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Na‰e klima se mûní. ZároveÀ se ztenãují na‰e zásoby fosilních 
paliv.

Své obavy vyjadfiují klimatologové, pfiedstavitelé státÛ i 
‰iroká vefiejnost. Samotné obavy ale nestaãí. Potfiebujeme 
zrychlit opatfiení, která ‰etfií energii a sniÏují zneãi‰tûní. Dobrá 
zpráva je, Ïe se nám to mÛÏe podafiit a Ïe tím navíc mÛÏeme 
u‰etfiit i peníze

Budovy
V EU a ve Spojen˘ch státech se budovy podílejí na celkové 
spotfiebû energie zhruba 40 %. Nejvíc energie pfiitom 
spotfiebuje vytápûní a chlazení. Vût‰ina této energie ale pfiijde 
vniveã kvÛli nedostateãné izolaci. Pfiitom pomocí osvûdãen˘ch 
technologií sniÏujících energetickou nároãnost dokáÏeme 
omezit spotfiebu energie na vytápûní budovy aÏ o 90 %!

âasem bychom tak byli schopni v Evropû kaÏd˘ rok 
u‰etfiit aÏ 270 mld. eur a sníÏit emise CO2 aÏ o 460 mil. tun 
(to je dokonce víc, neÏ k ãemu se zavázala EU v Kjótském 
protokolu), jestliÏe by v‰echny budovy, které procházejí 
rekonstrukcí, byly modernizovány tak, aby odpovídaly 

souãasn˘m nízkoenergetick˘m standardÛm. Obrovsk˘ 
potenciál existuje i v dal‰ích ãástech svûta. Pokud nezaãneme 
jednat, pfiijde nás to jednou draho.

Pomoc je na dosah
Tato zpráva popisuje hned nûkolik opatfiení, která mÛÏeme 
uãinit v sektoru bytov˘ch, komerãních a vefiejn˘ch budov.

PfiestoÏe izolace, kterou vyrábí spoleãnost Rockwool, je 
jedním z mála v˘robkÛ, kter˘ za svÛj Ïivotní cyklus u‰etfií 
stonásobnû víc energie, neÏ kolik se jí spotfiebuje na jeho 
v˘robu, spotfiebitelem energie je i samotná skupina Rockwool. 
V této zprávû se proto také dozvíte, co dûláme proto, 
abychom zdokonalili vlastní v˘robní procesy.

KaÏd˘ z nás nese odpovûdnost za to, aby jeho dÛm byl 
v pofiádku. Tato zpráva obsahuje rady a pokyny, ale k tomu, 
abychom probûhli cílovou ãárou, musíme bûÏet. Vy i já.

Eelco van Heel
generální fieditel Rockwool International A/S

Závod o sniÏování energetické nároãnosti a zmírÀování klimatick˘ch zmûn uÏ 
zaãal. Zatím je‰tû stále mÛÏeme vyhrát, ale celá na‰e spoleãnost bude muset 
pfiidat do kroku, aby neztratila ze zfietele cíl a udrÏela si své odhodlání

JDEME NA TO! 
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Energia sa stala najvy‰‰ou politickou otázkou, a to z dobrého 

dôvodu. Moderná spoloãnosÈ je závislá na energii. Bezpeãná 

dodávka lacn˘ch palív ovplyvÀuje prosperitu miliardy ºudí. Aby sa 

vyhovelo na‰im potrebám, svet tradiãne volá po viac energii. My 

ale jednoducho nedokáÏeme vytvoriÈ viac fosílnych palív – ani 

neobohaten˘ urán – zdroje, ktoré hasia 86% dne‰ného smädu po 

energii.

V posledn˘ch pár rokoch sa ceny ropy znásobili z $24 za barel 

na zaãiatku roku 2003. Ropné krízy tieÏ ukázali, ako sme zraniteºní 

a vidíme prírodné katastrofy a politické konfl ikty, ktoré stále 

ohrozujú dôleÏité dodávky energie.

Milióny chudobn˘ch ºudí ÈaÏko pracujú, aby kopírovali kvalitu 

Ïivota, ktorú videli v bohat˘ch krajinách. To je dobré, ale ak tieÏ 

napodobÀujú na‰u úbohú energetickú úãinnosÈ, k˘m sa nezlep‰íme, 

bude v˘sledok katastrofi ck˘ pre v‰etk˘ch.

Plytvajte menej
Ekonomick˘ rast môÏe – a mal by – byÈ oddelen˘ od narastajúceho 

vyuÏívania energie. Väã‰inou na‰ej energie sa zbytoãne plytvá. 

‘V na‰ej nádobe s energiou je diera !’ takÏe tieto úniky musíme 

zastaviÈ – odlievaním viac energie do systému nerie‰i ná‰ problém.

V roku 2007 sa Európska Únia rozhodla, Ïe pred rokom 2020 

zlep‰í svoju en ergetickú úãinnosÈ o 20 %. âínska vláda má za 

cieº  zlep‰iÈ energetickú úãinnosÈ o 20% len do piatich rokov, ale 

zaostáva za svojím cieºom. Dokonca celosvetovo najväã‰í uÏívateº 

energie, USA, sa usilujú menej plytvaÈ energiou a zníÏiÈ pred rokom 

2025 jej dodávky zo Stredného v˘chodu o 75%. Ako dosiahneme 

túto cieºovú ãiaru?

Na‰e budovy, ktoré zodpovedajú za pribliÏne 40% vyuÏitia 

energie v Európe a USA, sú pochopiteºn˘m miestom, kde zaãaÈ. 

Energetická úãinosÈ – úloha moÏná!

 Preãítajte si viac o energetickej úãinnosti – preão a ako:
 www.rockwool.com

Tu leÏí pravdepodobne najväã‰í potenciál v˘hodn˘ch úspor 

energie, a toto môÏeme realizovaÈ s existujúcou, dobre overenou 

technológiou. Táto správa poskytuje príklady ako dosiahnuÈ 

v˘znamné úspory. 

Energetická úãinnosÈ – dôleÏitá pre konkurenciechopnosÈ 
a rast
V roku 1970 bol energeticky neúãinn˘ svet dováÏajúci ropu 

prekvapen˘ a svetová ekonomika bola zapojená do re cesie, keì 

dodávky boli obmedzené a ceny prudko stúpali. Dnes EÚ, USA a 

Japonsko stále dováÏajú podstatnú ãasÈ svojej energie, k˘m âína, 

India a ìal‰ie kºúãové ekonomiky sa r˘chlo stávajú obrovsk˘mi 

importérmi fosílneho paliva. Kto je najlep‰ie pripraven˘ a najmenej 

ohrozen˘, ak by sa vyskytla nová energetická kríza?

Posledná ropa – dych vyráÏajúce fakty
•  86% na‰ej energie pochádza z fosílnych palív a zdrojov 

neobohateného uránu.

•  Dopyt po energii rastie.

•  Zásoby r˘chlo klesajú. 

•  PouÏívame niekoºkokrát viac zodpovedajúcej ropy ako nájdeme.

•  80% krajín, ktoré produkujú ropu, ãelí, alebo uÏ zápasí 

s klesajúcou produkciou.

•  Energetická sila je koncentrovaná v pár zraniteºn˘ch rukách. 

·tyri krajiny kontrolujú väã‰inu svetov˘ch zásob ropy. Tri krajiny 

kontrolujú 56% zásob ropy.

     Zdroje: ASPO, BP

“Koºko energetickej nezávislosti 
má krajina, keì je skoro úplne 
závislá na dodávkach ropy a 
 zemného plynu?”

Barroso-Prezident Komisie EÚ
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Preão ‰etriÈ energiou?
• BezpeãnosÈ energetick˘ch dodávok
• ZníÏenie globálneho otepºovania
• ZníÏenie nákladov na energiu
• Medzinárodná konkurencieschopnosÈ
• âistej‰ie ovzdu‰ie, lep‰ie zdravie

AKO

u‰etriÈ opäÈ 20%
Zlep‰enie energetickej úãinnosti o 20% môÏe byÈ uskutoãnené 

skôr ako do 13 rokov ako sºubuje EÚ, len do päÈ rokov! 

V rokoch 1979-1984, po prv˘ch energetick˘ch krízach, 

Dánko intenzívne izolovalo a zredukovalo svoje potreby na 

vykurovanie o 20% na ‰tvorcov˘ meter podlahovej plochy. 

Podporné projekty, informaãné kampane, profesionálne 

rady a poÏiadavky na lep‰iu energetickú úãinnosÈ boli v‰etko 

dôleÏit˘mi katalyzátormi. ëal‰ie krajiny môÏu urobiÈ to isté.

Zdroj: Enerdata/Eurostat

Ak by Rusko dosiahlo tú istú energetickú úãinnosÈ ako Dánsko (posledn˘ ãist˘ 
exportér  energie EÚ), tak by mohlo znaãne zv˘‰iÈ svoje exporty energie. Rusko 
vyuÏíva viac ako dvojnásobok energie na v˘robu jedného dolára hrubého 
domáceho produktu (GDP) ako je svetov˘ priemer. V˘nosy zo zemného plynu 
zodpovedajú za 26% ruského GDP.

Energetická intenzita (2003) – upravená pre paritu kúpnej sily
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„Efektivnûj‰í vyuÏívání energie 
je ta nejlevnûj‰í a nejrychlej‰í 
cesta, jak sníÏit emise 
skleníkov˘ch plynÛ.“

Claude Mandil, fieditel Mezinárodní energetické 

agentury

Poptávka po energii roste na celém svûtû. Pokud s tím nic 

neudûláme, budeme muset postavit stovky nov˘ch elektráren, které 

nás budou stát hodnû – jak fi nanãnû, tak s ohledem na Ïivotní 

prostfiedí. SniÏování energetické nároãnosti je pfiitom pohodlná a 

úsporná cesta, jak potfiebu nov˘ch elektráren omezit. Podle Komise 

EU se totiÏ v˘roba kaÏdého dal‰ího kilowattu elektfiiny prodraÏí o 50 

aÏ 400 %.

SniÏování emisí CO2 se ziskem:
Pokud se nám v Evropû podafií uvést budovy, které právû procházejí 

rekonstrukcí, do souladu se stávajícími normami nízké energetické 

nároãnosti, budeme moci postupem ãasu u‰etfiit aÏ:

• energii odpovídající 3,3 mil. barelÛm ropy dennû (zhruba 4 % 

celosvûtové spotfieby pro v‰echny úãely),

Dal‰í elektrárny, nebo energií tolik nepl˘tvat?
• 270 mld. eur roãnû na nákladech na energii a

• sníÏit emise CO2 o 460 mil. tun roãnû (to je víc, neÏ po EU 

poÏaduje Kjótsk˘ protokol).

ZároveÀ by vzniklo pfies 500 000 nov˘ch pracovních míst.

Toto sníÏení emisí CO2 jenom v Evropû odpovídá:

• 188 jadern˘m elektrárnám,

• zv˘‰ení instalovaného v˘konu vûtrn˘ch elektráren na celém svûtû 

na osmnáctinásobek nebo

• 88 uheln˘m elektrárnám vybaven˘m technologií zachycování a 

ukládání CO2.

Celosvûtov˘ potenciál úspor CO2 v budovách je dokonce je‰tû 

vût‰í (témûfi desetinásobn˘).

Pramen: Ecofys, CEPS, Eurima.

Proã sniÏovat energetickou nároãnost budov
• Budovy se na spotfiebû energie a emisích CO2 v Evropû a 

Severní Americe podílejí ze 40 %.

