakcí asi o 40 až 150
procent vyšší než v suchých budovách.
Jak zajistit vhodné vnitřní klima
Klíčem k lepšímu vnitřnímu klimatu je izolace a řízené větrání. Obyvatelé kvalitně izolovaných pasivních domů (viz str.
8 a 9) s účinným systémem větrání jsou mnohem spokojenější

s novým vnitřním prostředím než s prostředím v domech, kde
žili dříve. Podle průzkumu prováděného Kasselskou univerzitou byla vyšší spokojenost uváděna v letních i zimních měsících. Někteří obyvatelé uváděli také příznivý vliv na jejich
psychickou pohodu.
Čerstvý vzduch
Průměrná čtyřčlenná rodina zvyšuje vlhkost vnitřního
ovzduší až o 15 litrů denně. Vlhkost musí být z budovy odvětrávána. Čerstvý vzduch také zlepšuje kvalitu ovzduší uvnitř
domu, které by jinak mohlo být příčinou bolestí hlavy,
nepohody a poruch soustředění.
Pokud jako většina lidí bydlíte ve starším domě bez automatického systému větrání, měli byste několikrát denně na
chvíli otevřít okna. Tím se v místnostech rychle vymění vzduch,
aniž by výrazně poklesla teplota teplejších povrchů uvnitř.
Během studených zimních měsíců stačí ke kompletní
výměně vzduchu obvykle 5 minut (při vypnutých radiátorech),
v letních dnech bez větru může výměna vzduchu trvat
až 30 minut.
Odolnost proti plísním
Výzkum prováděný Dánskou technickou univerzitou ukázal,
že ne všechny materiály jsou stejně náchylné k napadení plísněmi. Například materiály na bázi dřeva jsou vhodnou živnou
půdou pro plísně i při relativně nízké vlhkosti. Plísním se také
mnohem lépe daří na sádrokartonu a betonu než na minerální
vlně. Kamenná vlna Rockwool obsahuje zpravidla méně než
dvě procenta organických materiálů.
Označování výrobků podle vhodnosti pro vnitřní klima
V některých zemích se používá označování výrobků, které
splňují přísné požadavky na minimální emise zápachu, částic
a toxických látek. Výrobky Rockwool získaly oprávnění používat ﬁnské označení M1, které představuje nejpřísnější požadavky v Evropě. Akustické podhledy Rockfon mohou používat
obdobné dánské označení.
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Většinu života strávíme uvnitř nějaké budovy.
Klíčem k lepšímu vnitřnímu prostředí je izolace a řízená ventilace.

2

1

3

1 Spolehlivá ochrana proti extrémním teplotám je velmi důležitá. Naše

domy musí mít kvalitní izolaci, aby denní teploty neklesaly pod 10 °C
a nepřesahovaly 30 °C, což jsou kritické hodnoty zejména pro starší lidi
a oslabené jedince.

2 Obyvatelé kvalitně izolovaných domů s energeticky úsporným systémem

ventilace jsou zpravidla spokojenější s vnitřním klimatem.
3 Rodina může produkovat až 15 litrů vlhkosti denně. Proto je třeba dům

dobře izolovat a větrat, aby se v něm nerozšířily plísně.

Sedm tipů, jak vytvořit příjemné vnitřní klima:
1 Pořiďte si kvalitní izolaci a eliminujte tepelné mosty. Tím se zvýší vaše

pohoda a navíc to zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti.
2 Větrejte. V závislosti na činnosti musí docházet k výměně vzduchu zhruba

každé dvě hodiny. Pokud je budova vzduchotěsná, může větrání zajistit
systém ventilace s opětovným využitím odpadního tepla – automaticky
a levně.

4 Hluk nejlépe vstřebávají materiály, jejichž povrch má otevřenou strukturu,

např. textilní závěsy nebo akustické podhledy z minerální vlny.
5 Zajistěte vhodné osvětlení a odraz světla.
6 Udržujte dům v čistotě.
7 Vybírejte si materiály s minimálními emisemi, které neuvolňují nebez-

3 Materiály používané při stavbě nesmějí být vlhké. Utěsněte všechny spáry

a chraňte parotěsné zábrany proti poškození. Obsah vlhkosti v dřevěných
stavebních materiálech pod 15 procent brání plísním a houbám v růstu.

pečné množství plynů, částic a zápachu. V některých zemích vám
při výběru pomůže označení výrobků.

16
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Co můžeme dělat proti hluku?

„Není to váš soused, kdo je příliš hlučný.
Je to váš dům, který má nedostatečnou zvukovou izolaci.“
Prof. Jens Holger Rindel, odborník na akustiku,
Dánská technická univerzita.

Nadměrný hluk je závažný ekologický problém, který zasahuje miliony lidí na celém světě. Podle Světové zdravotnické
organizace patří poškození sluchu nadměrným hlukem k vůbec nejběžnějším nevratným nemocem z povolání. Odhaduje
se, že poškozením sluchu trpí na celém světě 120 milionů lidí.
Hluk způsobuje stres a ztrátu soustředění a zhoršuje pocit pohody. Může dokonce vyvolat srdeční komplikace v důsledku nadměrného stresu a má vážné ekonomické dopady.

izolován. Potřebujeme proto další zpřísnění národních požadavků a zejména přísnější kontrolu jejich dodržování v praxi.
Vždyť předpisy upravující přípustnou hladinu hluku nebyly
v některých případech novelizovány po celá desetiletí.
Nedostatečná zvuková izolace přitom nejen snižuje kvalitu
života našich sousedů, ale omezuje nás také v poslechu
hudby, hraní na hudební nástroje a provozování dalších
hlučnějších aktivit.

Jak by mělo vypadat kvalitní prostředí
z hlediska hluku?
Hluk by měl být utlumen tak, aby nenarušoval vaši činnost.
Už 30 dB stačí, aby člověk špatně spal. Hluk přesahující 35 dB
způsobuje nesrozumitelnost mluveného slova v menších
místnostech. Ke správnému porozumění mluvenému slovu
u některých skupin lidí, např. u osob se zhoršeným sluchem,
starších osob, dětí, které se učí mluvit a číst, a lidí, kteří
hůře rozumějí mluvenému jazyku, je nutná dokonce ještě
nižší hladina hluku na pozadí.
Místnosti s tvrdými povrchy mohou způsobovat rušivou
ozvěnu. I v tichých místnostech proto musí být doba dozvuku
kratší než 0,6 sekundy.