• Dvû tfietiny této energie se spotfiebovává na vytápûní nebo 

klimatizaci.

• AÏ 90 % energie na vytápûní se pfiitom dá u‰etfiit pomocí 

stávajících technologií.
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Pravda v˘hodná pro v‰echny
MÛÏeme sníÏit emise CO2 z budov a je‰tû k tomu u‰etfiit 
peníze
Zprávy vypracovávané rÛzn˘mi odborn˘mi organizacemi a skupinami 

expertÛ (napfi. Ecofys, Stern, McKinsey, CEPS nebo Mezivládní panel 

OSN o klimatick˘ch zmûnách IPCC) se stále ãastûji zmiÀují o tom, Ïe 

jednou z nákladovû efektivních moÏností, jak sníÏit emise CO2, ne-li 

dokonce nákladovû nejefektivnûj‰í, je sníÏení energetické nároãnosti 

budov díky pouÏití kvalitnûj‰í izolace. Napfiíklad experti sdruÏení 

v panelu IPCC tvrdí, Ïe „opatfiení na sníÏení energetické nároãnosti 

nov˘ch i stávajících budov by mohla v˘raznû omezit emise CO2, 

navíc s ãist˘mi ekonomick˘mi v˘nosy“. Tím, Ïe nesniÏujeme emise 

CO2 a spotfiebu drahé energie v budovách, tak vlastnû pfiicházíme o 

peníze.

Doufejme, Ïe rostoucí povûdomí o této problematice pomÛÏe 

otevfiít cestu k mnohem ambicióznûj‰ímu sniÏování emisí CO2 

v pfií‰tím protokolu ke klimatick˘m zmûnám. Evropská unie uÏ pfiijala 

jednostrann˘ závazek omezit emise CO2 o 20 %, ale zároveÀ usiluje 

o pfiijetí mnohostranného závazku sníÏit emise do roku 2020 aÏ o 30 

%. Je‰tû stále máme moÏnost omezit rÛst prÛmûrné globální teploty 

na „pouhé“ 2 °C. K tomu by ale bylo zapotfiebí sníÏení emisí CO2 

v prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích do roku 2050 o 50 aÏ 85 %. Nejvût‰í 

vliv mají opatfiení, která jsou rychlá – a sniÏování energetické 

nároãnosti budov je technologie, kterou máme k dispozici uÏ teì.

 âtvrtá hodnoticí zpráva panelu IPCC, Pracovní skupina III, 
„Shrnutí pro politiky“, str. 18

 Viz www.ipcc.ch. 

Izolace Rockwool prodaná jen 
v leto‰ním roce u‰etfií za svoji 
dobu Ïivotnosti pfies 200 mil. 
tun CO2.
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·védsko 0,13

Fínsko 0,16

Estónsko 0,16

Nórsko 0,18

Nemecko 0,20

Spojené kráºovstvo 0,20

Loty‰sko 0,20

Dánsko 0,25

Rakúsko 0,25

Francúzsko 0,25

Maìarsko 0,25

Slovinsko 0,25

·vajãiarsko  0,30

Poºsko 0,30

âeská republika 0,30

Slovensko 0,30

Belgicko 0,40

Litva  0,40

·panielsko (Madrid/Sevilla) 0,45

Portugalsko 0,50

Taliansko (Bolzano/Palermo) 0,60

Chorvátsko (Zagreb) 0,65

Budova môÏe maÈ ÏivotnosÈ 100 rokov alebo aj viac. Je to veºmi 

cenovo efektívne zakomponovaÈ optimálnu energetickú úãinnosÈ 

od zaãiatku, a veºmi nákladné, ak nepouÏijeme dostatoãnú hrúbku 

izolácie. Väã‰ina krajín má poÏiadavky na minimálnu hrúbku izolácie 

nov˘ch budov. Vo väã‰ine prípadov su v‰ak tieto normy ìaleko 

nedostatoãné, aby sa vyuÏil úpln˘ environmentálny a ekonomick˘ 

potenciál.

Ambície Severnej Ameriky
Svetovo najväã‰ím konzumentom a importérom energie sú USA. 

Celé desaÈroãia prevaÏovali zvyky veºkej spotreby energie, ale teraz 

sa ãasy menia. Prísne redukcie v americkom intenzívnom ‰t˘le, ão sa 

t˘ka energie sú nevyhnutné, pokiaº má krajina naplniÈ svoje ambície 

drasticky redukovaÈ dovoz energie zo Stredného v˘chodu.

Budovy zodpovedajú za skoro 40% vyuÏívania energie v USA. 

Ameri cké domy sú viac ako dva krát  veºké ako je priemerná veºkosÈ 

euró pskych domov a 77% je vybaven˘ch klimatizáciou. Lep‰ia 

izolácia je nevyhnutná. Energetick˘ úrad USA poukazuje na moÏnosÈ 

energetick˘ch úspor v obytn˘ch budovách o 57%-68%. Celo‰tátne 

daÀové úvery do $2000 sa teraz dávajú vlastníkom domov, ktorí 

riadne izolujú svoje domy. Veºa ‰tátov sa angaÏuje v iniciatívach 

úspory energie a CO2 vo verejn˘ch budovách. Dokonca sa teraz 

roz‰irujú ultra-efektívne ’pasívne domy’ (viì str. 10).

Kanada tieÏ ur˘chºuje energetickú úãinnosÈ v budovách. V 

provincii Ontário boli presadené energetické nároky na nové 

domy o 21,5%  zlep‰en˘mi normami na izoláciu stien a stropov, 

vysokoúãinné kotle a energeticky úãinné okná.V rokoch 2009 a 

2012 prídu do úãinnosti dokonca vy‰‰ie poÏiadavky na  energetickú 

úãinnosÈ.

Ako u‰etriÈ viac energie v nov˘ch budovách

 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Nové stre‰né kon‰trukcie – povolené energetické straty

Skoro v‰ade v Európe energetické nároky zlyhávajú v zohºadnení dne‰n˘ch klimatick˘ch podmienok a cien energie. Dokonca aj tieto neadekvátne 

ofi ciálne poÏiadavky sú zriedka kontrolované (a nie vÏdy sa dodrÏujú). Podmienky v star˘ch budovách sú dokonca hor‰ie. Hoci v niektor˘ch 

krajinách môÏe prísnej‰í energetick˘ rámec  pre celú budovu viesÈ k voºbe niÏ‰ích/lep‰ích U-hodnôt pre strechy, ako je minimálna poÏiadavka.

Skupina Rockwool iniciovala 
historick˘ rozmach v˘robnej 
kapacity, aby splnila narastajúcu 
potrebu izolácie. Minimálne 6 
nov˘ch zariadení – tovární alebo 
v˘robn˘ch liniek – bude v prevádzke 
od 2007-2010.

 (U-hodnota)
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Ako neplytvaÈ peniazmi
Minimálne zlep‰enie v poÏiadavkách pre izoláciu 

striech potrebn˘ch pre nové budovy

 viac ako 200 mm naviac  

 do 200 mm naviac  

 do 150 mm naviac

 do 100 mm naviac

 0 - 50 mm naviac

Normy pre izoláciu (minimálne poÏiadavky U-hodnoty) 

musia byÈ znaãne vylep‰ené vo väã‰ine regiónoch, aby sa 

prestalo s plytvaním peÀazí na vykurovanie a chladenie ich 

budov. V meste ako je Bolzano v severnom Taliansku sa 

úspory medzn˘ch nákladov zv˘‰ili, t˘m Ïe boli sprísnené 

poÏiadavky  na izoláciu striech o viac ako 200 mm. Aj 

napriek väã‰ej hrúbke izolácie môÏu úspory energie pri 

dne‰n˘ch cenách energií stále prev˘‰iÈ vynaloÏené in-

vestície. E‰te dôleÏitej‰ia bude izolácia v krajinách, kde 

úspory CO2 majú komerãnú cenu, kde lep‰ia izolácia robí 

drahé radiátory v pasívnych domoch nadbytoãn˘mi, alebo 

kde ceny energie pravdepodobne stúpnu.
Zdroj: Rockwool International A/S. 

Autor: SEGEFA-Ulg

1) Iba elektricky vykurované budovy
2) K augustu 2009
3) Obytné. Neobytné, e‰te nesfi nalizované

AKO!

uskutoãniÈ dlhotrvajúce rie‰enia
Minimálne kaÏd˘ch päÈ rokov musia krajiny EÚ aktualizovaÈ 

ich poÏiadavky na energetickú úãinnosÈ budov. A 25% 

zlep‰ení pre nové budovy nie je nezvyãajn˘ch. Dánsko 

a Francúzsko tieÏ vytvorili dodatoãné strednodobé záväzky. 

Spojené kráºovstvo má za cieº ‰tandardy pre pasívny dom do 

‰esÈ rokov, a Nemecko a Holandsko do ôsmych rokov.

Maìarsko

·védsko1)

Dánsko

Spojené kráºovstvo

Nórsko2)

·panielsko

Taliansko

Holansko3)

Francúzsko

Nemecko

Kto najviac zlep‰uje energetickú nároãnosÈ v nov˘ch budovách?
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JAK

sníÏit energetickou nároãnost celé ãtvrti:
KdyÏ mûstská rada v dánském Stenløse prodávala pozemky 

na v˘stavbu nové obytné ãtvrti, poÏadovala, aby v‰ech 750 

nov˘ch domÛ bylo nízkoenergetick˘ch s vyuÏíváním energie 

z obnoviteln˘ch zdrojÛ. Díky tomu budou kaÏd˘ rok u‰etfieny 2 

mil. kWh elektfiiny. Toto vizionáfiské rozhodnutí pfiilákalo pozornost 

‰iroké vefiejnosti a získalo dánskou cenu Rockwool Award 2007.

 Více na www.rockwool.dk/sw88766.asp.

JAK

postavit pasivní dÛm:
• Správná izolace (300 aÏ 500 mm)

• Nízkoenergetická okna s trojit˘m zasklením

• Îádné tepelné mosty

• Kontrolované vûtrání s úãinnou rekuperací tepla

• Vzduchotûsná konstrukce bez jak˘chkoli mezer

• Optimální orientace domu k ãerpání energie ze slunce nebo 

naopak ochranû pfied nadmûrn˘m sluneãním záfiením

• Spotfiebiãe s nízkou spotfiebou energieStavût domy, které vystaãí s pouh˘m zlomkem energie spotfiebovávané dnes v prÛmûrn˘ch budovách, dokáÏeme i se 

stávající osvûdãenou technologií!

Pramen: Komise EU (2001), dánské stavební pfiedpisy (2006) a www.passivhaus.de.

Proã se zamûfiit na sniÏování energetické nároãnosti budov?
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Fosilní paliva potfiebovala na svÛj 
vznik 300 milionÛ let. Na stavbu 
energeticky úsporného domu 
nebudete potfiebovat ani 300 dnÛ.

Udûlejme z pasivních domÛ standard
Stavíte si vlastní dÛm, máte stavební fi rmu nebo jako právník 

pracujete na nov˘ch stavebních pfiedpisech a hledáte dÛm 

budoucnosti?

Pokud si pro svÛj dÛm zvolíte tu nejlep‰í osvûdãenou 

nízkoenergetickou technologii, u‰etfiíte 70 aÏ 90 % energie na 

vytápûní. Na minimum se sníÏí i náklady na chlazení. SníÏení 

nákladÛ aÏ o 80 % je dokonce moÏné i pfii rekonstrukci stávajícího 

domu. V souãasné dobû jsou nejroz‰ífienûj‰í tzv. pasivní domy (dosud 

jich bylo postaveno pfies 8 000). Pfiíjemné vnitfiní prostfiedí, nízké 

faktury za elektfiinu a nízké náklady Ïivotního cyklu vedou k tomu, 

Ïe tento typ domÛ je stále oblíbenûj‰í. Spoãívá v kvalitní izolaci a 

oknech a vzduchotûsné konstrukci bez tepeln˘ch mostÛ v kombinaci 

s úãinn˘m systémem vûtrání a rekuperace tepla. Po pfieváÏnou 

ãást zimy tak staãí k vytápûní takov˘ch domÛ pasivní energie ze 

sluneãního záfiení, tûlesného tepla a pfiístrojÛ, která je zadarmo. 

Aby byl dÛm povaÏován za pasivní, nesmí roãní potfieba vytápûní 

pfiekroãit 15 kWh na ãtvereãní metr. Celková spotfieba energie 

z primárních zdrojÛ je omezena na 120 kWh na m2. Poãáteãní 

investice do takového domu jsou sice o 5 aÏ 15 % vy‰‰í, ale to 

bohatû vynahradí obrovská úspora energie.

UÏ brzy povinnost
Evropská unie plánuje, Ïe se pasivní domy a podobné domy 

s extrémnû nízkou spotfiebou energie stanou do roku 2016 spí‰ 

pravidlem neÏ v˘jimkou. Je‰tû dfiíve zaãnou standardy pasivních 

domÛ platit pro nové domy ve Velké Británii (od roku 2013) a 

v Nûmecku a Nizozemsku (od roku 2015). Ve Velké Británii budou 

nízkoenergetické domy oznaãovány od roku 2016 jako „domy 

s nulov˘mi uhlíkov˘mi emisemi“. Tyto domy jsou schopné získávat 

energii z obnoviteln˘ch zdrojÛ, napfi. pomocí solárních panelÛ. 

Závod o domy s nízkou energetickou nároãností zaãíná.

Kolik energie mÛÏu u‰etfiit já?

JAK

podporovat sniÏování energetické nároãnosti budov
Roz‰ífiená v˘stavba pasivních domÛ nefunguje sama od sebe, ale 

potfiebuje pfiedpisy, které se dívají do budoucna. Pfiíkladem je vût‰ina 

rakousk˘ch spolkov˘ch zemí, které tyto domy fi nanãnû podporují. 

Napfiíklad vláda spolkové zemû Vorarlbersko schválila, Ïe na vefiejnou 

podporu budou mít nárok pouze takové budovy, které budou 

splÀovat standardy pasivních domÛ. Podíl pasivních domÛ mezi 

nov˘mi bytov˘mi domy v Rakousku ãiní v souãasné dobû 4 % a 

velmi rychle se zvy‰uje.
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AKO!

vypoãítaÈ, ão môÏete usporiÈ
Vyskú‰ajte novú voºne dostupnú verziu v˘poãtu energie a zistite 

ão môÏete u‰etriÈ vo va‰om vlastnom dome.

 www.builddesk.com

Nové budovy typicky predstavujú 1% celkového stavebného fondu. 

Preto najväã‰í potenciál úspor leÏí v star˘ch budovách. âasto vidíme 

ako nie sú iniciované ekonomické úspory energie. Alebo renovácie 

budov opomínajú potrebné energeticky úãinné komponenty. 

Nasleduje séria príkladov, ako prekonaÈ niektoré praktické a 

legislatívne prekáÏky.

Ako u‰etriÈ energiu v existujúcich budovách

“Ak to EÚ skutoãne myslí váÏne 
s energetickou úãinnosÈou, potom by sa 
na ìal‰om stretnutí hláv ‰tátov a vlád 
malo rozhodnúÈ, aby sa v‰etky verejné 
budovy vo v‰etk˘ch 27 ãlensk˘ch 
‰tátoch stali uhlíkovo neutrálne do 
roku 2020.”

Klaus Töpfer, predo‰l˘ V˘konn˘ riaditeº enviromentálenho 

 programu OSN
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7%

11%

11%

30%

6%

12%

In‰talovanie solárnych vykurovacích panelov

Izolovanie vonkaj‰ích stien

Energeticky úãinn˘ náter

Izolovanie stropu suterénu

Modern˘ vykurovací systém

Izolovanie strechy

Ak˘ je potenciál úspory energie typickej budovy?
Percentuálny podiel sú priemerné hodnoty vypoãítané pre domy 

v Nemecku. Preto sa budú lí‰iÈ od domu k domu.

Zdroj: Deutsche Energie-Agentur

Zastavte úniky

Za posledn˘ch pár rokov malo Spojené kráºovstvo veºkú snahu 

o zlep‰enie slabej energetickej úãinnosti vo svojom súãasnom 

stavebnom fonde. Izolácia je kºúãov˘m nástrojom na zredukovanie 

emisií CO2 o 60% do roku 2050, a umoÏÀuje viac ako 80% úspor 

energie podºa schémy Záväzku energetickej úãinnosti. Od 2002-

2008 bude izolovan˘ch viac ako 2,5 milióna dut˘ch múrov a rovnak˘ 

poãet podkroví. Okrem toho je cieº úspor energie v Spojenom 

kráºovstve dokonca ambicióznej‰í pre koniec roka 2011.

Väã‰ím dodávateºom plynu a elektrickej energie (ako sú British 

Gas) bola zadaná kºúãová úloha. V‰etci musia splniÈ cieº úspory 

energie. Aby sa zníÏil nedostatok paliva, tak aspoÀ polovica úspor 

musí byÈ získana z nízko príjmov˘ch domácností, ktoré dostávajú 

‰tátne príspevky. Dodávatelia energie dokonca pomáhajú orga-  

n izovaÈ a fi nancovaÈ izolaãné opatrenia. Smernicou EÚ 

o energetickej úãinnosti koneãného vyuÏitia energie a energetick˘ch 

sluÏbách (2006/32/EC), bude viac energetick˘ch spoloãností mimo 

Spojeného kráºovstva povinn˘ch podniknúÈ podobné ãinnosti.

Dokonca s t˘mito opatreniami zostáva veºk˘ potenciál. V 

Británii je stále 9-11 miliónov dut˘ch múrov, ktoré sa musia 

vyplniÈ. Podobn˘ poãet podkroví má menej ako 100 mm izolácie 

alebo vôbec Ïiadnu izoláciu. V samotnom Lond˘ne má viac ako 

1,7 miliónov domácností pevné múry, z ktor˘ch 99% zostáva 

neizolovan˘ch. Tu by mohol tepl˘ ‘kabát’ fasádnej izolácie robiÈ 

zázraky.

Ponúka va‰a krajina podobné schémy? 

 Viac si preãítate na: www.defra.gov.uk/environment/energy/eec
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JAK NA TO?
JAK

sníÏit energetickou nároãnost budovy pfii její rekonstrukci
KdyÏ uÏ je na budovû le‰ení a stavební fi rma právû pokládá novou stfiechu, proã neu‰etfiit 

náklady na energii pouÏitím kvalitní izolace? Rekonstrukce, pfii níÏ se nevyuÏijí metody, 

které nejvíce sniÏují spotfiebu energie a ‰etfií nejvíc nákladÛ, je totiÏ zbyteãnû promarnûná 

pfiíleÏitost. Navíc mÛÏe trvat dal‰í desetiletí, neÏ pfiijde nová ‰ance. Malé budovy a domy pfiitom 

pfiedstavují zhruba 80 % domovního fondu. Proto se napfiíklad Nûmecko rozhodlo, Ïe v‰echny 

domy procházející rekonstrukcí, bez ohledu na jejich velikost, musejí b˘t rekonstruovány tak, 

aby se sníÏila jejich energetická nároãnost. O sníÏení limitu 1 000 m2 podlahové plochy uvaÏuje 

také EU. Na fi nancování tûchto projektÛ vyãleÀuje Nûmecko pfies 1,4 mld. eur roãnû. Tyto 

prostfiedky slouÏí k zaji‰tûní niÏ‰ích úrokov˘ch sazeb a vyplácení pfiím˘ch dotací na sniÏování 

energetické nároãnosti stávajících budov. Energetická nároãnost rekonstruované budovy pak 

musí odpovídat minimálním poÏadavkÛm na nové budovy.

JAK

sníÏit energetickou nároãnost vefiejn˘ch budov
Vefiejn˘ sektor tvofií v˘znamnou ãást domovního fondu. Pfiitom vefiejn˘ch budov, které 

pl˘tvají energií a tím i penûzi daÀov˘ch poplatníkÛ, není zrovna málo.

Od roku 2008 ale bude muset vefiejn˘ sektor v Evropû jít pfiíkladem. Napfiíklad 

si bude smût pronajímat, stavût a kupovat pouze budovy s nízkou energetickou 

nároãností.  Bude také povinen provádût energetické audity a drÏet se doporuãení 

v nich. Jako jedna z prvních získala prÛkaz energetické nároãnosti budova Berlaymont 

v Bruselu. Z hlediska pfiedpisÛ platn˘ch v mnoha zemích EU je nadstandardní – 

k vytápûní potfiebuje podle v˘poãtÛ Frauenhoferova institutu jenom 87 kWh primární 

energie na rok a m2. Mimochodem pasivnímu domu staãí zhruba polovina.

JAK

pfievzít místní iniciativu
Pokud jde o energetickou sobûstaãnost, bojují Spojené státy 

americké za to, aby znovu získaly ztracenou svobodu. Stále 

více mûst a státÛ zkoumá nové moÏnosti sniÏování spotfieby 

energie a emisí CO2. Napfiíklad New York se chce stát 

nejzelenûj‰ím mûstem v USA a omezit emise skleníkov˘ch 

plynÛ do roku 2030 o 30 %. Jedním z krokÛ je v˘stavba 

trvale udrÏiteln˘ch budov.

Nezávislá na dovozu fosilních paliv se chce stát také 

Pensylvánie.
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JAK

usnadnit sniÏování energetické nároãnosti
Majitelé domÛ vût‰inou vûdí, Ïe ve sv˘ch domech mohou sníÏit spotfiebu energie, 

ale vypracování a realizace projektu s cílem sníÏení energetické nároãnosti pro nû 

mÛÏe b˘t sloÏité. Proto potfiebují nûjakou praktickou pomoc. Napfiíklad americk˘ stát 

Vermont nabízí kompletní sluÏby z jednoho místa. V rámci tamního programu domÛ 

s energetick˘m hodnocením je moÏné získat energetické hodnocení domu a nabídky 

od rÛzn˘ch stavebních fi rem, zajistit stavební dozor, provést energetické hodnocení po 

rekonstrukci a pfiipravit podklady pro ãerpání zv˘hodnûné hypotéky.

 Více na www.erhvt.org.

JAK

rekonstruovat bytové domy podle standardÛ pasivního 
domu
Tento dÛm z roku 1730, povaÏovan˘ za architektonickou 

památku, byl rekonstruován metodami pouÏívan˘mi u 

pasivních domÛ. Na vytápûní se dfiíve spotfiebovalo 300 kWh 

na m2, nyní staãí pouh˘ch 15 aÏ 20 kWh. Moderní budovy 

pfiitom mohou spotfiebovat aÏ trojnásobek energie na vytápûní 

neÏ tento dÛm, a to i podle tûch nejpfiísnûj‰ích stavebních 

pfiedpisÛ v EU.