Dopravní hluk
Podle Světové zdravotnické organizace je kolem 40 procent obyvatelstva zemí EU vystaveno dopravnímu hluku, který
v denní dobu překračuje 55 dB. Více než 30 procent obyvatelstva tímto hlukem trpí i v noci.
Členské státy tak musí provádět rozsáhlé mapování dopravního hluku a přijímat opatření na jeho snižování, aby splnily maximální limit stanovený EU na 55 dB. Nezbytné jsou
investice do protihlukových stěn, izolace fasád, kvalitnějších
oken a tlumících asfaltových povrchů. Dopravní hluk způsobuje také obrovské ekonomické ztráty. Podle dánské Agentury
pro ochranu životního prostředí hluk z dálnice obvykle snižuje
hodnotu pozemku nebo budovy o 1,6 procenta za každý
decibel nad 55 dB. Cena domu v hodnotě 200 tisíc eur
to znamená ztrátu 32 tisíc eur při hluku 65 dB.
Zvýšení, resp. snížení hladiny hluku o 10 dB přitom lidské
ucho vnímá jako zvýšení, resp. snížení slyšitelného zvuku
o celou polovinu.

Nedostatečná zvuková izolace
Maximální doporučená hladina hluku na pozadí uvnitř budov je 35 dB. Obyvatelé domů ale zpravidla trpí mnohem vyšší
hladinou hluku, protože jejich dům není správně zvukově

Řešení ﬁrmy Rockwool pro snížení hlukové zátěže
Uvnitř nějaké budovy strávíme většinu života. Je proto
velmi důležité, aby budovy, ve kterých žijeme a pracujeme,
byly postaveny tak, aby hluk v místnostech a mezi místnostmi
byl co možná nejnižší a aby nedocházelo k pronikání hluku
zvenku do budovy.
Povrch kamenné vlny Rockwool má otevřenou vláknitou
strukturu, která ideálně absorbuje a reguluje hluk. Výrobky
Rockwool proto utlumují ohlušující hluk strojů nebo lidské
činnosti a vytvářejí prostředí, ve kterém je dobře slyšet
i běžná konverzace.

Problém se šířením hluku uvnitř budov ještě umocňuje
rozšířené používání tvrdých odrazivých stavebních materiálů.
Akustické podhledy Rockfon mohou výrazně snížit dozvuk
a zabránit vzniku ozvěny v místnosti, čímž se zvýší
kvalita života obyvatel domu.
Zelené protihlukové bariéry RockDelta podél silnic a antivibrační podložky RockDelta pod železniční koleje snižují
dopravní hluk. Přenosu hluku do sousedních místností
a bytů zase brání izolace Rockwool na stěnách, střechách,
kolem strojů a pod podlahami.
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3

2 Akustické podhledy Rockfon absorbují hluk uvnitř místnosti. Izolace

1 Nedostatečná zvuková izolace zhoršuje kvalitu života. Připravuje nás

Rockwool zase brání hluku v přenosu do sousedních místností.

o klid a brání nám v provozování hlučnějších činností.

3 Dopravnímu hluku nad 55 dB je vystaveno zhruba 40 procent obyvatel

zemí EU. Tento obtěžující hluk pomáhají snižovat zelené protihlukové bariéry RockDelta podél silnic a izolační podložky pod železničními kolejemi.

Závažné dopady hluku na lidské zdraví

Řešení ﬁrmy Rockwool pro snížení hlukové zátěže

4
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1 Antivibrační podložky RockDelta pod železniční koleje

5 Akustické podhledy Rockfon

2 Zelené protihlukové bariéry RockDelta podél silnic

6 Izolace pod podlahami Rockwool

3 Izolace stěn Rockwool

7 Izolace fasády Rockwool

4 Střešní izolace Rockwool
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Mít svůj dům v pořádku – vliv výrobků společnosti Rockwool a jejich výroby
Přehled politiky skupiny v oblasti ochrany životního prostředí
Skupina Rockwool deﬁnovala svoji ekologickou politiku
na základě závazků jednotlivých dceřiných společností
a po konzultaci s jejich generálními řediteli. Společnosti
ve skupině Rockwool se v ní zavazují, že:
• budou provádět analýzu dopadu na životní prostředí
u všech projektů týkajících se nového výrobního zařízení nebo nových výrobků před jejich zahájením,
• zavedou systém ekologického řízení, který bude stanovovat odpovědnost a kontrolní postupy, a tento systém
neustále zdokonalovat,
• zajistí, aby výrobní závody nezpůsobovaly svým sousedům žádné vážnější problémy, než jaké jsou běžné
v oblastech, kde rovněž sídlí průmyslové závody,
• budou dodržovat podmínky stanovené místními úřady.

Efektivní využívání energie je důležité, ale jaký konkrétní
dopad mají výrobky a výrobní procesy ve společnosti
Rockwool na životní prostředí? Skupina Rockwool přijímá
svoji odpovědnost za životní prostředí, avšak pouhý dobrý
záměr ještě není zárukou hmatatelných výsledků.
Hodnocení životního cyklu
Skutečným testem dopadu nějaké činnosti nebo nějakého
výrobku na životní prostředí je vědecky založené hodnocení
životního cyklu (LCA). Zahrnuje totiž veškeré pozitivní i negativní dopady po celý životní cyklus od těžby surovin až po
jejich likvidaci, opětovné použití nebo recyklaci. Tato zpráva
vychází z pečlivého hodnocení LCA, které splňuje požadavky
na kvalitu stanovené v normách ISO řady 14000 a prošlo
důkladným posuzováním nezávislými třetími stranami
a odborníky. Hodnocení LCA vychází z běžného výrobku
ﬁrmy Rockwool používaného k izolaci půdy (250 mm), vyráběného v Dánsku a aplikovaného v souladu s předpisy
platnými pro nové budovy.
Ekologické řízení
Za své ekologické řízení, které uplatňuje už řadu let, získala
skupina Rockwool ekologické ocenění v mnoha zemích. V roce
2005 udělila Kanadská rada ministrů životního prostředí dceřiné společnosti Roxul Inc., která sídlí v Miltonu ve státě Ontario, prestižní ocenění Pollution Prevention Award.
Skupina pravidelně dosahuje pokroku ve zvyšování efektivity
využívání zdrojů v jednotlivých výrobních závodech a prokazování místní odpovědnosti a respektu vůči sousedům.

Pokud tomu tak v některé oblasti nebude, zavazují se,
že budou neprodleně informovat příslušný úřad a učiní
vše pro to, aby stanovené podmínky byly naplňovány,
• vést otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami
– zákazníky, úřady, investory, zaměstnanci, dodavateli
a sousedy – s cílem zajistit ochranu jejich oprávněných
zájmů a splnění požadavků týkajících se ochrany
životního prostředí,
• prostřednictvím oddělení pro ochranu životního prostředí provádět pravidelné audity výrobních závodů
s cílem podporovat ekologický způsob práce
ve výrobních závodech.
Společnosti ve skupině Rockwool se staly signatáři dokumentu Obchodní charta udržitelného rozvoje – principy
pro ekologické řízení, který byl vydán Mezinárodní
obchodní komorou.