JAK

vyfie‰it dilema majitelÛ domÛ
SniÏování energetické nároãnosti v pronajíman˘ch domech 

pfiedstavuje zvlá‰tní problém, protoÏe úãty za energii platí 

nájemník. Proto jsou nezbytné speciální pobídky pro majitele 

takov˘ch domÛ, aby investovali do úspory energie. Napfiíklad 

ve Francii mají majitelé domÛ nárok na 40% daÀovou úlevu za 

tepelnou izolaci domu postaveného pfied rokem 1977.

A co nabízí na‰e republika?
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KaÏdá nová budova musí spæÀaÈ triedu A alebo B. Ukazuje sa, 
Ïe toto nie je moÏné bez kvalitne zatepleného obvodového 
plá‰Èa budovy a kvalitne vyhotoven˘ch otvorov˘ch v˘plní, 
spolu s ìal‰ími opatreniami na rozumné hospodárenie s 
energiou vo v‰etk˘ch  miestach spotreby (príprava teplej vody, 
chladenie, vetranie, osvetlenie). 

Doteraz platné tepelnotechnické poÏiadavky na budovy a 
kritériá na spotrebu energie na vykurovanie sú uÏ prekonané 
a novinkou je aj to, Ïe sa posudzuje potreba energie aj na 
chladenie budov. Práve kvalitné zateplenie obvodového 
plá‰Èa budovy (najmä obvodov˘ch stien a strechy) je veºmi 
efektívnym opatrením na zníÏenie alebo úplné odstránenie 
potreby chladenia interiéru aj poãas horúcich letn˘ch dní.

Energetick˘ certifi kát umoÏní nielen oznaãiÈ budovu 

urãitou triedou, ale komplexne zhodnotiÈ stav budovy z 
hºadiska súãasnej a budúcej spotreby energií; obsahuje totiÏ 
aj návrh na zlep‰enia v kaÏdom mieste spotreby enegie. Bude 
slúÏiÈ ako dôleÏitá informácia pre vlastníkov a uÏívateºov 
budov, ako aj investorov aj realitné agentúry.

Tepelné izolácie Rockwool slúÏia nielen ako úãinn˘ 
prostriedok na zabránenie úniku tepla z budovy alebo 
na zabránenie prehrievania interiéru, ale zároveÀ slúÏia 
ako vysoko úãinn˘ akustick˘ a poÏiarne bezpeãn˘ izolant, 
ktor˘ zábráni ‰íreniu poÏiaru a samotn˘ neprispieva vôbec 
- alebo len zanedbateºnou mierou – k ‰íreniu vznikajúceho 
poÏiaru stavebn˘mi kon‰trukciami (trieda reakcie na oheÀ A1 
prípadne A2).

Energetická certifi kácia budov sa stáva realitou aj v SR. Energetick˘ 
certifi kát uvádzajúci ukazovatele potreby energie na vykurovanie, 
chladenie, prípravu teplej vody, vetranie a osvetlenie, ako aj globálny 
ukazovateº celkovej mernej potreby energie budovy v ‰kále A aÏ G má maÈ 
nielen kaÏdá nová a v˘znamne obnovovaná budova, ale kaÏdá budova pri 
jej predaji alebo prenájme.

Certifikované 
budovy už aj 
na Slovensku
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„Cieºom energetickej certifi kácie budov, je umoÏniÈ 
majiteºom a uÏívateºom budov a ich ãastí, ako aj 
ostatn˘m úãastníkom trhu ako napríklad realitn˘m 
kanceláriám alebo investorom, orientovaÈ sa na trhu 
s nehnuteºnosÈami v súvislosti s budúcimi nákladmi 
na prevádzku budov alebo bytov.“

V‰etko je zrazu inak
a na Slovensku máme Koncepciu energetickej efektívnosti SR 

– strategick˘ dokument prijat˘ na najvy‰‰ej úrovni ‰tátnej správy, 

ktor˘ analyzuje príãiny plytvania energiou v na‰ej krajine a uvádza 

moÏnosti na zavedenie reálnych úspor energie. Nejde pritom o 

Ïiadne platonické rie‰enia: Slovenská republika sa zaväzuje roãne 

u‰etriÈ 1 % energie na úrovni celého národného hospodárstva poãas 

najbliÏ‰ích 9 rokov.

Nepotrebujeme budovaÈ elektrárne a ìal‰ie energetické zdroje 

s rezervou v˘konu pre budúce roky, pretoÏe uÏ teraz vieme, Ïe trend 

zniÏovania spotreby energie bude pokraãovaÈ vìaka snahám EÚ 

o dlhodobé zniÏovanie energetickej nároãnosti hospodárstva EÚ 

(20% do roku 2020, prípadne aj viac, ak sa k tejto iniciatíve pridajú 

aj USA a âína s Indiou). Európska únia je znaãne závislá na dovoze 

energetick˘ch surovín a Slovensko je jedn˘m z ãlensk˘ch ‰tátov z 

najvy‰‰ím podielom dováÏan˘ch fosílnych palív.

Slovenské hospodárstvo vìaka svojmu vysokému rastu v 

súãasnosti ãelí tlakom na zvy‰ovanie emisií CO2 a na rastúcu 

potrebu energie pre priemysel; o to ÈaÏ‰ia je úloha dlhodobo 

zniÏovaÈ celkovú spotrebu energie. Aby toto zniÏovanie nebrzdilo 

hospodársky rast, najúãinnej‰ím a najlogickej‰ím rie‰ením je 

jednoducho ‰etriÈ energiou v budovách a v rozvodoch horúcich 

alebo chladiacich médií (miestnych aj diaºkov˘ch). 

Vhodne zvolené opatrenia na podporu úspor energie môÏu 

dokonca pomôcÈ zvy‰ovaÈ hospodársky rast Slovenska a zniÏovaÈ 

závislosÈ na dovozoch energetick˘ch surovín a t˘m zlep‰ovaÈ 

platobnú bilanciu – na dovozoch fosílnych palív je Slovensko závislé 

takmer úplne.

âo nám bráni ‰etriÈ energiou?
Koncepcia energetickej efektívnosti SR z dielne Slovenskej inovaãnej 

a energetickej agentúry a Ministerstva hospodárstva SR identifi kuje 

celú ‰kálu bariér, ktoré je potrebné odstrániÈ v záujme lep‰ieho 

hospodárenia s energiou na Slovensku. Niektoré z nich sú:

• prístup k energetickej bezpeãnosti SR len z hºadiska dostupnosti 

zdrojov energie

• ch˘bajúce úãinné mechanizmy podpory na úsporu energií

•  ch˘bajúce pravidlá pri verejnom obstarávaní, ktoré by brali 

do úvahy Ïivotn˘ cyklus v˘robkov (zniÏovanie prevádzkov˘ch 

nákladov pri prípadne vy‰‰ích obstarávacích nákladoch)

•  nedostatoãná  koordinácia medzi vládnymi, verejn˘mi a 

súkromn˘mi organizáciami

• Ïiadne úºavy pri zdaÀovaní pre energeticky úsporné opatrenia

• administratívna zloÏitosÈ podporn˘ch schém

•  nedostatok informácií o tom, aké sú opatrenia na úsporu 

energiami jednoduché a dostupné

•  nedostatok informácií o pridanej hodnote energetickej 

efektívnosti (produktivita, konkurencieschopnosÈ, kvalita Ïivota, 

zv˘‰ená hodnota majetku)

• a ìal‰ie ...

 Îivotné prostredie 2007 - Slovensko      17



Kdy budou tyto budovy vybaveny 
energetick˘m ‰títkem?

Také v âeské republice se budou po stránce energetické nároãnosti  

budovy certifi kovat. Za na‰imi v˘chodními sousedy v‰ak máme 

zpoÏdûní nejménû o 365 dní – termín byl stanoven na 1.1. 2009. 

Ani u vefiejn˘ch budov nad 1000 m2, tedy u ministerstev, mûstsk˘ch 

úfiadÛ, nemocnic, obchodních a sportovních center apod., které by 

mûly jít od samého zaãátku vefiejnû vystaven˘m prÛkazem pfiíkladem,  

není tento poÏadavek závazn˘ v dfiívûj‰ím termínu. Vzhledem 

k tomu, Ïe v âR existoval urãit˘ technick˘ náskok, a to i vÛãi fiadû 

rozvinut˘ch západoevropsk˘ch státÛ – institut energetick˘ch 

auditorÛ apod. – jeví se zavádûní pfiíslu‰né evropské smûrnice 

jako  znaãnû opoÏdûné. Nic na tom nemûní skuteãnost, Ïe úplná 

implementace Smûrnice byla dokonãena teprve ve dvou zemích EU.  

Proti Smûrnici se v âR budou také prÛkazem energetické nároãnosti 

budov, jak se certifi kát u nás naz˘vá, vybavovat ne v‰echny 

prodávané a pronajímané budovy, ale pouze ty z nich, které jsou 

nové, nebo se jedná o budovy rekonstruované s plochou nad 1000 

m2. Dá se tedy pfiedpokládat obecnû men‰í dopad na trÏní chování 

kupujících a prodávajících související s energetickou nároãností 

budov, neÏ tomu bude v sousedních zemích. Pfiirozen˘ trÏní tlak 

je v zákonû nahrazen 3 stranami správních deliktÛ a souvisejících 

pokut. Vûfime, Ïe aplikace a vymahatelnost práva bude právû 

v pfiípadû tohoto zákona vy‰‰í neÏ u jin˘ch. 

A jak je tomu v ãesk˘ch zemích?
Na provádûcí smûrnice k zákonu se teprve ãeká, jejich tvorba 

probíhá stranou moÏnosti vefiejné diskuse.

V‰echno zatím pfii starém
Státní energetická koncepce âR byla publikována poãátkem roku 

2004 a neodráÏí v˘razné trendy v úsporách energií, ke kter˘m ve 

v‰ech evropsk˘ch státech dochází. Prosl˘chá se v‰ak, Ïe i tento 

dokument dozná zmûnu. Berme to jako pfiíslib do budoucnosti, 

kdy budou v potaz brány i souãasné omezující a limitující bariery 

v ‰etfiení energií, které se pfiíli‰ neli‰í od tûch, které byly defi novány 

na‰imi slovensk˘mi sousedy.

Závûr
AÈ uÏ  je pfiístup jednotliv˘ch zemí EU optimistick˘ a aktivní nebo 

opatrnick˘ je jasné, Ïe Evropa nastolila zcela zfietelnou cestu 

k úsporám energií na v‰ech frontách. A úspory ve stavebním 

fondu jsou na 1. místû. Nejen proto, Ïe spotfieba v tomto sektoru 

pfiedstavuje více neÏ 40% celkovû spotfiebovávané energie, ale také 

proto, Ïe úspory v budovách se nejsnáze a ekonomicky návratnû 

realizují. K tomu mohou v˘robky spoleãnosti Rockwool pfiispût 

podstatnou mûrou.
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SoutûÏ o ãesk˘ nízkoenergetick˘ dÛm roku 2007

Ochrana pfied hlukem se dostává 
do popfiedí zájmu

19. února probíhalo ve prostorách Poslanecké snûmovny âR ocenûní 

vítûzÛ a laureátÛ 1. roãníku národní soutûÏe Zlat˘ decibel 2006. 