Hodnoty 11 ze 13 klíčových ukazatelů se v letech 2001
až 2004 výrazně zlepšily (viz graf na str. 24).
Základním kamenem našich snah je ekologická politika
skupiny. V mnoha případech nám totiž stanovuje, abychom
splňovali ještě přísnější požadavky, než jaké obsahují místní
předpisy. Například nařizuje, aby každá dceřiná společnost
měla systém ekologického řízení, který popisuje odpovědnost
a kontrolní postupy. Za ochranu životního prostředí ve výrobních závodech nesou odpovědnost jednotlivé dceřiné společnosti. Některé z nich si zvolily certiﬁkované systémy řízení
jako ISO 14001 nebo EMAS, jiné uplatňují interní standardy,
které podléhají auditu prováděnému oddělením skupiny pro
ochranu životního prostředí. Toto oddělení funguje jako
poradce a auditor dceřiných společností a má na starosti
koordinaci ﬁremní politiky a strategie v oblasti ochrany
životního prostředí.
Přísné ekologické normy
V roce 2004 bylo provedeno osm ekologických auditů a devět požárních a bezpečnostních auditů. Nezávislé externí ﬁrmy
provedly dalších 16 auditů. Všechny společnosti ve skupině
Rockwool musí splňovat přísné ekologické normy, které
stanovují bezpečnostní postupy, odpovědnost a metody
hodnocení. Audity hodnotí různé faktory od emisí na
pracovišti (např. hluk) přes externí emise až po manipulaci
s popílkem ze spalování a jeho zpracování. V jednotlivých
společnostech probíhají zpravidla jednou za rok.
Skupina Rockwool nevede žádný soudní spor týkající
se životního prostředí.
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Vliv společnosti Rockwool na spotřebu energie
Vliv našich výrobků
Izolace Rockwool patří k výjimečným průmyslovým výrobkům, které šetří mnohonásobně víc energie, než kolik jí spotřebují. Za padesát let dokáže běžný izolační výrobek společnosti
Rockwool ušetřit více než stokrát víc primární energie, než
jaké množství jí bylo použito k jeho výrobě, přepravě a likvidaci. Tato energetická bilance se přitom dostává do kladných
hodnot už pět měsíců po instalaci výrobku. V případě izolace
horkého potrubí se spotřebovaná energie vrací už za méně
než 24 hodin, což představuje více než 10 000 násobnou
návratnost vložené energie.
Vliv naší výroby
Spotřeba energie tvoří hlavní položku našich celkových
ﬁnančních nákladů a nákladů na ochranu životního prostředí.
Proto má efektivnější využívání energie už řadu let nejvyšší

prioritu. Energetická efektivita je navíc klíčem k omezování
dalších dopadů výroby na životní prostředí, např. emisí
oxidu uhličitého, oxidů dusíku nebo oxidu siřičitého.
Proces tavení, kdy se diabasová hornina při teplotách
vyšších než 1 500 °C přeměňuje na lávu, ze které se poté
odvíjejí vlákna, je energeticky nejnáročnější součástí našeho
výrobního procesu. Skupina Rockwool proto získala několik
světově uznávaných expertů na energeticky úspornou výrobu
kamenné vlny. Ti se pak podílejí na modernizaci nově
získaných výrobních závodů podle našeho know-how.
Dosahujeme až o 50 procent vyšší energetické efektivity
na výrobní jednotku, přičemž se současně zvyšuje kvalita
výroby, zlepšuje se plnění ekologických norem a dodržování
dodacích podmínek.
Od roku 2001 zaznamenala skupina celkové zvýšení
efektivity využívání energie o 10 procent.

2

1

1 Po modernizaci nově získaných výrobních závodů se efektivita využívání

energie díky know-how skupiny Rockwool zvyšuje až o 50 procent.
Například dceřiná společnost Rockwool Polska získala už dvakrát cenu
Lídr polské ekologie.

2 Nizozemská dceřiná společnost skupiny Rockwool vyhlašuje údaje

z hodnocení LCA pro všech osm tisíc výrobků skupiny. Tyto informace
jsou k dispozici a internetových stránkách
www.rockwool.nl.

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: Energie

Úspora za životní cyklus

��������

���������

Hodnocení životního cyklu pro úspory (+) z používání výrobku a emise
/spotřebu (-) při výrobě 1 m2 izolace o tloušťce 250 mm vyráběné
a instalované v Dánsku a používané po dobu 50 let.
Návratnost vložené energie je více než stonásobná. Hodnocení LCA splňuje
požadavky na kvalitu stanovené v normách ISO řady 14000 a prochází
přísným posuzováním nezávislými třetími stranami a odborníky.

Spotřeba za životní cyklus
Pramen: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK, 2003
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Vliv společnosti Rockwool na změny klimatu
V posledních deseti letech bylo zaznamenáno několik znepokojivých změn průměrné globální teploty, které se v historii
zaznamenávání teploty předtím nevyskytovaly. Život na Zemi
je závislý na teplotním rozpětí několika málo stupňů. Dokonce
i malé změny globální teploty mohou mít nedozírné následky
pro naše klima a životní podmínky.
Spalováním fosilních paliv se do atmosféry dostává obrovské množství oxidu uhličitého. To pak způsobuje, že se teplo
vycházející ze Země zadržuje v atmosféře a urychluje tzv. skleníkový efekt a globální oteplování. Na globálním oteplování
se také podílejí plyny jako oxid dusný (N2O), metan (CH4)
a ﬂuor.
S globálním oteplováním pak přicházejí extrémnější výkyvy počasí – vyšší riziko vichřic, záplav, vln veder a rozšiřování
pouští. Polární a kontinentální ledovce tají a rychle ustupují,
ostrovy jsou pomalu zaplavovány mořem. Přírodní lyžařské
svahy a korálové útesy jako skvělá místa pro potápění
budou stále vzácnější.
Změny klimatu mají dopad na každého z nás. Častější
vichřice a povodně zvyšují pojistné, které platíme za své
domy, i když se nás tyto přírodní jevy přímo nedotýkají.
Podle Mezivládního panelu OSN o klimatických změnách
(IPCC) se průměrná teplota za dalších sto let pravděpodobně
zvýší o 1 až 5 °C.

procent do roku 2050, pokud průměrná globální teplota
vzroste o „pouhé“ 2 °C. Právě stavební fond je jednou z oblastí,
kde lze tohoto snížení dosáhnut relativně snadno a s nízkými
náklady. Vždyť potřebné technologie existují už nyní.
Vliv našich výrobků
Izolace vyráběná společností Rockwool patří k výrobkům,
které významně omezují emise oxidu uhličitého. Například
půdní izolace o tloušťce 250 mm „ušetří“ za 50 let používání
v dánském domě až 162krát víc oxidu uhličitého, než kolik ho
bylo použito při výrobě, přepravě a likvidaci. Rovnováha oxidu
uhličitého se tak do kladných čísel dostává už po 4 měsících
od montáže výrobku.
Jenom izolace prodané v letošním roce tak za padesát let
sníží emise oxidu uhličitého o více než 100 milionů tun.