SoutûÏ vyhlásila Národní hluková observatofi âR a bylo moÏné se 

pfiihlásit ve 4 kategoriích:

• Mûsto nebo doprava

• Aktivity a vzdûlávání

• V˘robky a nové technologie

• Akustické materiály

Národní hluková observatofi âR sloÏená z vûdcÛ, lékafiÛ, pedagogÛ, 

politikÛ, advokátÛ a manaÏerÛ, ze zástupcÛ státní správy, municipalit 

i soukromého sektoru udûlila v kategorii Akustické materiály ocenûní 

spoleãnosti Rockwool za Akustické izolaãní klíny pro ploché 
stfiechy. Jejich v˘voj zaãal v roce 2005 pod vedením Ing. Pavla 

Matou‰ka a dnes uÏ pomáhají tvofiit optimální akustick˘ uÏivatelsk˘ 

komfort v mnoha prÛmyslov˘ch objektech âeské republiky. 

Ocenûné projekty – laureáti - postoupily do 13.roãníku 

evropského fi nále Decibel D’Or 2006 vyhlá‰eného za podpory 

francouzského Ministerstva Ïivotního prostfiedí a místního rozvoje.

Není bez zajímavosti, Ïe laureátem v kategorii Akustické 

materiály se stal v˘robek Rock Balast v˘robce RockDelta z Dánska.

 Národní hluková observatofi âR, U Dubu 3, Praha 4,
 www.nho.cz

Potfieba ekologick˘ch fie‰ení a rostoucí ceny energií Ïenou architekty 

a stavitele k nízkoenergetickému stavûní. Nízkoenergetiãnost v‰ak 

není svazujícím limitem. Dokazují to návrhy a projekty prvního 

roãníku soutûÏe o ãesk˘ nízkoenergetick˘ dÛm „Rockhouse 2006“, 

jehoÏ druh˘ roãník v kvûtnu vyhlásila spoleãnost Rockwool, a.s.

Hlavním vítûzem loÀské soutûÏe se stal návrh rodinného domu s 

garáÏí a se samostatn˘m bydlením pro prarodiãe. „Cením si na nûm 

pfiedev‰ím toho, Ïe autor navrhl suverénní dÛm, kter˘ se v klidu a 

harmonii rozprostírá a sebevûdomû ukazuje, Ïe nízkoenergetick˘ 

neznamená nuznû smrsknut˘ domeãek,“ fiekl jeden z porotcÛ ·imon 

Caban. Autorem návrhu je student architektury VUT v Brnû Tomá‰ 

Hlavsa, kter˘ obstál v soutûÏi vedle renomovan˘ch architektÛ a 

odnesl si v˘hru 100 000 Kã.

Stejná ãástka je pfiipravená pro vítûze hlavní kategorie Projekt i 

letos. Mohou se o ni ucházet  renomovaní architekti, architektonická 

studia a ateliéry, ale i studenti stavebních oborÛ vysok˘ch ‰kol, ktefií 

navrhnou dÛm, jenÏ bude splÀovat nûkolik základních podmínek. 

„Tou hlavní je pouÏití takov˘ch izolací, které zajistí, Ïe dÛm bude 

‰etfiit energiemi, bude citliv˘ k Ïivotnímu prostfiedí a zároveÀ bude 

pfiátelsk˘ vÛãi sv˘m obyvatelÛm,“ vysvûtluje Dana Hochmannová ze 

spoleãnosti Rockwool. „Letos pfiibylo nové kritérium - dÛm nesmí 

naru‰it ráz krajiny.“

V kategorii Realizace mohou soutûÏit fi rmy i soukromí stavebníci, 

ktefií stavûli nízkoenergeticky a ‰etrnû k Ïivotnímu prostfiedí. Vlastní 

kategorii mají i studenti, pokud nemají jako Tomá‰ Hlavsa odvahu se 

pfiihlásit do hlavní kategorie. 

Termín uzávûrky soutûÏe je 31. leden 2008. 

Podrobnosti o soutûÏi Rockhouse 2007 a vítûzné projekty 

Rockhouse 2006 lze zhlédnout na speciální webové stránce: 

 www.rockhouse.cz
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Je kvalita vá‰ho vnútorného ovzdu‰ia taká dobrá, akou sa 
môÏe staÈ? Väã‰inu ná‰ho Ïivota strávime vo vnútri budov. 
Ale po‰kodenie vlhkosÈou je prítomné v príli‰ mnoh˘ch 
domácnostiach – nemecké ‰túdie ukazujú na 20%. VlhkosÈ a 
plesne zvy‰ujú riziko alergick˘ch reakcií. âo môÏete robiÈ?

Ako zaistiÈ zdravé vnútorné prostredie
Izolácia, kon‰trukcia a riadená ventilácia sú dôleÏité pre lep‰ie 
vnútorné prostredie. Primeraná izolácia pomáha zabezpeãiÈ 
príjemnú a stabilnú vnútornú teplotu medzi 20-26°C napriek 
chladn˘m zimám alebo horúcim letám. Dokonca nákladné 
vykurovanie alebo chladenie nedokáÏe eliminovaÈ nepríjemné 
prievany zapríãinené rozdielmi teplôt.

Nikdy nemôÏete izolovaÈ príli‰ veºa! Ale môÏete izolovaÈ 
príli‰ málo, pouÏiÈ nesprávne izolaãné metódy alebo vetraÈ 
príli‰ málo, ãím nastáva riziko kondenzovania teplého vlhkého 
vzduchu na chladn˘ch alebo slabo izolovan˘ch povrchoch. 
ZráÏanie môÏe vytvoriÈ vlhké prostredie, ktoré umoÏÀuje rast 
plesní.

Ventilácia
VlhkosÈ musí byÈ odvetraná von z budovy. Priemerná rodina 
so ‰tyrmi ãlenmi prispieva kaÏd˘ deÀ aÏ 15 litrami vlhkosti 

Komfort
do ovzdu‰ia svojho vnútorného prostredia. âist˘, ãerstv˘ 
vzduch tieÏ zlep‰uje nízku kvalitu vnútorného ovzdu‰ia, ktoré 
môÏe spôsobovaÈ bolesti hlavy a nepokoj, a môÏe zhor‰iÈ 
koncentráciu.

Ak b˘vate v budove bez automatického ventilaãného 
systému (pozri str. 10), otvorte si na krátko va‰e okná 
niekoºkokrát denne. T˘mto spôsobom je vzduch r˘chlo 
vymenen˘. Poãas chladn˘ch zimn˘ch mesiacov môÏe byÈ 
5 minút (s vypnut˘mi radiátormi) dostatoãn˘ch pre úplnú 
v˘menu vzduchu bez dramatického ochladenia tepl˘ch 
povrchov v budove. Cez bezveterné letné dni môÏe staãiÈ 30 
minút.

Oznaãenie v˘robkov podºa vhodnosti pre vnútorné prostredie
V˘robky Rockwool spÍÀajú poÏiadavky na pouÏívanie Fínskeho 
oznaãenia ’M1’ vnútornej klímy, ktorá má najprísnej‰ie 
poÏiadavky v Európe, ão znamená Ïiadne kritické emisie 
aromatick˘ch pachov, pevn˘ch ãastíc alebo unikajúcich 
organick˘ch zlúãenín. Okrem toho získalo mnoho akustick˘ch 
stropn˘ch v˘robkov spoloãnosti Rockfon oznaãenie 
vnútorného prostredia.

Dobrá izolácia a ventilácia zlep‰ujú vnútorné prostredie

1.  Dobre zaizolujte, utesnite medzery, vyhnite sa tepeln˘m mostom. 

Uvedené zlep‰í komfort a predíde sa tak zráÏaniu. 

2.  Dobre vetrajte. Ak je budova vzduchotesná, vetrací systém 

s rekuperáciou tepla to môÏe urobiÈ automaticky a energeticky 

efektívne. 

3.  UdrÏiavajte materiály suché, zabráÀte únikom a udrÏiavajte vlhké 

membrány neporu‰ené. Obsah vlhkosti pod 15% v stavebn˘ch 

materiáloch zabraÀuje rastu plesní.

4.  Zvuk najlep‰ie absorbujú materiály s povrchmi, 

ktoré majú otvorenú ‰truktúru, ako sú textilné závesy 

alebo akustické pdhºady z minerálnej vlny. 

5.  Zabezpeãte dostatoãné osvetlenie a sveteln˘ odraz. 

6.  UdrÏujte budovu ãistú. 

7.  Rozhodnite sa pre materiály s nízkou emisiou, ktoré 

neuvoºÀujú kritické mnoÏstvo plynov, ãastíc alebo pachov. V 

niektor˘ch krajinách vám môÏu pomôcÈ oznaãenia vnútornej 

klímy.

Sedem tipov na zlep‰enie va‰ej vnútornej klímy:
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Fasádna izolácia t˘chto dánskych 
bytov v Århus odstránila zráÏanie 
a problémy s plesÀami.

Zdroj: Passive House Institute

Renovovaná budova
200 mm izolácia (technika pasívneho domu)
nové okná pasívneho domu

Vonkaj‰ia teplota: - 5° C
Vnútorná teplota: 20° C
Príslu‰né teploty povrchu sú teraz nad 16° C a nevyskytujú sa Ïiadne 
problémy so zráÏaním a plesÀami. VlhkosÈ 62% uÏ viac nie je problémom.

Staré, neizolované budovy
Napriek nov˘m oknám sa môÏu vyskytovaÈ problémy so zráÏaním a plesÀami 
okolo okenn˘ch rámov, základov, v spojoch a za skriÀami.

Vonkaj‰ia teplota: - 5° C
Vnútorná teplota: 20° C
Teplota povrchu: okolo 9° C

Ako izolácia zabraÀuje zráÏaniu a plesÀam
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KaÏd˘ den – a kaÏdou noc – trpí miliony lidí na celém svûtû 

nechtûn˘m hlukem. Hluk zpÛsobuje stres a ztrátu soustfiedûní 

a má vliv na zdraví a pohodu. MÛÏe dokonce vyvolat srdeãní 

potíÏe související se stresem a mohou s ním b˘t spojeny také 

závaÏné negativní spoleãenské a ekonomické dopady. Podle údajÛ 

Svûtové zdravotnické organizace je v pracovní neschopnosti kvÛli 

onemocnûní sluchu na 120 milionÛ lidí.

Nedostateãná hluková izolace zhor‰uje Ïivotní podmínky lidí, 

ktefií bydlí v hluãném prostfiedí. Kromû toho mnoh˘m z nás brání 

tfieba v poslechu hudby a dal‰ích aktivitách, které nás sice baví, ale 

jsou hluãné.

Pamatujme si tfii vûci
Konstrukãní prvky „zdravé“ budovy musejí b˘t schopny bránit 

odráÏení zvuku v místnosti a jeho pfiená‰ení mezi místnostmi a 

pronikání hluku do budovy zvenku. UÏ pouh˘ch 30 dB (A) nás ru‰í 

pfii spánku, zatímco 35 dB (A) znesnadÀuje porozumûní mluvenému 

slovu v men‰ích místnostech. Eliminovat je tfieba také ru‰ivá ozvûna 

zpÛsobovaná odrazem od pfiíli‰ mnoha tvrd˘ch povrchÛ.

Jak pomáhá kamenná vlna
Kamenná vlna Rockwool má otevfienou vláknitou strukturu, a tak 

je ideální k pohlcování hluku a omezování jeho pfienosu. V˘robky 

spoleãnosti Rockwool omezují ohlu‰ující zvuk vydávan˘ stroji nebo 

pfii rÛzn˘ch lidsk˘ch ãinnostech. Akustické stropní systémy Rockfon 

mohou v˘raznû sníÏit dozvuk a zabránit vzniku ozvûny v místnosti. 