Ratiﬁkace Kjótského protokolu
První světový závazek snížit emise skleníkových plynů začal
po 7 letech od uzavření dohody konečně platit, poté co ruský
prezident Putin dohodu v roce 2004 podepsal. Tlak na Spojené státy a další země, které se významně podílejí na emisích
oxidu uhličitého, tím opět zesílil.
Podle Kjótského protokolu musí být emise oxidu uhličitého
sníženy do roku 2012 o 5,2 procenta ve srovnání s jejich množstvím v roce 1990. Je to sice malý, ale významný první krok.
Zároveň začala jednání o další dohodě o klimatu. Evropská
unie stanovila cíl, podle něhož musí průmyslově vyspělé země
snížit množství emisí oxidu uhličitého do roku 2020 o 15 až 30
procent oproti úrovni z roku 1990. Ministři životního prostředí
doporučují další snížení emisí oxidu uhličitého o 60 až 80

Další potenciál
V mnoha zemích panuje mylné přesvědčení, že omezení
emisí oxidu uhličitého povede ke zpomalení hospodářského
růstu, který je nezbytný pro miliardy lidí na celém světě. Přitom
výrazné omezení dnešní nadměrné spotřeby energie a emisí
oxidu uhličitého může ve skutečnosti mít i ekonomický přínos. Podle mezivládního panelu IPCC by efektivnější využívání
energie v budovách a průmyslových závodech na celém světě
mohlo snížit množství emisí oxidu uhličitého o více než
miliardu tun ročně. Tak velké snížení bude mít samozřejmě
i pozitivní ekonomický dopad.
Jak dokazuje studie agentury Ecofys, jenom v původní patnáctce členských zemí EU by kromě snížení emisí oxidu uhličitého o 400 mil. tun ročně vznikly i úspory ve výši 102 miliard
eur, pokud by všechny budovy procházející renovací byly
modernizovány tak, aby splňovaly moderní energetické
normy. Investiční náklady na dosažení takových úspor
by přitom nebyly ani poloviční.
Účinnější izolací starých a nových budov a tepelných
procesů tak můžeme docílit výrazně většího snížení množství
emisí oxidu uhličitého, než k jakému se v rámci Kjótského
protokolu zavázala Evropská unie. Zároveň můžeme zvýšit
i kvalitu života.

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: Emise CO2

Výroba Rockwool - emise skleníkových plynů
(v ekvivalentech CO2 )

CH4 méně než 0,1 %

Úspora za životní cyklus
Pramen: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK
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N2O 18 %

Spotřeba za životní cyklus

Emise ﬂuorovaných
polutantů jsou
zanedbatelné

CO2 82 %
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„Po ratiﬁkaci Ruskem vstoupil Kjótský protokol konečně v platnost. Máme obrovský
nevyužitý potenciál úspor energie a snížení emisí oxidu uhličitého v budovách.
Pokud omezíme plýtvání zdroji, bude tato země bohatší a čistší.“
Alexej Kokorin, ředitel ruského programu „Klima a hospodaření s energií“ v rámci Světového fondu na ochranu přírody.

2

1

3

1 Rossův šelfový ledovec na Antarktidě zadržuje několik velkých ledovců

a brání jim tak v postupu do moře, kde by roztály. Odlamování ker
z tohoto ledovce může mít nepříznivé následky. Kdyby roztály všechny
ledovce za Rossovým šelfovým ledovcem, hladina světových moří
by se zvedla přibližně o čtyři metry.

Vliv naší výroby
Na celkových emisích skleníkových plynů z výrobních
závodů společnosti Rockwool se oxid uhličitý podílí zhruba
82 procenty. Podíl oxidu dusného, převážně z přídavných
hořáků sušicích pecí a kupolových pecí, je 18 procent, podíl
metanu je nižší než 0,1 procenta. Podíl ostatních skleníkových
plynů (např. freonů) je zanedbatelný.
Od roku 2001 se celkové emise oxidu uhličitého na výrobní
jednotku snížily o šest procent. Toto snížení je výsledkem
efektivnějšího využití energie a spalování paliva s nižšími
emisemi oxidu uhličitého.

2 Pokud globální teplota vzroste o „pouhé“ 2 °C, musí se množství emisí

oxidu uhličitého snížit do roku 2050 o 60 až 80 procent.
3 Následky extrémnějších výkyvů počasí mohou být katastrofální.

Obchodování s emisemi oxidu uhličitého
V lednu 2005 začaly platit kvóty EU pro obchodování
s emisemi. Zatím se vztahují pouze na výrobní závody skupiny
Rockwool v Dánsku a Nizozemsku. Přesto postupy pro
podrobné sledování a dokumentaci emisí oxidu uhličitého
zavedly všechny výrobní závody.
Snížení emisí oxidu uhličitého nyní má svoji hodnotu,
se kterou se dá obchodovat. Ceny kolísají, ale v posledním
roce průběžně rostly.
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Vliv společnosti Rockwool na znečišťování vzduchu
Smog
Pro zdravý život je důležitý dostatečný přísun čerstvého
vzduchu. Při spalování paliv dochází k jeho znečišťování.
Podle Světové zdravotnické organizace umírá každý rok na
následky znečištění vzduchu ve městech až 800 tisíc lidí. Toto
znečištění je do značné míry způsobováno právě spalováním
fosilních paliv v dopravě, výrobě elektřiny a dalších lidských
činnostech. Alarmující je, že spalujeme stále více fosilních
paliv. Částečky nečistot a smog (fotochemický ozon) mohou
způsobovat vážná plicní onemocnění a smrtelné choroby
srdce a dýchacích cest. K nejohroženějším skupinám
patří astmatici.
Vliv našich výrobků
Izolace vyráběná společností Rockwool ušetří za celý životní cyklus více energie a tím i složek smogu, než kolik jich
vzniklo při její výrobě. Problém smogu jen izolace nevyřeší.
Může ale přispět tam, kde se používají paliva s vysokým obsahem síry, palivo se spaluje při nízkých teplotách nebo používané ﬁltry částic nejsou dostatečně účinné. Bohužel ale není
možné vzhledem ke složitosti fotochemických procesů přesně
stanovit potenciál pro snížení emisí smogových částic.
Vliv naší výroby
Na smogových emisích z výrobních závodů společnosti
Rockwool se nejvíce podílí oxid uhelnatý (CO), formaldehyd
a fenol. Oxid uhelnatý pochází z procesu tavení, fenol a formaldehyd se v malých množstvích uvolňují z pryskyřičného pojiva,
které se používá ke stabilizaci vláken kamenné vlny. Výrobní
závody skupiny Rockwool proto používají pece s přídavnými
hořáky a další ekologické zařízení, aby množství těchto emisí
snížily na minimum. Při teplotách nad 700 °C se totiž většina
organických částic přenášených vzduchem, které vznikají
při výrobě, spálí.

Vliv naší výroby
Hlavním zdrojem nežádoucích živin z výrobních procesů
je čpavek, který se odpařuje z pojiva během předení a vytvrzování vláken. Oxidy dusíku se zase uvolňují při procesu tavení, kdy se používají fosilní paliva, a při vytvrzování vláken.
Ekologické zařízení, které se používá ke spalování čpavku
a dalších organických zbytků ve zplodinách, má bohužel i své
nevýhody. Pece s přídavnými hořáky spotřebovávají energii,
čímž se zvyšuje množství emisí oxidů dusíku. Celkové emise
živin tak zůstávají na stabilní úrovni.

52,7 g

Úspora za životní cyklus

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool:
Kyselý déšť (v ekvivalentech SO2)

8 566 g

Spotřeba za životní cyklus

Vliv našich výrobků
Běžná izolace podkroví vyráběná společností Rockwool
sníží za celou dobu životnosti emise těchto živin až 61 krát
oproti množství použitému při její výrobě. Ekologická rovnováha se v případě těchto vzduchem přenášených živin dostává
do kladných čísel už po deseti měsících od montáže izolace.

9,6 g

4,72 g

Úspora za životní cyklus
Pramen: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

EUTROFIZACE
Nadměrné množství živin může narušit ekologickou rovnováhu ve vodě nebo v půdě. Při tzv. antropogenní eutroﬁzaci
se do vody dostává dusík a fosfor, které slouží jako živiny pro
jedovaté a nepříjemně zapáchající řasy. O rozšíření řas, které
spotřebovávají většinu kyslíku ve vodě, pak svědčí větší počet
uhynulých ryb. V půdách s vysokým obsahem dusíku zase
nemohou růst některé ohrožené rostliny.
Hlavním zdrojem nadměrných živin jsou oxidy čpavku
a dusíku pocházející z chovu dobytka, hnojiv a vzdušných
nečistot ze spalování fosilních paliv. Tyto živiny se hromadí
v atmosféře a do půdy a vody se dostávají spolu se srážkami.

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool:
Eutroﬁzace (v ekvivalentech PO43-)

588 g

Spolehlivá
data nejsou
k dispozici

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool:
Smog (v ekvivalentech C2H4)

V roce 2004 způsobil celosvětový nedostatek kvalitního
uhlí zvýšení emisí CO. Přesto se skupině Rockwool daří od roku
2001 celkové smogové emise snižovat.

Spotřeba za životní cyklus

Úspora za životní cyklus

Spotřeba za životní cyklus
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Běžná půdní izolace vyráběná společností Rockwool sníží za dobu životnosti množství látek
znečišťujících ovzduší 61 až 162krát oproti množství uvolněnému při její výrobě.

1

3

2

1 Čistá voda? Nadměrné množství živin pomáhá řasám růst.

3 Úspora energie zvyšuje kvalitu vzduchu, protože se spaluje méně

fosilních paliv.
2 Pro zdravý život je důležitý dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

KYSELÝ DÉŠŤ
Kyselý déšť poškozuje stromy a narušuje povrch budov.
Ve vodních tocích, jezerech a rybnících, které mají nízký obsah
vápníku, škodí rybám a narušuje celkovou biologickou různorodost. Na kyselém dešti, který je následkem lidské činnosti,
se nejvíce podílí spalování fosilních paliv.
Sloučeniny síry a dusíku vypouštěné do atmosféry jako
plyny reagují s vodou a vytvářejí kyselé dešťové kapky.
Vliv našich výrobků
Izolace vyráběné společností Rockwool omezují kyselý déšť.
Běžná půdní izolace vyráběná společností Rockwool sníží za
dobu životnosti množství látek podílejících se na vzniku kyselého deště až 162krát oproti množství uvolněnému při její
výrobě. Ekologická rovnováha se tak v případě látek podílejících se na vzniku kyselého deště dostává do kladných čísel
už po čtyřech měsících od montáže.

Vliv naší výroby
Na emisích látek přispívajících ke vzniku kyselého deště se
výrobní závody společnosti Rockwool nejvíce podílejí emisemi
oxidu siřičitého (SO2). Důležitou roli hrají i oxidy čpavku a dusíku. Emise oxidu siřičitého pocházejí ze spalování uhlí při procesu tavení. Oxid siřičitý se také uvolňuje z cementu, který používáme při recyklaci odpadu. Ke snížení množství těchto látek
unikajících do ovzduší používáme ﬁltry a další čisticí zařízení.
Skupina Rockwool recykluje stále větší množství odpadu,
což je pozitivní. Negativní stránkou ovšem jsou vyšší emise
oxidu siřičitého. Přesto se nám daří tuto nevýhodu kompenzovat efektivnějším využitím energie. Celkové emise oxidu
siřičitého se tak v posledních letech mírně snížily.
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Ekologické faktory výroby
Bez zohlednění vlivu používání výrobku. Celková rovnováha životního cyklu u běžné izolace je znázorněna na grafech
ekologické rovnováhy na str. 19 až 23.
2001 = index 100

2001

2002

2003

2004

Poznámky

23 (100 %)

23 (100 %)

20 (100 %)

21 (100 %)

Str.

Energie

100

95

93

90

19

Oxid uhličitý 1

100

96

93

94

20 - 21

Oxid uhelnatý 1 + 3

100

104

112

137

20 - 22

Oxid siřičitý 2

100

101

107

97

23

Oxidy dusíku 2 + 3 + 4

100

94

99

101

22 - 23

Zahrnuté výrobní závody

Čpavek 3 + 4

100

106

99

99

22

Formaldehyd 3

100

106

71

65

22

Fenol 3

100

97

97

76

22

Voda

100

99

87

86

26

Prach

100

74

89

71

26

Odpad odvážený na skládky

100

141

98

87

27

Recyklace – zbytkové produkty z jiných odvětví

100

110

114

105

27

Počet pracovních úrazů na milion pracovních hodin (bez indexace)

24,4

19,1

15,8

15,6

24 - 25

1

skleníkový plyn, 2 faktor kyselého deště, 3 faktor smogu, 4 živina

Tyto hlavní ekologické faktory zahrnují spotřebu a emise ve výrobní fázi v závodech společnosti Rockwool. Spotřeba energie je v MWh a spotřeba vody v m3.
Všechny ostatní faktory jsou uvedeny podle hmotnosti. Uvedené hodnoty jsou indexovány a počítány na tunu kamenné vlny s výjimkou počtu nehod mezi
dělníky, které jsou přepočítány na milion pracovních hodin. V roce 2002 byly uzavřeny 3 výrobní závody. Náš druhý výrobní závod v Maďarsku, který jsme
získali těsně před koncem roku 2003, je zahrnut do čísel za rok 2004. Pro jeden ze závodů získaných v roce 2001 nejsou některá data k dispozici.