Zelené protihlukové bariéry RockDelta podél silnic a antivibraãní 

podloÏky RockDelta pod Ïelezniãní koleje zase sniÏují dopravní hluk. 

Tento problém se pfiitom dot˘ká aÏ 40 % obyvatel EU. KaÏd˘ decibel 

nad 55 dB mÛÏe sniÏovat hodnotu nemovitosti o 1,6 %.

Rozdíl 10 dB vnímá lidské ucho jako zdvojnásobení hladiny 

sly‰itelného zvuku (nebo její sníÏení na polovinu). Kvalitní izolace 

stûn s vyuÏitím v˘robkÛ spoleãnosti Rockwool tak mÛÏe zajistit 

klidn˘ spánek. DokáÏe totiÏ omezit pfienos hluku o víc neÏ 50 dB 

(hodnota Rw), coÏ je zhruba o 20 dB víc neÏ nevhodná konstrukce 

bez jakékoli izolace.

ABC – jaká je va‰e tfiída?
PoÏadavky na sniÏování hluku se bohuÏel mûní velmi pomalu. 

V mnoha pfiípadech se dokonce nezmûnily vÛbec. Podle dánsk˘ch 

stavebních pfiedpisÛ ale bude mít uÏ brzy kaÏdá nová budova 

certifi kát hluãnosti. Pro zafiazení do tfiídy C (minimální poÏadavky) 

by mûla zvuková izolace vyhovovat 50 % obyvatel domu, 

nespokojen˘ch by pfiitom nemûlo b˘t víc neÏ 35 % z nich.

JAK

sníÏit hluãnost va‰eho domu:
• PouÏívejte materiály, které úãinnû pohlcují hluk, jako 

napfiíklad minerální vlna.

• Kombinujte je s hutn˘mi stavebními materiály.

• Vyvarujte se spárám, pfiedev‰ím v místech, kde se stûny 

dot˘kají podlah a stropÛ.

• Izolujte dÛm proti vibracím. Pozornost vûnujte i sebemen‰ím 

otfiesÛm.

• Vyvarujte se pfiíli‰ mnoha tvrd˘m povrchÛm v místnosti.

• OdrazÛm zvuku zabraÀují akustické stropní podhledy, závûsy 

a dal‰í materiály s otevfienou strukturou.

• Kupujte si spotfiebiãe s nízkou hluãností.

• Berte ohled na své okolí – hlasitûj‰í nemusí vÏdy znamenat 

lep‰í.

• Proti hluku z dopravy pomáhají akustické bariéry – vãetnû 

kvalitnû izolovan˘ch oken, stûn a stfiechy.

 Více o moÏnostech, jak sníÏit hluk, najdete na 
 www.rockwool.com.
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0 Pramen: Svûtová zdravotnická organizace

Ru‰ení spánku

Ru‰ení komunikace

VáÏné obtûÏování (venkovním hlukem)

Po‰kození sluchu 
(denní hladina po dobu 24 hodin)

Po‰kození sluchu 
(denní hladina po dobu 1 hodiny)

Po‰kození sluchu dítûte 
(‰piãková hladina)

Po‰kození sluchu dospûlé osoby 
(‰piãková hladina)

ZávaÏné dopady hluku na lidské zdraví

SniÏování hluku
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JAK

dobfie sly‰et a uãit se
·kola je základ budoucí prosperity na‰í spoleãnosti. V mnoha tfiídách 

ale spí‰ burácí „hlasité peklo“. Vinou ‰patné akustiky tak zmizí 

v nenávratnu miliony ‰kolních rokÛ soustfiedûného uãení. KdyÏ se 

totiÏ z uãitelova hlasu stane zmûÈ zvukÛ a ozvûn, je obtíÏné mu 

rozumût a soustfiedit se na nûj – a samozfiejmû také zÛstat v klidu. 

Zaãíná pak zaãarovan˘ kruh hluku.

Doba dozvuku by nemûla b˘t del‰í neÏ 0,6 sekundy. Dokonce 

uÏ pfii 0,7 sekundy rozumíme pouze 67 % mluveného slova, pfii 1,7 

sekundy je to uÏ ménû neÏ polovina (40 %). O to hor‰í to pak mají 

ti, ktefií mají nûjaké sluchové postiÏení nebo ktefií neovládají jazyk 

stoprocentnû, protoÏe to není jejich matefisk˘ jazyk.

V Nûmecku, které nedopadlo v mezinárodním v˘zkumu PISA 

právû lichotivû, trpí nûjakou poruchou sluchu 1 ze 4 dûtí. Mnozí Ïáci 

pak pocházejí z rodin, které nemají jako matefisk˘ jazyk nûmãinu.

Problémy s hlukem ale mÛÏe odstranit lep‰í akustika. Na 

berlínském Gymnáziu Annette von Droste-Hülsoffové se díky 

akustick˘m stropÛm a nástûnn˘m pohlcovaãÛm hluku Rockfon 

v kombinaci s protihlukovou podlahou podafiilo zkrátit dobu 

dozvuku na tfietinu – z pÛvodních 1,7 sekundy na pouhou 0,5 

sekundy. ¤e‰ení vyuÏívající v˘robek Rockfon pfiitom bude fungovat 

je‰tû mnoho let. V souãasné dobû probíhají semináfie na podporu 

této drobné investice (1 000 aÏ 2 000 na tfiídu, tedy ménû neÏ jeden 

mûsíãní plat) i v dal‰ích uãebnách.

 Podívejte se na reportáÏ nûmecké televize:
 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/28/

0,4070,5268412-0,00.html

Nyní: „Teì paní uãitelku sly‰ím 
mnohem líp. A to sedím aÏ v  
poslední fiadû.“ 

Jeden z ÏákÛ

 

Dfiíve: „Je to pro mû dost 
 vyãerpávající. âlovûk se musí 
hodnû namáhat.“

Diana Lammertová, uãitelka, Berlín
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Poriadok vo 
vlastnom dome
Vplyv v˘robkov a produkcie Rockwool

Pozitívna rovnováha prostredia
Izolácia Rockwool, ktorá ‰etrí energiu, je jednou 
z mála priemyseln˘ch v˘robkov s celkovou pozitívnou 
environmentálnou rovnováhou. Zlep‰ovanie tejto rovnováhy 
je kºúãové. V‰etk˘ch na‰ich 23 tovární by malo byÈ schopn˘ch 
preukázaÈ úãinné vyuÏitie zdrojov, zodpovednosÈ za lokalitu a 
ohºaduplnosÈ k na‰im susedom.

V roku 2006 boli opäÈ raz dosiahnuté lep‰ie v˘sledky:
•  Sedem z 13 kºúãov˘ch ukazovateºov v˘konu bolo 

zlep‰en˘ch od roku 2002 do 2006 (viì str. 21).
•  Tradícia zelen˘ch vyznamenaní pokraãovala. Rockwool 

Ltd. v Spojenom kráºovstve vyhrala ìal‰ie environmentálne 
ocenenie.

•  V roku 2006 skupina Rockwool Group nebola zapojená 
v Ïiadnych environmentálnych súdnych sporoch.

Nariaìujúce zelené ‰tandardy
V‰etky spoloãnosti skupiny musia spÍÀaÈ environmentálne 
‰tandardy Rockwool, ktoré urãujú postupy, zodpovednosti 
a metódy hodnotenia. V niektor˘ch prípadoch 
environmentálna politika skupiny nám hovorí, aby sme i‰li za 
poÏiadavky miestnej legislatívy. DodrÏiavanie sa pravidelne 
kontroluje.

Niektoré dcérske spoloãnosti si zvolili certifi kované 
systémy riadenia ako sú ISO 14001 alebo EMAS, kontrolované 
expertmi tretej strany. V roku 2006 bolo vykonan˘ch 
celkovo 40 environmentálnych, energetick˘ch, poÏiarnych 
a bezpeãnostn˘ch auditov. V priemere je továreÀ Rockwool 
kontrolovaná jednou z t˘chto kontrol minimálne raz za rok.

AKO 

urobiÈ izoláciu Rockwool 
Proces v˘roby izolácie Rockwool sa podobá prirodzenej 

ãinnosti sopky: kamenná vlna je vytvorená tavením horniny, 

vápenca a recyklovan˘ch brikiet spolu s ìal‰ími surovinami 

pri 1500°C v koksom vykurovanej kupolovitej peci. V˘sledná 

kvapalná tavenina kameÀa je odstredená od vlákien. Pridáva 

sa spojivo a im pregnaãn˘ olej na vytvorenie stabilného 

materiálu, ktor˘ odpudzuje vodu. Kamenná vlna je potom 

zohriata na asi 200°C, aby sa vytvrdilo spojivo a stabilizoval 

materiál pre závereãné spracovanie. Environmentálne 

zariadenia – fi ltre, predhrievaãe, horáky, a iné ãistiace 

a zberné sys témy – tvoria ‘sopku’ pre environmentálne 

zodpovedn˘ proces. 

 Pozrite video ‘People & Environment‘
 www.rockwool.com/sw13164.asp
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Vylúãenie dopadu z pouÏitia v˘robku. Celková ekologická rovnováha Ïivotného cyklu pre typick˘ izolaãn˘ v˘robok je uvedená vo 

 vysvetleniach ekologickej rovnováhy na stranách 22 a 24.

2002 = Index 100  2002  2003  2004  2005 2006 Zmena Poznámsky

      5 rokov Strana

Továrne zahrnuté v kºúãov˘ch údajoch  23  20 21  21 21  

Energia  100  98  95  91 90  22

Oxid uhliãit˘ 1  100  97  98  97 102 = 24-25

Oxid uhoºnat˘ 1+3  100  108  132  137 141  24-25

Oxid siriãit˘ 2  100  106  96  105 104   = 24-25

Oxidy dusiãité 1+2+3+4  100  105  107  105 94 = 24-25

Ammoniak 2+3+4  100  93  93  83 75  24-25

Formaldehyd 3  100  67  61  70 63  24+26

Fenol 3  100  100  79  70 72  24

Spotreba vody 100  89  86  86 81  24-25

Prach  100  120  96  102 108  25

Odpad na skládku odpadu 100  70  62  47 56  27

Recyklovanie – zvy‰kové v˘robky z in˘ch priemyseln˘ch odvetví  100  103  95  101 103 = 27

Nehody na milión pracovn˘ch  hodín (neprekroãené) 19,1  15,8  15,6  16,2 11,5  26

1 MoÏnosÈ globálneho otepºovania, 2 Kysl˘ dáÏì, 3 Smog, 4 Nutrifi kácia 

Kºúãové environmentálne údaje zah⁄Àajú spotrebu a emisie vo fáze v˘roby v továrÀach Rockwool. Spotreba energie je poãítaná v mWh a spotreba vody v m3. V‰etky 
ìal‰ie kºúãové údaje sú poãítané podºa váhy. Kºúãové údaje sú zaznamenávané a ukázané na tone pásu kamennej vlny, okrem nehôd medzi pracovníkmi v továrni (priamy 
personál), ktoré sú uvádzané na milión pracovn˘ch hodín. Tri závody boli zatvorené v roku 2002. Ná‰ druh˘ závod v Maìarsku, ktor˘ bol získan˘ poãas posledn˘ch pár dní 
pred koncom roka 2003, je zahrnut˘ v údajoch z roku 2004. Pre jednu zo získan˘ch tovární neboli niektoré údaje zaznamenávané.  

      Zelen˘ ‘smailík’ ukazuje pozitívny trend v období 2002 - 2006. 

      âervená symbolizuje neúspech v období 2002 - 2006.