1

1 Bezpečnost především. V roce 2004 bylo

zaznamenáno vůbec nejméně pracovních
úrazů v historii naší společnosti.

2

2 Ochrana před požárem. Kamenná vlna Rockwool je nehořlavá a odolává teplotám až do 1 000 °C.

Funguje jako protipožární bariéra, která umožňuje dostat požár pod kontrolu. Čas na záchranu lidí
a majetku se tím prodlužuje o několik cenných minut. Z ekologického hlediska protipožární výrobky
společnosti Rockwool prodlužují životnost budov, zabraňují vzniku toxického kouře
a znečištění vody a snižují množství stavební suti po požáru.
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Bezpečnost práce a výrobků

Zákazníci si volí skupinu Rockwool jako preferovaného dodavatele díky jejím praktickým zkušenostem
a konkurenceschopným značkovým řešením, která zvyšují efektivitu využívání energie
a protipožární bezpečnost, zlepšují akustické vlastnosti a vnitřní klima.
Mise skupiny Rockwool

Bezpečnost práce a výrobků patří ve skupině Rockwool
k hlavním prioritám. Náš systém řízení v oblasti ochrany zdraví
a bezpečnosti práce dosáhl v uplynulých letech pozoruhodných výsledků. Jednou z našich zásad je také informovat zákazníky o tom, jak mají naše výrobky správně montovat a jak
s nimi mají zacházet.
Historicky nízký počet pracovních úrazů
Rok 2004 se stal rokem s vůbec nejnižším počtem pracovních úrazů v naší historii. V průměru se četnost pracovních úrazů snížila na 15,6 případů za milión pracovních hodin.
Oproti roku 2001 se jedná o pokles o 36 procent. V roce 1992
činila průměrná četnost pracovních úrazů dokonce 50.
V roce 2004 splnilo 18 výrobních závodů nový, přísnější
cíl skupiny, podle kterého nesmí četnost pracovních úrazů
překročit číslo 19. V jednom výrobním závodě nedošlo
v roce 2004 dokonce k žádnému pracovnímu úrazu.
Bezpečnost vláken vyráběných společností Rockwool
potvrdila Světová zdravotnická organizace
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci, dospěla v roce
2001 k závěru, že kamenná vlna by měla být vyškrtnuta
ze seznamu látek s možným rakovinovým účinkem na člověka
(kategorie 2B). Epidemiologické studie a dlouhodobé studie
inhalace totiž neprokázaly zvýšené riziko rakoviny plic v důsledku vdechování vláken kamenné vlny na pracovišti.
Kontakt s pokožkou
Při manipulaci s výrobky společnosti Rockwool může dojít
k dočasnému podráždění pokožky, způsobenému mechanickým působením drsných vláken. K podobnému podráždění
dochází při styku s drsnými textiliemi. Evropská unie proto
výrobky z minerální vlny klasiﬁkovala v roce 1997 jako
výrobky dráždící pokožku. Společně s odbory a příslušnými
státními úřady vypracovali výrobci minerální vlny soubor
doporučení, jak zacházet s výrobky tak, aby riziko dočasného
podráždění pokožky bylo minimální.
Složky pojiva
Kamennou vlnu vyráběnou společností Rockwool obvykle
tvoří z 98 procent anorganické materiály (kámen) a pouze ze
dvou procent materiál organický. Je jím malé množství oleje,

který se do výrobků přidává pro dosažení vodoodpudivého
účinku a snížení prašnosti. Zároveň také vlákna spojuje.
Touto organickou látkou je fenolformaldehydové pojivo
modiﬁkované močovinou, které se používá při výrobě dřevotřískového nábytku. V minulosti se používala při výrobě
bakelitových klik a telefonů.
Než se výrobek dostane k zákazníkovi, pojivo se vytvrdí
v peci při teplotě přes 200 °C. Testy vnitřního klimatu prokázaly, že při použiti v budovách za normálních teplot se z pojiva neuvolňují žádné emise. Výrobky společnosti Rockwool
proto byly zařazeny do kategorie M1, což je nejlepší kategorie
z hlediska vnitřního klimatu, v níž jsou pouze výrobky, které
splňují velmi přísné ﬁnské normy. Zákazníci si mohou také
koupit akustické stropní panely Rockfon, které zase splňují
dánské požadavky na vnitřní klima.
Při výrobě nevytvrzeného pojiva se používají různé
chemikálie, například čpavek, fenol a formaldehyd, u něhož
jsou známy karcinogenní účinky a dráždivý účinek na pokožku. Společnost Rockwool proto zavedla bezpečnostní
systém, který zabraňuje zaměstnancům přijít do styku
s nevytvrzeným pojivem. Systém ventilace a ekologické
výrobní zařízení minimalizují množství vzdušných emisí
a vytvářejí bezpečné pracovní prostředí.
V konečném vytvrzeném výrobku se už žádný volný
formaldehyd nevyskytuje.
Účinná ventilace při vysokých teplotách
Kamenná vlna vyráběná společností Rockwool je jedním
z nejbezpečnějších materiálů, pokud se dostane do styku
s ohněm nebo extrémně vysokými teplotami. Má totiž vysoký
obsah anorganických látek (kamenných vláken), které jsou
nehořlavé a nevydávají kouř.
Tak jako z každé organické látky se může i z malého
množství pojiva a oleje uvolňovat kouř a mohou vznikat
rozkladné produkty, pokud na ně působí vysoké teploty.
Pro případy, kdy se izolace zahřívá na teplotu vyšší než 90 °C
(např. průmyslová izolace kolem horkovodního potrubí
v elektrárnách), vydala skupina Rockwool bezpečnostní
listy k jednotlivým výrobkům, v nichž doporučuje zajistit
účinné větrání během počáteční fáze zahřívání. Taková
opatření ovšem nejsou potřeba, pokud se izolace
používá v budovách s běžnými teplotami.
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Vliv společnosti Rockwool na její okolí
Naši sousedé jsou pro nás důležití, proto s nimi vedeme
otevřený dialog a neseme odpovědnost za své působení.
Vždyť naše výrobky slouží ke zmírnění dopadů na životní
prostředí nejen v místě instalace, ale i globálně. Naše výrobní
závody jsou proto povinny „zamést si před svým vlastním
prahem“ a maximálně omezit případné rušivé vlivy své
činnosti na okolí.
Šetření vodou
V mnoha oblastech jsou zdroje čisté vody omezené. Skupina Rockwool proto odpadní vodu recykluje a snižuje tak
svoji celkovou spotřebu vody. Zároveň se snaží produkovat
co možná nejméně odpadní vody.
Za celý životní cyklus „spotřebuje“ 1 čtvereční metr běžné
izolace podkroví vyráběné společností Rockwool 26,4 litrů
vody. To odpovídá zhruba dvěma spláchnutím toalety.
Skupina Rockwool používá vodu při výrobě pojiva, na
čištění a na chlazení. Chladicí a čisticí voda se recykluje.
Většina vody používané v našich výrobních závodech
skončí jako vodní pára v ovzduší. Pouze malá část (sanitární
a regenerační voda z čističek odpadní vody) končí jako
odpadní voda v kanalizaci na základě dohody s místními
úřady. Od roku 2001 spotřeba vody na výrobní jednotku
klesla o 14 procent.
Prach a popílek z výroby
K zachytávání prachu a popílku z pecí používají naše
výrobní závody ﬁltry. Zavedení nejlepší dostupné

technologie (BAT) vedlo k výraznému snížení emisí prachu
v některých nově získaných výrobních závodech. Od roku
2001 tak množství těchto emisí kleslo o 29 procent.
V roce 2004 byl realizován investiční projekt s cílem zajistit,
aby popílek nebyl rizikový faktorem pro životní prostředí, naše
zaměstnance ani obchodní partnery. Výsledkem tohoto projektu bylo vytvoření nových standardů skupiny pro bezpečné
zacházení s popílkem.
Kontrola chemikálií
V roce 2004 zavedla skupina nové zásady pro používání chemických látek a kontrolu rizik spojených s chemickými látkami.
Tyto zásady se staly nedílnou součástí systémů řízení
výrobních závodů.
Zápach z výroby
Zápach z výroby složek organického pojiva snižují ﬁltry
a pece s přídavnými hořáky. Intenzivnější recyklace odpadů
z výroby kamenné vlny má řadu výhod, ale na druhou stranu
má za následek vyšší pachové emise z čpavku a spalovaného
bakelitového pojiva.
Dialog se sousedy je důležitý. Pomáhá nám pružně upravovat výrobní proces, pokud neprobíhá tak, jak by probíhat
měl. V roce 2004 jsme výrobní procesy a ekologické výrobní
zařízení ještě zdokonalili, abychom snížili obtěžující pachové
emise na minimum.
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Eelco van Heel

Dělejme to jinak!

generální ředitel
skupiny Rockwool

Recyklace – od odpadu k cennému zdroji

1

Energie dnes patří k hlavním tématům. S nedávným
prudkým zvýšením cen paliv se do popředí opět dostala
otázka, nakolik bude v budoucnu možné zajistit zdroje
levné energie, která je pro další rozvoj moderní společnosti nezbytná.
Jak dlouho stávající zdroje ještě vydrží? Na tuto otázku
nelze dát jednoduchou odpověď. Nesporné je, že zásoby
fosilních paliv jsou omezené a že s jejich používáním
je spojena celá řada vedlejších dopadů včetně zhoršování
kvality ovzduší v městských oblastech a rostoucích emisí
oxidu uhličitého. Existuje tedy hned několik důvodů,
proč bychom měli jednat.
Už mnoho let se skupina Rockwool snaží podporovat
výstavbu energeticky úsporných budov. Jen málokdo
totiž ví, že právě budovy se na spotřebě energie a emisích
oxidu uhličitého podílejí nejvíc. V Evropě a v Severní Americe připadá na budovy přes 40 procent veškeré spotřebované energie, a to především na vytápění a klimatizaci.
Ještě méně známo je, že spotřebu energie v budovách
můžeme snížit až o 90 procent. Úsporou energie přitom
můžeme ušetřit peníze, snížit emise oxidu uhličitého
a dokonce vytvořit nová pracovní místa.
Výstavba technologicky dokonalejších a energeticky
málo náročných budov by měla být hlavní prioritou
každého politika, který to s naší „energetickou“ budoucností myslí opravdu vážně. Přispět k tomu může například
prosazováním přísnějších požadavků na energetickou
účinnost jak u nových, tak i starých budov.
S cílem podpořit tento proces se skupina Rockwool
zapojila do několika projektů výstavby a rekonstrukce
stávajících budov. Tyto energeticky efektivní projekty
dokazují úřadům, vlastníkům budov a stavebním expertům,
že úspor lze skutečně dosáhnout, a to nikterak složitým
způsobem. V této zprávě se můžete o těchto projektech
dozvědět víc. Věříme, že se tato zpráva pro vás stane
inspirací. Neměli bychom totiž příliš otálet.

Titulní strana: Globální oteplování. Termální snímek Země ukazuje postup vysokých
teplot ze Sahary směrem na sever. V srpnu 2003 zasáhla Evropu vlna veder.

Mít v pořádku svůj vlastní dům
Co dělá skupina Rockwool, aby zajistila, aby její vlastní
výrobky a výrobní zařízení splňovaly ekologické normy
a standardy?
Hlavní hodnota společnosti vychází z toho, že své
konání opírá o vědecké informace. O celkově pozitivním
vlivu izolací Rockwool na životní prostředí svědčí hodnocení jejich dopadu, která se provádějí během celého životního cyklu výrobku. Negativní dopady výroby na životní
prostředí (např. spotřeba energie a emise oxidu uhličitého)
obvykle představují méně než jedno procento přínosu
výsledného výrobku pro životní prostředí.
Za fungování ohleduplné k životnímu prostředí získal
Rockwool v minulosti již několik ekologických ocenění.
Naše schopnosti přinášejí velmi přesvědčivé výsledky
ve výrobních závodech, které jsme získali a vybudovali,
a to nejen ve východní Evropě. Díky know-how a investicím
tak zpravidla dokážeme snížit energetickou náročnost
výroby jedné jednotky izolace o 50 procent. V roce 2005
byla kanadská dceřiná společnost Roxul Inc., která sídlí
v Miltonu, oceněna prestižní ekologickou cenou.
Odpovědnost za životní prostředí je životně důležitá.
Vyžaduje od nás jako jednotlivců i jako společnosti,
abychom jednali. A pokud budeme chtít nižší účty
za elektřinu a čistší, udržitelnější život pro miliony lidí,
musíme jednat teď.