 =   Ukazuje stabiln˘ trend v období 2002-2006 (max 2% zmena v priemere 5 rokov).

Environmentálne údaje produkcie

Od roku 2002 bolo vyuÏitie vody skupinou na 

 vyprodukovanú jednotku zníÏené o 19%.
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Vliv na‰í v˘roby
SniÏování energetické nároãnosti patfií k hlavním prioritám uÏ 
nûkolik let. Pfiedstavuje také dÛleÏit˘ klíã k omezení dal‰ích 
negativních dopadÛ v˘roby na Ïivotní prostfiedí, napfi. emisí CO2, 
NOx a SO2. V továrnách, které skupina Rockwool koupila, pomohlo 
její knowhow sníÏit energetickou nároãnost v˘roby o 50 % na 
vyrobenou jednotku. ZároveÀ se zv˘‰ila kvalita v˘robkÛ, zlep‰il se 
environmentální profi l továrny i pfiesnost dodávek. Od roku 2002 se 
na úrovni celé skupiny podafiilo sníÏit energetickou nároãnost o 10 %.

Dobr˘ soused
Omezování negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, které prospûje 
v‰em, závisí na dobr˘ch a odpovûdn˘ch vztazích s tûmi, ktefií 
Ïijí poblíÏ závodu Rockwool. Proto je napfiíklad nová továrna 
v Chorvatsku postavena v souladu s nejmodernûj‰ími postupy 
vyuÏívajícími nejlep‰í dostupné technologie z hlediska Ïivotního 
prostfiedí (BAT). Technologie sama ale dÛvûru nepfiiná‰í. Proto 
skupina Rockwool vÏdy usiluje o navázání otevfieného dialogu, aby 
uspokojila zvûdavost a pokusila se zvrátit nûkdy i odmítav˘ postoj 
na‰ich sousedÛ – tûch nov˘ch i tûch star˘ch.

Pramen: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

JAK

u‰etfiit energii v prÛmyslov˘ch procesech
Provádûjte dÛkladnûj‰í energetické audity, zavádûjte vhodná 

opatfiení a vyuÏívejte obrovsk˘ch úspor energie, na kter˘ch 

je‰tû vydûláte! V závodû v polské Malkinû se kaÏd˘ rok 

u‰etfií 200 000 eur – to je osmkrát víc neÏ investice do niÏ‰í 

energetické nároãnosti.

Hodnocení Ïivotního cyklu
Izolace Rockwool patfií k nejv˘znamnûj‰ím v˘robkÛm ‰etfiícím energii. Typická izolace Rockwool o tlou‰Èce 250 mm, vyrobená a instalovaná v Dánsku a pouÏívaná po dobu 
50 let, u‰etfií 128krát víc primární energie, neÏ kolik se jí spotfiebuje na v˘robu, pfiepravu a likvidaci izolace. Energetická váha se tak zaãíná pfieklápût na stranu znaménka 
plus po pouh˘ch 5 mûsících od instalace.
    Toto je ale je‰tû celkem konzervativní pfiíklad. U v˘robku, kter˘m se izoluje horké potrubí, je návratnost z hlediska energie dokonce krat‰í neÏ 24 hodin. Investovaná 
energie se tak vyplatí víc neÏ 10 000krát!

Spotfiebovaná za Ïivotní cyklus
U‰etfiená za Ïivotní cyklus
 

Pramen: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Ekologická váha v˘robkÛ Rockwool: energie  

Pozitivní dopad na‰ich v˘robkÛ

-1 +128

 Hodnocení Ïivotního cyklu v souladu s normou ISO 14000 a podpofiené 
 odborn˘mi posudky si mÛÏete pfieãíst v ãasopise 
 International Journal of Life Cycle Assessment, ã. 9/2004, na str. 53-56 a 122-129.

Energie a vliv spoleãnosti Rockwool
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Shrnutí zásad ekologické politiky skupiny

Se zapojením v‰ech dcefiin˘ch spoleãností a po konzultaci s jejich 

fiediteli vypracovala skupina Rockwool svoji ekologickou politiku. 

V ní se spoleãnosti ve skupinû zavazují:

• provádût ekologickou anal˘zu u v‰ech projektÛ t˘kajících se 

nového v˘robního zafiízení nebo nov˘ch v˘robkÛ, je‰tû neÏ budou 

zahájeny,

• zavést systém ekologického fiízení, ve kterém bude stanovena 

odpovûdnost a defi novány kontrolní postupy, a tento systém 

prÛbûÏnû zdokonalovat,

• zajistit, aby továrny nezpÛsobovaly sv˘m sousedÛm vût‰í potíÏe, 

neÏ jaké jsou obvyklé v oblastech, kde kromû bytové zástavby 

funguje i prÛmyslová v˘roba,

• dodrÏovat minimálnû v‰echny podmínky stanovené regulaãními 

úfiady; pokud se to v nûkteré oblasti nebude dafiit, musejí o tom 

pfiíslu‰n˘ úfiad ihned informovat a uãinit kroky, které zajistí soulad 

s pfiedpisy,

• vést otevfien˘ dialog se v‰emi zainteresovan˘mi stranami – 

zákazníky, regulaãními úfiady, investory, zamûstnanci, dodavateli 

a sousedy – a snaÏit se zajistit, aby byly uspokojeny jejich 

podstatné zájmy a poÏadavky t˘kající se Ïivotního prostfiedí, a

• prostfiednictvím oddûlení pro ochranu Ïivotního prostfiedí na 

úrovni skupiny provádût ve v˘robních závodech audity, které jim 

budou pomáhat v úsilí o ochranu Ïivotního prostfiedí.

Spoleãnost Rockwool je jedním ze signatáfiÛ dokumentu 

vypracovaného Mezinárodní obchodní komorou pod názvem 

Obchodní charta pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj – Zásady ekologického 

fiízení.
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PouÏívané v Ïivotnom cykle

Zachované v Ïivotnom cykle

Úspory energie zlep‰ujú kvalitu 
ovzdu‰ia. Typická podkrovná izolácia 
Rockwool u‰etrí 61-162 krát viac 
zneãisÈujúcich látok ovzdu‰ia ktoré 
boli emitované poãas jej v˘roby. 

Dopad na‰ich v˘robkov

Ekologická rovnováha Rockwool: Smog (C2H4 ekvivalenty)                 

Ekologická rovnováha Rockwool: Nutrifi kácia (PO4
3-- ekvivalenty) 

Typick˘ v˘robok Rockwool na izoláciu podkrovia u‰etrí poãas svojho Ïivota 162 krát viac kyslého daÏìa a CO2 
- a 61 krát viac nutrifi kaãn˘ch komponentov – ako 52,7 g, 9,6 kg a 9,6 g vypusten˘ch poãas svojej v˘roby. 
Environmentálna rovnováha sa prejaví do pozitívnych ‰tyroch mesiacov po in‰talácii pre zníÏenie kyslého daÏìa 
a CO2 a po 10 mesiacoch pre zabránené Ïiviny nesené vzduchom. Smog je tieÏ zredukovan˘, ale zloÏitosÈ 
fotochemick˘ch procesov zamedzuje precíznej kvantifi kácii.

Ekologická rovnováha Rockwool: Kysl˘ dáÏì (SO2 ekvivalenty) 

Ekologická rovnováha Rockwool: CO2  

-1 Ïiadne spoºahlivé údaje

+61

+162

+162

-1

-1

-1

ZníÏené pouÏívanie fosílnych palív je dôleÏit˘m prostriedkom 

obmedzenia zneãistenia ovzdu‰ia ako smog, kysl˘ dáÏì a 

nutrifi kácia. Celosvetovo 800 000 úmrtí roãne moÏno pripísaÈ 

zneãistenému ovzdu‰iu v mestách, ão je prevaÏne v˘sledkom 

spaºovania fosílnych palív v doprave, v˘roby energie a in˘ch ºudsk˘ch 

ãinnostiach. âastice a smog (fotochemick˘ ozón) môÏu spôsobiÈ 

váÏne ochorenia pºúc a predãasné úmrtia z kardio-respiraãn˘ch 

ochorení. Pacienti trpiaci astmou sú medzi t˘mi, ktorí sú najviac 

ohrození.

Menej odpadu fosílnych palív bohat˘ch na síru znamená tieÏ 

menej kyslého daÏìu, ktor˘ môÏe po‰kodiÈ stromy, rozru‰ovaÈ 

povrchy budov a áut a zníÏiÈ biodiverzitu v jazerách.

Ropa, uhlie a zemn˘ plyn tieÏ obsahujú dusíkaté zloÏky. Po 

spálení konãia v prostredí ãiastoãne ako Ïiviny, ktoré môÏu naru‰iÈ  

ekologickú rovnováhu vody a pôdy, spôsobiÈ dusenie ohrozen˘ch 

rastlín alebo neriaden˘ rast toxick˘ch rias v jazerách alebo na 

pláÏach vo vodách morí poãas horúcich letn˘ch dní.

Zlep‰enie dopadu na‰ej v˘roby
Továrne Rockwool pouÏívajú linky s prídavn˘mi horákmi a ìal‰ie 

envi ronmentálne zariadenia, aby sa minimalizovali emisie ako 

CO z procesu tavenia, a fenol a formaldehyd z mal˘ch mnoÏstiev 

Ïivicového spojiva pouÏívaného na stabilizovanie vlákien kamennej 

vlny. Spaºovanie CO tieÏ zlepÊuje energetickú úãinnosÈ. Pri teplote 

presahujúcej 700°C je väã‰ina letiacich organick˘ch zvy‰kov 

z v˘robného procesu spálená.

Uvedené tieÏ zah⁄Àa amoniak vyparujúci sa zo spojiva, ão takto 

zniÏuje moÏnosÈ pre nutrifi káciu.

V˘sledky
Emisie amoniaku, formalde hydu a fenolu Skupiny, ktoré môÏu 

spôsobiÈ smog, sa zníÏili od roku 2002, k˘m emisie CO narástli. 

Emisie oxidov dusíka sa v˘znamne nezmenili.

Vìaka recyklácii v˘znamne pokleslo mnoÏstvo odpadu 

vyvezeného na skládku. Toto je pozitívne, ale vyÏaduje viac cementu 

bohatého na síru pre recykláciu brikiet. Preto, aj so zlep‰enou  

en ergetickou úãinnosÈou a fi ltrami, celkové emisie kyslého vzduchu 

sú v tomto ãase v uvedenom stave.

Emisie nutrifi kácie na tonu kamennej vlny boli od roku 2002 

zníÏené.

Zdroj: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

ZabraÀovanie zneãisÈovaniu ovzdu‰ia
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AKO! 

zníÏiÈ zápach
V roku 2007 bude pridané do závodu vo Vamdrup v Dánsku extra 

environmentálne zariadenie prídavného horáka. Spaºovaním or-

ganick˘ch komponentov budú emisie so zreteºn˘m zápachom 

v˘razne zníÏené v prospech na‰ich susedov.

Emisie CO2

V‰etky závody Rockwool EÚ zaviedli postupy pre detailné 

monitoriovanie a dokumentáciu svojich emisií CO2. V roku 2006 

si v˘znamn˘ rozmach  na‰ej v˘roby vynútil po prv˘krát kúpiÈ kvóty 

CO2. Napriek zlep‰enej energetickej úãinnosti skupina nezlep‰ila 

svoju úãinnosÈ CO2. To nie je uspokojivé.

V rámci REACH
Bezpeãná kontrola a nakladanie s chemikáliami je kºúãovou 

prioritou. Skupina Rockwool zaistí úplnú zhodu s nov˘m Eu rópskym 

nariadením pre chemikálie (REACH).