Eelco van Heel
září 2005

27

1 Zelené ocenění. Kanadská rada ministrů životního prostředí (CCME)

udělila své nejvyšší ocenění Pollution Prevention Award v roce 2005 naší
kanadské dceřiné společnosti Roxul Inc., která sídlí v Miltonu ve státě
Ontario. Ocenila tím úspěch společnosti Roxul při snižování spotřeby
energie a omezování množství vzdušných emisí a odpadu vyváženého
na skládky. Na obrázku zleva: Jack Silva, ředitel závodu, Trent Ogilvie,
prezident, a Bent Soegaard, ředitel výroby společnosti
Roxul Inc. v Miltonu.

Sopečná diabasová hornina, kterou používáme při výrobě,
není vzácná. Naopak se ve velkém množství vyskytuje prakticky všude na světě. Každý rok vytvoří sopky a desková
tektonika 38 000krát víc horniny, než kolik se jí používá
k výrobě kamenné vlny.
Naopak půda je vzácným zdrojem. Hledání vhodné lokality
pro novou skládku odpadu je stále složitější i proto, že lidé
nechtějí mít skládku ve svém sousedství. Proto skupina
Rockwool investuje velké prostředky do systémů recyklace.
Opětovné využití cenných zdrojů
Kupolová pec, která se používá při výrobě výrobků společnosti Rockwool, pracuje při teplotách vyšších než 1 500 °C.
To znamená, že je ideální k nahrazení prvotních surovin, tedy
např. horniny a paliva, odpadními materiály s podobným
chemickým složením. V současnosti přeměňujeme přes 300
tisíc tun odpadu na hodnotnou surovinu. Z této symbiózy
těží nejen životní prostředí, ale i naši obchodní partneři
a samozřejmě i naše skupina.
Od roku 2001 se relativní podíl zbytkových materiálů z dalších průmyslových odvětví zvýšil o 5 procent, což je pozitivní.
Na druhou stranu rok 2004 byl atypický i přes historický rekord
v absolutním počtu tun recyklovaného zbytkového materiálu,
neboť relativní podíl recyklovaného materiálu na výrobní
jednotku se snížil o 8 procent.
.

2

2 Čím více se recykluje, tím méně je skládek odpadu. Naše pece přeměňují

přes 300 tisíc tun odpadu na hodnotnou surovinu. Proces recyklace je
podobný přírodním procesům probíhajícím v sopce: kamenná vlna se
vyrábí tavením diabasové horniny, vápence a recyklovaných briket s dalšími surovinami při teplotě 1 500 °C v kupolové peci vytápěné uhlím.
Tekutá kamenná hmota rychle chladne při odvíjení vláken – kamenné
vlny. Pro stabilitu a vodoodpudivé vlastnosti se přidává pojivo a impregnační olej. Kamenná vlna se pak zahřívá na teplotu kolem 200 °C, aby
se pojivo vytvrdilo a materiál ustálil pro konečné zpracování. Ekologické
zařízení, tj. ﬁltry, předehřívací jednotky, pece s přídavnými hořáky a další
čisticí a sběrné systémy, činí ze „zkrocené sopky“ ekologicky ohleduplný
proces.

Méně odpadu na skládky
V rámci interního systému recyklace se odpad z kamenné
vlny a zbytkových materiálů z jiných průmyslových odvětví
lisuje do briket, které se taví a znovu se zpracovávají
na novou kamennou vlnu.
V minulosti jsme do recyklačních zařízení investovali
obrovské prostředky, a tak v současné době se recyklují tři
čtvrtiny odpadu z kamenné vlny. Pryč je tak doba, kdy areál
výrobního závodu hyzdily kopce odpadní kamenné vlny.
Zaváděním této technologie do nově získávaných výrobních závodů výrazně snižujeme celkové množství odpadu.
Oproti roku 2001 se objem odpadu vyváženého na skládky
snížil o 13 procent (od roku 2002 dokonce o úctyhodných
38 procent). Odpadní kamenná vlna se také využívá jako
surovina v dalších průmyslových odvětvích, například při
výrobě cihel.
Bylo provedeno několik rozborů zaměřených na vyluhování
látek obsažených v odpadní vlně. Tyto analýzy potvrdily, že
odpadní kamenná vlna a další použité výrobky z ní mohou
být bezpečně ukládány na běžných skládkách odpadu určené
pro minerální odpad s nízkým obsahem organických látek.

Skupina Rockwool
Skupina Rockwool je největším dodavatelem výrobků
z kamenné vlny na světě. Naším posláním je, aby si nás zákazníci
zvolili jako svého preferovaného dodavatele díky našim praktickým zkušenostem a konkurenceschopným značkovým řešením,
která zvyšují efektivitu využívání energie a protipožární bezpečnost a zlepšují akustické vlastnosti a vnitřní klima.
Skupina Rockwool byla založena v roce 1937. Dnes má 7 400
zaměstnanců, kteří poskytují služby zákazníkům ve více než
30 zemích světa. V roce 2004 dosáhl její obrat 1 229 milionů eur.
Kamenná vlna zlepšuje životní prostředí a kvalitu života milionů lidí. Tento univerzální materiál se používá jako izolace proti
tepelným ztrátám a chladu. Díky tomu snižuje znečišťování vzduchu, protože omezuje spalování fosilních paliv. Vyrábí se z horniny,
která je přirozeně nehořlavá a snáší teploty až do 1 000 °C.

Jako spolehlivá protipožární instalace v budovách a na lodích
je proto ideální k ochraně životů a cenného majetku.
Kamenná vlna chrání také před hlukem. Proto se používá
v akustických stropních deskách, protihlukových bariérách, jako
izolace kolem hlučných strojů, ve stěnách a střechách, pod podlahami a dokonce i pod železničními kolejemi. Slouží ale i pro pěstování zeleniny a květin, vyrábí se z ní fasádní desky a zpevňující
vlákna do karoserií automobilů a najdeme ji v celé řadě dalších
průmyslových aplikací.
Skupina Rockwool si vybudovala vedoucí postavení na světě
v oblasti technologie zpracování kamenné vlny. Naše „zkrocené
sopky“ vyrábějí kamennou vlnu ve 22 výrobních závodech
po celé Evropě, v Severní Americe i v Asii.
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Výrobní závody Rockwool Group:

Rockwool, a. s.
U Háje 507/26, 147 00 Praha 4
tel.: 241 029 611, fax: 241 029 622
e-mail: info@rockwool.cz
www.rockwool.cz

Rockwool, BuildDesk, Chance Energiepass, Rockfon, RockDelta a zelené protihlukové
bariéry RockDelta jsou registrované ochranné známky skupiny Rockwool.
Graﬁcký návrh, výroba a předtiskové zpracování: Boje & Mobeck as
Adaptace CZ: Studio Rema ´93, spol. s r. o.
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