Prach z v˘roby
Prachové emisie sa v roku 2006 zv˘‰ili o 8% v porovnaní s rokom 

2002. Továrne Rockwool pouÏívajú fi ltre na zachytávanie prachu 

a lietajúceho popolãeka z pecí. Skupina má za cieº recyklovaÈ 

a opätovne pretaviÈ tak veºa prachu, ako je to moÏné. 

Optimálna protipoÏiarna ochrana
Dobrá protipoÏiarna ochrana je Ïivotne dôleÏitá, ak má byÈ budova 

bezpeãná po dlhú dobu.

Kamenná vlna Rockwool nehorí a dokáÏe odolaÈ teplu do 

1000°C. Tak dokáÏe zabrániÈ roz‰íreniu ohÀa. Menej váÏnych 

poÏiarov znamená men‰ie zneãistenie ovzdu‰ia, pôdy a vody.
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V roce 2006 vykázala skupina Rockwool vÛbec nejniÏ‰í poãet 

pracovních úrazÛ za svoji historii – 11,5 úrazÛ na milion 

odpracovan˘ch hodin, coÏ je na v˘robní podnik opravdu velmi 

málo. Je to pokles o 40 % za posledních 5 let a dokonce o 70 

% za posledních 10 let. Pfiesto kaÏd˘ pracovní úraz znamená 

jeden úraz navíc, a tak se bude divize skupiny pro ochranu zdraví 

a bezpeãnost práce dál snaÏit vytvofiit co moÏná nejbezpeãnûj‰í 

pracovní prostfiedí.

NejniÏ‰í poãet pracovních úrazÛ 
v historii

Skupina Rockwool se zavázala, Ïe bude vyrábût bezpeãné v˘robky 

a Ïe pro své zamûstnance vytvofií bezpeãné pracovní prostfiedí. 

K na‰im zásadám bezpeãnosti patfií také to, Ïe informujeme 

zákazníky, jak mají na‰e v˘robky správnû instalovat a jak s nimi mají 

zacházet.

Bezpeãnost vláken kamenné vlny
Svûtová zdravotnická organizace dospûla v roce 2001 k závûru, 

Ïe kamenná vlna by mûla b˘t vyfiazena ze skupiny v˘robkÛ 

klasifi kovan˘ch jako potenciální lidské karcinogeny. K této pro nás 

pozitivní zmûnû klasifi kace do‰lo proto, Ïe epidemiologické studie 

a dlouhodobé studie inhalace nepfiinesly Ïádn˘ dÛkaz o tom, Ïe 

by práce v prostfiedí s vlákny kamenné vlny zvy‰ovala riziko vzniku 

rakoviny plic.

Kontakt s pokoÏkou
Pfii manipulaci s v˘robky Rockwool mÛÏe dojít k doãasnému 

mechanickému podráÏdûní pokoÏky zpÛsobenému drsn˘mi vlákny. 

V roce 1997 proto EU klasifi kovala v˘robky z kamenné vlny jako 

v˘robky dráÏdící pokoÏku. V˘robci izolace z minerální vlny poté 

pfiijaly fiadu doporuãení o tom, jak s v˘robky zacházet tak, aby se 

doãasné podráÏdûní pokoÏky omezilo na minimum.

SloÏky pojiva
Z 98 % jsou v˘robky Rockwool tvofieny anorganick˘m materiálem 

(kámen). Zb˘vající 2 % jsou organického pÛvodu. Kromû vysoce 

rafi novaného oleje, kter˘ zaruãuje, Ïe izolace odpuzuje vodu, a 

omezuje její pra‰nost, pouÏíváme ke spojování vláken moãovinou 

modifi kovan˘ fenolformaldehyd (ten se pouÏívá napfiíklad pfii v˘robû 

nábytku z pfiekliÏky, dfiíve se pouÏíval v bakelitov˘ch klikách a 

telefonních pfiístrojích).

Bezpeãnost na pracovi‰ti a bezpeãnost v˘robkÛ

NeÏ se v˘robek dostane k zákazníkovi, musí se pojivo vytvrdit 

v peci pfii teplotû pfiekraãující 200 °C. Tímto procesem je prakticky 

vylouãeno pozdûj‰í uvolÀování formaldehydu z hotového v˘robku. 

Rozbory vnitfiního klimatu potvrzují, Ïe nedochází k Ïádn˘m emisím, 

pokud je v˘robek pouÏit ve stavbû pfii bûÏn˘ch teplotách. V˘robky 

spoleãnosti Rockwool splÀují ve styku s vnitfiním klimatem podmínky 

tfiídy M1, tedy té nejlep‰í kategorie z hlediska vnitfiního klimatu 

podle pfiísn˘ch poÏadavkÛ uplatÀovan˘ch ve Finsku. Zákazníci si 

mohou koupit také akustické stropní desky Rockfon s dánsk˘m 

certifi kátem nezávadnosti pro vnitfiní klima.

Bûhem v˘roby se je‰tû pfied vytvrzením pojiva pouÏívá celá fiada 

rÛzn˘ch chemick˘ch látek vãetnû ãpavku, fenolu a formaldehydu, 

o nichÏ je známo, Ïe mají rakovinotvorné úãinky a dráÏdí pokoÏku. 

Aby na‰i zamûstnanci nemohli pfiijít do styku s nevytvrzen˘m 

pojivem, zavedli jsme spolehliv˘ bezpeãnostní systém. Zneãi‰tûní 

vzduchu a bezpeãnost na pracovi‰ti jako takovou pomáhají 

zaji‰Èovat také systém vûtrání a dal‰í ekologická zafiízení.

Úãinné vûtrání pfii vysok˘ch teplotách
V˘robky Rockwool mají vysok˘ obsah anorganického (kamenného) 

materiálu, kter˘ nehofií a neuvolÀuje koufi. Je to jeden 

z nejbezpeãnûj‰ích materiálÛ pfii poÏáru nebo za extrémnû vysok˘ch 

teplot. Z malého mnoÏství pouÏitého pojiva a oleje se mohou stejnû 

jako z kaÏdé organické slouãeniny uvolÀovat pfii zahfiátí rozkladné 

produkty. Tyto plyny mohou ve vysok˘ch koncentracích dráÏdit oãi a 

d˘chací cesty. Pro zvlá‰tní podmínky, kdy dochází k zahfiátí izolace na 

teplotu vy‰‰í neÏ 90 °C, vydala skupina Rockwool bezpeãnostní list, ve 

kterém doporuãuje v poãáteãní fázi po zahfiátí izolace dobfie vûtrat. To 

platí napfiíklad v elektrárnách, kde se pouÏívá prÛmyslová izolace jako 

ochrana velmi horkého potrubí. Toto ochranné opatfiení ale není nutné 

v budovách, kde se teplota izolace pohybuje v normálním rozmezí.
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Vliv na‰ich v˘robkÛ

„Velice rád bych si kupoval víc 
v˘robkÛ, které jsou bezpeãné po 
technické stránce a hodnotné 
z hlediska Ïivotního prostfiedí, 
protoÏe vyuÏívají recyklované 
suroviny – jako napfiíklad v˘robky 
Rockwool.“

Christopher Allen, program EU pro ochranu 

Ïivotního prostfiedí LIFE

Recyklace – od odpadu k  
cennému zdroji surovin

Ekologická inovace
K podpofie projektu recyklace ve skupinû Rockwool má 
program EU pro ochranu Ïivotního prostfiedí nazvan˘ LIFE dva 
dÛvody – ménû skládek odpadu a ménû intenzivní vyãerpávání 
pfiírodních zdrojÛ surovin. Na‰e kupolová pec funguje pfii 
teplotách pfies 1 500 °C, které jsou ideální pro to, abychom 
pfiírodní suroviny jako kámen a paliva nahradili odpadem 
s trvale udrÏiteln˘m chemick˘m sloÏením – napfi. olivínov˘m 
pískem, kter˘ se pouÏívá k pískování nádob nebo betonu, 
nebo zbytky z metalurgické v˘roby. Dnes uÏ skupina Rockwool 
pfiemûÀuje na hodnotn˘ zdroj surovin kolem 400 000 tun 
odpadu. Od roku 2002 se tak podíl odpadu a zbytkÛ z jin˘ch 
odvûtví zv˘‰il na 3 %. 

Ménû odpadu na skládky
Odpadní kamenná vlna a zbytky surovin z jin˘ch odvûtví 
se stlaãuje do recyklovan˘ch briket, které se pak roztaví a 
zpracují na novou kamennou vlnu. Takto se recyklují aÏ tfii 
ãtvrtiny kamenné vlny pouÏívané ve skupinû Rockwool – a 
podíl recyklovaného materiálu dál roste. Od roku 2002 do 
roku 2006 poklesl objem odpadu vyváÏeného na skládky o 44 
%.

 Viz fi lm na www.rockwool.com/sw59113.asp.

Program EU pro ochranu Ïivotního 
prostfiedí LIFE podporuje recyklaci ve 
skupinû Rockwool.

Odpadní kamenná vlna vyváÏená na skládku
Recyklované druhotné suroviny

Pramen: Oddûlení skupiny pro ochranu Ïivotního prostfiedí

Ekologické váhy v˘robkÛ Rockwool: Recyklace  

-1 +3 Recyklujeme tfiikrát víc odpadních surovin z jin˘ch 
odvûtví, neÏ kolik ukládáme odpadu na skládky.
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Skupina Rockwool je svetov˘m lídrom v technológii 
kamennej vlny. Na‰ím cieºom je staÈ sa pre na‰ich zákazníkov 
vyhºadávan˘m dodávateºom produktov, systémov a rie‰ení 
pre zlep‰enie energetickej efektívnosti, akustickej pohody 
a poÏiarnej bezpeãnosti budov.

Skupina Rockwool má 70-roãné skúsenosti. Na‰ich 8000 
zamestnancov vo viac ako 30 krajinách sa stará o zákazníkov 
po celom svete. V roku 2006 predaj presiahol €1,5 biliónov.

Kamenná vlna pomáha zlep‰ovaÈ Ïivotné prostredie 
a kvalitu Ïivota miliónov ºudí. Tento viacúãelov˘ materiál sa 
pouÏíva na izoláciu proti únikom tepla a chladu. ZníÏovaním 
spotreby fosílnych palív kamenná vlna tieÏ zniÏuje zneãistenie 
ovzdu‰ia.

Vyrobená z kameÀa, kamenná vlna je prirodzene odolná 
voãi ohÀu. VydrÏí teploty aÏ do 1000°C a pouÏíva sa ako 
Ïivotne dôleÏitá protipoÏiarna ochrana v budovách a lodiach, 
na ochranu Ïivotov a cenného majetku.

Kamenná vlna chráni pred hlukom a pouÏíva sa 
v akustick˘ch stropoch, protihlukov˘ch ‰títoch, okolo hluãn˘ch 
strojov, v stenách a strechách, pod podlahy a dokonca pod 
koºajnice. Kamenná vlna je tieÏ pouÏívaná ako pestovateºsk˘ 
substrát pre zeleninu a kvety, vyrábajú sa z nej fasádne dosky, 
ako v˘stuÏ do áut a pre ìal‰ie priemyselné úãely.

Skupina vyrába v˘robky z kamennej vlny v 23 továrÀach po 
celej Európe, Severnej Amerike a Ázii a obchoduje s rie‰eniami 
systému Rockwool po celom svete.

Skupina Rockwool
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